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 چکیده

رفته یکی از آماا  ایرانیاان    های ازدست اصالح مرزهای غربی و شمالی و بازستاندن سرزمین

وزارت امور خارجه ایران به عنوان دستگاه دیپلماسی و همچناین  . در پایان جنگ جهانی او  بود

رغم ناتوانی مفرط و ویرانای کاماا ایاران در پایاان جناگ       حافظۀ تاریخی ایران تالش کرد علی

هرچند ناموفق در اصالح مرزهای ایران انجام دهد، یکی از آن اقدامات اعااام ماوموران    اقداماتی

های مبرز آن روزگاار   های الزم به نواحی پیرامونی ایران بود؛ ازجمله دیپلمات ویژه با دستورالعما

هاای وزارت اماور خارجاه باه      مؤید حضور است، وی سعی داشت در چارچوب دساتورالعما 

و تالش کرد نواحی حوزۀ فرهنگی ایران در مناطق غربی را بازگرداند؛ اما به دلیاا   رایانی بپردازد

 .مخالفت حاکم نظامی بریتانیا در موصا موموریت او به شکست منجر شد

 

 واژگان کلیدی: 

 .وزارت امور خارجه، مؤید حضور، جنگ جهانی او ، موصا

 

  
 

 

                                                           
 12/39/5932: تاریخ پذیرش مقاله  51/51/5931: تاریخ دریافت مقاله

   reza.azari1964@gmail.com م سیاسی و تاریخ، پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانعلوکارشناس ارشد  .5



 مقدمه

 

استقالل و تمامیت ارضی با فروپاشی امپراتوري روسیه تزاري در پایان جنگ جهانی اول، 

طلب در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفتهه   برانداز این قدرت توسعه ایران که با تعرض خانمان

زمان با این تحهوتت، دولهت ایهران کهه در ایهن مقطه  در        هم. بود براي مدتی از خطر رست

ي و ههاي اقتاهاد   رغهم لطمهه   علهی .( م 5352./ ق 5991)الدوله قرار داشهت  سرپرستی وثوق

حاصهل از   اي که ایران در ادوار گذشته متحمل شده بهود بهر  ن شهد کهه از فرصهت     سیاسی

هاي داخلی و خارجی مختلف را بهراي  اي از سیاستفروپاشی روسیه استفاده کرده و مجموعه

 . پیشبرد مناف  کشور در دستور کار خود قرار دهد

بهه کشهور، اصهالا مالیهه و تشه یل      ها براي بازگردانندن امنیت اي از تالشدر کنار پاره

هایی نیز براي اعاده حاکمیهت ایهران بهر     مشی قشونی متحدالش ل مجموعه پیشنهادها و خط

( ویهژه نخجهوان   بهه )هایی چون مناطق منتزع شده از ایهران در  سهیاي مرکهزي، قفقهاز      حوزه

 .مطرا شد... کردستان عثمانی و عتبات عالیات 

ان به کنفرانس صلح پاریس و تبلیغات گسترده مطبوعاتی و به موازات اعزام هیئتی از ایر

ههاي ارضهی ایهران، از نماینهدگان     به خواسهت  سیاسی براي جلب نظر مساعد متفقین نسبت 

ها اقداماتی  سیاسی کشور در  مری ا و فرانسه نیز خواسته شد که در پشتیبانی از این خواسته

ههاي دولهت    ههایی حاصهل از کارشه نی    اکهامی وکیف این اقدامات و ن بررسی کم. را  غاز کنند

در  5353اي از مقامات کشور را بر  ن داشت که از طریق انعقاد قهرارداد معهرو     بریتانیا پاره

ایرانیهان   ها را نیز براي همراهی بها  مهال قلمرویهی    عینِ اصالا مالیه و قشون، نظر مساعد  ن

ه بتهوان در ایهن مختاهر بهدان     تهر از  ن اسهت که   اگرچه این موضهوع گسهترده  . فراهم کنند

 :کنیم ها اشاره می اي از این تالش  پرداخت، اما در این یادداشت تنها به نمونه

طهور مخفیانهه    جهوار بهه   الدوله براي جلب ایرانی تباران برخی از منهاطق ههم   دولت وثوق

ان محلهی  مأموران مجرب و  زموده را بدان نقاط روانه کرد تا از طریق دیدار و مذاکره با رهبر

