
ایران از نگاه بریتانیا
(ـگزارشهای سال ١٩٠٧ سفارت بریتانیا از طهران)

مترجم: معصومه جمشیدی

مطلب حاضر بخشی از گزارش ساالنه سفارت بریتانیا در تهران است که در پایان
سال ١٩٠٧ برای وزارت امور خارجه انگلستان تنظیم شده. در سـال ٬١٩٠٦ لرد
ـگری وزیر امور خارجه انگلستان از تمام سفارتخانه های این کشور خواست تا از
اوضاع و رویدادهای کشور محل سفارتشان گزارش سـاالنه تـهیه کـنند. نـخستین
ـگزارش ساالنه ای که در ایران نوشته شد٬ مربوط به سال ١٩٠٧ است. گزارشهایی که
این سفارت از سال ١٩٠٣ تا ١٩٠٦ از اوضاع کشور تهیه کرده بود با عنوان گزارش
عمومی یا کلی ارائه می شد. تنظیم این گزارشها در ایران تا سال ١٩١٣ ادامه یافت
و با آغاز جنگ جهانی اول متوقف گشت تا آنکه بـار دیگـر از سـال ١٩٢٢ تـهیه
ـگزارش ساالنه از سر گرفته شد که البته گزارش سال ١٩٢٢ حـاوی مـختصری از
وقایع شش سال پیش از آن است. تنظیم گزارشها تا سال ١٩٦٥ و پس از آن ادامه
یافت٬ اما از سال ١٩٣٩ از حجم مطالب آن کاسته شـد و گـزارشـها بـه صـورت
نویسنده این گزارشها درغالب موارد وزیرمختار بوده است. مختصرتری ارائه گردید.
آنچه در ذیل می آید ترجمه بخشی از گزارش سال ١٩٠٧ است که به مناسبات
ـکشورهای خارجی با ایران٬ وضعیت مالی کشور و خطوط تلگراف می پردازد. این
ـگزارشها در مجموعه یادداشتهای سیاسی ایران گرد آمده که بخش حاضر از جلد سوم
و صفحات ٤٣٠-٤١٧ آن استخراج شده است٬ گزارشهای این مجموعه چـهارده
جلدی عبارت است از: گزارشهای ساالنه٬ گزارشهای ماهانه٬ چکیده های اطالعاتی٬
مطالعات سیاسی فصل٬ گزارشهای هفتگی٬ شرح حال کوتاه رجال و یادداشـتهای
حکومت هند. آر.ام.برل این گزارشها را در مجموعه ای با مشخصات زیر گردآوری

و منتشر کرده است:
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 آقای مارلینگ به سر ادواردگری (تاریخ دریافت ١٧ فوریه)
(١٥ A (شماره

آقا٬ تهران ٢٩ ژانویه ١٩٠٨

افتخار دارم گزارش مختصر رویدادهای ایران را تقدیم کنم.
بخش اعظم این گزارش را سر سیسیل اسپرینگ رایس پیش از بازگشت به انگلستان
تنظیم کرده اند. قسمتهایی که ایشان تنظیم کرده اند با حروف اول نامشان مشخص شده
B ١٥ به تاریخ امروز یادداشتهایی را که اعضای هیئت نمایندگی است. در مرسوله شماره

دولت فخیمه در مورد برخی مسائل خاص تنظیم کرده اند٬ ارسال می دارم.
ار ادتمند٬
[ امضا:] چارلز ام. مارلینگ

مناسبات کشورهای خارجی با ایران
سال مورد بررسی به سبب انعقاد قرارداد روس و انگلیس مهم است. مـن تـنها بـه
مذاـکراتی اشاره می کنم که به ایران و سفارت بریتانیا در طهران مربوط می شود. هنگامی
ـکه مذاـکرات آغاز شد٬ دو دولت به این تفاهم دست یافتند که هر یک از آنان باید سیاست
عدم مداخله در ایران را درپیش بگیرند٬ مگر آنکه منافع آنها به طور مستقیم مورد حمله
قرار گیرد. هماهنگ با دستورهای پیشین خود٬ به رهبران ملی تأـکید کـردم کـه نـباید از
انگلستان انتظار کمک داشته باشند و باید امور خود را بدون کمکهای خارجـی سـامان
دهند. من اضافه کردم که در مواقعی که با مشکلی مواجه می شوند٬ به جای بست نشینی
در سفارتخانه یا کنسولگرهای بریتانیا٬ باید بیانیه عمومی صادر کنند و شکایات خود را
به همه سفارتخانه ها٬ بدون هیچ تمایزی٬ عرضه کنند. همچنین بـه آنـها گـفتم کـه اـگـر
انگلستان به جنبش ملی کمک کند٬ عمل روسیه در حمایت از شاه موجه خواهد بود و
این صرفًا به جنگ داخلی منجر خواهد شد. ظاهرًا منطق این بحث را درک کردند و بدون
هیچ اعتراضی آن را پذیرفتند. از گزارشهای سر ای. نیکلسن چنین برمی آید که حکومت
 روسیه٬ به سهم خود٬ قویًا از سیاست عدم مداخله حمایت کرد و دستورهای الزم را در
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این راستا برای سفیر روسیه صادر نمود. اما٬ همان طور که طـبیعتًا انـتظار آن مـی رفت٬
مقامات روسی در محل به هیچ وجه حاضر نبودند از امتیازاِت ناشی از جلوس شاِه کامًال
وفادار به منافع روسیه و وابسته به آن بـه سـبب خـصومت هـمه جانبه بـا مـردم خـود٬
صرف نظر کنند. نیز نمی توانستند به موفقیتهای جنبش ملی که دارای گرایشهای انگلیسی
بود٬ بی اعتنا باشند و در حقیقت٬ موجودیت آن را تا حدودی پیامد عـملکرد سـفارت
انگلیس می دانسـتند. در نـتیجه٬ کـامًال انـتظار آن مـی رفت کـه گـزارشـهایی حـاـکـی از
حمایتهای کم و بیش قاطعانه مقامات روسی از شاه٬ و مواضع تهاجمی و تحریک آمیز
[ روسـها] از مـذاـکـرات بـا انگـلستان آنها در مقابل جنبش ملی دریافت کنم. البـته آنـها
بهره برداری کردند تا بیهودگی روی آوردن به دوست قدیمی شان را به جنبش ملی یادآور
شوند. در موارد چندی٬ همتای روس من از من خواست تا٬ هـماهنگ بـا وی٬ بـرضد
جنبش ملی مداخله کنم. من یادآوری کردم٬ به رغم آنکه در ادعاهای خود محق هستیم٬
استفاده از زبانی که مقدمه مداخله در امـور سـیاسی و یـا اعـتراض بـه مـجلس است٬
نامطلوب خواهد بود. مسیو دوهارت ویگ با این استدالالت قانع شد و مکاتبات مـیان
سفارتخانه های بریتانیا و روسیه صرفًا در خصوص رعایت دقیق تعهدات درباره ایـران

بود.
دو سفارتخانه طبق روال گذشته با یکدیگر همکاری می کردند و شاهزاده ای را کـه
شاه به والیتعهدی خود انتخاب کرد٬ به رسمیت شناختند و مشترکًا اخطاری برای برادر
شورشی شاه صادر کردند که نباید به کمکهای خارجی امید داشته باشد. در مـجموع٬
به رغم مواردی که بدون تردید ناشی از تحریکات عناصر فرومایه بود٬ مناسبات من با
همکاران روسم دوستانه بود. مذاـکرات روسیه و بریتانیا تأثیری بر فعالیتهای عوامل روس
در سیستان نداشت. ناـگزیر شدم برای جلوگیری از نامزدی حشمت الملک (ـکه خـیلی
مدیون روسهاست) برای حاـکمیت مشترک بر سیستان و قائن دخالت کنم. ناچار شدم از
اتابک تعهد رسمی بگیرم که بار دیگر٬ سپهدار٬ یک موجود روس دیگر مجاز نباشد در
امتداد خط روسی از مشهد تا سیستان و تا مرز بلوچستان هیچ خط تلگرافی احداث کند.
ناچار شدم در مقابل عملکرد خصمانه نماینده روسیه در شورای بـهداشـتی در مـورد
ـکنترل قرنطینه خلیج فارس از سوی بریتانیا٬ و انتصاب یک بلژیکی معروف به داشـتن
افکار ضدانگلیسی به سمتی در بندرعباس اعتراض کنم٬ انتصابی که دالیـل مـن ثـابت
 می کرد تحت نفوذ روسیه صورت گرفته است. همچنین ناـگزیر شدم توجه وزارت خارجه



را به روال کارهای کـنسول روس در بـندرعباس جـلب کـنم کـه ظـاهرًا چـیزی دربـاره
مناسبات هماهنگ روس و انگلیس نشنیده است؛ اما٬ در مـجموع٬ مـی توان گـفت کـه
مناسبات مقامات روس و انگلیس در ایران بهبود یافته است. امیدوارم٬ همان طور که تزار

1. Colonel Napier

به کلنل ناپیر ١ گفته بود٬ با گذشت زمان مناسبات دوستانه تری بین آنها برقرار شود. با این
همه٬ باید اشاره کنم که کارمندان ما عمدتًا از بخش دیپلماتیک و یا ارتش هند انتخاب
می شوند و بیش از روسها تحت تأثیرات خارجی هستند؛ روسهایی که قاعدتًا به بخش
خدمات صرفًا ایرانی وابسته اند و در اوضاع و احوال خصومت آمیز گذشته رشد یافته اند.
باید بگویم سفیر روسیه تنها دیپلمات سفارتخانه است و کارمندان وی شامل مترجمانی
است که ایرانی هستند و سمت مشاور را کنسولی با تمایالت ضد انگلیسی اشغال کرده

است.
ایرانیها بی دلیل از مناسبات نزدیک انگلستان و روس نـاراحت نـیستند. آنـها از هـر
فرصتی برای ایجاد دشمنی میان دو سفیر استفاده می کنند و برای ایـن مـنظور هـمواره
داستانهایی برای طرفین نقل می کنند. من و همکار روسم یکدیگر را از صحبتهای ایرانیها
مطلع می کردیم. در هر صورت٬ با اندکی مبالغه٬ تردیدی نیست که اندرز روسها به شاه
در مورد شخص خودش تأثیر مثبتی در این مناسبات دوستانه نـداشت. سـفیر روسـیه
ضروری دانست نامه ای به مجلس بنویسد و هر گونه تصمیم روسیه مبنی بر مداخله در
امور ایران را انکار نماید و ادعا کند که هرکس چنین چیزی می گوید هم دشمن روسیه
است و هم دشمن ایران. او٬ در عین حال٬ به مجلس هشدار داد در صورتی که روسها
مورد حمله قرار گیرند٬ از نیروی نظامی برای حمایت از منافع خود استفاده خواهند کرد.
این نامه در مطبوعات آلمان منتشر شد و تفسیرهای بسیار کینه توزانه ای از آن در روسیه
به عمل آمد. ظاهرًا٬ هدف از نگارش آن٬ تبرئه سفارت از اتهام مداخله سیاسی٬ و نیز در
عین حال انتشار اخطاریه ای خطاب به جنبش ملی است مبنی بر اینکه روسیه را بیش از

