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  مقدمه

رفـت کـه سیاسـت داخلـی و      پس از جنبش مشروطیت، چنـین انتظـار مـی   

اي رقـم خـورد    خارجی کشور از استقالل بیشتري برخوردار شود، اما شرایط به گونه

و جنگ جهانی اول دخالت بیگانگان . م1915و . م1907که با قراردادهایی همچون 

جنـگ جهـانی اول،    روسـیه و پایـان  . م1917پس از انقـالب  . شدت بیشتري یافت

. هاي دخیل در جنگ جهانی از ایران خارج شـدند  بسیاري از نیروهاي نظامی کشور

ها نیز پس از مدتی ناچار شدند نیروهاي نظـامی خـود را از کشـور بیـرون      انگلیسی

در چنین شرایطی، دولت سید ضیاء طباطبایی با اقداماتی چـون لغـو قـرارداد    . برند

با . م1921السیون، انحالل پلیس جنوب و امضاي قرارداد ، لغو قانون کاپیتو.م1919

دولت بعـدي، دولـت   .هاي مؤثري در استقالل سیاست خارجی برداشت  شوروي گام

پـس از او،  . قوام نیز براي استقالل کشور در پی کاهش نفـوذ روس و انگلـیس بـود   

بـه   دولت مشیرالدولۀ پیرنیا بر سر کـار آمـد کـه مسـئولیت وزارت امـور خارجـه را      

در این مقاله با نگاهی ویژه به روابـط ایـران و شـوروي،     1.الملک سپرد ابراهیم حکیم

موضوعات برجسته مربوط به روابط خارجی ایران در دولـت مشـیرالدوله مطـرح در    

  .وزارت امور خارجه بررسی خواهد شد

  

  مسائل مرزي میان ایران و شوروي

، دولت .)ش1299اسفند  8( فصل سوم عهدنامۀ مودت میان ایران و شوروي 

کرد تا شرایط سرحدي میـان ایـران و روسـیه را مطـابق      ایران و شوروي را ملزم می

                                               
. ادامه یافت 1301خرداد  15تا  1300بهمن  3دولت مشیرالدوله از . 1
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، اما این )212: 1369نوازنی، (رعایت کنند . م1881تعیین کمیسیون سرحدي 

تا چنـد سـال ادامـه     فصل از عهدنامه به موقع اجراء نشد و مشکالت کم و بیش

داشت؛ به ویژه که اشـرار مـرزي هـر دو کشـور از ایـن موضـوع سـوء اسـتفاده         

کردند و البته قشون روسیه نیز گاه به همین بهانه بـه منـاطق مـرزي ایـران      می

برد، یا مأموران سرحدي روسـیه از ورود اشـرار بـه ایـران جلـوگیري       یورش می

مناطق تجن، سـرخس، لنکـران،   ). 3: 146ش : 1300روزنامه اتحاد،(کردند  نمی

بیله سوار، موران، مغان، هریرود، دولت آباد و به طور کلـی سـرحدات خراسـان    

و براي هر دو کشور خسارات ) 1/110: 1385فراهانی، (ها بود  دستخوش ناآرامی

دولـت شـوروي بـراي پایـان دادن بـه      . کـرد  جانی و مالی بسیاري را فراهم مـی 

اي از وزارت امـور خارجـۀ ایـران خواسـت تـا      ، در نامـه خسارات مرزي دو کشور

وزیـر مختـار   (1.هیئتی براي مذاکره در باب مسائل مرزي به شوروي اعزام کنـد 

پس از چندي هیئتـی بـه   ). 1301حمل  6شوروي به وزارت امور خارجه ایران، 

ریاست ممتازالدوله به قفقاز اعزام شد تـا معاهـدة مـودت ایـران و شـوروي کـه       

به عنوان نمونه، . ی از آن به مسائل مرزي مربوط بود، به مرحلۀ اجرا در آیدبخش

شد و چنـین   باید به ایران تحویل داده می جزیرة آشوراده و فیروزه طبق معاهده 

نشده بود و وزارت امور خارجه در این باره به هئیت اعزامی گزارش داد تا به آن 

  ).1: 169شماره: 1300روزنامه اتحاد، (رسیدگی شود 

  

                                               
.).ش 1301-44- 54-11(آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه . 1
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  روابط تجاري ایران و شوروي

