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 ق.هـ1121 تا 1111 از عثمانی و ایران سیاسی روابط

 0مفرودی نیلوفر ،0خویی امامی تقی دکترمحمد

 

 

                                                                چکیده

 تحوالت ایران، در مشروطیت برقراری تا قامار عحر اوایل از انیعثم و ایران روابط

 برسر عثمانی و ایران اختالف .داشت دربر را طرفین اقتحادی و فرهنگی سیاسی،

 ملسات تشکیل دوم، و اول ارزروم قرارداد انعقاد سلیمانیه، ی منطقه بر حاکیمت

 مذاکرات .بود روابط این راستای در ،محمره سرحدی کمیسیون چهارمانبه، کمیسیون

 در مرزی مسایل و کشور دو اختالفات حل برای عثمانی و ایران سفرای سفارت

 نیا نکته این به و نمودند ایفا مهمی نق  ،کشور دو روابط تحکیم پیشبرد راستای

 از ،اروپایی های دولت ،عثمانی و ایران اختالفات حل برای که کرد اشاره توان می

 ضمن که است آن بر حاضر مقاله .کردند ایفا بساایی نق  ،انگلیس و روس ممله

 دو میان اختالفات پیدای  روند سرحدات، وضعیت و عثمانی و ایران روابط بررسی

 .دهد قرار مداقه و نقد مورد را همسایه کشور

 قراردادهای انعقاد سرحدی، کمیسیون قامار، عثمانی، ایران، :کلیدی واژگان

 دوم و اول ارزروم

                                                 
 .رانیا ،یشهر ر ،ی، دانشگاه آزاد اسالم(ره) خمینی امام ادگاری واحد خ،یگروه تار.1

    rr.66nilofar@yahoo.com :مسئول مکاتبه
 

 2/11/29 :تاریخ پذیرش    11/8/29 :اریخ ورودت

  9سال ، ی مسکویه فصلنامه

 1931 پاییز 11ی  شماره
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 مقدمه

-منطقه حاکمیت سر بر عثمانی و ایران اختالفات قامار، خان آقامحمد گیری قدرت با

 یادامه در .دانستندمی خود به متعلق را آن حاکمیت حق طرفین که بود گرمستان ی

 حکمرانی برسر اختالف چون مسا لی شاهفتحعلی حاکمیت زمان در روابط، این

 قرارداد به منجر قلعه توپراق منو و ریوانم منو غربی، مرزهای اختالفات سلیمانیه،

 و محمره یمحاصره شاه محمد زمان در .شد (م0328/ق.هر0283) اول ارزروم

 در کمیسیونی در که بود، ایران هایدغدغه از یکی منطقه این خحوص در مذاکرات

 ارزروم قرارداد به منجر روسیه و انگلیس طرفین کشورهای حضور با ارزروم، یمنطقه

 تمام در عثمانی و ایران مرزهای بودن نامشخص.گردید (م0316 /ق.هر0218) مدو

 به نسبت رفتاری بد .بود کشور دو میان اختالف اصلی های علت از یکی قامار دوران

 .رفت می شمار به اختالف دالیل دیگر از غیره و کردها مسئله شیعی، زوار

  م1812/ق.هـ1111 سال جنگ و عثمانی و ایران اختالفات

 01/قهر0202 االول ربیع 21 تاریخ در قامار، ی سلسله پادشاه دومین شاه، فتحعلی

 تامگذاری تهران در ،(م0633 مه/ق.هر0202 ی الحجه ذی 20) یا م0636 سپتامبر

 را خوی، االسالم شیخ ابراهیم، آقا م،0633 آوریل/ق.هر0208 ی قعده  ذی در و .کرد

 به ،سلطنت تخت بر سلیم سلطان ملوس ریكتب همچنین و خود سلطنت اعالم برای

 شاه فتحعلی ی دوره در عثمانی و ایران روابط چند هر.فرستاد استانبول به سفیر عنوان

 مسلمانان، عام قتل و کربال به وهابیان ی هحمل چون حوادثی اما ،بود دوستانه ابتدا در

 دو روابط ،لیکوراوغ ی هقلع در دنبلی خان قلی معفر شدن پناهنده مرزی، مسا ل

 در اینکه تا ؛(2 /21 :0811نحیری، ؛615 :0861اقبال،) برد وخامت به رو را دولت

 تحریك با نجد مشایخ از عبدالعایا ،(م0312 مه 08 /ق.هر0206) محرم دهم

 هجوم کربال به الحرام اهلل بیت بقاع زیارت حرمت ی بهانه به (وهابیان) عبدالوهاب

 در ایرانیان کشتار و قتل خبر .کردند عام قتل را کربال اهالی عرب عراق در و آوردند
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 اسماعیل شاه، فتحعلی رسید، ایران به چون (ع)حسین امام ضریی غارت و کربال

