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مقدمه
آغاز قرن بیســتم به،ایران و مکزیکبرقراري روابط میانبراي تمایل اظهار سابقۀ 

عامــل و نزدیکــی،دوري،بیش از یک قرن پــیشعنیی،در گذشته.گرددبازمی میالدي 

براي برقراري رابطــه بــین المللیبینالزامات اما،بودتوجیه روابط بین کشورها مهمی در

ایران دو کشور واز اهمیت فاصلۀ جغرافیایی کاست تا حدودي ،بیستمدر آغاز قرن دول

در فقــط ،کشورهاي قــاره آمریکــااز میانایران ده برکنار نبودند.از این قاعنیزک و مکزی

ایــن به تدریج در صدد برآمد تا با دیگر کشــورهاي وشنگتن نمایندگی سیاسی داشت وا

بــرايیافــت مأموریت،سفیر ایران در واشنگتنالدوله مفخمقاره باب مراودات را بگشاید. 

معلــوم نیســت کــه، اقــدام کنــد.آمریکاي شــمالی و جنــوبیبرقراري رابطه با کشورهاي

یکــی از بــر پایــۀامــا ،داشتندآگاهی کشورایرانیان تا چه اندازه از مکزیک و مردمان آن

چندان شناختی از آن به هر حال، سفیر ایرانتوان گفت کهمی،الدولهمفخمهايگزارش

. تکشور و دیگر کشورهاي آمریکاي التین نداش

در ایــن و نشــدهبررسی، تاکنونبط ایران با مکزیکبرقراري رواچگونگیت جزئیا

، ایــن مســأله را خارجهامور رشیو وزارتموجود در آبر اساس اسنادمقاله کوشیده ایم تا 

اســتقبال ازبــارة تشــریفات و نحــوةموجود، بیشــتر درداسناموضوع تحقیق قرار دهیم.

کــه دو تــوان دریافــتاز خالل همین اطالعــات مــیاما،استیکدیگر اعزامینمایندگان

.اندهقائل بوداحترامبراي یکدیگرتا چه حد،کشور 
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هارایزنیآغاز 
ي جهــان بســیاري از کشــورهابــا روابط خــود را ،ایران در اوائل قرن بیستمدولت 

. در قارة آمریکا بود،را جلب کردتوجه وزارت امور خارجهکهیقاطنمیکی از .توسعه داد

به ملقب به صدرالسلطنه،،م. حاج حسین قلی خان معتمد الوزراء1888./  ق1305سال 

وزارت امور نشریۀ(سفارت ایران به واشنگتن اعزام شدبراي افتتاح دستور ناصرالدین شاه 

بــه ویــژه در امــور تجــاري و ،المللــیهاي بیناستسی. پیوستگی)1335، 4شخارجه، 

نماینــدة ، در دیگــر کشــورهابراي پیشبرد اهداف خوددولتتا کردایجاب می،اقتصادي

برقــراري نحــوةتــا سفارت ایران در آمریکا وظیفــه یافــتاز این روسیاسی داشته باشد؛

.هاي آمریکاي التین را بررسی کندبا کشورروابط 

مقامات ایران و مکزیک در جریان سفر مظفرالــدین نخستین مالقات رسمی میان

صورت گرفــتم. یعنی یکصد و پانزده سال پیش1899/ ق.1317سال در گ شاه به فرن

زبــورگ بــه حضــور پــذیرفت رتوزیرمختار مکزیک را در ســن پردمظفرالدین شاه، کاالو

در هر چند اطالعات خاصی در باره این مالقــات .)115:1361مظفرالدین شاه، (سفرنامۀ

ري روابــط تأکیــد کــرده باشــند و برقــرار، اما می توان حدس زد دو طرف بدست نیست

.محسوب کردمؤید این مطلب می توانرا اقدامات بعدي 

از وزیــر مختــار ایــران در آمریکــا کــهالدولــهخان مفخــماقاسح،به همین منظور

آمریکاي التین در کشورهاي سفیر مکزیک و دیگربا ،بودرة قاجاردوفعالهايدیپلمات

ولــه بــرايالدکزیک نخستین کشــوري بــود کــه مفخــمم.کردها را آغاز رایزنی،واشنگتن

د، زیرا این کشور به منزله دروازه آغاز مراودات ایران با آمریکــاي جنــوبی برگزیمذاکرات 

27/ .ق1319شــوال 16تــاریخ بهالدوله به وزارت امور خارجهگزارش مفخمبر پایهبود.
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مانوئــل واس اي مــذاکره نــزداز اعضــاي ســفارت را بــرنام محمدعلیاو،.م1902ژانویه 

وزارت (آرشــیو رات وي را در این خصوص جویا شــودنظسفیر مکزیک فرستاد تا پیرس،

با اعالم آمــادگی مثبت بود و نتیجۀ اولیۀ مذاکرات.).ق1320-10-3-1/19، امور خارجه

صــورتبــهمفخم الدوله مــذاکرات خــود را سیاسی با ایران،براي برقراري رابطۀنامبرده

آرژانتینجمله بزریل، شیلی، ازي التیندي با سفیر مکزیک و دیگر کشورهاي آمریکاج

وزارت امور به.م1902مارس 21/.ق1319الحجهذي10ش رادر گزد. او آغاز کرو کلمبیا 

به منظورون مالقات داد که با سفراي کشورهاي امریکاي جنوبی در واشنگتخبر خارجه

موافقت خود را بــراي ،هاي مذاکرهطرفگفت کهاست ودهبرقراري روابط گفت و گو کر

:انداد معاهده اعالم داشتهرسمی و انعقبرقراري رابطۀ

چنانکه بعرض مبارك رسانیده است با سفراي دول ممالک آمریکاي جنــوبی پــس از «

وستی و تجارتی فیمابین دولت علیــه و آن دمالقات و گفتگوهاي زیادي قرار شد که عهدنامه 

،. چند نفر از سفراي مزبور که اجازه از دول متبوعه خودشان خواســته بودنــدول بسته شودد