این تحریک نکنند.
مواضع ملیون در مقابل خارجیها٬ در مجموع٬ صحیح بود. کامًال آـگاه بودند که خطر
بزرگ آنها مداخله روسیه است و بـرای جـلوگیری از آن بـاید امـنیت زنـدگی و مـنافع
[ جنبش] کوشش زیادی به عمل آوردند تا خطرات خارجیان را تأمین می کردند. رهبران
ناشی از بیگانه ستیزی برای کشور را به مردم تفهیم کنند و٬ در کل٬ موفق نیز بودند. اما



نفرت از روسیه و روسها پیوسته در حال افزایش٬ و عامل اصلی آن مواضع خصمانه شاه
در مقابل مردم بود. در ابتدا٬ احساسات عمومی نسبت به انگلستان دوستانه بود؛ اما از
زمان انتشار قرارداد با روسیه که فروش ایران به دست انگلستان و یا تقسیم آن میان دو
امپراتوری تلقی می شود٬ این احساسات دوستانه به طور چشمگیری کاهش یافته است.
تالشهای بسیاری صورت گرفت تا ماهیت واقعی قرارداد برای مـردم روشـن شـود کـه
نخستین هدف از آن شناسایی استقالل و تمامیت ارضی ایران است و هـیچ سـخنی از
«تجزیه» نیست. اما مطبوعات داخلی و افکار عمومی معموًال تفسیر خود را از قرارداد
دارند که عبارت است از تسلیم شمال ایران و مرکز حکومت توسط انگلیس به روسیه.
در مجموع٬ نتایج به نفع روسیه است زیرا انگلیس محبوبیتی را که طی دو سال گذشته
ـکسب کرده بود٬ از دست داده است. همچنین افکار عمومی انگلیس را مسئول هر گونه
رفتار خصمانه روسیه با ملت می داند؛ زیرا فرض برآن است که بدون موافـقت بـریتانیا
هیچ گاه چنین کارهایی صورت نمی گرفت. مورد مراـکش٬ که غالبًا در مطبوعات ایران به
آن اشاره می شود٬ موجب افزایش همدلی ایرانیان با ترکها و آلمانیها شده است. بدون
تردید٬ اـگر به خاطر دو واقعه زیر نبود٬ انتشار این قرارداد مردم ایران را به دامن سلطان و

قیصر می انداخت؛ و این وقایع عبارت اند از:
الف . در اـکتبر ١٩٠٦ ترکها پیشروی خود را آغاز کردند. ایـرانـیها اعـتراض کـردند؛
ـکمیسیون مشترکی تشکیل شد که نه در مرز بلکه در موصل مـالقات کـردند. در بـهار
٬١٩٠٧ ایران نیرویی برای تنبیه کردهای غارتگر اعزام کرد و آنها نیز که سنی بودند بـه
سلطان پناه بردند. در مقابل٬ نیرویی از سوی سلطان اعزام شد و ترکها٬ در طول تابستان٬
نیروهای ایرانی را پس زدند و کـل ارتـفاعات غـرب ارومـیه را اشـغال کـردند و کـنترل

سرتاسر مرز را به دست گرفتند.
ب. در اوایل ماه اـکتبر به نظر می رسید ترکها به بخشهای مورد ادعای خود در حوالی
ارومیه تا مرزی که درویش پاشا تعیین کرده بود٬ بسنده خواهند کرد؛ اما آنها پس از اندک
مدتی از این خط عبور کردند و همچنان در تالش بودند تا هم سنیها و هم شیعیان را برای
شورش و جانبداری از سلطان به جای شاه تحریک کنند. به عالوه٬ این حرکات در جهت
جنوب و در ساوجبالغ و حتی در مریوان گسترش یافت. در مریوان٬ ترکها با مـقاومت
چندانی روبرو نشدند و گزارشها حاـکی از این بود که نیروها از مرز نزدیک خانقین عبور
 ـکرده اند. معلوم بود که قسطنطنیه در اندیشه نقشه بزرگی است؛ در حالی که سفیر عثمانی



در مقابل پرسشهای فوری سفرای روس و انگلیس پـاسخهای اطـمینان بخشی مـی داد٬
فرماندهان ترک در مرزها براساس دستورهای مقامات باالتر عمل می کردند. در ایران٬
زیرکی ترکها در پیشروی موجب خشم و نفرت بسـیاری شـد و هـیجانات عـمومی در
مقطعی چنان شدید بود که دولت مدت کوتاهی بـا قـاطعیت در صـدد دفـع مـتجاوزان
برآمد. به منظور کسب اطالعات دقیق از تحرکات ترکها و در ابتدا با این نـیت کـه ایـن
اطالعات به پیشرفت مذاـکرات نمایندگان ترک و ایرانی که قرار بود در مرز مالقات کنند٬
ـکمک خواهد کرد (ـکه البته بعدًا آن را رها کردند)؛ سـرکنسول آقـای راتـیسالو بـعدها
جانشین کنسول روس از تبریز به ارومیه رفتند. و سه ماه آخر سال را در آنجا ماندند. هر
دوی آنها با طاهرپاشا٬ نخستین نماینده ترک در ارتباط مستمر بـودند و گـزارشـهایشان
حاـکی از آن بود که سلطان همچنان بر سر حرف خود پافشاری می کند. دولت ایران برای
نجات خود کاری صورت نداده است و محتشم السلطنه٬ نماینده ایران که باید در اوایل
ماه نوامبر با همتایان ترک خود مالقات می کرد٬ امکان یافت تا در تـهران و تـبریز وقت

ـگذرانی کند و تا ٢٢ دسامبر هنوز به ارومیه نرسیده بود.
حکومت ایران بـه نـتایج حـاصل از عـملکرد کـمیسیونهای مشـترک بـدبین است و
[ مسئوالن کشور] با توجه به آـگاهی دردناـک خود از ضعف و ناتوانی شان٬ کامًال برحسن
نیت دو قدرت میانجی تکیه می کنند تا راهـحل رضایتبخشی برای مسئله مرزها بیابند. از
دیــدگاه افـراد مـحلی٬ شکست تـالشهای دو قـدرت در مـجاب سـاختن تـرکها بـرای
عقب نشینی به منطقه بیطرف بدشانسی بزرگی است. موفقیت در این زمینه می توانست
از بی اعتمادی غیرمعقوِل ناشی از کنوانسیون اخیر روس و انگلیس بکاهد٬ اما بی توجهی
سلطان به اعتراضهای فوری ما٬ که در پاسخ به تقاضاهای ایران مطرح کردیم٬ به اعتبار و
پرستیژ ما لطمه زد. ظاهرًا٬ هدف او تـنبیه اصـالح طلبان و٬ در عـین حـال٬ انـجام دادن
اقداماتی پیش از اشغال احتمالی مرزها به دست روسـها و احـداث خـط آهن جـلفا بـه
جنوب٬ تحت تأثیر روسها بود. نتیجه اقدامات سلطان نابودی یکساله کارهایی بود کـه
انجام دادن آنها بیست سال طـول کشـیده بـود. عـمال او زمـینه هـمکاری نـزدیک بـین
مسلمانان شیعه و خلیفه سنی را فراهم می کردند. روحانیون بزرگ و سفیر عثمانی ــ که
روحانی مشهوری است ــ در این راه موفق بوده اند. تنفر ناشی از حمله سلطان بـه یک

ملت مسلمان٬ در زمانی که ضعیف و آشوب زده است٬ هرگز فراموش نخواهد شد.
در سال ١٩٠٦ کاردار سفارت آلمان با رئیس دولت وقت ایران قراردادی به مـنظور



تأسیس یک بانک آلمانی منعقد ساخت که شروط آن بعدها با نماینده ویژه تنظیم می شد.
[ به ایران] آمد. حکومت آلمان مکررًا به دولتهای انگلیس و نماینده ویژه در سال ١٩٠٧
روس اطمینان می داد که هیچ امتیاز سیاسی ای از ایران نخواهد گرفت و هیچ وامـی بـه
دولت ایران پرداخت نخواهد کرد. هر گوتمان٬ سفیر آلمان٬ پس از ورود نماینده٬ همین
اظهارات را برای من تکرار کرد و گفت که هدف مـورد نـظر صـرفًا تأسـیس یک بـانک
اقتصادی برای تسهیل تجارت آلمان است. اما به تدریج آشکار شد که امتیازاتی خواسته
شده که دارای اهمیت بسیاری است و در صورتی که منحصرًا به آن دولت اعطا شوند٬
منافع بانکهای روس و انگلیس جدًا به خطر خواهد افتاد. دولت ایران نگران شـد و بـا
آـگاهی از اینکه نماینده در موقعیت اعطای وام نیست و در عین حال متقاضِی امتیازاتی
است که اعطای آنها موجب مشکالت بسیار شدید مالی خواهد شد٬ دست بـه دامـان
سفرای روس و انگلیس شد. توصیه سفرا این بود که امتیاز تأسیس بانک اعطا شود٬ اما با
این شرط که در مورد بانکهای روس و انگلیس نیز به همان صورت رفتار شود. نتیجه این
شد که دولت قضیه را به مجلس ارجاع داد و موضوع در آنجا به تفصیل مورد بررسی و
مداقه قرار گرفت. معلوم شد سفیر آلمان از زبان تهدیدآمیزی استفاده کرده و تقریبًا تـا
مرز دادن اولتیماتوم پیش رفته؛ و تأثیر کلی آن بر اذهان عمومی این بود که دولت آلمان

