
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  بسمه تعالي
  

  )وب(مقايسه منابع مجازي 
  

  ١٩٠٧ قرارداددر خصوص 
  
  

  میرھادي حسیني 
  )خوارزمي( عضو ھیات علمي دانشگاه تربیت معلم تھران 

hosseini@tmau.ac.ir 
  

 ١٨٩ص ,  ١٣٨۶بھمن  ,) ١٩٠٧در یکصدمین سالگرد قرارداد (مجموعه مقاالت ھمایش ایران و سیاست جھانی در آغاز قرن بیستم 
   ٢٠٠تا 

...........................................................  
  
  

  :مقدمه 
  

برھمین . ، تاثیر و پیامد ، يكي از مھمترين وقايع در تاريخ معاصر ايران است  ، از جھت محتوا ١٩٠٧قرار داد 
در اين نوشتارھم سعي بر آن است كه منابع . دارد تاريخ  اساس جايگاه خاصي در میان پژوھشگران

را در  و تصويري از جايگاه اين قراردادرا از منظر كمي و كیفي با ھم تطبیق داده   ١٩٠٧ د الكترونیكي قراردا
  .وب ترسیم نمايیم 

  
  

     :مدخل كالم 
  

اين واقعه مھم  .مجامع تاريخي گرم شده است بازار يكصدمین سال صدور فرمان مشروطیت در  اين روزھا 
روسیه و (دو نیروي مھم آن روزگار . روسیه و بريتانیا نیست  ١٩٠٧تحقیقا بي ارتباط با يكصدمین سال قرارداد 

گرچه  در اين میان ،.داي قرن بیستم را جوالنگاه منازعات سیاسي خويش كرده بودند ، جھان ابت) بريتانیا
بتدريج شاھد نفوذ و رشد قدرتھاي ديگري چون آلمان ھسیتم ، اما در منطقه خاور میانه ، ھنوز ھم چالش 

  . اصلي بین دو رقیب سنتي يعني روسیه و بريتانیا بود 
  

و اتحاد مثلث  هآستانه انقالب مشروطه ايران ، دنیا قطب بندي شد پژھشگران تاريخ سیاسي معتقدند كه در
تنھا سه . خاور میانه كنوني در آن زمان به شكل امروزي وجود نداشت . در برابر اتفاق مثلث شكل گرفت 

البته . حوزه ايران ، حوزه عثماني و حوزه شبه قاره ھند . حوزه در آن زمان در اين ناحیه مستقل وجود داشت 
با جريان  ١٩٠٧براي يافتن ارتباط منطقي بین قرارداد . فغانستان ھم به صورت نیمه مستقل وجود داشت ا

يكي از ابعاد جنبش مشروطه ، ضد روسي بودن مشروطه خواھي در ايران ، بايد به اين نكته توجه داشت كه 
چون تركمن چاي و عھد نامه  قراردادھاي ننگینياز ديد مردم ايران ، روسیه ھمان كشوري بود كه . آن است

انقالب ضد تزاري در روسیه نیز نمي توانست به اين زودي ھا ، ذھن مردم را . گلستان را به ايران تحمیل كرد 
به موازات اين نگاه عامه ، شاھد بدبیني بسیاري از علما و .  از نگاه تنفر آمیز به ھمسايه شمالي پاك كند 
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سابقه اشغال گري بريتانیا  در جنوب ايران ھم در ذھن مردم نقش .  مردم نسبت به بريتانیا ھم ھستیم
  . بسته بود 

  
انعقاد قرارداد . به اين ترتیب ايران در اين دوره محل رقابت سیاسي ، نظامي و اقتصادي اين دو قدرت است 

گويا حمايت حتي برخي از متفكرين آن زمان متوجه شدند كه . براي بسیاري از مردم غیرمنتظره بود  ١٩٠٧
روسھا در منطقه  ، نه با انگیزه آزادي خواھي ، بلكه با ھدف كنترل و مھار حضور مشروطهمشكوك بريتانیا از 

  . آنھا در رسیدن به اين مھم بود و ممانعت از دستیابي 
  

.  تقسیم جھان بین دو ابرقدرت بدانیم را بتوانیم بخشي از يك قرار داد ١٩٠٧بر اين اساس شايد قرارداد 
ھنگامي كه به مفاد پنجگانه آن دقت كنیم به نظر مي آيد كه منطقه اي به وسعت از تبت تا فراسوي ايران را 