 در .شد وهابیان تأدی  خواستار و فرستاد ،بغداد والی پاشا، سلیمان ناد به را بیك

 وهابیان تنبیه برای هک کرد توصیه و مالقات افندی ر یس با انگلیس سفیر میان، این

 طریق از لاوم، صورت در که کرد پیشنهاد و نمایند اقدام متحداً عثمانی و ایران سپاه

 .داد خواهد را اتّحادی چنین ترتی  بغداد، در خود متبوع دولت کنسولگری

 مذهبی، و سیاسی مدهایاپی به تومه با عثمانی، سلطان قلمرو به ایران سپاه ورود     

 افندی فیضی محمود داشت تحمیم عالی باب چند هر .نبود عالی باب تموافق مورد

 از که کرد توصیه بغداد والی به و گردید منحرف اما کند، روانه ایران سفارت به را

 الملك لسان) نماید خودداری گردد، ایران دربار خشم موم  که حرکتی هرگونه

 در عشایر حضور لیات،عا عتبات و متبرّکه اماکن ومود .(210/0 :0866 سپهر،

 در را ایران دربار نفوذ عثمانی، شرقی والیات حُکّام تعیین در نظارت و سرحدّات

 و زور شهر حکمرانی برسر اختالف ساز زمینه و داد گسترش عثمانی شرقی ایاالت

 .شد می تعیین بغداد حاکم و قامار دولت توافق با آن حاکم همیشه که شد، سلیمانیه

 ایران مالکیت در منطقه این .نمود بنا را سلیمانیه ی قلعه ،زور شهر حاکم ،پاشا ابراهیم

 پاشا علی ولی نشست، او مای به عبدالرحمن پسرش ،پاشا ابراهیم از بعد .داشت قرار

 عبدالرحمن و راند بیرون شهر از را او مریق هجری 0221 سال در بغداد مدید حاکم

 اهلل امان بر سنندج در م0315 اوت اواخر /ق.هر0221 الثانی ممادی اوایل در هم پاشا

 به ،شاه فتحعلی از امازه کس  با هم خان اهلل امان .شد پناهنده اردالن، خان

 احمد اوقات همین در .(1366: 187 سنندمی،) کرد کمك عبدالرحمن

 احمد مذاکرات تا آمد ایران به بغداد والی سوی از ایران سیاست به اعتراض در چلبی

 .نرسید ای نتیجه به ایران دولت سران با چلبی

 مروزی نگار وقایع خان صادق میرزا پاشا، عبدالرحمن از حمایت در شاه فتحعلی     

 مذاکره آمده پی  موارد خحوص در تا ،فرستاد بغداد والی ناد میانجیگری برای را
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 با توافق بدون را پاشا خالد احمدچلبی، و نداد نتیجه ها آن مذاکرات ولی .نماید

 شاه فتحعلی دستور به نیا خان اهلل امان .کرد معرفی زور شهر حاکم ،ایران دولت

 راند بیرون شهر آن از را پاشا خالد و دیگردان مستقر زور شهر در را عبدالرحمن

 /ق.هر0220 سال در که   این تا .(1384: 113 شمیم، ؛3 /108 :0823 هدایت،)

