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  ايجاد هاي  سيدضياءالدين طباطبايي در  تالش

  1298 دي 24) روسيه( ايران و آذربايجان ميانفدراسيون كن

  

فرفرشته سادات اتفاق
    ∗∗∗∗  

  عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري  

  

   :چكيده
كه در رأس يـك هيـأت       باشد  هاي ديپلماتيك سيدضياءالدين طباطبايي مي    اين مقاله پيرامون تالش   

ايـن  . به منطقه قفقاز اعزام شده اسـت      ) هجري شمسي  (1298رسمي از سوي دولت ايران در سال        
هيأت بلندپايه ديپلماتيك زماني به قفقاز اعزام شده است كه منطقه در تب و تاب تغيير و تحـوالت            

ن و يكـي از     امپراتـوري بـزرگ روسـيه همـسايه شـمالي ايـرا           . سياسي و اجتماعي به سر مي برد      
 1297-1293(جنگ جهـاني اول  . هاي جهاني به سرعت در حال فروپاشي است   نيرومندترين قدرت 

هاي اروپايي از نيمه دوم قرن نوزدهم       هاي ديگري كه با ساير قدرت     به همراه جنگ  ) هجري شمسي 
انقـالب   .هاي اضمحالل آن قدرت را به همراه آورده اسـت         در امپراتوري روسيه اتفاق افتاده، زمينه     

 اين انقالب روسـيه را در ورطـة يـك جنـگ     .روند اين فروپاشي را تسريع مي نمود     ) 1296(اكتبر  
در اثنـاء ايـن تحـوالت    . داخلي تمام عيار ميان نيروهاي موافق و مخالف انقـالب گرفتـار سـاخته      

هـدف  . حكومت ايران هيأتي را به رياست سيدضياءالدين طباطبايي به منطقه قفقاز اعزام مـي دارد              
. اندهيأت رسيدگي به وضعيت ايرانياني است كه در نتيجه انقالب روسيه در منطقه قفقاز گرفتار شده

 پيوندهايي ميـان ايـران و منـاطق         ياء تالش مي نمايد تا شايد مجدداً      اما جداي از اين هدف، سيدض     
را در برخـي    تضعيف چشمگير قدرت روسيه اين انگيـزه        . وجود آورد ه  قفقاز باالخص آذربايجان ب   

وجود مي آورد كه شايد بتوان پيوند با ايران را در قالب يك فدراسيون جايگزين               ه  مقامات ايراني ب  
  .پيوند اين مناطق با روسيه نمود

  

  

  : واژگان كليدي
 جنگ جهاني – ديپلماسي – روسيه – انقالب اكتبر – ايران – قفقاز –سيدضياءالدين طباطبايي 

  .اريه قاج–ناليزم و ناسي–اول 
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  مقدمه

هاي مخدوش شده  توان يكي از چهره سيدضياءالدين طباطبايي را از جهاتي مي

براي توصيف » مخدوش«كار بردن صفت شايد به. تاريخ معاصر ايران توصيف نمود

چرا كه حسب . يك چهره يا شخصيت سياسي مبهم، نامعلوم و نامطمئن به نظر برسد

گران تاريخ تحوالت سياسي و  ورخين و تحليلروال نه چندان منطقي كه بسياري از م

 تاريخي معموالً -هاي سياسي ها و شخصيت برند، چهره اجتماعي ايران معاصر به كار مي

اين . شوند تقسيم مي» وابسته«و » غيرملي«و يا برعكس » پرست ، ميهن»ملي«به دو دسته 

نتيجه آنكه . بندي پيرامون سيدضياء نيز تا حدود زيادي صورت گرفته است تقسيم

به (اي وابسته  تصويري كه از او در تاريخ معاصر ايران ترسيم شده، وي را چهره

جالب آنكه تصوير تاريخي سيدضياء قبل و بعد از . نمايد و غيرملي ترسيم مي) انگلستان

ها، باالخص در  در تمامي عصر پهلوي. پيروزي انقالب اسالمي كم و بيش يكسان است

 و سقوط رضا 1320پس از شهريور . شد يدضياء سياه ترسيم ميعصر رضاشاه چهره س

اما به گفته مورخ . شاه، چند صباحي ستاره اقبال سيدضياء مجدداً روبه صعود گذارد

آن صعود دولت مستعجل «، )تاريخ ايران بعد از سقوط رضاشاه(قلم و سياست كتاب 

هاي  اي از رجال و چهره  عده سيدضياء به همراه1325در اسفند  )39، ص 1371سفري، (».بود

وزير مقتدر و از  السلطنه نخست سياسي متمايل به انگلستان به دستور احمد قوام

بازداشتي كه در حقيقت . هاي سياسي موثر عصر بعد از رضاشاه بازداشت شد چهره

 اگرچه بازداشت او چند ماه )113همان، ص (.پايان زندگي سياسي او براي هميشه بود

رازا نكشيد، اما سير تحوالت سياسي كشور باالخص شرايط خفقاني كه بعد بيشتر به د

روحيه شدن سيدضياء از   بر ايران حاكم شد از يك سو و بي1332از كودتاي سال 

 كه سيد از 1326 دي 24سوي ديگر دست به دست يكديگر داده وسبب گرديدند تا از 

از هرگونه فعاليت سياسي خود را  او 1348زندان آزاد گرديد تا زمان فوتش در شهريور 
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داري  غآباد در شمال تهران به با  سال سيدضياء در قريه سعادت22در طي آن . كنار كشد

