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مقدمه 

 از ميان قراردادهاي س��ه گانة 1907م. كه ميان انگليس و روسيه بسته شد1 قرارداد 1907 
راج��ع به ايران يكي از مهم ترين و بحث برانگيزترين آنها به لحاظ موقعيت اس��ترات ژيكي و 
اقتصادي ايران و نيز مفاد قرارداد و نحوة اجراي آن است. اين قرارداد از جمله وقايع تاريخي 
است كه اسناد متنوع بسياري )گزارش سفارت خانه هاي ايران و اروپا، نامه هاي وزارت امور 
خارجه، اخبار و روزنامه ها و...( از آن در بايگاني ها و آرشيوهاي كشورهاي مختلف موجود 
اس��ت. موقعيت اقتصادي و سياس��ي افغانس��تان، تبت و به ويژه ايران، روس و انگليس را 
وامي داش��ت كه با توجه به پيشينة رقابت هاي توس��عه طلبانه كه داشتند، با حساسيت و دقت 

بيشتري منافع خود را در متن قرارداد لحاظ كنند. 
 از س��وي ديگر، از آن جا كه در اين زمان كش��ورهاي آلمان، آمريكا، چين و ژاپن نيز در 
منچوري و راه آهن اين منطقه سرمايه گذاري كرده بودند به نوعي منافعشان با اين قرارداد در 
تداخل قرار مي گرفت. از ميان قراردادهاي س��ه گانه 1907، قرارداد مربوط به ايران در بيشتر 
موارد با آلمان و منافع اين كشور نوظهور در رقابت هاي اقتصادي جهان مرتبط بود؛ به ويژه 
آنكه آلمان با س��اخت خط آهن برلن - بغداد و تالش براي امتداد آن تا خليج فارس، س��عي 

در ايجاد پايگاه براي نفوذ در منطقه داشت.

قرارداد 1907 وتقسيم ايران
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چگونگی شکل گيری قرارداد 1907م. روس و انگليس 
 رقابت روس و انگليس به طور مش��خص از اوايل سده نوزدهم آغاز شد و به تدريج در 
اوايل س��ده بيستم ميالدي به اوج خود رس��يد. ترس انگليسي ها بيشتر از دستيابي روسيه به 
هندوس��تان بود. به همي��ن دليل موقعيت جغرافيايي ايران كه حائل ميان هند و روس��يه بود، 
موض��وع مورد توجه دو قدرت توس��عه طلب گردي��د. در نيمه دوم س��ده نوزدهم ميالدي 
پيش��رفت روزافزون نفوذ روس��يه در آسيا سياستمداران انگليس��ي را نگران كرده بود. پس، 
دولت بريتانيا درصدد  برآمد كه مقام و موقعيت خود را نخست در افغانستان و سپس در تبت 

و ايران مستحكم سازد. 
 در زمان نخس��ت وزيري ديزرائيلي، انگلس��تان در اين انديش��ه بود كه براي امنيت كامل 
هندوس��تان يك نوع تحت الحمايگي بر افغانس��تان تحميل كند و اين كش��ور را سپر دفاعي 
هندوس��تان در مقابل روس��يه قرار دهد. در نتيجه از همان موقع اختالف دائمي سياسي ميان 
روس و انگلي��س پديد آمد. اما طرح تقس��يم ايران از لحاظ اس��تراتژيكي و اقتصادي به دو 
منطقه نفوذ ميان انگلستان در جنوب و روسيه در شمال و استبداد و حاكميت آنها بر اين دو 
منطقه، نخس��تين بار در سال 1877م. از طرف سر هنری دراموند ولف،2 وزيرمختار انگليس 
در ته��ران، كه طرفدار جدي موافقت روس و انگليس بود، به دولت وقت انگليس پيش��نهاد 
شد. او عقيده داشت كه اين طرح از هر جهت به نفع دو كشور است. وقتي انگليس در سال 
1888م. اين سياس��ت را به تزار روسيه، الكساندر، پيشنهاد كرد او پذيرفت كه راجع به ايران 

با انگلستان به توافق برسد. 
 سر دنيس رايت، مأمور سياسي انگليس در ايران طي اين سال هاي سرنوشت ساز، از سر هنري 
دروموند ولف به عنوان »پيشاهنگ فكر انعقاد يك عهدنامه روسيه و انگليس در مورد ايران« ياد 

مي كند.3
 پيش��نهاد س��ر هنري ولف مورد توجه سياستمداران انگليس��ي قرار گرفت. لرد كرزن دو 
س��ال پس از بازگشت از سفر سياس��ي خود به ايران، كه مطالبي نيز در مورد آثار تاريخي و 

جغرافياي تاريخي ايران نوشته بود، پس از پيشنهاد ولف اظهار داشت: 
برتري و نفوذ روس ها در شمال باید با تفوق انگليسي ها در جنوب متعادل و متوازن باشد. 
لزومي ندارد صحبت از تقس��يم ایران از لحاظ ارضي به ميان آید. زیرا من تصور مي کنم 
که هيچ یك از دو قدرت مایل به چنين اقدامي نيس��ت و حاضر به قبول چنين باري براي 
اضافه کردن به بار مس��ئوليت خود نخواهد بود. تقس��يم یا نفوذ و یا نظارت در ایران چيز 
دیگري اس��ت و با چنين مردمان فرس��وده و روش حکومتي رو به زوال، در آتيه غيرقابل 
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اجتناب است.4
 اما تزار روس به رغم موافقت با انگلس��تان ش��رايط دو قدرت را اين گونه عنوان كرد كه:  
روس و انگليس در اروپا منافع مش��ترک ندارند و منافع مش��ترک آنها در آس��يا است و مايل 
است دوستانه در آسيا با انگليس زندگي كند و اساسي گذاشته شود كه دوستي دو كشور را 

ميسر سازد.5 
 ولي اين كه چرا به توافقي در آن زمان نرسيدند شايد يكي از داليلش پيگيري نكردن اين 

مسئله از طرف انگليس و سياست توسعه طلبانه آن كشور بوده است. 
 انگليسي ها در نيمه دوم سده نوزدهم هميشه از مقاصد روس ها در آسيا در ايران بيمناک 
بودند. در مقابل، روس ها نيز از سياس��ت انگليس درباره متصرفات روس��يه در آسياي ميانه 
و نف��وذ در ايران نگراني داش��تند. بنابراين ش��رايط، به نظر مي آيد كه ق��رارداد 1907م. دقيقًا 
در راس��تاي حل مشكالت دو كشور از جهت اختالف اس��تراتژيكي آنها، منعقد شده است. 