 قوای تجاوزات از غربی سرحدات حفظ برای شاه فتحعلی ،م0311 مه ماه اواخر

 تحرف از پس نیا او .فرستاد غرب سوی به را دولتشاه میرزا محمدعلی عثمانی،

 .داد شکست مریوان دردشت را پاشا علی سپاه سلیمانیه

 ناد شفاعت به را لحساوی نجفی معفر محمد شیخ ،شکست از بعد پاشا علی     

 .گردید زور شهر حاکم مجدداً پاشا لرحمنعبدا و فرستاد دولتشاه میرزا محمدعلی

 آقا ،(ق.هر0222-0228) چهارم خان محطفی سلطان ملوس با شاه فتحعلی سپس

 برقرار دوستانه روابط مجدداً و نمود استامبول ی روانه را خوی االسالم شیخ ابراهیم

 نمیا مدید منو بروز از سال پن  مدت به عثمانی و ایران بین سفرا مبادله .گردید

 .(083-086 :0833 رمضانی، ؛1352: 165 دنبلی،) کرد ملوگیری دولت دو

 عثمانی و ایران جنگ های زمینه

 روسیه ی نماینده یرملوف ژنرال م،0306 آوریل هفدهم /ق.هر0282 االول ممادی در

 شاه فتحعلی با ،م0306 ی ژو یه بیستم /ق.هر0282 رمضان ششم در و شد، تهران وارد

 عثمانی علیه منو برای روسیه با ایران همکاری ،او تقاضاهای از ییک .کرد مالقات

 منفی پاسخ ،باند مه به عثمانی با را خود روابط نبود مایل شاه فتحعلی چون اما ؛بود

 اگر:))که نوشت ای نامه ایران به روسیه سردار که بود سیاست همین ی ادامه در .داد

 و بغداد و ارزروم مملکت آن برابر در اهید،نخو روسیه تحرف از را ایران بالد از بعضی

 و ایران دولت دو همکاری به است پیوسته ایران خاک با که روم دولت حدود دیگر

 (610 :0816 فسایی، حسینی) ((شد خواهد واگذار ایران به و گرفته روسیه
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 خود مذاکرات از محمودخان سلطان نمودن مطلع و تفاهم سوءِ رفع برای شاه، فتحعلی

 عراق ی خطّه ایرانیان وضع و مرزی مسا ل مورد در گفتگو همچنین و یرملوف با

 در خان محبعلی .نمود روانه و تعیین عثمانی دربار سفارت به را  خان محبعلی عرب،

 با دیدار در و شد وارد استانبول به م0303 ی ژانویه اواخر /ق.هر0288 االول ربیع اواسط

 ساخت، آگاه عثمانی خاک به ها روس الوقوع قری  ی هحمل از را ها آن ،عثمانی رمال

 نمود مطرح را روسیه علیه عثمانی و ،ایران نظامی اتّحاد مبنی شاه، فتحعلی تقاضای و

 .(0 /881 :0813 نفیسی،)

 درگیری ،ایران دولت ارت  تجدید کار پذیری پایان با م،0320/ ق.هر0281 سال در     

 عسکر سر پاشا علی حافظ تعدیات آن ی انگیاه که ،شد آغاز هم عثمانی و ایران نظامی

 از ستانی رشوه نجف، و کربال مکه، در ایرانی زوار علیه وی ترک مورینأم و روم ارز

 هنگام در شاه  فتحعلی زنان از یکی با آنان آمیا خشونت رفتار ،همه از تر مهم و ایرانیان

 دو میان مرزی مناطق از ای پاره مالکیت در اختالف دیگر طرف از .بود مکه به وی سفر

 توانست می ایرانی، فراری عشایر از بعضی به روم ارز ترک فرماندار دادن وپناه کشور

 .باشد کشور دو میان کشمک  تشدید های انگیاه

 وی مانشین اما نمود معاول را پاشا حافظ و کرد اکتفا اعتراض به ابتدا ایران دولت     

 عثمانی، دشوار وضعیت از استفاده با شاه فتحعلی بنابراین .داد هادام ها بدرفتاری این به

 به که داد موریتأم میرزا عباس به ،بود بالکان و یونان هایقیام سرکوب درگیر که

 و آذربایجان در سپاه دو ،قمری هجری 0281 سال اواخر در .کند حمله عثمانی خاک

 راه از میرزا عباس فرماندهی به آذربایجان سپاه که شدند حمله ی آماده کرمانشاهان

 در عثمانی یانسپاه ،برخورد نخستین در و شد ارزروم و بایاید متومه ماکو و خوی

 قامار خان حسن که شدند متححن قلعه در و خوردند شکست قلعه توپراق حوالی

 مرز نادیك های سرزمین اکثر بنابراین .نمود تحرف را قلعه ایران قوای فرمانده قاوینی
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 و اَرمی  و اَخالط و بَتلیس و مَالزگرد و اَیادین و اَلشکرد بایاید، قبیل از ،انیعثم