ی ی از وظایف ایهن مهأموران  ن بهود کهه     . براي الحاق مجدد به ایران جلب کنند را نظر  نان

الذکر را متقاعد سازند که با ارسال تلگرا  و نامه به کنفرانس صهلح پهاریس    سران محلی فوق
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در این چارچوب فرستادگانی بهه بهاکو،   . همچنین سران متفقین این تمایل خود را ابراز کنند

  (.513: 5923بیات، )اعزام شدند ... خجوان، وان و ح اري، بایزید و موصل ن

بعد از مالقات مشاورالممالك وزیر امهور خارجهه و رسهیس هیئهت نماینهدگی ایهران در        .5

با دوتن از سران کردسهتان عثمهانی،   . ق 5991اتول  کنفرانس صلح پاریس در جمادي

در اسالمبول و تشویق  نان به الحاق بهه ایهران هیئهت     1 و شریف پاشا 5شیخ عبدالقادر

دولت با نظر وزارت امورخارجه مأموري را با دستورالعملی سري به موصل اعزام تها وي  

 رشهیو وزارت امهور   )با سران محلی مالقات و  نان را براي الحاق به ایران تشویق نماید 

مهأموران اسهداخ خهان     ی ی از ایهن (. 145، سند 1، پ  11ك . ق 5991خارجه سال 

افشهار،  )مؤید حضور از مدیران با تجربه وزارت امورخارجه بود که مأمور موصل گشهت  

5911 :592.) 

از جمله ن اتی کهه در دسهتورالعمل وزارت امهور خارجهه بهه او ابهالن شهد  ن بهود کهه          

  ضهمیمه طوایف کرد را به مناب  حقیقی خودشان که عود به تبعیهت ایرانیهه و   ... »بایست  می

هها از ههر حیه      شدن به ایران است واقف ساخته، با جلب قلوب عامه و امیهدوار سهاختن  ن  

ترتیبی فراهم  ورد که خود اکراد تمایل خویش را بهه دولهت علیهه بهه اولیهاي ایهن دولهت و        

ههاي خارجهه در طههران و دول معظمهه مؤتلفهه مخاوصهاي انگلهیس و فرانسهه و          تخانهه  سفار

 رشهیو  )« ...تلگرافاي وکتباي اظهار و تقاضا کنند المللی در پاریس صلح بین همچنین به کنفرانس

 (.145، سند 1، پ  11ق، ك  5991وزارت امورخارجه سال 

 ید که شیخ عبدالقادر و شریف پاشا در ادامه مهذاکرات   هاي موجود چنین برمی از گزارش

نفهرانس صهلح پهاریس نیهز     پیشین خود با مشاورالممالك در اسالمبول در حاشیه برگزاري ک

ههایی  اساس نامه هایی دست یافتند و برهمینپس از مالقات و رایزنی با هیئت ایرانی به توافق

. وسیلۀ دولت ایران و ح مهران کردسهتان ایهران ارسهال داشهتند      براي رؤساي کرد عثمانی به

بریتانیها  حتی در این مرحله مقامات ایرانی تامیم گرفتند که ضمن مطل  سهاختن مهأموران   

                                                           
 شیخ عبدالقادر شمزینی فرزند شیخ عبیداخ نهري، مدتی رسیس مجلس عثمانی بود و بعد از پایان جنگ جههانی اول و . 5

ش ست عثمانی به ریاست جمعیت تعالی کردستان عثمانی مناوب شد و در جههت حهق حاکمیهت کردسهتان عثمهانی      

 .ها اعدام شد وي پس از شورش شیخ سعید توسط کمالیست. تالش کرد
پهاریس  ژنرال شریف پاشا، از ایل بابان سلیمانیه بود، تحایالتش را در استانبول و اروپا گذرانهده و در کنفهرانس صهلح    . 1

 .ریاست هیئت اعزامی کردها به کنفرانس صلح پاریس را به عهده داشت



4   8938 بهار، 78، ش 02فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س   

هایی را براي فعالیت مأمور موصل مهیها  النهرین از این تمایالت کردهاي عثمانی زمینه در بین

ذین، علما و رؤساي کردها مالقات و به  نهان  فمأمور موصل موظف بود با متن(. همان)گردانند 