روزنامه نوويه ورميا در سال 1889م. در مورد ديدگاه دولتمردان روسيه مي نويسد: 
سياس��تمداران انگليس قباًل ایران را تقسيم کرده اند. جنوب تحت نفوذ انگليس در مي آید 
و ش��مال تحت نفوذ روس. آیا کافي اس��ت که با همين رمل و اس��طرالب طالع روسيه را 
بخوانيم و آیا انگلستان نيروي آن را دارد که در برابر نفوذ ما در جنوب مقاومت کند آن هم 
چنانچه قرار باشد این نفوذ با کشيدن سيصد چهار صد ورست ]واحد پول روسي[ راه آهن 
تقویت شود؟ نفوذ ما در شمال متکي به حقيقت قطعي و مسلم مجاورت ارضي است حال 
آن که ادعاي انگليس نسبت به جنوب مبتني بر تصرف عدواني خليج فارس است که هيچ 
کس آن را به رسميت نمي شناسد. انگلستان ممکن است تا وقتي دلش مي خواهد آن خليج 
را ملك طلق خود بداند و به طور غيررس��مي نماینده مقيم خود را در بوش��هر فرمانرواي 

خليج بخواند. اما روسيه هرگز این ادعا را به رسميت نخواهد شناخت.6
 اين ديدگاه دولتمردان روس��يه نش��ان دهنده عدم پذيرش طرح تقسيم ايران از سوي ايشان 
بود. چرا كه آنان نفوذ عظيمي در ايران داش��تند و حاضر نبودند راه خود را براي دسترس��ي به 
خليج فارس سد كنند. در اين هنگام، اوضاع جهاني و سياست خارجي روسيه به ويژه در ارتباط 
با ايران بر وفق مراد آنان بود. از جمله دولتمردان روس��يه كه مخالف پيشنهاد دراموند ُولف در 
زمينه تقسيم ايران بود، موراويف، وزير امور خارجه روسيه، در ابتداي سده بيستم ميالدي بود 
ك��ه او درصدد برآمد موقعيت روس��يه را در ايران بهتر و نفوذ دولت خود را بيش��تر كند و از 
چندين جهت در فكر انجام اين مقصود بود. در اين زمان دولت روس در ايران دست باالتر را 
داشت و به فكر تقسيم ايران به منطقه نفوذ نبود و نمي خواست خود را مقيد كند.7 تزار استدالل 
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مي كرد: »ش��مال ايران در هر حال در دست روس و يك باره دور از دسترس بيگانگان است و 
اگر رس��ماً حق انگليس را يك جانبه در جنوب تصديق كنيم، با توجه به اين كه هنوز خيلي 
مانده است تا آن جا داراي نفوذي مطلق شود، معني اين كار چنين خواهد بود كه ما داوطلبانه 
سدي براي پيشرفت هاي بعدي خود ايجاد كرده ايم. زيرا در آينده ممكن است كاماًل از حدود 

واليت شمالي به آن سو فراتر رويم.«8
 در س��ال 1902 م. موافقت ديگري بين دو دولت درباره مس��ائل چين حاصل شد و ايران 
مجدداً ميدان واقعي رقابت و كش��مكش آنها گرديد. در همان زمان بود كه فعاليت روس ها 
در ايران به نقطه اوج رسيد و دولت بريتانيا هم به دليل تأكيدهاي لرد كرزن رويه جدي تري 
در ايران پيش گرفت و به لحاظ سياس��ي موفقيت هايي نيز به دست آورد، اما در شمال ايران 

نتوانست جلو نفوذ روزافزون روسيه را بگيرد و از اين جهت سخت نگران بود. 
 در نوامب��ر س��ال 1903م. هنگامي كه لرد ك��رزن تصميم گرفت كمربن��د امنيت مرزهاي 
هندوستان را تكميل كند، روس ها با خشم و نفرت متوجه شدند كه او سرهنگ يانگ هزبند 

را براي لشكركشي به تبت آماده كرده است. 
 بنكندورف، سفير كبير روس در لندن، بالفاصله با لرد لنزدون، وزير امور خارجه انگليس، 
مالقات نمود و به عمل دولت انگلس��تان اعتراض كرد. وزير امور خارجه انگلس��تان پس از 
رس��يدگي به مس��ئله تبت از مخاطب خود پرسيد: »آيا او واقعًا با اختياراتي كه از طرف كنت 
المسدورف براي مذاكره به وي داده شده مي تواند پيشنهادهاي مناسبي براي رسيدگي و حل 
ساير مسائل بدهد؟« بنابراين، لرد لنزدون بار ديگر مسئله تقسيم ايران و در كنار آن افغانستان 
و تبت را عنوان كرد كه با مخالفت بنكندورف مواجه شد. در بهار سال 1904 م. ادوارد هفتم، 
پادش��اه انگلستان تمايل خود را به حل مسائل بين دو كشور به ايزولسكي، سفير كبير روسيه 
تزاري در لندن بيان داش��ت. اما هنوز شرايط مناسب براي موافقت روسيه با طرح پيشنهادي 

انگليس فراهم نشده بود. 
 در اواي��ل 1904 م. ك��ه طرفداران جنگ در ژاپن بر اوضاع حاكم ش��دند، مقدمات جنگ 
روس و ژاپ��ن فراهم گرديد و پس ا ز آغاز منازعه و فتوحات پي درپي در جنگي تاريخي كه 
در س��ال 1905 م. به پيروزي ژاپن و شكس��ت روسيه منجر شد، مطبوعات انگليس به تكاپو 
افتادند و از طرح توافق با روسيه طرفداري كردند و زمينه مساعدي براي شروع مذاكره براي 

انعقاد قرارداد فراهم شد. 
 البته طي مذاكراتي غيررسمي كه بين بنكندورف و هاردينگ سفيركبير انگليس مقيم دربار 
روسيه انجام گرفت، وضعيت و موقعيت روسيه بهتر مورد بررسي قرار گرفت و بنكندورف 
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اع��الم كرد كه مذاكرات مي بايس��ت بر پايه موضوعات زير انج��ام گيرد: منچوري، به عنوان 
مس��ئله اي كه در آن منافع روسيه اولويت داشت، آس��ياي مركزي، از نقطه نظر دفاع از منافع 
هند، ايران، به عنوان منطقه اي كه انگلستان و روسيه هر دو در آن منافع مهم و مساوي داشتند. 
در اين صورت درباره آس��ياي مركزي حاضر به شناس��ايي نفوذ كامل انگلس��تان در مناطق 
هم جوار هندوستان بود. در عين حال اعالم كرد كه حق برقراري روابط مستقيم با افغانستان 
در زمينه هاي كاماًل جدا از مس��ائل سياس��ي را براي خود محفوظ مي داند.9 ضمنًا در اين باره 
حاضر به دادن تضمين هايي نيز هس��ت. اين مس��ائل قبل از جنگ ژاپن با روسيه در 1905م. 

و شكست روسيه بود.
 در اي��ن زمان روزنامه هاي روس و انگليس نيز اخباری از انعقاد قرارداد 1907می دادند و 
روزنامه ماتن پاريس دليل پذيرفتن ش��رايط انگليس توس��ط روسيه در مورد قرارداد 1907را 

عدم توانايی روسيه در جلوگيری از نفوذ انگليس در ايران مي داند.10
 روزنامه استاندارد نيز ادعا مي كند كه مذاكرت روس و انگليس در مورد قرارداد پيشرفت 

خوبی دارد با اطمينان مي توان منتظر عقد اتفاق قطعی گرديد.11
 برخی از روزنامه هاي انگليس نيز به قدرتمند شدن آلمان و راه آهن بغداد اشاره كرده وآن 

