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چکیده
از دنبب رسـمی بـو  از کشور به سخارجدرهاي سیاسی و کنسولی ایران ها و مکاتبات نمایندگیگزارش

ـته محسـوب مـی   منابع مهم بررسی سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی ا شـوند. بـا توجـه بـه     یران در قرن گذش
تحلیل و ارزیـابی  یم و همچنینکسب آگاهی از اوضاع ایرانیان مقپیوستگی و تأثیر منطقه قفقاز بر این تحوالت،

ـ 1329هايسالطیقفقازاسی و کنسولی ایران درهاي سینمایندگیاي از اسنادمجموعهنزدیک به واقعیت، ـ
. در مقاله حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی اوضاع زندگی ایرانیـان  اندقرار گرفتهارزیابی مورد ق. 1323

قـراري رژیـم قضـاوت کنسـولی     از برو مشکالت آنها پس معیشت، شرایط کار و افرادمهاجر در قفقاز، تعداد
ـیانت   و نمایندگیمأمورینوسیه، نحوه عملکرد السیون) با ر(کاپیتو از حقـوق اتبـاع   هاي ایران در حفـظ و ص

هاي فرهنگ ایرانی ـ اسالمی بـا تکیـه بـر     ها در حفظ میراث و ارزشایرانی در آن منطقه و نقش این نمایندگی
شوند.بررسی ه توصیفی و سندشناختی به شیواسناد و مکاتبات موجود در آرشیو وزارت امور خارجه 
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مقدمه
الدي و رشـد  مـی 1871سالدراز زمان کشف نفت در شبه جزیره آبشوران و بندر باکو

و سـاختمان  سازيراه،ولید سیمانبرداري از معادن مس، تبهرهجملهازایع مختلف در قفقاز صن
یکبارهنیاز به نیروي کار اعم از ماهر و غیرماهر در منطقه را به از سویی ، آهنراهوسعه شبکه تو

جـازه نـداد تـا    ااین مناطقداريزمینماهیت وابسته به کشاورزي و سوي دیگراز داد وافزایش 
ه بـه همـرا  شرایطها و صنایع در حال رشد قفقاز شوند. این جذب کارخانهکارگران محلی مزارع

ازارهـاي  وضعیت نابسامان داخلی در ایـران نظیـر ضـعف شـدید اقتصـادي ناشـی از تحـوالت ب       
آشـفته داخلـی،   اوضاعکه از سیلی از ایرانیانیالمللی و کاهش ارزش پول ایران باعث شد تا بین

بـه  .ه شوندبه این مناطق کشاندبردند، براي یافتن کاررنج میبیماري، فقر وگرسنگی،بیکاري
کارگران صنعت نفت و سایر صنایع اي ازقابل مالحظه، بخش کوتاهیزمانطی مدت که ايگونه
کـارگران متخصـص و   . در ایـن میـان،  را مهاجران ایرانی تشکیل دادندو کشاورزان فصلیقفقاز

کـه از  ـهـا ارمنـی ویـژه بـه هـا ها، اوکراینیمهندسین صنایع را اتباع دیگر کشورها مانند روس
دالیـل یکـی از  ،کـه ایـن موضـوع   دادنـد تشکیل مـی -یام به صنعتگري اشتهار داشتنداالقدیم

تـوان  میمنطقه بود.در اینم.1905مانان و ارامنه در سال با محوریت مسلهاي قومی درگیري
ت سیاسـی مسـتقلی نداشـتند و   اروسیه مناسـب م. 1917انقالب تا پیش از ایران و قفقازگفت

که از یک سو در مناسبات وزارت امور خارجه بود از روابط تهران و پتروگراد تابعیارتباطات آنها
و از سوي دیگر در مناسبات سفارت ایران با وزارت امور خارجه دولت روسیه در تهرانبا سفارت

ارتبـاط و سروسـامان دادن بـه    لزوم حفظ)22: 1380(بیات،.شدمیتنظیم روسیه در پتروگراد
ولت ایران را بر آن داشت تـا افـزون بـر دایرکـردن    قفقاز، ددرساکنشمار پری اتباع ایراناوضاع

دیگـري در  و دفـاتر هـا سـیس نماینـدگی  به تأایتخت روسیه تزاريپپتروگرادسفارت کبري در 
کلیــهکننــدهنســولگري ایــران بــه عنــوان هماهنــگکدر تفلــیس، جنــرال . قفقــاز اقــدام کنــد

کـرد. در سـایر شـهرها و    مـی اقـدام سفارت ایـران در پتروگـراد  باهاي ایران در قفقاز نمایندگی
قفقـاز  نسـولگري ایـران ماننـد بادکوبـه، گنجـه، والدي      کنسولگري و یا ویسکمناطق قفقاز نیز 

فعالیـت  بـاطوم  و(آسـتارا خـان)، ایـروان   حـاجی طرخـان  مرکز جمهوري اوستیاي شـمالی)،  (
کـاري، تجـاري و   روابـط  نوع و حجـم اتباع ایرانی و تعداداهمیت این مراکز بسته به.ندکردمی
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کـه دولـت ایـران در بـاکو کنسـولگري      . به عنوان نمونه بـا این متفاوت بودکنسولی با آن مناطق
و محله صابونچیایرانی شاغل در صنایع نفت درانکارگرفراوان تعداد وجود به علت اما،داشت

دفتري به نـام ، براي اولین بارکنسولی آنهایشتر به امور رسیدگی بو به منظورباکو باالخانی در
کـه تـا آن زمـان هـیچ کشـور دیگـري داراي       شـد  وکالت کنسولگري ایران در آن محل ایجـاد  

معاهـده  امضـاي  بـه ویـژه پـس از    و تجار روساتباعحضور نمایندگی رسمی در آن محل نبود.
نیـز بـه طـور    قرارداد مـتمم تجـاري  ناشی از بندهاينچاي و اعمال حق قضاوت کنسولیاترکم

و دولـت  محسـوس بـود  ایـران  و شـمال شـرق   و شمال غرب یشمالصفحات در بیشتر سنتی،
د ر، درگز وکالت، قوچان، بجنوالنیگ، اردبیل، استرآباد،هیاروممشهد، تبریز، يدر شهرهاروسیه

داشت.]اگنت[یا نمایندهو بارفروش[بابل] کنسولگري

پژوهشپیشینه 
و وزارت امـور  هـا ینـدگ ینماشـده بـین   مبادلـه  دولتی يهاتلگرافو هاگزارشهر چند

مقامـات در  بـراي  اینکـه  بـه دلیـل   در متـون آنهـا   مندرج مطالب داشت و رسمیخارجه جنبه 
ایـن  محتویـات نبایـد امـا ،اسـت تا حدود زیادي قرین به صحت شدیممختلف ارسال يهارده

خـذ بـا ایـن    سایر منـابع و مأ مقایسه.پذیرفتتحقیق و بدون ر کامل به طورا و اخبار هاگزارش
که نکته دیگر ایندر تحلیل نهائی حوادث و وقایع کمک شایانی نماید. تواندیماخبارو هاگزارش

وقت بودنـد، ماننـد هـر    يهاکنسولو کارگزارانکه هاگزارشنویسندگان این باید توجه داشت 
تـا  عاملی بـود همین مسئله ند وگرفتمیظات خاص خود را در نظر انسان دیگري منافع و مالح

تـدبیري  ناشی از کوتـاهی و بـی  در موارديبه ضرر نگارنده یاشاید کهوقایعحقیقت بسیاري از 
در اصـلی وقـایع  تعلـ وگـردد به مرکز منعکس نبه طور صحیح،باشددر اداره امور محولهوي

باعـث  -در قفقـاز ژهیـ وبـه ـموران  مأيهاییجاجابهتغییرات و سرعت اما .بماندباقیپرده ابهام
را زیـر پیش از خودمور مأاقدامات،خودمثبت ضمن تالش اثبات عملکرد موري شد تا هر مأمی
واسـت ابهامـات  موضوع، روشـنگر بسـیاري از   . اینال برده و به نقادي و ارزیابی آن بپردازدؤس

و-تعریف شدهالبته در یک دوره زمانی -ررسی این مکاتبات بباراحوادثبرخی از علت اصلی 
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کـه بـه   آثـاري از میـان سـایر   .می توان کشف کردبا سایر اسناد و مداركمقایسه محتواي آنها
و رشیو کتابخانه آاسنادي از ایرانیان شمال قفقاز در ؛اندایرانیان مهاجر در قفقاز پرداختهموضوع 

آن عصـر  يهاروزنامههمچنینالدوله وخاطرات پرنس ارفع،میمجلس شوراي اسالمرکز اسناد 
هاي گوناگونی از قفقاز و اوضـاع و احـوال آن  که مطالب و گزارشنیالمتحبلاختر و ،مانند ثریا

.اهمیت بیشتري دارند، نمودندیممنتشر عصر

جمعیت ایرانیان در شهرهاي مختلف قفقاز  
هـاي روسـیه در آن   رانیان عازم قفقاز از سوي کنسـولگري آمار صدور تذکره براي ایچهاگر

استمتقاضیان سفر به این مناطق العادهفوقافزایش بیانگردر مناطق شمالی ایران، مخصوصاًدوره 
که استایرانیانی تعداد زیادبه خوبی نشان دهنده آنجاوجود مراکز و دفاتر وزارت امور خارجه در و 

تخمـین دقیـق   با این حال، .فعالیت داشتنددر قفقاز در مشاغل مختلفبه صورت دائم و یا فصلی 
که بـدون تـذکره و بـه    افرادينیست، زیرا تعداد پذیرامکانتعداد ایرانیان مهاجر به قفقاز و روسیه 