وزیر مختــار کولــومبی، وزیــر مختــار هــائیتی و ســفیرکبیر دستورالعمل رسیده که از جمله 

کبیر مذکور امضــاء سفیر[م]اند منتظرکردهءختار مزبور عهدنامه را امضامکزیک. هر دو وزیرم

ه را بفرستد از نظر مبارك بگذرد و به امضاي همایونی و تصــدیق وزارت جلیلــه نماید تا هر س

.).ق1320- 10- 3- 20(همان:»امور خارجه برسد. اسحاق

عقــاد عهدنامــه را بــر نامأموریــتهاي خود دولتکه از طرف ،هاي دو سفیررایزنی

انعقاد عهدنامۀالدوله بر سرفخممبود و مانوئل واس پیرس وآمیزموفقیت،عهده داشتند

هر.م1902مه 14/.ق1320صفر 5در رااین عهدنامهمودت و تجاري به تفاهم رسیدند.

بــه ســه زبــان فارســی، ،نتیجهوماده هشتمقدمه،امضاء کردند. عهدنامه شاملنفردو 
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م، دو دودر مــادةشده بــود.یدکأروابط ت، بر توسعۀمیکدر مادةوي و اسپانیایی و فرانس

تیــک دیپلمانمــأموراپایتخت و دیگر شهرهاي معتبر یکــدیگر به دند که وافق کرطرف ت

ت محلــی گرفتــه باشــند. از دولخود را مأموریتامضاي باید ابتدامأمورانفرستند. این ب

شدند.مند میبهرهد لودااکاملۀدول طرفین از کلیه حقوقبود که این مماده دونکته مهم

معاهــدات الــوداد شــرطی اســت کــه در بســیاري از کاملـۀ ملــتالوداد یا کاملۀدولتقید 

، حقــوق و شــرطبنــابراین.رودمــیکــار ه هــاي بازرگــانی بــو بیشتر در پیمانالمللیبین

منــدي کشــور طــرف موجــب بهرهامتیازات یکی از دو دولت طرف معاهده با دولت ثالث،

جدیــد یــا صویب موافقتنامۀبه ت. این امتیازات اد اول از همان امتیازات نیز می شودقرارد

دو طــرف بــراي یکــدیگر احترامــی در حــد حاصــل آنکــه،نــدارد. نیــازتشریفات دیگري

رعایــا و اتبــاع دولتــین متعاهــدتین بــه حقــوق ســوم مــادةکشورهاي بزرگ قائل بودند. 

دول و معافیــت و امتیــاز از حقــوق اختصاص داشت و توافق شده بود که اتباع دو کشــور 

دول معــادل توافق شد که براي تجار امتیــازيمچهارمادةدر ند.باشداربرخورالوداد کاملۀ

، عهدنامه مودت مخزن معاهداتآرشیو وزارت امور خارجه، (در نظر گرفته شود.الوداد کاملۀ

و مکزیک خواهان ده نشان داد که ایران اهمعاین.)14/5/1902واشنگتن- دوستی و تجاري

هر رند؛ حال آنکهالوداد برخورداکاملۀحقوق از نیزآنهاو اتباعدهستنرسمی روابط دوستانۀ

نکــات قــرارداد ایــران و مکزیــک د. در لوداد موافقت کنــاکاملۀبا حقوق د ري حاضر نبوکشو

بر آن بودنــد تــا آن را مثبتی وجود داشت که نمایندگان سیاسی برخی از کشورهاي دیگر 

طنه سفیر ایران در الهه لالسممتازژاپن که با نمایندة، نمونهيبراند. دهکار خود قرار يمبنا
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بــه ایــران شــد کــهحقــوقی همان شــرایطخواهان،کردموافقتنامه مذاکره میبراي انعقاد

.).ق1321- 10- 13- 68(همان:بودک داده یمکز

پــس از امضــاي،به عنوان مبنایی براي برقــراري رابطــۀ دو کشــور،عهدنامه مودت

رت رسمی ابط را به صوودند تا ر، طرفین توافق کرمطابق ماده دومد.آمادة اجرا بوطرفین

وزیــر امــور .بفرســتندیکــدیگر هــايو به پایتختسیاسی انتخاب و نمایندةکنند ربرقرا

الدولــه بــه عنــوان نماینــدةصــاب مفخممبنــی بــر انترافرمان مظفرالــدین شــاه،خارجه

کرد:بالغ به وي ا،هاي هدفرالعاده براي سفر به کشوفوق

و مطابق دســتورالعمل وزارت هاجازه اعلیحضرت شهریار اقدس ارواحناه فداموجببه«

بــر آمریکــاي شــمالی و جنــوبی عهدنامــۀالدوله با چنــد دول معتجلیله خارجه جناب مفخم

موقت به دربارهاي مکزیک، برزیل، آرژانتــین، پــرو، مأموریت...دوستی و تجارتی منعقد نماید

.).ق1320- 10- 20- 44همان:(»خواهد بودالعادهفوقرکبیر روگوئه با سمت سفیپاراگوئه، ا

بــا حفــظ دیگــري مفخــم الدولــه را وزیر امور خارجــه در نامــۀ،از این فرمانپس

االمرحســب.. . . «سفیر ایــران در مکزیــک معرفــی کــرد:عنوانبهسفارت در واشنگتن 

ت شد که پس از انجام لیه مرحمام به مشاراالقدس االعلی ارواحناه فدا سفارت مکزیک ه

و گاهی لچی مخصوص در مکزیک باشدمختار و ایوزیرسمتبهالعاده خود فوقمأموریت

.).ق1320-10-20-14(همان:.»داز واشنگتن به مکزیک برو

به مکزیکنماینده و ایلچی مخصوصاعزام
اي که از مرکــز اجازهمفخم الدوله با ،مودتاز انعقاد عهدنامۀپسیک سال حدود

در اســناد مشــخص د. آمریکاي جنــوبی را آغــاز کــرمکزیک و به سفر،بوددریافت کرده 
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اما می دانیم که شــمار کارکنــان،نده اچه کسانی بودچند نفر وکه همراهان وينیست