را عاملی در تسريع انعقاد قرارداد بين روس و انگليس مي دانند.12
 س��رانجام در 31 اوت 1907 )1325ه . ق( س��ه قرارداد بين ايزولسكی وزير امور خارجه 
روسيه و نيكلسن سفير انگليس در روسيه به امضا رسيد كه به موجب قرارداد اول افغانستان 
در منطقه نفوذ انگليس قرار گرفت، تبت جزئی از منطقه نفوذ روس��يه ش��ناخته ش��د و ايران 
ني��ز طبق ق��رارداد 1907 مربوط به ايران به س��ه منطقه تقس��يم گرديد. ش��مال منطقه نفوذ 
روسيه،جنوب منطقه نفوذ انگليس و مركز منطقه بي طرف متعلق به دولت ايران شناخته شد. 
دولت ايران نيز طی يادداش��ت دوم نوامبر عدم پذيرش قرارداد را به اطالع دولت هاي روس 

و انگليس رسانيد.13

بانيان قرارداد 1907م. و نقش آنها در انعقاد قرارداد
1- سر ادوارد گري: 

 تروليان، مورخ ش��هير انگليسي در شرح حال س��ر ادوارد گري مي نويسد او باني واقعي 
قرارداد 1907 م. روس و انگليس بود. دو عامل باعث ش��د س��ر ادوارد گري اين قسمت از 
سياست منطقي لرد لنزدون، وزير خارجه سابق انگليس را در مناطق جديد عملي سازد. يكي 
آن كه از اين راه رقابت ها و مش��اجرات روس و انگليس در حدود ايران، هند و افغانستان و 
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در مس��ائل داخلي ايران را خاتمه دهد و مانع بروز جنگ ميان روس و انگليس ش��ود. دليل 
ديگر، پيشامد بحران مراكش ميان آلمان و فرانسه بود. سر ادوارد گري از احتمال وقوع جنگ 
بين روس و انگليس سخت بيمناک بود؛ زيرا از چنين واقعه خطرناكي فقط دولت قوي آلمان 
مي توانست بهره مند شود؛ به عالوه ممكن نبود انگليس با فرانسه اتحاد و دوستي داشته باشد 
ولي با متحد فرانس��ه يعني روس��يه براي پيش بردن مقاصد خود در آسيا، و با آلمان در اروپا 
قرارداد امضا كند و قضايا به زيان انگلس��تان تمام ش��ود. به همين علت، در حين مذاكرات 
كنفرانس مراكش، سر ادوارد گري به آرتور نيكلسن كه نماينده انگليس در آن كنفرانس بود، 
مي نويسد انعقاد يك قرارداد اتحاد بين روسيه و فرانسه و انگلستان امنيت ما را كاماًل تضمين 

خواهد كرد و سر اسپرينگ رايس، وزيرمختار انگليس در تهران نوشته بود: 
نه نياز به امضاي قراردادي با روسيه راجع به ایران قابل انکار است و نه اشکاالتي که در 
این امر وجود دارد. از طرفي مقاومت در برابر تمایل افراطيان روس براي اشغال و تصرف 
ایران البته از طرف خود ایرانيان عملي نبود و اگر از راه دیپلماس��ي و س��ازش سياس��ي، 
انگليس این کار را نمي کرد، چاره اي براي جلوگيري از اش��غال ایران از جانب روس ها و 
نزدیك ش��دن آن به خليج فارس و حدود هندوس��تان نداشت. مگر این که با روسيه از در 
جنگ درآمده باشد. آنهایي که از سياست امضاي قرارداد روس و انگليس انتقاد کرده اند، 
هيچ نگفته اند که کدام یك از دو راه حل دیگر را بيش��تر مي پسندیدند. آیا اشغال ایران به 

واسطه قواي روس یا اقدام انگليس به جنگ عليه روسيه.
در آن موقع، افکار عمومي در انگلس��تان و حتي افراد رادیکال حزب س��ر ادواردگري و 
کارگ��ران انگليس طرفدار مقاومت در مقابل روس��يه بودند ک��ه ممکن بود منجر به جنگ 
شود و سياست انگليس ها را در این باب که باید شمال ایران را نيز از خطر روس مصون 
داشت، به واسطه طرز حکومت ظالمانه و جبار تزاري تأیيد مي شد و با آن که سر ادوارد 
گري به دستگاه دولتي روسيه اعتماد نداشت براي پيشرفت منظور سياسي خود ناگزیر بود 
با آنها کنار بياید. در هر حال س��ر ادوارد گري امضاي این قرارداد را یك سياس��ت خوب 
و به نفع انگليس مي دانس��ت.چون مي گفت هر چند امتيازات حریف در این قرارداد بيشتر 
اس��ت ولي از لحاظ استرات ژیکي ما موفقيت واقعي داش��ته ایم. چنان که در سپتامبر 1907 
به یکي از دوس��تان خود نوشته بود: »گمان مي کنم تفس��يرات روزنامه ها در باب قرارداد 
ما با روس��يه زمينه و تصوراتي براي اظهارنظر ش��ما فراهم مي کنند، جواب افراطيون که 
مي گویند اصاًل الزم نبود قراردادي با روس امضا کنيم این است که بدون تحصيل موافقتي 
با روس ها در آسيا تصادمات مابين ما و آنها رفته رفته بيشتر و دیر یا زود منجر به عواقب 
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وخيم و ش��اید هم بروز جنگ و موجب هزینه هاي هنگفت نظامي مي گردید. ش��ما ممکن 
اس��ت این نظریه را بر این اصل مبتني س��ازید که برای رفع موجبات دشمنی و تصادم با 
دادن امتيازات متقابل، موافقت و س��ازش کاماًل با موازین آزادي خواهي تطبيق مي نماید و 
غفل��ت و اهمال در رفع این گونه موجبات باعث س��وء تفاهمات دایمي بين ملل و منتهي 
ب��ه منازعه و جنگ خواهد گردید. خالصه به انتقادکنندگان باید گفت که به جاي امضاي 
قرارداد ناچار بودیم سياس��ت دامنه داري در پيش بگيریم و س��واحل خليج فارس و حدود 
سيس��تان و افغانستان را اش��غال کنيم و براي دفاع ]از[ این نقاط هم حاضر به جنگ باشيم 
در صورتي که با این س��ازش سياس��ي، ما ش��مال خليج فارس و حدود سيستان را مصون 
ساخته ایم و این موضع نيز از لحاظ سوق الجيشي براي ما اهميت حياتي دارد و اگر تهران 
ه��م در منطق��ه روس ها افتاده تقصير وضع جغرافيایي اس��ت وانگهي ته��ران قبل از عقد 

قرارداد نيز در تحت نفوذ روس قرار داشت.«14
 در 19 ژانويه 1912 سر ادوارد گري به يكي از دوستان خود مي نويسد: 

از ق��رار معلوم روزنامه دیلي نيوز به من حمل��ه مي کند که چرا قرارداد را امضاء کرده اي 
ولي اگر آنها از وزارت من هم خالص بشوند باز نمي توانند مقصود خود را حاصل کنند 
چون عملي نخواهد بود و اگر ما در آس��يا سياس��تي را که آنها پيش��نهاد مي کنند، تعقيب 
مي کردیم الزم بود براي امنيت و حفظ حدود هند تدارکات نظامي فراهم سازیم و در آسيا 
دوس��ت و همدستي نداشته باشيم و چون آنها ما را از مداخله داخلي دیگران منع مي کنند 
اگر این طور نيز عمل کرده بودیم باز روابط انگلستان با همه وضع نامطلوبي پيدا مي کرد 