کردند، چندین برابر بیشتر از میزان قانونی و میاقدامورود به خاك روسیهبراي صورت غیرقانونی 
هاي ایران در قفقاز نیز بارها به موضوع عبور ده است. چنانچه در مکاتبات کنسولگريثبت شاسامی 

و ارقـام متفـاوتی از تعـداد    اسـت مجاز ایرانیان بدون تذکره به قلمرو روسیه و قفقاز اشاره شدهغیر
است. بر اسـاس جـدولی کـه مینورسـکی     گردیدهمهاجرین ایرانی به روسیه در منابع مختلف ذکر 

در ،نفـر 15615م. تعـداد  1891، در سال استوقت روسیه تزاري در ارومیه تنظیم کردهکنسول 
نفر فقط از کنسـولگري روسـیه   59121تعداد . م1904نفر، در سال 22861تعداد .م1897سال 

در اینجـا  امـا )25:1360(ابراهیمـوف، .انـد کردهدر ارومیه روادید ورود به خاك روسیه را دریافت 
هاي سیاسی و کنسولی ایران با از مکاتبات بین نمایندگیاند،ه مورد ارزیابی قرار گرفتهی کهایآمار

نسـولگري  کهاي ارسـالی از  استخراج گردیده است.  بر اساس گزارشدر تهرانوزارت امور خارجه
غیـر  نسولگري ایران در گنجه، تعداد اتباع ایرانی در قفقاز اعم از مقـیم و  کایران در بادکوبه و ویس

مراکز صنعتی و نفر تخمین زده شده است که نیمی از این تعداد را کارگران100000مقیم، حدود 
نفـر نیـز بـه امـور تجـارتی و      10000حـدود  ايعـده ودادنـد مـی نفت باکو تشکیل هايکارخانه

. بقیه این جمعیت در سایر شـهرها و منـاطق قفقـاز از جملـه گنجـه      اندداشتهفروشندگی اشتغال 
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کنسـول  .انـد بودهآب مشغول به کار هايچاهحفر ه ووابستهايحرفهو تر در بخش کشاورزيبیش
نفـط و  هايکارخانهمتمولین اینجا داراي «دهد:در این خصوص گزارش میایران در بادکوبهوقت 
آرشیو اسناد وزارت. (یا بیشتر و کمتر، عمله جات ایرانی است5000که نزد هر یک باشندمیغیره 

کنسـولگري بادکوبـه بایـد بـه جنـرال      کـه وي معتقـد بـود  ).ق1328- 12- 12- 40،امور خارجـه 
و گذارنـد میدوایر رسمی روسیه بیشتر به جنرال قنسول اهمیت اوالً«زیرا ، کنسولگري ارتقا یابد

عـت  و متمـولین در اطا هـا کارخانهثانیاً صاحبان .کنندمیکارهاي راجع  به این مقام را زودتر اجرا 
خواهند بود. گذشته از این، حدود جنرال قنسـولگري در کارهـا   ترمطیعالبته ،اوامر جنرال قنسول

فرستد و حاکم می1وبرنرادکوبه برخالف سایر جاها، جنرال گچنانچه دولت روسیه در ب.بیشتر است
فرسـتد و  مـی نماید و البد دولت عثمانی نیز این مالحظات را دارد که در باطوم، جنرال قنسول می

اهمیت مقام بادکوبه براي دولت علیه، معلوم و چندین برابر مقابل بیشـتر از سـایر جاهـا و بـاطوم     
(همان)باشد.می

جنرال قنسولگري ایران در تفلـیس را علیـرغم تعـداد انـدك     تأسیسعلت 2ساعد الوزاره
البته (همان). .کندمینفر) اقامت فرمانفرماي قفقاز در آن شهر ذکر5000حدودایرانیان مقیم (

نسولگري ایران در قفقازیه بیشـتر جنبـه   کواضح است که دلیل اهمیت تفلیس به عنوان جنرال 
چنانچه شخص ساعدالوزاره به مراجعه سیاسیون خط پلتیک ایران به تفلیس بـه  .سیاسی داشت

از ).ق1329-33-4-5: همـان (عنوان مرکزیت تحوالت و تبادل اطالعـات سیاسـی اشـاره دارد    
نسولگري تفلیس بین تهران و پطرزبـورگ در همـاهنگی   کگري جنرال نقش واسطه،دیگرسوي

-12-5،همـان (.حـائز اهمیـت بـود   در مـواردي ماننـد خریـد مهمـات    از جمله هازمینهبرخی 
مرکزیت تفلیس به عنوان محلی براي تضـریب آراء و افکـار گونـاگون، نشـر عقایـد و      ).ق1329

افزوده بود.رفت و آمد انقالبیون معروف بر اعتبار و اهمیت این شهر هاي جدید و مرام

1. General Governor
هـاي قفقـاز کـه منجـر بـه تشـکیل       گیوي یکی از کارگزاران وزارت خارجه بود و در جریان حفظ حقوق ایرانیان در آشفت.2

به کاوه بیات، روسیه شد، نقش مؤثري داشت.براي مطالعه بیشتر ر.ك.1917هاي تازه استقالل یافته پس از انقالب جمهوري
تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه)تهران،مرکز اسناد و1380توفان برفراز قفقاز(



1392، بهار 54، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ80

نواحی توان به طور تقریبی به تعداد ایرانیان درمیهاي قفقاز نمایندگیسایراز مکاتبات
که ـ نفر و در شهر گنجه  12000تعداد ایرانیان در لنکران حدود ،ق1329پی برد. در ذي ربط

40000حدودو مناطق اطراف آن، ـ قنسولگري بودداراي ویسر آنجا د.م1891ایران  از سال 
تعداد ،نسول وقت گنجهکخاناسحقمیرزادیدگاهنفر ایرانی مقیم  و یا در حال تردد بودند. از 

این منطقه و ضرورت رسـیدگی بـه امـور    کارگران فصلیو افراد مقیم قابل توجه ایرانیان اعم از 
عالوه بر این، .کردمیموجهنسولگري را کنسولگري گنجه به کام ویسکنسولی آنها، ارتقاي مق

ءاز وضعیت ایرانیان بادکوبه و گنجه، دالیل دیگري بـراي لـزوم ایـن ارتقـا    ايمقایسهوي ضمن 
باکو این مزیت را دارد که ایرانیان در آنجـا در  «نویسد.و طی گزارشی به تهران میدهدمیارائه 

ایرانی براي 20000فظ حقوق آنها سهل است، برعکس در گنجه هر سال یک جا متمرکزند و ح
شـوند. فقـدان راه آهـن در    بلوك معظم آنجا در قراء و دهات متفرق مـی 8آیند و در زراعت می

کند و براي سرکشی بـه همـه   و شد را مشکل میآمدکارقسمت زیادي از اراضی این حکومت،
رابطه تـاریخی ایـن نقطـه بـا ایـران را بایـد       ثانیاًد کشید.ماه خواهموریت، حداقل یکأقلمرو م

العادهفوقمور ایران را أشوکت قدیم ایران را هنوز منتظر است و مردم هنوز مگنجهرعایت کرد.
سـرحد اسـت و   خرج نیست. گنجـه بـا ایـران هـم    . حفظ این احترام تاریخی، بیکنندمیاحترام 

بـا قـرارات جـدي منجـر     غالبـاً ،شـود مـی از طـرفین  مذاکرات سرحدیه و تجاوزات یومیـه کـه   
بـاال بـودن عایـدات    کهبودمعتقدمیرزا اسحق خان).ق1329-12-32-11،همان(»گردد.می

هاي ایران در قفقازیه (غیر از بادکوبـه) و حفـظ   نسولگري نسبت به سایر نمایندگیکتذکره این 
و از عوایـد  بـود سـیس شـده  تأاوود خـ ایرانی موسوم به احمدیه در گنجه که به همـت مدرسه

.)ق1329-12-32-10همـان، (. نمایـد ، این ضرورت را توجیه مـی شدحاصله از تذکره اداره می
و حتـی  هاي این منطقه مبنی بر کاهش سطح برخی نمایندگییاتپیشنهادالبته در مواردي نیز 

بـه  کل تذکره قفقازیه از سوي بازرسکنسولگري قارص ویستعطیلیمانند پیشنهاد ،بستن آنها
همـان، (.مطـرح بـود  پایین بودن عایدات کنسولی دلیلبه قامات وزارت امور خارجه در تهرانم

.)ق41-12-12-1327
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زندگی مهاجرین ایرانی در قفقازاوضاعنگاهی به 
متحمـل  ی که مهـاجرین بـراي رسـاندن خـود بـه منطقـه قفقـاز        یهامشکالت و سختی

از رسـیدن بـه   پیشبسیاري از آنان ؛هر کسی تاب تحمل آن را نداشتبود و شدند، فراوانمی
المتـین حبـل روزنامـه  ، خبر زمینهدر این .شدندمیخستگی و بیماري تلف ،از گرسنگیمقصد
امسال در اواخر پائیز «:نویسداین روزنامه در بخشی از مندرجات خود می.استانگیزرقتبسیار 

مهاجرت به ایران به عزمو فقراء همدان و آذربایجان و سایر بالدخانوار مسکین500متجاوز از 
پناه به تکایا و مسـاجد  خاك روسیه وارد گیالن گردیدند؛ از سورت[شدت] سرما و عدم بضاعت،

فقراء مذکوره که قوت الیموت نداشـتند،  ،آورده که زمستان را به سر برند... تا عشره دوم شعبان
نفـر آنهـا از شـدت گرسـنگی و برهنگـی     30یومیـه بـالغ بـر    نـد. سفر آن جهان را قصـد نمود 

غیرقابـل  ط پس از رسیدن به قفقـاز نیـز شـرای   )ق.1324: 18شماره ،المتینحبل(.»مردندمی
اشـاره شـد، نداشـتن    قـبالً کـه  گونـه همـان کشید.انتظار آنان را میفرساییطاقتبینی و شیپ