از عهدنامـۀ مـودت میـان ایـران و شـوروي بـه        10و  19و  20هاي  در فصل

مسائل تجاري اشاره شده بود و با آنکه اساساً عهدنامۀ ایران و شوروي بیشتر در بارة 

سـرانجام  . امور تجاري بود، اما تاجران ایرانی همچنان با مشـکالتی رو بـه رو بودنـد   

دولت تصمیم گرفت هیئتی رسمی به مسکو اعزام دارد تـا بـدین ترتیـب، مسـائل و     

براي این منظور، نخست سید حسن . مشکالت را مستقیماً با دولت شوروي حل کند

گرچه وي به تهران آمد، اما بـه  . زاده که در آلمان ساکن بود، در نظر گرفته شد تقی

زاده در حین مذاکرات  ت و ظاهراً تقیجاي او میرزا علی عیوضی به این مأموریت رف

  ).2/85: 1389بهبودي، (به مسکو فرا خوانده شد 

التجـارة ایرانـی    هاي روسی براي حمل مال در بنادر سرحدي ایران، تجارتخانه

دولـت شـوروي از   ). 162،1شـماره  . روزنامـه اتحـاد  (. کردند هایی ایجاد می دشواري

هاي شمالی ایران را در  انحصار بازرگانی شهرو ونشترك یوز هاي سانترسا طریق بنگاه

انگیخت، اما دولت شوروي  دست داشت و این موضوع اعتراض تاجران ایرانی را برمی

هـا را بـه دولـت     در پی نامۀ اعتراضی وزارت امور خارجه ایران، ایـن موضـوع بنگـاه   

شوروي مربوط ندانست و دولت جمهوري آذربایجان را به سـبب اسـتقالل سیاسـی    

بنابراین، وزارت امور خارجـه نـاگزیر پاسـخ شـوروي را بـه اطـالع       . شناخت سئول م

ابراهیم حکیمـی بـه ممتازالدولـه،    (1ممتازالدوله رئیس هیئت ایرانی در قفقاز رساند

  ).1301حمل  12

                                               
  .)ش1301-44- 66-1(آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه  .1
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هـاي   برخی مشکالت از خسارات نیروهاي نظامی روس در ایـران طـی سـال   

در فصل دهم عهدنامۀ مودت، دولت  .گرفت جنگ جهانی و پس از آن سرچشمه می

شوروي مسئولیت خسارت دولت تزاري را پذیرفته و خود را موظف به جبران کـرده  

در پی مذاکرات و مکاتبات وزارت امور خارجـه ایـران بـا    ). 215: 1369نوازنی، (بود 

سفارت شوروي در خصوص دریافت غرامت تاجران ایرانی،وزیر مختار روسیۀ شوروي 

الملک وزیر امور خارجۀ ایـران، موضـوع خسـارت بـه تـاجران را       ي به حکیما در نامه

تواند این مسأله را فقـط   موضوعی عمومی دانست و اینکه دولت شوروي روسیه نمی

هاي روسی  نسبت به تاجران ایرانی حل کند و از آنجا که نسبت به دعاوي تجارتخانه

ایـران خواسـت تـا طـرفین،      نیز اقدامی صورت نگرفته است، دولت شوروي از دولت

یکی دیگر از مشـکالت تـاجران و مسـافران    . تلقی کنند "ملغی"خسارات مذکور را 

ایرانی، وجود چندین مرکز براي اخذ تذکره بود و تاجران ایرانی پس از کنسـولگري  

بایـد ویـزا دریافـت     روسیه در رشت، از حکومت آذربایجان قفقـاز و گرجسـتان نیـز    

ر زمینۀ مسائل گمرگی در دولت پیرنیا شیوة تنظـیم واردات و  همچنین د. کردند می

التجاره و تأدیۀ قیمـت آن و همچنـین طـرز دریافـت و میـزان حقـوق        صادرات مال

گمرکی، مطابق قرارداد خاص تجارتی به کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو طـرف  

زمینـۀ انعقـاد   بـدین ترتیـب،   ). 218- 520- 1/537: 1385فراهـانی،  (واگذار شـد  

قراردادي تجارتی با توافق بر همۀ مطالب پدید آمد، مگر در موضوع ترانزیـت واردات  

کاالهاي اروپایی از خاك روسیه که با وجود تعهـد کتبـی سـفارت شـوروي، دولـت      

ترانزیت صـادرات ایـران از    1301مرداد  28نپذیرفت و با قطع مذاکرات در  شوروي

  ).182: 1326انی، کرگ(خاك روسیه به سرانجام نرسید
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  تعقیب شورشیان فراري به شوروي