ولي البته حداکثر مداخله و همچنين حداقل دوستي و موافقت نيز خيلي زیان آور است.
 مواض��ع دولتمردان و كارگزاران روس و انگليس در آن ايام به خوبي رويكرد قدرت هاي 
استعماري را نسبت به مناطق تحت اشغال و نفوذشان نشان مي دهد. آنها كمترين اعتنايي به 
دولت و مردم و حقوق آنها در س��طوح و ابعاد مختلف آن نداش��تند و تنها به توسعه نفوذ و 

منافع خود مي انديشيدند و بر آن اساس برنامه ريزي و اقدام مي كردند.
 قبل از امضاي اين قرارداد سياس��ت انگليس مخالفت و مبارزه با سياس��ت روسيه بود. به 
هنگام جنگ كريمه و هم چنين در كنگره برلن همين رويه را نسبت به آن دولت داشتند و در 
خاور دور هم به همين ترتيب عمل كرده بودند. ولي به عقيده سر ادوارد گري اين سياست 
درستي نبود و در آسيا براي هندوستان ايجاد اشكال و خطر مي كرد. وقتي كه قرارداد 1907م. 
در ش��رف امضا بود، نفوذ روس��يه در شمال ايران رو به افزايش و شاه زير نفوذ روس ها بود 
و مشروطه خواهان ايران با روسيه كه حامي شاه مستبد بود، مبارزه مي كردند و اگر انگلستان 
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در اي��ن مبارزه به آزادي خواه��ان كمك مي كرد، برخالف روح قرارداد مي بود؛ چون انگليس 
در قرارداد مزبور تعهد كرده بود كه در از بين بردن نفوذ روس در ش��مال ايران اقدامي نكند 

مگر آن كه آماده جنگ باشد. 
 در فوريه 1914 سر ادوارد گري به سفير جديد انگلستان در پترزبورگ مي نويسد: 

اینجا شکایت نسبت به طرز اجرا و نتيجه قرارداد درباره ایران موجود است. چون قرارداد 
1907م. بر اصل حفظ اس��تقالل ایران امضاء ش��ده و حال روس ها براي حمایت از ش��اه 
به ش��مال ایران قوا وارد کردند و کنس��ول هاي روس��يه همواره در کارهاي ایران مداخله 
مي کند و من از این جهت خبري ندارم چون قبل از قرارداد هم روس ها در ش��مال ایران 
و در تهران نفوذ و تس��لط داشتند ولي اشغال نظامي شمال ایران از طرف روس ها و اینکه 
هيچ گون��ه اثر و عالمتي جهت تخفيف این مداخالت دیده نمي ش��ود و به عالوه تجارت 
روس ها، تجارت انگلس��تان را در ش��مال ایران از بين برده و به واس��طه مشکالتي که در 
راه ها و جاده هاي جنوبي ایران هس��ت تجارت ما به کلي فلج مانده و ممکن اس��ت نفوذ 
بازرگاني روسيه حتي جنوب ایران را که خارج از منطقه او است بگيرد و این اوضاع در 
اینجا باعث نگراني ش��ده و اگر به جاي این که براي دولت ایران مش��کالتي ایجاد نماید، 
فقط درصدد باشند قواي قزاق ایراني را مرتب کنند و قشون خود را از ایران بيرون ببرند 
و دس��تور بدهند کنس��ول هاي آنه��ا در کارهاي مملکت دخالت ننماین��د در این صورت 
اميدواري بيش��تري براي تس��کين افکار عمومي در اینجا و زمينه بهتري براي پيشرفت کار 

راه آهن سراسري ایران فراهم خواهد گردید.15
 الزم به ذكر اس��ت كه س��ر ادوارد گري در س��پتامبر 1905 در كابينه حزب آزاديخواهان 
انگليس، وزير امور خارجه و جانش��ين لرد لنزدون ش��د. وي تا آن وقت در صحنه سياست 
انگلس��تان ش��هرت چنداني نداشت و از مدارج پايين در وزارت خارجه انگليس به اين مقام 
عالي رسيد و هيچ وقت هم مأمور سياسي در خارج از كشور نبود. اما از طرفداران جدي اين 
نظريه بود كه انگلستان براي انحراف از سياست انزوا نيازمند به همكاري و موافقت با دولت 
روس��يه است. او حتي پيش��نهاد كرده بود بين دو دولت پيماني درباره مسائل آسيايي منعقد 
گردد. همچنين، هنگامي كه هنوز به منصب وزارت نرس��يده بود، اعتقاد داش��ت كه امضاي 
قرارداد با روس مكمل پيمان دوس��تي فرانسه و انگليس است و موجب روابط خوب آن دو 
مي ش��د. او همچنين طي اظهارنظر ديگري عنوان كرده بود كه هر حكومتي در انگلس��تان با 
خوش��وقتي حاضر خواهد شد كه دست روس��يه را در خاورميانه باز بگذارد، به شرط آن كه 
اين امر منجر به يك موافقت عمومي ميان دو دولت بش��ود.16 كابينه ليبرال انگلستان از همان 
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آغاز زمامداري تصميم گرفت با دولت روس كنار بيايد. 

2- ایزولسکي:
 او در م��اه م��ه 1906 بر مس��ند وزارت امور خارجه روس��يه قرار گرف��ت. در آغاز كار 
همان طور كه خود اعتراف كرده اس��ت نسبت به مسائل آسيا اطالعات چنداني نداشت و در 
جريان امور آن نبود، اما حداقل برخالف وزير امور خارجه پيشين، لمسدورف، كه به پيروي 
از رئيس دولت خود از آلمان ها طرفداري مي كرد، مردي بود مصمم كه براي رسيدن به توافق 

با انگليسي ها در آسياي مركزي با جديت تالش مي كرد.17
 ايزولس��كي در انگلس��تان تحصيل كرده بود و در ادبيات انگليسي دست داشت و متمايل 
و موافق به دوس��تي با انگليس بود. بنابراين، با رس��يدن او به وزارت امور خارجه مذاكرات 
به سرعت پيش رفت و در همين زمان بود كه مقاله مهمي در روزنامه استاندارد لندن منتشر 
ش��د كه اظهار مي داش��ت انگليس و روس درباره مس��ائل مورد منازعه در عثماني و ايران و 
افغانس��تان و تبت ب��ه زودي موافقت حاصل خواهند كرد.18 اين خبر تأثير بس��يار بر محافل 
سياس��ي اروپا مخصوصًا در ميان سياس��تمداران آلمان گذارد و درصدد تحقيق از صحت و 
سقم اين موضوع برآمدند. وزير خارجه روسيه به سفير آلمان در پترزبورگ، فون شون گفت 
ك��ه هر چند مطالب مقاله مزبور صحت ندارد، ام��ا براي تثبيت وضع فعلي روس و انگليس 
در آس��يا مذاكراتي شروع شده اس��ت كه ارتباطي با موضوع تركيه و راه آهن بغداد و احتمال 

صدمه به منافع آلمان ندارد.19

3- ادوارد هفتم: 
 پادش��اه انگليس هم از افرادي بود كه به اتحاد با روس عالقه مند بود و آن را در راس��تاي 
منافع سياسي انگليس مي دانست. ش��يوه سياستگذاري خارجي انگليس بين سال هاي 1907 
- 1901م. بدين گون��ه تغيير يافت كه دو تن از سياس��تمداران صاحب نظر و تأثيرگذار آن از 
صحنه سياست خارج شدند. اولين و مهم ترين آن دو، ملكه ويكتوريا بود كه در سال 1901م. 
درگذشت و ادوارد هفتم جانشين او شد. ملكه، طرفدار اتحاد با آلمان بود. زيرا ويلهلم دوم، 
نوه او بود و هميش��ه از قواي آلمان به نفع انگلس��تان اس��تفاده مي كرد. برعكس ادوارد هفتم 
با خواهرزاده خود ميانه خوبي نداش��ت و بيش��تر متمايل به نزديكي با روس ها بود. معاهده 

1907م. در زمان او بسته شد. 
 نفر دوم، لرد س��الزبوري بود كه در س��ال 1902 م. از رياس��ت دولت استعفا داد.20 ملكه 
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ويكتوريا 60 سال سلطنت كرد و لرد سالزبوري نيز از بهترين وزراي خارجه انگليس بود. او 
كه از اعضاي بلندپايه حزب محافظه كار بود سه بار توانست بر مسند رئيس الوزرايي انگليس 
تكيه زند. پس، هنگامي كه اين دو از سياس��ت كنار رفتند، تغييراتي در برخي ابعاد سياس��ت 

خارجي انگلستان به وجود آمد. 