به ســفراي ایــن مسافرت خود را برنامۀالدولهمفخم. اندك بودسفارت ایران در واشنگتن

هاي الزم هماهنگیسفرا ورو شده اعالم کرد که با استقبال آنها روبدر واشنگتن کشورها 

تمام این سفرا از جانــب دول «...الدوله: مفخمبه نوشتۀ.خود انجام دادندهايدولترا با 

بــهحکومــت مکزیــک...خودشان اظهار تشکر و امتنان از مراحم ملوکانه نمودندمتبوعۀ

»فدوي خیلــی اظهــار مســرت کــرده اســتمأموریتواشنگتن ازکبیر مقیم سفیرتوسط

.).ق1320-10-3-112(همان:

واشنگتن به سفیر سفارت آن کشور در بود کهمقدمات سفر در حال تهیۀم الدولهمفخ

ســبب، همــیناست. بــهبه خارج از کشور عازم سفررئیس جمهور مکزیکایران اطالع داد،

خوسه دال کروس پورفیریو انداخت.تأخیربه وبی و مکزیک را آمریکاي جنسفر بهسفیر ایران،

سفیر در پیامی از طریق،العاده بودفوق، که منتظر ورود فرستادةجمهور مکزیکرئیس،دیاس

ابــراز ،"انعقاد عهدنامه"و "افتتاح مناسبات"به خاطر از این مسافرت،آن کشور در واشنگتن

مسرت کرد.

طبق .زیک به راه افتادبه مقصد مک، از خاك آمریکابا قطاره الدولمفخم،یک ماه بعد

جمهور مکزیک اهمیت داشت براي رئیسرآنقدمأموریتاین ،فارت در واشنگتنسگزارش 

رفتار شــود:سفیر کشورهاي بزرگ ، همچونایرانالعادةبا فرستادة فوقکه دستور داده بود 

اروپــا و ســفیر کبیــر اتــازونی ر دول معظــمکه در حق سفراي کبــاهمان احتراماتی«. . . . 

در .).ق1321- 11- 5- 9(همان:»اندرند براي این بنده نیز حاضر کردهداداشته و میمعمول

ســفر ) .ق1321- 11- 5- 9(همــان،مفخم الدولــه1903اول مارس /1320الحجهغره ذي

و مــورد زیکو رسیدمکآهن ایستگاه راهبه روز بعد5کرد ورا آغازمکزیک سرزمینخود به
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در روزهــاي قــرار گرفــت. خارجــهامــور تشــریفات وزارت رئــیس ،موریسمسیو استقبال 

؛ معلوم می شــود نگیختران را براایشهر مکزیکو تعجب نمایندة،مکزیکد به ونخستین ور

: اندهایران شناخت چندانی از مکزیک نداشتمرداندولتکه

از دو هاي عریض دارد کهچه و خیابانشهر بسیار قشنگ و خوش ساختی است. کو«

خط ترامواي .ها با چراغ برق روشن استتمام شهر شب...انددرخت کاشته شدهتماماًطرف 

کرایه ... هست و جمعیت شهر قریب چهارصد هزار نفر است[ها]الکترونیک در غالب کوچه

ت و دو ســه مقابــل هی ثلث واشنگتن اسقدر نصف و گاه کوالت و غیره بمت مأها و قیخانه

شــهر دجــۀاند. بوهاي عالی ســاختههاي وسیع مجسمهها و کوچهطهران است و در خیابان

- 41:(همان» شودقریب دو میلیون فرانک در سال است و هر روز بر آبادانی شهر افزوده می

.).ق1321- 11- 5

ا ول بــبه رسم معمــ،و رفع خستگی راهواز ورود به مکزیکپسیک روز الدوله مفخم

روابــط طبــق براي برقراري و توسعۀمذاکرات اولیه را ومالقات مقامات وزارت امور خارجه 

از اینکه شاه ایران گام نخست را براي برقراري مکزیکخارجۀامور وزیر .آغاز کردعهدنامه 

به نیزکشورش دواري کرد تا هر چه زودتر نمایندةو ابراز امیقدردانیاست،ط برداشته رواب

ایران العادةفوقسفیر .م1903مارس11/ .ق1320الحجۀذي11در روز . هران اعزام شودت

سفارت کبري مأموریتمعزي الیه از «کند:مالقات رئیس جمهور، ژنرال دیاسموفق شد با 

قــدس را بــه خــاك پــاي ا. مراتب تشکر امتنان عرض خلوص ایشــانداظهار مسرت فرمودن

5/ الحجهذي15. در).ق1320- 10- 3- 82(همان:»رساند.میهمایون شاهنشاه روحناه فدا

،در آن ضیافتوهمانی ترتیب دادیممجلسایرانالعادةبه افتخار سفیر فوقدیاس،مارس
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اعیان و رجال سرشناس با همسرانشان حضــور ، ي دولتاروز،سفراي خارجی مقیم مکزیکو

.).ق1321- 11- 32- 32و 41(همان:داشتند

مســیو ،روز پذیراییردوکردنداز سفیر ایران به گرمی استقبال یکزیکممقامات 

به هتل محل اقامت سفیر ایران شخصاًرئیس تشریفات ریاست جمهوري مکزیک ،ریواس

گــارد مخصــوص بــه اناز ســوارپنجاه نفربا،جمهوريرئیسمخصوص لسکۀا کارفت و ب

،. در طــول مســیرکــردی مشــایعت همــانیاو را تا محــل م،جمهوری فرزند رئیسهفرماند