قدرتی نیست که ایران بتواند به دوستی با آن اعتماد کند.
موضع صحیح سفیر آلمان و رعایت دقیق تـعهدات دولت آلمـان بـه دول روسـیه و
بریتانیا مبنی بر اینکه اهداف آلمان در ایران کامًال اقتصادی است و این کشور هیچ گونه
منافع سیاسی در ایران ندارد٬ در تضاد قابل توجهی با فـعالیتهای چشـمگیر بـارون فُـن
ریشتوفن بود که پس از انتصاب هر اشتمریخ به معاونت وزارت خارجه آلمان در برلین٬
مسئولیت سفارت در ایران را برعهده گرفت. شرح عملکرد او تحت عنوان «فـعالیتهای
آلمان» آمده است و در اینجا کافی است به اهداف مورد نظر او و شیوه های وی بـرای

دستیابی به آنها اشاره کنم.
موقعیت منحصر به فردی برای پیشبرد منافع آلمان پیش آمده بود. دو تن از وزرا که با
هم برادرند یعنی صنیع الدوله و مخبر السلطنه٬ شدیدًا آلمان دوست بودند به همان گونه
ـکه احتشام السلطنه٬ رئیس مجلس که هنوز اسمًا سمت سفیر ایران در برلین را حفظ کرده
و همسر آلمانی اش نیز در آلمان به سر می برد٬ دارای احساسات آلمان دوسـتی است.
 بارون فُن ریشتوفن٬ با چنین ابزاری در دست٬ از هر امکانی برای نفوذ در کابینه و مجلس



[١٠٦٦٦-٣ ] نمایی از داخل سفارت بریتانیا در طهران



برخوردار بود. هدف او بین المللی کردن امور ایران بود٬ و می خواست نشـان دهـد کـه
آلمان نیز حق دارد و یا به عبارتی قصد دارد به لحاظ سیاسی در سطحی همتراز بریتانیای
ـکبیر و روسیه قرار گیرد. او از نخستین فرصت استفاده کرد تا به ایـرانـیها یـادآور شـود
تــوافـقنامه انگـلیس و روس صـرفًا مـقدمه تـجزیه ایـران است٬ در عـین حـال٬ گـاه بـا
تناقض گویی شوریده حاالنه ای مدعی می شد که توافق کلی بین دو قدرت در حـقیقت
سطحی است و هر یک از سفارتها مخفیانه تالش می کند موجبات از میدان به در کردن
دیگری را فراهم کند. سپس هنگامی که اقـدامـات عـلنی مسـیو دوهـارت ویگ و مـن
واقعیت این موافقت را آشکار ساخت٬ او بی درنگ برآن شد تا عمل ما را تا آنجایی که
می تواند٬ تقلید کند و نشان دهد که مداخله باید نه دو طرفه٬ بلکه سه طرفه باشد؛ و حتی
در یک مورد موفق شد نمایندگان اتریش و عثمانی را متقاعد کند که طبق الگوی وی عمل
ـکنند. او برای موجه ساختن خود نزد دولتش٬ گزارشهای بی اساسی می فرستاد حاـکی از
اینکه من و مسیو دوهارت ویگ قصد داریم به عنوان بهای تالشهای آشتی جویانه خود
«امتیازات خاص» دریافت کنیم و سفیر فرانسه نیز دوست دارد در عملیات مشترک دو
سفارت شرکت کند. از سوی دیگر٬ تالش کرد با پشتیبانی علنی از آرمـان مشـروطیت
برای آلمان محبوبیت ایجاد کند. او و یا اعضای سفارت دائم در مجلس بودند؛ در جلسه
سری کمیته رهبران جنبش شرکت و علنًا درباره کمکهای خود به این شورا غلو می کرد.
«موعظه می کرد» که آلمان تنها قدرتی است که می تواند ایران را از توطئه های خائنانه او

دو همسایه اش نجات دهد و در قضیه مرزهای عثمانی دخالت مؤثری داشته باشد.
جای تردید است که بارون فن ریشتوفن توانسته باشد به پیشبرد منافع آلمان کمک
ـکند. ایرانیها زیرک تر از آن هستند که تشخیص ندهند این تالشهای ظـاهرفریبانه بـرای
ـکمک بدون چشمداشت نیست و پس از تالشهای ناامیدانه هـر اشـتمریخ بـرای کسب

[ به فعالیتهای وی] ظنین شد. امتیاز بانکی با مزایای زیاد بدون هیچ مابازائی٬ مجلس
بارون فُن ریشتوفن همچنین تالش کرد تا آقای پریم را که در تهران برای ادای پاره ای
توضیحات در خصوص اداره گمرکات که آقای نوز آن را ترک کرده بود٬ ماندگار شـده
بود٬ به عنوان نامزد سمت مشاور اقتصادی یا هر سمت مشابه دیگری معرفی کند. کامًال
آشکار بود که انتصاب مردی با ماهیت توطئهـگرایانه آقای پریم و یا حتی حضور وی در
تهران به عنوان مشاور مالی فرانسه بسیار ناراحت کننده بود و بـریتانیا و روسـیه هـم در
 بروکسل و هم درـطهران فشار آوردند تا طرح آلمانیها خنثی شود. (چارلز موری مارلینگ)



فرانسه و ایران: مشاور مالی
با توجه به اوضاع مالی کامًال واضح بود که بهترین راه حل عبارت است از یکپارچه
ـکردن تعهدات مالی ایران که بالغ بر ٠٠٠, ٠٠٠, ٥ پوند می شد که ٠٠٠, ٠٠٠, ٣ پوند آن را
به روسیه و نزدیک به ٠٠٠, ٨٠٠ پوند به انگلستان (با احتساب ٠٠٠, ٢٩٠ پوند وام بانک
انگلیس و هند) بدهکار بـود. بـهره وامـهای دولت روس٬ هـرچـند بـا مشـقات بسـیار٬
پرداخت می شد٬ اما ٠٠٠, ٢٣ پوند اقساط وام دولت انگلستان پرداخت نشد. دولت ایران
بسیار مایل بود حل مشکالت خود را به بانک ملی واـگذارد و از این رو مایل بـود یک
مشاور خارجی استخدام کند. نخست٬ بنابر آن بود که مشاور سوئیسی استخدام شود٬ اما
سرانجام تصمیم گرفتند از فرانسه بیاورند. حکومت فرانسه٬ پس از مشاوره با دولتهای
روس و انگلیس٬ با نامزدی یک مشاور مالی توانا موافقت کرد؛ اما٬ حکومت روسیه این
شرط را مطرح ساخت که مشاور فرانسوی تنها باید به عنوان مشاور دولت ایران بـرای
ـگزارش کردن وضعیت مالی عمل کند؛ و با هر گونه رجوع خاص دیگری به بانک ملی
مخالفت کرد. سفیر فرانسه که در مراـکش خدمت کرده بود نمی خواست به هیچ ترتیبی
مایه آزردگی و یا نگرانی افکارعمومی ایران شود و معتقد بود که باید از نفوذ فـرانسـه
برای یافتن یک راه حل کلی که برای هر دو طرف رضایت بخش باشد٬ استفاده کـرد. او
اظهار داشت دلیلی وجود ندارد بودجه ایران تراز نشود و دیون بـر طـبق شـرایـطی کـه
متضمن پرداخت بهره بدون بار اضافی بر اوضاع مالی کشـور و بـدون بـازگشت بـه راه
خطرناـک کنترل اقتصادی و سیاسی کشور توسط روسیه و انگلیس یا فقط روسـیه٬ بـه
صورت یکپارچه درنیایند. او براین عقیده بود که مشاور مالی فرانسه که تحت راهنمایی

سفارت فرانسه عمل خواهد کرد٬ باید بتواند دستیابی به این هدف را تضمین کند.
بدیهی است که آلمان فرصت خوبی به دست آورده تا از نارضایتی عمومی ناشی از
قرارداد روس و انگلیس بهره مند شود و موقعیت مطلوبی برای خود٬ به ویژه در ارتباط با
مسائل مالی٬ تضمین کند؛ و بانک جدید آلمانی شاید در موقعیتی باشد که کمکهای خود
را با شروط بهتری در اختیار ایران بگذارد. این خطر همواره مطرح است و دغدغه جدی

دولتهای روس و انگلیس درباره وضعیت مالی است. (سر سیسیل اسپرینگ رایس)
اما٬ دولت فرانسه به هیچ وجه مایل نبود مشاور مالی معرفی کند و تازه در ماه اـکتبر٬

2. M. de La Martinière

چندین هفته پس از تقاضای ایران٬ مسیو دوله مارتینیر ٢ به دولت ایران اطالع داد که مسیو



بیزو به عنوان «بازرس مالی» انتخاب شده است. مشکالت فـراوانـی در تـهیه صـورت
قرارداد به وجود آمد. مسیو دوله مارتینیر معتقد بود که ابزار هرچه مبهم تر باشد٬ همان
قدر بهتر است؛ زیرا تمایل بریتانیای کبیر و روسیه برای نظارت بر مشاور مالی را می توان
با تهیه «نامه مأموریت» برای آقای بیزو از طرف وزیر مالیه فرانسه مبنی بر مشاوره با دو
سفارتخانه در تمام موارد تضمین کرد. پس از موافقت دو دولت با این پـیشنهاد٬ مسـیو
دوله مارتینیر پیش نویس قراردادی را به دولت ایران تسلیم کرد که در آن به منظور رعایت
تمایل دولت روسیه مبنی بر اینکه مشاور مالی نباید هیچ کمکی به تأسیس بـانک مـلی
ارائه دهد٬ هیچ سخنی از این موسسه به میان نیامد. دولت ایران بی درنگ اعالم کرد که
مجلس هرگز قرارداد را تصویب نخواهد کرد و برسر این موضوع پافشاری کرد که باید
نام بانک ذـکر شود. دولتهای بریتانیا و روسیه به این نتیجه رسیدند که اـگر بنابر تأسیس
بانک ملی باشد٬ به سود آنهاست که این بانک تحت رهنمودهای مشاور مالی ای تأسیس
[ دولت ایران] شود که تحت نظر آنها عمل می کند. و موافقت کردند که در این مورد تسلیم
شوند٬ اما دولت فرانسه٬ با آنکه به لحاظ مالی منتفع نمی شد٬ برای مدتی تـعلل کـرد.
سرانجام بر سر یک دستورالعمل توافق٬ و آن را به پـاریس فـرستادند. امـا وزیـر مـالیه
فرانسه بی درنگ به این نکته اشاره کرد که در هیچ موردی از مسیو بیزو به عنوان «مشاور
مالی» نام برده نشده و در نتیجه خواهان تغییرات جزیی در خصوص کمک هزینه سفر
شد. و پس از تأخیرات غیرموجه٬ پیش نویس قرارداد جدیدی به طهران ارسال گردید.
مشکل غلبه بر حساسیتهای مجلس به طور چشمگیری با تالشهای کاردار سفارت آلمان
برای گرفتن منصب برای آقای پریم سخت تر شد. با حمایتهای مقتدرانه سفارتخانه های
بریتانیا و روسیه٬ مسیو دوله مارتینیر موفق شد برای موارد اصلی موافقت دولت ایران را

[چارلزموری مارلینگ] جلب کند و دراوایل ماه ژانویه ١٩٠٨ قرارداد درپاریس به امضا رسید.