ي هشدار دهد اعراب و ارامنه که هریك به نوعی خواهان ادغام مناطق کردنشین در کشهورها 

مدنظر خود بودند هیچ نوع تجانس قومی و ملی با  نان نداشته و استیالیشهان بهر کردهها بهه     

ها است و در  ممل ت ایران خاك اصلی  ن... »حال  ن ه . ضرر مناف  حیاتی کردها خواهد بود

 (. همان)« ...باشد ها نمی به  ن ح م دولت خارجی نسبت 

اي به ح ام ایاتت و وتیات سهرحدي  جداگانههاي براي کمك به مأمور موصل دستورالعمل

هاي وزارت خارجه صادر شد تها مسهاعدت و تسههیالت تزم را در اختیهار وي     ایران و کارگذاري

ی ی از ن اتی که بر  ن تأکید شد این بود که م اتبات و مخهابرات  نهان بایهد سهري     . قرار دهند

و پس از مجهري داشهتن اقهدامات     مؤید حضور موظف شد به نواحی مختلف موصل رفته. باشد

هاي خود را از موصل بها تلگهرا  رمهز ارسهال دارد و درصهورت کنتهرل و سانسهور        تزم گزارش

تهرین نقهاط   ها را نخست از طریق قاصد از موصل به ارومی و ساوجبالن یا نزدیك ها،  نانگلیسی

 (. نهما)مرزي ارسال داشته سپس از  نجا به تهران ارسال یا مخابره شوند 

ها خواهان  ن نیستند کهه  هنگامی که در خالل کنفرانس صلح پاریس  ش ار شد که انگلیسی

کردها از ح ومت مستقلی برخوردار شوند و الحاق  نان به ح هومتی ارمنهی در  سهیاي صهغیر یها      

خارجهه و ممتازالسهلطنه    مشاورالممالك وزیهر امهور  . 5(همان)النهرین مدنظر دارند عرب را در بین

هاي خود افزوده و در دیدار با شهریف پاشها از او خواسهتند کهه بها       سفیر ایران در پاریس بر فعالیت

ها وارد مذاکره شده و  نان را متقاعد سازد که با الحاق مناطق کردنشین به ایران موافقهت  انگلیسی

ن موافهق اسهت و   در این دیدار شریف پاشا به هیئت ایرانی اعالم کرد شخااي با الحاق به ایهرا . کنند

اي از  ن از طریق ایهران بهراي   اي از تمایالت ایرانی خود به مشاورالممالك تسلیم کرد تا نسخه نامه

 : بیگ نوشتاو در نامه خود به نامق. بیگ ی ی از رؤساي کرد موصل ارسال شودنامق

 .وض   تیه کردستان خیلی ناگوار است حتماي از دولهت عثمهانی تجزیهه خواههد شهد     ... »

خواهند کردستان یا جزو ارمنستان یا ضمیمه عربستان بشهود، مهن و رؤسهاي کردسهتان      می

در [ عثمهانی ]مانند شیخ عبدالقادر افندي و ماطفی پاشا و سایرین عقیده داریهم کردسهتان   

                                                           
نژاد، چالش و تعامالت ایران و عهراق، تههرانم مرکهز اسهناد و تهاریخ دیپلماسهی،        همچنین بنگرید به مسعود کوهستانی .5

 .14-11، صص 5922
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تحت سلطنت ایران باشد که دین و ملیت محفوظ بماند، شهما ههم در ایهن زمینهه در نقهاط      

ا رسیس عشیره جا  اقدام و اهالی را وادار کنید همین طور تقاضها  کردستان و نزد محمود پاش

 (.511و  531همان، سند )« ...نمایند

با توجه به این مذاکرات مؤید حضور مأموریت یافت که  را و نظرات شریف پاشها و شهیخ   

 بیگ را هم از سوي دولت ایران به وعهده عبدالقادر را در حوزۀ فعالیت خود تبلیغ کرده و نامق

 (.191همان ، سند )مساعدت جلب کرده و از او در مقام مشاور استفاده کند 

بهه او    به محض ورود مؤید حضور به منطقه مقامات ح هومتی بریتانیها در بغهداد نسهبت    

حساس شده و از سرکنسولگري ایران دربارۀ شناسایی او استعالم شد، که وزارت امور خارجهه  

کرد که او براي سرپرستی اتباع ایران بهه موصهل مهأمور شهده     ایران دربارۀ این استعالم اعالم 