  .و پرورش گل و گياه مشغول بود

باشد كه زمان آن قريب  هاي سياسي سيدضياء مي مقاله حاضر شرح بخشي از فعاليت

. باشد مي» كودتاي سياه«طالح  يا به اص1299به يكسال قبل از كودتاي سوم اسفند 

كودتايي كه سيدضياء به همراه يكي از افسران گمنام ديويزيون قزاق به نام رضاخان 

  .ميرپنج نقش اصلي را در آن برعهده داشت

علت برگزيدن اين بخش از زندگي سياسي سيد به واسطه آن است كه همه 

 وضعيت سبب شده تا اين. باشد توجهات تاريخ ما به سيدضياء بعد از كودتا مي

در حالي كه بررسي . هاي سياسي سيد قبل از كودتا بسيار كمرنگ شوند فعاليت

كند تا بهتر بتوان پي برد كه چرا  هاي سياسي سيدضياء قبل از كودتا كمك مي فعاليت

تر  نكته دوم كه شايد از جهاتي مهم. كند  سيدضياء نقش محوري را در كودتا پيدا مي

هاي سياسي سيدضياء قبل از كودتا باعث  تر فعاليت  بررسي دقيقه كاستباشد، اين 

شود تا ترديدهاي جدي نسبت به تصوير و تصوري كه از سيد در تاريخ معاصر  مي

  .ايران ساخته شده به وجود آيد

نگاري برجسته و  قريب به يكسال قبل از كودتا، سيدضياء كه در آن زمان روزنامه

 يالوزرارئيس الدوله، خان وثوق حسنآمد به دستور ميرزا يمنتقدي صاحب نام به شمار م

وقت ايران، در رأس يك هيات بلندپايه ديپلماتيك براي ارزيابي از تحوالت سياسي كه 

افتاده بود، به عالوه رسيدگي به مشكالت و مسائل ايرانيان و باالخره  در قفقاز اتفاق 

جود آمده بود به آن منطقه اعزام مسائلي كه در ميان ايران، روسيه و قفقاز به و

  )5-3، صص 1379آذري شهرضايي، (.شود مي

  

  وضعيت ايران مقارن با اعزام هيأت ديپلماتيك 

ديپلماتيك به سرپرستي سيدضياء  تأاي كه پيرامون مأموريت هي نخستين نكته

 بايستي مورد توجه قرار گيرد اوضاع احوال و شرايطي است كه ايران و قفقاز در آن مي
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سيزده . گذرد در ايران قريب به سيزده سالي از انقالب مشروطه مي. بردند به سر مي

سالي كه در طي آن شرايط و اوضاع احوال سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران منظماً 

قاجارها در خالل بيش از يك قرن حاكميتشان توانسته . رو به اضمحالل رفته است

ركز قدرت، ثبات، امنيت و انسجام در حاكميت به اي از تم بودند به هر حال يك درجه

در سايه حاكميت يكپارچه و اقتدار نسبي حكومت مركزي در تهران، . وجود آورند

هاي محلي به نوعي توافق قدرت. امنيت و آرامش نسبي در سراسر كشور حكمفرما بود

 و تب و اما انقالب مشروطه. كردند و سازش با قاجارها رسيده و از آنان تمكين مي

هايي كه با خود به همراه آورد سبب شد تا آن اقتدار و كنترلي كه به هر حال  تاب

به تعبير نيكي كدي . هايي جدي بردارد قدرت مركزي در تهران به وجود آورده بود ترك

مشروطه اقتدار مركزي محقر، سنتي اما به هر حال به رسميت «مورخ سرشناس قاجار، 

وثر نظام قاجار را متزلزل نمود، بدون آنكه بتواند آلترناتيوي را شناخته شده و بالنسبه م

 به دنبال از ميان رفتن اقتدار مركزي در تهران، )27 ص ،1367كدي، (».جايگزين آن نمايد

  .هاي گريز از مركز به تدريج در اطراف و اكناف كشور سربرداشتند قدرت

سيان در خراسان، نهضت خان پ ها در سيستان و بلوچستان، كلنل محمدتقي بلوچ

ها در شمال، فرقه دموكرات نخستين به رهبري شيخ محمدخياباني در  جنگلي

كعب  در كردستان، قبايل و عشاير عرب بني) سيمكو(آذربايجان، اسماعيل خان سيمتقو 

فارس، چهارمحال بختياري و (به رهبري شيخ خزعل در خوزستان، عشاير در جنوب 

الً هر يك در منطقه تحت نفوذ خود قدرت را در دست عم) يلويه و بويراحمدگكه

  .داشتند

هاي مسلح با كمين در جات و گروه اي، شمار زيادي دسته هاي منطقه در كنار قدرت

ها و سرقت از مسافرين و حمالت به مناطق دورافتاده و شهرهاي كوچك عمالً  جاده

 روشن شدن )57همان، ص (.باعث از ميان رفتن ثبات و امنيت در تمامي كشور شده بودند

ثباتي و از هم پاشيدگي شيرازه  ابعاد بي) 1914 (1293هاي جنگ جهاني اول در  شعله

طرفي نموده بود، با اينكه حكومت ايران رسماً اعالم بي. تر ساخت مملكت را گسترده
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ذلك دو جبهه متخاصم هر يك بخش مهمي از خاك كشور را به تصرف خود  مع

ها مناطق شمالي، امپراتوري عثماني  روس. م تحت نفوذشان گرفتنددرآورده يا دست ك

هايي از مناطق غربي كشور و انگلستان جنوب و مناطق مركزي ايران را به اشغال  بخش

ها نيز از يك سو در ميان شماري از قبايل نفوذ   آلماني)4، ص 1356مهدوي، (.خود درآوردند

هاي سياسي در تهران  ذ بر برخي شخصيتكرده بودند و از سوي ديگر با اعمال نفو

در اين ميان رجال قاجار نااميدانه . كردند تا منافع آلمان در ايران را تأمين كنند تالش مي

اما . وجود آورندكردند تا بتوانند دولتي بالنسبه موثر و توانمند را در پايتخت به تالش مي

ك چند صباحي روي كار هاي ضعيف و ناپايداري بودند كه هر يحاصل كار، دولت

آمدند اما زير فشار نيروهاي مختلف و متضاد دوام نياورده و جاي خود را به كابينه  مي

كردند تا دولت ايران  هاي خارجي آشكارا تالش ميهر يك از قدرت. دادند ديگري مي

ها و  شد، انگليسي اگر دولت نزديك به آلمان مي. در جهت منافع آنان حركت نمايد

هاي ديگر  شد قدرت گذاشتند و اگر نزديك به انگلستان مي بناي مخالفت ميها روس

هاي ناپايدار، كم حاصل آن شرايط دولت. كردند مانع از تداوم استقرارش شوند سعي مي

دوام و ضعيفي بودند كه در موارد بسياري حوزه نفوذ آنان به زحمت فراتر از تهران 

 رضاخان - سيدضياءيهار سال منتهي به كودتا در چ)438، ص 1370ملك زاده، (.رفت مي

 عمر متوسط ،به عبارت ديگر. يازده بار دولت در ايران تغيير كرد) 1299-1295(

قحطي و شيوع ) 491، ص 1338براون، (. ماه بود5ها در آن چهار سال كمتر از دولت

تر  رهمسري همچون وبا، تيفوس و حصبه نيز به نوبه خود آن شرايط را تيهاي بيماري

ثباتي سياسي، فقدان امنيت، ركود اقتصادي، جنگ، قحطي و شيوع  بي. ساخته بودند

، باالخص در 1299هاي مسري در پانزده سال ميان انقالب مشروطه و كودتاي  بيماري

اگر چه آمار مستندي از تلفات . هاي جنگ جهاني اول، شرايط غالب ايران بودسال

از مرگ بيش از يك ميليون نفر از  ها د اما برخي تخمينايرانيان در اين مقطع وجود ندار