یکی از مشکالت وزارت امور خارجه مسألۀ حضور شورشیان فراري در خـاك  

. کـرد  هـا، خطـر آنهـا را دو چنـدان مـی      روسیه بود؛ به ویژه ارتباط آنها بـا بلشـویک  

 ها، کریم خان بلوچ، سردار نصـرت، صمصـام نظـام، الهـوتی،     زبردست خان، جنگلی

در پی توصیۀ ممتازالدوله . علی اصغر سرتیپ زاده و سمیتقو از جملۀ این افراد بودند

رئیس هیئت اعزامی به روسیه مبنی بر تصویب اعتبار مالی الزم براي تأمین مخارج 

ها به ایران اقداماتی صورت گرفت تا فراریـان بـا احسـان اهللا خـان و      بازگشت فراري

بدین ترتیب، محمـد  . اي براي شورش فراهم نشود نهها مالقات نکنند و زمی بلشویک

هاي مـاجراي الهـوتی بـا موافقـت ریاسـت وزراء و       ابراهیم شبستري از جمله فراري

وزارت امور خارجه براي ). 103- 104: 1376بیات، (وزارت جنگ به ایران بازگشت 

سان نیـز  هاي فراري از خرا استرداد الهوتی، زبردست خان، کریم خان بلوچ و ژاندارم

هـا ایـن بـود کـه قبـل از       در مذاکرات، خواستۀ روس. با سفارت شوروي مذاکره کرد

مطابق نظر آنها حل شود، اما در  1ها تصمیم در بارة استرداد الهوتی، مسأله داشناك

انـد و   بارة کریمخان بلوچ و زبردست خان گفتند که آنـان دسـتگیر و زنـدانی شـده    

 25ارش دایره دوم سیاسـی وزارت خارجـه ایـران،    گز(2حاضرند آنان را تسلیم کنند

هاي فراري ارمنسـتان   وزارت امور خارجه در مسألۀ داشناك؛ با این همه )1300دلو 

دولت از هیچ نوع مساعدت مضایقه نداشته و از عملیـات و  : زیر بار نرفت و پاسخ داد

ار عامـه  هـا در افکـ   ها جلوگیري کرده است و عدم تسـلیم ژانـدارم   تبلیغات داشناك

                                               
. کردند انقالبیون ارمنی که براي استقالل ارمنستان مبارزه می. 1

  ).ش1301-45-42-22،21(آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه . 2
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موجب سوء اثر خواهد شد و در آینده این قبیـل حـوادث مخـالف مصـالح طـرفین،      

  ).98- 97: 1376بیات، (اشکاالت جدیدي پدید خواهد آورد 

  

  تحصن در سفارت شوروي 

هاي فردي و گروهی در اعتراض  نشینی از روش در دوره قاجار تحصن و بست

هـاي متعلـق بـه     ها و تلگرافخانه انههاي مقدس، سفارتخ به دولت و حکام بود و مکان

بنا بر اسناد موجود، . شد کشورهاي خارجی براي برخی از مردم پناهگاه محسوب می

ها، کارکنان نظمیه، شاهزادگان و روزنامه  روستاییان، سربازان، ایالت، تاجران، ارمنی

یـک  ها به تحر شدند؛ اگر چه برخی از پناهندگی نگاران به سفارت روس پناهنده می

  .گرفت ها صورت می خود روس

الملــک، مخالفــان سردارســپه در مجلــس، حــرم شــاه  در دورة وزارت حکــیم

فرخـی در   1300اسـفند   18در  .و سفارت شوروي تحصـن کردنـد  ) ع(عبدالعظیم 

عصـر همـان روز   . نوشـت قانونی سردارسپه  بی پروا در انتقاداز ایبی خود مقاله ۀروزنام

با اطـالع  فرخی و چند نفر از دوستانش  او شدند، اما يدستگیرمأمور سه قزاق  - دو

پـس از آن،  .تحصن اختیار کردنـد بالفاصله در سفارت دولت شوروي ، موضوع از این

اي علیـه کودتـا    حسین خان صبا مدیر روزنامۀ ستارة ایران به سـبب انتشـار مقالـه   

حضـرت   نگاران بـه حـرم   با پخش این خبر در شهر، گروهی از روزنامه. دستگیر شد

و پس از مـدتی، از حـرم   ) 40: 1384بهنود، (عبدالعظیم و سفارت روس پناه بردند 

عبدالعظیم به سفارت روسیه تحصن اختیار کردند و خواستار الغاي حکومت نظـامی  

 1301فروردین  24سردار سپه در . و عزل سردار سپه و اجراي قانون اساسی شدند
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با مالیمت، تحصن کننـدگان را از تحصـن    تیمورتاش را به سفارت روسیه فرستاد تا