 .(06 :0815 خورمومی،) آمد در ایران تحرف به ،خُنوش

 عال خود مقام از را ارزروم والی ناچار به عثمانی دولت ایران، های پیروزی از بعد     

 میرزا علی محمد فرماندهی به (ق.ره 0286) سال در دیگری سپاه مجدداً و کرد،

 نیا ایران سپاه لحساوی نجفی موسی شیخ شفاعت با که نمود محاصره را بغداد دولتشاه،

 حجاج به نسبت سختگیری میرزا، عباس اقدامات تالفی به عثمانی دولت اما .بازگشت

 طرف از سپاهی و نمود ضبط را اموالشان و زندانی را ها آن از تعدادی و داد افاای  را

 میرزا عباس .شد آذربایجان فتی و متحرفی مناطق گرفتن پس باز عازم عثمانی سلطان

 و کرد نظر صرف ارزروم تسخیر از و داد شکست قلعه توپراق در را ها عثمانی هم

 فرستاد ارزروم به مذاکره برای خود مان  از را مستوفی آشتیانی تقی محمد میرزا

 .(066-065 :0810 ،مهمید ؛020 :همان سپهر، الملك لسان)

 

 (م1819/ق.هـ1198) اول ارزروم قرارداد انعقاد و صلح مذاکرات
 ر وف امین محمد عثمانی، خان محمود سلطان طرف از م،0328/ق.ره 0283 سال در 

 مأمور مستوفی آشتیانی تقی محمد میرزا، عباس سوی از و ،ارزروم عسکر سر پاشا،

 و فراهانی مقام قا م ابوالقاسم میرزا ی وسیله به محالحه کار ،سرانجام .شدند مذاکره

 کرده را آن انعقاد تقاضای عالی باب که صلی مذاکرات .رسید پایان به افندی نجی 

  ی قعده ذی 03 در ارزروم اول قرارداد امضای به منجر و شد آغاز ارزروم شهر در ،بود

 و قرارداد ضمن شروط، اساس، مقدمه، یك در ، .م0328 ی ژو یه 23 /ق.هر0283

 .( 0556/8 :0816 السلطنه، اعتماد) گردید منعقد کشور دو بین ماده هشت

 و نکنند دخالت یکدیگر داخلی امور در که شدند متعهد قرارداد طرفین :اول ی ماده

 ی درباره بغداد والی و میرزا عباس که کردند توافق عشایر قشالق و ییالق خحوص در

 .کنند مذاکره موارد سایر و مراتع ی اماره و عوارض پرداخت
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 عالیات عتبات زیارت به که ایرانی زوار از عثمانی دولت شد قرار :دوم ی ماده 

 1 طرفین صادراتی کاالهای از گمرکی حقوق همچنین و نکند خواهی باج ،روند می

 زنان مورد در» که نماید می تعهد عثمانی دولت ماده این در .شد تعیین درصد قروش

 نجف و کربال یا مکه عازم زیارت برای که ایران بارگان و شاهاادگان یا و ایران شاه

 قید ماده پایان در و آورد عمل به «آنان مقام برحس  احترامات گونه همه هستند،

 و بازرگانان که را گمرکی حقوق نر  همان ایرانی اتباع و بازرگانان» که گردد می

  .(881-880 :0813 ریاحی،( «نمود اهندخو دیهأت نمایند، می پرداخت عثمانی اتباع

 و سیبکی سرحدی ایالت تجاوزات از مانع عثمانی دولت شد قرار :سوم ی ماده

 .شود ایران به حیدرانلو

  .ندهند پناه را یکدیگر فراریان که شدند متعهد طرفین :چهارم ی ماده

 ظرف را نیایرا بازرگانان ی شده توقیف اموال عثمانی دولت قرارشد :پنجم ی ماده

 .دهد پس روز 11

 عثمانی خاک در متوفی ایرانیان اموال تحویل و نگهداری خحوص در :ششم ی ماده

 ی ترکه باشند، نداشته وصی و وارث و شوند فوت دوکشور از افرادی هرگاه ،...است

 وارث تا نمایند نگهداری سال یك تامدت و وضبط ثبت شرعی قانون طبق را متوفی

 و برسد فروش به اموال ،نداشت ومود وارثی واگر ؛گردد تحویل اموال و مشخص وی

 کشور در طرفین ازسوی نماینده یك سال سه هر همچنین ؛شود نگهداری آن ومه

  .باشد داشته حضور دیگر

 کردند توافق سال سه مدت به یکدیگر خاک در سفرا اقامت به طرفین :هفتم ی ماده

 (0/ 233-231 :0816،(قاماریه ی دوره) عثمانی و ایران سیاسی اسناد گایده)

 در که شرایطی و اصول رعایت ضمن که نمایندمی موافقت طرفین هشتم، ی ماده در

 اصل به تومه با و باشند نداشته هم به نسبت ادعایی گونه هیچ ،است شده قید باال

 عمل به پوشی چشم گذشته وقایع ی کلیه از اند نموده توافق آن با طرفین که دوستی
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 0283 سال در ارزروم اول ی معاهده هنگام در که میرزا عباس ی نامه از قسمتی در .آید

