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چكیده

 قصد روسیه تحت فشار گذاشتن.منطقه جنوب شرقی ایران صحنه رقابتهای روس و انگلیس در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود
 تأسیس.بریتانیا با هدف نزدیک ش��دن به هند و قصد انگلیس به وجود آوردن منطقه حائل و س��د دفاعی برای محافظت از هند بود
کنسولگریهای دولتهای رقیب در مجاورت منطقه مورد نظر از جمله اقدامات رقابتی دو قدرت بود تا اهداف و مطامع دولتهای متبوع
 این پژوهش با روش تاریخی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد آرشیوی در پی.خود را تامین نمایند
پاسخ به این سؤال بود که اهداف و کارکردهای کنسولگریهای انگلستان در کرمان و سیستان چه بوده است؟ یافتههای پژوهش حاکی
 درصد کنسولها و85  درصد و در سیستان80  در کرمان.از آن است که رویکرد انگلیس در جنوب شرق ایران رویکردی نظامی بود
 تراز تجاری کرمان با هند و اروپا بر اساس، در دوره فعالیت کنسولگری انگلیس در کرمان.نمایندگان کنسولی انگلیس از نظامیان بودند
-1913  درصد در سال53  به بیش از،.ق1324-1325/.م1906-1907  درصد در س��ال-83/60 ی از ارقام بسیار پایین
 اس��ناد کنسول
. درصدی در تجارت این منطقه با هند پدید آمد89  با تأسیس کنسولگری سیستان نیز جهشی. رسید.ق1331-1332/.م1912
. سیستان، کرمان، روسیه، انگلیس، کنسولگری، ایران:واژگان کلیدی

Objectives and Functions of the Britain consulates In Kerman
and Sistan (1894-1914)
Reza Sehhat Manesh3 / Mohammad Mehdi Moradi Khalaj4
Abstract