امور مالی
به خاطر تنگناهایی که دولت ایران در مورد مسائل مالی دچار آن شده بود از پیشنهاد
وام مشترک ٠٠٠, ٤٠٠ پوندی بریتانیای کبیر و روسیه به دالیلی که مطرح گردید٬ استقبال
نشد و در طول سال قرارداد هیچ وام رسمی دیگری نیز منعقد نگردیده و یـا حـتی بـه
صورت جدی مذاـکره ای دراین خصوص صورت نگرفته است. اما درنتیجه افت درآمد
 داخلی و نیز ناتوانی دولت در پرداخت هزینه های حکومتی جاری بدون گرفتن وامهای



خصوصی٬ دیون دولت ایران بی تردید افزایش یافته و رقمی که اخیرًا وزیر امور خارجه
از کل دیون دولت به من داده نزدیک به ٠٠٠, ٢٠٠, ٥ یا ٠٠, ٣٠٨ پوند بیشتر از بـرآورد
سرسیسیل اسپرینگ رایس در اواخر ١٩٠٦ است و برآورد ایشـان کـمتر از مـبلغ فـوق

است.
ـکوپن بهره وامهای روسیه با تالشهای بسیار به موقع پرداخت شد٬ اما پرداخت بهره
دیون دولت به بانک شاهی ایران با تأخیر قابل توجهی روبـه رو شـد و وام سـال ١٩٠٣
انگلیس و هند و نیز بـخش بـزرگی از مسـاعده های بـانک بـه افـراد مسـتقل در مـقابل

ضمانتهای دولت هنوز باید پرداخت شود.
فصل تابستان٬ قیود مالی دولت به اندازه ای زیاد بود که رسمًا از دولتهای بریتانیای در
ـکبیر و روسیه تقاضا کرد که وجوه استهالـکی وامهای مربوط به آنها به مدت سه سال به
حالت تعلیق درآید. دو قدرت با این تقاضا موافـقت کـردند٬ امـا مشـروط بـر آنکـه در
صورت انعقاد قرارداد وام جدیدی از سوی ایران٬ طبق شروط برابر٬ حق عدم پذیرش آن
برای دو قدرت محفوظ باشد و دولت فخیمه همچنین تقاضا کرد که: ١)امتیاز انحصاری
ضرب نقره نباید به هیچ قدرتی واـگذار شود و در صورت وارد کردن نقره٬ باید با تمام
واردکنندگان٬ اعم از ایرانی و خارجی٬ یکسان رفتار شود؛ و ٢) اـگر هیچ اقدام جدی در
مورد اصالحات صورت نگیرد٬ دولت فخیمه حق دارد در سه سال آینده تمام معوقات
وجوه استهالـکی را در زمان دلخواه مطالبه کند. درباره این شروط در سی ویکم اوت با
دولت ایران مکاتبه کردیم٬ اما به رغم یادآوریهای مکرر و تأـکید فوری سفارت در اواخر
سال هیچ پاسخی از سوی دولت ایران مبنی بر موافقت و یا غیر آن دریافت نشد؛ و بهره و

وجوه استهالـکی نیز پرداخت نشد.
دولت معتقد است که تنها عالج این بحران چندگانه٬ هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ
اداری٬ که ایران با آنها دست به گریبان است٬ اخذ وام جدیدی است که هدف اولیه آن
تحکیم موقعیت فراغت از وام کشور و یا دست کم وامهای جاری با بهره نرخ باال که اینک
با ١٢درصد پرداخت می شود٬ می باشد. ناـکامی بانک ملی ثابت کرد کـه سـرمایه داران
داخلی هیچ پولی نخواهند داد٬ و همچنان وام باید از محل خارجی تأمین شود. ظـاهرًا
مسلم فرض کرده اند که روسیه یا بریتانیای کبیر به صورت غیر مشروط با این وام موافقت
خواهند کرد؛ و اصًال تشخیص نمی دهند که همان تضمین ضعیفی که ایران می تواند ارائه
دهد٬ حتی اـگر شرایط بسیار مطلوب تر از زمان کنونی بود٬ عملیات را دشوارتر می کند.



شایان تـوجه است کـه بـه رغم بـی ثباتی و نـابسامانی عـمومی کشـور٬ درآمـد اداره
ـگمرکات در سالهای ٨-١٩٠٧ حتی از سال ٬١٩٠٦ کـه رکـورد بسـیارخـوبی بـه جـای

ـگذاشته بود٬ فراتر خواهد رفت.

[٢ ]
 آقای مارلینگ به سر ادواردگری (دریافت ١٧ فوریه)

(١٥ B (شماره
آقا٬

A ١٥ مـورخ ٢٩ ژانـویه٬ افـتخار دارم مـجموعه ای از عــطف بــه مــرسوله شـماره
یادداشتهایی را که توسط کارمندان من در خصوص وقایع ایران در سال گـذشته تـنظیم
شد٬ برایتان بفرستم. مطالب دیگری به فهرست عناوین سال گذشته افزوده شده است.
از سوی دیگر٬ برخی موضوعات که در گزارش سال قبل به آن توجه شده بود٬ ایـنک
A ١٥ آمـده است یـا ایـنکه حذف شده است. این موارد یا در گزارش عمومی شـماره
پیشرفت و یا تغییرات آنها از سال گذشته بسیار نامحسوس بوده است و ارزش مـطرح

شدن در اینجا را ندارند.
ارادتمند
[ امضا:] چارلز ام. مارلینگ

 فهرست موضوعات مطرح شده
١. فعالیت روسیه

٢. تلگراف
٣. فعالیت آلمان
٤. خاـک سرخ

الف) ابوموسی
ب) هرمز

٥. الف) قرنطینه در خلیج فارس
ب) مسائل دیگر مربوط به قرنطینه

٦. دزدی دریایی در خلیج فارس

٧. ادارات پست هـند بـریتانیا در خـلیج
فارس

٨. جریان پسندخان
٩. کارمندان گمرکات بلژیک

١٠. مــالیاتهای غــیرقانونی در جــنوب
ایران

١١. الف) جاده های ایران
ب) جاده بختیاری

 ١٢. الف) حمله به خارجیها و ناآرامیها



ب) محافظان کنسولگری
١٣. ادعاهای بریتانیا
١٤. انحصار روده

١٥. ممنوعیت رفت و آمد کشتیها
١٦. آبیاری کارون

١٧. کشتیرانی در کارون
الف ـ سفلٰی

ب ـ علیا
١٨. سندیکای نفت دارسی

١٩. امور بختیاریها
٢٠. بحرین

٢١. مناقشات مرزی
الف) مرز ایران و عثمانی
ب) مسائل مرزی دیگر
٢٢. تمبرهای سرویس هند
٢٣. مورد اسماعیل یزدی

٢٤. گزارشی از مطبوعات ایران
٢٥. اختیار بانک شاهی ایران برای وارد

ـکردن و ضرب نقره
٢٦. خالصه شرح حالها

٢٧. شرح روزنگار وقایع مهم ایران در

٣. از این ٢٧ مورد فقط سه مورد اول در این شماره فصلنامه به چاپ رسیده است.

 سال ١٩٠٧ ٣

فعالیتهای روسیه
این موضوع را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
١. فعالیتهای سفارت روسیه در طهران؛ و

٢. فعالیتهای کنسولها و عوامل روسی در استانها.
* * *

١. سفارت روسیه طی سال گذشته عمدتًا درگیر مبارزات سیاسی داخلی ایران بود٬
به طوری که نمی توان مدعی شد این فعالیتها بیطرفانه بوده است.

در اوایل مارس٬ سرسیسیل اسپرینگ رایس گزارش داد که عوامل روسی شاه را به
انحالل مجلس وادار کرده اند؛ و همچنین به نظر می رسید آنها از شیوه های اعمال فشار و
ســیاستهای تـحریک آمیز حـمایت مـی کنند. حـمایت غـیرعلنی شـاه از مـواضـع ضـد
مشروطه اش در طول سال ادامه یافت و نقطه اوج آن کودتای ١٥ دسـامبر بـود. عـمده

4. M. Chapchal

مسئولیت این توطئه ها٬ بدون تردید٬ برگردن آقای شاپشال ٤ است؛ اما سفارت روسـیه
اخالقًا٬ و نه عمًال٬ مسئول اعمال اوست.

آقای مارلینگ قبًال و تا برهه معینی درباره مواضع دولت روسیه گزارش مفصلی ارائه



ـکرده است. با مؤثر واقع شدن این ضربه و با تشخیص خطری که این سیاست گمراه کننده
برای شاه به ارمغان آورده٬ و با فعالیت کاردار سفارت آلمان٬ برخورد سـفارت روسـیه
عاقالنه تر و صریح تر شد. با توجه به اینکه سفیر روسیه و مترجم او در سفارت این حیله
ناپسند را در خصوص اعزام دو مترجم باهم به نزد شاه به کار می بستند٬ جالب است این
واقعیت را به خاطر آوریم کـه طـی شـورش سـاالرالدوله و مسـائل کـرمانشاه در طـول
تابستان٬ به نظر می رسید دستورهایی که مسیو دوهارت ویگ بـه کـنسول خـود صـادر
می کرد٬ کامًال با آنچه که به آنها اعتراف می کرد٬ در تعارض بود. مـدتهاست شـایعاتی
حاـکی از اینکه جواهرات سلطنتی در رهن بانک روسی است یا خواهد بود٬ رواج یافته
[ بریتانیا] در آغاز ناآرامیهای اخیر اطالعاتی کسب کرد که مؤید این امـر است. سفارت
بود. و این می تواند محل تأمین بودجه برای استخدام «لوطی ها» از سوی شاه را توجیه

ـکند.
مواضع خصمانه و بازدارنده سفارت روسیه در طهران و کنسولهای روس در خلیج
فارس نسبت به اجرا و بهبود موازین قرنطینه به توسط بریتانیاییها در آن منطقه در گزارش

5. Dr. Neligan 6. Trouvor.

دکتر نلیگان ٥ آمده است. با همه اینها٬ جالب توجه است که در مورد کشـتی «تـرور»٬ ٦
مسیو دوهارت ویگ خطاب به سرسیسیل اسـپرینگ رایس اظـهار داشت کـه عـملکرد
ـکاپیتان کشتی روسی موجه بوده است. او همچنین به سفیر فرانسه شکایت کرد که رئیس