 این که بود این ایران دولت داشت چشم» :است آمده دوم محمود سلطان به ق،.ره

 نظر در القرار دایم های دولت و تامدار شهریاران مابین اتحادی نوع مبارکه محالحه

 اعدادی و الیاء امید و بیم ماید مایه که کند هملو نادیك و دور و دشمن و دوست

 هر که رهگذر این از ...باشد مملکتین نشینان سرحد استظهار و اطمینان کمال و دولتین

 فراهانی، مقام قا م) «نیست میانه در تفاوتی و است یکی حقیقت در اسالم دولت دو

 میرزا ،رسید مین نظر به راضی عهدنامه مفاد از که شاه فتحعلی .(36-33 :0861

 نظر تجدید عهدنامه متن در عثمانی سفیر حضور با تا نمود مأمور را مقام قا م ابوالقاسم

 به خان قاسم سرهنو توسط عهدنامه ی هشد اصالح صورت ترتی ، بدین .کند

 وارد م، 0321 آوریل سوم /ق.هر0283ن شعبا سوم در ایران سفیر .شد فرستاده استانبول

 .بود مخالف عهدنامه متن در اصالح و حك هرگونه با عالی باب .گردید استانبول

 اول ارزروم ی معاهده اما .شد راضی عهدنامه قبول به نهایت در نیا قامار دربار

 عهدنامه ی مقدمه در فقط و نکرد مشخص را دولت دو مرزی نوار تکلیف (ق.هر0283)

 ق.هر0053 ی دنامهعه در که باشد حدودی همان دولتین حدود که بود شده اشاره

 .(80:همان نحیری، ؛221 :0826 میرزا، مهانگیر) است شده تعیین (شاه نادر ی دوره)

   محمره ی مسئله

 واضی چندان سرحدی نقاط مغرافیایی مشخحات هرچند اول، ارزروم قرارداد انعقاد با

 (ایران غرب شمال و غرب سرحدات) عثمانی و ایران مرزهای در اما ،نبود قطعی و

 تشدید از ونجف کربال به ایرانی زا ران شکایات که حالی در .کرد برقرار آرام 

 نیروهای .یافت می افاای  همچنان مناطق دراین ترک مورانأم تعدیات و فشارها

 سال در و کردند، حمله ایرانی بازرگانان کاروان به ق.ره 0251 سال در عثمانی دولت

 اطراف ق.ره 0252 سال در ،نمودند تاراج را قطور و خوی مرزی ایالت ق.ره 0250

 هرات در شاه محمد که درحالی م،0386/ق.هر0258 سال یایپا .شد غارت ارومیه
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 سو ازیك ،هرات به سفر از محمدشاه انحراف برای ها انگلیسی بود، منو مشغول

 را ایران خواستند می شاه فتحعلی فوت از بعد که ،شاهاادگانی از حمایت به دست

 به را ها آن و بود کرده زندانی اردبیل ی قلعه در را ها آن هم مقام قا م و نندک تجایه

 و ؛(883:همان ریاحی، ؛11-18 :0855 ،(مافی نظام)اتحادیه) دادند فراری بغداد طرف

 ؛پرداختند بغداد والی تحریك به م،0383 اکتبر /ق.هر0251 رم 28 در دیگر سوی از

 پس و کرد حمله بود، انداخته رونق از را بحره بندر که محمره، به پاشا علیرضا بنابراین

 در ناچار به حادثه این از اطالع از بعد محمدشاه .نمود مرامعت بغداد به غارت و قتل از