در آورد، اما اصرار تیمورتاش به فرخـی و یمـین الدولـه و دیگـران سـودي نداشـت       

 27سرانجام سردار سپه ناچار، براي جلب نظـر آنهـا در   ). 76- 2/80: 1380مکی، (

هـایی   فروردین به سفارت روسیه رفت و مدتی با فرخی و دیگران مذاکره کرد و قول

هاي خود را بنویسند و بـراي سـردار سـپه     کنندگان درخواست مقرر شد تحصن. داد

کننـدگان از سـفارت خـارج     در واقع قصد سردار سپه این بود کـه تحصـن  . بفرستند

کنندگان در سفارت نزاع درگرفـت و شـیرازة ایشـان     به هر حال، میان تحصن. شوند

  ). 205/ 2: 1371بهار، (گسست و شماري از آنها از سفارت خارج شدند 

  

  اتباع خارجه در ایران

رسیدگی به وضعیت اتباع خارجه در ایران به هماهنگی میان سـه وزارتخانـۀ   

خارجه، داخله و عدلیه نیاز داشت و امور مربوط به اتباع خارجه در شـکل مستشـار،   

با الغاء کاپیتوالسیون، وضعیت اتبـاع  . اي داشت کنسولگري و یا تاجر حساسیت ویژه

در پی الغاي کاپیتوالسیون در خصوص دعاوي . ر مرحلۀ دیگري قرار گرفتخارجه د

وزارت داخله به همۀ حکـام دسـتور    "محاکم داخله"اتباع روس، عثمانی و افغان در 

داد تا با آنها با حسن سلوك رفتار شود و موجبات احقاق حق آنها در محاکم داخلی 

مسـألۀ دیگـر در پیونـد بـا اتبـاع      ). 2، 133روزنامه اتحاد، شـماره  (کامال فراهم آید 

فـروردین   30خارجه، انحالل ادارة محاسـبات و محاکمـات وزارت امـور خارجـه در     

و سپردن وظایف قضایی به وزارت عدلیه بـود و برخـی از شـکایات بـه ایـن       1300
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الملک به رئـیس مجلـس شـوراي ملـی، اول      یادداشت مفتح(1شد مسائل مربوط می

  ).1301اسد 

الملک در ارتباط با اتباع خارجـۀ   هایی از مشکالت دورة وزارت حکیم نمونهبه 

اسـفند  / 1340در نیمۀ دوم ماه رجـب  : شود روس و انگلیس به شرح ذیل اشاره می

اثاثیـۀ لیانـازوف و   "اي با لحن تند در بـارة   از سوي سفارت دولت روسیه نامه 1300

پس . دهد ن لوازم مزبور را پس نمیرسید و اعتراض به اینکه چرا دولت ایرا "شیالت

از مذاکرات بسیار، دولت پاسخ داد که دولت ایـران پنجـاه هـزار تومـان از لیانـازوف      

سرانجام سـفارت دولـت   . طلبکار است و اثاثیۀ مذکور را از بابت طلب در اختیار دارد

شوروي با پرداخت مبلغ فوق تقاضاي تسلیم اثاثیه و لوازمـات مزبـور را تکـرار کـرد    

شکایات رعایاي انار از رفسنجان از تعـدیات مسـیو اسـتیفان    ). 2/82: 1380مکی، (

اسـتیفان تلگرافچـی،   : هاي اعتراض به اتبـاع خارجـه اسـت    تلگرافچی از دیگر نمونه

هشتصد تومان از مردم قرض گرفته بود و بازپرداخـت آن را بـه دریافـت حقـوق از     

وستاي انار به رئیس مجلس شوراي عریضه رعایاي ر(2کرد دولت انگلیس موکول می

  ).1301ملی، سوم حمل 

  

  ها سفارتخانه

یکی از مشـکالت وزیـران امـور خارجـه در ایـن دوره، رسـیدگی بـه اوضـاع         

السلطنه وزیر امور خارجـه   هنگامی که مشارالسلطنه در کابینۀ قوام. ها بود سفارتخانه

                                               
).ش 1301-4- 58-28-24( آرشیو کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی . 1