فرانسوی شورای بهداشت به بریتانیا گرایش بسیار داشته است.
در ماه آوریل٬ مسیو دوهارت ویگ از معاون کنسول دولت فخیمه در رشت شکایت

ـکرد که پس از بررسی معلوم شد این شکایت کامًال بی اساس بوده است.
در فصل بهار٬ مطبوعات روسیه به سفارت دولت فخیمه و به ویژه آقـای چـرچـیل
سخت حمله کردند. شاید همین موضوع مـوجب شـد مسـیو دوهـارت ویگ شکـایت
مشابهی را در فصل تابستان مطرح کند. حـمایت سـفارت روسـیه از بـانی یک شـرکت
قالبی٬ که متهم به فروش غیرقانونی امتیاز احداث جـاده از اردبـیل بـه آسـتارا بـه یک
شهروند روس نیز بود٬ موجب شد تفاسیر انتقادآمیزی در مطبوعات ارائه شود. مسیو
دوهارت ویگ شکایت موهومی مطرح ساخت حاـکـی از ایـنکه ایـن مـاجرا کـار آقـای

چرچیل است.
 در ماه ژوئیه٬ مسیو دوهارت ویگ نیز دولت ایران را با همان عقاید بی پایه و اساس



[١٠٧٦٣-٣ ] قسمتی از دیوار سفارت بریتانیا

تحریک کرد که شیخهای کویت و محمره به منظور کسب استقالل محمره بـا یکـدیگر
متحد شده اند.

در ماه اوت٬ دبیر شرقی روسیه٬ در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورا٬ تهدید به
مداخله نظامی کـرد. رئـیس مـجلس در پـاسخ او را شـدیدًا مـحکوم کـرد و رونـوشت
اصالح ـشده نامه که بسیار مالیم تر بود برای آنها ارسال شد. ایـن واقـعه بـه انـتقادهای

بسیاری در روسیه و آلمان منجر شد.
همان طور که گزارش شد٬ بـه نـظر مـی رسد مـتأسفانه مسـیو دوهـارت ویگ تـحت
تأثیرات اسف بار زیردست خود مسیو پاسک است که او نیز به نوبه خود مسیو اوسینکو

را تشویق می کند. در بخش دوم این یادداشت به مسیو اوسینکو اشاره خواهم کرد.
٢. اعمال کنسولها و عوامل روسیه در والیات. درباره این اعمال٬ گفتنی بسیار است که
مورد آنها می توان قانونًا و قاطعانه اعتراض کرد. پلنگها باید فرصت داشته باشند تا در

خالهای روی پوست خود را تغییر دهند.



در اوایل سال٬ کنسول اعلیحضرت در بندرعباس تـوجه سـفارت را بـه تـوطئه های
مکرر آقای اوسینکو و سیستم جاسوسی ای که هـمکار روسـی اش حـتی عـلیه شـبکه
داخلی خودشان درصدد توسعه آن بود٬ جلب کرد. او از دشوار بودن برقراری روابـط
دوستانه با چنین همکاری شکایت کـرد. جـزئیات دیگـر عـملکرد مسـیو اوسـینکو در
یادداشت آقای چرچیل و در گزارشهای مربوط بـه کـارشکنیهای کشـتیهای روسـی بـه
توصیه اوسینکو در سـرویس قـرنطینه خـلیج فـارس آمـده است. مسـیو اوسـینکو یک
سرویس مخفی در چاه بهار و بندر گواتر تشکیل داده که تعداد افـراد آن بـه هـفت نـفر

می رسد.
در اوایل سال٬ روسها تالش کردند تا مسیری را که نزدیک ترین راه خزر به طـهران
است به این بهانه که این منطقه در رهن بانک روس است٬ اشغال نمایند. مقاومت محکم

مجلس باعث شد دولت نتواند در این مورد تسلیم شود.
در همین زمان محافظان کنسولگری روسیه در ایران کالً افزایش یافتند؛ و در تـبریز

شمار محافظان کنسولگری از جاهای دیگر بیشتر بود.
در ماه آوریل٬ تالشی به عمل آمد تا یک عامل روس به عنوان کارگزار در بـیرجـند

انتخاب شود.
در همان ماه سرگرد سایکس چنین نوشت:

7. Captain Iyass

بار دیگر به خود اجازه می دهم تا به این موضوع اشاره کنم تا زمانی که سروان ایاس ٧
نماینده دولت روسیه در تربت است٬ هیچ امیدی نیست که سیاستهای دو دولت اجرا
شود زیرا کاپیتان ایاس هم در حرف و هم در عمل با هر گونه مصالحه با بریتانیای

ـکبیر مخالفت می کند.

در هشتم ژوئن٬ کنسولگری دولت فخیمه در سـیستان گـزارش داد کـه کـنسولگری
روسیه آشوبهایی را برضد نایب حاـکم دامن زده است. این آشوبها در پاییز به اوج خود
رسید و کنسول روسیه پیشنهاد عزل نایب حاـکم را مطرح کرد. سـرگرد کـنیون تـوضیح
می دهد (٢٦ اـکتبر) که نایب کنسول روسیه چگونه در سیاستهای محلی شرکت می کند و
رفتار او را«به عنوان نماینده قدرتی که هر گونه مقاصد سیاسی را در این گوشه از ایران

 نفی کرده٬ خارق العاده» تلقی می کند.



[ بین دو دولت] هیچ تغییری در سرگرد کنیون در ماه نوامبر گزارش داد که موافقتنامه
مواضع و فعالیتهای کنسولگری روسیه در سیستان ایجاد نکرده است.

8. Captain Kelly 9. Major Ducat

در دهم ژوئن٬ سروان کلی ٨ به توسط نایب حاـکم خبردار شد که کارگزار٬ که تاچند
هفته پیش شدیدًا مخالف روسها بود٬ اـکنون از روسها جانبداری می کند و به او نیز توصیه
ـکرده که چندان مناسبات دوستانه ای با انگلیسیها نداشته باشد. متعاقبًا٬ با توجه به تالش
ـکنسول روس جهت غصب یک قبرستان در نزدیکی کنسولگری و تخریب منزل متعلق به
یکی از اتباع هندی بریتانیا٬ سروان کلی گزارش کرد که کارگزار چنان یکجانبه قضاوت
می کند که گویی فقط مانند روسها به قضایا نگاه می کند؛ وی می افزاید قطعًا روسها او را

خریده اند.
در سیزدهم ژوئن٬ کنسول روسیه در کرمان به مقامات محلی اطالع داد که کـنسول
بریتانیا مسبب ناآرامیهای کنونی در مخالفت بـا حـاـکـم است. مـقامات مـحلی سـرگرد
دوکات ٩ را از این اتهامات مطلع کردند و افزودند که این مـطالب را بـاور نـمی کنند. در

حقیقت کنسول روسیه خود برضد حاـکم توطئه چینی می کرد.
در روز ٢٩ ژوئن و در چندین مورد پیاپی٬ وابسته نظامی در مشهد به استمرار عوامل
روس در ارسال گزارش از فعالیتهای بریتانیا در افغانستان اشاره کرد. گزارشهای بـعدی
حاـکی از افزایش فعالیت روسیه در مرز افغانستان و این موضوع است که از زمان بازدید
امیر از مز ارشریف٬ به نظر می رسد روسها دارای مناسبات دوستانه تری با افغانها هستند
و همچنین شمار افراد رده های مختلف که بـین افـغانها و روسـها رفت و آمـد مـی کنند
افزایش قابل توجهی داشته است. سروان کیس در ماه ژوئیه از تربت حـیدریه و کـاریز
ـگزارش داد که روسها تالش می کنند ارتباطات خود را از طریق عمال خود در کاریز بـا

هرات گسترش دهند.
در چهاردهم اوت٬ وزیر امور خارجه ایران تلگرام سفیر ایران در سن پطرزبورگ را به
سفیر ما نشان داد و گفت که وزارت خارجه روسیه به وی اطالع داده که سفیر روسیه در
[ استانبول] در خصوص مرزهای ایران و عثمانی مواضع محکمی اتخاذ کرده٬ قسطنطنیه

اما همکار بریتانیایی اش بی اعتنا بوده است.
در شانزدهم ژوئیه٬ بانک روسی از بانک شاهی شعبه سیستان بازرسی به عمل آورد

و در مقابل تمام پرس وجوهای آنها هیچ مشکلی پیش نیامد.



10. Wattelaert

پس از برکناری آقای واتلرت ١٠ (مسئول گمرک در بوشهر) در پایان ماه اوت٬ سفیر
روسیه٬ به ویژه٬ خواهان ابقای وی شد. آقای واتلرت در چندین مورد مخالفت خود را با
منافع بریتانیا اعالم کرده بود. به عالوه٬ در فصل پاییز از پذیرفتن نـمایندگان انگـلیسی

Trucial : شیخ نشینهایی که در سال ١٨٥٣ با بریتانیا به توافق رسیدند. .١١

رؤسای تروشل٬ ١١ به ویژه شیوخ ابوظبی و شارجه٬ که خدمه کشتیهای آنان در بندر لنگه
با خشونت و ستمگری مدیر گمرکات مواجه شده بودند٬ امتناع کرد.

شایعه رایج در فصل بهار مبنی بر آنکه «رئیس تلگراف» در بیرجند به علت داشـتن
مناسبات دوستانه با بریتانیاییها برکنار خواهد شد٬ در اوایل پاییز به تحقق پیوست و آن
زمانی بود که کنسول روس در مشهد موفق شد تا با متهم ساختن او برگ برنده را رو و او
را برکنار کند. چند هفته پیشتر٬ به دالیل مشابهی رئیس تلگراف تربت دچار سرنوشت

مشابهی شد.
فعالیت بازرگانی ـ در ماه دسامبر سرگرد کاـکس گزارش داد که روسها در حال گرفتن
سفارشاتی برای بهبهان در شیراز هستند و کاالها را به طور مستقیم از بوشهر به بهبهان

ارسال می کنند.

خطوط تلگراف ایران
با آنکه بخشهای مختلف این موضوع تا حدود زیادی بـا یکـدیگر مـرتبط و درهـم
آمیخته هستند؛ اما به منظور وضوح (بیشتر مطلب٬) آنها را حتی االمکان تفکیک می کنیم.