 میرزا از ای نامه طی و برداشت دست هرات ی محاصره از ق.هر0251 خراآل ممادی03

 خسارات خواست بود، المبولاس مقیم و سفیر وقت این در که الدوله، مشیر خان معفر

 شود خواستار را پاشا علیرضا کیفر و مطالبه عثمانی دولت از مذاکره طریق از را وارده

 به مشیرالدوله معفرخان میرزا .شود می متوسل زور به ایران ،صورت این غیر در

 میرزا .کردند مالقات ثانی خان محمود سلطان با باشی آمودان خان حسین همراهی

 گفتگو به عثمانی اعظم صدر و خارمه وزیر با مورد این در بار چند نخا معفر

 توابع از و است روم دولت اراضی از محمره که شدند مدعی ها آن سرانجام و پرداخت

 .ندارد ایران دولت به ارتباطی مسئله این و شود، می محسوب بحره و بغداد

 فرستاد، بغداد به را مافی خان علی رقنب نام به خود درباریان از یکی مجدداً محمدشاه     

 بنابراین .شود می منو وارد ،محمره به وارده های خسارت مبران عدم صورت در که

 نمود تعهد و فرستاد ایران سفارت به ای نامه با را افندی صارم خان، عبدالمجید سلطان

 به امر نای تا ،پرداخت خواهند محمره های خسارت مبران بابت تومان هاار سیحد مبلغ

 عنوان به مسکوک زر کرور پن  مبلغ آقاسی میرزا حامی اما .یابد پایان محالحه

 به و ،کرد ترک را ایران قهر و اعتراض حالت به هم افندی صارم .نمود طل  خسارت

 محمره حاکمیت ادعای مجدداً ق،.هر 0211 سال مذاکرات در عثمانی دولت آن دنبال
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 ؛3-6 :0852 صفایی،) شد ایران برای مشکالتی موم  و ساخت مطرح را

  .(86 :0811مشیرالدوله،

 ارزروم ی عهدنامه انعقاد و ارزروم در چهارجانبه کمیسیون جلسات تشکیل

 ( م1889/ ق.هـ 1129) دوم

 و ایران میان کشمک  کار دیگر ی دوحادثه ،چهارمانبه کمیسیون تشکیل از قبل

 عام قتل دیگری و ،ایران به سلیمانیه لیوا شدن پناهنده نخست :کرد حادتر را عثمانی

 مقرر انگلستان و روسیه کشور های دیپلمات میانجیگری با .بود کربال مردم مجدد

 شود، می تشکیل عثمانی و ایران کشور دو نمایندگان شرکت با که انجمنی در گردید

 به راهانیف خان تقی میرزا .یابند حضور ناظر عنوان به نیا نیرومند کشور دو نمایندگان

 در ایران سوی از گینمایند به بود، شده بیمار که مشیرالدوله معفرخان میرزا مای

 .مست شرکت ارزروم کنفرانس

 سال الثانی ربیع چهارم و بیست و نوزدهم پانادهم، روزهای در که اولیه ملسات در     

 گمرک خحوص در را ای گانه هفت موارد ابتدا نظام وزیر ،شد تشکیل ق،.ره 0253

 غارت محمره، خسارات انلو،  حیدر و سیبکی ایالت ردّ ،فراری شاهاادگان تجار،

 در فقط افندی نوری اما .نمود مطرح سلیمانیه ی ییالقانه افتادن عق  و سرحدی ایالت

 و سلیمانیه مالکیت ی مسئله تجاری، ی معاهده تجدید باب در :داشت اختیار فقره سه

 موضوعات تمام در را خود اختیارات که خان قیت میرزا ولی .محمره مالکیت

 او از و نشمرد کافی را فقره سه به عثمانی ی نماینده فرمان محدودیت ،دانست می

 ملسات در .(011 :0851 ساسانی، ملك خان) شود رفع اشکال این باید ابتدا خواست

 نوزدهم چهاردهم، و شوال پنجم روزهای در ترتی  به که ،نهم و هشتم و هفتم پنجم،

 در بحب مورد، ترین مهم گردید، برگاار ق.ره0253 سال ی قعده ذی هشتم و بیست و

 .بود زهاب و محمره و سلیمانیه حاکمیت ی لهئمس خحوص
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 و عام قتل و محمره به یورش باب در غرامت پرداخت عثمانی دولت ،همچنین     

 خود سخن اثبات رایب کشور دو هر نمایندگان و کرد موکول بعد به را کربال غارت

 دوازدهم، یازدهم، روزهای ملسات در.ماند نتیجه بی که ،دندنمو اقامه دالیلی

 0211 سال صفر و محرم و 0253 سال ی حجه ذی در ترتی  به که هجدهم و چهاردهم

 زوار و تجار قتل از ممانعت و گمرکات ی مسئله مورد در حدودی تا ،شد برگاار ق،.ره

 مطابق را آن افندی نوری که زهاب ی منطقه مورد در اام .گرفت صورت توافق

 نظام وزیر مخالفت با ،خواند عثمانی ملك ق،.ره 0113 سال در مراد سلطان ی عهدنامه

 اواخر اغتشاشات علّت به را ناحیه این موقت تحاح  خان تقی میرزا و شد رو هب رو

 .دانست نمی مالکیت دلیل ،صفوی ی دوره

 خود همراه شناس باستان و شناس زمین ای عده ها انگلیسی که تاس ذکر به الزم     

 قراردادند تاریخی و فنی و علمی شناسایی مورد را ایران مرزهای سراسر و بودند آورده

 به در بسیاری عوامل گونه، بدین .(082 :0863 همایون، تکمیل ؛0835:31 آدمیت،)