عمــارت تند. در برابــرنواخمارش نظامی میدر استقبال از سفیر ایران،موزیک هايگروه

وص ریاست جمهوري بــراي پــذیرایی نرال پراویله رئیس عمارت مخصژ،جمهوريریاست

جمهــور رئــیس،همانییدر این م.).ق1321-11-5-33(همان:منتظر فرستادة ایران بود

به سینه راشاهمظفرالدیناز طرف الدولهمفخماهدایی"خورشیدو شیر "ک نشان کزیم

در سخنرانی کوتاهی از جمهور رئیس.سفیر ایران را در سمت راست خود نشاندو آویخت

ــرایجــا ــراز مســرت ک ــران اب ــا ای ــاط ب ــان:دد ارتب ــتقبال.ق)1321-11-5-48(هم اس

آنکــه نماینــدةهمیت بود و حاکی از اار باجمهور در حضور نمایندگان خارجی بسیرئیس

بــه ســفیر ایــران و در در نطق خود خطاب جمهورواالیی دارد. رئیسشأنيایران نزد و

جمع حضار گفت:

ور آن اعلیحضــرت امپراتــموجــببــهوصول نامــه همــایونی کــه آقاي سفیر کبیر،«

از براي من ندفرمودأمورمخودشان در مکزیک العاده کبیر فوقشما را سفیر،ایرانشاهنشاه 

شما کــه اول مأموریتمایه بسیار خوشوقتی و مسرت قلبی و موجب فرح و شادمانی است. 

فرمودند بــراي مــن و مکزیــک مأمورضرت همایونی هستید که به مکزیک حسفیرکبیر اعلی

خیلی اسباب خوشوقتی و طرف اهمیت است و احساسات همایونی را که براي رونق مکزیک 
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من اظهار نمودید باعث تشکر قلبی همه ماها گردید و از ته دل سالمتی و اقبــال و در حق

وجود مبارك همایونی و رونق ممالک همایونی را خواهانیم و امیدوارم مناسبات دوستانه که 

هر ووسعت پیدا کندشود عنقریب و متوالیاًامروز از یمن مقاصد مقدسه همایونی افتتاح می

قــاي آ.خیلــی نزدیــک هســتند]کــذا[دات و مــراوداتر از جهت مراودو مملکت به همدیگ

دت مــرا بــه اعلیحضــرت سفیرکبیر خواهش دارم مراتب تشکرات صــمیمی و خلــوص عقیــ

.).ق1321- 11- 5- 35(همان:»دینهمایونی برسا

عنوانبهبه ایراد سخن پرداخت و از اینکه نطق رئیس جمهور پس از الدوله مفخم

:کردابراز خشنودي ،مکزیک حضور داردفرستادة ایران در

با کمال افتخار نامه همــایونی را کــه بــه موجــب آن اعلیحضــرت ،آقاي پرزیدان«

را با سمت سفارت کبراي مخصوص ي ودفدهشهریار معظم و تاجدار مفخم این بناقدس 

مــأموریتیهــیچ .رســاندفرموده میمأمورب عالی اوکتمالعاده خودشان نزد جناب شفوق

توانست بیشتر از این اسباب سربلندي و افتخار و موجب شادمانی قلبی ایــن فــدوي ینم

جناب شوکتربارده بمأموریتاقدس شهریاري اول تخاصه که بندگان اعلیحضر؛باشد

عالی را به این بنده مرحمت و حامل بیان مراتب دوستی و وداد و احساسات قلبــی بآم

انــد و ن به رونــق و ترقیــات مکزیــک فرمودهشادخوه جنابعالی و ادعیۀشان نسبت بدخو

اند که مناسبات فی مابین دو مملکت را افتتــاح نمایــد. بنــدگان اعلیحضــرت مقرر داشته

اقدس شهریار همایون با کمال میل و لذت ترقیات ممالک متحده مکزیک را که در تحت 

د یــو تمجعالی که طــرف تحســینبآمجناب شوکتمثلاداره عاقالنه رئیس مملکتی 

اینکه دو مملکت ما از هم خیلی دخوانند. امیدوارم با وجونماید، میمیهستیدتمام دنیا
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ق و روابط دوستی نزدیک یالمرور وسعت پیدا کرده و عه دورند مناسبات و مراودات آنها ب

.).ق1321-11-5-34(همان:»تر گرددو محکم

شد ط خارجی ایران محسوب میروابسرشناس در عرصۀهايچهرهسفیر ایران از 

؛ بــه همــین ســبب،دوســتی داشــتکشورهاي دیگر رابطــۀهايدیپلماتو با بسیاري از 

نیز از او استقبال کردند و هر کدام به افتخــار ويتازونی، آلمان، بلژیک و روسیهسفراي آ

. ســابقۀ دوســتی).ق1321-11-5-32(همــان:شــام یــا ناهــار تــدارك دیدنــدضــیافت

وزیر مختار دولــت مزبــور بــا «: بودترطوالنیان در مکزیک آلموزیر مختارله باالدوممفخ

ل داده بود که الزمه شارژدافر دستورالعمه فدوي از مصر آشنایی داشت و در غیاب خود ب

،الدولهدر تصمیمات بعدي مفخماین اقدام.).ق1321-11-5-43(همان:»محبت را کند

افتاد.رمؤث،که به آن اشاره خواهد شد

از طــرف صاب خود انتنامۀ،با مقاماتو مذاکرهمأموریتام انجازالدوله پسمفخم

خارجــهامــوروزیــرتقــدیمدر مکزیک،صوصبه وزیرمختاري و ایلچی مخرادولت ایران

از مفخم الدوله خواست تا ســالی ،روابطبراي توسعۀمن تشکر از اقدام ایران ضوزیر. کرد

را فــراهم آوردبــط تجــاري رواتوســعۀکند و اسباب و شرایطو بار به مکزیک مسافرتد

مفخــم الدولــه در مأموریــتمــارس26/حجهالذي26در.).ق1321-11-5-50(همان:

او را تــا،معاون وزیر امور خارجه و رئیس تشریفات،مکزیک پایان یافت و در روز حرکت

.به راه افتادبه مقصد واشنگتن مکزیکو ازويو ندکردآهن مشایعتهایستگاه را

یــر وزمیــرزا نصــراهللا مشــیرالدوله اي به الدوله در نامهمفخم،ز ترك مکزیکاپیش

ایلچــی نزدیــک در آینــدةچــون دولــت مکزیــک قصــد دارد کــهاطالع داد،امور خارجه

