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ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻗﺮارداد ١٩٠٧م ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ در ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن
)١٩٠٩ -١٩١٣م١٣٢٧-١٣٣١/ق(
 ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻒزاده :داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﭼﮑﯿﺪه

 ﻋﺒﺎس ﴎاﻓﺮازی :داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

رﻗﺎﺑﺖ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﺳﯿﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ و
اﯾﺮان ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ و ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .روسﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﻪ رﻗﯿﺐ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﯽﻃﺮف ﻫﻨﻮز
ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﴍﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره رواﺑﻂ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان و ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﭘﮋوﻫﺶ-
ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻗﺮارداد را ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻨﺎت در دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ -ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ -ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﺎ روش
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻗﺮارداد
۱۹۰۷م ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ و اﺛﺮات ﺣﻀﻮر روس و
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد روسﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺑﻪﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن hﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻗﺮار داده و
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﯿﺸﱰ دوره ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﻢ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻼش ﮐﺮد
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ kﺎﯾﺪ .او ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ دوم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء ﮐﺮد و اﮔﺮﭼﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ روسﻫﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در دوره او ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺷﺪ .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم
ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺨﻌﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای روسﻫﺎ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺶ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﺮارداد  ،۱۹۰۷ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ،
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم

Abstract
Russia and English competition in Asia was
moderated by the 1907 agreement and Iran was
divided into two areas of influence and an impartial
area. Russians left Sistan region to rival; however,
there were thresta in the impartial area and Qayenat
was on the easternmost of impartial area. Although
research has been done on the Russian-British
relation in Iran and the 1907 agreement, its impact
and consequences for the impartial area such as
Qayenat have not been addressed. Therefore, this
article addressed the consequences of this agreement
for Qayenat and Birjand during the period of
Cherkasov, Russian consul. This paper tried to
answer research questions about the consequences of
the 1907 contract in Qayenat and Birjand and the
performance of Baron Cherkasov through a
descriptive-analytical method.
The findings of the study indicated that the Russians
focused on Qayenat instead of Sistan after the
contract of 1907. Cherkasov resided most of his
mission in Birjand and tried to transfer the consulate
there. He was involved in the conflict between
Heshmat al Mulk II and Showkat al-Mulk II actively.
Although during his period the medical activities of
the Russians were reduced, the bank of Esteghrazi
Rus was transferred from Sistan to Birjand.
Cherkasov, with the support of Showkat al Mulk II’s
opponents, such as Nahkai Khans tried to find new
allies in the region, although he was unsuccessful.
Keywords: birjand -Qayenat-1907 contract- Baron
Cherkasov- Showkat al-Mulk
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺟﺘqﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ-

روسﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﴍق اﯾﺮان را از اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺎﺳﻢ وزﯾﺮی ﯾﺎ وزﯾﺮوف ﮔﺎزوﻣﺒﮏ ﭘﺰﺷﮏ روﺳﯽ

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺗﺠﺎری ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﺒﺎل

ﻣﻘﯿﻢ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد

ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮأم ﺑﻮد.

دﮐﱰ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ داﺷﺖ .روسﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ روﺳﯽ در

درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﺮ روﺳﯽ و ﭘﺎرﭼﻪ-

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻃﺎﻋﻮن،

ﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای ارزان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﴍق اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺖ .اوﻟﻮﯾﺖ

ﴐوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ

روسﻫﺎ در ﴍق اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﺠﺎری روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺗﺠﺎر

ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻠﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۸۹۸م۱۳۱۶/ق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮل

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺠﺎری در ﴍق اﯾﺮان رودر

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺴﺘﺎن

رو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م اداﻣﻪ

اﯾﻔﺎء ﮐﺮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت روﺳﯿﻪ داﺷﺖ،

ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ آن در ﴍق اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ

ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی زﯾﺎدی در ﴍق اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی

ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺎﯾﻨﺎت

زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد .ﺗﻼش روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺪار

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﭘﺲ از ﻗﺮارداد  ۱۹۰۷اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ

ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻠﺮ

ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در

ﭘﺲ از آﻣﺪن ﻫﯿﺎت ﻣﮏ ﻣﺎﻫﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،در ﺳﺎل ۱۳۲۱ق

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﻋﺰل ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ دوم از ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ
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ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از او ﺣqﯾﺖ ﻣﯽ-
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯿﻠﺮ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر
رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد .رﻗﺎﺑﺖ دو ﺑﺮادر ،ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم و
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ اول ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و
اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻌﺰزاﳌﻠﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
روسﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﻤﯽ از رﻓﺖوآﻣﺪ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت روس ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .آنﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﯿﻮ اﺳﱰوف ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روس از
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺳqور ﻧﻘﺮه ﻧﻔﯿﺲ از
ﻃﺮف ﺗﺰار ﺑﺮای اﻣﯿﺮ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮد .ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ اول ،در ﺳﺎل ۱۳۲۲ق رﻗﺎﺑﺖ دو ﺑﺮادرش
ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﺪ و ﺷﻮﮐﺖ-
اﳌﻠﮏ دوم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺟﻪ روسﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن در اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش روسﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺗﻼش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۰۰م ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪﭼﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ
دوم ﺑﺎ ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم در دوره ﻣﴩوﻃﻪ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺗﺎ ﺳﺎل
۱۳۳۰ق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺑﺎرون
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل
روس در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ آراﻣﺠﻮ و
اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در
دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ )۱۳۳۴-۱۲۱۰ق( ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﯾﻨﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﮑﺎم ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روﺳﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دوره
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ اول و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
آن دو ﻗﺪرت در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م و زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺮوز ﻣﺠﺘﻬﺪ زاده در
ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺮان ﻣﺮزدار و ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎوری اﯾﺮان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﴫ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﴍوع و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﮏ در ﴍق اﯾﺮان و ﻣﺮز

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻒزاده ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻻت

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﴍق اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﺮز

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﮏ دوم ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ در اﯾﺮان

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴍوع از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ-

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۳۰-۱۳۳۲ق و ﻧﺨﻌﯽﻫﺎی ﻗﺎﯾﻨﺎت و راﺑﻄﻪ

رﺳﯿﺪ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ

آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺰﯾﻤﻪﻫﺎ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد وزارت اﻣﻮر

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

)ﮐﺎﻇﻢزاده .(۴۷۸ :۱۳۵۴ ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ را در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻄﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﻌﯽﻫﺎ و اﻋﱰاض

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺠﺎری و ﭘﺰﺷﮑﯽ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﴍق اﯾﺮان را

ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻗﺮار

ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻃﯽ

ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻗﺎﯾﻨﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﻗﺮار داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از

ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮﻓ Ãﻗﺎﯾﻨﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد .اﻣﺮی

و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ در

ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م و در دوره ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ١ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮل روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﯽ-

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻨﺎد روﺳﯽ ﭼﻨﺪان در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ در

ام .ﺑﺮاوﯾﻦ٢ﺗﺎ ﺟqدیاﻻول ۱۳۲۷ق ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎر روﺳﯿﻪ در

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﺮاﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ
٣

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و اﺳﻨﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ را در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۰۹ﺗﺎ ۱۹۱۴م ۱۳۲۷/ﺗﺎ ۱۳۳۲ق ،اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﴩ ﻧﺸﺪه
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.۱ :
ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﮔﺬاﺷﺖ؟ .۲
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ؟  .۳اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮ ﺣﻀﻮر روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﻬﺎد؟

