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تهران
مهدی رضا خادملو

تهیه و تنظیم از



جنگ جهانی اول و ایران

6درس



جهانی اولجنگ و علل زمینه ها 

تداوم و گسترش استعمار-الف

یدجدقدرتهای و ظهور ملی گرایی رشد اندیشۀ -ب



حسالساختوصنعتیانقالبوقوعبا

شتیکوتوپ،تفنگمانندپیشرفتههای

تدولنظامیسیاسیتوان،جنگیهای

استعماریهایسیاستواروپاییهای

.یافتتوسعهچشمگیریطرزبهآنان

علت تداوم و گستردگی استعماری



ستعمراتمگسترشبا،فرانسهوانگلستانویژهبه،استعمارگرهایقدرت

ورقابتبهیکدیگربااقیانوسیهوآمریکاآفریقا،آسیا،هایقارهدرخود

..برخاستندستیز

ورهایکشازمراتببهفرهنگیوعلمینظرازاینکهوجودبانیزروسیه

خودنظامیقدرتم19قرندربود،ترماندهعقبغربیومرکزیاروپای

خودجنوبیهمسایگانبهنسبتوکردتقویتایالعادهفوقطوربهرا

.گرفتپیشدرایطلبانهتوسعهسیاست

رقابت کشورهای استعمارگر



م1914نقشۀ مستعمرات دول تهای اروپایی در مناطق مختلف جهان در 



ماررهبران مبارزه و مقاومت در برابر استع

سودان-سودانیمهدی  الجزایر-امیر عبدالقادر

آمریکای التین-بولیوارسیمون  هندوستان-گاندی



بسیاریدرخواهیآزادیوگراییملیفکریجریاندوم،19سدهدر

شورهاکگیریشکلساززمینهوگرفتپااروپاییجوامعوهاسرزمیناز

.شدجدیدیملیهایدولتو

وفرهنگوتاریخکهراقومیهایگروهومردمانگرایی،ملیتفکر

حکومتیرچمپزیروشوندیکیهمباتابرانگیخت،داشتندمشترکیزبان

صرب،هاانیلهست،هاآلمانی،هاایتالیایی.گیرندقرارمستقلویکپارچه

رایی،گملیاندیشهتأثیرتحتکهبودنداقواماینجملهازمجارهاوها

.خاستندپابهملیحکومتتأسیسبرای

جدیدقدرت های و ظهور ملی گرایی رشد اندیشۀ 



ایتالیام19قرناواسطحدودتا
متقسهربرکهبودچندپارهکشوری

یاوهاپاپمختلف،هایخاندانآن
(سهفرانواتریش)همسایهکشورهای

.کردندمیحکومت
گرایانملیقرن،ایندومنیمهدر

وکاووررهبریبهایتالیایی
فادهاستباوکردندقیامگاریبالدی

سهفرانواتریشمیانکهرقابتیاز
ارایتالیاشدندموفقداشت،وجود
متِحکوحاکمیتتحتوکنندمتحد

.آورنددرمستقلیوملی

وحدت ایتالیا



رهبران وحدت ایتالیا

کاملیو کاوورگاریبالدی مازینیجوزپه 



یکپارچهحکومتفاقد19قرنمیانهتاهاایتالیاییهمچوننیزهاآلمانی

درلمانیآاتحادیۀبهموسومضعیفیاتحادیهدرآنانهایسرزمینوبودند

ییگانگخواهانآلمانیگرایانملیزمان،آندر.داشتندقرارهمکنار

اتریشامپراتوریامابودند،واحدکشوریتشکیلوهاآلمانیتمام

نچنیمخالفداشت،آلمانیاتحادیهبرفراوانینفوذکه،مجارستان

ویشخبرایتهدیدیرانیرومندومتحدآلمانگیریشکلوبودوحدتی

.دانستمی

آلماناتحاد 



ایالت پروس، پیشگام وحدت امپراتوری آلمان

رینتبزرگازیکیکهپروسایالت
یهاتحادهایایالتقدرتمندترینو

انآلموحدتپیشگامبود،آلمانی
..شد

یتموفقاینبهرسیدنبرایپروس
،دانمارککشورهایبابزرگ،
فرانسهومجارستان-اتریش
.دادشکستراآنهاوجنگید