موضوع را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
[ خط تلگراف] کوه ملک سیاه؛ ١. مسئله توسعه

٢. خط مشهد ـ سیستان؛
٣. خط مشهد ـ طهران؛
٤. خط طهران ـ خانقین؛

٥ـ. وضعیت شرکت تلگراف هند و اروپا؛
٦. خط برازجان ـ اهواز ـ محمره؛

٧. خط مرکز ایران؛ و
 ٨. خطوط دیگری که دپارتمان تلگراف هند و اروپا در آن فعال هستند و تجدید امتیاز آنها



پس از سال ١٩٢٥ مطلوب است.
[ خط تلگراف] کوه ملک سیاه ـ در اوایل سال٬ وزیر تلگراف ایران به ١. مسئله توسعه
طور خصوصی از دپارتمان تلگراف هند و اروپا برای تأمین مواد الزم جهت احداث این

12. Robat

خط تقاضای کمک کرد. حکومت هند مواد الزم را در رباط ١٢ در اختیار داشت؛ اما اـگر
[ بریتانیاییها] تعلق نمی گرفت٬ نباید خط را احداث می کردند و یا امتیازات خاصی به آنها
با فروش مواد به بهایی کمتر از بهای اصلی مخالف بود. با این همه٬ آنها پیشنهاد کردند که
حکومت ایران باید وثیقه ای بگذارد به این مـنظور کـه احـداث خـط را بـه هـیچ دولت
خارجی واـگذار نکند و هیچکس غیر از کارکنان بریتانیایی و ایرانی حق اشتغال در آن را
نداشته باشد. خط با کمک کارشناسان ما احداث خواهد شد و پس از تکمیل و پرداخت

هزینه از طرف ایران به آن دولت واـگذار می شود.
وزارت خارجه با دو شرط فوق موافقت کرد٬ و سر سیسیل اسپرینگ رایس موظف
شد در این مورد با دولت ایران تماس بگیرد. در مـقابل پـرسش سـرسیسیل اسـپرینگ
رایس مبنی بر اینکه آیا دولت روسیه از این موضوع اطالع یافته است٬ و یا او باید مستقًال
اقدام نماید٬ اطالع حاصل کرد که دولت فخیمه مایل است تا پایان مدت قرارداد هـیچ

مذاـکره ای با حکومت روسیه صورت نگیرد٬ و فعالیت او باید به حالت تعلیق درآید.
در روز ١٥ ژوئیه٬ سرسیسیل اسپرینگ رایس طی تلگرافی اعالم داشت وزیر پست و
تلگراف که دیون بسیاری به بـانک روس دارد٬ درحـال اخـذ وامـی از آن بـانک جـهت
احداث خط است و نیز از مقامات اداره تلگراف هند و اروپا خواسته شده تا خط دیگری
از طهران به شاهرود اضافه کنند. البته٬ کامًال آشکار بود که این خط صرفًا برای استفاده
اختصاصی و به سود سفارت روس خواهد بود و درخواست آنها را برای احداث خط
طهران ـ مشهد (را که دولت فخیمه پیشنهاد کرده بود) بی اهمیت خواهد کرد؛ در حالی که
توسعه خط تلگرافی تا مرز هندوستان که بـا پـول روسـیه احـداث شـده بـرای روسـیه
امتیازاتی و برای بریتانیای کبیر زیانهایی درپی خواهد داشت که نیازی به ذـکر آنها نیست.
سرسیسیل اسپرینگ رایس شواهدی را که در اختیار داشت٬ جمع بندی نمود؛ ایـن
شواهد سوءظن مربوط به توسعه خط کوه ملک سیاه را تأیید می کرد. در خصوص خط

[ برای شما] تلگراف کرده است. شاهرود٬ سفارت ترجمه تقاضای روسیه را
در ماه ژوئیه٬ سفارت اطالع حاصل کرد که وزیر پست و تـلگراف مـبلغ ٠٠٠, ٣٠٠



تومان وام از بانک روس دریافت کرده است. در نتیجه روسها ایران را برای احداث خط
تحت فشار گذاشتند. سفارت از اتابک و وزیر امور خارجه قول شفاهی گرفت که احداث
خط را به روسها واـگذار نکنند. این تعهدات به صورت مکتوب از سوی سفارت به اطالع
رسید. سرسیسیل اسپرینگ رایس همچنین به اتابک اخطار داد که او مسئول هـر گـونه
عملیات ساخت خط تلگراف بدون اطالع یا موافقت دولت روس خواهـد بـود. سـفیر
روسیه در گفت وگو با سرسیسیل از هر گونه خبری در این زمینه اظهار بـی اطـالعی٬ و
موافقت خود را با مطلوبیت حفظ وضع موجود تا زمان توافق آنگلو ــ روس اعالم کرده
بود. سفیر روسیه در لندن اطالع حاصل کرد که دولت فخیمه هیچ تمایلی به دامن زدن به
شایعات مربوط به وام ندارد٬ اما خواهان تضمینی مبنی بـر عـدم صـحت مـوضوع وام
است . آنها شواهد مربوط به خط رباط ـ سیستان را ناـکافی می دانسـتند٬ امـا سـرآرتـور
نیکلسن این شایعه را به حکومت روسیه اطالع داد و افزود که دولت اعلیحضرت آن را
باور نمی کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت که گزارش مربوط به وام کذب است و نیز
دولت روسیه اصًال هیچ مخالفتی با ساخت فـوری خـطوط تـلگراف بـا بـودجه دولت

اعلیحضرت ندارد.
در یازدهم اوت٬ این سفارت مطلع شد که اداره تلگراف ایران در باـکو برای مواد و

ـکاالهای خط تلگراف سفارشاتی داده و مبلغ ٠٠٠, ١٤ روبل پرداخت کرده است.
از اوایل پاییز تاـکنون دیگر خبری در ایـن خـصوص شـنیده نشـده٬ هـرچـند آقـای

13. Mr Barker

بارکر٬ ١٣ مدیر بخش ایرانی اداره تلگراف هند و اروپا٬ اـکنون به من اطالع مـی دهد کـه
اندکی پیش از این٬ از یک مقام عالی رتبه ایرانی در اداره تلگراف شنیده که بخشی از سیم
خط شاهرود به بندر گز رسیده است. آقای بارکر همچنین شنیده که هنوز بخشی از هزینه
سیم پرداخت نشده و پیمانکار نیز از اجرای کار امتناع کرده است. در هر صورت به آقای

بارکر اختیار وصل سیم را نداده اند.
٢. خط مشهد ـ سیستان و ٣. خط مشهد ـ طهران ـ وضعیت کنونی این دو خط در یازدهم

اوت به توسط سرسیسیل اسپرینگ رایس تشریح شد.
خط مشهد ـ سیستان در اختیار روسهاست که در تمام نواحـی فـعاالنه آن را کـنترل
می کنند و شمار زیادی کارشناس تلگراف و کارمند در ایستگاههای مختلف ایـن خـط
 مستقر کرده اند. کارمندان انگلیسی اجـازه دارنـد روزانـه یکـی دو سـاعت از ایـن خـط



استفاده کنند٬ اما از آنجا که خط مرتبًا قطع می شود٬ تلگرافچی انگلیسی مجبور است تا
تاریک شدن هوا صبر کند.

خط طهران ـ مشهد با هزینه و تحت نظارت اداره تلگراف انگلیس در وضعیت خوبی
است. یک تلگرافچی انگلیسی به صورت دائمی در مشهد و یک کارمند ارمنی نـیز در
پایان خط در طهران مستقر است. ضرر خالص ساالنه ١٠٠٠ پوند است و شمار پیامهایی
ـکه مقامات بریتانیایی مخابره می کنند بسیار اندک است. بازرسی دستیار بازرس از خط به
صورت دو بار در سال هر گونه ظن کنترل سیاسی را منتفی می کند. دولت ایران ساالنه
مبلغ ١٥٠٠ تومان برای حفظ و نگهداری پرداخت می کند. دولت ایران می تواند در زمان

دلخواهش به کنترل اداره تلگراف هند و اروپا پایان دهد.
تبادل کنترل خواف ـ سیستان در میانه خط مشهد ـ سیستان در ضمیمه مـوافـقتنامه
آنگلو ـ روس به این صورت آمده است «تحت شرایطی مشابه شرایط حاـکم». سفارت
فکر کرد بهتر است از کنسولهای اعلیحضرت در مشهد و سیستان در مورد شمار پرسنل
روسها سؤال کند تا مبادا روسها به خاطر آنکه شمار تلگرافچی های انگلیسی کم شود٬
در زمان تبادل شمار پرسنل خود را کم کند. و از قضا همین طور هم شد. تا کمی پیش از
اـکتبر٬ ٩ کارمند روس در خط مشهد ـ سیستان فعال بودند که شش تن از آنان در خواف
مستقر بودند. اخیرًا شمار آنها به سه نفر کاهش یافته است. به عالوه٬ در نامه محرمانه ای

14. Goubastoff

ـکه متعاقبًا رسید٬ مسیو گوباستوف ١٤ به سر آرتور نیکلسن توضیح داده بود که پرسنل
خط مشهد ـ سیستان «دو مکانیسین» و «یک کارمند» بوده است.

سرگرد کنیون٬ کنسول اعلیحضرت در سیستان٬ اظهارنظر کرده که هنگامی کـه ایـن
خط تحت کنترل ماست٬ کافی است یکی از تلگرافچی های فعلی به عنوان کنترل چی کار

ـکند و یک تلگرافچی دیگر در خواف مستقر شود.
هنوز زمان مناسب برای تعویض کنترل نرسیده زیرا ابتدا باید موافقت دولت ایران را

جلب کرد٬ و هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
٤. خط طهران ـ خانقین که در دست دولت ایـران است٬ در وضـعیت بـدی است و
تعمیر آن پرهزینه خواهد بود. (شرکت تلگراف هند و اروپا از دولت ایران سندی گرفته
است مبنی بر اینکه این کشور هیچ مخالفتی در رسیدن به تـفاهم بـا دولت بـریتانیا در

خصوص در اختیار گرفتن و کار کردن انگلیسیها در این بخش از خط ندارد.)