In the nineteenth and early twentieth centuries, south east of Iran was the place for British and
Russian competition. The objective of Russia was to pressure Britain for advancing towards
India. On the other hand, the objective of Britain was to create a buffer zone and defensive wall
for protection of India. Adjacent establishments of British and Russian consulates in the region
were some of the competitive elements, exercised by the both governments, facilitating their
corresponding objectives and interests. Through utilization of descriptive- analytical method
and library resources and documents, this investigation is administered. The main question is,
“What were the purposes and functions of British consulate in Kerman and Sistan?” The findings
suggest that the approach of British in south east of Iran was militaristic. The research shows
that 80% of staff members of consulate representatives in Kerman and 85% of staff members
of consulate representatives in Sistan acquired militaristic legal personalities. In the course
of activities of the British consulate in Kerman, the trade balance between Kerman and IndiaEurope increased from 83 /60% in 1906- 1907 to 53% in 1912- 1913. By the establishment of
the consulate in Sistan, the trade balance of the province with India increased to 89%.
Key words: Iran, Consulate, Britain, Russia, Kerman, Sistan.
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مقدمه
آغاز روابط گس��ترده ای��ران با دولتهای اروپائی به دوره صفوی بازمیگ��ردد که به دنبال تحوالت
جدید در اروپا و با رشد نظام بورژوازی سراسر جهان تبدیل به عرصه کشاکشهای دول استعماری
ش��د .این رقابتها در این برهۀ زمانی بیش��تر رقابتی بازرگانی برای کسب سود ،افزایش سرمایه ،و
تامین مواد اولیه بود .رقابت این دولتهای استعماری از اواخر قرن نوزدهم وارد مرحله جدیدی شد.
بزرگترین ویژگی این دوره ،دس��تهبندیهای سیاسی و نظامی بود که در اروپا شکل گرفت و بر آن
عصر امپریالیسم 5اطالق شد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم س��رزمین ایران به صحنه رقابت انگلیس ،روس��یه و
آلمان تبدیل شده بود .روسها و انگلیسیها در تقابل با هم در مناطق نفوذ خود در ایران به استحکام
موقعی��ت خود میپرداختند و از طریق قراردادهای اس��تعماری ،کاپیتوالس��یون ،تجارت ،نظامیان ،و
میس��یونهای مذهبی برای گستردن نفوذ خود بهره میبردند .کنسولگریها نیز در این زمینه نقش
مؤثری داش��تند .پژوهش پیش رو با روش تاریخی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع
تاریخی و اسناد آرشیوی ،از رهگذر بررسی کنسولگریهای انگلیس در کرمان و سیستان به رقابت
این دولت با دیگر دولتهای امپریالیس��تی در مناطق جنوب ش��رقی ایران میپردازد و قصد یافتن
پاس��خ این پرسش را دارد که کنس��ولگریهای انگلیس در کرمان و سیستان بر اساس چه اهدافی
تشکیل شدند و دارای چه کارکردی بودند؟
از ادبیات تحقیق ،رز گریوز 6در مقالهای با عنوان «موقعیت سیس��تان در خط مش��ی بریتانیا در
برابر مرزهای هندوستان »،از جایگاه سیستان و اهمیت آن سخن رانده است .نویسنده در این مقاله
اطالعات تازهای با توجه به اس��ناد موجود در انگلس��تان ارئه داده است .اما این اثر تنها به اطالعات
 .5امپریالیس��م در پی ایجاد امپراتوری و حفظ آن اس��ت و بر کش��اکشهایی که از دهۀ 1880م1297/.ق .تا 1914م1333/.ق.
بر سیاس��ت بینالمللی حاکم بود عصر امپریالیس��م اطالق شد .امپریالیسم در اصل پدیدهای سیاسی مبتنی بر قدرت به شمار میآمد و
ش��امل گس��ترش قدرت حکومتهای بزرگ اروپایی به سراسر کره زمین میشد .در اصطالح سیاس��تمداران آسیا و آفریقا ،امپریالیسم
اغلب به معنای تس��لط سیاسی اس��ت و مفهوم اقتصادی آن را در کلم ۀ استعمار میجویند .امپریالیسم به امپریالیسم نظامی ،اقتصادی،
و فرهنگی تقس��یم میش��ود و با مفهوم استعمار پیوندی نزدیک و جدا نشدنی دارد .امپریالیستها ادعا میکردند که هدفشان گسترش
تمدن و رساندن دستآوردهای آن به مردمان دارای نژاد و فرهنگ پستتر است .اما در بنیاد این احساس رسالت برای تمامی بشریت،
ایمان به برتری نژادی ،مادی و فرهنگی نژادهای س��فید وجود داش��ت .بنگرید به :داریوش آش��وری ،دانشنامه سیاسی ،چاپ بیست و
یکم (تهران :مروارید ،)1391 ،ص 36-38؛ بهاءالدین پازارگاد ،مکتبهای سیاسی ،چ( 3تهران :انتشارات اقبال ،)1343 ،ص 28؛ احمد
ساعی ،نظریههای امپریالیسم (تهران :قومس ،)1376 ،ص 8؛ اریک هابسبام ،صنعت و امپراتوری ،مترجم عبداهلل کوثری (تهران :نشر
ماهی ،)1387 ،ص .149-150
6. Roz Greaves
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به دست آمده از کنسولگری توجه کرده است و به ساختار و کارکرد این سازمان دیپلماتیک توجهی
نکرده اس��ت .نخستین آثاری که در زمینۀ کنس��ولگری به زبان فارسی پدید آمد آثار صفورا برومند
اس��ت .این نویس��نده در ابتدا دو مقاله با عنوان «سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر »،و «کنسولگری
بوش��هر و تجارت اسلحه در خلیج فارس »،را در نش��ریۀ تاریخ روابط خارجی ایران منتشر کرد و در
اثر بعدی خود با عنوان «سركنس��ولگري بريتانيا در بوشهر 1332- 1177ق1914 /.- 1763م »،.به
صورت مبسوط به این موضوع پرداخت 7.پژوهش پیش رو به کنسولگریهای انگلستان در محدودۀ
جنوب ش��رق ایران خواهد پرداخت که تا کنون کار مس��تقلی در این زمینه انجام نش��ده اس��ت و از
سوی دیگر این مراکز دیپلماتیک را از دریچۀ اهداف و کارکردهای امپریالیستی برای دولت بریتانیا
مینگرد.