مهـاجرین مجبـور بودنـد    وداد مـی نرا انتخـابی  هـیچ به آنان اجازه شرایطیتخصص در چنین 
بپذیرند، دادندمیآن انجام کارهاي بسیار پست و مشقت باري را که افراد محلی به ندرت تن به 

فقـدان  و داخلـی توان به تربیت ایرانیان در محیط اسـتبدادي  را میآن که یکی از عوامل اصلی
تـا مهـاجرین   شـد مـی باعـث  ،ین نوع تربیتابه حقوق اولیه انسانی خود دانست.نسبتآگاهی 

ایـن  هیچ اعتراضی نداشته باشند و طبیعتـاً خوداندك نسبت به ساعات طوالنی کار و دستمزد 
بـه مسـائل   فرسـا طاقـت آل بود. این وضـعیت  براي کارفرمایان آنها بسیار مطلوب و ایدهشرایط

مشـاغل  یافـت. آنهـا کـه   ري مـی بهداشت و ایمنی نیز تسبه ویژهحیاتی مانند مسکن، تغذیه و 
و کارهاي وابسته به کشاورزي نوکري، مزدوري ، باربري،(فعلگی)کارگري سادهشامل شانعمده

آنهـا  «:گویـد میوضعیت رقت باري داشتند. قاسموف یکی از این کارگران ،بودکنیاز قبیل چاه
ن امکانـات بهداشـتی   ومحقـر و بـد  ايخانـه در چهل و پنجـاه نفـري   هايگروهمجبور بودند در 

مسري همیشه وجود داشت و غـذا بسـیار بـد بـود و غـذاخوري      هايبیماريزندگی کنند. خطر 
حقـی برایمـان قائـل    ،شـد نمـی . پول براي خریدن صابون پیدا نبودوجود نداشت و حمامی هم 

س پلیو وجود نداشتهایمانشکایتبراي رسیدگی به جایی، زدندمیبا چوب کتکمان ونبودند
)113:1377،زادهرسول(».گرفتمیهمیشه جانب کارفرمایان را 
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،بـه عنـوان نمونـه   .دستمزد نیز وضعیت ایرانیان با سایر کارگران قابل مقایسـه نبـود  مورددر 
تـا بیسـت   هباربران براي سیزده ساعت کار طاقت فرسا، روزانه پنجاه تا شصت کوپک که ماهانه پانزد

سـاعت کـار، حقـوقی    9. حال آنکه کارگران معادن براي حـدود  کردندیم، مزد دریافت شدمیمنات 
ی ماننـد خانـه مجـانی یـا معـادل      یکارگران معدن از مزایاگرفتند.وپنج منات میبین بیست تا بیست

همگـی  که بـراي بـاربران کـه    حالیمند بودند. در آب و نفت مجانی و سایر امتیازات بهرهواجاره آن
دادند، برخورداري از چنین امتیازاتی به رویا شبیه بود.  شکیل میرا ایرانیان تآنها

اقتصـاد  شـکوفایی مهاجرین ایرانی یکی از عوامل قابل تأمل آن بود که با وجود اینکهنکته 
کـه ضـمن   نگریسـتند مـی بار دیـده افـرادي مـزاحم و سـر    به آنهـا بـا  اما اهالی قفقاز،قفقاز بودند
و بـه  هسـتند عی و اقتصادي منطقه، رونق دهنـده فسـاد و بزهکـاري    از امکانات اجتمابرخورداري

در سیاحتنامه ابـراهیم بیـک   برخورد زننده و تحقیرآمیزي با مهاجرین ایرانی داشتند.،همین دلیل
.شودمیصحه گذاشته بر این موضوع»هستند.رحمبیخیلی هاایرانیاهل باکو در حق «با عبارت 

به باکو مهاجرت اشخانوادهکه از نوجوانی با وريپیشهجعفر ) و24:1364،ايمراغهالعابدینزین(
و اهـالی محـل، ایرانـی را    هاقفقازي«:کندمیچنین توصیف نیز این توهین و حقارت را کرده بود، 

و در کردنـد مـی ... او را تحقیـر  شـمردند مـی و او را پسـت و حقیـر   کردنـد مـی ب همشهري خطـا 
)16،1359:وريپیشه(.»دادندنمیاجتماعی راه فریح و تفرج و در محل تهارستوران

پیگیري امور کنسولی ایرانیان در قفقاز
در شهر باکو که به یک شـهر  به ویژهکارگران ایرانی در قفقاز و روزافزون حضور جمعیت 

حفـظ و  در زمینـه هـاي ایـران   کـه نماینـدگی  گردیـد شده بود، موجـب  تبدیل صنعتی -نفتی
وق ایرانیان و امور کنسولی اتباع با شرایط دشوار و بسیار متفاوتی رو به رو شوند ه حقرسیدگی ب

از ایـن  هـاي ارسـالی   بر اساس گزارش.با آن مواجه نبودندتر،پیشو مواردي را تجربه کنند که 
ا کـارگران سـاده و   ، اکثریت جمعیت ایرانیان در آن منـاطق ر خارجهاموربه وزارت ها نمایندگی

گرفتار همواره ندانستن زبان روسی و قوانین محل، واسطهبهاین افراد .دادندواد تشکیل میسبی
که باعث کردندها ایجاد میرا براي بخش کنسولی نمایندگیفراوانی شدند و مشکالت پلیس می

هاي آنهـا شـود. بـر اسـاس ایـن      ها صرف حل و فصل گرفتاريعمده وقت کنسولگريشد تامی
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نسولگري ایران در بادکوبه رسیدگی به امور کنسولی اتباع ایـران بـا   کدر حوزه قلمرو ها، گزارش
و عمـدتاً هاي خـاص خـود را داشـت   ، پیچیدگیافزون بر موارد فوقتوجه به صنعتی بودن شهر 

داد قـانونی بـا کارفرمایـان محلـی،    ، نداشتن قرارمجاز از مرزهاعبور غیرمانند مشکالتی ناشی از
ایـران، اتبـاع ایرانـی در    وقتالملک کنسولگردید. فتحامنیت شغلی میفقدان ي و بیمه کارگر

شان کنند، حقوققرارنامه (قرارداد) و سند کار میدونکند که بسوادي عنوان میافراد بیراباکو
قابـل اسـتماع نبـوده و    روسهايخانهدیوانپایمال شده و اعتراض و دعاوي بدون سند آنها در 

ود انجامیـ به طول مـی ماههاآن در صورت داشتن اسناد هم، دوندگی و خرج داشت و پیگیري 
اهمیـت در ایـن   حـائز  نکتـه  )ق.1329-5-120خارجـه امورآرشیو وزارت (.بودنتیجهبیغالباً

و فضاي استبدادي حـاکم بـر ایـران    شرایطهمگی تربیت یافته مهاجرین،آن است که خصوص 
دانستندنمینداشته و آشناییبه هیچ وجه با حق و حقوق خود آنهار و به همین دلیل اکثندبود
. همین ناآگـاهی  نندکبراي دفاع از حقوق خود به کجا مراجعه اینکه و حقی دارند یا نهاصالًکه 

بـه  منـافعش کـه بیشـتر   ـ را  استفاده از این نیروهـا  براي سوءشرایطبه حقوق و مقررات محل، 
آنها اعتراضی به طوالنی بودن ساعت کار و دسـتمزد  .کردفراهم می-درسیمیکارفرمایان محلی 

ایـن  فرسـاترین کارهـا را انجـام دهنـد.    و طاقـت تـرین غیرانسانیکه کم نداشته و حاضر بودند
تا کارفرمایان قفقازي براي جـذب و بـردن نیـروي کـار     شدمیباعث اطالعی از حق و حقوقبی

با کسانی که قصد عزیمت و کـار در  به طور مستقیمو خودشانشوندوارد مرزهاي ایران ،ارزان
.رسانندءخود به امضاسوداي را به قراردادهاي یکطرفهقفقاز داشتند،

) و تحمیــل نظــام 7و8از ســوي دیگــر، براســاس مفــاد عهدنامــه ترکمانچــاي (فصــول 
ع اتبـاع خـود در   کاپیتوالسیون از سوي روس ها به ایران، حمایت کنسول هاي خارجی از منـاف 

هاي خـارجی  رژیم کاپیتوالسیون بسیار وسیع و قدرت اجرائی آن نیز قابل مالحظه بود. کنسول
دادنـد. ابتـدا متـرجم    شان را از اتباع دولت خود به اتباع داخلی نیز تسري مـی به تدریج حمایت

هب بـودن  کنسول، کارمندان و خدمه داخلی، سپس بعضی از اتباع داخلی دیگر به دلیل هم مذ
دست دولـت مرکـزي   دلیل نیا طرف معامله بودن مورد حمایت کنسول واقع می شدند به همی

بسـیاري  ایران در خارج براي پیگیري حقوق اتباع ایرانی بسته بود و هايکنسولگريدر داخل و 
ه از به مرور دریافته بودند که بهتر است براي احقاق حق پایمال شده خود و یا استفاداز ایرانیان 
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روس، تقاضاي تـرك تابعیـت ایرانـی و تحصـیل تابعیـت روس      اتباعتجار یا سایر مزایاي معادل 
براي فرار از مالیات و همرا به نام خانوادگی خود اضافه کنند. عده دیگري » اف«نموده و پسوند 

اتباع ن وپذیرفتند. البته براي رسیدگی به دعاوي بین ایرانیاحاکم قضائی، تابعیت بیگانه را میم
از نیز در وزارت امور خارجه، تشکیالت اداري موسوم به دیـوان محاکمـات خارجـه کـه     خارجی