بهتر است روابط براي توسعۀ،ستد و یک قنسول جنرال تعیین کندمخصوص به ایران بفر
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مشــکل بــه ســبب. دامور خارجۀ محل معرفی کنخود را به وزارتنمایندة،ایران نیزکه 

الدولــه مفخــم،بنابراین. اعزام سفیر مقیم وجود نداشتسفارتخانه و، امکان تأسیسمالی

امــور ،مقیم یکی از کشورهاي پیشرفته در ایــام غیبــت ويپیشنهاد کرد از وزراي مختار 

،حضور نداشتدائممایندةن، اگر رسمبنابر د. ک را رسیدگی کندر مکزینمایندگی ایران

در . گرفــتمیعهده نیز برامور کشور غیر مقیم را ،کشور دیگردائمسفیر یا وزیرمختار

ربــوط بــه ایــران را انجــام یا انگلســتان امــور منمایندة روسیهمعموالً،برخی از نقاط دنیا

هم فرد بانفوذي بود و زیرا،پیشنهاد شدبدین منظور آلمان ندةنمایباراما ایندادند،می

معتمد،لمانفون فلوکر شارژدافر آ،از این رو؛الدوله با وي سابقه دوستی داشتمفخمهم 

-17و45(همــان:بدین کار پرداخــتور آلمان جمهور مکزیک و مورد توجه امپراترئیس

،بنــابرابن.شــدندجویا مینیزرجه آلمان راباید نظر وزارت امور خااما،).ق5-11-1321

درخواســت را مطــرح کــرد و ایــن ،به طرف آلمــانییادداشتیایران در امور خارجۀوزیر

-94(همــان:اعالم داشترا قت دولت متبوع خود مواف،پاسخبا ارسال نیزسفارت آلمان 

.).ق5-11-1321

ســفارت آلمــان تحریــرات فینــک اتاشــه،الدولهبا پیشنهاد فلوکر و موافقت مفخم

اع کشــورهایی کــه اتبــ،گذشتهمواز رســدیگــر یکی بنابر سفارت ایران را بر عهده گرفت.

نــد. دکرول افتخاري انتخــاب مــییک نفر را به عنوان قنس،داشتنددر کشور دیگر اندکی

فلــوکر،شد. به همین منظوراتباع کشور مقیم انتخاب میاز میانگاهیقنسول افتخاري 

د. ایــن کــار انتخــاب کننــرا براي محلی رینیشنهاد کرد تا یکی از معتبالدوله پفخمبه م

انتخــاب ،که با رئیس جمهور مکزیک هم نسبت داشت،و شررفردي به نام موگسرانجام

.).ق1321-30-20-35(همان:کردید أیتاو رانیزمکزیک خارجۀامور شد و وزارت 
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مکزیکالعاده فوقنمایندةپذیرایی و استقبال از 
کیــد أتمــودت دو کشــور و طبــق معاهــدة،الدولهمفخمآمیزموفقیتمأموریتاز پس

گــزارش بنــابرآن کشــور بــه ایــران اعــزام شــود. قرار شد نمایندة ویــژة،جمهور دیاسرئیس

از کــه را در ویــن یــا پــاریس آن کشور سفیر قصد داشتجمهور مکزیکرئیس،الدولهمفخم

- 44(همــان:، روانۀ ایران کندویژه، به عنوان نمایندةجمهور هم بودندسدوستان نزدیک رئی

به سفیر ایران در واشــنگتن اطــالع مکزیک امور خارجۀچندي بعد وزارت.).ق1321- 11- 5

سفیرکبیر آن کشور در فرانسه بــراي ،میردودون سباستین،از میان سفراي آن کشورداد که 

نظامی، استاکسیون اســکورن ال مانوئل مودراکس وابستۀژنر.ه استانتخاب شدمأموریتاین 

ایلچــی ویــژه را همراهــی ،خــدمتکارکبیر و چهــار سفارت، برنــارد دومیــر فرزنــد ســفیرنایب

ز پاریس به ســمتا.م1903/ اکتبر .ق1321در ماه رجب هیئتقرار بودنخستکردند.می

نــدانداختتأخیریک ماه به را سفرن،امکانات الزم حاضر نبود و بنابرایاما ،دحرکت کنتهران 

.).ق1321- 5- 20- 63(همــان:ایران شدندروانۀ.م1903اکتبر27/ .ق1321شعبان 4در و 

،م شــده بــود. در مســیر ويبادکوبــه بــه انزلــی تنظــیوتفلــیسمسیر حرکت سفیر از وین،

قبال انجــام همــاهنگی و اســتبــرايمکاتبــات الزم راایــران يهــاها و کنســولگريسفارتخانه

تفلــیس ســپس روانــۀ وکــرداستقبالاز اوایران در وینشارژدافر،ابتدا نوروزخاندادند.می

خان در جریــان ایــن مســافرت قــرار زاز طریق نوروسرکنسول آنجا ،اله خانفرجقبالًکه ،شد

.).ق1321- 10- 13- 81(همان:ه بودتگرف

العــادةنماینــدة فوقشد تا موجبان زیک از فرستادة ویژة ایرپذیرایی گرم دولت مک

الدوله براي اســتقبال و هاي مفخمبا توصیه.نیز از احترام فوق العاده برخوردار شودمکزیک 

در ایــن تــدابیر الزم را پذیرایی گرم از سفیر مکزیک، دولت و به ویژه وزارت امــور خارجــه
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،خارجــهامــورر . میــرزا نصــراله خــان مشــیرالدوله، وزیــنــدنظــر گرفتــه بودخصــوص در 

وي رانــداهمیمبــه عنــوان ،دبــودانقاعــدهیرشت و شخصاز بزرگانرا کهالملکمحتشم

وضعیت راه شوسه .).ق1321- 5- 20- 42(همان:لی برودتا براي استقبال به انزانتخاب کرد

رئیس ادارة،چندان مساعد نبود و مشیرالدله به مالراتف،دنجا عبور کنآکه قرار بود سفیر از 