4- سر چارلز هاردینگ:
 او نيز از ديگر افرادي بود كه به نزديكي سياس��ت انگليس با روس��يه و اتحاد آن دو اعتقاد 
راسخ داشت و اين امر را به سود منافع روس و انگليس مي دانست. پس از شكست روسيه در 
جنگ با ژاپن كه موجب كاهش قدرت روسيه در سطح بين المللي شد، جريان مذاكرات مربوط 
به قرارداد به گونه اي تحت تأثير قرار گرفت كه در حين مذاكره، انگليسي ها در واقع طرف قوي 
به ش��مار مي آمدند و به همان اندازه كه محافظه كاران در كنار آمدن با روس��يه تالش مي كردند 
ليبرال ه��ا نيز از همان ابتداي كار رويه اتحاد با روس ها را پيش گرفتند. س��ر چارلز هاردينگ، 
سفير انگليس در پترزبورگ كه طرفدار سياست سازش با روسيه بود، به لندن احضار شد و به 
عنوان معاون وزارت خارجه انگليس تعيين گرديد. پس، در غياب سفير، سر اسپرينگ رايس به 

انجام كارهاي سفارت پترزبورگ متعهد شد.21 

5- سر آرتور نيکلسن: 
 وزيرمختار انگليس در پترزبورگ از ديگر افراد طرفدار اتحاد انگليس با روس��يه بر س��ر 
مس��ائل جهاني و از جمله قراردادهاي 1907م. بود. هنگام ورود او به روسيه امپراتور روسيه 
استقبال شايانی از او كرده بود و امپراتور به خوبی مي دانست كه او خواستار اتحاد روسيه با 
انگليس اس��ت.22 در اين هنگام، عده اي كه نيكلسن هم از آن جمله بود، اعتقاد داشتند كه از 
ميان روسيه و آلمان، روسيه براي دوستي با انگليس قابل اعتمادتر است و كمتر از آلمان در 
انديش��ه جهانگيري است. شيوه خش��ن آلمان در جنگ انگليس و ترانسوال و سياست آلمان 
در تركيه و غرب آس��يا و تندروي دولت آلمان در بحران مراكش و توس��عه س��ريع نيروي 
درياي��ي آلمان، همه موج��ب نگراني و باعث پيدايش اين نظريه ش��ده بود.23 به هر روي از 
منظر انگليسي ها، روس��يه شكست خورده از ژاپن كه درگير ناآرامي ها و انقالب هاي دروني 
بود به مراتب، بهتر از آلمان در حال قدرت گرفتن در اروپا مي بود. چرا كه آلمان، هم از نظر 
موقعي��ت جغرافيايي به انگليس نزديك تر بود و هم قدرت گيري او در اروپا به ويژه ايجاد و 
پيش��رفت نيروي دريايي آن كشور نمی توانس��ت از ديد دولتمردان انگليس پنهان بماند ولی 
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روسيه ابتدای سده بيستم ميالدي به لحاظ سياست داخلي و خارجي با روسيه سده نوزدهم 
فرق مي كرد. بدين ترتيب، پي گيري اين سياست ها و اتحاد با روسيه با ميانجيگري فرانسه - 
كه هميش��ه از آلمان واهمه داشت - يكي از زمينه هاي بروز جنگ جهاني اول و اتفاق مثلث 
گرديد و اين مسائل همگي نشان دهنده اهميت قراردادهاي 1907م. و پيامدهاي آن در سطح 
رابطه قدرت هاي اس��تعماري جهان در آن ايام است. به عالوه اين قرارداد رويكرد بيگانگان 
در غارت منابع و پايمال كردن حقوق دولت ها و ملت ها را در مناطق مستعمره و تحت نفوذ 

معلوم مي كند.

اوض��اع داخلي ای��ران همزمان با ق��رارداد 1907 م. و واکنش دولتم��ردان ایران به این 
قرارداد 

 در اين سال ها اوضاع اقتصادي ايران بسيار بغرنج بود. درآمد ناخالص ملي يا به اصطالح 
توليد ناخالص يك كش��ور، حتي در كش��ورهايي كه آمارهاي مفصل و دقيقي دارند، مشكل 
و تقريبي اس��ت. در ايران دوران قاجاريه هيچ يك از اين آمارها وجود نداش��ت. ژ.بهارير از 
روي اطالعاتي كه از گزارش هاي مختلف به دس��ت آورده اس��ت، محاسبات سال 1900 م. 
)1278ش.( را ارائه داده اس��ت. اين حساب ها اگر چه تقريبي و غيردقيق است، اما نمايي از 
ابعاد كلي درآمد ملي ايران را در آن زمان نشان مي دهد. بنابراين، ارائة آن مهم به نظر مي رسد. 
ميزان كل س��رمايه ثابت 300 ميليون ريال برآورد ش��ده اس��ت كه 12 درصد آن را واردات 
ماش��ين آالت و ابزار و 88 درصد بقيه را هزينه هايي كه براي س��اختن ابزار و ادوات محلي و 
از همه بيشتر در خانه سازي و كارگاه هاي ديگر صرف شده، تشكيل مي داده است. روي هم 
رفته، به طور متوس��ط در س��ال هاي ميان 1900 تا 1908م. رشد تشكيل سرمايه ثابت 0/5 در 

سال بوده است و دولت تقريبًا هيچ سهمي در افزايش سرمايه ثابت كشور نداشت.24
 براي احتساب هزينه هاي مصرفي، ژ. بهارير، گزارش هاي سايكس را مبنا قرار داده است. 
او مصرف متوس��ط ماهيانه گندم مردم ش��مال ش��رقي ايران را 50 پوند )تقريبًا 23 كيلوگرم( 
نوشته است. اگر در سال 1900م. اين مقدار گندم در شمار ماه ها و جمعيت ايران ضرب شود 
و به آن 30 درصد بابت مصارف غير از گندم اضافه گردد، در يك جمع تقريبي س��ه هزار و 
صد ميليون قران به دس��ت مي آيد. حداكثر هزينه هاي دولتي هم 67 ميليون قران تخمين زده 
ش��ده است كه برابر درآمد متوسط س��اليانه دولت در سال هاي 1890 تا 1910 م. بوده است 
و يك قس��مت از اين س��هم را هم نقل و انتقاالت ملي به وجود آورده است. با اين احتساب 
چون عوامل ديگر اهميت چنداني نداش��ته، ميزان كل توليد ناخالص ملي ايران در 1900 م. 