احتماال اين قرارداد به میزان زيادي نگراني ھاي بريتانیا را در دخالت روسیه به مرزھاي . در بر مي گیرد 
ت ھايي تاريخي و سیاسي سري مي زنیم ساياسناد و در ادامه مطالبمان به  .ھدوستان بر طرف مي كند 

  . و اين موضوع را به وضوح در میابیم 
  

توجه كنیم ، شاھد سكوت معني )   ١٩٠٧پس از انعقاد قرار داد ( چنانچه به اقدامات بعدي بريتانیا در ايران 
  . دار انگلیس در حوادثي ھسیتم كه عمال بوي حمايت از روسیه را به مشام مي رساند 

  
  :عار ايرج میرزا در اين زمینه شنیدني باشد شايد اش

  گويند كه انگلیس با روس 
  عھدي بسته است تازه امسال 

  در ايران كاندر پلیتیك ھم 
  زين پس نكنند ھیچ اخالل 

  افسوس كه كافیان اين ملك 
  از ين حال بنشسته و فارغند 

  كز صلح میان گربه و موش 
  بر باد رود دكان بقال 

  
قاجار كه نھضت اطالح طلبي و تجديد روش سیاسي و ايجاد مشروطیت پاگرفت ، لدين شاه در زمان مظفرا  

 ٢١دولت مقروض روس و انگلیس شد و ھمین موجب دخالت ھاي بیشتر آنان را فراھم كرد تا جايي كه در 
 ١٢٨۶شھريور  ٩و میالدي  ١٩٠٧سال  ) اگوست (اوت  ٣١ ھجري قمري ، مصادف با ١٣٢۵رجب سال 

، دولتین روسیه و انگلیس در راستاي سیاست ھاي خود ، در زمان سلطنت محمد علي مسي ھجري ش
شاه با خود پیماني منعقد كردند كه بر اساس آن ، ايران تجزيه و به سه قسمت شمالي ، جنوبي و بي 

  .طرف تقسیم گرديد 
   

ا منطقه بي طرف اعالم انگلیسي ھا و بین اين دو ر ھم برايروس ھا ، نیمه جنوبي  براينیمه شمالي 
منابع نشان مي دھد كه خط منطقه روس ھا از مرز قصر شیرين آغاز شده و پس از عبور از اصفھان و . كردند 

  .يزد و خواف ، در منطقه اي كه مرز ايران و افغانستان و روسیه ، يكديگر را قطع مي كنند ، خاتمه مي يافت 
   

عباس  رنستان آغاز شده و پس از عبور از بیرجند و كرمان به بندخط منطقه اي انگلیسي ھا ھم از مرز افغا
با اين قرارداد عمال انگلیسي ھا و روس ھا قصد داشتند به رقابت ھاي خود در ايران و . منتھي مي شد 

  .افغانستان و تبت خاتمه دھند 
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متن فرانسه ) گلیس وزير مختار ان( میالدي ، سر اسپرينگ راس  ١٩٠٧/ ھجري شمسي  ١٢٨۶اول مھر ماه 

  . و ترجمه فارسي قرارداد را براي وزير خارجه ايران فرستاد 
 ١۶در . انعقاد اين قرارداد دولت ايران نه نماينده اي در محل داشت و نه از آن اطالعي داشت به ھنگام 
يران  مطلع كردند ، سفیر روسیه و انگلیس رسما دولت ايران را از انعقاد اين قرارداد و تقسیم ا ١٩٠٧سپتامبر 

.  
  

اين امر باعث ھیجان و ناراحتي شديدي بین مردم و نمايندگان مجلس گرديد و تظاھراتي علیه سیاست دو 
، دولت ايران طي ياد  ١٩٠٧در نتیجه اعتراضات ، در دوم نوامبر . دولت در تھران و شھرستانھا صورت گرفت 

لذا ن قرارداد مذكور ما بین آن دو دولت انعقاد يافته ، داشتي به دولتین روسیه و انگلیس اعالم نمود كه چو
مواد آن فقط مربوط به خود دولتین مذكوره مي باشد و دولت ايران تمام حقوق و آزادي عمل خود را حفظ مي 

  .دارد 
   

مند اما در اين موقع دولت ايران ضعیف تر از آن بود كه بتواند مانع اجراي قرارداد بین دو ھمسايه بزرگ و نیر
به اين جھت دو دولت به تدريج شروع به اجراي مفاد قرارداد و اشغال مناطق مورد نفوذ خود . خود گردد 