 اين تصوير كلي ايران )491همان، ص (.دكن ميحكايت جمعيت كشور در اين پانزده سال 

  .شود  مي خوددر مقطعي بود كه سيدضياء عازم مأموريت ديپلماتيك
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  اوضاع سياسي در قفقاز

آن مقطع از نظر سياسي در منطقه قفقاز كه محل مأموريت هيأت ايران است نيز در 

) 1917(1296انقالب اكتبر در سال . برد ثبات و بحراني به سر مي يك شرايط بسيار بي

ساختار مقتدر . امپراتوري وسيع و قدرتمند روسيه تزاري را به لرزه درآورده بود

اش توسط انقالبيون بلشويك به  تزاريسم سرنگون شده و تزار به همراه اعضاي خانواده

اما انقالبيون هنوز نتوانسته بودند تسلط خود را بر . ي لنين اعدام شده بودندرهبر

  .امپراتوري وسيع روسيه كامل نمايند

ها از  در مناطق آسياي مركزي و قفقاز تالطم سياسي عميقي ميان طرفداران بلشويك

به نام ستيزهايي كه نه تنها آينده آنچه كه بعدها . يك سو و مخالفين آنان در جريان بود

زد، بلكه تأثير مستقيم بر مناسبات آينده  شناخته شد را رقم مي» اتحاد جماهير شوروي«

  .گذاشت هاي مناطق قفقاز با ايران نيز برجاي مي ميان جمهوري

دانيم يكي از نخستين اقدامات انقالبيون روسيه پس از كسب  طور كه ميهمان

در پيمان . به رهبري آلمان بود، ترك مخاصمه با دول محور 1917قدرت در اكتبر 

ها به عنوان حاكميت   ميان بلشويك1918معروف به برست ليتوسك كه در مارس 

ها امتيازات مهمي به آلمان و متحد اصلي آن  جديد روسيه و آلمان منعقد گرديد، روس

ها سعي كردند از ضعف رقيب  عثماني. در قفقاز يعني امپراتوري عثماني واگذار كردند

هايي  برداري كرده و ادعاهاي قديمي خود پيرامون بخش شان در منطقه قفقاز بهره اصلي

ها حكومت  به عنوان متحد اصلي آلمان در جنگ، عثماني. از قفقاز را تحقق بخشند

جديد انقالبي روسيه را وادار كردند تا مناطقي از گرجستان، ارمنستان و آذربايجان 

رغم مخالفت رهبران گرجستان و ارامنه، ارتش هب. امروزي را به آنان واگذار نمايد

  .عثماني به سرعت بر مناطق فوق مسلط شد

، كه به دنبال فروپاشي اقتدار روسيه »مجلس ماوراي قفقاز«تشكيالت تازه تاسيس 

وجود آمده بود و از خود چندان قدرتي نداشت سعي كرد با تزاري در منطقه قفقاز به

ها را  سيه از آنان بخواهد جلوي پيشروي عثمانيمتوسل شدن به رهبران جديد رو
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 بتوانند مانع از گسترش نظامي كهاما رهبران انقالبي روسيه در وضعيتي نبودند . بگيرند

 آوريل 22 در »مجلس ماوراي قفقاز«نااميد از رهبران روسيه، . ها در قفقاز شوند عثماني

جمهوري فدرال « تشكيل ، يعني دو ماه بعد از انعقاد پيمان برست ليتوسك،1918

شد از آذربايجان، ارمنستان و  جمهوري كه تشكيل مي.  را رسماً اعالم نمود»قفقاز

ها اميدوار بودند اعالم استقالل  سران سياسي قفقاز، باالخص ارامنه و گرجي. گرجستان

در قالب يك جمهوري بزرگ باعث به » آذربايجان، ارمنستان و گرجستان«سه منطقه 

  المللي شده و آنان بتوانند مانع از اشغال  خته شدن آن در عرصه بينرسميت شنا

 اما مساعي )17-19، صص 1378خسروپناه، (.ها شوند هايي از قفقاز توسط عثمانيبخش

هاي عمده حاضر نشدند تا هيچ يك از قدرت. فدراسيون چندان به جايي نرسيد

به عالوه اعضاي فدراسيون . دتازه تأسيس شده را به رسميت بشناسن» جمهوري فدرال«

سه ملت اصلي تشكيل دهنده . هاي داخلي بودند نيز خود دچار اختالفات و رقابت

آن . فدراسيون هر يك در گذشته به طور سنتي از حمايت روسيه تزاري برخوردار بودند

با از ميان رفتن حامي ديرينه . هاي تركان عثماني بود حمايت نوعي مانع در برابر وسوسه

. يافتند كه نياز به حاميان جديد دارند هاي محلي قفقاز به سرعت درمي سنتي، قدرتو

ارامنه سعي كردند خود را به متفقين كه در پيكار با امپراتوري عثماني بودند نزديك 

رهبران آذربايجان نيز ضمن آنكه . ها برعكس به آلمان نزديك شدند گرجي. نمايند

هاي مذهبي با  د در عين حال نيز به دليل وابستگيخواهان استقالل فدراسيون بودن

ها و ارامنه همكاري  تركان عثماني حاضر نبودند تا خيلي جدي عليه آنان با گرجي

ها پنهاني با ارتش عثماني همكاري نيز   حتي برخي از آذري)17-19همان، صص (.نمايند

مان ابتدا نيز روشن  آينده فدراسيون با اين مشكالت از ه)17-19همان، صص (.كردند مي

 اعالم استقالل 1918 مه 26ها در  يك ماه بعد از تشكيل فدراسيون، نخست گرجي. بود

ها كه از ابتدا هم تمايل  دو روز بعد، آذري. نموده و جمهوري گرجستان را تشكيل دادند

چنداني به ايجاد فدراسيون نداشتند تشكيل جمهوري آذربايجان را اعالم داشتند و سه 
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بدين ترتيب در كمتر از شش . بعد ارامنه نيز جمهوري ارمنستان را تأسيس كردندروز 