سر سیسیل اسپرینگ رایس توضیح داد که ارزش این خط بستگی به کارکرد عادی
خط استانبول ـ بغداد ـ خانقین دارد که تحت کنترل اروپاییهاست و درنتیجه٬ توافق روسیه
با آلمان به سود روسها خواهد بود. و نیز باید شرطی تنظیم شود که اـگر حقوق ما محدود

شد٬ این خط بدون تأیید ما نباید به طرف سومی واـگذار شود.
٥ـ. سفارت روسیه در لندن جایگاه شرکت تلگراف هند و اروپا را به صـورتی بسـیار
ناموجه جلوه داده است و در یادداشتی خطاب به سرادوارد گری٬ به تاریخ ١٥ فـوریه
١٩٠٧ آن را به صورت «شرکتی که اینک به دولت روسیه منتقل شده» معرفی کرده است.
مطالب مربوط به موقعیت این شرکت را سر سیسیل اسپرینگ رایس ارائه داد. امتیاز
این شرکت در روسیه در سال ١٩٠٥ منقضی شد. حکومت روسیه اجاره بیست سـاله
تمام خطوط و دستگاههای روسیه را اعطا کرده بود که سپس همه به آن دولت عودت
داده شد. شرکت امتیاز خود را در ایران تا سال ٬١٩٤٥ بـدون مـداخـله هـیچ سـفارت
دیگری٬ تمدید کرده است. کارمندان شرکت٬ بجز چند نفر٬ همه اتباع انگلیسی هستند و
با آنکه شرکت به لحاظ فنی تحت حمایت روسیه است٬ طی ده سال اخیر تنها یک بار از

طریق سفارت روسیه به دولت ایران درخواست داده است.

15. M. Poklewski

به این ترتیب سخن مسیو پوکلوسکی ١٥ بسیار ناسنجیده است.
٦. خط محمره ـ اهواز ـ برازجان. در اوایل سال٬ نایب کنسول دولت فخیمه در اهواز

پیشنهاد کرد که اقداماتی جهت توسعه خط اهواز ـ برازجان انجام گیرد.
حکومت هند پیشنهاد را به این صورت اصالح کرد که خط محمره ـ اهواز ـ برازجان
باید تحت کنترل بریتانیا قرار گیرد٬ نه تنها به منظور توسعه ارتباطات تلگرافـی بـلکه بـا
هدف عقیم ساختن نقشهها و طرحهای آلمان در این منطقه٬ که دالیل خوبی نیز بـرای
اعتقاد به فعال بودن آنها در این خط مانند خط خانقین وجود دارد. چندین طرح مورد
بحث قرار گرفت و آقای کرک طی یادداشتی در تاریخ ١٧ ژوئن٬ پیشنهاد کرد که این خط
باید مانند خط طهران ـ مشهد تحت کنترل اداره تلگراف هند و اروپا باشد؛ و هـمچنین
باید در موافقتنامه قید زمانی گنجانده شود که امتیازات دیگر اداره تلگراف هند و اروپا
تمدید شود و مسئله کنترل آن در مذاـکرات آتی مربوط به تمدیدهای دیگر تصویب شود.
در پاسخ به این مرسوله٬ سر سیسیل اسپرینگ رایس اظهار داشت که در مـوقعیت
 ـکنونی٬ به نظر نمی رسد دولت ایران با اعطای هر گونه امتیازی به خارجیان موافقت کند.



(حتی اـگر دولت موافقت کند٬ به نظر نمی رسد مـجلس آن را تـصویب نـماید) بـا ایـن
وصف٬ سر سیسیل معتقد است هرچند اخذ فوری امتیاز یا عقد قرارداد دشوار است٬
ایران احتماًال از طریق وزیر پست و تلگراف یا مذاـکرات محرمانه٬ با قراردادی خصوصی
برای اخذ کمک خارجی جهت احداث یا نگـهداری تـلگراف مـوافـقت خـواهـد کـرد٬

قراردادی که در عمل مانند یک امتیاز عادی معتبر خواهد بود.

16. Mr. Caesy

باید به خاطر داشت که آقای کیسی٬ ١٦ مدیر محلی شرکت تلگراف هند و اروپا در
طهران تأیید قانونی دولت ایران را برای احداث خط مرند ـ باشکاله که آقـای کـرک در
یادداشت خود به آن اشاره کرده بود٬ دریافت کرده است. اما مسئله مسکوت مانده زیرا

او بدون تصویب مجلس (و شاید سفارت روسیه) نمی تواند کاری از پیش ببرد.
خط اهواز که در طول تابستان وضع آن کمی بهتر شده بود٬ بار دیگر در زمستان وضع
بسیار نامطلوبی دارد؛ خط مکررًا قطع می شود و قطع آن گاه تا هیجده روز طول می کشد.
از آن زمان تاـکنون آقای مارلینگ توصیه کرده است که باید بر دولت ایران فشار وارد

آورد تا به شرکت تلگراف اجازه دهد خط را تعمیر و نگهداری کند.
٧. خط مرکزی ایران و خطوط دیگری که اداره تـلگراف هـند و اروپـا روی آنـها کـار
می کند٬ و تجدید امتیازات آنها پس از سال ١٩٠٥ مطلوب است. خط کـاشان بـه مـرز
بلوچستان امسال تکمیل شد و موعد پرداخت قسط اول آن٬ که طبق ماده چهار پـیمان
١٩٠١ باید به دولت ایران پرداخت شود٬ روز اول ژانویه ١٩٠٨ است. تا زمان تکـمیل
حسابهای هزینه های سرمایه ای این کار٬ پرداختها با تأیید دولت ایران بـا حـداقـل نـرخ
٠٠٠, ٢٥ فرانک تعیین شد و مابه التفاوت احتمالی آن بعدها پرداخت می شود. امتیاز خط
تا سال ١٩٢٥ معتبر است وگرنه تا آن زمان دیون دولت ایران برای احداث باید پرداخت
شود. محاسبه شده که این ٣٣ سال و یک سوم سال طول می کشد یعنی تا سال ١٩٤٠.
همچنین در مورد این خط مسائل دیگری نیز وجود دارد که موجب می شود به مسـئله

تجدید قر اردادهای کنونی شرکت تلگراف هند و اروپا فکر کنیم.
دو قرارداد دیگر وجود دارد که قرارداد تمدید آنها برای سال ١٩٠٥ تا ١٩٢٥ در سال

١٨٩١ منعقد شد.
١) خط گواتر ـ جاسک (موافقتنامه مورخ ٢ آوریل ١٨٦٨)
٢) خط طهران ـ بوشهر (موافقتنامه مورخ ٢ دسامبر ١٨٧٢)



آقای کرک در یادداشتی به تاریخ ٢٥ آوریل ٬١٩٠٧ اشاره کرده است که عواقب عدم
تجدید این موافقتنامه ها متضمن ضرر مالی برای دولت ایران و صدمه بـه مـنافع دولت
بریتانیا خواهد بود (اـگر خط طهران ـ بوشهر تجدید نشود٬ دولت ایران ناـگزیر خواهد شد
را بدون پرداخت مبلغی یا غرامتی به شرکت تلگراف هند و اروپا واـگذار کند). به ویژه آن
اـگر خط مرکز ایران به دست کسی غیراز ما بیفتد ـ مانند آلمان٬ بسیار خطیر خواهد بود

زیرا ممکن است از بغداد از طریق طهران به رباط خط احداث کنند.
اردادها را تا سال در روز ١٧ آوریل سر سیسیل اسپرینگ رایس پیشنهاد تجدید این قر
١٩٤٥ مطرح ساخت و افزود که این فرصت به علت کمبود بودجه در اینجا بسیار مناسب
است. وزارت خارجه و دولت هند موافقت کردند و به سفارت مربوط دستور دادند که با
دولت ایران وارد مذاـکره شود. در عین حال٬ بنابرآن شد سر آرتور نیکلسن دولت روسیه
را از این اقدام مطلع سازد٬ که البته دولت روسیه٬ فعًال آن را محکوم کرده است. با توجه
[ در این زمینه] به حالت تـعلیق درآورده ایـم. در به این موضوع٬ ما فعًال فعالیت خود را
بیست و هفتم سپتامبر٬ به سفارت اجازه دادند تا در فرصتی مناسب با دولت ایران وارد
مذاـکره شود؛ قرار بود سفارت روسیه از عمل ما مطلع شود. در روز ٣٠ سپتامبر سفارت
تــلگراف زد کـه چـنین تـقاضایی٬ درست پس از انـعقاد مـوافـقتنامه آنگـلو ـ روس بـه
برانگیختن سوءظن دامن خواهد زد٬ و همچنین به دالیل دیگری بهتر بود تـا مـوقعیت

مناسب تری٬ این اقدام به تعویق بیفتد.
آقای کرک٬ در یادداشت مورخ ٢٥ آوریل به تکرار پرداخت نقدی جهت تجدید مورد
قبلی اشاره کرده بود. او در یادداشتی جداـگانه به تاریخ ٢٦ ژوئن ٬١٩٠٧ پیشنهاد کرد که
به منظور تسهیل تجدید قر اردادها٬ باید در زمان مناسب به دولت ایران اطـالع داد کـه
غرامت آسیبهای خط تلگراف مانند گذشته مطالبه نـخواهـد شـد٬ هـرچـند از آن حـق

صرف نظر نخواهیم کرد.
در مورد قضیه جبران هزینه های اجاره٬ خرید٬ احداث و نگهداری خط مرکزی ایران
ـکه آقای بارکر در ماه اـکتبر مطرح ساخت٬ به خود اجازه می دهم تـا در ایـن خـصوص
توصیه کنم مورد دوم پیشنهاد آقای کرک توسعه یابد؛ و به دشواری و نـامطلوب بـودن
مایم. دعاوی اداره تلگراف تا حدودی جزئی و عمدتًا غیرقابل بحث مورد اول نیز اشاره نَ
است ـ لحن پیمان سال ١٩٠١ ضعیف و ناقص بود؛ دادن هدایا یا رشوه غیرممکن و در
 هر صورت نامطلوب است و بهتر است برای جلب نظر مثبت دولت ایران به آنها اطالع



طهران در انگلیس تلگرافخانه



[ هند و اروپا] در داد که در صورتی که این تجدید امتیازها صورت پذیرد٬ اداره تلگراف
خصوص این ادعاها انعطاف بسیاری نشان خواهد داد.

