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 سيانگل ران ويا 1919 یاستعمار قرارداد

پس از خاتمه جنگ اول  .ديانگلستان به امضاء رساستعمار ـ قرارداد وثوق الدوله با  1919اوت  9ـ  1298مرداد  17 در

و  یعثمان یروهايرا نه تنها نيز. آمد یران به شمار ميدر ا یخارج ن جنگ ـ قدرت مسلطين اياز فاتح یكي، انگلستان ـ یجهان

دچار  یكيانقالب بلشو ه هم به علت بروزيرون رانده شده بودند، بلكه روسيانه بيشكست خورده و از خاورم آنها یان آلمانيحام

 یجنوب یق مرزهايش رانده و از طريران پيرا تا شمال ا خود یروهايها ن یسين اساس انگليبر ا. بود یو جنگ داخل یآشفتگ

نهم اوت  ران، دريت نفوذ خود در ايتثب یها برا یسيانگل. آردند یه آمك ميد روسيجد یستيونآم ميمخالف رژ یروهايه به نيروس

در آشور بود و سلسله قاجار  یاسينفوذ س حكومت خود فاقد هرگونه ین ماههايآه احمدشاه قاجار در آخر یطيو در شرا 1919

 هين قرارداد آليبه موجب ا. وثوق الدوله ـ امضاء آردندران ـ ير وقت اينخست وز با ی، قرارداد در آستانه انقراض قرار داشت

ز به آنها واگذار يران نيشوسه ا یها راه آهن و از راهيگرفت و امت یها قرار م یسيران تحت نظارت انگليا یومال یالت نظاميتشك

خبر آن محرمانه نگاه داشته س، آه ير مختار انگليوز»  آاآس یسرپرس«الدوله و  ن وثوقين قرارداد، بيا یپس از امضا. شد یم

ك يو »  كسونيد«ژنرال  استيبه ر یأت نظاميك هيران نمانده و يب قرارداد از طرف مجلس ايها منتظر تصو یسيانگل شده بود،

  .ران فرستادنديه آشور به ايران و اداره امور ماليارتش ا ديل سازمان جديتشك یبرا»  تيتاژ اسميآرم«است يبه ر یأت ماليه

ب يبه تصو مواجه شد و ید افكار عموميداد با مخالفت شد یه انگلستان قرار ميرا عمًال تحت الحما رانيآه ا 1919قرارداد 

وثوق الدوله با . د آنديين قرارداد را تايحاضر نشد ا گسترده مردم، یها ر مخالفتيز تحت تأثياحمدشاه قاجار ن یحت. ديمجلس نرس

را  یسيـ قرارداد را لغو وعذر مستشاران انگل ین ويرالدوله ـ جانشياستعفا داد و مش 1299 ريدر چهارم ت یفشار افكار عموم

  . خواست

 

  وثوق الدوله آه بود؟

 التيتحص یريپس از فراگ. در تهران متولد شد.  ش1251بزرگ احمد قوام ـ قوام السلطنه ـ  حسن وثوق ـ وثوق الدوله ـ برادر

در دوره اول مجلس .  آموخت را یسيفرانسه و انگل یها زبان یو دستور زبان فارس یعربو آموختن صرف و نحو  یمقدمات

 یبرا)  یخان تنكابن یمحمد ول(نه سپهدار اعظم يدر آاب. انتخاب شد یندگياز تهران به نما) 1287ر يتات 1285مهر ( یمل یشورا

ر يالممالك وز یمستوف نهير خارجه بود و در آابيوزنه صمصام السلطنه يدر آاب. منصوب شد یوزارت دادگستر ن بار بهينخست

. ن سمت استعفا آرديشد، اما در خرداد سال بعد، از ا منصوب يیس الوزراياحمدشاه به رئ یاز سو. ش 1295در . ه بوديمال

تا  ن سمت رايس الوزرا شد وايتوسط احمدشاه رئ 1297ر يمجددًا در ت یو. علوم و اوقاف شد رين الدوله وزينه عيسپس در آاب
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ق يتوف یدر اروپا برا. به تهران آمد سوم اسفند رضاخان یاروپا شد اما مصادف با آودتا یاو سپس راه. حفظ آرد 1299ر يت