ماه پس از انقالب اكتبر و اضمحالل امپراتوري روسيه، سه جمهوري مستقل گرجستان، 

ترين ويژگي آنان  سه كشوري كه مهم. ارمنستان و آذربايجان رسماً در قفقاز متولد شدند

  .و فقدان قدرت متمركز بودناپايداري سياسي، ضعف اقتصادي 

در چنين اوضاع و شرايطي بود كه شماري از مسئولين دلسوزتر قاجار براي حفظ و 

تر كشور و اشراف بيشتر بر تحوالت مهم و  حراست از مصالح و منافع بلند مدت

ت بلندپايه سياسي به  جريان بود، تصميم به اعزام يك هيأسريعي كه در منطقه قفقاز در

وظيفه اوليه هيأت عبارت بود از تهيه گزارشي از اوضاع متالطم . نمايند يآن منطقه م

منطقه قفقاز و بررسي ايجاد يك فدراسيون ميان ايران و آذربايجان، رسيدگي به 

وضعيت ايرانيان در آن مناطق باالخص تجار، مهاجرين و ايرانيان ديگري كه در آن 

تالفات ديرينه مرزي و تجاري با منطقه گرفتار شده بودند؛ و باالخره بررسي اخ

اعضاي هيأت با سيدضياء كه سرپرستي آن را به عهده داشت . كشورهاي منطقه قفقاز

  :اعضاي اصلي عبارت بودند از. چهارده نفر بودند

عنوان نماينده دربار، باقر كاظمي مهذب الدوله حاج ميرزاموسي خان مفخم الملك به

اينده وزارت داخله، رضا فهيمي نماينده از طرف وزارت خارجه، يوسف مشار نم

وزارت معارف، رحيم ارجمندي وزارت ماليه، محمدجعفر ميرزا نماينده وزارت فوايد 

  .عامه و غالمرضا خان مفاخرالملك از عدليه

رتبه كشور  با توجه به آنكه شماري از اعضاي هيأت از رجال سرشناس و عالي

شود آن است كه چگونه سرپرستي هيأتي  ميبودند، نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر 

شود كه نه تنها سمت حكومتي نداشت بلكه از  اي به سيدضياء محول مي به اين بلندپايه

ترين دليل تجربه  رسد اصلي به نظر مي. تر بودنظر سني نيز از نمايندگان حكومتي جوان

در .  بوده باشدقبلي سيدضياء در سفر به روسيه و قفقاز و اطالعات وي از آن مناطق

)  ميالدي1916 (1295حدود سه سال قبل از آن مأموريت سيدضياء در اواسط سال 

) 1296(افزون بر آن، سيدضياء بعد از انقالب اكتبر . مدتي به قفقاز و روسيه رفته بود
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 پطرزبورگ در گزارشي درسفارت ايران . رود نيز مجدداً براي درك اوضاع به روسيه مي

آقاي سيدضياءالدين مدير روزنامه رعد چندي است به «: نويسد  مي1296در سال 

. دارد براي تحصيل زبان روسي و ساير اطالعات آمده است پطروگراد آمده و اظهار مي

اسناد وزارت (».از قرار معلوم چندي باز در اينجا خواهد بود. آيد گاهي هم به سفارت مي

  )20، پرونده 13، كارتن 1335امور خارجه، 

در اوايل انقالب روسيه سيدضياءالدين طباطبايي «: نويسد الدوله سپهر نيز ميمورخ

العاده رفته  در روسيه اقامت داشت، يعني از طرف دولت شاهنشاهي به مأموريت فوق

از جمله . فرستاد تذكراتي را براي دولت ايران مي» تلگرافاً«او از پطروگراد كتباً . ... بود

، ص 1362سپهر، (.ص نحوه تعامل با دولت جديد انقالبي بودآن تذكرات رهنمود در خصو

توانسته   جداي از آشنايي وي با روسيه و قفقاز، علت ديگر انتخاب سيدضياء مي)447

  .هاي فرانسه و انگليسي بوده باشد آگاهي وي به زبان

متعلق به » وياتكا« با كشتي 1298سيدضياء و هيأت همراه در روز ششم آذر سال 

از بندرانزلي حركت و روز هفتم وارد بادكوبه » قفقاز مركوري«راني  تيشركت كش

هاي سياسي در بادكوبه به استقبال سيدضياء و هيأت  جمعي از شخصيت. شوند مي

نكته حائز اهميت آن است كه در ميان مستقبلين . شوند همراه وي در بندر حاضر مي

هاي وابسته به  ودند، هم چهرهقفقازي هم كساني كه در زمره مقامات گذشته قفقاز ب

فدراسيون تجزيه شده و باالخره فعالين و مسئولين مرتبط با جمهوري تازه تأسيس 

ها در ميان مستقبلين  نفس اينكه هر سه اين گروه)447همان، ص (.آذربايجان وجود داشتند

 و نمود ثباتي در قفقاز را مي حضور داشتند، هم حكايت از آشفتگي و هرج و مرج و بي

هم اهميتي كه جملگي نخبگان و رهبران سياسي قفقاز براي ايران قائل بودند را نشان 

توان گفت كه به دليل آشفتگي و آينده نامعلومي كه در آن مقطع روسيه در  مي. داد مي

ها از  ها حتي شماري از آذري اي كه قفقازي برد، به عالوه خطر بالقوه آن به سر مي

كردند  ني به گسترش نفوذ و كنترلش بر ناحيه قفقاز احساس مياشتياق امپراتوري عثما

شان خواهان حمايت ايران براي  نظر از تمايالت سياسيها صرف شد تا قفقازي سبب مي
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به گفته يكي از مورخين، تفاوت بارز ميان ايران، روسيه و . شان باشند آينده سياسي

از آن بود كه ايران آشكارا فاقد امپراتوري عثماني يعني سه قدرت اصلي در منطقه قفق

دهد  همان مورخ ادامه مي. طلبانه و استيالجويانه در قفقاز بود  جاههايهرگونه گرايش

هاي ايران در قفقاز را به ضعف  طلبي نظران فقدان جاهاين استدالل كه برخي از صاحب

بود كه حتي اي  اساساً ديپلماسي ايران به گونه. دهند، درست نيست اين كشور نسبت مي

بود، برخالف روسيه و تركان عثماني خواهان  اگر بالفرض ايران قدرتمند هم مي

  )20، پرونده 13، كارتن 1335اسناد وزارت امور خارجه، (.گسترش سلطه و نفوذش بر قفقاز نبود

  

  ايجاد كنفدراسيون ايران و جمهوري آذربايجان

ده سيدضياء واگذار شده بود اي محرمانه بر عه از جمله وظايف هيأت كه به گونه

كنفدراسيون ايران و «موضوع مذاكره با مقامات آذري در قفقاز پيرامون ايجاد 

ايده ايجاد كنفدراسيوني ميان ايران و آذربايجان فكري بود كه از سوي . بود» آذربايجان