 (.59و  9همان، سند )است 

مؤید حضور تلگرافاتی دربارۀ اوضاع سیاسی و نظامی منطقهه بهراي تههران ارسهال کهرد،      

دلیل هنگامی کهه تهدابیر امنیتهی     همین  ها، به خاوص دربارۀ شورش کردها علیه انگلیسی به

هاي پُستی افزایش یافت، او ناچار شد  گذاشت و کنترل تلگرافات و نامه ازدیاد ها روبهانگلیسی

  همهین   رسانده، تا از  نجا به تهران تلگرا  کنندم به[ مهاباد]ها را با قاصد به ساوجبالنگزارش

دلیل به وزارت امور خارجه پیشنهاد کرد که ح ومت کردستان دونفر قاصد اسهتخدام و فهوراي   

ها را سریعاي به داخل خاك ایران و از  نجا بهه تههران تلگهرا     که گزارش در اختیارش بگذارند

 (.1،13،15،19،95سندهاي  51، پ 54و ك  1، سند 41همان، ك )کنند 

مؤیهد   5شدن اوضاع موصل و اطرا   ن حاکم انگلیسهی موصهل کلنهل لجمهان     با بحرانی 

ه به تأیید سهفارت انگلهیس در   اي را اراسه دهد کحضور را خواسته و از وي خواست اعتبارنامه

مؤید حضور اظهار داشهت کهه سرپرسهت اتبهاع ایرانهی اسهت و قونسهول        . تهران رسیده باشد

نیست، او در گزارش خود به تهران حاکم مزبور را به عنوان فهردي بهداخالق رکهر و از وزارت    

بهه حهاکم   دربهارۀ وي  را خواهد تا سفارت انگلیس در تهران سفارشهات تزم   خارجه ایران می

حاکم انگلیسی (. 1، پ  11ق، ك  5991 رشیو وزارت امور خارجه سال )موصل ارسال کنند 

ق به مؤید حضور رسماي اعالم کرد که در خاهوص  5991رمضان  51روز بعد در  موصل بیست

                                                           
  .وهی از عشایر عرب کشته شدتوسط گر 5313چندي بعد در اوت ( G.E.Leachman)لیچمن  .ایی .کلنل جی. 5
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اند و تا رسیدن جواب، او را به رسمیت نشناخته و حق دخالهت در  وي از تهران استفسار کرده

 (. 94همان، سند )ایران را ندارد امور اتباع 

مؤید حضور در تلگرافی دیگر به وزارت امورخارجه اعالم کرد که مأموریتش به موصل اشهتباه  

پرداخهتم زیهرا اههالی شههر موصهل       بود باید از سلیمانیه به فعالیت و مالقات با رؤساي کردها مهی 

 هستند که  ن ههم بها توجهه بهه      هستند و عشایر کرد در چند فرسخی موصل  عرب، ناارا و ترك

ها و مسدود بودن راه عبور و مهرور فعالیهت او را مشه ل کهرده     اغتشاش و جنگ کردها با انگلیس

که از اقدامات مؤید حضور مطل  بودنهد بهه    هادر این میان انگلیسی(. 11و  91همان ، سند )است 

 .یر کردندبهانۀ  ن ه او رسماي به حاکم موصل معرفی نشده است، وي را دستگ

دو روز قبل از عزیمهت از موصهل بها    ... »: نویسد مؤید حضور دربارۀ  خرین اقداماتش می

شیخ بهاءالدین و شیخ سلیم که از مشایخ بزرگ و با نفور اکهراد و در چنهد فرسهخی موصهل     

س نا دارند مالقات و تلگرافات نوشته شد که بدهند عشایر موصل مهر کنند و فدوي بفرسهتم  

مخابره کنند و  دم مخاهوص بهراي گهرفتن تلگرافهات از اههالی اربیهل و روانهدوز         ساوجبالن

هاي پنههانی مهأمور   اما حاکم دولت بریتانیا در موصل که از فعالیت(. همان)« ...فرستاده بودم

ایران در کردستان عثمانی و احتمال نزدی ی رؤسا و عشایر کهرد بها ایهران نگهران شهده بهود       

مؤیهد حضهور در ایهن بهاره     . رفت به نتهایجی برسهد قطه  کهرد     که میفعالیت مؤید حضور را 