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﮐﱰ اﺗﻮ ،ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪزودی از ﺳﻦﭘﱰزﺑﻮرگ ﻋﺎزم ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ kﻮد.
در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﮐﱰ اﺗﻮ در ﺳﯿﺴﺘﺎن رﺗﺒﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
)ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ  (۸۵ :۱۳۹۴ ،۱۹۱۱و ﺑﺎوﺟﻮد
ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺴﻮل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ hﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ روسﻫﺎ در ﴍق اﯾﺮان ﺑﺮ
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻮد .از
اﻇﻬﺎرات ﺑﺮاوﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ رﺳ ًqﺟﺰو ﺣﻮزه ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت
رﻗﺎﺑﺖ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺒﺖ درﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷqﻟﯽ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ و

... 1907

در ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ در

ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد از ﻗﴫ ﺷﯿﺮﯾﻦ

دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ٤،ﭘﺰﺷﮏ روﺳﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻫﻮﺳﻦk ،ﺎﯾﻨﺪه اداره ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﻨﺪ در
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﻃﻼع داد )ﻫqن.(۸۷ :
ﺑﺮاوﯾﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﯽ از ﺳﯿﺴﺘﺎن وارد ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺷﺪ و
دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ورود را ﺑﺮ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪای از

1. Baron Tcherkassof

3. Otto

2. M.Bravine

4. Kosminsky
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ﺑﺮاوﯾﻦ ﮐﻪ از ِﻧﻪ )ﻧﻬﺒﻨﺪان( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد

دﯾﭙﻠqﺗﯿﮏ روسﻫﺎ در ﴍق اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد

اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪزﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﯿﯿﺮ

۱۹۰۷م و روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ روسﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﻮن،

١

ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا

ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ،در ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ

ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﺮاوﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد

۱۳۲۷ق ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را

ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت آورده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔqن

ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد .دﮐﱰ روس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺎﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ و داﺋﻢ از ﺣﻮزه

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﺘً qﻻ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪه و در ﺣﻮزه ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎری ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮواﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روسﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ،رﺗﺒﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻗﺎﯾﻨﺎت و زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ-

داﺷﺖ.

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاوﯾﻦ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔqن ﻣﯽ-

ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روسﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﴍﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ اداریاش ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ،ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ روﺳﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد او ﺑﻪﻃﻮر

ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﻫﻨﮕﺎم ورودش ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در  ۲۹ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮل اﻧﺠﺎموﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ

۱۳۲۷ق ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﯾﺎن ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ )ﻫqن.(۹۱-۹۲ :

ﺳﻮم ،ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،روﺑﺮو ﺷﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮواﯾﻦ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،دﮐﱰ اﺗﻮ دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﻗﺒﻼً ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را

ﻫﯿﭻﮐﺪام در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

از ورود ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ آﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ

ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻫﻢ kﺎﯾﻨﺪهای ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده

در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ روﺳﯿﻪ

ﺑﻮد)ﻫqن (۱۱۶ :ﺑﺎ ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺑﺮ ﻓﺮاز آن در اﻫﺘﺰاز ﺑﻮد و ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ در

رﺳﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﱰ اﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او در

وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﴎدرﮔﻤﯽ در ﺳﻤﺖ و رﺗﺒﻪ ﻣﺄﻣﻮران

دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻮن ﻫﻤﺘﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ از

روﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ دوﮐﺰ،

اﻗﺎﻣﺘﺶ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری در

ﴎﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ،در  ۱۴ﺟqدی-

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪﻃﻮر

اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۷ق ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﮐﱰ اﺗﻮ از وی ﺳﻤﺖ

رﺳﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺟﺎزه

و ﻣﻨﺼﺒﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪ دﮐﱰ اﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺧﻮدش ﻫﻢ kﯽداﻧﺪ

دوﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻫﻤﭽﻮن

ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎری دارد ﯾﺎ ﻧﻪ«)ﻫqن .(۱۰۹ :اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺳﻠﻒ ﺧﻮد رﺗﺒﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ روال ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را

اﺳﺘﻘﺮار ﴎﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ

ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ روی داد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ روسﻫﺎ را در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﻤﱰ ﮐﻨﺪ و

ورود ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮاوﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روسﻫﺎ از

زﯾﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ و اﻋﻀﺎی

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در آﻧﺠﺎ

دﯾﭙﻠqﺗﯿﮏ آن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮏ kﻮﻧﻪ

اﺗﺒﺎع و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﱰ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ

از آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ

1. Kenion
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دوﻻﯾﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ از

ﻫﻮﺳﻦ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر روسﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن را در

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻮﺳﻦ در وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮاری ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻨﺴﻮل و

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ Óﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ

دﮐﱰ روس ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺗﻠﮕﺮاﻓﭽﯽ ﻣﺤﺾ و

وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت او در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽﻏﺮض ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ وﻟﻮ

ﻼ از
ﺳﯿﺴﺘﺎن kﯽرﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﻋﻤ ً

اﻧﺪک ﺑﺮای ﺧﻮار ﮐﺮدن و ﮐﻢﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ وی درﯾﻎ kﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ )ﻫqن.(۱۳۸ :

)ﻫqن .(۲۳۶ :ﻫﻮﺳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اوﮐﺎﻧﺮ ٢ﻣﺮدی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد

اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار و ﻣﻨﺶ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاش

دوری روسﻫﺎ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺑﻮد و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﻗﺮاری ﴎﯾﻊ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺣﱰام

ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را در ﻗﺎﯾﻨﺎت در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را داﺷﺖ و رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد.

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

وی ﺳﭙﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﻧﯿﺰ

kﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﻮزش ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و

ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻔﺶ

ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎری و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ kﺎﯾﻨﺪه-

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک

ای ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻠﯿﺎم رﯾﭽﺎرد ﻫﻮﺳﻦ ١داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ از او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ )اوﮐﺎﻧﺮ-۲۶ :۱۳۷۶ ،

ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻠﯽ اداره ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﻨﺪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ

 .(۲۵اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای kﺎﯾﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ-

ﺗﺒﻌﯿﺖ از روسﻫﺎ و در ﭘﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

آﻣﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء
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ﮐﻨﯿﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺖﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ و ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت

ﺑﻌﺪ از ورود ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ kﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را

اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻬﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد و ﻃﯽ آن درﺧﻮاﺳﺖ kﻮد اﮔﺮ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اوﮐﺎﻧﺮ در

ﮐﻨﺴﻮل روس زﻣﺴﺘﺎن را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ Óﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ

 ۱۱ﺻﻔﺮ ۱۳۲۸ق وی »ﻧﺎﻣﻪای رﺳﻤﯽ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻢ kﺎﯾﻨﺪهای دارای اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ در آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺳﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱دﺳﺎﻣﱪ ﺑﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا kﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ

ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎر اﻋﻠﯿﺤﴬت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

و ﺑﺪون اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد )ﻫqن( .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در

ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره آن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن

.(۲۶۱ :۱۳۹۴

ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺖ و ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺮﺧﻼف hﺎﯾﻼﺗﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،داﯾﺮ ﺷﺪن دﯾﮕﺮ

ﮐﺴﺐ آن ﻧﺸﺪ و ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ورودش ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺎت روﺳﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ

اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد

ﴐورت ارﺗﻘﺎء kﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎر

)ﻫqن.(۱۵۹ :

را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اوﮐﺎﻧﺮ درﺑﺎره ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﺳﻦ اﻋﺘﻘﺎد

رﻓﺘﺎر kﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

داﺷﺖ اﻧﺘﺼﺎب او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺠﺎ و

ﺗﻼش آنﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮدرﯾﮏ اوﮐﺎﻧﺮ

ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻨﺴﻮل روس ﻋﻤﻼً ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﯿﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎﻧﮏ روس