شماري از دولتمردان و رهبران ايراني و آذري پس از پايان جنگ جهاني اول 

  )54، ص 1347فرخ، (.به وجود آمده بود) 1297/1918(

ثباتي پس از جنگ جهاني اول سبب نزديكي ايران و  رسد آشفتگي و بي به نظر مي

واقعيت آن است كه دو بازيگر قدرتمند بيروني در قفقاز، روسيه . شود آذربايجان مي

. هاي وسيعي شده بودند تزاري و امپراتوري عثماني، هر يك دستخوش دگرگوني

هايش را از  خورده و كليه سرزمينامپراتوري عثماني، در جريان جنگ شكست كامل 

هايي  تركان عثماني نه تنها ديگر در قفقاز نفوذي نداشتند بلكه تكه پاره. دست داده بود

اي كه از آن قدرت جهاني باقي مانده بود صرفاً به فكر بقا و  ضعيف و به هم ريخته

بر «رابرتز كشوري به نام تركيه كه به گفته مورخ انگليسي . ندايجاد كشوري جديد بود

 254، صص 1377رابرتز، ( ».گيرد هاي برجاي مانده از امپراتوري عثماني شكل مي روي ويرانه

  )253و 
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انقالب اكتبر كه قريب به يكسال قبل از پايان . روسيه تزاري نيز وضع بهتري نداشت

هاي گسترده  اي از جنگ جنگ در روسيه به وقوع پيوسته بود آن قدرت را در ورطه

ترين  ترين و عاجل مهم. يان طرفداران انقالب و مخالفين آن فرو برده بودداخلي م

  .شد در حفظ انقالب اي كه گريبانگير رهبران انقالب در مسكو بود، خالصه مي مسئله

مجموعه عوامل فوق سبب شده بود تا مردم نواحي قفقاز پس از يك قرن استيالي 

جداي از اين مالحظات، هنوز يك . ندروسيه بتوانند از آزادي عمل نسبي برخودار شو

عامل ديگر نيز بود كه تأثير مستقيمي بر انديشه ايجاد يك كنفدراسيون ميان ايران و 

. تبار با سرزمين ايران هاي آذري احساس پيوندي تاريخي ميان قفقازي: آذربايجان داشت

و آذربايجان همه اين عوامل دست به دست يكديگر داده و فكر ايجاد پيوند ميان ايران 

  .آوردندميرا در قالب يك كنفدراسيون از قوه به فعل در

       اسناد و مدارك موجود حكايت از آن دارد كه اين موضوع براي نخستين بار 

» كنفرانس صلح پاريس«اي جدي ميان هيأت نمايندگي ايران و آذربايجان كه در  گونهبه

الدوله فيروز  شاهزاده نصرت. ودش پس از پايان جنگ شركت كرده بودند مطرح مي

باشي نماينده جمهوري آذربايجان در پاريس موفق  نماينده ايران و عليمردان بيگ توپچي

 .شوند، تا پيرامون چهارچوب اوليه كنفدراسيون ايران و آذربايجان به توافق برسند مي
  )147-148، صص 1987توسكي، يسو(

در اين زمينه «دارد كه  ه تهران اعالم ميالدوله فيروز در تلگرافي از پاريس ب نصرت

مذاكرات مفصل و مفيدي با نمايندگان جمهوري آذربايجان در پاريس و با لرد كرزن 

 فيروز در همان تلگراف به )147-148همان، صص (».داشته است) وزير امورخارجه بريتانيا(

فقاز موكول شود اعزام مقامات به رياست سيدضياء به ق«نويسد كه  وزير ايران مي نخست

 اعزام هيأت ما را به اين نتيجه )147-148همان، صص (».به ادامه مذاكرات و نتايج آن

رساند كه پيرامون موضوع ايجاد كنفدراسيون ميان ايران و آذربايجان مقامات دو  مي

ترين مقام بريتانيا در كنفرانس صلح  لرد كرزن كه ارشد. اند هايي داشته كشور پيشرفت

) وزير مختار بريتانيا در تهران(اي خطاب به سرپرسي كاكس  بوده نيز در نامه پاريس مي
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الدوله به من اطالع داد كه طي اقامت اخيرش در پاريس با هيأت  نصرت«: نويسد مي

نمايندگي آذربايجان روسيه كه براي تسليم عرض حال جمهوري جديد آذربايجان به 

اي هم به زبان فرانسه به من   داده و نامهس صلح پاريس آمده، مذاكراتي انجامنكنفرا

اسناد (».هاي نمايندگان آذربايجان ارائه شده است تسليم كرد كه در ضميمه آن خواسته

  )209، ص 1373وزارت خارجه، 

نامه ميان نمايندگان  نمايد در حقيقت متن توافق اي كه لرد كرزن به آن اشاره مي نامه

نامه مذكور چهار بند كلي بوده و ظاهراً ادامه كار و  توافق. باشد ايران و آذربايجان مي

چهار بند اصلي . شود به سفر هيأت ويژه ايران به قفقاز ورود به جزئيات موكول مي

  :نامه عبارت بودند توافق

اي كه هيأت نمايندگي آن كشور در عرض حال   آذربايجان قفقاز در محدوده-1

هاي ضميمه اين يادداشت  و در نقشه(ده رسمي خود به كنفرانس صلح پاريس ارائه دا

  .شود براي هميشه از قلمرو اراضي روسيه جدا مي) نشان داده شده

به وجود آمده است ) 1297 خرداد 10 (1918 مه 28 جمهوري آذربايجان كه از -2

به عنوان دولتي آزاد، مستقل و دموكراتيك كه پايتختش بادكوبه است به رسميت شناخته 

  .خواهد شد

وري جديد، رئيس جمهوري كه منتخب مردم است و پارلمان كه طبق قانون جمه

اعضاي . به وجود آمده است، خواهد داشت) مصوب مجلس مؤسسان(اساسي كشور 

پارلمان آذربايجان را خود مردم آذربايجان در انتخاب عمومي تعيين خواهند كرد و 

  .مجلس را افتتاح كندحكومت كنوني آن كشور درصدد است به محض خاتمه انتخابات 

 جمهوري دموكراتيك آذربايجان با همسايه بالفصل خود كشور شاهنشاهي ايران -3

پيوندهاي نزديك سياسي و اقتصادي برقرار خواهد كرد و اين پيوندها در چهارچوب 

كنفدراسيون خواهد بود كه شكل و شالوده آن و نيز وسايل تحقق يافتنش پس از بحث 

نامه حاصل توافق. هاي ايران و آذربايجان تعيين خواهد شد كومتو تبادل نظر ميان ح

ولي جمهوري . بايد به تصويب پارلمان هر دو كشور برسد) در اين زمينه(ميان طرفين 
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دارد كه روابط خارجي دولتين يكي خواهد  دموكراتيك آذربايجان از هم اكنون اعالم مي