  . نمودند 
  
  
  
  

  :ورود به شبكه 
  

 تقريبًا ازصر ايران آمده مي نويسد كه اي كه در وب سايت موسسه مطالعات تاريخ معبآزيتا لقايي طي مطل
پاي میز مذاكره  گلیسي تالش كردند روسھا را براي حل اختالفاتشانق سیاستمداران ان١٣١٩/ م١٩٠١اوايل 

اما روسیه . پیشنھاد تقسیم ايران را داد ق١٣١٩/ م ١٩٠١لنز داون در گفتگو با سفیر روسیه در اكتبر . بكشند
انگلستان . ايران سھیم شود با پیشنھاد لنز داون مخالفت كرد خواست در منافعش با انگلستان در كه نمي

شوال  ٢٠/ م١٩٠٢ژانويه  ٣٠از جمله در . به تقسیم ايران به اقداماتي دست زد راي وادار ساختن روسیهب
ژاپن  مري ،ق ١٣٢١ ذيقعده ٢٢/ م١٩٠۴فوريه  ٩با اتكا به اين قرارداد در  .قراردادي با ژاپن منعقد كرد ق١٣١٩

خارجي تبعات سنگیني براي  خلي وبه روسیه حمله كرد و اين جنگ به شكست روسیه انجامید و در بعد دا
بود كه متحدي ديگر براي خود در اروپا به دست  اقدام ديگر انگلستان عقد قراردادي با فرانسه. روسیه داشت

روسیه . ھاي قرارداد صورت گرفت پترزبورگ ھم براي مھیا كردن زمینه اعزام سر چارلز ھاردينگ به سن. آورد
درگیر انقالب داخلي ھم شده بود تصمیم گرفت براي بازيافت نیروي از شكست خورده و  كه در جنگ از ژاپن

پیش  اش بعضي از مشكالتش را حتي به صورت موقت حل كند تا نیروي كافي براي حل معضالت رفته دست
داده شد كه خواھان توافق  ازا ين رو سكان وزارت خارجه روسیه در اختیار ايزولسكي قرار. آمده داشته باشد

تھران و اعزام ھارتويك به جاي وي از جمله  فراخواني اشپاير دشمن سرسخت انگلیس از. ستان بودبا انگل
به ھر حال بعد از سالھا مذاكره با . به انگلستان بود اقدامات ايزولسكي براي نشان دادن حسن نیتش

  . را منعقد كردند ١٩٠٧ انگلستان و روسیه قرارداد معروف
  

http://www.iichs.org  
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روزنامه  بي بي سي فارسي روايت میكند كه  .مذاكرات قرار داشتند م در جريان١٩٠۵/ ق ١٣٢٣ايرانیان از 
این روزنامه از . كرد مذاكرات روسیه و انگلستان را چاپ مي المتین تقريبًا در ھر شماره اخبار مربوط به حبل

انگلیس به مخالفت برخاست و  روسیه و ١٩٠٧مشروطه خواھان حمایتی موثر کرد و در مورد قرارداد 
  .ناخشنودی مقام ھای ھند بریتانیا را برانگیخت

  
http://www.balatarin.com/topic/2007/8/4/1000345/recent  

   www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/07/060729_mv-mp-radio-const-prgrm...  
http://www.jadidonline.com/story/06082007/az/press_mashruteh  

  
  

گرچه مذاكرات قرارداد پیش . اعتراض جدي و رسمي برنخواست اما نكته درخور توجه آنكه كسي در ايران به
ايرانیان آنچنان سرگرم . مشروطه صورت گرفت هامضاي قرارداد در دور از مشروطه شروع شده بود اما

 جالب. را نیافتند ١٩٠٧ون قرارداد بودند كه مجالي براي پرداختن به موضوع مھمي ھمچ درگیريھاي داخلي
  .الوزرا ترور شد رئیس السلطان اصغرخان امین آنكه درست در ھمان روز امضاي قرارداد، در ايران میرزا علي

  
اگر چه موضوعاتي غیر از  ١٩٠٧قرارداد بر اساس مطلبي از پايگاه موسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي ،

اند، روح حاكم بر اين قرارداد، تباني  مورخان انگلیسي اذعان كرده نانچه اكثرگرفت ولي چ ايران را نیز در بر مي
  .بود بر سر سرنوشت ايران

  
  

http://www.ir-psri.com 
 
  

