
  کلید سیاست خارجي دول روس و انگلیس در ايران 1907قرارداد 

 نیلوفر کسري

ايران سرزمین کھن که از ديرباز در پھنۀ جھان به خوبــي درخشـیده بـود و سـالیان ســال پـس از تھاجمـات و غارتگريھـاي اقـوام ھمچنـان 
در میدان رقابت و کشاکش دو قدرت بزرگ جھاني که در شــمال ايـران و مرزھــاي جنوبـي صـاحب  20سرافراز ايستاده بود، مقارن با قرن 

به دلیـل بــروز رقبـاي تـازه وارد در صـحنۀ بیـن . نفوذ بودند، قرار گرفت اين کشاکش دو قدرت بزرگ جھاني گرچه سالھا قبـل از مشـروطه 
منتـج بـه قــرارداد جديـدي شــد تـا دو  1907المللي، جھت حفظ منافع استعماري منجر به تجديد نظر در استراتژيشان شده بود در ســال 

توسعه نفوذ آلمان در شرق در اواخر قرن نوزدھم به ويژه . قدرت بزرگ روس و انگلیس در مقابل رقیب تازه نفس خود، آلمان مقاومت کنند
ھاي اجتمـاعي، سیاســي  ايــن قـرارداد در کلیـۀ زمینـه. طرح راه آھن برلین ـ بغداد، زنگ خطري براي دو رقیب نیرومنــدش بـه صــدا درآورد

صورت کمرنـگ حفــظ کـرده بـود، پـس از  کشور ايران تأثیر گذارد و گرچه ايران ھیچگاه مستعمره نبود و ھمواره استقالل خود را حـتي بـه 
توانســت  در اين میان ايران به دلیل جايگاه ويـژه جغرافیـايي خــود مي. انعقاد اين قرارداد به تدريج به حالت نیمه مستعمرگي کشیده شد

 . معبري خطرناک به سوي ھندوستان باشد
  

تي  ھندوستان در آن زمان عامل مھم برتري اقتصادي و سیاسي و نظامي انگلیس در جھان به حساب مي آمد و رگ اصلي و شريان حیا
اي براي حفظ ھندوستان و دست انـدازي رقبـاي سیاســي خويـش  بديھي است که انگلستان از ھر وسیله. اقتصادي اين امپراتور پیر بود

 . نمود بدان استفاده مي
  

از سوي ديگر روسیه اين استعمارگر پیر که پس از وصیتنامه پطر کبیر خواھان دستیابي به آبھاي گرم خلیـج فــارس و دريـاي عمـان بــود، 
امـري کــه . توسعه طلبي خود را از چندي قبل از طريق جنگھاي ايران و روس در مناطق قفقاز و ارمنستان و آذربايجان ايران پي گرفته بود

شد و  بعدھا به سرتاسر نواحي درياي خزر و نواحي شرقي مرو و سرخس تا مرز ھرات که کلید فتح ھندوستان لقب گرفته بود کشــیده 
زنگ خطر جدي براي انگلیس گشت، به طوري که انگلستان خواھان محدود کردن روسیه در نواحي شمالي و مرکزي فالت ايران شد تـا 

سي داشـته باشـد بتواند ضمن حمايت از تجاوز و تجارت خود، به منافع نفتي تازه بود دستر امـري کــه در ايــن قضـیه . اي که کشف کرده 
بايست بدان توجه کرد اين است که امپراتوري بريتانیا بر خالف روسیه تزاري در آن مقطــع تـاريخي ھرگــز خواسـتار توســعه ارضـي در  مي

شايان ذکر است که رشد و گسترش آلمــان در منطقــه خاورمیانـه چالشـي بــود . کرد ايران نبود و ھمواره ھدف اقتصادي خود را دنبال مي
به ويــژه  1.بنابراين دو قدرت به يکديگر نزديک شدند و اختالفات را کنار نھادند. که ھر دو قدرت را براي حفظ منافع خود در منطقه فرا خواند

آن را از درون دچار اغتشاشاتي کرد و زمینـه را بـراي نـرمش آن کشــور  1905و وقوع انقالب  1905ـ  6آنکه شکست دولت روسیه از ژاپن 
 . در سیاست خارجي پديدار ساخت

  
میالدي معاھده مودت و دوسـتي بــا انگلسـتان  1904با روسیه قرارداد اتحاد بسته بود در  1892فرانسه، رقیب آلمان در اروپا که در سال 

ديـد تــا از قـدرت  امضا کرد و به عنوان يک کشور مھد دموکراسي چاره بقاي خويش را در مجادالت اروپا نزديکي به حکومت استبدادي مي
. فرانسه سعي نمود که با نزديک کردن دول روسیه و انگلیس جايگاه خود را در اروپا تحکیم بخشـد 2.او براي مقابله با آلمان استفاده کند