  .ور را اداره خواهد كردشد و وزارت خارجه واحدي سياست خارجي هر دو كش

 اين 2 و 1 جمهوري آذربايجان براي تحقق بخشيدن به اهدافي كه در بندهاي -4

 اعالم رسميت كشور جديد، حفظ استقالل اين كشور و -بيانيه تشريح شده است

 و -اش در مقابل هر نوع تجاوزي كه ممكن است صورت گيرد تضمين تماميت ارضي

سي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي كشور نوبنيان كمك و نيز براي توسعه نيروهاي سيا

همكاري بريتانياي كبير را به همان نحو كه در دسترس ايران قرار گيرد صميمانه 

  )214-15، صص 1373اسناد وزارت خارجه، (.خواستار است

دانستند همراهي انگلستان در زمينه ايجاد كنفدراسيون ميان  مقامات ايراني نيز مي

هيأت مذاكره كننده . باشد وري جديد التاسيس آذربايجان بسيار حياتي ميايران و جمه

الدوله در  نصرت. س صلح پاريس نيز از اين اهميت كامالً برخوردار بودنايراني در كنفرا

كند ضمن تشريح داليل ايران براي ايجاد كنفدراسيون  يادداشت ديگري سعي مي

با توجه به اوضاع و «.  آن همراهي نمايدمذكور، انگلستان را نيز ترغيب نمايد تا با

احوال كنوني جهان مخصوصاً با در نظر گرفتن اين همه مناسبات نزديك و وحدت 

منافع سياسي كه اخيراً ميان دو كشور هم پيمان ايران و انگلستان به وجود آمده است، 

اي به  قهجداً بر اين عقيده هستم كه مصالح عالي بريتانيا در قفقاز مخصوصاً در منط

ثروتمندي و حاصلخيزي بادكوبه قاعدتاً نبايد با منافع كشور متبوع من در همين منطقه 

مغايرت و اصطكاك داشته باشد يا اينكه انگلستان انديشه تفوق سياسي ايران را در 

 در ادامة يادداشت )75-76، صص 1342اعظام قدسي، (».آذربايجان با نظري نامساعد بنگرد

اره به موضوع پيوندهاي تاريخي ميان ايران و آذربايجان نموده و در الدوله اش نصرت

نمايد تا انگلستان را مجاب نمايد كه از ايجاد كنفدراسيون ميان دو  عين حال تالش مي

ملت هيچ زياني متوجه بريتانيا نخواهد بود بلكه كنفدراسيون به لندن به عنوان متحدي 

مسئله مهم براي من و دولت «: نويسد  مياو در پايان. استراتژيك خواهد نگريست

متبوعم اين است كه از نقطه نظرهاي دولت بريتانيا و از سياستي كه مايليد در اين زمينه 
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اي است كه در روزهاي آينده بايد منظورم سياست و خط مشي. تعقيب شود آگاه گردم

پاريس، خواه با اتخاذ شود، خواه در مذاكرات با اعضاي هيأت نمايندگي آذربايجان در 

هاي آنها در تهران و خواه در تبادل نظرهاي آتي ميان حكومت آذربايجان و  فرستاده

هيأتي كه دولت ايران خيال دارد مخصوصاً جهت تداوم مذاكرات به بادكوبه اعزام 

  )75-76همان، صص (».دارد

رات با تداوم مذاك» هيأت قفقازيه«ترين مأموريت  شود، مهم طور كه مالحظه ميهمان

مقامات جمهوري جديدالتاسيس آذربايجان به منظور ايجاد كنفدراسيون ميان دو كشور 

بايستي به موارد  البته جداي از موضوع ايجاد كنفدراسيون، هيأت همچنين مي. بوده است

  .پرداخته است ديگري نيز مي

ر، اين موارد عبارت بودند از رسيدگي به اختالفات مرزي؛ رسيدگي به وضعيت تجا

ثباتي در منطقه  ايرانيان مقيم قفقاز يا مسافراني كه در نتيجه انقالب روسيه و بي

هاي مرزي  هايي پيدا كرده بودند و باالخره فراهم آوردن زمينه انعقاد همكاري گرفتاري

مهرانگيز (.هاي خدماتي پستي، تلگراف، تجارت و مسافرت اتباع دو كشور جديد در حوزه

  )74-81، صص 1357آذرنگي، 

  

  هاي هيأت قفقازيه  نتايج تالش

هاي هيأت باالخص شخص سيدضياء، هيأت قفقازيه در طي چندين  رغم تالشبه

داليل متعددي در اين . ماه اقامت خود در قفقاز نتوانست به نتايج مطلوبي دست يابد

  .باره وجود داشتند

ور ايران و طور كه پيشتر اشاره داشتيم، اوضاع عمومي در هر دو كشنخست همان

به جرأت . ثبات و شكننده بود آذربايجان به همراه مجموعه منطقه قفقاز بسيار بي

. توان گفت كه نه رهبران ايران و نه آذربايجان به هيچ روي اطميناني از آينده نداشتند مي

توانستند اعمال قدرت  هاي ضعيفي بر سر كار بودند كه چندان نميدر ايران دولت

الدوله كه سيدضياء به نمايندگي از جانب آن  عده كلي شامل دولت وثوقاين قا. نمايند



 15)                   روسيه(هاي سيدضياءالدين طباطبايي در ايجاد كنفدراسيون ميان ايران و آذربايجان تالش