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﺗﻼش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﺮﺗﺒﻪ

در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ

1. Howson

2. Oconner
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ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺑﻪوﯾﮋه

۱۹۰۷م وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﻫﻮﺳﻦ و ﮐﻨﺴﻮل روس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ اوﮐﺎﻧﺮ ﻓﮑﺮ kﯽﮐﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﴩﯾﮏﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع اﻏﺘﺸﺎش ﺗﻮﺳﻂ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روس در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ

ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم و ﭘﴪش ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔqن وی اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﯿﺸﱰ در ﺟﻬﺖ ﺣqﯾﺖ از

ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫqن .(۴۰۱ :اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﭙﻠqﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻮﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻮد .اوﮐﺎﻧﺮ ﻧﯿﺰ

ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ kﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﱰ در ﺣﻮزه

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل از ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰار وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در

ﺣqﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﴎﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻠﮕﺮاف

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﻪ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ

زد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد از ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺎﻧﺪن وی را ﺑﻪ ﻣﺪت

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺰاری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در

 ۱۰ﺗﺎ  ۱۲روز دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اوﮐﺎﻧﺮ درک ﻋﻠﺖ

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۱۹ق ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ

دﺧﺎﻟﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺷﻮار ﺑﻮد )ﻫqن،۱۸۷ :

ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ اول در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ )ﻧﺠﻒزاده،

 .(۱۵۹ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻬqن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺷﺪ،

 (۸۹ :۱۳۸۵و در ﻫqن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار

از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و درﺑﺎره دﺧﺎﻟﺘﺶ در ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺸﻤﺖ-

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺰاری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ

اﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﻬqﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش

ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ hﺪﯾﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲روزه او در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد

ﮐﻨﯿﻮن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮ دوﻻﯾﺖ

وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺰول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻨﺴﻮل روس ﻫﻢ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬری ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس

ﮐﺮد ،اﮐﺮماﳌﻠﮏ ،ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﺑﺮای

اوﮐﺎﻧﺮ ﮐﻤﮏ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم را ﻧﺎﺷﯽ از

اﯾﻦﮐﻪ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ kﺎﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﮐﺮد ﺗﺎ

ﻟﻄﻒ وی داﻧﺴﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻧﯿﺖ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺰاری آﻧﺠﺎ را ﴎوﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت

واﻗﻌﯽ ﭘﯿqن اﻧﮕﻠﯿﺲ -روس ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه درﺑﺎره

اﻣﺮی داÙﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﮐﺮماﳌﻠﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﮑﺎری

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻧﻘﻞﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در اﺟﺮای ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺶ و

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﭘﯿﴩﻓﺖ اﯾﻦ دوﻻﯾﺖ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اوﮐﺎﻧﺮ را ﺻﻤﯿqﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻗﻮل داد ﮐﻪ

.(۱۲۸ :۱۳۹۴

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ
دوم
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻀﻮر ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎرن ورود ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻫﻨﻮز ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم ﯾﺎ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود و در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﱰش ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻪﺟﺎﯾﺶ
ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .رواﺑﻂ ﺗﯿﺮه دو ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی kﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ kﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﻗﺮارداد

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد و دﺳﺘﻮرات ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوج او از ﺷﻬﺮ و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ
ﻣﺄﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻌﺎدت ﻗﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮر دونﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت اوﮐﺎﻧﺮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺴﻮل روس درﺑﺎره
ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم را رﺳ ًqﺑﻪ اﻃﻼع وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اوﻗﺎﺗﺶ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات داÙﺎً ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺴﻮل روس روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ«)ﻫqن:
 .(۱۸۸ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺎ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ،واﮐﻨﺶ-
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .در اواﯾﻞ ﺷﻮال ۱۳۲۷ق

... 1907

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن آﻣﺪ و kﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻄﻖﻫﺎی آﺗﺸﯿﻨﯽ درﺑﺎره دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺴﻮل روس اﯾﺮاد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻧﯿﺰ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎ اوﮐﺎﻧﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و
ﻋﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .اوﮐﺎﻧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬاﮐﺮات
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را دوﺳﺘﯽ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺎ
ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )ﻫqن ۱۹۰:و .(۱۹۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ k .۱ﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ hﺪﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ
ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺪارک ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻻزم ازﺟﻤﻠﻪ
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد .ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ
اﻃﻼع داد ﻃﺒﻖ ﺧﱪ ﻣﻮﺛﻘﯽ دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺸﻤﺖ-
اﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ وی ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ را
ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻫﻮﺳﻦ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﯿﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم را از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ،ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻗﻮل داده
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍط ﮐﻪ او ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ
دوم را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ  ۱۵روز دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ راﺿﯽ kﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﻗﺼﺪ
ﺗﺮک ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﻧﺪارد از دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﴏفﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ ﻗﻮل داد آﻧﭽﻪ از ﻧﯿﺎت ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ
ﺳﻮم درﺑﺎره اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای او
ﴎﮔﺮد اوﮐﺎﻧﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ وﻟﯽ hﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﺳﻦ را در
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ از راز و رﻣﺰ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﮐﻨﺪ )ﻫqن.(۲۰۵ ،۲۱۳ :
روسﻫﺎ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﺸﻤﺖ-
اﳌﻠﮏ ﺳﻮم در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻋﺮض ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم
ﺻﺎدر و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺪی ﺻﺪﻣﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎآراﻣﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺗﻠﮕﺮاﻓﭽﯽ روس آن ﮔﻮاﻫﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺗﻠﮕﺮاف روسﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد .رﮐﻦاﻟﺪوﻟﻪ واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از وﺻﻮل اﯾﻦ
ﮔﻮاﻫﯽ و درﯾﺎﻓﺖ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،اﻗﺎﻣﺖ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم
را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫqن ﺧﻂ ارﺳﺎل kﻮد )ﻫqن.(۲۲۰ :

ﻣﺎﺧﺬ )ﺳﺎﮐqق(۷۳۷۳۸/۲ :

ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﮐﻨﺴﻮل روس ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ درک واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣqﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از وی ﮐﺎﻫﺶ داد .اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اوﮐﺎﻧﺮ ،ﻫﻤﮑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﮔﺰارش  ۹ذﯾﻘﻌﺪه ۱۳۲۷ق ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺎ ﻫﻮﺳﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﺗﴩﯾﮏﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم را از
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎز دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺑﻮد ،زﯾﺮا در
ﻫqن ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم رﺳ ًqﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس و
ﻫﻮﺳﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ kﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم را ﺗﺤﻤﻞ kﺎﯾﺪ
)ﻣﺠﺘﻬﺪزاده۱۷۷ :۱۳۸۶ ،؛ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱
.(۲۲۷ ،۱۳۹۴
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ در
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم،
ﺣqﯾﺖ از ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻮد .ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ
ﺗﺤﺖ ﺣqﯾﺖ روسﻫﺎ در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد از ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻧﻮﮐﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺰول و از اﴍار ﻣﻌﺮوف
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف اوﻟﯿﺎی دوﻟﺖ دﺳﺘﻮر
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺠﺎزات آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺴﺖ-
ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ دروﺣﯽ و ﻗﺎدرﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر kﺎﯾﻨﺪه
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار و ﺟﺮم آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﮑﻢ  ۷۰ﺣﺒﺲ داده ﺑﻮد
وﻟﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣqﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ و
ﮐﻨﺴﻮل روس ﻣﺪت ﺑﺴﺖﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را
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اﯾﺎم ﺣﺒﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد )اﯾﺮان ﻧﻮ ،ﺷqره  ،۳ :۸۷ﺷqره

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ روسﻫﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

.(۳ :۱۱۷

ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روسﻫﺎ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ

راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم در رﻣﻀﺎن

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن روﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ

۱۳۳۱ق ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻪ اﻣﯿﺮ -ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم ،ﺣﺸﻤﺖ-

ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺎﺳﻢ

اﳌﻠﮏ ﺳﻮم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪ .ﺣﺴﺎم-

وزﯾﺮوف ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن روس ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد و

اﻟﺪوﻟﻪ دوم و ﭘﴪش ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ

ﭘﺲ از آن دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.