  ).ش1301-4-54-26-46( همان .2
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خالف ترتیـب عمـل   بود، گزارشی دریافت داشت مبنی بر اینکه اعضاي سـفارت بـر  

وزارت امور خارجه، میرزا جواد . اند کنند و موجب شکایات تاجران اسالمبول شده می

خان و ظهیر همایون را مأمور رسیدگی به حقوق ایرانیان در اسـالمبول کـرده، امـا    

ــد  ــاجران نپذیرفتن ــی از ت ــوع   . برخ ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــق رس ــرا آن دو را الی زی

 23نـی در عثمـانی بـه رئـیس مجلـس شـوراي ملـی،        نامه تبعـه ایرا (1دانستند نمی

الملک در وزارت امور خارجـه، مسـأله    با تغییر کابینه و استقرار حکیم). 1300جدي

الملک براي پایـان   سرانجام حکیم. همچنان ادامه داشت و حتی بیشتر شدت گرفت

سـپس  . ها دستور داد که همۀ اعضاي سفارت موقتاً منفصل شوند نظمی دادن به بی

منظم السلطنه یکی از اعضاي ارشد سفارت را به تهران خواست تـا در صـورت رفـع    

یادداشت ابراهیم حکیمی به رئـیس مجلـس   (2اتهام، به شغل جدیدي منصوب شود

الدوله وزیر مختـار ایـران در    پس از تعطیلی موقت قونسولگري، مفخم). شوراي ملی

  ).1، 167شماره روزنامه اتحاد، (اسالمبول، سفارت را تحویل گرفت 

وزارت امور خارجـه بـر   . از اتفاقات برجسته دیگر، مسألۀ سفارتخانه بغداد بود

الممالـک   رئیس کنسولگري بغداد با رئـیس تـذکره، آصـف    3الملک اثر اختالف مفتح

کــارگزار کرمانشــاهان را بــراي تحقیــق بــه بغــداد فرســتاد و بنــا بــر گــزارش وي،  

ــتح ــا   مف ــیس کنســولگري ب ــک رئ ــل مقصــر شــناخته شــد د 23المل ــزارش . لی گ

الملــک را در آســتانۀ برکنــاري قــرار داد، امــا او بــا نوشــتن  الممالــک، مفــتح آصــف

                                               
.)ش1300-4-40-6( آرشیو کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی .1

.)ش1300- 4-40-23- 6( همان  .2

هاي  تبریز بود و بعد از مشروطه در کنسولگري  الملک پیش از مشروطه رئیس تشریفات والیتعهدي در مفتح. 3

ژنرال کنسول بغداد . ش 1299او در سال . خدمت کرد. ق1333ایران در شام، بادکوبه، استانبول و جده تا سال 

  ).783، فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران، کتابخانه مجلس، ص 1391موجانی، سید علی، (شد 
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الممالک را مخـدوش   هاي متعدد به مراکز دیگر قدرت، کوشید گزارش آصف تلگراف

یادداشـت ابـراهیم   (1الملک او را بر کنار کرد جلوه دهد، گرچه که نتوانست و حکیم

این مسأله موجب شد تـا  ). 1300حوت  16مجلس شوراي ملی، حکیمی به رئیس 

  :مجلس شوراي ملی، قانونی در سه ماده به تصویب رساند

مدت مأموریت کلیۀ مأمورین سیاسی و قنسولی دولت علیـه ایـران   : مادة اول

سال تجـاوز نمایـد و در    5در ممالک خارجه به استثناي مأمورین افتخاري نباید از 

مأموریت مجدد آنها به خارجه منوط است الاقل یک سال در ایران انقضاء این مدت 

  .توقف کرده باشند

 5کلیۀ مأمورین دولت ایران که در تاریخ وضع این قـانون بـیش از   : مادة دوم

  . اند مشمول مادة اول خواهند بود سال در خارجه مأموریت داشته

ین قانون مفـاد دو  وزیر امور خارجه مأمور است که از تاریخ وضع ا: مادة سوم

هاي دولت علیه در  مادة فوق را نسبت به سفرا و وزراء مختار و مقیم و ژنرال قنسول

ظرف سه ماه و نسبت به سایر مأمورین منتهی در ظرف یک سـال بـه موقـع اجـرا     

  ). 1340شعبان  8، 86مشروح صورت مذاکرات مجلس چهارم، جلسه (بگذارد

گرچـه  . در مجلس به طور مفصل بحث شددر بارة این سه ماده در دو جلسه 

الملک در این دو جلسه حضور نداشت، اما موافقت و نظـرات   وزیر امور خارجه حکیم

. خود را پیش از آن با کمیسیون وزارت امور خارجه مجلس در میـان گذاشـته بـود   

این قانون براي تنبیه شماري از مأموران سیاسی بود که افراد یـا نهادهـایی از آنهـا    

هـا   خواسـتند از آن دخالـت   کردند و حاال مطابق این قانون، وکالء مـی  یبانی میپشت

