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Abstract: 

The Peace Conference in Paris, which was held in 1919, is considered 

one of the most important international conferences that laid out a plan of 

action to settle the problems left by the First World War. Thirty-two of the 

victorious countries in the war participated in it. A number of independent 

countries and other unofficial delegations participated in it.  Including the 

Iranian delegation, which carried with it political, economic and other 

demands related to the return of his country’s borders, but Britain did not 

allow the Iranian delegation to convey its demands to the American President 

Woodrow Wilson, who presented in this conference his fourteen principles, 

and instead Britain sought to conclude the August 1919 treaty with Iran  To 

turn it into a base for it in the Arab Gulf region, which the US administration 

had its position on it
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(Novo, 1970, P.96)

(Percy Sykes)

(South Persia Rifles)
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*(Browne, 1960, PP.122-125).

(The East Persian Cordon)

(Afsher, 1969, P.77).
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(Upton, 1980, PP.70-71)

(Wilber, 1090, P.60).
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(Ramazani,1973, P.164)

(F. O., 371/3858, From : Earl Curzon, To : Percy Cox, 
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(Lord Curzon)

(F. O., 

371/2521, From : Earl Curzon, To : Percy Cox, 15/1/1919, P.)
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Ramazani, 1973, PP.160-161)

F. R. U. S., 1919 – 1920, No.211, From : Washington, To 

: Iran, 22/8/1919)

F. R. U. S., 1919 – 1920, No.211, From : 

Washington, To : Iran, 22/8/1919).
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(F. R. U. S., 1919 – 1920, No.310, From : Washington, To : 

Iran, 23/8/1919)

(F. R. U. S., 1919 – 1920, No.310, 

From : Washington, To : Iran, 24/8/1919)
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 (F. O., 371/22131, From : P. Cox, To : F. O., 25/8/1919, 

P.182)
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: Iran, To : Washington, 26/8/1919).
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(F. O., 371/25311, From : P. Cox, To : F. O., 

30/8/1919, P.187).
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(Born, 1990, 

P.125)

(R. Lansing)
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(Open Door)*

F. R. U. S., 1919 – 1920, No..211, From : The 

Government of United States, To : Tehrain, 20/9/1919)

(Ramazani, 

1972, P.153)
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From : The Government of United States, To : Tehrain, 
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(F. O., 3671/21315, From : P. Cox, To : 

F. O., 15/1/1920, P.35)
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 Katouzian, 1979, P.537)

F. R. U. S., 1919 – 1920, No.215, From : 

Iran, To : Washington, 22/3/1920)
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(F. O., 371/16949, The Future of Persia, October, 1931, 

Pp.2 – 14).
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