در مسیر بــراي فرســتادهکند تاشوسه دستور داد تا مسیر راه رشت تا سفیدکلته را هموار 

ن ایالت دیگري به مسئوالیادداشتدر .).ق1321- 25- 8- 161(همان:مشکلی پیش نیاید

ل آنچــه بــراي هــران دســتور دادنــد تــا ترتیبــاتی معــاداران مسیر قزوین تا تگیالن و راهد

براي فرستادة مکزیک در ،شودها در نظر گرفته میگام عبور از راهسفیرکبیر انگلستان در هن

.).ق1321- 20- 5- 9:(همانرندیگنظر 

ندد انزلی شــداز طریق بادکوبه وارنوامبر3/ شعبان13سه شنبه درو همراهان سفیر 

و نــدانزلی و رئیس بلژیکــی گمــرك قــرار گرفتیب الحکومۀعمید همایون ناو مورد استقبال 

بــه .)10:15.ش، 1321، المتینحبــل(نیز بــه آنهــا پیوســتالملک محتشماعت بعد چند س

تــرام شــلیک شــد. احچند گلوله توپ به نشــانۀ،ایرانبه ساحلمحض ورود هیئت مکزیکی

ور داشــتند تــا از نفر حضــ10نیز و در هر ایستگاه فرستادندبه انزلی تشریفاتی کالسکۀندچ

وز از یــک رپــسهیئت .).ق1321- 5- 20- 42،رت امور خارجهوزاآرشیو (دوي استقبال کنن

» چییک دسته موزیکال«و در مسیر به سمت رشت حرکت کرد،در عمارت دولتیاستراحت 

، مقدم سفیر را گرامــی شاهزاده عضدالسلطان حاکم گیالن،در رشتد. کرآنها را همراهی می

جمعــی از راه افتادنــد. هبــزوینقــطرفبه،شهراین از یک شب توقف درپسآنهاوداشت

همــراه تا منجیل هیئت را همراهی کرد و از این محل سواران اکراد تا قــزوین سواران طالشی

18روز آمــد. ســفیر بــه اســتقبال شــهر دروازةدر ،قــزوینو ساالر اکرم حاکم بودندهیئت 
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بعد از کت کرد و تهران حرطرفبهاز قزوین سلطنتیکالسکۀ7ت در ئیهنوامبر8/ شعبان

ورود به محضبه.)9:27.ش، 1321(ثریا، رسیدبه پایتختنوامبر9/ شعبان19ظهر شنبه 

ه اســتقبال کــرد. عمــارت از ســفیر در بــاغ شــابه نماینــدگی از دولــت سردار افخم ،پایتخت

ردر نظــمکزیکــی هیئت اقامتگاهعنوانبهتهرانهاي مجلل آن زمان از ساختمانبهارستان،

فرزنــد میــرزاو قهرمــانت امــور خارجــه س تشــریفات وزاریرئــ،الملکگرفتــه شــد. مقتــدر

.).ق1321- 5- 20- 42همان:(هماندار هیئت بودندیلطنه  مالسیمین

پیــام وتابــا مظفرالــدین شــاه مالقــنــوامبر11/ شــعبان22ســه شــنبه سفیر در

،در ایــن مالقــات.دیم کردبه شاه تقرا و یک قبضه اسلحه با نشان مخصوص جمهوررئیس

مشیرالدوله میرزا نصراله خان سفیر به دیدارکید کردند. سپسبط تأطرفین بر گسترش روا

خود ترتیب داد و نۀدر خاوزیر امور خارجهکه فت شام ا. سفیر در ضیرفتخارجهاموروزیر 

،در تهرانیر سف. در ایام اقامت شرکت کردنفر از رجال و اعیان حضور داشتند،حدود پنجاه

16/ شعبان23روز ضیافت شام دادند.وينیز به افتخار طنه لالسشعاعالدوله وعینشاهزاده

در ایــن مراســم بســیاري از و ناهار به افتخار سفیر در حضور شاه برگزار شد ضیافت نوامبر 

بــه ســفیر، یــک اعیان و اشراف حضور داشتند. شاه یک قطعه نشان تمثال مکلل به برلیان 

م به پسر و نایب ایشان وم نظامی با حمایل قرمز به جنرال اتاشه و دو قطعه درجه دودرجه د

یک جفت از طرف شاه وزیر خارجه،عالوه براین.).ق1321- 19- 24- 61(همان:»اهداء کرد

فیروزه به نایب و رال اتاشه و دو انگشتر به جنعدان مرصریشم به سفیر و یک انفیهابقالیچۀ

.)9:27. ش، 1321(ثریا، تقدیم داشتپسر سفیر 

قصد رشت ترك کرد هیئت مکزیکی تهران را به منوامبر26/شعبان23عصر روز 

در تلگرافــی بــه وزیــر خارجــه از ،به رشت رسیدسفیرچونپاریس شود. تا از آنجا روانۀ
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خیلــی ممنــون هســتم و ازاز اظهار محبت جنابعــالی «:کردنی تشکر ااستقبال طرف ایر

بتوانم شخصاًزوديبهامیدوارم که الملک خیلی متشکر هستم. زحمات و مراقبت محتشم

.).ق1321-5-20-15،شیو وزارت امور خارجــهآر(»ساسات قلبی خود را اظهار نمایماح

ن انتخاب کرد که البته مکزیک یک جنرال قنسول در تهرا،الدولهمفخمهايگزارشبنابر

در اسناد ذکر نشده است. نیزنام اوحقوق نداشت و

باقی در همین حدهاسالهر چند که ،وابط شدآغاز راعزام سفراي متقابل موجب

گویــااســت. ه براي برقراري روابط باقیراداما در ابتداي کار نشان از آن داشت که ا،ماند