  :در میان قراردادھاي منعقده بین روس و انگلیس بر سر ايران ، میتوان به موارد زير اشاره كرد 
  ھجري شمسي  ١٢٨۶/ میالدي   ١٩٠٧قرار داد 

  ھجري شمسي  ١٢٩۴/ میالدي  ١٩١۵ر داد قرا
   ١٢٩٨/  ١٩١٩قرارداد 

  
http://www.tooba-ir.com 

 
   .اولي قبل از جنگ جھاني اول بود و با ھمراھي فرانسه صورت گرفت

  
ھنگري ، و ايتالیا در  -دومي منجر به اتفاق مثلث روس ، انگلیس و فرانسه ، علیه اتحاد مثلث آلمان ، اتريش 

روس و انگلیس براي اينكه حضور خود را در ايران مشروع جلوه دھند ، عھد نامه . ول جھاني شد زمان جنگ ا
به موجب اين قرارداد ، دو منطقه نفوذ روس و . بین خود منعقد كردند  ١٩١۵سري قسطنطنیه را در سال 

ن بطور كلي به دو بگونه اي كه ايرا. ، لغو گرديد و مقررات جديدي وضع گرديد  ١٩٠٧انگلیس در قرارداد 
بود  ١٩٠٧اين قراردادشايد از بسیاري از جھات ننگین تر از قرارداد . منطقه تحت اشغال روس و انگلیس درآمد 

نخست . متفقین يك سال بعد ، ايران را از وجود چنین توافق سري آگاه كرده و خواستار تصديق آن شدند . 
سرانجام اين قرارداد در سال . قید كلمه زور ، آن را امضا كرد با) میرزا حسین خان سپھساالر (وزير وقت ايران 

  .و پس از انقالب روسیه و سقوط روسیه تزاري لغو شد  ١٩١٧
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ھنگامي كه متفقین پیروز شدند و . سومي ھم به بعد از جنگ جھاني و انقالب روسیه مربوط مي شود 
از اين رو در صدد برآمد كه با ايران وارد . ن ديد روسیه نیز دچار انقالب شد ، انگلیس خود را يكه تاز میدا

قراردادي در تھران بین  ١٩١٩بر اين اساس در سال . مذاكره شده و ايران را تحت نفوذ كامل خود در آورد 
به موجب اين قرار داد .به امضا رسید ) وزير مختار انگلیس ( و سر پرسي كاكس ) نخست وزير ( وثوق الدوله 

ايران عمال با اين قرارداد تحت .الي و نظامي ايران در دست مستشاران انگلیس قرار گرفت كلیه تشكیالت م
بگونه . اين قرارداد بیش از قراردادھاي قبلي باعث بروز خشم مردم شد . الحمايه و مستعمره انگلیس شد 

  . اي كه مجلس چھارم آن را امضا نكرد و قرارداد ھم قبل از اجرا لغو شد 
  

  .نام گذاري كرده اند  "روسي –آنگلو  "را  پیمان نامهاين عنوان  ه ھاي غربي ، برخي پايگا
  

www.fa.wikipedia.org/wik 
  
نیز عبارات متفاوتي را مي توان مشاھده كرد " قرارداد" با اين حال در ثبت اين واقعه ، در خصوص معادل كلمه 
از جمله اين موارد ھستند كه در    Contract , Entente , Agreement , Convention , Treatyعباراتي مانند . 

  .ترجمه شده است ... فارسي به پیمان ، معاھده ، قرارداد ، عھدنامه ، موافقت نامه و 
  

http://www.brainyhistor.com 
http://www.fsmitha.com/h2/ch01.htm 

http://www.claudearpi.net 
  

آنان اساسا در پي . ز غربي عالقه نشان نمي دھند كمانند مرا ، ١٩٠٧پژوھشگران روسي نسبت به قرارداد 
پس از . انقالب ضد تزاري در روسیه و ديدگاه ھاي ماركسیستي ، از خود چھره اي موجه ترسیم كردند 

بسیاري از روسھا اين قرارداد را اصوال يك . انقالب روسیه نیز تنفر خود را از قرارداد تحمیلي ابراز داشتند 
  .و اين درست ھم بود . نگلیس مي دانستند پیمان ا

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/feb/01.htm  

  

درباره قرارداد  وزير خارجه انگلستان» سرادوارد گري«راجع به نظر " روس و انگلیس در ايران "نويسنده كتاب  
 :نويسد برد، مي و سودي كه آن كشور از قرارداد مي ١٩٠٧