در صورتی که تمام کردستان عثمانی به انگلهیس شهوریده و راه عبهور و مهرور     ... »: نویسد می

خواسهتند مجلسهی از   اي راحت نبودم حتی اهالی شههر موصهل مهی   مسدود بود فدوي دقیقه

بگیرند که تلگرافاي اظهار تمایل به این کار رؤسا تش یل بدهند، مذاکره نموده و تامیم قطعی 

تمام زحمت فدوي به هدر رفت سهل است در انظهار اههالی   ... »که با این پیشامد « ...نمایند 

 (.همان)« ...موصل توهین به دولت وارد شد

هها از ایهن   مقاود انگلیسی»: نویسدها چنین میمؤید حضور درباره این ممانعت انگلیسی

که قدرت خودشان را به اهالی موصل حالی کنند و ضمناي اسهم ایهران در اینجها     اقدام این بود

 (. 91همان، سند )« ...نباشد

تنهها خسهاراتی   . مؤید حضور قبل از دستگیري تمام گزارشات و اح ام خود را پنهان کرد

 . کندلهذا از دولت درخواست کمك مالی براي بازگشت می.  یدمالی به وي وارد می
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به مؤیهد حضهور کتبهاي      ها را نسبتاي این اقدام انگلیسیمور خارجه ایران در مراسلهوزارت ا

مأمورین ح ومت بغداد مؤید حضور را کهه بهراي سرپرسهتی    ... »: مورد انتقاد قرار داده و نوشت

سهاعت    اتباع ایران از طر  دولت علیه به موصل رفته بود مورد تضییق قرار داده به فاصله شش

وزارت امور خارجهه ایهران   ( همان)« ...اندالحفظ از موصل خارج و به بغداد روانه نمودهتحت او را

بهه مؤیهد حضهور      گیرانۀ خود نسبت میز و سخت از سفارت انگلیس خواست که به رفتار توهین

رفتار ح ومت بغداد در این مورد با روابهط صهمیمی   ... »: تجدید نظر کرده و خاطرنشان ساخت

در انتهها  . « ...اسهت   میهز  به دولهت علیهه تهوهین    ولتین موافقت نداشته و نسبت موجوده بین د

حاجهت بهه توضهیح    ...» میز، گوشزد کرد وزارت خارجه ضمن درخواست جبرانِ این رفتار اهانت

نیست که اخراج نماینده دولت ایران بدین طریق از موصهل در انظهار اههالی  نجها کهه همیشهه       

« ...انهد چهه اثهر تحقیر میهزي وارد سهاخته اسهت      حترام مالحظه نمهوده مأمور ایران را با کمال ا

هها    وري  ن که مؤید حضور اسباب و اثاثیه خود را به دلیل عدم اجهازه جمه    از  نجایی (. همان)

تومان خریداري کهرده   913قاطر خود را که مبلغ  اسب و یك  در موصل جا گذاشته و ناچاراي دو

طریق خسارات مالی بر او وارد  مده بود دولت ایران با ارسال حوالهه  لیره فروخته و بدین  91به 

  (.همان)به بازگشت مؤید حضور اقدام کرد  چهارصد تومان پول نسبت 

 

 نتیجه

هاي توسعۀ نفور ایران در ماجراي مؤید حضور و تالشِ ناموفق او براي فراهم  مدن زمینه

الدوله در این عرصه بهودم  هاي دولت وثوقتالشاي از  جوار فقط نمونه هاي کردنشین همحوزه

هها نیهز در درجهۀ اول     هاي مشابهی را  غاز کرد که  نها نیز فعالیتدولت وقت در دیگر حوزه

در مقام  5353هاي دولت بریتانیا که قرار بود با توجه به قرارداد به دلیل کارش نی و مخالفت

هها ی هی   از جملۀ ایهن دیگهر تهالش   . ه نرسیدمؤتلف ایران عمل کند و نه مخالف  ن، به نتیج

اعادۀ بخش تحت اشغال روسیه سرخس بود در خراسان که حتی براي مدتی در تار  ایران 

بهراي   رغم تمایل و اصرار صهریح مسهلمانان  ن حهوزه     در مد و دیگري نیز نخجوان بود که به

 .نرسیدالحاقِ به ایران، به دلیل کارش نی بریتانیا به نتیجه 
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