پيرامون آينده قفقاز در » چه بايد كرد؟«به عالوه در خصوص . شد اعزام شده بود نيز مي

ميان رهبران ايران يك فكر مشخص، يك استراتژي معين و سياستي روشن وجود 

  .نداشت

ها و تدابير از  ز آنكه معلول سياستمناسبات و تحوالت در ميان دو كشور بيش ا

به اين . گي و امروز را به فردا رساندن بود اي باشد، حاصل روزمره پيش اتخاذ شده

واقعيت آن . مجموعه بايد اختالف نظرهاي مسئولين هر دو طرف را نيز اضافه نمائيم

هايي بودند كه به داليل مختلف چندان  است كه در هر دو طرف جريانات و شخصيت

در ميان . تمايلي به ايجاد كنفدراسيون و اساساً همكاري با هيأت قفقاز نداشتند

ها از جمله در ميان سياسيون آذري كساني بودند كه مخالف ايجاد كنفدراسيون  قفقازي

برخي از آنان تمايالت انقالبي داشته و . و اساساً هر نوع همكاري جدي با ايران بودند

بنابراين نه تنها با ايجاد كنفدراسيوني با ايران موافق نبودند . ها بودند متمايل به بلشويك

بلكه اساساً اعتقاد داشتند كه آينده آذربايجان در گرو همكاري با حكومت انقالبي 

مسكو است و به جاي ايجاد كنفدراسيون با ايران در فكر ايجاد نوعي اتحاد با روسيه 

 نيز بودند كه نه از باب عقيده به آرمان  رجال سياسي ديگري)324-325همان، صص (.بودند

بيني اعتقاد  سوسياليزم و همكاري با مخالفان اتحاد با ايران بودند، بلكه از سر واقع

هاي داخلي رهايي خواهد يافت  داشتند كه مسكو دير يا زود از ورطه محاصره و جنگ

الل نموده و به راه هاي منطقه قفقاز آزادانه اعالم استق و نخواهد گذارد هيچ يك از ملت

با اين . اين وضعيت كم و بيش در ميان رجال ايراني نيز وجود داشت. خود روند

شان آن بود كه  ها نداشتند، بلكه دغدغه تفاوت كه هيچ يك از آنان تمايلي به بلشويك

ها بحران انقالب را پشت سر خواهند گذارد و مجدداً به جايگاه همسايه قدرتمند روس

هايش را در قفقاز با احتياط و  لذا ايران بهتر است گام.  باز خواهند گشتشمالي ايران

زد مخالفت صريح و آشكار  ها دامن مي آنچه به اين نگراني. دورانديشي بيشتري بردارد

اين مقامات . شماري از مقامات روسي در ايران و قفقاز با اعزام هيأت قفقازيه بود

شتند كه نه تنها از به رسميت شناختن دا آشكارا به حكومت ايران اظهار مي



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، فصلنامه سياست                                                                16  

هاي تازه تاسيس شده در قفقاز خودداري نمايند بلكه از برقراري هرگونه  جمهوري

مناسبات و روابط ديپلماتيك نيز با آنان خودداري كنند؛ چه رسد به ايجاد كنفدراسيوني 

هاي  از مهرهمعتصم السلطنه از رجال پرنفوذ قاجار و يكي . مركب از ايران و آذربايجان

وزير مخالفت شديد روسيه  اي به نخست نيرومند ديپلماسي قاجارها در گزارش محرمانه

اگر چه او در گزارش فوق . رساند را با اعزام هيأت قفقازيه به اطالع دولت ايران مي

شود  الوصف و با دقتي در انشاء گزارش مشخص مي باشد، مع كننده نظر روسيه ميمنتقل

طنه شخصاً نيز تمايلي به ايجاد مراوده با مقامات جمهوري تازه تأسيس السل كه معتصم

مراتب ناخرسندي «خواهد تا  السلطنه مي شارژدافر روس در تهران از معتصم. شده ندارد

هاي تازه تأسيس شده  اي با دولت دولت متبوعش را از برقراري هرگونه تماس و مراوده

پيرامون حل و فصل مشكالت به وجود » .برسانددر قفقاز را به استحضار مقامات ايران 

به «نمايد كه  آمده در قفقاز براي ايرانيان و مسائل ديگر نيز به دولت ايران پيشنهاد مي

-88، صص 1374فرخ، (».جاي تماس با مقامات محلي، با مقامات روسي وارد گفتگو شوند

يراني در تهران يادآور روند كه صراحتاً به مقامات ا ها حتي تا آنجا پيش مي  روس)87

شود آنها  در قفقاز كاري ساخته نمي) هيأت قفقازيه(چون از اين ميسيون «شوند كه  مي

الدوله رئيس الوزراء نيز به دليل آينده   وثوق)81آذري شهرضايي، ص (».را احضار فرماييد

نامطمئن جمهوري آذربايجان چندان با تصميمات سريع پيرامون ايجاد كنفدراسيون 

عجالتاً با اوضاع «: نويسد هايش به سيدضياء مي او در يكي از نامه. افقت نداشتمو

كنوني و نداشتن هيچ قسم وسيله تعقيب آنها خالي از اشكال نخواهد بود اين نكته نيز 

مورد توجه است كه آيا كنفدراسيون ايران و قفقازيه و روابطي كه تشكيل چنين امري را 

 و به مفيد ]بر آينده روابط ايران و روسيه[تي خواهد داشتنمايد، چه تأثيرا ايجاب مي

 در ادامه يادداشت او به پاسخ برخي )81، ص همان(»توان معتقد بود؟  مي]چقدر[بودن آنها 

در پايان . پردازد از نكاتي كه سيدضياء در گزارشات قبلي خود از قفقاز مطرح كرده مي

در مسأله كنفدراسيون هرگاه «: نويسد مينيز مجدداً به موضوع كنفدراسيون بازگشته و 

 موقوف به ]پاسخ را[ ]مقامات آذربايجان[بعد از اين هم مسأله را جداً تعقيب كردند 



 17)                   روسيه(هاي سيدضياءالدين طباطبايي در ايجاد كنفدراسيون ميان ايران و آذربايجان تالش

مراجعه به تهران فرمائيد و جوابي كه متضمن اظهار عقيده و رد يا قبول باشد نفرمائيد و 

خود اينجانب هم در . شودفوري مطلب را كتباً يا تلگرافاً مراجعه فرمائيد تا جواب داده 

  )87-88، صص 1374فرخ، (».نويسم اين زمينه مطالعاتي كرده نتيجه را به جنابعالي مي

گيري برخي از مقامات مذاكره كننده آذربايجاني نيز به نوبه خود پيشرفت كار  موضع

از جمله مواردي كه از سوي اين مقامات مطرح . ساخت هيأت قفقازيه را دشوارتر مي

آذربايجان وارث روسيه است و حقوقي را كه اتباع روسي در ايران « آن بوده كه شود مي

اند، حاال اتباع آذربايجان هم بايد از آن برخوردار   از آن برخوردار بوده]درگذشته[

 از جمله اين حقوق كه مدنظر مقامات آذري بوده حقوق )137، ص 1327مكي، (».شوند

گيري مقامات  اين موضع. بوده يازات گمركي ميمربوط به كاپيتوالسيون و برخي امت

آذري به شدت مورد اعتراض هيأت قرار گرفته و سيدضياء به همتايان آذري خود 

 بين ايران و روسيه منعقد شده با زور و ]در گذشته[تمام معاهداتي كه «گويد كه  مي

بيند   دليلي نمياستبداد بوده و حاال كه اين تهديد و زور از ميان رفته دولت ايران ديگر