نیكلسون ـ از بانیان عمده  صرف دفاع از قراردادي كرد كه خود او ھمراه باوقت خود را سرادوارد گري سالھا "  
  " آن بودند 

http://www.dowran.ir/show.php?id=73984971 

موريس پاله تولوك ، نويسنده نامي فرانسه كه مدتي سفارت كشورش در دربار تزار نیكالي دوم ، آخرين  
مسئولیت بخش بزرگي از حوادث خونین سال ھاي اولیه وسیه تزاري را برعھده داشت مي گويد امپراتور ر

، حادثه به توپ بستن  ١٩٠٧د به گفته وي انعقاد قراردا. قرن بیستم در ايران بر عھده تزار نیكالي دوم است 
، حمله مسلحانه به بارگاه امام  ١٩٠٨مجلس شوراي ملي ، و كشتار آزاديخواھان و روحانیون در تھران در 
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و تمام ياغیگريھاي محمد علي شاه قاجار در برابر مردم كه ھمزمان با شكل گیري  ١٩١٣ھشتم شیعیان در 
خط دھي تزار نیكالي دوم آخرين امپراتور و  دستور ا بانھضت مشروطه در ايران به وقوع پیوست ، عموم

  .  روسیه صورت گرفت 

http://www.dowran.ir/show.php?id=87024376 

برخي عوامل و گرايشات ماركسیستي ايراني ،  در بیان ديدگاه ھاي خود در مورد روابط بريتانیا و انگلیس ، 
ي و چھره اي معصوم و انقالبي از حكومت پس از بگونه اي يك جانبه ، چھره اي خشن از سیاست تزار

قائل  ١٩٠٧انقالب روسیه ترسیم كرده و اساسا نقش منفي براي حكومت ماركسیسیتي در جريان قرارداد 
آنان معتقدند كه انقالب بلشیويكي در روسیه خال قدرتي را در منطقه خاور میانه ايجاد كرد و بريتانیا . نیستند 

  . اي پر كردن آن بكار برد تمام تالش خود را بر

http://www.iran-bulletin.org/ibMEF-2-completed/TheGilan%20Republic.htm  

در دوران نخست وزیری سرھنری کمبل و وزارت خارجه رجل نامدار، سر ادوارد گری بین روسیه  ١٩٠٧قرارداد 
سفیر فوق العاده "تور نیکلسون، و بریتانیا منعقد شد و به شرحی که در مقدمه آن آمده به امضای سر آر

سايت كتابخانه  .و الکساندر ایزولسکی وزیر امورخارجه امپراتوری روسیه رسید" امپراتور انگلستان و ایرلند
در آرشیو اسناد مربوط به جنگ اول جھاني خود ، متن اين قرار )   Brigham Young(دانشگاه بريگھام يانگ 

  . ند ذكر مي ك بدون ھیچ تحلیلي داد را

  

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_Anglo-Russian_Entente  

  

  .بود" انگلیسیھا"این اولین ضربه مستقیم به باور سیاست پیشگان و نخبگان ایران در مورد خیرخواھی 

  .دانشگاه يال نیز از اين قرارداد به شكل عادي ياد مي كند 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/eurdipl/angrusen.htm  

  :منبع اصلي تمام اين پايگاه ھا ، چنین است 

Great Britain, Parliamentary Papers, London, 1908, Vol CXXV, Cmd. 3750. 

ایرانی ایفا کرد و بست نشستن  انمشروطه طلب برخيکه سفارت بریتانیا در تھران در حمایت از  ينقش
باقی گذاشت ؛ کاری که به نوشته سردنیس رایت  آناندن میان نام نیکی از لن ،مشروطه خواھان در سفارت

اين ادعا از سوي .فراھم آورد" دولت فخیمه"سفیر پیشین بریتانیا در تھران، سرمایه بزرگ و جاودانه ای برای 
بخش فارسي  .بريتانیا به گونه اي بود كه ذھن ھر بیگانه اي كه با مسائل ايران آشنا نبود را فريب مي داد

در قرارداد  ، به تحلیل ھايي رو آورده تا نقش منفي بريتانیا ١٩٠٧ت بي بي سي ، در خصوص قرارداد ساي
اين سايت در حال حاضر براي كاربران .خواھي اين كشور كم رنگ جلوه دھددر سايه مشروطه را  ١٩٠٧