ارخودجدیدامپراتوریهاآلمانی
زباندررایش.نامیدنددومرایش

.تاسامپراتوریمعنایبهآلمانی
لین،برشهرامپراتوریاینپایتخت

.بودپروسایالتمرکز



طراحان اتحاد آلمان

بیسمارک، صدراعظم آهنین ویلهلم اول امپراتور اول



مراسم تاج گذاری ویلهلم اول در کاخ ورسای



نایعصبرپایی،دانشگاههاومدارستوسعهوتأسیسباامپراتوریاین

ازیکیبهزودخیلیارتباطات،ونقلوحملشبکهبسطوجدید

.شدتبدیلصنعتزمینهدراروپاییکشورهایپیشروترین

تابشبانیزآلماننظامیقدرتصنعتی،واقتصادیتوسعهبازمانهم

توپ،هویژبهمدرنتسلیحاتساختباهاآلمانییافت؛افزایشفراوانی

ترینقویزمانآندرکهانگلستانبازیردریایی،وجنگیکشتی،هواپیما

.برخاستندرقابتبهداشت،رادریایینیروی

قوی شدن امپراتوری آلمان



(متفقین)اتفاق سه گانه تشکیل 



(متحدین)سه گانه تشکیل اتحاد 



مثلثاتحاد و اتفاق کشورهای 

متحدین متفقین



مثلث در اروپااتحاد و اتفاق نقشه کشورهای 



بروزجنگ جهانی اولمهم ترین علل 

اختالفات مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه

مسابقه تسلیحاتی

اروپای شرقیدر جنبش های ملی گرایی 

ان منطقه شبه جزیره بالکدخالت قدرت های بزرگ در 

سر مستعمرات آلمان و انگلیس بر رقابت 



حوزه بالکان



به (فردیناند)ولیعهد اتریش آغاز جنگ جهانی اول با قتل 
سارایودست یک جوان صرب در 



محل ترور فردیناند درشهر سارایوا بوسنی



.یافتادامههواحتیودریاوزمیندرسال4مدتبهاولجهانیجنگ

اشغالوسقوطازوشدندبسیجسرعتبههاروس،شرقیجبههدر

.کردندجلوگیریآلمانارتشتوسطکشورشان

هایلتدوسایروهاانگلیسیحمایتباهافرانسوینیزغربیجبههدر

درگجن.آوردنددرفرسایشیحالتبهراجنگوکردندمقاومتمتفق

.یافتادامهنیزمستعمراتازبرخیوخاورمیانه

سالة کشورهای متفق و متحد4جنگ های 



اسارت

سرزمین های سوختهویرانی و تخریب

آوارگی

نتایج جنگ جهانی اول



انقالب روسیه

جهانیجنگدوراننابسامانشرایطواوضاع

ومتحکازروسیهمردمخشمونارضایتیبراول

ازایعدهنتیجه،در.افزودتزارهاخودکامه

درارتشازواحدهاییکمکبهمخالفان

باوزدندشورشبهدست(پایتخت)پتروگراد

تزارآخرین،دومنیکوالیموقت،دولتتشکیل

..کردندبرکنارراروس نیکوالی دوم



انقالب بلشویکی در روسیه

کارل مارکس(لنین) والدیمیر الیچ اولیانف



سه شعار کارل مارکس

نان، زمین، صلح-1

یدکارگران بر تولتسلط -2

شوراهااز آنِ همه قدرت -3



تیحکومانقالب،پیروزیازپسلنین

رانکارگشوراهایپایهبرکمونیستی

تمامیوآوردوجودبهوکشاورزان

کمونیستحزبجزبهروسیه،احزاب

پس،آناز.کرداعالمغیرقانونیرا

شورویجماهیراتحادبهروسیهنام

.تغییریافت

اقدام لنین در ابتدای حکومت

لنین



حصلوعدهمردمبهکهلنین

یوسیعمتصرفاتبود،داده

غربیجنوبوغربدررا

متحدهایدولتبهروسیه

بامقابل،دروکردواگذار

وبستصلحقراردادآنان

جبههازراروسیسربازان

.فراخواندجنگهای

دستور لنین برای سربازان روس برای ترک جنگ  



حمله زیر دریایی آلمان به زیر دریایی آمریکا



تفقین ورود قوای تازه نفس آمریکا به جنگ به نفع م

متحدین در جنگاز دالیل شکست آلمان 

خسته شدن نیروهای المانی



نتایج و پیامدهای جنگ جهانی اول

پیمان ورسای

تشکیل جامعه ملل

ادیتلفات و خسارت انسانی و اقتص



کنفرانس ورسای در پارس



اعضای حاضر در کنفرانس ورسای

فرانسه-کلمانسوآمریکا-ویلسونانگلیس-جورج لوید فرانسه-اوالندو



قینمتفمیانآلمانمستعمرات

ازهاییبخشوشدتقسیم

وفرانسهبهکشوراینخاک

.گردیدواگذارلهستان

هبملزمهاآلمانیعالوه،به

هایدولتبهغرامتپرداخت

داشتننگهمحدودومتفق

..شدندخودنظامیتوان

تقسیم آلمان در قرارداد ورسای



فروپاشی امپراتوری عثمانی: از نتایج جنگ جهانی اول



تشکیل جامعه ملل در ژنو سوئیس



ویرانی اماکنخساراتتلفات جانی و

ح،مجرونظامیمیلیوندههاوکشتهجنگایندرنظامیمیلیون9ازبیشرسمی،آماراساسبر
اتفاقاتیانگیجعملیاتاثربرجهان،سرتاسردرغیرنظامیمیلیونهاعالوه،به.شدندمفقودواسیر