قرارداد 1907 و تقسيم ايران



156

سه هزار و پانصد ميليون قران، برابر 7 ميليون ليره انگليس برآورد شده است. پس در 1900م. 
درآمد متوسط سرانه هر ايراني 350 قران مي شده است. 

 آنت دستره نمودار عملكرد گمرک ايران را اين گونه ارزيابي مي كند: 
درآمد گمرکات ایران رو به کاهش گذاشت. این کاهش در اثر بدي محصول تریاک ادامه 

یافت ولي اهميت قبل را نداشت.25
 به لحاظ سياس��ي، كشور در اين سال ها در تب و تاب حوادث مشروطيت بود و مخالفان 
و موافقان مش��روطيت در مقابل يكديگر صف آرايي ك��رده بودند و اوضاع داخلي ايران چه 
قبل از انعقاد قرارداد و چه بعد از آن - مصادف با تش��كيل مجلس ش��وراي ملي و امضاي 
فرمان مشروطيت - بسيار وخيم بود و ناامني در سراسر كشور بيداد مي كرد. كابينه ها و وزرا 
پش��ت سر هم عوض مي ش��دند و افكار عمومي بيشتر متوجه اوضاع داخلي بود تا مناسبات 
خارجي. رقابت گروه ها و طرفداران مشروطه و مخالفان آن حتي در برخورد ايران با اوضاع 

جهاني نيز هويدا بود. 
 از سوي ديگر، در 31 اوت 1907، همان روزي كه قرارداد روس و انگليس راجع به ايران 
در س��ن پترزبورگ به امضا رسيد، امين الس��لطان كه در حال گفتگو با سيدعبداهلل بهبهاني از 
عمارت بهارستان بيرون مي آمد، به دست جواني به نام عباس آقا صراف آذربايجاني كه عضو 

يكي از انجمن هاي سياسي بود، گلوله خورد و ديرزماني نگذشت كه جان سپرد.26
 در مورد امين الس��لطان منابع گوناگون مطالب مختلفي درج نموده اند. كس��روي، او را از 

موانع پيشرفت مشروطه برشمرده است و عنوان مي كند: 
چنانکه گفتيم، کشته شدن اتابك یك سنگ بزرگي را از سر راه پيشرفت مشروطه برداشت، 
و اميد مي رفت که در همان روزها یك س��نگ بزرگ دیگري در س��ر راه مشروطه پدیدار 
گردد و آن پيمان 1907م. دو دولت روس و انگليس بود که همان روزها در روزنامه هاشان 

پراکنده گردید.27
 به رغ��م اين موارد، اعتراضات ش��ديدي از طرف دولت و مل��ت ايران در داخل و خارج 
نس��بت به ق��رارداد 1907م. صورت گرفت. دولت و مجلس ايران انعق��اد قرارداد مذكور را 
مردود اعالم كردند. در بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد واكنش هاي مقامات ايران در 
قبل و بعد از انعقاد قرارداد موجود است.28 اما بيشترين حمله از طرف ايران نسبت به قرارداد 
1907م از س��وي روزنام��ه حبل المتين صورت گرفت. اين روزنامه در ش��ماره هاي مختلف 
پرده از اس��رار سياس��ت هاي روس و انگليس در انعقاد اين قرارداد برداش��ته است. از منابع 
دسته اول بسيار مهم ديگر در زمينه آگاهي يافتن از واكنش ايران به قرارداد 1907م. صورت 
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مذاكرات دوره اول مجلس قانونگذاري است. در جلسه روز پنجشنبه 2 رمضان دارالشوراي 
ملي29، يكي از نمايندگان به نام آقا ميرزا ابوالحس��ن خان، مي گويد خوب اس��ت اجازه داده 
ش��ود از وزارت خارجه استفس��ار نمايد جواب س��فارت را داده اند يا خير. دوباره مي پرسد: 
»مي خواهم از وزير امور خارجه س��ئوال نمايم كه جواب مراسله سفارت انگليس را در باب 
معاهده فرموده اند يا خير؟« وزير امور خارجه جواب مي دهد: »خير هنوز جواب اين مس��ئله 
داده نشده ]است[ ولي مشغوليم. به علت اين كه چون از جاهاي الزمه بايد بعضي استعالم ها 

بشود بعد جواب داده خواهد شد.« 
 باز ميرزا ابوالحس��ن خان مي پرسد:  »همچون مسموع مي ش��ود كه دولت ايران معاهده را 
تصوي��ب فرم��وده حقيقت دارد يا خي��ر؟« وزير امور خارجه ج��واب مي دهد: »خير صحيح 

نيست.«30
 در مذاكرات روز ش��نبه 26 ش��عبان 1325 مباحثي راجع به قرارداد 1907 م. در مجلس 

شوراي ملي مطرح شد. رئيس مجلس راجع به قرارداد 1907م. مي گويد: 
این مراس��له اي است که از سفارت انگليس براي وزارت امور خارجه رسيده و ایشان آن 
قرارنامه را با مراسله فرستادند به مجلس قرائت شود. در این قرارنامه بين دولتين روس و 

انگليس آن چه راجع به ایران است، نوشته اند. 
به تاریخ 24 س��پتامبر 1907 - 15 ش��عبان 1325 جناب مستطاب اجل  اکرم افخم با کمال 
احترام تصدیع افزا مي گردد برحس��ب دس��تورالعملي که از دولت متبوعه دوستدار رسيده 
ش��رف دارم ک��ه صورت ترتيب منعقده فيمابين دولتين انگلي��س ]و روس[ در مورخه 31 
اوت 1907 را تا اندازه که راجع به دولت عليه ایران اس��ت، لفًا ایفاد دارم. محض تسهيل 
قرائت نوش��ته مزبوره ترجمه غيرمستند آن را به نسخه فرانسه الحاق داشته محض احتراز 
از هرگونه اشتباه نيز باید اظهار دارم که مسلم است نسخه فرانسه سندیت خواهد داشت. 
صورت این قرارداد رس��مًا به دول معظمه ایفاد خواهد شد. و به زودي نيز انتشار خواهد 

یافت در این موقع احترامات فائقه را تجدید مي نماید.
 پس از آن 5 فصل قرارداد خوانده شد. مستشارالدوله مي گويد: 