ﮐﻨﺴﻮل روس و رﺟﺒﻌﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐافk ،ﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری

او در  ۱۶ذﯾﺤﺠﻪ ۱۳۲۶ق اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﯿqرﺳﺘﺎن

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ داÙﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﺒﯿﺐاف در

روسﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن را

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ-

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ رﺟﺤﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ و

ﻫﺎ وﻋﺪه دروﻏﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ

اﻟﺘﻔﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن

از وی اراﺋﻪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در

ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻣﻮر ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر از ﺳﻔﺎرت

ﺑﻮد .دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ از زﻣﺎن ورود ﺣﺸﻤﺖ اﳌﻠﮏ ﺳﻮم

روﺳﯿﻪ ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ را در

ﻣﺮدی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ﺷﺪ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻣﻮرد ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺳﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱

ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪی ﺑﻪ روس-

 (۲۱ :۱۳۹۴و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺪوﮐﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻨﺴﻮل روس ﺑﺮای

اﯾﻦ دﮐﱰ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪیﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ او ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ

ﺣqﯾﺖ از وی اﺑﺮاز hﺎﯾﻞ ﮐﺮده وﻟﯽ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاوان و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﻇﺎﯾﻒ kﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

اﺳﺖ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .او ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۲ﺗﺎ ،۲۳۸ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

 .(۲۳۵ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم و ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم در ﮐﻤﮏ

اﻧﺠﺎموﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻫqن .(۳۴ ،۹۲ :وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن

ﺧﻮاﺳ Ãاز ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮاوﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،در  ۱۴ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۷ق ﺧﺎﻧﻪ و

و ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻮﻗﯿﻒ در ﺗﻬﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﺤﺒﻮب-

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ روﺳﯿﻪ

ﻓﺮﯾqﻧﯽ (۱۳۰ :۱۳۸۲ ،وﻟﯽ ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ

ﺑﺮ ﻓﺮاز آن در اﻫﺘﺰاز ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن

ﻓﮑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽاش در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم

ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﺒﺪاد ،روسﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ

اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داده اﮐﻨﻮنﮐﻪ وی

ﻣﻨﻔﯽ در وﻗﺎﯾﻊ ﻣﴩوﻃﻪ ﺑﻪ اﻧﺰوا رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ دﮐﱰ ﮐﺎس-

ﻗﺎﯾﻨﺎت را ﺗﺮک و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﺧﻮدش و اﻣﻼﮐﺶ

ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻮن ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد و اذﻋﺎن

از ﮔﺰﻧﺪ ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺸﻤﺖ-

داﺷﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ دارد .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺣﻀﻮر

اﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺑﺎ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻣﯿﺰان ﻣﻼﻗﺎت آن دو در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد.

او در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺮدم ﺑﻪ

آﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ۱۳۳۱ق ۸ .ﺑﺎر

روسﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دوﺳﺖ kﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و او ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺎم ﴏف ﮐﺮدﻧﺪ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﴏﯾﺢ دوﺳﺘﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۲ﺗﺎ ،۱۹۱۴

روسﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .او دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﯿﻢ

 (۲۴۵ ،۱۳۹۵و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ

ﻧﻮﻓﺮﺳﺖ ﺷﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮای

ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ )ﻫqن.(۱۰۴ ،۱۰۷ :
دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ زﻣﺎن ورود ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در اواﯾﻞ
رﺟﺐ ۱۳۲۷ق ﺗﺪارک اﺳﺘﻘﺒﺎل از وی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ

... 1907

از آن ﺣﻀﻮرش در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ روﺳﯿﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

رﺳﯿﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ او kﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺷﺪ

ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ روﺳﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ

و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴎﻫﻨﮓ وﯾﮕﻮرﻧﯿﺘﺴﮑﯽ ١،ﮐﻔﯿﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎری

kﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎل

روﺳﯿﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣqﯾﺖ از ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم

۱۹۰۸م۱۳۲۶/.ﻫـ.ق .ﻣﺸﻬﺪی رﺣﯿﻢ kﺎﯾﻨﺪه ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

روﺳﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ kﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺠﺎرت اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻗﺎﯾﻨﺎت را ﻧﯿﺰ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۱۲ﺗﺎ .(۳۲۴ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴

داﺷﺖ و ﺗﺨﻢ اﺑﺮﯾﺸﻢ از آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ وارد ﻣﯽﮐﺮد )ﻋﻠﯿﺰاده-

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ روسﻫﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﻀﻮر

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی و آراﻣﺠﻮ .(۱۳۱ :۱۳۹۰ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
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ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ وامﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ

اﻓﴪ ﭘﺰﺷﮏ در  ۱۶رﺟﺐ ۱۳۳۱ق از روﻧﻘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم ،ﺣﮑﻤﺮان

ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﴪ روس ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮﻟﯿﺎری ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺒﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و ۲۲

اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮد و آن را ﺗﺎ ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۷ق

ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ .او ﺑﺎ ورودش دور ﺗﺎزهای از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر

را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ آﻏﺎز kﻮد .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ

ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﻋﺰاﳌqﻟﮏ ،ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،درﺑﺎره ﻋﻠﺖ داﯾﺮ ﮐﺮدن

اﯾﻦ ﻗﺮض دوم ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ روسﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :دوﺳﺘﺪار ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﺴﻮزی

ﺑﺪﻫﯽاش ﻃﻔﺮه ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻠﮕﺮافﻫﺎ را ﺑﯽﺟﻮاب

ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ دارم ﺟﻨﺎب دﮐﱰ دوﻟﺖ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯿﺮزا

ﺑﻬﯿﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎزه وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای دو روز

ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﻧﺎﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﻣﺄﻣﻮر
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دوﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎرن ﻇﻬﺮ

وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم
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ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻣﺮاض داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻃﻔﺎل در

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻫﯽاش را ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ

دواﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﯿﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ داﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎﴐ ﺷﺪه

ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮏ روس hﺎم وﺟﻪ را ﺑﺪون ﻣﻬﻠﺖ ﻃﻠﺐ kﻮد

ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻣﺮاض ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮﻧﺪ« .ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ ﺑﺮای

و ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم داد ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ از ﻋﺰاﳌqﻟﮏ درﺧﻮاﺳﺖ kﻮد

را ﻧﻘﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻃﯽ اﻋﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ

ﺷﺪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﱰ روس ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

ﮐﻪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۵رﺟﺐ ۱۳۳۱ق دﮐﱰ روس در دواﺧﺎﻧﻪ

ﺷﻮد )ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی و ﻧﺎدی.(۱۷۸-۱۷۹ :۱۳۹۲ ،

ﺣﺎﴐ ﺷﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺤﺒﻮبﻓﺮﯾqﻧﯽ،

ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت

 ۱۱۹ :۱۳۸۲و ﺳﺎﮐqق .(۲۵۶۱ :ﻋﺰاﳌqﻟﮏ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آن