ایجاد شده بود. رفت،به شمار مینچاي اعهدنامه ترکمهايدستاورد
مورین از کشـور، مـأ  در خـارج بـه ویـژه   ها نسبت به اتبـاع ایـران   ها و سختگیريتبعیض

و با حسن سـلوك و  گیرند آمیزي را در پیش ود که روش مسالمتا وادار نموده بکنسولی ایران ر
سعی در تسهیل روند امـور کنسـولی   ی، برگزاري میهمانی و دادن هدایامعاشرت با مقامات روس

اسـت کـه برخـی از    البته در مواردي نیـز ذکـر شـده   ).ق1329-5-120همان:(.ایرانیان نمایند
، موجـب قطـع مـراوده نماینـدگی بـا      ختگی سیاسـی واسطه اخالق تند و نـاپ مأمورین ایرانی به 

از زمینـه  الملک در ایـن  . فتحکردندمیهاي اتباع ایران را تشدید مورین روس شده و گرفتاريمأ
که با رفتار ناشایست خود، وضع بدي را بـه  بردمیلنکران نام مأمورفردي به نام اسماعیل خان 

گرفتـار  مسـتقیماً اعث شده بود تا اتبـاع ایـران،   مورین روس بو با قطع روابطش با مأوجود آورد
شخص نیـز  اینها به ماهی چهار یا پنج عدد کاهش یابد.پلیس شده و صدور تذکره براي ایرانی

(همان). به عنوان کنژه (تعطیلی) دو ماهه، بساط خود را برچیده و رفته بودبه ناچار
بهتر به  امور کنسولی اتباع ایرانی، براي رسیدگی وقت ایران در باکونسول کساعدالوزاره

، ضمن ارائه گزارشی از حال و روز این افراد که بیشتر کارگر بودند، توجه اولیـاي  کودر بابه ویژه 
صدهزار تبعه در قفقازیه«:داردامور در وزارت خارجه را به پیشنهاداتی به شرح ذیل معطوف می

بـه ندانستن قوانین صحیحه و یا واسطهبهاست که آنها عمله و کاسب هزارنودمسلماًایرانی که 
را گرفتار نموده و یا خـود  هابیچارهنمایند، این اینکه بعضی خیال خوردن مال آنها را میواسطه

شوند. از این گذشته، اشخاصی کـه در  اینجا گرفتار و محبوس میهايمحبسگرفتار شده و در 
کنـد کـه گـاهی هـم تلـف      ناقص میآالتماشینرا کنند و دست و پاي آنهاکارخانجات کار می

رود و حقوقشان پایمال شده از میان میکلیبهنداشتن قانون و وکیل صحیح واسطهبه، شوندمی
اي مثل بادکوبـه کـه داراي شصـت هـزار     لخانهچاکر در قنسوعقیدهبهبراي محافظه حقوق آنها 

دهـد،  ت ناگوار مذکوره در فوق براي آنها رخ مـی و همه روزه اتفاقاهاکارخانهتبعه و تمام کارگر 
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رفتـه و  هـا خانـه دیـوان الزم است یک وکیل صحیح رسمی معین نموده که در موقع الزمـه در  
حفظ حقوق تبعه را بنماید و نیـز یـک نفـر طبیـب     [و]ال و جواب کردهؤموافق قانون محلی، س

طبیـب  فوراًصدمه به تبعه وارد آید، [چنانچه]در یک کارخانه یا یک محلیفوراًالزم است که تا 
تصـدیق نماینـد و یـا اگـر قتلـی واقـع شـد، طبیـب         [و]معاینـه نمـوده  [و]محلی به آنجا رفته

دلخواه صورت مجلس ننویسـند  طوربهارائه نماید که آنها خودشان [و]رفته[به آنجا]قنسولخانه
ف کـه از مـردان عـالم و کـافی     بیک توپچی باشـیو مرداناي این کار در بادکوبه، جناب علیو بر

ک کـه  بیـ وب و مناسب است و نیز دکتر بهرامبادکوبه و در تمام قفقازیه مرجعیت دارد، خیلی خ
نسولگري هرگـاه  کباشد، براي طبابت الملک میدرسان جناب حکیمدومی از مردان عالم و از هم

ادامـه ضـمن   وي در ).ق1328-12-12-1/85، همـان (. معین شود، خیلی خـوب خواهـد بـود   
بـه  منـات بـراي طبیـب)    100منات براي وکیـل و  200(پیشنهاد حقوق ماهانه براي نامبردگان

جلوگیري از تحمیل هزینه اضافی پرداختی به آنها و حتی افـزایش درآمـدهاي کنسـولی    منظور 
از طریـق پیگیـري قـانونی و    «نویسـد: و به وزارت امـور خارجـه مـی   دهدمیدولت راهکار ارائه 

و ریختن یک دهـم عوایـد حاصـله بـه     دارانکارخانهخسارات وارده بر کارگران ایرانی از دریافت
منـات بایـد   2000بـراي شکسـتگی دسـت    مـثالً .توان عایدات بیشتري داشتحساب دولت می

(همان).کنندصد منات صلح میولی بدون وکیل با چند،پرداخت شود

اسالمی در قفقاز-فرهنگ ایرانینیان و حقوق ایراایران در حفظ هاينمایندگینقش 
با توجه به روند سریع روسی نمودن فرهنگ مردم منـاطق جـدا شـده از ایـران کـه بـه       

در هـاي دولـت عثمـانی    فعالیتو رفتمیموازات از بین بردن هویت ایرانی و اسالمی آنها پیش 
اب و رسـوم ملـی و   لزوم توجه به حفظ و صیانت از مظـاهر فرهنگـی و آد  ،ترکیسمگسترش پان

در همکاري بـا ایرانیـان   ایران در قفقاز و روسیه راهاينمایندگیمذهبی در آن مناطق، وظیفه 
سـاي و رؤمأموریناز سوي برخی از هاییتالش. در این دوره است که نمودمیترسنگینمهاجر

پیونـدهاي  بـراي حفـظ  معنوي آنـان  سیاسی و یا حداقل حمایت در قفقاز هاي ایران نمایندگی
سیس مـدارس  تأ.شودتاریخی ایرانیان با سرزمین مادري مشاهده میفرهنگی، زبانی، مذهبی و 

سـطح  افـزایش  تمـدن بـراي   وایرانی در شهرهاي مختلف مانند مدارس نـوروز، بهجـت، اتحـاد   
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سیس انجمن خیریه بـراي افتتـاح مکتـب و نگهـداري ایتـام و      رسی، تأتعلیمات و حفظ زبان فا
سیس انجمن تجارتی، تـالش بـراي انتشـار    أخانه در گنجه، تمریضتأسیسرانیان مقیم، فقراي ای
علیـه با هدف جلوگیري از تبلیغات ایرانجزءالینفکبه زبان فارسی به نام آذربایجانايروزنامه

شـد میها محسوب که متحد عثمانیحزب مساواتاز سوي ترکیسم مبارزه با اشاعه پانو ایران
هـاي ملـی و   مناسـبت داشـتن نگهتالش براي زنده همچنینوبودتجزیه آذربایجان و خواستار 

.بودمذهبی مانند عید نوروز و عزاداري در ماههاي محرم و صفر از جمله این اقدامات 
میرزا ابوالحسن خـان معاضدالسـلطنه  افرادي مانند مشیرالملک سفیر ایران در پطرزبورگ،

براي تشکیل فراوانیهايجنرال کنسول ایران در باکو تالشخانحمدمکنسول در باکو و میرزا علی
الملک نامه مشیرالدوله وزیر امور خارجه وقت خطاب به مشـیر .داشتندانجمن خیریه ایران در باکو

تشکیل شرکت خیریه براي پرسـتاري مرضـاي فقیـر    در راه در تشویق و تشکر از زحمات نامبرده 
آوريجمـع آنها و تشویق تجار ایرانی براي مشارکت در این کار خیر بـا  ایرانی و مخارج دفن اموات

ق.)1319- 6- 3- 6، همان(.استها اي از این تالشنمونهمنات) 600پول (
و کـاهش  از افـزایش تـنش   ایران در جلـوگیري  هاينمایندگیمؤثرمداخالتعملکرد و 

بود که ايگونهبه ها در آن سالدر قفقازاغتشاشات قومی و مذهبیناشی از صدمات و خسارات
برایشـان  ضـمن اظهـار تشـکر از آنـان، در مـواردي     ن روس نانشیو حتی پایتختمقامات محلی 

در حـوزه در بسیاري از این قبیل حوادث، خدمات ارائه شده .کردنددرخواست مدال و نشان می
و اتبـاع سـایر کشـورها   ار)،(تاتقفقازمسلماناناتباع ایرانی نبود و بهفقط مختصیامور کنسول

پناهنده شـدن  به عنوان مثال می توان به .شدیما نیز شامل رهاحتی غیرمسلمانان مانند روس
مین ضـروریات آنهـا   دلیل جنگ و تأبه ایراننسولگريکبه ویسگنجهشهراتباع روس و اهالی 

ایـران در  هـاي نـدگی نمایدیگر که با تالش و پیگیري مسـتمر  مشکالت ي از بسیاراشاره کرد و 
در اینجا .گردیدمیرفعدرگیر در این مناقشاتهايطرفوهاي محلیت با مقاممذاکره و مالقا

:شودیمبا ذکر چند نمونه اشاره این اقداماتبرخی از فقط به عناوین 
ها و گزارش آن تحقیق و بررسی از صحت و سقم اخبار و اطالعات مربوط به درگیري-1

.مقصدهاي مورد نظرخارجه و سایروزارت اموربه
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و کسانی که به زور براي بیگاري بـرده شـده   ءتالش براي یافتن افراد گمشده و اسرا-2
،همان(. ر قریه قره کند از توابع قره باغایرانی توسط ارامنه د50بردن اسارت از جمله به بودند. 