یاواربیممجروح،کشته،گیرهمههایبیماریشیوعوغذاییموادکمبودمانندجنگازناشی
..شدندوارهآ



ایران در جنگ جهانی اول

ومتحکوداشتآشفتهوضعیایراناول،المللبینجنگآغازبازمانهم

ویادارتشکیالتضعفداخلی،سیاسیاختالفهایدلیلبهمشروطه

وسربهقادر،خارجیفزایندههایدخالتواقتصادیمشکالت،نظامی

.نبودامنیتونظمبرقراریواموربهدادنسامان



ایران توسط متفقیناشغال نظامی 

جنگشروعازپسایراندولت
دکرطرفیبیاعالماول،جهانی

هبجنگ،دردرگیرکشورهایاما
هبانگلستان،وروسیهخصوص

نقضراآنمختلفیهایبهانه
.کردند

ومأمورانجنگ،اوایلدر
مناطقدرآلمانیجاسوسان

دضبراقداماتیبهایرانمختلف
دستمثلثاتفاقهایدولت
زنیانگلستانوروسیه.زدند
شیلشکرکبهانهراموضوعهمین

.دادندقرارایرانبه



1907ایران طبق قرارداد اشغال نظامی 



تشکیل پلیس جنوب توسط انگلستان در ایران



مجلساننمایندگازبرخیشاململیون،ازشماریتهران،بهروسیهارتششدننزدیکبا
قتمودولتونمودندمهاجرتکرمانشاهبه،مذهبیهایشخصیتووزیرانملی،شورای

،تفقینمنیروهایازعثمانیسپاهشکستدنبالبهاماکردندتأسیسشهردرآنراملی
..شدندپراکندهآناعضایوفروپاشیدموقتدولت

تشکیل دولت موقت در کرمانشاه



مقاومت مردم جنوب در برابر اشغالگران انگلیسی

مردم فارس، بوشهر و خوزستان

مردم عشایر عرب خوزستان

انی هاکازرونی ها، دشتستانی ها و تنگست



رهبران قیام مردم جنوب در برابر اشغالگران انگلیسی

دیوان کازرونیناصر  رئیسعلی دلواری



هکشدایراندربزرگیقحطیباعثجنگاین

بسببهماوطنانازهمزیادیعدهآننتیجهدر

آنازناشیهایبیماریوتغذیهسوء،گرسنگی

.دادندجاندلخراشیطرزبه

تواننمیآمارگیری،وآمارنبوددلیلبه

نیجهاجنگدرماکشورانسانیتلفاتمیزان

اماکرد،برآوردتقریبیطوربهحتیرااول

ارددآنازحکایتنویسندگانازبرخیگزارش

ازپسایرانمختلفمناطقوشهرهاجمعیتکه

طوربهآنابتدایبهنسبتجنگخاتمه

.بودیافتهکاهشمحسوسی

آثار و تأثیر جنگ جهانی اول بر ایران



انواع اثرات جنگ جهانی اول بر ایران

سانیانو تلفات گسترده ویرانی اقتصادی 

تزلزل و بی ثباتی دولت مرکزی

تعطیلی مجلس شورای ملی

تضعیف بیشتر نظام مشروطه



سبین ایران و انگلی1919قرارداد 

هبستالدولهوثوقوزیرینخستزماندر.م1919قرارداد

ردیگبرخیوداراییامورادارهقرارداداینموجببهشد،

رارقانگلستاناختیاردرایرانهایوزارتخانهواداراتاز

پارچهیکارتشایجادوسازمانتجدیدمسئولیتگرفت؛می

گلیسیانافسرانبهنیزآنتدارکاتواسلحهتأمینوایران

.شدمیداده

اختیاردروامیکهشدمیمتعهدانگلستانعوض،در

یسیانگلکارشناساننظارتتحتتادهدقرارایراندولت

صویبتبهآنکهازپیشقرارداداینموادبرخی.شودهزینه

..شدگذاشتهاجرابه،برسدملیشورایمجلس
(وثوق الدوله)وثوقحسن 



بین ایران و انگلیس1919مخالف قرارداد 

سید حسن مدرسآیت اهلل شهید 



تهران18دبیر منطقه –مهدی رضا خادملو 

متهیه و تنظی