                                               
  .)ش1301-4- 58-28-24( مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی آرشیو کتابخانه، موزه و .1



1394بهار  –62، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ124

  

السلطان یکی از نمایندگان مجلس پس از تصـویب قـانون در    اقبال. جلوگیري کنند

باید کاري کرد که مأموران دولت نه در داخله تشـبث کننـد و   : مجلس اظهار داشت

دازه محق است که تشبث کند، زیرا آن مأمور هم تا یک ان«به نظر وي. نه در خارجه

از  )همـان (.»کنـد  شغلش معلوم نیست و اگر شغلش معلوم باشد هیچ وقت تشبث نمی

هـاي ایـران در    دیگر اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه، تعطیلـی سـفارتخانه  

رسد به سبب کسر بودجـه بـود    اسپانیا، سوئد، الهه، بالکان و وین بود که به نظر می

  ).2/50: 1389دي، بهبو(

  

  نفت

در صدد بودند که مستشاران آمریکایی را به . ش1300هاي ایران از سال  دولت

جاي مستشاران بریتانیایی و روسی به کـار بگمارنـد و بـه همـین سـبب، مـذاکره بـا        

سیاست خـارجی  . هاي نفتی آمریکایی به ویژه کمپانی استاندارد اویل آغاز شد کمپانی

الـوزراء قـرار داشـت و     نظر مستقیم مشیرالدوله رئـیس  ۀ نفت تحتایران از منظر مسأل

الوزراء  رئیس. کرد الملک وزیر امور خارجه در مذاکرات نفتی دخالت چندانی نمی حکیم

هاي خارجی، بیشتر با حسین عـالء وزیـر مختـار ایـران در      در مذاکرات نفتی با دولت

مپـانی نفـت جنـوب، شـرکت     هـاي ک  هـا و کارشـکنی   مخالفـت . آمریکا در ارتباط بود

گـذاري در   استاندارد اویل را به این نتیجه رساند کـه تنهـا راه مطمـئن بـراي سـرمایه     

بنابراین، دو کمپانی توافق . هاست میادین نفت شمال، موافقت با مصالح نفتی انگلیسی

تشـکیل دهنـد تـا منـابع      "شرکت نفت ایران و آمریکا"کردند کمپانی جدیدي به نام 

دنی پنج ایالت شمالی ایران را به جاي امتیاز خوشتاریا و فرمـان سپهسـاالر   نفتی و مع
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الوزراء به کـاردار   رئیس. مبنی بر اکتشاف نفت در بعضی نقاط مازندران استخراج کنند

سفارت آمریکا در تهران اطالع داد که دولت ایران مخالف قرارداد با کمپانی اسـتاندارد  

اوالً در : داد باید در چارچوب مصوبات مجلـس باشـد  و نفت جنوب نیست، اما این قرار

 5دیباچۀ امتیاز و خود امتیاز، نامی از کمپانی جنوب برده نشـود، زیـرا مخـالف مـادة     

مصوبه مجلس است؛ ثانیاً مدیریت امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود؛ ثالثاً در صورت 

امتیاز از درجۀ اعتبار ساقط خروج استاندارد اویل پس از توافق با کمپانی نفت جنوب، 

اي شخصـی و محرمانـه بـراي     سرپرسـی لـریس در نامـه   ). 8، 1379اسماعیلی (شود 

مشیرالدوله تذکر داد که مجلس در صورت مخالفت بـا اعطـاي امتیـاز بـه دو شـرکت      

نفتی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس، تاوان سـنگینی خواهـد پرداخـت    

مشیرالدوله از شرکت انگلیس خواست تا نامی از مشـارکت بـه   ). 151:1385آبادیان، (

میان نیاورد و قرارداد با استاندارد اویل منعقد شود؛ آنگاه شرکت نفت ایران و انگلـیس  