).ق37-3-7-1324
ندن آنها بـه ایـران از طـرق مختلـف و     اتباع و بازگردايآورجمعتالش گسترده براي -3

ایرانـی از طریـق   937بازگرداندن ازجملهحصول اطمینان از برگشتن آنها به داخل خاك ایران
).ق1324-7-7-1/26همان،(.خط آهن اولوخانلو ایروان تا مرز شاه تختی

مین أگوناگون و حتی اسـتقراض از بانـک بـراي تـ    يهاراهپول و کمک از يآورجمع-4
).ق1324-7-1/5-86، همان(.هایريدرگج ضروري آسیب دیدگان این مخار

ه و یروسـ به از رفتن ایرانیان ممانعتبراي هایندگینمابه دستور توقف صدور تذکره-5
).ق1323-8-3-2،همان(. قفقاز

هاي مختلف در داخل دفاتر نمایندگی ها از ملیتدیدگان درگیريپناه دادن به آسیب- 6
).ق1323-8-1-30همان،(. امنهايمکانو سایر

از طریـق  هـاي ایـران   پناهندگان بـه نماینـدگی  ي نگهداري هامین بخشی از هزینهأت-7
.صندوق تذکره در محل

.هایندگینماآنها در داخل داشتننگهمردم و امانت و و کاالهاي تجارحفظ اموال-8
فوذ مـذهبی  بـان هـاي یتشخصباانجام مذاکره با مسئولین حکومت محلی و مالقات -9

).ق1323-7-4-55،همان(.جلوگیري از اغتشاشات قومی و مذهبیبراي 
ـ    مأمورینموارد فوق بخشی از فعالیت  ی و حتـی  ایرانی در صـیانت از حقـوق اتبـاع ایران

توان دریافت که با چه زحمت و تالشی . با مطالعه نحوه عملکرد آنها میبوددر قفقاز غیرایرانیان
. ایـن عملکـرد مثبـت    اندداشتهایرانیان اتباع و حفظ حقوق ایرانیان و غیرمین امنیت أسعی در ت
از آن يمـأمور ی مانند اتباع سوئد، نروژ و دانمـارك کـه   یهاي اروپابرخی از خانوادهتا باعث شد 

اطریش و فرانسه عثمانی،آلمان،هاييکنسولگرکشورها در قفقاز نبود، با وجود استقرار جنرال 
هاي سوئیس و بلژیک در قفقاز به علت کفایت جنـرال کنسـولگري ایـران در    کنسولگريو ویس

-1/5-115،همـان (ایرانی باشد.مأمورینشان بر عهده سرپرستیدهند تااتفاقات قفقاز، ترجیح 
).ق7-1324
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هاي ایران که امکانات دفاتر و نمایندگیداشتدر نظر این نکته را هم از سوي دیگر باید 
هاي منطقه و قطـع خطـوط تلگرافـی نیـز باعـث      محدود بود و ناامنیشرایطیین براي اداره چن

خـود  اوضـاعی در چنـین  .شـد مـی کندي دسترسی به اطالعات صحیح و ارسال اخبار به تهران 
گیـري کـرده و بـه اداره امـور     تصـمیم شخصاًکهها مجبور بودندمورین و مسئولین نمایندگیأم

در رسیدگی به امور ایرانیـان  مورینمأکاري توجهی و اهمالبیهمین موضوع به شائبهبپردازند. 
.دادمیافزایش اند ـکردهمنابع مختلف به آن اشاره که ـ همچنانرا اعتراضاتو زدمیدامن 

در قفقازهانمایندگیعوامل ایجاد نارضایتی از 
اي حـل مشـکالت   بـر و کارگزاران وزارت امور خارجهمورینأاز تالش صادقانه اکثر مسواي

هـا  گريدر کنسولعوامل دیگري که باعث سلب اعتماد اتباع ایرانیایرانیان در حوزه قفقاز، توجه به 
. این عوامل را می تـوان بـه دو دسـته    استاهمیت داراينیز در نوع خود جالب توجه و ،گردیدمی

اشـی از ضـعف دولـت    هرج و مرج نخارجی عبارتند از:عواملخارجی و داخلی تقسیم بندي نمود.
علیـه  کشـورها  سـایر مورین روس وأتعدیات ممرکزي، بی توجهی دولت نسبت به خارج از مرزها،

هاو انقالبهاشورشغیرمترقبه از جمله بالیاي طبیعی،هاي وقایعهزینهمینأتو لزوم اتباع ایرانی
ـ اعم از ایرانی و غیر فرادکه در منطقه قفقاز غیرمعمول نبود و گاهی منجر به پناهندگی و تحصن ا

عوامـل  .گذاشـت مـی مالی را بـر دوش آنهـا   سنگینباروگردیدمیها در داخل نمایندگیایرانی ـ 
مورین، أمـ مزایـاي هـا و دیـر حوالـه شـدن حقـوق و      ناکافی بودن بودجه نماینـدگی شاملداخلی

رص و ولـع بـیش از حـد    استفاده از ارتباطات درون تشکیالتی، حهاي درون سازمانی، سوءحسادت
آشنا نبودنوبی پناهیبی سوادي، مظلومیت،از سوءاستفادهوموریتأدر دوره ماندوزيمالبراي 

برخـی  را از سـوي عـدالتی بـی ظلـم و  اقدام بـه زمینه برايکه به حقوق انسانی خوداتباع ایرانی
ـ این کارکنان خاطی سـعی مـی  موارديو درآوردمیفراهم مأمورین تهمـت و افتـرا بـه    د بـا  کردن

سـویی  هـا از  در نماینـدگی شرایطاین دست بزنند.اعمال خالف خود به فرافکنی ،کارکنان صدیق
هـا و  و نارضایتی ارباب رجوع و از سوي دیگر باعث مشـاجره ها نمایندگیمیزان کارموجب کاهش 

گردید.هاي فراوان بین کارکنان این دفاتر میکشمکش
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ژه در قفقازویبه ـفی ناشی از پیشامدهاي غیر مترقبههاي اضاهزینهجایگزینی مورددر 
هـاي مبتالبـه و بخـش    بین کنسـولگري قبیل مخارجبراي وصول این متعدديمکاتبات مالی ـ

هـا بـراي  کنسـول بسیاري از موارد،شد. درمحاسبات وزارت امور خارجه در تهران رد و بدل می
هزینـه  ـ از محـل صـندوق تـذکره   اعم از شخصی یا اداريـهاي مالی پیش آمدهرفع گرفتاري

افـراد محلـی   و در صورت کافی نبودن پول، توسل به تجار و متمولین ایرانی و برخـی  کردندمی
موقعبهاز متمولین در صورت نرسیدن استقراضاز دیگر راهکارهاي مرسوم بود. معتبر و بانفوذ 

خاص را ايرابطهتدریجبهگرفت که در این قالب قرار میحقوق کارکنان از مرکز نیز بعضاًالهحو
برخی خدمات ارائه در نمود و توقع آنها را تجار و متمولین ایجاد میها بانمایندگیمورینأمبین 

مورین أمـ گیري توانست در استقالل تصمیممیگونه اقدامات. ایندادمیها افزایش از کنسولگري
فساد اداري و حتی سیاسی گسترشتقاضاهاي نامعقول ورازمدت زمینهو در دگذار باشداثرنیز 
. آوردفراهمرا 

موضـوع  بـه وزارت امـور خارجـه بـه    اينامهطی کنسول وقت ایران در باکوساعدالوزاره
رفتـار  طـوري به«نویسد:و میکردهاشارهپیش از خود مأمورینگرفتن پول از اتباع ایران توسط 

هاي خودشان فراري هستند مگر دیگـر کـارد بـه استخوانشـان     از قنسولخانهشده است که تبعه
هـم  وقـت آنمور خـود ببرنـد،   أمورین روسیه پناه به مـ أالطریق و ماز ظلم قطاعوقتآنرسیده 

آرشـیو وزارت امـور خارجـه،    (کردنـد. در نزد اولیاي امور مکشوف است که با او چه میخوبیبه
یز وجود دارد که طی آن تجـار ایرانـی مقـیم، نارضـایتی خـود را از      مکاتباتی نهمچنین)همان

منات از هر پاسپورت اعالم نموده و خواسـتار  3اقدامات ساعدالوزاره مانند بدعت وي در گرفتن 
از جمله اتهامات دیگري که از ) .ق1328-12-12-1/97،همان(.اندمحاکمه و تعویض وي شده

دسـتگیري فعـاالن   از: بودنـد  عبـارت ،شدمیعدالوزاره مطرح سوي ایرانیان ساکن باکو علیه سا
انجمـن خیریـه و مدرسـه اتحـاد     هـاي داراییاز اموال و سوءاستفادهسیاسی، آزار و اذیت تجار، 

هـاي روزنامهبسیاري از .ایرانیان و ایجاد اختالف میان شوراي سرپرستی، مدیر و معلمان مدرسه
مورین و أایران نو به نشـر مطالـب فراوانـی از تعـدي مـ     واختر، المتینحبلآن دوره مانند ثریا، 

اسـت.  تأمـل اند که در جاي خود قابل کارگزاران به حقوق مهاجرین و ایرانیان در قفقاز پرداخته
خطـاب بـه مسـئولین    ،اعـم از شخصـی و گروهـی   بسیاريهايشکوائیهها و بر این، نامهافزون
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وجـود  ـاشخاص حقیقـی و حقـوقی  بر له یا علیهـ تهران  یا وزارت امور خارجه درهانمایندگی
.شدمیدر اداره امور دیده که استو هرج و مرجی نظمیبیبیانگردارد و تعدد این مکاتبات، 