  . ايراني به طور عادي قابل دسترسي نیست 
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، از كنار اين قرار داد و تاثیرات متقابل آن بر " قالب مشروطهگاھشماري ان"اين شبكه در مطلبي پیرامون 
  .انقالب مشروطه به سادگي مي گذرد 

در " روزنامه ھاي فارسي برون مرزي و جنبش مشروطیت"در عین حال ناصرالدين پروين در نوشتاري با عنوان 
لکته، ھنگام صدور فرمان حبل المتین، روزنامه نامدار چاپ ک -سايت بي بي سي آورده كه در ھندوستان 

مشروطه در آغاز سیزدھمین سال انتشار خود بود و ایرانیان و دیگر پارسی زبانان، آن را به نیکی و مصلحت 
روسیه و  ١٩٠٧این روزنامه از مشروطه خواھان حمایتی موثر کرد و در مورد قرارداد . خواھی می شناختند

   .ی ھند بریتانیا را برانگیختانگلیس به مخالفت برخاست و ناخشنودی مقام ھا

www. bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2006/07/… 

، مدعي است كه مقاومت نه تنھا آزاديخواھان ايراني " ١٩٠٧قرارداد " مسعود بھنود ھم در مطلبي با عنوان 
وي دلیلي . ارداردبلكه آزاديخواھان و روزنامه ھاي بريتانیا ھم نقش اساسي در باطل و بي اثر كردن اين قر

  .  براي ادعاي مخالفت گروھي كه آن را آزاديخواھان بريتانیا مینامد ، ذكر نمیكند 

www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070927_mf_mb_1907.shtml  

( از طرف افرادي ھمچون داريوش شايگان  ١٩٠٧سايت بي بي سي فارسي حتي در ذكر وقايع قرارداد 
  . نگاه خاص خود را القا مي كند ) انس يھود در ايران كارگزار آژ

اين قرارداد نوعي ،از ديد اشغال گران  نشان مي دھد كهھم بازبیني آرشیوھاي باقي مانده از نیويورك تايمز 
  . خدمت به مردم ايران بوده ، و عمال انتظار قدرداني راھم داشتند 

http://spiderbites.nytimes.com/articles/free/free190707_2.html  

   

سر سسیل اسپرینگ رایس وزیرمختار ) شمسی١٢٨۶ششم مھر ( ١٩٠٧روز بیست و ھشتم سپتامبر 
بریتانیا در تھران در نامه ای به میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیرخارجه جوان دولت مشیرالسلطنه شایعه ای 

نخست وزیر در مقابل مجلس که باعث قتل علی را تأیید کرد که از سه ھفته قبل و ھمزمان با اولین ترور یک 
  .اصغرخان اتابک شد، در تھران پیچیده بود

در تاریخ و خاطرات مکتوب رجال زمان آمده که دولت سست و لرزان مشیرالسلطنه ابتدا کوشید تا بلکه نامه 
بین مجلس و محمدعلی سفارت بریتانیا و اصوًال قرارداد بین دو کشور را از مردم پنھان کند و در آن آشوب که 

  .شاه درگیری شدیدی وجود داشت ھیزم تازه ای برای آتش نھان در دل مردم فراھم نیاورد

  :قصیده ای ساخت که از مشھورترین اشعار اوست] محمدتقی بھار[ملک الشعرا 
  سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری
  سخنی از من برگو به سر ادوارد گری

  جھان کای خردمند وزیری که نپرورده
  چون تو دستور خردمند و وزیر ھنری

  تو بدین دانش، افسوس که چون بی خردان
  کردی آن کار که افسوس جز از وی نبری
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  نه ھمین زیر پی روس شود ایران پست
  بلکه افغانی ویران شود و کاشغری

  ورھمی گویی روس از سر پیمان نرود
  رو به تاریخ نگر تا که عجایب ببری

ھم در مجلس ایران و ھم در پارلمان بریتانیا بر سر این قرارداد کار به جدال کشید،  ١٩٠٧در ھمان پائیز سال 
با این تفاوت که در ایران شرایط داخلی روز به روز رو به وخامت می رفت و کار شاه و مجلس به نقطه جوش 

  .نزدیک می شد] به توپ بستن مجلس[

لیسیھا بدون پشت و پناه بمانند چاره را در مماشات می بخشی از مشروطه خواھان از بیم آنکه با رنجش انگ
  .دیدند اما گروه دیگر اصًال قائل به سکوت و مماشات نبودند