فعالیت آلمان
در تمام طول سال ١٩٠٧ نمایشی از حضور٬ و نشانه ای از فعالیتهای آتی آلمـان در
ایران مشاهده می شد و به جای شایعات٬ تصورات و نشانه های سال ١٩٠٦ شواهد کافی
وجود داشت. این فعالیتها هم در زمینه خطوط سیاسی بـود و هـم اقـتصادی. در هـیچ
شاخه ای نتایج با اهداف همسنگ نبود٬ و این تاحدودی به خـاطر آن بـود کـه اشـتیاق
آلمانیها همواره از تدبیر و بصیرتشان پیشی می گیرد؛ و تا حدودی نیز به سبب خصومت

ـکنونی ایرانیها نسبت به هر گونه اقدام و نفوذ خارجیهاست.
آقای اشتمریخ٬ سفیر آلمان٬ در ماه نوامبر ١٩٠٧ جای خود را به بارون فُن ریشتوفن
داد. شخص اخیر قبًال کاردار سفارت بود. ریشتوفن اعالم کرد که رئیس پیشین او برای
سمتی که داشت چندان قابل اعتماد نبود و نیز اـگر او مسئول بود٬ پروژه مشـاور مـالی
فرانسه اجرا نمی شد. آقای اشتمریخ در طول تابستان از جهت تالشهای مشترک بارون

فن ریشتوفن و آقای گوتمان تا اندازه ای آزرده شده بود.
در خصوص امتیاز بانک آلمان٬ هرگوتمان از طرف بـانک اوریـنت آلمـان در اوایـل
تابستان وارد طهران شد٬ و با دولت ایران مذاـکراتی صورت داد؛ سفیر آلمان او را مسئول
مذاـکره با ایران کرده بود. با آنکه عنوان مأموریت او صرفًا تجاری بود٬ امتیازات مـورد
تقاضای وی چنان بود که به آن ماهیت سیاسی می داد و شامل اعطای وام در مقابل وثیقه٬
عملکرد ترجیحی در مقابل وامهای بانک آلمان که باید توسط دولت ایران جـمع آوری
می شد٬ امتیازات معدن و آبیاری٬ امتیاز واردات نقره به ارزش ٠٠٠, ١٠٠ پوند به منظور
ضرب سکه و غیره می شد. شرح کاملی از این مذاـکرات تقریبًا نافرجام در اختیار وزارت
خارجه قرار دارد. به رغم مواضع تهدیدآمیز و زبان خشن سفارت آلمان٬ این درخواستها
نادیده گرفته شدند و قراردادی که سرانجام در روز ٢٤ ژوئیه ١٩٠٧ مـنعقد شـد٬ تـنها
جهت تأسیس یک بانک و شعبه های آن٬ و حق اجرای عملیات مالی و تجاری غیرمغایر
با پیمانها٬ و طبق قانون و شرع کشور٬ همکاری دولت ایران در جمع آوری دیون بـدون
قائل شدن اولویت؛ عملکرد یکسان در مقابل واردات نقره و ضرب آن بود. بنابر آن است
 ـکه اـگر تا ظرف سه سال امتیاز مورد بهره برداری قرار نگیرد٬ لغو شود. دولت ایران اختیار



دارد هر سال عملیات بانک را مورد بازرسی قرار دهد.
[ مذاـکرات] را بـه خـصومت سـفارت بـریتانیا نسـبت داد٬ آقای گوتمان نتایج ناچیز

هرچند سفارت در طول مذاـکرات موضعی کامًال بیطرف اختیار کرده بود.
آقای ویلکینسن که در خالصه گزارش سال ١٩٠٦ به خدمات وی برای بانک آلمان

اشاره شد٬ به طرفداران بانک شاهی ایران پیوسته است.
مدرسه و بیمارستانی که در گزارش سال ١٩٠٦ به آن اشاره شده بود٬ افتتاح شـده
است. در اوایل سال به نظر می رسید که آلمانیها قصد دارند در مقابل کمک مالی به بانک
ملی امتیاز آبیاری کارون را به دست آورند؛ اما بانک ملی تأسیس نشد و مطلب دیگری

درباره این پروژه شنیده نشد.
[ خـرمشهر] بـه در خصوص کشتیرانی در کارون٬ کـنسول دولت فـخیمه در مـحمره
سفارت گزارش کرد که آلمانیها مایلند به آتش برخوردهای تند میان کشتیهای ایرانـی و
انگلیسی در کارون٬ که اـکنون بدون هیچ تالشی برای حمل کاالها در رفت وآمدند٬ دامن

بزنند.
اخیرًا یک تجارتخانه آلمانی به نام ونکهاوس و شرکا زمینی را در حاشیه رودخانه در
محمره به مساحت ١٠٠ در ٤٠ متر به مدت هشت سال اجاره کرده است. بـه عـالوه٬

فعالیت آلمان در خلیج به طرق مختلف مشهود است.
خط کشتیرانی هامبورگ ـ آمریکا به سرویس ماهانه خود ادامه می دهد٬ اما به نـظر
نمی رسد که کار سودآوری باشد. نمایندگان آن در خلیج شرکت معتبر ونکهاوس و شرکا
هستند. سیاست بی مالحظه آن در بندرلنگه٬ که به نظر می رسد قصد دارد کل تجارت آن
بندر را تصاحب کند٬ این واقعیت که پرچم آلمان روی دو کشتی محلی برافراشته شده٬
تالش آن برای آغاز برقراری مناسبات با سواحـل عـرب نشین٬ دخـالت عـوامـل آن در
عملیات بانکی در بوشهر٬ به ویژه مسئله ابوموسی (برای تفصیل بـیشتر بـه یـادداشت
مستقل در این خصوص مراجعه کنید) همه شواهدی بر چیزی فراتر از فعالیتهای صرفًا
تجاری است و خط هامبورگ ـ آمریکا کمتر از کمباین بریتانیا کاال مبادله کرده است. در
ـکل چنین نتیجهـگیری می شود که این خط تنها در صورت اخذ یارانه دولتی می تواند به
این کار ادامه دهد؛ اما آنها این موضوع را انکار می کنند. بـا هـمه ایـنها٬ گـمان مـی رود
ترتیبات مشابهی با دولت آلمان داده اند که در مقابل هر گونه ضرر و خسارت تا چند سال

بیمه شده است.



تجارت آلمان در خلیج فارس در زمینه مروارید افزایش چشمگیری داشـته است و
آلمانیها اـکنون خریداران اصلی آن هستند.

رفت و آمدهای سه آلمانی در ایران در طول سال ١٩٠٧ توجه بسیاری را جلب کرد.
دکتر گروته یکی از آنان است که پس از سفری طـوالنی در بـخش آسـیایی عـثمانی از
پشتکوه وارد غرب ایران شد. مدتی را در آن والیات گذراند و توجه بسـیاری بـه تـمام
مسائل تجاری نشان داد و از عواید اخیر گمرکات یادداشت برداری کرد. او اخیرًا پس از
تقاضای اخذ معرفینامه از این سفارت برای قائم مقام سرکنسول بریتانیا٬ آقای استیونز به
تبریز رفت. به او معرفینامه داده شد و به صورت محرمانه به آقای استیونز دستور دادیم

تا با او دوستانه٬ ولی نه صمیمانه٬ رفتار کند.
آقای کورت یونگ٬ وابسته تجاری آلمان در قسطنطنیه٬ در اواخر پاییز به طهران آمد و

اـکنون مشغول سفرهای طوالنی در شرق ایران است.

17. Mendelssohn

آقای مندلُسن ١٧ نیز اندکی پس از آقای یونگ به طهران آمد. می گویند او هیچ ارتباطی
با شرکت بزرگ برلین ندارد. در هر صورت او برادرزاده رئیس شرکت است.

طی ناآرامیهای اخیر در طهران٬ که در روز ١٥ دسامبر ١٩٠٧ به وضـعیت بـحرانـی
رسید٬ کاردار سفارت آلمان فعالیت سیاسی چشمگیری از خود نشان داد که به هیچ وجه
با ادعاهای دولت متبوعش٬ که می گوید منافع آلمان در این کشور صرفًا اقتصادی است٬

همخوانی ندارد.
هدف اول او بین المللی کردن امور ایران است. او حتی ادعا کـرد کـه در ایـن زمـینه
دستورهایی نیز دریافت کرده است. ابزارهایی که او در این جهت به کار گرفته٬ عبارتند
از: جلب طرفداری مردم از طریق تظاهر به حمایت از آرمانهای مجلس٬ در موقعیتی که
ـکامًال از این امر آـگاه بود که روسیه و انگلستان متعهد شده اند در سیاستهای داخلی ایران
مداخله نکنند. تقویت شکاـکیت نسبت به دو ابرقدرت؛ معرفی موافقتنامه آنها با ایران به
عنوان ضربه به استقالل کشور و بی اعتبار ساختن آن در چشم نمایندگان خارجی دیگر از
طریق شیادانه خواندن آن. طرح این ادعا در مقابل وزرا و رهبران برجسـته مـجلس کـه
آلمان تنها دوست بی چشمداشت ایران است٬ و ایران می تواند به کمک و حمایت ایـن
ـکشور در برابر همسایگان بدخواه خود اعتماد کند. او همچنین در مورد انتصاب مشاور
 مالی فرانسه توطئه کرد و مخفیانه تالش کرد که برای دست نشانده فـاسد و جـاه طلب



خود٬ آقای پریم٬ منصبی به دست آورد. اـکنون سعی دارد هسته ای آلمانوفیل متشکل از
احتشام السلطنه٬ صنیع الدوله٬ مخبرالسلطنه (ـکه احتشام السلطنه رئیس مجلس و دونـفر
دیگر وزرای کابینه هستند) تشکیل دهد و از این طریق امتیازاتی بگیرد و به قول خودش
نفوذ روسیه را در شمال خنثی کند. او به آنها توضیح می دهد که به تواناییهای آلمان در
[ پروژه ها] در جنوب٬ بدون کمکهای بـریتانیا اعـتماد دارد. در ایـن تکمیل موفقیت آمیز
خصوص٬ شایان توجه است که آقای اشتمریخ به سر سیسیل اسپرینگ رایس گفت که
هرچند هیچ پیشنهادی در خصوص طرح کشتیرانی کارون مطرح نکرده است٬ اما وظیفه
خود می داند به دولت خود گزارش کاملی در مورد امکانات بازرگانی جنوب غرب ایران
ارائه دهد. چند روز پس از این مذاـکرات٬ دکتر لیستمان٬ کنسول آلمان در بوشهر که چند
ماه در سفارت آلمان در طهران به سربرده بود٬ از مسیر استانهای غربی و محمره به محل

ـکار خود بازگشت.
مانورهای تقریبًا خام و ناشیانه او مسیو دوهارت ویگ را٬ که خیلی از دخالت آلمان در

امور ایران ناراحت است٬ بسیار نگران کرده است.

18. Count Quadt

ـکنت کادت٬ ١٨ سرکنسول اسبق آلمان در کلکته به عنوان سفیر آلمان در ایران منصوب
شده است و انتظار می رود در اوایل بهار به ایران بیاید.