مسیو دوت بلژیکی، مفتش کل تذکره قفقازیه
ازهاي حوزه قفقاز و بخش محاسبات وزارت امور خارجه بررسی مکاتبات بین نمایندگیدر 

اي از هموطنان خود به عنوان مستشار که با عدهشودنام برده میبلژیکی به نام مسیو دوت موريأم
و پیش از ورود بـه خـدمت در وزارت امـور    بوداستخدام شدهاز طرف دولت ایران مالی و گمرکی

بــراي ق. 1327در ســال وي .ریاســت اداره گمـرك سیســتان و جلفــا را داشـت  ســابقهخارجـه،  
مفـتش کـل تـذکره قفقازیـه در     به عنوان هاي ایران در قفقازان دادن به اوضاع نمایندگیساموسر

و بررسی اسـناد  ) .ق1327- 53- 15- 16،همان(.گردیدانجام وظیفهبه مشغول امور خارجهوزارت 
ها در آن متشنج کنسولگريبسامان ووضاع نااخوبی بهاوهاي قفقاز با بین کنسولمتبادلهمکاتبات 

در آن ـ حـوزه قفقـاز    در ایـران  هـاي نماینـدگی بررسی تحوالت مربوط به . کندرا آشکار مین زما
اي از این تعداد قابل مالحظه،استمختلفهايجنبهو دارايبحثی بسیار مفصل ـمحدوده زمانی

و هـا ها، مداخلـه شکایتموضوعات مرتبط با امور تذکره، مسائل مالی، امور کنسولی،بارهدراسناد 
اسنادي که در این پژوهش معرفی .هستندهاي ایران در حوزه قفقاز نمایندگیاجراي امور در روند
انـد گردیـده انتخاب ها در ارائه خدمات کنسولی ، با هدف نشان دادن فضاي کلی نمایندگیاندشده

و مسـیو  کنسول وقت بـاکو بخش قابل توجهی از این مکاتبات نیز به درگیري بین ساعدالوزارهکه
درك و تصویري بهتر از اوضاع به ارائهتواندمیاز این مکاتباتهایینمونهبیان وکنداشاره میدوت 

پیش گفته کمک کند. 
اي به مسیودوت، ضمن ناکافی دانستن بودجـه کنسـولگري ایـران در    ساعدالوزاره طی نامه

کیـد در درسـتی و راسـتی کـرد و     ید اجزا را سیر کـرده بعـد امـر و تأ   اول با«بادکوبه آورده است: 
وي ،حـال بـا ایـن  ).ق1328- 12- 12- 1/22،همـان (.نگذاشت که حرکات خارج از قاعده نماینـد 

1000در بادکوبه را که بالغ بر ایران فهرستی از تعداد کارکنان، حقوق آنها و ریزمخارج کنسولگري 
ایش حقـوق و بودجـه آتـی    اي پیشـنهادي بـراي افـز   ، ارسال نموده و اصـالحیه استمنات در ماه 

دهد که بـین  بررسی این اسناد نشان می).ق1328- 12- 12- 23همان،(.دهدمیکنسولگري ارائه 
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در هـاي ایـران   نماینـدگی سـایر  مورین أمو اختالفاتی وجود داشته استساعدالوزاره و مسیو دوت 
عالوه بـر  ويکهرسدیاند. به نظر مخوشی از مفتش کل تذکره قفقازیه نداشتهقفقاز نیز چندان دل

هـاي ایـن   هاي افراد در پسـت یجایهدر جاباختیاراتیبازرسی مسائل مالی و امور مربوط به تذکره، 
چنین 1329رمضان 4تاریخ طی تلگرافی به وزارت امور خارجه درمیسو دوتحوزه داشته است. 

همـایون را بـه   دم ظهیـر گنجه نمـوده، خواهشـمن  مأموردیوان را ساعدالوزاره مصدق«آورده است: 
.استعفا خواهم داداقدامات بوالهوسانه ساعدالوزارهدیوان را به ایروان بفرستید. با اینگنجه و مصدق

)ق.1329- 5- 8اسناد ملیزمان ساآرشیو (
هايضرورتبوده یا اینکه ايسلیقه، هادرخواستچه تعدادي از اینمشخص نیست که 

توان از وجود فساد مالی نمینقش داشته است. همچنینیشنهادهاارائه این پدرايحرفهخاص 
کرد و این همان مطلبی است کـه سـاعدالوزاره بـه طـور     پوشیچشمبه سادگی هادر نمایندگی

نیـز از دو حالـت   اقدام این .مأمورینمالی هايیعنی برطرف کردن نیاز،صریح به آن اشاره دارد
کمتريمزایاي،هاي عرفی محلها نسبت به هزینهنمایندگیمورین این أمیا اینکه ؛خارج نیست

محل بیشتر از حقوق و مزایاي دریافتی هايهزینهبود و طورهمینغالباًکه ـ کردندمیدریافت 
انـدوزي خـود در   را مستمسکی بـراي مـال  شرایطبودند این درصدداینکهیا و ـآنها بوده است

.بودفساد مالی و اداري نجزچیزي اشنتیجهشکلدو موریت قرار دهند که در هر أدوره م
کنسولگري ایـروان بـه   است از ویساينامهاست، ترمفصلکه از مکاتبات دیگراينمونه

مورین ي از نوع روابط بین مسیو دوت و مـأ دیگرهايالیهنسولگري ایران در تفلیس که کجنرال
در کند. آن مناطق را واکاوي میایران در هايینمایندگنحوه عملکرد و فعالیت ایران در قفقاز و 

چنین آمده است: این نامه
علیه در تفلیسمقام محترم جنرال قونسولگري دولت«

در وزارت الخصـوص علـی از قرار مذکور مسیو دوت در بعضی از محافل و دوایـر رسـمی   
وجـود مـن و   واسـطه بـه شرح داده که تفاوت عملکرد تذکره قفقـاز  طوراین، خارجهامورجلیله 

اختصـار  طـور بـه دانم که و مراقبت من بوده است. در این موقع الزم میخواهانهدولتاقدامات 
مستحضـر نمـایم کـه در ایـن بـاره سـهو       کـامالً توسط جنرال قنسولگري، خاطر اولیاي امور را 

بـه  نفرموده باشند. در سه سال قبل که حالت دولت ما منقلب شـد و دولـت اسـتبدادیه مبـدل    
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صـحیح  مـأمورین براي ترتیبات امـور جدیـده،   لزوماًمشروطه گردید، وزارت جلیله امور خارجه 
هم پس از ورود شروع بکار نمـوده و هـر یـک    مأمورینالعمل انتخاب نموده و به قفقاز فرستاد. 

مسبوق است به خیال این که از امروز به بعد، دولـت قـدر   کامالًکه خاطر محترم عالی طوريبه
دمت را خواهد دانست و اجر کامل در مقابل زحماتش عطا خواهـد فرمـود، بـا جـان و دل بـا      خ

سلف در مدت مأمورینهاي يخراب کاروشويشستخواهانه شروع نموده و براي اقدامات وطن
یک سال تمام از هیچ چیز مضایقه ننموده و بلکه به موجب اسـنادي کـه خـود بنـده در دسـت      

هم مضایقه نکرده و براي پیشرفت مقاصد دولـت جدیـده از جیـب خـود     دارم، از مال خودشان
هـا بـود از رفتـار زشـت     ساي ادارات دولت روس را کـه سـال  ؤمبالغی متضرر گردیده تا اینکه ر

گردان بودند، جلب نموده و آنها را براي مساعدت با قونسولگري ایران حاضر برایران رومأمورین
به قفقاز وارد گردیده و رئیس صندوق مرکزي شد. البته اگر بـا  کردند. در این موقع، مسیو دوت

مورین مالحظـه نماییـد، تصـدیق    أاخیر مـ سالدویک نظر دقیقی به احواالت گذشته این یکی 
بـه موجـب   مـثالً بـوده اسـت.   مـأمور خواهید فرمود که خدمت یا خیانت راجع به شخص خود 

، گنجه، والدي قفقاز و بـاطوم کـه مالحظـه    تصدیق کتبی خود مسیو دوت در چهار نقطه ایروان
فرمایند عرایض بنده را تصدیق خواهید کرد که هر خدمت و خیانتی که در این نقاط فوق شـده  

است نه مسیو دوت. در خود ایروان سابق بر ایـن، عملکـرد تـذکره    مأمورینباشد، راجع به خود 
را به بیست هزار منات رسـاندم. در  هیچ وقت بیشتر از هفت هزار منات نبوده ولی بنده عملکرد 

السلطنه، عملکرد را مبالغی اضافه کرده اسـت ولـی والدي قفقـاز و    باطوم نیز به شرح ایضا وثوق
ایـن دو  مـأمورین ایـن کـه   واسـطه بهکار کرده باشند، خیلی بیشتر از اینهابایستمیگنجه که 

لکرد سابق آنها هم قدري کم شـده  کافی نبوده و سالی یک مرتبه تغییر کرده است، از عم،نقطه
»ربطی به رئـیس صـندوق نـدارد.   ابداًو مأموراست. این نیست مگر از لیاقت و مراقبت شخص 

)  .ق1329-12ملیاسنادسازمان آرشیو (
هـاي نماینـدگی که در استمکاتباتی از این نوع به خوبی نشان دهنده اوضاع نابسامانی 

و بـازده کـاري   هـا نمایندگیادامه این وضعیت به عملکرد سلماًمبود و حکمفرماایران در قفقاز 
ایرانـی از  مـأمورین و هاکنسولاست. از سوي دیگر بسیاري از دهکرمیآنها لطمه شدیدي وارد 
،ی) چنین مسئولیت خطیري در دستگاه سیاست خارجی ایران داشـت یاینکه یک خارجی (اروپا
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: آوردمیتحمل نمایند. وي در ادامه چنین توانستندینمو جود چنین اشخاصی را ندناراحت بود
تـوان  توان گفت که مسیو دوت پول دولت را نخورده ولـی هـم مـی   در اینجا فقط یک چیز می«