شعبان، سیدحسن تقی زاده با اشاره به قراردادی که بدون  ٢۶در صورت جلسات مجلس آمده که در جلسه 
وت وزارت خارجه شگفت آورست، تو سک: "خبر دادن به ایران بین دولتین روس و انگلیس امضا شده گفت

گویی دولت بلژیک و دولت مکریک قراردادی بسته و خاک پرو را به دو منطقه نفوذ خود تقسیم کرده اند، در 
  ".حالی که خوشبختانه ایران کشوری است مشروطه

دو دولت  پس مجلس از وزارت خارجه قرارداد را خواست و نمایندگان مصلحت اندیش چون آن را خواندند گفتند
  .برای تجارت خود قراردادی بسته اند که برای ما تعھدآور نیست

وثوق الدوله گفت معنای قرارداد این است که انگلیس در شمال و روسیه در جنوب امتیاز نگیرند، حاج امین 
عوض  الضرب قرارداد را مفید خواند و در این میان شیخ علی از سادگی پرسید حاال نمی توان این قرارداد را

  کرد؟

جلسه بعد حسینقلی خان نواب که زبان انگلیسی می دانست به نقل از روزنامه تایمز لندن که برایش 
بعدًا وزیر [رسیده بود به دولت اعتراض کرد و به نقل از این روزنامه گفت در مجلس لردھای بریتانیا لرد کورزن 

طقه دارد گفته قرارداد، منافع بریتانیا را تأمین نمی اعتراض کرده و با آشنایی وسیعی که با من] خارجه بریتانیا
  . کند و لرد کریو پاسخ داده که خود ایرانیھا اعتراض نکرده اند

  
 ١٩٠٧يكي از اين افراد معتقد است كه پس از قرارداد.در اين میان برخي نیز به نقش فرانسه اشاره مي كنند 

وي . كرد كه ديدگاه آن فراتر از نفوذ فرھنگي فرانسه بود  ، وزارت خارجه فرانسه شیوه جديدي با ايران اتخاذ
شاھد سه برخورد سیاسي در ديدگاه ھاي وزارت خارجه فرانسه  ١٩٠٧مي نويسد كه از سال ) عطا آيتي (

سیاست فرانسه در حوادث جنبش مشروطیت به سیاست میانجي گري  ١٩٠٧پس از قرارداد . ھستیم 
  . محدود مي شود 

  
http://www.noandish.com 

  
با توجه به اينكه چند سال پس از اين قرارداد ، عمال جنگ جھاني اول آغاز شد ، تاثیرات اين مسئله در سال 

علیرضا ماليي تواني ، در خصوص ايران و قدرتھاي بزرگ در آستانه جنگ جھاني .ھاي بعد قابل مداقه است 
به شكل  ١٩٠٧ه كه روس و انگلیس پس از قرارداد ، نوشت اول در سايت موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

  .بي سلبقه اي كوشیدند تا از توسعه ايران جلوگیري كنند 
  .، در باره اين قرارداد نیز به بررسي پرداخته اند  مي پردازندپايگاه ھايي كه به زمینه ھاي جنگ جھاني اول 
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http://www.historyonthenet.com/WW1/causes.htm  

  
   
  

گروه تاريخ .دارند  ١٩٠٧مراكز دانشگاھي و تحقیقاتي غرب نگاه يكساني به قرارداد وي میدان ، در آنس
دكتر فیروزه كاشاني ثابت طي . تحقیقاتي را داشته است ١٩٠٧دانشگاه يال ، در خصوص بررسي قرارداد 

، به زواياي اين كه در آدرس زير ھم قابل دسترس است مطلبي در مجله جغرافیاي تاريخي در اين دانشگاه 
  .موضوع مي پردازد 

  
http://www.historycooperative.org/journals/ahr/105.4/ah001171.html 

  
انجمن مطالعات بین المللي دانشگاه استانفورد در كالیفرنیا ھم در وب سايت خود و طي مطلبي از نوشین 

كرده و آنرا پاياني بر درگیري ھاي روس و  اشاره ١٩٠٧نمازي ، در گاھشماري وقايع ايران معاصر به قرارداد 
 .  بريتانیا در منطقه مي داند 

 
http://cgi.stanford.edu/group/wais/cgi-bin/index.php?p=3569  

  
وابسته به دانشگاه نیويورك ، نیز انعقاد اين   Criminal Justicاز كالج )   John Jay(ھمچنانكه جان جي 