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ را ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮان ﻗﺎﯾﻨﺎت ارﺳﺎل kﻮد )ﻫqن:

ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﯿqﻧﺪه واﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ

 .(۲۶۵۲ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﮐﱰ ﻣﻮروزف ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻌﺎوناﻟﺘﺠﺎر از آن ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ

ﻧﺸﺪ وی ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﯾﮏ

ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل

ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ روﺳﯿﻪ،

روﺳﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻧﮏ روس در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ داﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد

ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

وﻟﯽ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ روسﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ دﮐﱰ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی ،۱۹۱۴-۱۹۱۲

ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ روس hﺎس ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ وﻋﺪه

.(۲۶۸ :۱۳۹۵

ﭘﺮداﺧﺖ واﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻮزده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﺗﺎ

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از زﻣﺎن ورود دﮐﱰ ﻣﻮروزف

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽاش را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﺒﻠﻎ را

1. Vygornitsky

2. Morozoff
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ﴏف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

روس ﺑﻮد وﻗﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻃﺮف

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱

اﺑﺘﻬﺎجاﻟﺴﻠﻄﺎن» ،آدﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﮔﻮ ﺑﯽرﺑﻂ ﺣﺮفزن« ﻣﻌﺮﻓﯽ

 .(۲۶۲ :۱۳۹۴ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ

ﺷﺪ )ﻣﺤﺒﻮبﻓﺮﯾqﻧﯽ .(۹۷ :۱۳۸۲ ،اﯾﻮاﻧﻒ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪای در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ دﮐﱰ روس

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯿﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﯿﺎر

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﺎزم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روسﻫﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از زﻣﺎن ورود و اﻗﺎﻣﺖ

و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﻣﯽﺗﻮان او را از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰار روﺳﯽ در

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ در

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .اﯾﻮاﻧﻒ درﺑﺎره دوره اﻗﺎﻣﺘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﺳﺘﻘﺮار آن در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪای

»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ۱۹۱۲م ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ

از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

اوﻗﺎت ﻣﻦ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪ.

اوﮐﺎﻧﺮ در  ۱۲ﻣﺤﺮم ۱۳۲۹ق ﮔﺰارش داد ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ

ﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻏﻮﻃﻪور ﺑﻮدم .ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮐﺎﻣ ً

ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ روس در ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪد و

ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪمk .ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ kﺎﯾﺪ )ﻫqن .(۴۱۳ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ-

ﻣﺤﺎورهای ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،اﺷﻌﺎر و ﻗﺼﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ را

رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ روس ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

ﮔﺮدآوری ﮐﺮدم و ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪای در ﺣﺪود  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در اﻃﺮاف

ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎرات

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺗﺘﺒﻊ ﮐﺮدم« ).(Ivanow, 2015: 55

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ وﯾﮑﺘﻮر ﮐﺮاﺳﻔﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ

ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ-

ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ روس در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﺠﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﻮد ،در  ۶ﺟqدیاﻻول ۱۳۲۹ق وارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ .او ﻣﺮدی

زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﻗﺎﯾﻨﺎت اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را

ﺟﻮان ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎری اﻗﺪام

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ورودش ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در

ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻ از روﺳﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺎر ﺑﻌﺪ از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻻ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ kﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﺎﺑﻘﯽ را

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرش را ﴍوع ﮐﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ kﯽداﻧﺴﺖ،

ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از

وﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯽ اﻋﻄﺎی وام ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﺤﻠﯽ

ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺮوض ﺑﺎﻧﮏ روس ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ

)آراﻣﺠﻮ (۷۵ :۱۳۸۹ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﻮاراﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ

اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪزودی

از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد )ﻫqن.(۴۱۷ ،۴۸۲ :

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻮاﻧﻒ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ

ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﮐﺎرواﻧﴪای ﻗﯿﴫﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﴍوع ﺳﺎل ۱۹۱۳م ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺘﴩ

آن را از ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر اﺟﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ

ﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ

از ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ وﺟﻪ اﺟﺎره آن ﺑﻪ وارﺛﺎن آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ

ﴎﯾﻊﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ

)ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی و ﻧﺎدی .(۱۷۶ :۱۳۹۲ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ روﺳﯿﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

آﻧﺠﺎ را ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺟﺰﺋﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﴍاﯾﻂ

ﭘﺎﮔﺎﺳﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روان ﺻﺤﺒﺖ

واﻗﻌﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﻨﺪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ را داﺷﺖ و در ۲۶

ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۹ق ﺑﻪ دﯾﺪن اوﮐﺎﻧﺮ رﻓﺖ )ﮔﺰارشﻫﺎی

ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻢ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﺻﺎدر ﺷﺪ و اﯾﻮاﻧﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ

 ۱۹۰۹ﺗﺎ  .(۵۲۴ :۱۳۹۴ ،۱۹۱۱اﺑﺘﻬﺎجاﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﻮ

ﮔﺮدﯾﺪ ) .(Ivanow, 2015: 55او ﺗﺎ  ۱۲ﺟqدیاﻻول ۱۳۳۱ق

ﺑﻘﻼﺳﻦ ارﻣﻨﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻧﮏ

در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﺲ و اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺎزم

... 1907

ﻫﻤﺪان ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ اداره ﻫﻢ ﺑﻪزودی ﺷﻌﺒﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ و از

اﻧﮕﻠﯿﺲ ارﺳﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد .اﺣﺘqل داﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان

ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮ از ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﮏ روس را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد )ﮔﺰارشﻫﺎی

ﻋﻠﯿﻪ وی ﻫﺮ دو از ﯾﮏ ﴎﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﯽﺧﻮرد .ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی

دوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده از ﺳﻮی ﻟﻠﻮ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد

 ۱۹۱۲ﺗﺎ  .(۱۸۹ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ

ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ

اﯾﻮاﻧﻒ ﺧﱪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ۲۹

دوﺳﺘﯽ آن دو ﺑﻮد )ﻫqن.(۷۰۴۲۰/۱ :

ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۳۱ق ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

در ﭘﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺸﻨﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﯾﻨﺎت اوج ﮔﺮﻓﺖ و

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮاﺳﻮﺳﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ،

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﻪ از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ

وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ را ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ kﺎﯾﻨﺪه

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎی روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺎزم روﺳﯿﻪ

ﮐﺎرﮔﺰاری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﺸﻤﺖاﳌﻠﮏ ﺳﻮم

 ۱۸ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۳۰ق .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ

را ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ )ﻫqن .(۲۱۱ :ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دﺧﯿﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

اﯾﻦ ﮔﺰارش hﺎم اﻋﯿﺎن و اﴍاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣqﯾﺖ

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺑﻪﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺘﻨﺪ )اﺳﺘﺎدوخ ،۱۳۳۰ :ﮐﺎرﺗﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روسﻫﺎ در ﴍق اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ

 ،۳۵ﭘﺮوﻧﺪه  .(۱ ،۳۵ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ kﻮﻧﻪ آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮأم ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﺪ از دو

ﺧﺎن رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﺑﻮد .او ﻫﻨﮕﺎم

ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.