بود، بیشتر از آنچه را کـه دوت در  تصدیق کرد که اگر یک رئیس صندوق متقلبی در تفلیس می
ریخت. سـایر  ته است به جیب خود میاین مدت پول تلگراف بدون جهت به حساب دولت گذاش

زیرا که اگر بخواهیم مقـدار مقـرري شخصـی خـود او را و     کنمنمیمخارج مسیو دوت را عرض 
بی جاي او را بنویسیم، سه برابر هايمسافرتمترجمین او که از گمرك به قفقاز آورده و مخارج 

ه ذکر این مسائل نبـود فقـط   بیشتر از مقرري تمام جنرال قنسولگري خواهد شد. اما مقصود بند
خواستم خاطر اولیاي امور را از این اشتباه خارج نموده باشم که بدانند هـر خـدمتی کـه شـده     

هم خاطر نشان نمایم کـه رفتـار و معـامالت ایـن مـرد بـا       ضمناًاست و مأمورینراجع به خود 
اوقات خودمـان را  موماًعو از قواعد جاریه خارج بوده است که آمیزخشونتاياندازهتا مأمورین

که با یک دلگرمی به خدمت خود مشغول باشـند  اندنتوانستهوقف مرافعه با این شخص نموده و 
که به همین جهت عملکرد امسال از پارسال کمتر خواهد شد کنممیو با کمال اطمینان عرض 

گ خودشان راضی سرد کرده است که به مرمشغول دفاع و دل[اي]را به اندازهمأمورینزیرا که 
خود بنده هستم که در این اواخر چندین مرتبه قصد جان خـودم  ،هستند و یکی از آن اشخاص

زیرا که خدمات پانزده ساله و تمام دارائی بنده که از میان رفته، سـهل اسـت چیـزي    .امکردهرا 
موجـب  (کـه بـه  فرمایـد نمانده که مقصر دولت هم بشوم براي اینکه وزارت خارجه تلگرافا مـی 

اید.) باري چون بیشتر تردیـد بـراي بنـده حـالتی     اظهارات دوت، شما از امر دولت تقاعد ورزیده
باقی نمانده که بتوانم شرح مصائب خود را بدهم، این است که ختم مقال نموده و بقیه مطالـب  

کـه عـرایض فـوق را بـه    شوممیخود جسارت  نموده و مستدعی ،را واگذار به مالقات دولتخواه
انضمام اطالعات شخصی در این سواد را به وزارت جلیله امور خارجه رسانیده که خـاطر اولیـاي   

مطلع و مستحضر باشد. موقع را براي ارادت قلبی خود ،بیجا[ي]هاییدولت از این گونه خودنما
).ق1329-12ملیاسنادسازمان آرشیو (شمارد. مغتنم می

صورت گرفته از عملکرد هـر  هايدفاعیهو ه متناقضمتفاوت و گابر اظهارنظرهاي افزون
را نیـز  هـایی گـزارش شود، یک از دو طرف که در مکاتبات مربوط به این دوره به وفور دیده می

در نظمـی بـی هـا و  توان یافت که از اوضاع نابسامان اتباع ایرانی در آن مناطق و سوءاستفادهمی
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هایی، خواسـتار  حلو ضمن ارائه راهاسته میان آوردهایرانی سخن بمأمورینامور از سوي اداره 
نابسامان رسـیدگی  اوضاع. اندشدهشرایطرسیدگی اولیاي امور در جهت سروسامان دادن به آن 

نبود و اولیاي امور در وزارت امـور خارجـه   ايتازه، موضوع قفقازبه امور اتباع و تنظیم کارها در 
بازرسی و تفتیش همچنینهاي مردمی و طه دریافت گزارشنابسامان به واسوضعیتنیز از این 

مأمورینها و و تالش نموده بودند تا سروسامانی به وضعیت نمایندگیاندخبر داشتهمأموریناز 
دهــد کــه دولــت و اوضــاع تــذکره در ایــن منــاطق بدهنــد. بــازخوانی ایــن اســناد نشــان مــی 

متـداول بـود   قدرآنتذکره،ه ویژه در موردباز موقعیت دولتی و اداريشخصیهايسوءاستفاده
هـا و  گـزارش رخـی و حتـی در ب هـا رسـانه و در گردیـده  ها خـارج  که از فضاي بسته نمایندگی

با این موضـوعات سـرکار   و هر کسی در هر پست و مقامی که به آن اشاره شده استهاسفرنامه
به فرافکنـی پرداختـه و  رئه خودضمن تبکرد تامیسعی ،گرفتمیو در مظان اتهام قرار داشت

ایـن موضـوع از زمـانی    رسـیدگی بـه  پاپوش درست کند. آنهامقصر جلوه دادن دیگران، براي با 
تـا  1286شـهریور ازبه عنوان وزیر امـور خارجـه ـ    1تر شد که میرزا جوادخان سعدالدولهجدي

در دسـت گرفـت و در   سکان هدایت این وزارتخانه را ـ1288تا مهر1287و از دي1286مهر
در بـه ویـژه  مکاتبات خود، تذکرات و دستورات جدي را در باب اصالح وضعیت مغشوش تذکره 

از ساعتی کـه وزارت خارجـه   «نویسد:ابالغ نمود. وي میهاي ایرانقفقاز و عثمانی به نمایندگی
د و به حوالـه  نهایت دقت و مراقبت را بنمایی،به من محول شده است، باید در عمل تذکره قفقاز

جز اینکـه از شـخص   ،روسیه و غیره دیناري به هیچ اسم و رسم نپردازیدمأمورینکرد احدي از 
از سـوي دیگـر،   ).ق1327-12-12-17آرشیو وزارت امـور خارجـه:   (»من به شما حواله برسد.
محاسبه تمبـر و تـذکره قفقازیـه و تعیـین     هاي دیگري خواستار دقت درسعدالدوله طی تلگراف

و دستور داده تا به هیچ وجه در این امر مسامحه نشود کـه  خان شدقدار تمبر موجود از آرنولدم
-12-7همان،(قبول نشود.ابداًهاي گذشته مرتب شده و حساب تراشی براي آخر سال، حساب

توراتی را به شـرح ذیـل   رزبورگ دستسفارت ایران در پهوي در تلگراف دیگري ب).ق12-1327

12عالوه بـر ایـن، بـه مـدت     .خارجه گذراند و دو بار به مقام وزارت رسیدوي بخشی از دوران خدمتش را در وزارت امور.1
ژیک بود. سـعدالدوله در جریـان اسـتخدام کارکنـان بلژیکـی بـراي گمرکـات و مالیـه نقـش          سال نیز وزیر مختار ایران در بل

اش دارد.اي داشت و نمایندگی مجلس دوره اول را نیز در کارنامهکنندهتعیین
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بـا کمـال دقـت،    تمامـاً محاسبات تـذکره قفقـاز را   ،حکم موکد بکنید مشاورالممالک«صادر کرد: 
رسـیدگی  [بـه آنهـا]  یک دینار خرج تراشی قبول ننماید واال در تهران[و]رسیدگی و تفریق نموده

کرده و ایشان مسئول خواهند بود. آرنولد تمبرها را گرو مواجب خود کشیده، خیلی حیـرت کـردم   
با کمال مشاورالممالکو باقی هم دارد. [کرده]ده از یکصدهزار منات خرج تراشیدر صورتی که زیا

،همان(.فرماییدها ابالغ قدرت اینها را بجاي خود بنشاند. همین حکم را به مشاورالممالک و قنسول
السلطان رئیس تذکره قفقاز و خان فریدهاي پایانی گزارش آرنولدشاید بخش).ق1327- 12- 12- 5
باشد. وي در ایـن  شرایطتشریح این برايبه تهران نمونه خوبی .ق1327سالدرلتی ندوق دوص

لیاقتی و هاي اداري موجود، همچنین بیها و نابسامانیی از واقعیتهایگزارش، ضمن اشاره به گوشه
ها مبـرا دانسـته   دفاع نموده و خود را از این سوءظنش، از عملکردمأمورینطلبی برخی از منفعت

: در خصوص عملکرد تذکره کلیه نقاط قفقازیـه کـه امسـال بـه جهـت تغییـرات       نویسدو میتاس
، خودشـان  مأموریـت جزء و کل که اشخاص کـافی و مـدتی زحمـت کشـیده در     مأمورینمتواتره 

، نمودنـد مـی نهایت سعی و جـد  ،بودند و در پیش رفت عمل تذکرهکردهتحصیلبصیرت و تجربه 
خودشـان کنـار و   مأموریـت این قسم اشخاص کارآزموده را از عمـل و  بدون جهت و بدون تفسیر،

خارجه اطـالع نداشـته   مأموریتاز وضع قفقازیه و عمل تذکره ابداًنموده و کسانی که نشینگوشه
آنها سپردند. حاال در ضمن این معامالت و دستبه[امور تذکره] راکرده ومأمورآنها را بجاي اینها 
مالحظـه دیگـري ندارنـد. حـاال از اول     ابـداً الحظه منفعـت شخصـی خودشـان،    تغییرات، غیر از م

از کل به جزء که در قفقازیه شده و االن هم مأمورینالسلطنه، این تغییرات جناب ممتحنمأموریت
شان این است که به هر وسیله که بشود عمل تذکره را هرج و مرج کـرده  در کارند، محض مالحظه
نماید، صداي مردم بلند تأخیرنرسد یا مأمورینهايمقرريق کسر شود و و دخل و عایدات صندو