قرار گرفتن جنوب شرق ایران در محدوده دفاعی هند
مناطق جنوب شرقی ایران متشکل از سیستان ،کرمان و بلوچستان ،به جهت موقعیت سوقالجیشی
و واقع ش��دن در نزدیکی مرزهای هندوستان ،در سیاست انگلستان در قرن نوزدهم از جایگاه بسیار
مهمی برخوردار ش��دند .سیس��تان در شمال و شمال غرب به خراس��ان ،شرق به قندهار و زابلستان،
جنوب و جنوب غرب به مکران و کرمان محدود میشد 8.این منطقه در دوره قاجار معموال ضمیمه
ایالت خراسان و والیتی تابع قائنات بود و نایبالحکومهای از جانب امیر قائنات در نصرتآباد [مرکز
سیس��تان] سکونت داش��ت .9بلوچستان نیز از عهد قدیم معموال از ملحقات کرمان و شاید مهمترین
والیت از ایالت کرمان محس��وب میشده اس��ت .بر اساس گزارش هیگ 10،کنسول بریتانیا در سال
1909م1327/ق .ایالت کرمان و بلوچستان در بخشهای شمالی به خراسان و دشت لوت ،در شرق
به بلوچستان تحت حمایت بریتانیا ،در جنوب به خلیج عمان و منطقه کنسولی بندرعباس و در غرب
به ایالت فارس محدود میشد 11.این مناطق از ابتدای قرن نوزدهم ،به علت ظهور ناپلئون ،در مدار
 .7برای اطالع از آثار صفورا برومند بنگرید به فهرست منابع.
8. John MacDonald Kinneir, Geographical Memoir of the Persian Empire (London: Cox and Baylis,1813),
p. 189.

 .9عبدالرضا ساالر بهزادي ،بلوچستان در سالهاي  1307تا  1317قمري (تهران :بنياد موقوفات دکتر محمود افشار ،)1384 ،ص
7؛ جرج ناتانیل کرزن ،ایران و قضیه ایران ،چ  ،4ج ،1ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی( ،تهران :علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص.274
10. Haig

 .11مریم کمالی« ،اس��ناد پارلمانی انگلس��تان( )5کرمان 1909-1912م »،.مجله اس��ناد بهارستان ،س ،2ش( 5بهار ،)1391
ص .364
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سیاست استعماری انگلیس و کمپانی هند شرقی قرار گرفتند .ناپلئون که اساس هستی انگلستان را
بر اداره مستعمرات آن میدانست ،در صدد برآمد تا با تسلط بر مشرق زمین ،شالودۀ امپراتوری بریتانیا
را متزلزل سازد و مصر و هندوستان را به حیطه تصرف خود درآورد 12.انگلیسیها هم برای مقابله با
ناپلئون دست به کار شدند و با مسافرتهای پاتینجر 13و کریستی 14در سال 1810م1225/ق .اولین
15
اطالعات معتبر خود را پیرامون کرمان ،بلوچستان ،و سیستان فراهم آوردند.
با از بین رفتن خطر ناپلئون و پایان جنگهای ایران و روسیه ،چرخشی در سیاست انگلیس
نس��بت به ایران به وجود آمد .انگلستان از این برهه در هندوستان ،افغانستان ،و آسیای مرکزی
مش��غول بسط نفوذ سیاس��ی و اس��تعماری بود 16 .نتیجۀ این رویکرد انگلستان ،جدایی هرات از
ایران و الحاق آن به افغانس��تان بود و انگلیس��یها دیوار دفاعی هند را به آس��یاي مرکزي تغییر
17
دادند.