ب��ر همه معلوم اس��ت که مدت ها دولت روس و انگلي��س در ایران نفوذ پلتيکي و تجاري 
داش��ته اند و در بعضي نواحي مال بعضي زیادتر بود در حقيقت ایران ميدان کاملي بود به 
جهت آن دو دولت اگر دولت ایران واقف به نقص کار خود بود، مي دانس��ت در آن حال 
مي بایس��ت فوائد و منافع بي ش��مار حاصل نماید ولي متأسفانه موقع را از دست داد و آن 
مباینت از بين مرتفع ش��د خيلي جاي تعجب اس��ت که دو دولت در داخله دولت مستقلي 
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قرارداد مي گذارند. معلوم اس��ت که دول حقوق تجارتي خود را به هر وسيله باشد برقرار 
مي دارن��د بدون اینکه صاحب خانه مطلع باش��د، با این ق��رارداد و معاهده که بين دولتين 
ش��ده اس��ت دولت ایران مي تواند به هر کس��ي امتياز بدهد. ولي در نواحي و جاهایي که 
امتياز داده ش��ده باش��د، اعم از اینکه طرف دولت انگليس و روس باش��د یا غير از آنها و 
ه��ر نقط��ه و ناحيه که نفع خود را در او به ببيند، پ��س این قرارداد آن اختيار داخلي ما را 
س��لب نخواهد کرد. بر فرض این دو دولت براي خود و رعایاي خود قرار داده اند ربطي 
به عمل ما ندارد ما نمي توانيم ترتيب مملکت خود را تغيير بدهيم اما این که نوش��ته ش��د 
که گمرکات جنوبي مرهون اس��تقراض اس��ت، اگر تأخير افتاد کنترل بگذارند اگر چه این 
مس��ئله با وزیر ماليه اس��ت ولي چون در این جا مطرح شد بنده عرض مي نمایم که در آن 
قرارداد اس��تقراض گویا چنين ش��رطي نباشد و در صورت عدم آن حق ندارد و در کنترل 
که از براي وصول عایدي گمرکات شمالي در صورت تأخير قسط آن مي گذارند، آن هم 

باید موافق با قرارنامه استقراض باشد.
 وكيل التجار می گويد: 

ای��ن دو دول��ت محترم چون در س��ابق ميان خودش��ان تجارت و زد و خوردی داش��تند 
می خواس��تند یك قراردادی ميان خودش��ان بگذارند که به تجارت یکدیگر خسارت وارد 
نياورند و مزاحم نشوند، اما در باب کنترل اینجا نوشته شده که برای اینکه اطمينان حاصل 
بش��ود، حق دارند نه آنکه در صورت نرسيدن قس��ط، دیگر اینکه باید از وزارت خارجه 

پرسيد که آیا دیگر مطالب محرمانه و قرارداد مخفی هست یا خير.
 رئيس مجلس در ادامه می گويد: 

آنچه به وزارت امور خارجه نوش��ته اند همين است دیگر نمی شود آنها را قسم داد که آیا 
غير از این هست یا نيست؟

 وثوق الدوله عنوان می كند: 
گویا چيزی در این خصوص از آن بيانيه ای که جناب مستش��ارالدوله گفتند اولی تر نباشد 
ما حصل مدلول این قرارداد این اس��ت که دولت انگليس در ش��مال امتياز نگيرد و دولت 
روس در جنوب و این ترتيب حال ایران را با سابق تغيير نخواهد داد در هر موقعی دولت 
ایران می تواند به هر یك از دول امتياز بدهد اما در باب تنزیل با این ترتيب از روی معاهده 

و قرارداد آن استقراض باشد.
 آقاميرزا  ابوالحسن خان می گويد: 

ای��ن معاهده ظاهرش چون گ��ور کافر پر خلل و باطنش قهر خ��دا عزوجل حفظ حقوق 
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تجارتی و حدود سياس��ی مس��ئله جداگانه ای است رجوع به تواریخ گذشته باید نمود که 
مقصود از تجارت چه بوده است. من چيزی عرض نمی کنم همين قدر چيزی را که بعضی 
از روزنامجات دولت انگليس گفته اند عرض می کنم که می نویسند در این موقع که دولت 
ایران پا بجاده مش��روطيت گذارده ما از دولت دوس��تی مثل دول��ت معظم انگليس متوقع 

نبودیم که با یك دولت دوست همسایه دیگر ما چنين قراری بگذارند.
 آقاسيدحسن تقی زاده می گويد: 

هر چه بگویيم تأیيد مطالب س��ابقه اس��ت، البته همه کس می دان��د از برای دولتی که دو 
دولت دیگر در خاک او قرارداد بگذارند جای تاس��ف اس��ت ولی این را هم ميگویم که 
دولت ایران می تواند حقوق خود را حفظ کند و هيچ خللی بر او وارد نياید و بعد از تمام 

مذاکرات می توانم بگویم که زنده باد استقالل ایران.
 وكيل الرعايا عنوان می كند: 

آرزومندی��م ک��ه دولت ایران تمام منافع خود را حفظ کن��د البته این دو دولت مادامی که 
دوس��تی ما بين خودشان را طالبند، ما هم تا آن جایی که الزم است حاضر خواهيم بود و 
این قرارداد هم بدیهی است ما بين خود آنها است و ما می توانيم با کمال استقالل امتيازاتی 

که مقرون به صواب بدانيم به سایر دول بدهيم.
 رئيس مجلس می گويد: 

فق��ط مقصود از این قرائ��ت، اطالع بود البته وزارت امور خارجه جوابی که الزم اس��ت 
خواهد نوشت.

 اسداهلل ميرزا می گويد: 
آنچه از روزنامجات انگليس انتشار می دهند این است که غرض از معاهده این بوده است 
که بعدها روس به طرق تجارتی افغانستان و راه دیگر به هندوستان پيدا نکند و هندوستان 
در تحت حمایت انگليس بماند گذش��ته از این، هيأت حاليه وزرای انگلس��تان در کمال 
صداق��ت طرفدار آزادی هس��تند چنانچه در این مدت اخير ترانس��وال را آزادی دادند و 
ایرالند ]ایرلند[ که مدت ها اس��ت در تحت حمایت انگليس است، می خواهند که پارلمان 
آزادی بدهند. با وجود این دولت انگليس هرگز راضی نخواهد ش��د که به اس��تقالل ایران 

صدمه وارد آید.
 با نگاهی به صورت مذاكرات مجلس و مباحثی كه در مجلس شورای ملی ميان نمايندگان 
و رئي��س مجلس صورت گرفته اس��ت، می توان دريافت كه برخ��ي دولتمردان آن روز ايران 
نسبت به اوضاع جهانی آگاهي نسبي داشته اند ولي در مورد درک پيامدهاي اين قرارداد براي 
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مصالح و اس��تقالل كش��ور و اتخاذ تدابير مناسب نس��بت به آن قصور و كوتاهي كرده اند كه 
در مقايس��ه با واكنش روزنامه هاي آن دوره نس��بت به اين قرارداد، مواضع دولتمردان بسيار 

ضعيف و ناصحيح بوده است. 
 ع��ده اي در مجلس به ق��رارداد 1907م. واكنش نش��ان دادند و در گفته ه��ای آنها نوعی 
اعتراض آش��كار اس��ت. در اين رابطه، مطالب بيش��تری در صورت جلسات مجلس شورای 
ملی راجع به قرارداد 1907م. وجود دارد كه تنها به دو گزارش به عنوان نمونه بس��نده ش��د 
تا بدين ترتيب واكنش مجلس ش��ورای ملی و نماين��دگان مجلس به قرارداد 1907 م. بدون 

واسطه ارائه گردد.
 از ميان روزنامه هاي آن روز خارج از ايران، روزنامه حبل المتين در مورد اخبار مربوط به 

قرارداد پيشرو بود. 
 مؤيداالس��الم در شماره 134 س��ال اول به تاريخ 28 ش��عبان 1325 روزنامه حبل المتين 

می نويسد: 
مضمون عهدنامه مزبوره را در 24 س��پتامبر مخبر روتر ]رویتر[ و سایر وقایع نگاران جرائد 