توانست بـه نحـوي انگلسـتان را جھـت حفـظ منافـع  اين قرارداد مي. بنابراين مھمترين مسئله کنار گذاردن اختالفات آنھا در خاورمیانه بود
به سـمت جنـوب ايــران بـود و ايـن  خود در خاورمیانه ياري کند، چرا که انگلستان خواستار سد کردن نفـوذ روســیه و توســعه روزافـزون او 

فرانسه داور مناقشات روسیه و انگلستان بر سر کسب قدرت در ايران . توانست حداقل، نفوذ روسھا را در جنوب محدود سازد قرارداد مي
نتايج حاصله از قرارداد براي فرانسه تحکیم موقعیت سیاسـي او در اروپـا و مقابلـه بــا دشـمن غـدارش آلمـان بــود کــه در نھايــت بـه . شد

  3.شرکت در اتفاق مثلث انجامید
  

مفــاد ايـن قـرارداد . در شھر سن پترزبورگ پايتخت روسیه قراردادي به امضا رسـید 1286شھريور  8برابر با  1907اوت  31سرانجام در روز 
طبـق ايـن قـرارداد افغانســتان و تبـت تحــت . يک بخش مربوط به ايران و دو بخش ديگر مربوط به افغانستان و تبـت: شامل سه بخش بود

نفوذ انگلستان قرار گرفت و ايران ضمن تأکید ھر دو دولت بر استقالل و تمامیت ارضي، به دو منطقه نفوذ شمالي و جنوبي و يک منطقۀ 
يزد و خــواف مي منطقه نفوذ روسیه در خطي از قصر شیرين آغاز مي. حائل و بي طرف مرکزي تقسیم شد . گذشـت  شد و از اصفھان و 

شد و  شد؛ و منطقۀ تحت نفوذ انگلیس نیز خطي بود که از ناحیه گزيک در مرز افغانستان آغاز مي به مرز روسیه و افغانستان منتھي مي
 منـاطق تحـت نفـوذ شــدند کـه در بر اساس اين قرارداد ھـر دو کشـور متعھـد مي. گشت با گذر از بیرجند و کرمان به بندرعباس ختم مي

يکديگر براي خود و اتباعشان ھرگونه امتیازي را طلب و تحمیل نکنند و به مخالفت بــا امتیـازات مــورد درخواســت دولتیـن در منــاطق نفــوذ 
که بــه ھـر يـک از دول و اتباعشــان  دربارۀ منطقۀ بي. خود در نیايند با امتیــازاتي  کديگر  طرف نیز متعھد شدند که بدون موافقت قبلي با ي

گرو و محـل پرداخـت اقسـاط . شود مخالفت نکنند واگذار مي ست و تلگــراف در منـاطق يادشـده  در عین حال عايدات گمرکي، شیالت، پ
  4.وامھاي ايران بود

  
از ســوي سـفارت انگلیـس درتھـران بــه وزارت  1907سـپتامبر  4 /  1286شـھريور  12خبر عقد قرارداد چھار روز بعد از امضـاي آن در تـاريخ 

واکنش دولت ايران و مجلس تازه . گذشت خارجه ايران ابالغ شد و اين در حالي بود که يک سال و يک ماه از انقالب مشروطیت ايران مي
صـدراعظم وقـت در ) اتابـک اعظـم(السلطان  تأسیس شوراي ملي نسبت به اين قرارداد به دلیل درگیري در بحرانھاي داخلي و ترور امین

 . جلوي مجلس چندان دقیق و مشخص نبود اما به طور قطع اثرات غیر قابل تصوري بر سرنوشت انقالب مشروطه باقي گذارد
  

ــروطه ــت ضــمني از مش ــل از آن در حماي ــا قب ــه ت ــس ک ــل  سیاســت انگلی ــیه در مقاب ــار روس ــد و در کن ــي ش ــار دگرگون ــود، دچ خواھان ب
بمباران مجلس اول، استبداد صغیر، اولتیماتوم روسیه به ايران، اخراج مورگان شوستر از ايران، تعطیلي مجلس . ايستاد خواھان مشروطه

دوم، ورود نیروھاي روسیه به ايران به بھانه حفظ جھان و مال اتباع کشور خود در تبريز و آذربايجان، تصـرف تبريـز و قتـل و غـارت و کشــتار 
 5.از پیامدھاي جبران ناپذير اين قرارداد بود 1911عظیم آزادي خواھان در منطقه در سال 

  
بازتاب وسیع اين قرارداد در ايران به تنفر بیش ازحد ايرانیــان از دو کشـور روس و انگلیـس و حمايـت از دولـت آلمـان در جنـگ جھــاني اول 

و واگذاري کلیه امتیازات و اختیارات دولت روسیه فرصت خوبي براي ايران بود، اگر چه جامعه ايران به مسائل  1917انقالب اکتبر . انجامید
ش مبتال شد و پیامدھاي بعــدي رقابــت دول در ايـران را  1299و تفوق انگلیس بر ايران و کودتاي سوم حوت  1919ديگري از جمله قرارداد 

 .پديد آورد که به شکلي نوين و به صورت جنگ سرد بعد از جنگ جھاني دوم پديدار شد
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