خواستۀ دیگر مشـیرالدوله ایـن بـود کـه     . پس از تصویب مجلس در آن مشارکت کند

د را در جنوب ایران به دولت مرکزي واگذارد، اما بریتانیا پایگاههاي خطوط تلگراف خو

در برابر، مشـیرالدوله حاضـر نشـد بـه فوریـت حکومـت       . با مخالفت لریس مواجه شد

جدیدالتأسیس عراق را به رسمیت بشناسد و همین چالش یکی از دالیل سـقوط زود  

لر موضوع دیگر، پیشنهاد نماینـدة کمپـانی سـینک   ). 169: همان(هنگام دولت وي بود 

میلیـون دالر   5ها هراسی ندارد و همچنین مبلـغ   بود که مدعی بود از ضدیت انگلیس

کند که هیچ کمپـانی دیگـري را شـراکت ندهـد، امـا       دهد و تعهد می به ایران وام می

بنـابراین، مشـیرالدوله کـه    . دولت ایران از مذاکرة رسمی بـا سـینکلر خـودداري کـرد    

اسـتعفاء داد   1301خـرداد   15ل را جلب کنـد، در  نتوانسته بود موافقت استاندارد اوی
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گرچه موضوع نفت شمال جدي بود، اما نفت جنوب که تحـت  ). 9: 1379اسماعیلی، (

با اینکه دولت، پلیس جنوب . انگیخت ها بود، حساسیت بیشتري برمی سیطرة انگلیسی

دهـایی بـا   ها همچنان در پی آن بودنـد تـا بـا انعقـاد قراردا     را منحل کرد، اما انگلیسی

به همین سبب قراردادهـاي نفتـی   . خوانین محلی، نفوذ دولت مرکزي را کاهش دهند

ها همواره مـورد اعتـراض    ها و کشکولی شرکت نفت جنوب با خوانین از جمله قشقایی

به گفته روزنامۀ نهضت شرق، نمایندگی بریتانیـا شخصـی را   . وزیران خارجه ایران بود

محرمانه به بوشـهر و شـیراز گسـیل کـرده بـود تـا بـا        به نام مستر ویلسون به صورت 

خوانین کشکولی وارد مذاکره شوند و قراردادهایی براي اسـتخراج نفـت منعقـد کننـد     

  ).4، 20، شماره 1300روزنامه نهضت شرق، سال (

  

  نتیجه

و بازگشایی دورة چهارم مجلـس شـوراي ملـی و خـروج     . ش1299با کودتاي 

یه، استقالل و قدرت سیاسی حکومـت ایـران افـزایش    نیروهاي نظامی انگلیس و روس

ها، در سه بخش ترمیم روابط بـا شـوروي،    هاي وقت با وجود برخی تفاوت دولت. یافت

هـاي   نظم و تمرکز گرایی، و ایجاد توازن سیاسی بـا مداخلـه کشـوري ثالـث سیاسـت     

 یکی از مهمترین مسائل وزارت امور خارجـه در دولـت سـید ضـیاء    . مشترك داشتند

در واقع مسائل مرزي بـا  . میان ایران و شوروي بود. م1921طباطبایی، اجراي قرارداد 

هاي مربوط با دولت شوروي، بازرگـانی   موضوعات تجاري پیوند خورده بود و تجارتخانه

شهرهاي شمالی ایران را در دست گرفته بودند و در نتیجه فعالیت تاجر ایرانی محدود 

ي به تعهدات خود براي پرداخـت خسـارات بـه تجـار     همچنین دولت شورو. شده بود
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کرد و مسألۀ دیگر به مشکالت مرزي  هاي جنگ جهانی اول عمل نمی ایرانی طی سال

شـدند؛   شورشیان داخلی پـس از سـرکوب بـه شـوروي پناهنـده مـی      : شد مربوط می

  . ودنبهاي وزارت امور خارجه به ویژه در مسألۀ تعقیب شورشیان فراري موفق  پیگیري

هـاي وزارت امـور خارجـه در ایـن دوره، رسـیدگی بـه        یکی دیگر از چـالش 

هـاي خارجـه و داخلـه و عدلیـه      باید میـان وزارتخانـه   وضعیت اتباع خارجی بود که 