رقابتهای امپریالیستی و بازتاب آن در شرق و جنوب شرق ایران
از نیمه قرن نوزدهم رقابت دولتهای متخاصم اروپایی در ایران ،به خصوص بین انگلیس و روسیه،
روندی سریعتر به خود گرفت و مناطق جنوب شرق ایران نیز در نزد ایشان اهمیتی راهبردی یافت.
بخش مهمی از گس��ترشجوییهای روسیه در آسیا بعد از دهه 1850م1266/.ق .صورت گرفت که
این دولت دوباره متوجه آسیا شده بود 18.شکست روسیه در جنگ کریمه 1856م1272/.ق .و انعقاد
معاهده پاریس ،چرخشی در سیاست توسعهطلبانۀ روسیه از اروپا و عثمانی به سوی شرق ،ترکستان،
و آسیای مرکزی به وجود آورد .روسها در سالهای 1865م1281/.ق .تا 1876م1293/.ق .شهرهای
بخارا ،س��مرقند ،خوقند ،و خیوه ،و تقریب ًا سراس��ر ماوراءالنهر را تصرف کردند و در کنار س��یحون و
 .12جورج لنزوسکی ،رقابت روسیه و غرب در ایران ،چ ،2ترجمه اسماعیل رائین (تهران :انتشارات جاویدان ،)2536 ،ص .20
13. Pottinger
14. Christie

 .15رز گریوز« ،موقعیت سیس��تان در خط مش��ی بریتانیا در برابر مرزهای هندوستان »،ترجمه معصومه ارباب ،مجله تاریخ روابط
خارجی ،س دوم ،ش  5و ( 6زمستان  1379و بهار  ،)1380ص 39؛ کرزن ،ج ،2ص .310
 .16رز گریوز« ،روابط ایران با بریتانیای کبیر و هندوستان ـ بریتانیا  »،1798-1921تاریخ ایران کمبریج (دوره افشار ،زند و قاجار)،
چ ،2به سرپرس��تی پیتر آوری ،ترجمه مرتضی ثاقبفر (تهران :جامی ،)1388 ،ص373؛ محمود ،محمود ،تاریخ روابط سیاس��ی ایران و
انگلیس در قرن نوزدهم ،ج( 1تهران :انتشارات اقبال ،)1361 ،ص .253
 .17ساالر بهزادی ،ص .71-72
 .18رابرت ُرزول پالمر ،تاریخ جهان نو ،ج ،2چ ،4ترجمه ابوالقاسم طاهری (تهران :امیرکبیر ،)1383،ص .1150

اهداف و کارکردهای کنسولگریهای انگلیس در کرمان و سیستان (1312-1333ﻫ.ق) 59 /

در همس��ایگی ایران مستقر شدند 19.روسها با س��اخت بنادر و بناهای نظامی نفوذ خود را در شرق
خزر تثبیت کردند و نیروی نظامی خود را در غرب تا شرق خزر مستقر کردند 20.با تصرف گئوگتپه
1881م1298/.ق .و مرو 1884م1301/.ق ،.کار توسعهطلبی آنان در ماوراءالنهر تکمیل شد و روسیه
21
را در موقعیتی که از لحاظ سوقالجیشی به هندوستان مشرف باشد قرار داد.
به دنبال این تحوالت که افغانس��تان را در معرض تهدید روس��یه قرار داد ،انگلیس س��د دفاعی
هند را مجدداً تغییر داد و منطقۀ دفاعی هند به جنوب ش��رق ایران محدود ش��د .به نظر رس��ید که
افغانستان به عنوان سد دفاعی برای هند دیگر چندان مورد اعتماد نیست .از سال 1879م1296/.ق.
لرد سالیسبوری 22ـ وزیر خارجۀ انگلیس ـ سیاست تکیه بیشتر بر ایران به جای افغانستان به عنوان
س��نگر اصلی دفاع از هند را در پیش گرفت .حتی قرار بود به ش��اه اجازه داده ش��ود تا هرات و آن
س��وی سیس��تان را تصرف کند که البته این طرح به مرحله اجرا در نیامد 23.در ابتدای قرن بیس��تم
سیاستمداران انگلیسی در اسناد و مکاتبات خود با یکدیگر نگرانی خود را از حضور احتمالی نظامی
24
روس��یه در ایران اب��راز کردند و به دنبال راه حلی برای مواجهه ب��ا چنین خطری بودند .هاردینگ
وزیر مختار انگلیس در ایران در نامهای از لنس��داون 25وزیر امور خارجه استفس��ار کرد که در صورت
رخ دادن چنین رویدادی ،انگلیس هم باید به بهانۀ حفظ نظم ،بنادر جنوب ایران و والیت سیس��تان
26
را اشغال کند.
در آغاز سده بیستم تجدید نظرهای گستردهای در تدوین سیاست خارجی بریتانیا در حال انجام
بود .انگلس��تان که در آسیای مرکزی ،یعنی مناطقی که هند را از روسیه تزاری جدا میکرد و شامل
مناطق تبت ،ایران ،و افغانس��تان میشد ،با روس��یه اختالف داشت و از حضور روسیه در قسطنطنیه
و مدیترانه وحش��ت داش��ت ،همۀ اختالفات خود را با این دولت حل کرد 27.در این دوره در انگلیس
نگرانی شدیدی نسبت به آلمان به وجود آمده بود و جنگ روس و ژاپن به طور موقت تهدید روسها
 .19سرپرسی سایکس ،تاریخ ایران ،ج ،2چ ،8ترجمه محمدتقی فخر داعی گیالنی (تهران :دنیای کتاب ،)1389 ،ص .513-514