ق.)1327- 12- 12- 1/19،(همان.»شده و به خیاالت خودشان نائل گردند
آرنولـدخان  کـه سـعدالدوله دسـتور عـزل     دهـد مـی ادامه بررسی اسناد این دوره نشـان  

و حصـر جمعـی از ایرانیـانی   حد و همین موضوع باعث خوشحالی بیفریدالسلطان را صادر کرد
و این عزل را از عزل مسیو تشکر کردنداز شخص سعدالدوله . آنهاکه از وي شکایت داشتندشد

انـدازه بهجناب سعدالدوله،«:استچنین آمدهاین نامه بخشی از در دانستند.ترمهمنوز بلژیکی 
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ل فریدالسـلطان متشـکر   که از عزل مسیو نوس از حضرتعالی شاکر بـودیم، صـدهزار بـار از عـز    
).ق1327-12-12-34،همان(. »ء: عموم ایرانیانشدیم. امضا

که یـادآور نظـام   شودآشکار مینوع دیگري از روابط مالی ناسالم ،با نگاهی به این اسناد
کـه بـه واسـطه آن،    . اقطاع نوعی از اعطاي مالکیت بودهاي پیشین ایرانی استاقطاع در سلسله

ري بـه افـرادي   گارائه خدمات کشوري و لشیاطین در مقابل دریافت پول وامالکی از سوي سال
شد و آنها نیز در آن مناطق، فعال مایشاء بودند و از هیچ راهی براي گرفتن پول از رعایا داده می

(قبـا)، سـالیان، کومـک چـاي و    نطقـه قبـه  هاي سابق که مبعضی از قنسول«رویگردان نبودند. 
دادنـد در  اجـازه مـی  تقریبـاً دادند و همین قسم دخل آنجا را مقاطعه میشاماخی را به یک نفر 

ظلـم  ).ق1328-12-12-63،همان(.»خواهند بگیرند و بنمایندمقابل وجه اخذ شده هرچه می
حکومـت محلـی قفقـاز،    مأموریندر این مناطق به حدي رسیده بود که مأمورینو تعدیات این 

(همان). ها وارد این مناطق شوندایرانی و کارکنان کنسولگريمأموریندادند تا دیگر اجازه نمی
وسامان دادن بـه ایـن بـی نظمـی     انتظام امور و سرتغییر در وضع موجود وواضح است که

مکاتبـه  .انجام پـذیرد که با صدور چند بخشنامه و دستورالعمل و در مدت زمانی کوتاهنبودچیزي
هـاي جدیـد صـادره از    نسبت به تغییرات و دستورالعملرینمأموذیل نیز به امتناع و مقاومتی که 

مورین عتیق دولت علیـه مقیمـین قفقازیـه در درجـات وجـوه      أم«، اشاره دارد:انددادهنشان مرکز
. نمایندمیخواهند، رفتار تذکره و نصیب و اظهارات و غیره و غیره خیلی  خودسر شده و هر نوع می

بـه تصـویب فـدوي در کلیـه امـورات      در تفلیس تشریف داشـتند، مختار که الدوله وزیرآقاي مفخم
الیه اي که فدوي در اجراي آن تنظیم قرارداد مستمريتنظیم و ترتیبی مقرر فرمودند با اعلی درجه

کند. حال که موقع رسید که محاسبه چند ساله شده، هر یک مبالغی بـدهکار  نماید، فایده نمیمی
،اختالفات و تحریکات شده براي اصـالح مـواد مضـره مسـروقی    ][اي، مشتعل ایجاد پارهشدندمی

هرگاه اراده مطاعه عالقه فرمایند، مقرر فرمایند به قرار تفضیل ذیل یک تلگراف به فـدوي صـادر و   
ش رفت کار و وصول وجوه باقی سنواتی است.  امرکم مایند خیلی موجب انتظام امور و پیمخابره فر

مفتش اطالع داده اداره جنرال قنسولگري از حیـث عـدم تمکـین    هکقراريبه .مطاع مطاع مطاع
کـه هـر یـک از اعضـاء و مـأمورین     نماییدمیتاکید صراحتاًقفقازیه، منظم است مأموریناعضاء و 

و در تادیـه بـاقی وجـوه تـذکره    کندتمکین از شما ننماید و خالف حکم رفتار میمخالفت نموده،
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رج نمایید و اطالع بدهید اسامی آنها را از دفتر وزارت امور خارجه تکاهل نماید، از نوکري دولت خا
- 12- 12- 3،همـان (. محو نمایند. هر گاه غیر از این باشد، شما مسئولیت کاملـه خواهیـد داشـت   

)..ق1327

گیرينتیجه
هـاي  و نابسـامانی قفقـاز  تحوالت صنعتی و اقتصادي منطقـه  در پیایرانی که مهاجرین
شدند،وارد میآن منطقهنقاط مختلف به صورت غیرمجاز به اکثراًي یافتن کار داخل کشور، برا

و مشکالت فراوان کنسولی داشتند که بخش قابل مالحظـه آن ناشـی از اجـراي کاپیتوالسـیون    
بـود. عـدم   یکطرفه و به ضـرر تجـار و اتبـاع ایـران    کامالًتزاري بود که با روسیهقوانین تجاري

معتبر بـا کارفرمـاي محلـی و    کارقراردادل، ندانستن زبان روسی، نداشتن قوانین محآشنایی با
از جمله مواردي آشنا نبودن به حقوق انسانی و عادت داشتن به فضاي استبدادي در ایران،بیمه

ایران در ایـن منـاطق   هاينمایندگیبود که باعث تضییع حقوق آنها شده و دردسرهایی را براي 
مورین ایران نیز تابعی از وضعیت داخلی کشور بـود و  أها و مروز نمایندگیکرد. حال و ایجاد می

اگرچـه . تـأثیر گـذار بـود   نظمی و نابسامانی موجود در داخل به نحوي در عملکرد این مراکزبی
مورین با وجدان کاري و تعصب سازمانی براي کمک به هموطنان خود در خارج از کشور أاکثر م

از آنها به خاطر نشان دادن شایستگی در رفع مشـکالت و کمـک   خیبرو حتی کردندتالش می
، شدندمیمعرفیلیاقتبراي گرفتن مدال و نشان یهاي محلحکومتاز طرف،به اتباع خارجی

تـوجهی  خواستند با سوءاستفاده از اوضاع مغشوش داخل کشور و بیکه مینیز بودندکسانیاما
شخصـی را داشـته   طلبـی منفعـت دامات خود، حداکثر دولت مرکزي، ضمن موجه جلوه دادن اق

صـدور  به ویـژه خدمات کنسولی نوعاهمیت آن و باشند. واضح است که هر نمایندگی به خاطر 
در محاسبات مربوط بـه ایـن درآمـدها،    دقتی و اخاللبیکه ند، درآمدهاي متفاوتی داشتتذکره
مـالی قابـل   منـافع ، ایـن وسـیله  تـا بـه  نمـود میسودجو مأمورینرا نصیب برخی هاییفرصت

، مـأمورین سالم عالوه بر افزایش بـدبینی بـین   دوره، این روند نادر آن اي داشته باشند.مالحظه
کـه  نمـود میفراهم نیز شناس را وظیفهمأمورینآن دسته از ي زمینه افزایش ناامیدي و دلسرد
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. البتـه آن گونـه کـه در مـتن     گردیـد ها میدر نهایت منجر به کاهش بازده کاري این نمایندگی
تجربه ي افراد بیکارگیره و بمأمورینبرخی از این مکاتبات نیز اشاره شده است، تغییرات مکرر 

، اقدامات میرزا میاندر این . مهم داشتیشنقهادر کاهش بازده عملکرد نمایندگیدر این امور 
و امـور  تنظـیم  بـا هـدف  گرچـه ا،له در زمان تصدي مقام وزارت امور خارجهوجوادخان سعدالد
هـاي  علیـرغم تـالش  پذیرفت، امابه ویژه در منطقه قفقاز صورت دارریشههاي اصالح نابسامانی

و دوسـتی انسـان احساس مسـئولیت،  واالي انسانی مانند وجدان کاري،خصائلو برتري فراوان
بـراي تـر تـر و عمیـق  گسـترده تالشمندنیازهمواره و ها کافی نبود این تالشتعصب سازمانی،

بود.اصالح امور 



99اسنادي از وضعیت ایرانیان در قفقاز و ...

منابع و مآخذ
:هاکتاب
وزارت امور خارجه.: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسیتهران،توفان بر فراز قفقاز،)1380(کاوهبیات،
.، تهران: انتشارات علمتاریخچه حزب عدالت،)1359(جعفر ،وريپیشه

نـو  نگـاه :تهـران ،1900-1920قفقـاز نیان مهاجر در کارنامه و روزگار ایرا،محمدحسینخسروپناه،
43شماره 
-1900هـاي هاي فرهنگـی در سـال  فعالیت(ایرانیان مهاجر در قفقاز ) 1383(نظامعلی دهنوي،

اسناد و خدمات پژوهشیمرکز:تهران.)،م1931
اسفار:هرانتکوشش محمدعلی سپانلو.به،سیاحتنامه ابراهیم بیک) 1364(العابدینزین،ايمراغه

به ،رجال وزارت خارجه در عصر ناصري و مظفري) 1365(خانمیرزامهديممتحن الدوله شقاقی،
اساطیر.تهران:ایرج افشار،:کوشش

:اسناد
هاي ایران در قفقـاز بـا   مکاتبات بین نمایندگیآرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی،وزارت امور خارجه،
قمري1323ـ1330هاي به سالمربوط وزارت امور خارجه

قمري1329ـ1330هايسالسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران اسناد مربوط به 

:هاروزنامه
قمري1324ذیقعده 18،24شماره 7سال:المتینحبل


	4