بانه، يك حرآت عوامفرين وجود پس ازبازگشت به تهران، رضاشاه در يبا ا . ها داشت یسيبا انگل يیها یزنيرضاخان را یآودتا

الدوله در اواخر عمر  وثوق. بازستاند یاز و 1919از انگلستان را در رابطه با قرارداد  یافتيرشوه درتومان  ست هزاريمبلغ دو

ز يآه شاعر ن یو. ديدار گرد است فرهنگستان اول را عهدهير 1314 یو سپس در د. مجلس انتخاب شد یندگيگر به نمايك بار دي

 .ر قم به خاك سپرده شددر تهران درگذشت و د یسالگ 78، در 1329بهمن  5بود در 

 

 

 1919 ننگين قراردادمحرمانه   ضميمه

  :افراد عبارتند ازاين . سه تن از وزرا آه از رجال باسابقه ايرانی بودند ، دست داشتند  1919در امضای قرارداد ننگين 

  )الدوله وثوق(نخست وزير 

  )الدوله شاهزاده فيروز ميرزا نصرت(وزير خارجه 

  )شاهزاده اآبر ميزا صارم الدوله(وزير دارائی 

  

آنكه اعضای ديگر آابينه را از جريان مذاآرات  حتی بی(گانه آه اين قرارداد را از جانب ايران امضا آرده بودند  وزرای سه

ترسيدند آه پيش از تصويب قرارداد در مجلس، انقالبی در ايران رخ دهد  هر سه از عاقبت خود بيمناك بودند و می )مطلع سازند

رهائی از دست چنين حكومتی برای ) دانستند همچنانكه خودشان می(و زمام حكومت از دستشان خارج شود آه در آن صورت 

رفت دامنگيرشان شود، دو امتياز اساسی از  ايی از آيفری آه احتمال میاز اين جهت، برای ره. پذير نبود هيچ آدامشان امكان

  :خواستند دولت بريتانيا می

  

ی بسته شدن قرارداد شورشی در ايران برپا خاست و حكومت  ی آتبی از طرف دولت بريتانيا آه اگر در نتيجه تضمين نامه-1
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  .ی سياسی بپذيرد د را در يكی از مستملكات خود به عنوان پناهندهالدوله سقوط آرد دولت انگليس هر سه وزير عاقد قراردا وثوق

  

حقوقی برابر عايدات ) آه ممكن بود تا آخر عمرشان طول بكشد( به هر آدام از اين پناهندگان سياسی در طول مدت تبعيد -2

  .شخصی آنها در ايران پرداخت شود آه بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش بسر برند

  

  :ای به شرح زير تسليم هريك از وزرای سه گانه آرد نامه ر مختار بريتانيا در تهران، قسمت اول اين تقاضا را قبول و تضمينوزي

  

  عاليجناب

ای آه از طرف حكومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با آمال خوشوقتی به اطالع  برحسب اجازه

ميان دولتين بريتانيای آبير و ايران بسته شد، حكومت  – 1919نهم اوت  -راردادی آه همين امروز رسانم آه با توجه به ق می

ی مقامات سفارت انگليس در تهران از شما پشتيبانی آند و   اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتياج به وسيله

  .ی سياسی بپذيرد به امپراطوری بريتانيا به عنوان پناهنده های متعلق اگر الزم شد آن عاليجناب را در يكی از سرزمين

  آاآس.ز.پرسی: با احترامات

  

نسبت به تقاضای ديگر اين سه وزير آه در عرض دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت امالآشان در 

   .تهران، اصفهان يا همدان دريافت آنند، جواب صريح رد داده شد

 -االسالمی دآتر جواد شيخ-ج اول -ايران و انگليس 1919ی قرارداد  بريتانيا درباره  اسناد محرمانه وزارت خارجهاز برگرفته 

 1365انتشارات آيهان، : تهران 
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