20. Sir V. Chirol, The Middle Eastern Question or Some Political Problems of Indian Defense,( London:
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را برای منافع انگلیس برطرف س��اخت .در اوت 1907م1325/.ق .روس��یه و انگلستان بر سر ایران،
افغانس��تان و تبت به توافق رس��یدند 28.بر اساس این قرارداد در ایران دو منطقۀ نفوذ به وجود آوردند
که منطقه روس از قصر ش��یرین ش��روع شده پس از عبور از اصفهان ،یزد ،و خواف در منطقهای که
مرز ایران و افغانس��تان و روس��یه یکدیگر را قطع میکنند خاتمه مییافت ،خط منطقۀ انگلیسها از
29
مرز افغانس��تان شروع ش��ده پس از عبور از قازیک ،بیرجند ،و کرمان به بندرعباس منتهی میشد.
نکته مهم این جاست که در سیاست جدید بریتانیا ،مناطق جنوب شرقی ایران در حوزۀ نفوذ انگلیس
ق��رار گرفت و همان مناطقی را در برگرفت که کنس��ولگریهای کرمان و بلوچس��تان ،سیس��تان،
بیرجند ،و بندرعباس در آن جا تأسیس شده بود.

رقابت روس و انگلیس در تاسیس کنسولگریهای شرق و جنوب شرق ایران
روسه��ا بع��د از معاهده ترکمانچای درجامۀ بازرگانی و تجاری در ش��رق ایران و ترکس��تان رخنه
کردن��د 30.مرزهای روسها از بعد از معاه��دۀ ترکمانچای در غرب دریای خزر تقریب ًا تغییری نکرد و
آنها مرزهای خود را در ش��رق خزر گس��ترش دادند و س��رزمینهای زیادی را هم به دست آوردند؛
این قس��متها که مرزهای ش��مالی و شمال شرقی ایران را تشکیل میداد تحت نفوذ روسیه درآمد.
روسها از س��ال 1838م1254/.ق .جزایر آش��وراده در دریای خزر را هم ب��ه صورت پایگاه دریایی
خود درآورده بودند 31.و بر اس��اس یکی از بندهای معاهده ترکمانچای ،حق تأس��یس کنسولگریها
و ایج��اد نمایندگ��ی بازرگانی در هر نقطه از ایران را به دس��ت آورده بودند 32.این موضوع در س��ال
1837م1253/.ق .که مسئله هرات بین ایران و افغانها مطرح شد ،اهمیت یافت .زیرا چنانچه ایران
موفق به تصرف هرات میشد ،امکان داشت روسها نمایندگانی در این شهر گمارده و به هند بسیار
نزدیک شوند 33.روسها با به دست آوردن امتیاز تأسیس کنسولگری در هر نقطه از خاک ایران ،به
 .28گریوز« ،موقعیت سیستان در خط مشی بریتانیا در برابر مرزهای هندوستان »،ص .54-55
 .29سایکس ،ج ،2ص .580-582
 .30پییر رونوون ،تاریخ روابط بینالملل در قرن نوزدهم ،ج ،2ترجمه قاسم صنعوی (مشهد :آستان قدس رضوی ،)1370 ،ص .109
31. Chirol, pp. 38-39.