 دولت دو نمایندگان  وساطت با هک افتاد مؤثر چهارمانبه کمیسیون کار افتادن تعویق

 ربیع 05 مور  از ،سال 1 از بی  کنفرانس این کار و پذیرفت پایان انگلیس و روس

 مه 80 /ق.هر0218 سال الثانی ممادی 01 تا ،م0318 مه 05 /ق.هر0253 سال الثانی

 رو عثمانی کارگااران و دولت های کارشکنی با همواره که ،انجامید طول به ،م0316

 والی پاشا نجی  فرماندهی به کربال مردم ی پراکنده و متعدد های عام قتل .بود ور هب

 عشایر تحریك و زنگنه خان چراغ شدن کشته و ایرانی نمایندگان تئهی به حمله بغداد،

 مهدوی، هوشنو) بود نامناس  وضعیت آن از هایی نمونه کنفرانس، علیه کرد و عرب

 الثانی ممادی06 در ارزروم، دوم قرارداد که این تا  ؛(21 :0813 کنان، ؛233 :0813

 میرزا که یافت انعقاد ماده 3 و مقدمه دریك م،0316 سال ژو ن دوم /ق.هر0218 سال

 قامار شاه محمد موافقت مورد و کردند امضا را آن افندی، انور و نظام وزیر خان تقی

 سیاسی اسناد ی هگاید ؛13 :0816 را ین،) گرفت قرار عثمانی عبدالحمید سلطان و
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 نهم ی ماده موم  به که ،( 131-163 : همان ،(قاماریه ی دردور) عثمانی و ایران

 مبادله دولت دو بین دوماه حداکثر ظرف در عهدنامه شد قرار ،ارزروم دوم ی معاهده

 استانبول به که یافت موریتأم شیرازی خان محمدعلی میرزا ،منظور همین به .شود

 را عهدنامه ی مبادله عثمانی دولت .رساندب انجام به را عهدنامه ی لهمباد مراسم و برود

  سپهر، الملك لسان) دانست ایران طرف از گانه چهار ایضاحات تحوی  به منوط

 .(001 :همان

 گیری نتیجه

 حاکمیت ی مسئله توان می ،قامار ی هدور تمام در عثمانی و ایران اختالفات دالیل از

 از برخی تابعیت ی لهئمس والیات، از برخی حکام تعیین رس بر اختالف گرمستان،

 وضعیت مبهم حالت ها، آن قشالق و ییالق از ناشی مشکالت و سرحدی های ایل

 توهین و نامتعارف رفتار کردها، به مربوط مسایل و کردستان سرزمین سیاسی

 سرحداز ،مرزنشین عشایر میان برخورد ایرانی، زوار و حجاج با عثمانی آمیادولت

 به مربوط مسایل عثمانی، و ایران افراد پناهندگی ی لهئمس خوزستان، تا آذربایجان

 تمام در عثمانی و ایران مرزهای بودن ونامشخص عثمانی و ایران گمرکات و تجارت

 .بود کشور دو میان اختالفات اصلی های علت از یکی قامار دوران

 ممله من ،خارمی های تدول یاسیس مریانات میالدی، نوزدهم قرن ابتدای از     

 و ایران سیاسی وضیعت و روابط روند بر مستقیمی ثیرأت ،فرانسه و انگلیس روسیه،

 تناس  عدم اثر بر همسایه دو این میان دار ریشه اختالفات رغم علی و گذاشت عثمانی

 خود این که ،شدند می دهیکش اروپایی های قدرت از یکی سوی به زمان هر سیاسی،

 ،اروپایی های تدول واقعی هدف اصل در .داشت پی در را کشورها این التمداخ

 غرب و شرق تجاری شاهراه به دستیابی و همسایه و مسلمان کشور دو میان تفرقه ایجاد

 اتحادو مای به عثمانی و ایران ،مقابل در اما .بود عثمانی دولت ی تجایه بر تکیه با
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 دو ضعف به منجر نهایت در که ،پرداختند ریکدیگ با کشتار و دشمنی به ،یکپارچگی