ﺣﻀﻮر ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
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دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ،رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻈﻤﯿﻪ ،ﻣﺴﯿﻮ ﻟﻠﻮ ،ﭘﯿﺸﮑﺎر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران
ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣqﯾﺖ
از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و در ﻫqن روز اول واﻗﻌﻪ ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )ﺳﺎﮐqق:
 (۷۰۴۲۰/۱و ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺮگ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن،
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮار از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺷﺪ .ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻫqن روز ﻃﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ اﻃﻼع داد
)ﺳﺎﮐ .(۲۴۰۰۳۰۳۴۷/۱۹ :qوﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﻮ ﻟﻠﻮ در ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن راﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻧﺒﻮد او ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻟﻠﻮ را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات
ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ از ﯾﮏ ﴎﭼﺸﻤﻪ داﻧﺴﺖ )ﺳﺎﮐqق.(۷۰۴۲۰/۳ :
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻫﻤﺴﻮ داﻧﺴ Ãﭼﺮﮐﺎﺳﻒ و ﻟﻠﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﱪ را اﺣﺘً qﻻ رﺋﯿﺲ ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻧﺎﯾﺐ ﮐﻨﺴﻮل

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﻧﺴﺨﻪای از آن ﺑﻪ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ﻗﻀﯿﻪ را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد» :ﻋﻤﺪه اﻟﺨﻮاﻧﯿﻦاﻟﻌﻈﺎم ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن
رﺋﯿﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺨﻌﯽ را ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺮﯾﻀﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﮕﺮی
دوﻟﺖ ﻗﻮی ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻪ ﻋﺮض ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺶ ﺣqﯾﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮادر و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎن kﻮده ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻟﻬﺬا ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ اﻟﻌﻤﺪهﺧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻈﺎم Óﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺮﻗﻮم و ﻣﺎﺑﻌﺪ آن ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺑﺮادر و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﺤﺖ ﺣqﯾﺖ
ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﮕﺮی دوﻟﺖ ﻗﻮی ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻘﯿﻢ ﻗﺎﺋﻨﺎت
داﻧﺴﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﺗﻌﺪی ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﯽ و اﺟﺤﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷ qو ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﮐﺴﺎن kﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﮕﺮی رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﻗﺪام و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره ﺷ qو ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷq
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺎد ﻣﺮﻗﻮم kﯽﺷﻮد .ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻗﻮﻧﺴﻮل
دوﻟﺖ ﺑﻬﯿﻪ روس ﻣﻘﯿﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﻣﻮرﺧﻪ  ۵ﺷﻌﺒﺎن
kﺮه ) «۱۶۲اﺳﺘﺎدوخ ،۱۳۳۰ :ﮐﺎرﺗﻦ  ،۳۰ﭘﺮوﻧﺪه .(۹ ،۳۷
ﺧﱪ ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﮕﯽ ﻧﺨﻌﯽﻫﺎ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ و ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﻧﱰ در ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﯿﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ

ﺷﺪه ﺑﻮد او اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪاش ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ )ﻫqن.(۹۴-۹۵ :

روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ)ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ،۱۹۱۱

ﻓﺸﺎر ﺑﺮ او ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ

 .(۹۳ :۱۳۹۵اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم را

ﺑﺮای ﭘﺲ ﮔﺮﻓ Ãﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﮕﯽ ﺑﻮد و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ در اﯾﻦ

ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﱪ را ﺑﻪﺻﻮرت

اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻪ وزارت

ﺗﻠﮕﺮاف رﻣﺰ ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ ﮔﺰارش داد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻨﺴﻮل روس

داﺧﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺨﻌﯽ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﻫqن(۹۸ :

ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺨﻌﯽ را ﺗﺤﺖ ﺣqﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺗﺬﮐﺮه

وﻟﯽ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﴍاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﺗﺒﻌﯿﺖ داده اﺳﺖ )اﺳﺘﺎدوخ ،۱۳۳۰ :ﮐﺎرﺗﻦ  ،۳۰ﭘﺮوﻧﺪه ،۳۷

ﺧﻮد دﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮد و

 ۱و ﺳﺎﮐqق .(۸۹۲۴/۲ :ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن

اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ

ﻧﺨﻌﯽ در  ۲۲رﻣﻀﺎن ۱۳۳۰ق از ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ ﭘﺲ

ﻣﻮاﺧﺬه و ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دول ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﯿﻠﯽ از

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد و

اﺷﺨﺎص را ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد kﺎﯾﻨﺪ )ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی و ﻧﺎدی،

ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﻪ در  ۲۵رﻣﻀﺎن ۱۳۳۰ق .ﺳﻮاد ﻧﺎﻣﻪ وزارت اﻣﻮر

.(۱۸۵ :۱۳۹۲

ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻠﻮﮐﺎت ﻗﺎﯾﻨﺎت را ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻗﺎﯾﻨﺎت ارﺳﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ از روی ﺑﺼﯿﺮت اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ در

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻀﻮر ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت hﺮﮐﺰ ﺑﺮ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺸﻮد )ﺳﺎﮐqق .(۸۹۲۴/۴ :اﯾﻦ

اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﮕﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﻮﮐﺖ اﳌﻠﮏ دوم ﺑﺮای

ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن روس از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﴐورت اﻧﺘﺨﺎب

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰارش

ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺧﻮر ﺷﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آنﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ و در ﮔﺰارش ﻫﺎﻧﱰ ﺑﻪ آن

ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ دوﻟﺘﯿﻦ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل ۱۹۰۷م

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻮع آن ﭘﺲ

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ آﻧﺎن را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﯾﺪ

از ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺑﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺘﯿﻦ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻼش

ﮐﺮد ،زﯾﺮا رﻗﺎﺑﺘﯽ آﺷﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در اﯾﻦ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ۹

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﮔﺰارش ﻫﺎﻧﱰ درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺟqدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۷ق دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ در

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺨﻌﯽﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﺧﻮﺳﻒ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ ﻫﻤﺘﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻗﻮل

در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯽﻃﺮف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ

ﮔﺮﻓ Ãﺑﺎﻏﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ از ﺣﺴﺎماﻟﺪوﻟﻪ دوم

ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺗﺎ ده ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ

ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﺤﻞ آژاﻧﺲ

ﻗﺎﯾﻨﺎت اﺳﺖ ،در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ .دﮐﱰ ﮐﺎسﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺳﭙﺲ ﻣﱰﺟﻢ

ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﺎﻧﱰ ﺑﺎ وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان hﺎس

روس و ﻗﺰاقﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ از ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد و

ﮔﺮﻓﺖ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

ﻫﻮﺳﻦ را از ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﻄﻠﻊ kﻮد .ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎس-

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۲ﺗﺎ (۹۳ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴

ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﻧﯿﺰ روﺳﺘﺎی ﻧﻮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت را در آﻧﺠﺎ

وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﱰی kﻮد و ﺑﻪ ﻫﺎﻧﱰ اﻃﻼع

اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت  ۱۹۰۹ﺗﺎ  .(۱۰۷ :۱۳۹۴ ،۱۹۱۱ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ

ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺑﻪ او اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش وﻋﺪه ﺣqﯾﺖ داده و

ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺑﺘﺪا در ﺑﺎغ ﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻗﺼﺪ ﺣqﯾﺖ از ﻫﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺨﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪ

ﮔﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﺪﯾﺪ

ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﻪ واژه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﺘﮕﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در
ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺖ

... 1907

و ﻧﻮﯾﺪ ﮔﺮﻣﺎن ﺧﻔﻘﺎنآوری را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ

در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ kﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﻋﺎزم ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺷﻮد

راﺣﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر آن را ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺒﻠqن و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

وﻟﯽ ﺑﯿqری ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﴪش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺳﻔﺮ

)ﻫqن ۲۸۳ :و .(۱۱۶

ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد

ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ

)ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و

ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ وی در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾﺎ

ﻗﺎﯾﻨﺎت  ۱۹۱۲ﺗﺎ .(۷۵ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮد .ﻫﻮای ﮔﺮم و

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﯾﮏﺳﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﻧﱰ او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻓﻘﺪان رﻗﺎﺑﺖ و ﴎﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎزه از ﻋﻠﻞ

درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻓﻮرا ً ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮد.

ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد .او

ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﻫﻮﺳﻦ ،وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  ۲۲ﺟqدیاﻻول ۱۳۲۸ق ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﻗﺮار

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ داده ﺑﻮد .در ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدد وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ

ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰش وﻋﺪه داده ﺑﻮد در ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺖ ﺑﻬﱰی

از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﻪ او داده ﺷﻮد )ﻫqن .(۱۰۴ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اواﺧﺮ

و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﺑﺎغ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻧﻮﻓﺮﺳﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ kﻮد

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻔﺮﻫﺎی

)ﻫqن ۳۰۷ :و  ۳۱۳و  .(۳۴۷او ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ رﻓﺖ

ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﴪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﭼﻨﺪ

و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺎل ۱۳۲۸ق ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ روی

ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در آﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه وﯾﻠﮑﻨﺴﻮن از ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان

داد .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ

ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وﻟﯽ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺎ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد

در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﻨﻞ وﯾﮕﻮرﻧﯿﺘﺴﮑﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ
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رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ

 .(۲۰۲او اﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،در  ۳ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را ﺑﺮای

ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در آﻏﺎز زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۲۸ق ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻔﺎوت دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ

در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺑﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و او ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ

ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا در  ۲۲ﺻﻔﺮ

ﻣﺎه در اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﻫqن.(۳۶۳ ،۴۸۹ :

۱۳۲۸ق .وﻗﺘﯽ ﴎوان ﺳﻔﺘﮑﻒ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ روس-

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ .او

ﻫﺎ ،ﻋﺎزم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ ،ﮔqن ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺮای

ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﺑﺎﻏﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ

اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اوﮐﺎﻧﺮ ﻫﻤﺘﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش

ﺗﺮک ﮐﻨﺪ )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

اﺟﺎره ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ ۱۹۱۱ﻣﯿﻼدی:۱۳۹۴ ،

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺴﻮل روس ﺷﺪ .وﻟﯽ وی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ

 (۲۶۶وﻟﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎر دوم ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﮕﯽ

ﺳﻔﺮ ﻧﺒﻮد و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮود

ﻧﺨﻌﯽﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ

و درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺪم hﺎﯾﻠﺶ اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﴎﮔﺮﻣﯽ

ﺑﺎر ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ-

در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﻮدش و ﺑﺎروﻧﺲ ﻫﻤﴪش ﻫﺮ دو ﺑﻪﻃﻮر

ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘqل ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ او ﻣﻮاﺧﺬهای

ﻣﺮﺗﺐ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر

ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺨﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓ Ãﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق

روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت را ﺗﺮک

ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻮﻋﯽ

ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻣﻮردﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮود )ﻫqن ۴۹۹ :و  .(۵۶۴او ۱۹

ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪای ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ آن دو

ذﯾﻘﻌﺪه ۱۳۲۹ق وارد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺪت ﺑﯿﺸﱰی

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی از ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ و اﺟﺘqﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد،
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ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﺴﯿﺎر اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ

ﺷﺪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ روسﻫﺎ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﮐﺮد )ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و

ﺿﺪﯾﺖ از ﻃﺮف ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ روس ﴍوعﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺎت

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۲ﺗﺎ  .(۹۸ :۱۳۹۵ ،۱۹۱۴ﮔﺰارش ﻫﻔﺘﻪ

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی

ﺑﻌﺪ ﻫﺎﻧﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و اﯾﻦ

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ )ﺳﺎﮐqق.(۲۹۲۰/۱ :

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس داد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺤqﯾﮕﯽ را

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او در

از رﺋﯿﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ )ﻫqن.(۱۰۰ :

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽاش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم

ﺣﺪود ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ از

ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ و ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺷﺪ.

ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر در آﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ او ﺑﻪزودی

ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺰار

ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﱪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ

ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ،در  ۱۵ﺻﻔﺮ ۱۳۳۳ق .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻫﻨﮕﺎم

اﺣﺘً qﻻ در اواﺧﺮ ژوﺋﯿﻪ )اواﯾﻞ ﻣﺮداد( از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮد

ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ

و ﻗﺮار ﺑﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮود و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ

ﻃﻐﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ روی اوراق رﺳﻤﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از

روﺳﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش

ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺣﺘqﻟﯽ او در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﭘﱰوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺎرا

ﻗﺮض ﺑﺎ وﻋﺪه ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ﮔﺮﻓﺖ وﻋﺪه داد آن را از ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ

ﻣﯽآﻣﺪ .ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ

روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آن ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و

ﻧﺒﻮده و ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در آﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن

ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺧﱪی از ﭘﺮداﺧﺖ آن وﺟﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻋﺎزم روﺳﯿﻪ ﺷﺪ .او ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﴎﺧﺲ رﻓﺖ

ﺟﻬﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت از ﮐﺎرﮔﺰاری ﻗﺎﯾﻨﺎت درﺧﻮاﺳﺖ kﻮد وﺟﻪ

و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .او

ﻣﺬﮐﻮر را از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ )ﻣﺤﺒﻮبﻓﺮﯾqﻧﯽ،

روزاﻧﻪ  ۵۵ﻣﺎﯾﻞ راﻫﭙﯿqﯾﯽ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی از ﺑﯽ-

 .(۱۹۴ :۱۳۸۲روﻣﺎﻧﻮوﺳﮑﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت و

ﺧﻮاﺑﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ورزش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد

ﺳﯿﺴﺘﺎن ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم اﻋﻼم kﻮد اﯾﻦ

ﺳﻔﺮش را ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ رﺟﺒﻌﻠﯽ

)ﻫqن .(۲۱۶ ،۲۵۱ :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﺎﯾﺎن

ﺣﺒﯿﺐاف ﺑﻪ وی اﻃﻼع داده ﺷﺪه وی از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش

او در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ

ﻋﺰاﳌqﻟﮏ در  ۱۳ﺷﻮال ۱۳۳۱ق .او ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻮﻟﮑﻮﻧﯿﮏ

ﺑﻐﺪاد ارﺳﺎل kﻮد ،وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔqن ﻣﯽﮐﺮد

وﯾﮑﺎرﺷﯿﺴﮑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻗﺎﯾﻨﺎت و

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﻋﺜqﻧﯽ و دول اروﭘﺎﯾﯽ ،اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )ﻣﺤﺒﻮبﻓﺮﯾqﻧﯽ ۱۳۳ :۱۳۸۲ ،و

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .روﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ١در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈﺮ

ﺳﺎﮐqق .(۳۰۳۱ :ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای آن وارد

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ او

ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻮده

ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ

اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد اﮔﺮ وی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ

دوم داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽ-

ﺧﺼﻮص ﻋﺮﯾﻀﻪای ﺑﺮای ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و

ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی روس در ﻗﺎﯾﻨﺎت

ﺟﻮاب ﺑﺨﻮاﻫﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن

در ذﻫﻦ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ آن را ﺧﺎرج از وﻇﺎﯾﻒ

وی ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل

ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺖ )ﻫqن.(۱۹۵ :

ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ از ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺼﺐ و
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ روسﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻣﺘﺬﮐﺮ

1. M.Romanovski
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اhﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ .ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﮐﺸﻤﮑﺶ

ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺗﻨﺶ رواﺑﻂ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ را در اﯾﺮان ﮐﻢ ﮐﺮد

ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﺑﺎ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ

و ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﱰی در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﻪ

اداره ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت از ﺑﻠﮋﯾﮑﯽﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻮ ﻟﻠﻮ ﺣqﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽﺧﺎن ﻧﺨﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﻪ روﺳﯿﻪ،

ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روسﻫﺎ در آﻧﺠﺎ

ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻗﺪام زﻧﮓ

ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،از آن ﭘﺲ آراﻣﺶ

ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺨﻌﯽﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ ،زﯾﺮا روسﻫﺎ از آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺑﯽﻃﺮف ﻗﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در

ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در

آرام ﺑﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.

ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﺣﻀﻮرش در

او ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮاوﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد،

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﻗﺪام

زﯾﺮا روسﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﯾﻨﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽﻃﺮف

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺧﻮد را از ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و hﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﺶ در آﻧﺠﺎ

ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﺳﻦ kﺎﯾﻨﺪه

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اداری ﺑﻮد .ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در

ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺗﻠﮕﺮاﻓﭽﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﮐﻨﺴﻮل ارﺗﻘﺎء دادﻧﺪ و

ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری روسﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻮد از

زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺄﻣﻮران ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ

آن ﻣﺠﺰا و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﻨﺴﻮل روس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن ارﺗﻘﺎء داد ،زﯾﺮا

ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦرو ﺑﯿﺸﱰ دوره

ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﺎم زﯾﺎدی از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را
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ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ kﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ

در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺴﺎم اﻟﺪوﻟﻪ دوم و
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ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ

ﭘﴪش ﺣﺸﻤﺖ اﳌﻠﮏ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﻣﻘﺎرن

از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در

آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ hﺎﯾﻞ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ

اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﯾﻔﺎء kﻮد .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد

در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .او

ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد در رواﺑﻂ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣqﯾﺖ از ﺣﺸﻤﺖ-

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﯾﮏ-

اﳌﻠﮏ ﺳﻮم در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ دوم ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽ-

آﻣﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰود .اﯾﻦ اﻣﺮ

ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاه را ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ روسﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﯿﺸﱰ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺗﺪاوم ﻧﯿﺎﻓﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ روس-
ﻫﺎ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و اﻗﺎﻣﺖ ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﮐﱰ ﮐﺎس-
ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای وی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﻋﺮﺻﻪ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱آراﻣﺠﻮ ،ﻋﻠﯽ» .(۱۳۸۹) .ﻗﺎﯾﻨﺎت در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ« .ﭘﺎﯾﺎن-
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۲آراﻣﺠﻮ ،ﻋﻠﯽ و اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده» .(۱۳۹۰) .ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﻗﺪرت-

اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﻫﺎی ﺑﺰرگ در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ )۱۳۳۴-۱۲۱۰ق (.ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع

ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﻗﺎﯾﻨﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داد.

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﯾﻨﺎت« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘqﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن.

ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ روس ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﭘﯽ ﻗﺮارداد ۱۹۰۷م

)ﺷqره .۱-۲۵ (۱۹

ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﻪﺟﺎی آن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻮاﻧﻒ ﯾﮑﯽ از

 .۳اﺳﺘﺎدوخ) .اداره اﺳﻨﺎد و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠqﺳﯽ وزارت اﻣﻮر

ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از

ﺧﺎرﺟﻪ( .ﺳﺎل  -۱۳۳۰ﮐﺎرﺗﻦ  ،۳۵ﭘﺮوﻧﺪه .۳۵
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 .۴اﺳﺘﺎدوخ) .اداره اﺳﻨﺎد و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠqﺳﯽ وزارت اﻣﻮر

 .۱۸وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﺣﻤﺪی.(۱۳۷۸) .

ﺧﺎرﺟﻪ( .ﺳﺎل  ،۱۳۳۰ﮐﺎرﺗﻦ  ،۳۰ﭘﺮوﻧﺪه .۳۷

»اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن در اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ادﺑﯿﺎت و

 .۵اوﮐﺎﻧﺮ ،ﻓﺮدرﯾﮏ .(۱۳۷۶) .ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮدرﯾﮏ اوﮐﺎﻧﺮ از

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ) .ﺷqره .۱۸۳-۲۰۵ ،(۲۵

ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺷﯿﺮازه.

19. Ivanow, Wladimir. (2015). Fifty years in the

 .۶روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻧﻮ .ﺷqره  ۸۷و ﺷqره .۱۱۷

east. Edited by Farhad daftare. London:

 .۷ﺳﺎﮐ) .qﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان( .ﺳﻨﺪ ﺷqره
.۲۴۰۰۳۰۳۴۷/۱۹
 .۸ﺳﺎﮐqق) .ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس( .ﺷqره ﺳﻨﺪ ،۷۰۴۲۰/۳ ،۷۰۴۲۰/۱ ،۲۵۶۱ ،۴۲۷۳/۵
.۲۹۲۰/۱ ،۳۰۳۱ ،۸۹۲۴/۴ ،۸۹۲۴/۲ ،۷۰۴۲۰/۱

 .۹ﻋﻠﯿﺰادهﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،زﻫﺮا ،و زﻫﺮا ﻧﺎدی .(۱۳۹۲) .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮ.
 .۱۰ﻋﻠﯿﺰادهﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،زﻫﺮا ،و ﻋﻠﯽ آراﻣﺠﻮ» .(۱۳۹۰) .رﺷﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی :وﻻﯾﺖ ﻗﺎﯾﻨﺎت« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) .ﺷqره ،(۷
.۱۲۱-۱۳۹۶

 .۱۱ﮐﺎﻇﻢزاده ،ﻓﯿﺮوز .(۱۳۵۴) .روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان -۱۹۱۴
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۱۸۶۴م .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮی .ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ.

 .۱۲ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۹ﺗﺎ  .(۱۳۹۴) .۱۹۱۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد
رﻓﯿﻌﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ.

 .۱۳ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﻗﺎﯾﻨﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۲ﺗﺎ  .(۱۳۹۵) .۱۹۱۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد
رﻓﯿﻌﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ

 .۱۴ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ،ﭘﯿﺮوز .(۱۳۸۶) .ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎزی
ﺑﺰرگ :اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮزﻫﺎی ﴍﻗﯽ اﯾﺮان و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻋﺒﺎس اﺣﻤﺪی .ﺗﻬﺮان :ﻣﻌﯿﻦ.

 .۱۵ﻣﺤﺒﻮبﻓﺮﯾqﻧﯽ ،اﻟﻬﻪ .(۱۳۸۲) .اﺳﻨﺎد ﺣﻀﻮر دوﻟﺖﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﴍق اﯾﺮان .ﻣﺸﻬﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزه
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
 .۱۶ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪﭼﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ» .(۱۳۸۵) .ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب

ﺧﺮاﺳﺎن از اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗﺎﺟﺎر« .اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی) .ﺷqره  ۲۳۱و .۶۴-۶۹ ،(۲۳۲
 .۱۷ﻧﺠﻒزاده ،ﻋﻠﯽ» .(۱۳۸۵) .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت و رواﺑﻂ ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران در ﻋﴫ
ﻗﺎﺟﺎر« .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ) .ﺷqره .۸۷-۱۰۳ .(۲

I.B.tauris.

... 1907
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .٢ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﮐﺖاﳌﻠﮏ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ در ﺗﺤﺮﮐﺎت

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﻧﺎﻣﻪای از ﺑﺎرون ﭼﺮﮐﺎﺳﻒ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺎﯾﻨﺎت درﺑﺎره ﻗﺮض

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت

ﮔﺮﻓ Ãدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ

ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐqق(٨٩٢٤/٢:

ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐqق(۷۲۷۳۸/۱ :
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