اروپا منتشر کردند و روز شنبه 26 شعبان در مجلس شورای ملی ما قرائت شد... 
س��بحان اهلل کدام تمدن اذن می دهد که برای محافظت هندوس��تان، انگليس مملکت ما را 
مال المصالحه قرار دهد و روس را در عوض سلب نفوذش در افغانستان و تبت از ممالك 
ش��مالی ایران عوض کرامت فرمایند، بله هر کس مضم��ون مقاله روزنامه ماتن را مطالعه 
ک��رده و به آن جمله برخورده که می گوید )روس و انگليس در قطعه آس��يا مجاور دولی 
هستند که از شدت ضعف تاب یك حمله آنها را ندارند( می تواند بفهمد که این عهدنامه 
بلکه تقسيم نامه از شدت بی اعتنایی به قوای ما و سایر ممالك داخله در عهدنامه است اما 
آخر انسانيت کجا رفته؟ حقوق و آدميت تا کی پایمال ستم بی رحمی و غلبة جابرانه باید 
باش��د راستی این مطلب برای ما اس��باب گریه و برای تماشاچيان ملل سایر موجب خنده 
اس��ت که شخص در خانة ملکی شخصی ارثی آباء و اجدادی نشسته و دیگران در غياب 
آنها، در س��ر تقس��يم خانه با هم قرارداد نمایند و نوش��تة در بين داد و ستد کنند، از همه 
عجب تر آنکه بعضی س��اده لوحان که از حقایق و ضمایر دیپلومات ها غفلت دارند فریب 
کلم��ه )ليبرته - انتگریته( را خورده گم��ان دارند همه فصول معاهده مخصوص محافظت 
اس��تقالل بلکه تماميت استقالل بوده به این کلمه شيرین دلخوش می کنند که )احدی حق 
ندارد یك وجب از خاک ایران را تصاحب کند(. بلکه انگليس یك دولتی است که طالب 
صلح و س��لم است به شرط آن که ذره اي به مستعمرات او خصوص نسبت به شبه جزیرة 
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مثلث هندوستان خلل وارد نياید.31 
 همچنين نش��ريه تمدن در ش��ماره 33 به تاريخ 28 رجب المرجب 1325 زير عنوان »بايد 

تعجيل كرد« می نويسد: 
ه��ر وقت قل��م برمی دارم اوضاع به طوری منقلب و پریش��ان در نظر جلوه گر می گردد که 
دماغ را مجالی نمی ماند و بدون سبقت خيالی یکی از این دو عنوان بر قلم جاری می شود 
)ایران در مهلکه است( )معایب کار نتایج بی علمی است( هيچ نمی توان تصور نمود که از 
بدو ش��يوع تمدن و بروز ترقی در این عالم دولت و ملتی را این اندازه از موانع داخلی و 
خارجی جلو آمده و تا بدین حد عقالی قوم را اشکاالت دچار گردیده باشد. اگر اندکی ما 
به حال حاليه عالم توجهی کنيم و از ترقی و انحطاط دول پی به بواطن و حقایق آن بریم 
و لخت��ی نخوت دی��روزی و غفلت امروزی را کنار گذاریم معاینه خواهيم دید که درخت 

استقاللمان از ریشه برآمد و از برای فنا و اضمحاللمان چيزی باقی نمانده .
به عين حال ما بس��ان حال گروهی پریش��ان درمانده ماند که در کلبه خرابه که حصار آن 
از طول زمان در شرف انهدام باشد خزیده درب خانه را باز گذارده در موقعی که جمعی 
طرار غارتگر در بيرون مهيای تخریب آن بنا باشند در کمال غفلت به خود مشغول باشند... 
امروز با این حال مملکت مردمان کاردان عاقل الزم اس��ت مردمان با خبرت و بابصيرت 

الزم است. 
حالت حاليه مملکت مراکش را مالحظه نمایيد. آن هم مملکت اس��المی بود ببينيد عبرت 
بگيرید که دولت فرانس��ه به چه تمهيدات او را لقمه قس��مت خود دانسته و سایرین را از 
آن بی نصيب س��اخته. امروز جز به راه تدبير به راه علم قدمی نتوان برداش��ت چرا قدری 
مالحظه نمی کنيد که دوس��تی دول تمام از روی پلتيك اس��ت اگر امروز از طرف این دو 

دولت نسبت به ایران خيالی پيش آید هيچ دولتی ممانعت نخواهد کرد.32
 همچنين روزنامة انجمن مقدس ملی اصفهان كه در ش��هر اصفهان چاپ ش��ده است، در 
ش��ماره 46 مورخه 10 شوال 1325 خبری با عنوان »قانون سوم« به قرارداد 1907م. راجع به 

ايران پرداخته است و می نويسد: 
... اآلن از اطراف کشتی مملکت ایران در تالطم امواج نزدیکان است از یك طرف روس 
از یك طرف انگليس از یك طرف عثمانی و همين طور همه س��اکت و صامت نشس��ته اند 
اگر عجز دارند بگویند اگر کاری می کنند بس��م اهلل دیگر کس��ی باید مهيا باش��د غرض تا 
کی اس��تبداد تا چند وزرا باید نگاه داری مملکت کنند وزرا باید پادشاه را بيدار کنند هيچ 
مملکت��ی به باد نرفت مگر من باب خيانت وزرا و نفاق خودیها این دس��ت باالی دس��ت 
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نهادن وزرا به یکی از دو جهت اس��ت یا از عجز است یا اینکه مایل این مطلب و رساندة 
خودش��ان می باش��د چنان که در مشروطه شدن دولت فرانس��ه خيلی این کارها را کردند 
و چهار دولت اطراف قراردادند دیگر اقل و هوش��مند باید بفهمند و وکالء عاقل مجلس 
باید اس��تنباط نمایند و خودشان چاره جویی کنند که ایران در خطر است معاهده روس و 
انگليس در نظر است کی این کارها صحيح است نمی دانم سکوت تا کی و تا چند امروز 
دیگر تزویر است ظاهر و یوم تبلی السرائر است ملت بيدار شده اند و گول بعضی پلتيك ها 

را نمی خورند.33
 در ي��ك ارزيابی كلی می توان گفت كه واكنش ايران ب��ه قرارداد 1907م. به صورت های 
مختلف بوده اس��ت. مجلس ش��ورای ملی و نمايندگان مجلس، مطبوعات و روزنامه های آن 
روز تهران و شهرس��تان ها از قبيل حبل المتين، تمدن، الجمال، انجمن ملی مقدس اصفهان و 
روزنامه انجمن - كه ناش��ر افكار انجمن ايالتی آذربايجان بود - هر يك به گونه ای واكنش 
نش��ان دادن��د. نحوة عكس العمل دولت وقت ايران نيز با اس��ناد مربوط ب��ه قرارداد 1907م. 
راجع به ايران كه در آرشيو وزارت امور خارجه نگهداری می شود34، گويای اعتراض دولت 
ايران به قرارداد 1907 م. اس��ت. اين اس��ناد شامل نامه های رد و بدل شده ميان سفارتخانه ها 
و وزارت امور خارجه و همچنين گزارش های تحليلی نمايندگان ايران در خارج از كش��ور 
مانند نامه ممتاز الملك، وزيرمختار ايران در واش��نگتن اس��ت كه در تاريخ 4 شوال 1325 به 
درخواس��ت وزيرمختار ايران در لندن به وزارت امور خارجه ايران نوش��ته اس��ت. اما آنچه 

مشهود است اعتراض دولت از حد نامه فراتر نرفت.
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