  )137همان، ص (».كه چنين حقوقي را به رسميت بشناسد

 هيات قفقازيه، سياست كلي انگلستان نسبت به ايران  مانع ديگر بر سر راه موفقيت

هاي مالي ايران در قفقاز استقبال  لندن به هيچ روي از فعاليت. در قبال مسئله قفقاز بود

ر امر موفقيت ميان هيأت قفقازيه خودداري انجام هرگونه كارشكني د«نكرده و از 

 لرد كرزن در يادداشتي به سرپرسي كاكس )214-216اسناد محرمانه، صص (».كردند نمي

وزيرمختار بريتانيا در ايران انديشه ايجاد كنفدراسيون ميان ايران و آذربايجان را 

  )214-216 همان، صص(».نامد طلبانه ايرانيان مي خياالت خام و جاه«

اي از مسئله ايجاد كنفدراسيون، مسائل گمركي و اشكاالت ايرانيان در قفقاز، جد

هايي نيز براي ايجاد يك هسته نيروي دريايي در درياي خزر و همچنين  سيدضياء تالش

ايجاد يك قواي ده هزار نفري در نواحي مرزي ايران با مقامات دولتي آذربايجان و 

 او حتي به )97، ص 1356مهدوي، (.د مذاكره مي شودهمچنين نمايندگان دولت بريتانيا وار

كلنل استوكس وابسته نظامي بريتانيا در باكو پيشنهاد خريد دو دستگاه كشتي جنگي 
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روسي را كه در اختيار ژنرال دنيكين فرمانده نيروهاي ضد انقالبي روسي بوده را 

انگلستان راه به جايي  هيچ يك از اين پيشنهادها به دليل مخالفت )97همان، ص (.نمايد مي

كند كه با دولت انگلستان  سيدضياء سپس به رئيس الوزراي ايران پيشنهاد مي. برند نمي

داشته ) ها هاي مخالف بلشويكروس(هاي سفيد  روس«كه در آن مقطع روابط خوبي با 

وارد مذاكره شود تا بتواند دو فروند كشتي جنگي از آنان خريداري نموده و دو كشتي 

اما . هاي درياي خزر مستقر نمايندي ديگر را نيز مجهز به توپ نموده و در آبمعمول

عالوه اين پيشنهادات هم به دليل نداشتن بودجه و امكانات از سوي دولت ايران، به

  )33آذري شهرضايي، ص (.رسند مخالفت بريتانيا به جايي نمي

طباطبايي پس از چند حاصل كار آنكه هيأت ويژه قفقازيه به رياست سيدضياءالدين 

به ايران ) 1299( دي ماه سال بعد 24ماه تالش بدون آنكه دستاوردي داشته باشد در 

طور كه ديديم هيأت نتوانست موفقيتي داشته باشد، اما نگاهي اگرچه همان. گردد بازمي

آورد كه آيا او به  هاي سيدضياء اين پرسش را در ذهن انسان به وجود مي به تالش

  ستدار مصالح و منافع ايران نبوده؟راستي دو

  

  :منابع و مĤخذ
  .، نشر نامك)از استعفاي رضاشاه تا سقوط مصدق (قلم و سياست ،)1371(محمدعلي، سفري،  – 1

مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، دفتر ، )1379( به كوشش رضا آذري شهرضايي، ،العاده قفقازيه هيأت فوق -2

  .تهران، ركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهالمللي، م مطالعات سياسي و بين

  .، ترجمه عبدالرحيم گواهي، انتشارات قلم، تهرانهاي انقالب اسالمي ايران ريشه، )1367(، .آر.  كدي، نيكي-3

  .، چاپ دوم، انتشارات اميركبير، تهرانتاريخ روابط خارجي  ايران، )1356(، مهدوي، عبدالرضا -4

، جلد هفتم، چاپ سوم، انتشارات محمدعلي علمي، اريخ انقالب مشروطيت ايرانت، )1370(زاده، مهدي،   ملك-5

  .تهران

  .پژوه، چاپ دوم، كانون معرفت، تهران ، ترجمه احمد بهانقالب ايران ، )1338 ( ادوارد،، براون-6

  .45ه ، شمارنگاه نومجله ، »كارنامه ايرانيان مهاجر در قفقاز«، )1378(.  خسروپناه، محمدحسين-7

  .1335، سال اسناد وزارت امور خارجه -8

  .، انتشارات اديب، چاپ دوم، تهران1914 -1918ايران و جنگ جهاني  ، )1362 ( مورخ الدوله،، سپهر-9



 19)                   روسيه(هاي سيدضياءالدين طباطبايي در ايجاد كنفدراسيون ميان ايران و آذربايجان تالش

  .تهران، به اهتمام پرويز لوشاني، انتشارات اميركبير، خاطرات سياسي فرخ، )1347(، فرخ، سيدمهدي - 10

  .فر، انتشارات روزنه، تهران ، ترجمه مهسا اتفاق)نئانتشارات پنگو( تاريخ جهان، )1377(، ام.رابرتز، ج -11

، ترجمه گيري هويت ملي در يك جامعه مسلمان آذربايجان روسيه، شكل ،)1987( ،سويتوسكي، تادايوس -12

  . استراسبورگ،آيدين.آ

، ترجمه دكتر جواد شيخ االسالمي،  ايران و انگليس1919اسناد محرمانه قرارداد ،  وزارت خارجه بريتانيا - 13

  .چاپ دوم، موسسه كيهان، ج اول

كتاب خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صدساله، مسئول  ، )1342 (،)اعظام الوزاء(اعظام قدسي، حسن  - 14

  . تهران،ن ، بيتاريخ صدساله

نامه دكتري علوم سياسي به پايان، »زندگاني سياسي سيدضياءالدين طباطبايي «)1357(، هرانگيزم آذرنگي،  - 15

  .»دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران«االسالمي،  جواد شيخراهنمايي 

  .، انتشارات محمدعلي علميمختصري از زندگاني سياسي احمدشاه قاجار، ) 1327(، مكي، حسين - 16
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