لغو کاپیتوالسـیون، وضـع اتبـاع خارجـه را در مرحلـۀ      . گرفت هماهنگی صورت می

جاي وزارت داخله در  جدیدي قرار داد و از آن پس قرار شد دعاوي اتباع خارجه به

همچنین با انحالل ادارة محاسـبات و محاکمـات وزارت   . محاکم عدلیه بررسی شود

از دیگـر  . امور خارجه، وظایف قضائی این وزارتخانـه بـه وزارت عدلیـه سـپرده شـد     

هـاي ایـران بـود؛     مشکالت وزارت امور خارجه، برقراري نظم و ترتیب در نماینـدگی 

که نارضایتی تجار ایرانی، سرانجام به تعطیلی موقـت   همچون کنسولگري اسالمبول

الملـک رئـیس    سفارت منجر شد، یا نمایندگی در بغـداد کـه اخـتالف میـان مفـتح     

کنسولگري بغداد با رئیس تذکره، برکناري رئیس کنسولگري را در پی آورد و حتـی  

اعضـاء وزارت امـور    "تشـبث "مجلس را بر آن داشت که بـراي جلـوگیري از تکـرار    

هـاي   تـرین سیاسـت   یکی از مهـم . خارجه به مراکز دیگر قدرت، قانونی تصویب کند

دولت ایران در دورة پیرنیا، جـایگزینی مستشـاران آمریکـایی بـه جـاي مستشـاران       

روسی و انگلیس بود که سرانجام با کارشکنی انگلسـتان، دولـت ایـران نتوانسـت بـا      

  . سرمایه داران آمریکایی به توافق برسد
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  منابع و مآخذ

  :اسناد

  :آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

  ش 44-1301- 11-54

  ش1-66-44-1301

  .ش 22،21-42-45-1301

  آرشیو کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی 

  .6، پرونده 23،جزوه دان  40، کارتن 4دوره 

  .46پرونده ، 26.1، جزوه دان 54، کارتن 4دوره 

  .24، پرونده 28، جزوه دان 58، کارتن 4دوره 
  

  :ها کتاب

اداره کل آرشیو اسناد و موزه : ، تهراناسنادي از امتیاز نفت شمال، 1379اسماعیلی، علیرضا و دیگران، 

  .دفتر رئیس جمهوري

موسسه مطالعات و : ، تهرانایران از سقوط مشروطه تا کودتاي سوم اسفند، 1385آبادیان، حسین، 

. هاي سیاسی پژوهش

.امیرکبیر: ، تهران2، جلد تاریخ مختصر احزاب سیاسی،  1371بهار، محمد تقی، 

موسسه مطالعات و : ، جلد دوم، تهرانروزشمار تاریخ معاصر ایران، 1380بهبودي، هدایت اهللا، 

  .هاي سیاسی پژوهش

  .جاویدان: ، تهرانیاراز سید ضیاء تا بخت،  1384بهنود، مسعود، 

.شیرازه: ، تهرانکودتاي الهوتی، 1376بیات، کاوه، 

  .چاپخانه مجلس: تهران مشروح صورت مذاکرات مجلس چهارم شوراي ملی،

  .هاي سیاسی موسسه مطالعات و پژوهش: ، تهران1، ج  روزشمار تاریخ معاصر، 1385فراهانی، محسن، 

.علمی: ، تهران2، جلدتاریخ بیست ساله، 1380مکی، حسین، 

. چاپخانه مظفري: ، تهران1306- 1296سیاست دولت شوروي در ایران از ، 1326ع، .منشور گرکانی، م

.کتابخانه مجلس شوراي اسالمی:، تهرانفرهنگ رجال و کارگذاران دیپلماسی ایران،  1391موجانی، سید علی، 

. نشر همراه: ، تهرانعهدنامه مودت ایران و شوروي، 1369نوازنی، بهرام، 
  

  :نشریات

  .بوسفور: ، تهران.ش 1301روزنامه اتحاد، 

. شرق: ، تهران.ش 1300روزنامه نهضت شرق، 
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توصیه ابراهیم حکیمی وزیر امور خارجه به ممتاز الملک رئیس هیئت اعزامی قفقاز راجع به 

تحویل گرفتن جزیره آشوراده و فیروزه از دولت شوروي

اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهآرشیو اداره 
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گزارش دایره دوم سیاسی وزارت خارجه ایران از مذاکراه با سفارت روس راجع به استرداد 

شورشیان فراري به کشور شوروي

اسناد آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
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س شوراي ملی راجع به وضعیت گزارش ابراهیم حکیمی وزیر خارجه به رئیس مجل

سفارت ایران در استامبول

آرشیو کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی
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گزارش ابراهیم حکیمی وزیر خارجه به رئیس مجلس شوراي ملی راجع به برکناري 

الملک از کنسولگري بغداد مفتح

اسالمیآرشیو کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي 