 .32رضاقلی خان هدایت ،تاریخ روضهالصفای ناصری ،ج  ،9بخش دوم ،چ ،2تصحیح و تحش��یه جمش��ید کیانفر(تهران :اساطیر،
 ،)1385ص 7884؛ اعتمادالسلطنه محمد حسن خان صنیعالدوله ،تاریخ منتظم ناصری ،ج ،3تصحیح محمد اسماعیل رضوانی(تهران:
دنیای کتاب ،)1367 ،ص .1584-1585
 . 33پیت��ر آوری ،تاریخ معاصر ایران از تأس��یس ت��ا انقراض قاجاریه ،ج ،1چ ،3ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی (تهران :موسس��ه
انتشارات عطائی ،)1373 ،ص .107
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تدریج کنسول و نمایندگان کنسولی در بنادر و شهرهای متعدد ایران گماشتند .ابتدا در رشت در عهد
س��لطنت محمدشاه و سپس در استرآباد ،گز ،مشهد سر و شاهرود ،...هر جا که نصب نماینده رسمی
قرین صالح نبود ،نمایندگانی در لباس روحانی و معمو ًال هم از میان ارامنه متولد روسیه و یا افرادی
که در کار تجارت بودند ،استخدام نمودند تا اهداف آن دولت را تأمین کنند 34.روسها پس از تأسیس
کنس��ولگری کل خود به س��ال1897م1314/.ق .در اصفهان در صدد برآمدن��د تا در مناطقی که از
دیرباز در حوزۀ نفوذ انگلیس قرار داشتند نیز کنسولگری برقرار نمایند .لذا در سال 1899م1316/.ق.
یک کنس��ولگری در بصره و در 1901م1318/.ق .یک کنسولگری در بوشهر با اسکورتی از قزاقان
روسی را افتتاح کرد 35.چند سال بعد خواهان تأسیس کنسولگری در بندرعباس شد 36.مناطقی که از
دیرباز در حوزۀ نفوذ انگلیس قرار داشتند و آنها حضور روسها را در این مناطق برنمیتافتند.
انگلس��تان نیز مانند روسیه از امتیاز کاپیتوالسیون برخوردار شد که به موجب آن قادر بود در هر
نقطه که میخواست کنسولگری و نمایندگی تجاری دایر کند 37.البته نخستین نمایندگیهای محلی
و کنس��ولی انگلیس در ایران ،در مناطق جنوبی ایران تأسیس شد .انگلیس از 1762م1175/.ق .در
بوش��هر نماینده مقیم داشت و در 1830م1245/.ق .برای بندر لنگه نیز نماینده محلی تعیین کرد .تا
قبل از در گرفتن رقابتهای شدید در اواخر قرن نوزدهم ،تنها در شهرهای تبریز1837م1252/.ق،.
تهران1841م1256/.ق ،.و رش��ت 1858م1274/.ق .نمایندۀ کنس��ولی داشت .البته در شیراز هم از
1808م1222/ق .نماین��دۀ محلی داش��تند ،اما این نمایندگان تا س��ال 1903م1320/.ق .که برای
ش��یراز نمایندۀ کنسولی تعیین شد تنها به دو نفر محدود بود .روند تأسیس کنسولگریهای انگلیس