ط در این روابنیزدو کشور مشکل بود و چون نفع اقتصادي هرسفارت برايهزینۀتأمین

از انتخــاب پسد. حد اعزام سفراي ویژه مانهمیندرترین اتفاقمهم،به نظر نمی رسید

خارجــه در امــورایناکســیو کارســیکال وزیــر،جمهــوريبــه ریاســتدیــاسژنرال مجدد 

-1-2/91(همان:اطالع دادبه دولت ایران را اوانتخاب،به وزارت خارجه ایرانیادداشتی
:ه هم در پیامی تبریک گفت و اظهار داشتمظفرالدین شا.ق)24-1322

تکثیر مراتب ودادیه دولت علیه ایران و جمهوري مکزیک داریم و بنیات خیــر ه ب... «

باشم. از این خبر مسرت مسبوق میکامالًمقصود مآب هم در حصول اینآن جناب عظمت

طــرف خودمــان داریم کــه ازردید و با نهایت انبساط اظهار میاثر قرین کمال خوشوقتی گ

(همان:»...خواهیم آوردعملبهدولتین مساعی شاهانه السابق در ازدیاد روابط حسنهفیکما

.).ق1322- 24- 1- 8

در حد اعزام وثابت و یکسان باقی ماندبیش از نیم قرن، درایران و مکزیکابطۀر

پایــان افر ایــران در ویــندنوروز خان شارژمأموریت.ق1321سپري شد. در سال ،سفیر

امــور ســفارت ایــران در ،وزارت امور خارجهبه توصیۀ.به تهران فراخوانده شداویافت و
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یه بندگان اعلیحضــرت علّچون حسب امر و ارادة«اتریش به نمایندة مکزیک واگذار گردید:

یــه در علّتلدافر این دوزخان شارژالسلطان نوروهمایون شاهنشاهی دام ملکه معتمداقدس

امور سفارتی آنجا تــا زمــان ورود ، لهذا وکالت ادارةولت امپراطوري احضار گردیدددربار آن

زنیس وزیر مختار  مسیوجناببهمآب اجل مفخم الدوله وزیر مختار دام اقباله جناب جاللت

الدوله ارتباط با مفخماین انتخاب احتماالً.).ق1322- 3- 14- 38: (همان» مکزیک داده شد

و مختاري در وین به وزیرو انتصاب در واشنگتن سفارت او با پایان یافتنهمزمان زیرا ،دارد

به وزیر مختار مکزیک واگذار شد.، امورغیبت اودر فاصلۀ

در ،ت داخلیمشکالبهدولت هابه سبب اشتغال،در ایرانجنبش مشروطیتپس از

. آمدوجودبهتی رخو،نبودگسترده سیاست خارجی به ویژه با کشورهایی که روابط چندان 

دافر آلمان شارژفلوکر مأموریتوقتی؛حاصل نشددر روابط ایران و مکزیک تغییر محسوسی

را بــر نمدتی وزیرمختار بلژیک در مکزیک مسئولیت سفارت ایــرا،در مکزیک پایان یافت

امــوربــه وزارتايدر نامــه،تنسفیر ایران در واشنگالملک ممتازخان مرتضیعهده گرفت. 

انتخاب نشود کسیمقیم براي امور سفارتوزیران مختار د که دیگر از خواست کررجه درخا

.).ق1322- 21- 5- 2(همان:درا به جنرال قنسول واگذار کننورو ام

ور امــوزارتبــه اينامــهدر ،ایران در واشنگتناز سفارتخانعلی قلی،چند سال بعد

نسول ایران در مکزیکو منصوب گرددعنوان قبه،آرتور لوك هاوسکهدخارجه پیشنهاد کر

،رالبــافردي به نــام ن جهت صورت گرفت که ب از آاین انتخا.).ق1328- 20- 1- 19(همان:

- 20- 1- 60(همان:کندمیو را به سفیر ایران در واشنگتن معرفی ای،ن محلّمعتمدااز ظاهراً

زارش داد کــه ســفیرکبیر خارجــه گــامــوربه وزارتخانعلی قلی،از سوي دیگر.).ق1329

بــراي جنــرال و یــک هــم او را فــردي قابــلمختار بلژیک در مکزمکزیک در واشنگتن و وزیر
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گــزارش چنــد نیــزلــوك هــاوس .).ق1329- 20- 1- 445(همــان:قنسولی مناسب دانستند

نشــان زمینــهنــایی خــود را در ایــن نــد و تواکایران تهیه مــیسیاسی و اقتصادي براي سفیر 

جنرال ،د و در فرمانیموافقت کرعلی قلی خان درخواستالسطنه با نایب،رالملکدهد. ناصمی

از دولت مکزیک سپس.(همان)واگذار شدایران در مکزیک به لوك هاوسيافتخارقنسولی 

،ایرانخارجۀامور اي به وزارت د. لوك هاوس در نامهاو موافقت کنانتصابخواستند تا با نیز

نوشت: همۀ کوشش خود را براي بهبــود و توســعۀحسن ظن دولت ایران تشکر ازابرازضمن

ن ایــرادولــتمــأمورچــون خــود را کار خواهد بــرد و در ضــمن،ه روابط تجاري و اقتصادي ب

او اعالم دارديهاگزارشتا نظرات خود را در خصوص خواستخارجه اموراز وزارت،داندمی

.).ق1330- 10- 1- 9مان:(هاطمینان یابدهداف ایران از تأمین اتا 

هــا میــان برخی پیامتبادل سطحبه،دو کشورمکاتبات میان،از مشروطیتپس 

،جمهــور مکزیــک در پیــامی بــه ســفیر ایــران در واشــنگتنرئیسمقامات کاهش یافت:

در تبــادل .).ق1324-99-69-101(همــان:را تسلیت گفــتدرگذشت مظفرالدین شاه

،احمدشــاهاي بــه جمهــور مکزیــک در نامــهمادورو رئیسکو فرانسیس،مقاماتپیام میان

کرد:اعالم مقام ریاست جمهوري،به انتخاب خود را 

در انتخــاب دوســت معظــم مهربــان،اهنشــاه ایــرانباعلیحضرت احمدشاه قاجــار ش«

ریاســت ممالــک مکزیــک ســمتبــههموطنانم مــرا آمدعملبهلعاده که در ماه اکتبر افوق