 ایران به ،روسیه خحوص به ،اروپایی دول که مهلکی های ضربه دلیل به .گردید کشور

 یکدیگر با تا رسیدند نتیجه این به مسلمان و همسایه کشور دو ،آورد وارد عثمانی و

 .کنند آغاز ای دوستانه روابط

 کتابنامه

                      .خوارزمی تهران، ، ایران و رامیرکبی ،0835 .فریدون آدمیت، .0

 ،ایران خارجی روابط از هایی گوشه ،0885 .منحوره ،(مافی نظام)اتحادیه .2

 .آگاه انتشارات تهران،

 تححیی به ،ناصری منتظم تاریخ ،0816 .خان حسن السلطنه،محمد اعتماد .8

 .کتاب دنیای تهران، ،8ج رضوانی، اسماعیل

 .خیام تهران،،قاجاریهانقراضتاآغازازایرانتاریخ ،1370.سعباآشتیانی، اقبال .1

 ،"زمین ایران در قاجاریه حکومتی قلمرو" ،0863 .ناصر همایون، تکمیل .5

  .کشور برداری نقشه سازمان تهران، ،ایران تاریخ ملی اطلس

-29 ،قاجاریه ی دوره حوادث شامل) نو تاریخ ،0826 میرزا، مهانگیر .1

 .علمی تهران، اقبال، عباس اهتمام به ،(ق.هـ1181

 منحور :ی تحشیه و تححیی به ،ناصری ی فارسنامه ،0816 .حسن فسایی، حسینی .6

 .امیرکبیر تهران، رستگارفسایی،

 ،ایران در انگلیس سیاست پنهان دست ،0851 .احمد ساسانی، ملك خان .3

 .بابك تهران،

 هب ،ناصری االخبار حقایق ،0815 .محمدعلی معفربن محمد خورمومی، .3

 .زوار تهران، خدیومم، کوش 
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 افشار، صدری غالمحسین اهتمام به ،مآثرالسلطانیه ،0825 .عبدالرزاق دنبلی، .01

 .سینا ابن تهران،

 .ماویدان تهران، ،ایران در انگلیس بگیران حقوق ،0816 .اسماعیل را ین، .00

 .ترفند تهران، ،قاجار شاه فتحعلی ،0833 .عباس رمضانی، .02

 سفیر موریتأم گزارش) ایران های سفارتنامه ،0813 .امین محمد ریاحی، .08

 .توس تهران، ،(عثمانی و ایران

 جغرافیای و تاریخ در ناصری ی تحفه ،0811 .شکراهلل میرزا سنندمی، .01

 .امیرکبیر تهران، ،کردستان

 .زریاب تهران، ،قاجار سلطنت ی دوره در ایران  ،0831 .اصغر علی ، شمیم .05

 .فرهنو وزارت نگارش ی اداره تهران، ،اآرامن مرزهای ،0852 .ابراهیم صفایی، .01

 مقامی، قا م مهانگیر اهتمام به ،منشآت ،0861.ابوالقاسم میرزا فراهانی، مقام قا م .06

 .سینا ابن تهران،

 .تهران،عطا ی هاتفی، مواد ی ترممه ،کردستان و کرد ،0813 . درک کنان، .03

 ،0ج ،0816 ،(قاجاریه ی دوره)عثمانی و ایران سیاسی اسناد ی گزیده .03

 .خارمه امور وزارت تهران،

 ،(قاجاریه تاریخ) التواریخ ناسخ ،0866 .تقی محمد میرزا سپهر، الملك لسان .21

 .اساطیر تهران، ،0ج

 اهتمام هب ،سرحدیه تحقیقات ی رساله ،0811 .معفرخان سید میرزا مشیرالدوله، .20

 .ایران فرهنو بنیاد تهران، مشیری، محمد

 تهران، ،ایران خارجی روابط تاریخ ،0813 .هوشنو عبدالرضا مهدوی، .22

 .امیرکبیر
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 .میترا تهران، ،ایران دیپلماسی تاریخ ،0810 .محمدعلی مهمید، .28

 ،(قاجاریه) ایران تاریخی مکاتبات و اسناد ،0811 .محمدرضا نحیری، .21

 .کیهان ،تهران،0ج

 ،معاصر ی دوره در ایران سیاسی و اجتماعی تاریخ  ،0813 .سعید نفیسی، .25

 .بنیاد ن،تهرا ،0ج

 .خیام تهران، ،3ج ،ناصری الصفای روضه  ،0823 .خان رضاقلی ، هدایت .21
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