در مقط��ع زمانی اواخ��ر قرن نوزدهم میالدی در ش��هرهای کوچک و بزرگ ایران ش��تاب گرفت.
بین سالهای 1878م1295/.ق .تا 1909م1327/.ق .کنسولگریهای انگلیس در شهرهای بوشهر،
اس��ترآباد ،محمره(خرمشهر) ،کرمانشاه ،مش��هد ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،سیستان ،بندر عباس ،شیراز،
اهواز ،اراک ،و بیرجند تأس��یس ش��د و انگلستان در این شهرها کنسول یا نمایندگان کنسولی تعیین
کرد .نخستین نمایندگی انگلیس در جنوب شرق ایران در گواتر برقرار شد که بین سالهای -1873
1863م1279-1289/.ق .س��ه نماین��ده از بریتانیا در آن جا حضور داش��تند ،میتوان حدس زد که
 .34کرزن ،ج ،2ص .702-703
 .35گریوز« ،روابط ایران با بریتانیای کبیر و هندوستان -بریتانیا 1798-1921م »،.ص .411
 .36کاظم زاده ،ص .445
 .37یرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،مترجمان کاظم فیروزمند و حس��ن شمسآوری و محسن مدیرشانهچی (تهران :نشر
مرکز ،)1377 ،ص .47
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این نمایندگان برای تس��هیل در احداث خطوط تلگراف و کمیسیون مرزی در آن جا حضور داشتند.
کنس��ولگری کرمان در 1894م1311/.ق .و کنس��ولگری سیس��تان در 1898م1315/.ق .تأس��یس
ش��د .در س��ال 1904م1321/.ق .نمایندۀ کنسولی بم ،در س��ال 1905م1322/.ق .در ملک سیاه و
از 1909م1327/.ق .در بیرجن��د نایب کنس��ول تعیین ش��د .علیرغم این ک��ه در چند منطقۀ جنوب
ش��رق ایران کنس��ولگری تأسیس شد ،اما این کنس��ولگریها یا نظیر گواتر ،ملک سیاه ،و بم برای
م��دت کوتاهی فعالیت کردند ،یا نظیر بیرجند 1909م1327/.ق .و زاهدان 1923م1341/.ق .فعالیت
خود را دیر ش��روع کردند .از این رو مهمترین کنس��ولگریهای جنوب شرق ایران کنسولگریهای
کرمان و سیس��تان بودند که نسبت به دیگر کنسولگریها زودتر تأسیس شده بودند و دوام بیشتری
یافتند 38.نخس��تین رویارویی روس و انگلیس در تأس��یس نمایندگیها و کنس��ولگریها در مشهد
صورت گرفت .در ابتدا روس��یه در اواخر سال 1888م1305/.ق .برای تأسیس کنسولگری در مشهد
پیش��قدم شد و والس��ف 39کنسول روسیه در رشت به سمت سرکنس��ول تزار در مشهد تعیین شد و
در 1889م1306/.ق .در مش��هد مس��تقر گردید .انگلیس��یها هم بالفاصله وارد عمل شدند .ژنرال
مکلین 40در همان اوان سرکنسول بریتانیا در مشهد تعیین شد و قدری هم زودتر از همکار روسی
41
خود به محل ماموریت وارد و رئیس هیأت سیاسی در ایالت خراسان گردید.