موافق اصــول 1916دسامبر 30تا 1910اول نوامبر براي مدت جاریه ازنتخب نمودند که م

رســاند کــه مشروطیت حکومت نمایم. با کمال افتخار به استحضار خاطر آن اعلیحضرت مــی

دهم کــه در مــدت خــدمت خــود موده و با کمال خوشوقتی اطالع میسمت مزبور را قبول ن
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ین خوشبختانه موجود اســت ســعی خــواهم براي تشیید روابط ودادیه که بین دولتمخصوصاً

.).ق1329- 58- 16- 7(همان:»...نمود

را از اوانتخــابجمهــوراي به رئــیسدر نامه، نایب السلطنه،ابوالقاسم ناصرالملک

جمهور رئیسدر دورةابط امیدواري کرد که روابرازک گفت و طرف شاه و ملت ایران تبری

.).ق1330-58-5-90(همان:وسعه یابدجدید بیشتر ت

اما نتیجۀ عینــی خاصــی جــز ،قاجار برقرار شدهر چند روابط میان دو کشور در دورة

الدوله در گزارشی اعــالم کــرد کــه مفخم،اشت. با این وجودالعاده در پی ندفوقاعزام نمایندة

اي از تجار ایرانــی مقــیم اســالمبول وعده،برخی اخباربنابربوده است و  ثمربخشمأموریت

از ،ایرانــییک را آغاز کردند و برخی از امتعۀهندوستان باب تجارت با آمریکاي جنوبی و مکز

؛ گو اینکه).ق1321- 11- 5- 114(همان:شدصادر میبه این کشورهاه خشکبار و فرشجمل

.  در این منطقه چندان چشمگیر نبوده استقاجاررسد حجم  معامالت در دورةمیبه نظر 

تــوان بــه مــی، قاجــاربط ایران و مکزیــک در دورةدر رواترین مسائلاز جمله مهم
/ .ق1324در ســال د. ت افتخاري در اکادمی طب اشاره کردعوت از شاه ایران براي عضوی

د تا بــه عضــویت افتخــاري آکــادمی طــبعوت کردولت مکزیک از شاه ایران د.م1906
اي واست پاسخ منفی داد و در نامهدرخبه این ،سفیر ایرانممتازالملک اما ،کزیک درآیدم

از شــاهان ایــران در خــارج از ،چــون تــا پــیش از ایــن:خارجه اعالم کرداموربه وزارت
با این ،براي اینکه ایجاد سابقه نشود،دانی را نداشتهنگونه انجممملکت خود عضویت هیچ

.).ق1324-99-69-146(همان:درخواست مخالفت کرده است
معرفــت کنگــرة«بــه اينماینــدهتــامکزیک از ایران دعوت کــرد دولت همچنین، 

در مکزیک دستور داد تا خود نسول سیتی اعزام کند. دولت ایران به کدر مکزیکو» االرض
در زمان نسول ر واشنگتن به دولت اطالع داد که کد. سفارت دشرکت جویکنگره در آن 
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بــه بنابراین،ضور وي وجود ندارد.برگزاري کنگره در مسافرت اروپا خواهد بود و امکان ح
در توانــدنمیایران ، از اینکه نمایندةبه دولت مکزیکايسفارت در نامه،پیشنهاد دولت

.).ق1324-99-69-89(همان:کردعذرخواهی ،شرکت کندآن کنگره
ــط دو کشــور در دورة ــوي اولرواب ــزپهل ــدانی نداشــت و در ســال نی تحــول چن

هاي کاپیتوالسیون در ایران و اعالم رسمی به کلیه نماینــدگیبا لغو.م1928/.ش1307
اردیبهشــت 20ستی و بازرگانی ایران و مکزیــک درهاي دونامهپیمان،خارجی در تهران

دو کشور .م1975/.ش1354سال ها بعد، درسرانجام باطل شد و1928دهم مه / 1307
در پایتخت هاي خود، سفارت و نمایندگی افتتاح کردند.

نتیجه
، مکزیــکالدولــه بــهیعنی از زمان سفر مفخــم،یکصد و دوازده سالگذشت پس از 

امــا ،توجیه اقتصــادي و تجــاري نداشــت، چتداندو کشورروابط رسد که چنین به نظر می
بــه ایران و مکزیک موجب شد تا ،روابط در قرن بیستمبراي توسعۀالمللیبینهايضرورت

سریع و بــدون ، روند آغاز روابط بسیارهر چند از لحاظ سیاسی. ندبرقراري روابط تمایل یاب
نکتــۀ.نیم قرن طول کشیدافتتاح سفارت مقیم،با این حال،،مشکلی پیش رفتگونههیچ

ایران با تاریخچه روابطالوداد طرفین به یکدیگر است. مالحظۀۀلکاماعطاي حق تأملقابل 

امــا ،دادرا به هر کشوري نمــیحق به راحتی این ایراندهد کهنشان میبرخی از کشورها
مند گردید.از آن بهرهنیزایران متقابالًمکزیک از این حق برخوردار شد و 
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و مآخذمنابع
اسناد:
و 1324و 1322و 1321و 1320، سال هاي اداره اسناد و تاریخ دیپلماسیوزارت امور خارجه،آرشیو
قمري 1330و 1329و 1328

14/5/1902، عهدنامه دوستی و تجاري ، مخزن معاهدات------------------

ها:کتاب
، تهران: فرزانفرنگسفرنامه مظفرالدین شاه به ) 1361( ]به کوشش[دهباشی، علی 

نشریات:
.15شماره، 1321رمضان26، المتینحبلروزنامه 

.27شماره، 1321رمضان 12روزنامه ثریا، 
ش.1335، دي 4مور خارجه، دور دوم، شمارهنشریه وزارت ا
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