  .ر سیاست خارجي دولت روس مي داند قرارداد را موجب بروز تحول د
  

http://web.jjay.cuny.edu/~jobrien/reference/ob15.html 
  

به تالش ) از انتشارات دانشگاه كلمبیا در امريكا ( كاظم زاده نیز طي مقاله اي در دايرة المعارف ايرانیكا .ف
اگرچه او نیز مانند بقیه به . شاره مي كند ھاي بريتانیا براي انعقاد اين قرارداد و رسیدن به توافق با روسیه ا

گويي اين قرارداد فقط در خصوص ايران .موضوع افغانستان و تبت در اين قرارداد اھمیت چنداني نمي دھد 
  .است 

  
http://www.iranica.com/newsite/articles/v2f1/v2f1a050.html 

  
  .اينكارتا نمونه آن است . دنبال میكنند  ديگر پايگاه ھاي مربوط به دايرةالمعارف نیز ھمین شیوه را

  
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761567300_11/Iran.html 

  
 

   . در پیش گرفته اند ديگر سايت ھاي اطالع رساني نیز ھمین شیوه را
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Russian_Entente  
  

www.answers.com/topic/triple-entente  
http://www.kimcox.org/causesww1.htm 
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http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-AngloRussianEntente.html  
http://www.bartleby.com/67/1131.html  

  
از اين قرارداد را كشور و منطقه   به افغانستان و تبت نیز ، ھدف اصلي در اين میان منابع اطالعاتي وابسته

  . مي كنند خود عنوان
  

http://www.tibetjustice.org/materials/treaties/treaties12.htm 
  

http://www.afghan-network.net/Culture/treaties.htm 
  

http://www.gl.iit.edu/govdocs/afghanistan/ReignofHabibullah.html  
  
 
 
  

چرا ايرانیان  " عنوان تاري بادر نوش  پژوھشگر دانشگاه كمبريج ، (  Christopher N. B. Ross) كريستوفر روز
بدبیني مردم ايران به بريتانیا اشاره كرده و قرارداد  ، به ريشه ھاي  " ھنوز ھم انگلیس را سرزنش مي كنند

  . مي داند را در اين میان بسیار مھم ١٩٠٧
  

www.hnn.us/articles/42686.htm 
  

  قدرتھاي بزرگ و مسائل " له مطالبي با عنوانارائه سلس ھمانطور كه كتابخانه دانشگاه ايالتي میشیگان در
برگزار شده ، به رقابت ھاي روس و  " بررسي تاريخ منطقه بالكان " عنوان كه طي سمیناري با " شرقي

  . سلطه بر منطقه آسیا اشاره مي كند انگلیس در
  

http://www.lib.msu.edu/sowards/balkan/lect10.htm  
  
  

میالدي ، طي مقاله  ٢٠٠۵، ژوئن  ٧٧، جلد  ٢ارات دانشگاه شیكاگو ،در شماره مجله تاريخ معاصر ، از انتش
 Edward(ادوارد اينگرام به قلم  " آخرين كشمكش ھا برسر آسیاي مركزي : روسیه و انگلیس " اي با عنوان 

Ingram   ( استاد دانشگاه سیمون فراسر ، به اين موضوع مي پردازد ،.  
  

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/431840  
  
  
   

توسط انتشارات روتلج "  ١٨٨٠- ١٩٠٧بريتانیا و روسیه در آسیاي مركزي " در ھمین رابطه كتابي با عنوان 
)Routledge  ( م  ١٩٠٧آخرين بخش اين كتاب به موضوع قرارداد   .منتشر شده است میالدي ، ٢٠٠٧در سال

  .، مي پردازد 
   



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

http://www.routledgeasianstudies.com/books/Britain-and-Russia-in-Central-Asia-18801907-
isbn9780415403696 

  
نیز نشان   Every thingمیالدي در سايت  ١٩٠٧تا  ١٩٠٠بررسي سیاست خارجي بريتانیا طي سال ھاي 

  .اين كشور برنامه جامعي را در نگاه به شرق داشته است ،طي اين سال ھامي دھد كه 
  

http://everything2.com/index.pl?node_id=1899331 
  

میالدي ، به سیاست ھاي  ١٩۴١در سپتامبر سال " پارادوكس ايراني "نشريه تايم ، نیز در مطلبي با عنوان 
  .خارجي در ايران و رقابت ھاي بريتانیا در سلطه بر منطقه مي پردازد 

  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,849450-2,00.html  

  
 
 