سایکس و تاسیس کنسولگری کرمان و سیستان
دو تن از انگلیس��یها که در برهه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم خدمات شایانی به انگلیس
کردند سایکس 42و کرزن 43بودند .ابتدا کرزن به ایران مسافرت کرد و برای عقب نماندن از سیاست
امپریالیستی در ایران توصیههایی چند نمود که از آن جمله است:
 .1نمایندگی کنسولی برای کرمان و یزد انتخاب شود.
 .2جاد ه اصلی خلیج فارس به مشهد که کرمان را از طریق راهور(راور) ،نهی بند(نایبند) ،و تون به
مشهد متصل میکرد تعمیر و اصالح شود.
 .38لوئی رابینو ،دیپلماتها و کنس��ولهای انگلیس در ایران ،ترجمه غالمحس��ین میرزا صالح (تهران :نشر تاریخ ایران،)1363 ،
ص.135-149
 .41کرزن ،ج ،1ص .236-238

39. Vlasov
40. Maclean

42. Sir Percy Sykes
43. Curzon
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 .3برای ایجاد جاده تازه از افغانس��تان صرف نظر شود و جاده تازهای از کویته از طریق سیستان تا
44
بیرجند کشیده شود.
به دنبال او سایکس مسافرتهائی به ایران کرد و با شناختی که از مناطق کرمان ،بلوچستان ،و
سیس��تان به دست آورد و با برآوردی کام ً
ال سیاسی به تأسیس کنسولگری کرمان و سیستان مامور
ش��د .سایکس در س��ال 1894م1311/.ق .کنسولگری کرمان و بلوچس��تان و در 1898م1315/.ق.
کنسولگری سیستان را تأسیس نمود 45.بعد از این مأموریتها او در سال 1906م1324/.ق .به سمت
سرکنسول بریتانیا در مشهد تعیین شد 46.از نظر انگلیسیها مقابله با گسترشجوییهای روسیه بسیار
حیاتی بود .روسها از 1891م1308/.ق .در سیستان عاملی دائمی داشتند که سعی در گسترش نفوذ
روس��یه در میان مردم داش��ت .در حالی که هیچ تبعه روسی در آن حوالی وجود نداشت و هیچگونه
منافع تجارتی در سیستان نداشتند ،در سال 1898م1316/.ق .کنسولی برای سیستان تعیین کردند.
در همین زمان کنس��ول انگلیس در کرمان بیدرنگ ب��ه وزارت امور خارجه انگلیس اصرار کرد که
برای سیس��تان کنس��ول تعیین کنند .به زودی خود سایکس به سیس��تان منتقل شد و کنسولگری
انگلیس را تأس��یس نمود 47.اگر چه روسها در سیس��تان برای تأس��یس کنسولگری پیشقدم شدند،
اما کنس��ولگری روس در کرمان در س��ال 1901م1319/.ق .چند س��ال بعد از گشایش کنسولگری
48
انگلیس ،در دوره حکومت عالءالملک 1319-1320ق1901-1902/.م .تأسیس شد.
س��ایکس به عنوان یک نظامی انگلیس��ی مجری سیاس��تهای دولت متبوع خود بود و در این
زمین��ه آموزشه��ای الزم را قبل از حرکت به س��وی ایران دی��ده بود .او قبل از این که در س��ال
1892م1309/.ق .مأم��ور حرک��ت به ایران ش��ود ،چندماهی را در اروپای ش��رقی به قصد تحصیل
اطالعات الزم بس��ر برد؛ اطالعاتی که به گفته خود او راجع به مس��ائلی بود که در ظرف سی سال
بعد حل و تصفیه آن ضرورت پیدا میکرد 49.او مأمور تأس��یس کنس��ولگری کرمان و بلوچس��تان،
سیس��تان ،تش��کیل پلیس جنوب و نیز مأمور در کمیسیون تعیین مرز ایران و هند در بلوچستانشد
 .44کرزن ،ج ،1ص .292-293
 .45سرپرسی سایکس ،سفرنامه سایکس ،چ ،2ترجمه حسین سعادت نوری (تهران :ابن سینا ،)1336 ،ص  207و .376
 .46رابینو ،ص .148
 .47کاظم زاده ،ص .388 -391-392
 .48محمود همت کرمانی ،تاریخ مفصل کرمان ،چاپ هفتم (تهران :انتش��ارات گلی ،)1389 ،ص 360؛ احمد علی خان وزیری،
تاریخ کرمان (ساالریه) ،ج ،2چ ،3تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی (تهران :انتشارات علمی ،)1364 ،ص .878
 .49سایکس ،ص .4
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و بدین ترتیب در ش��مار کارشناس��ان جنوبشرق ایران درآمد .س��ایکس و کرزن با نوشتن آثار خود
نیز در خدمت برنامه دولت انگلیس بودند .سایکس با سفرنامۀ خود و بعد با نوشتن تاریخ ایران خأل
اطالعات انگلیس��یها را نس��بت به ایران پر کرد .زیرا از زمان ملکم تاریخ جامعی که حاوی نتایج و
تحقیقات جدید باش��د درباره ایران نوشته نشده بود 50.همچنین سفرنامۀ سایکس مکمل کتاب ایران
و قضیه ایران اثر کرزن اس��ت .س��ایکس سعی کرد در مورد مناطقی که کرزن دیده و از آنها بحث
کافی کرده بود کمتر س��خن براند ،و بیش��تر به مناطقی چون جنوب شرق ایران توجه کرد که کرزن
51
از آنها دیدن نکرده بود.

مسئولیت نظامیان انگلیسی در کنسوگریهای جنوب و شرق ایران
براساس کتاب لویی رابینو ،52دیپلماتها و کنسولهای انگلیس در ایران ،در مناطق جنوبی و شرقی
ایران بیش��ترین نظامیان بریتانیایی بودند و رویکرد انگلیس در شرق و جنوب شرق ایران رویکردی
نظامی بوده است .در زمینه نظامی ،سرپرسی سایکس پایهگذار دو کنسولگری انگلیس در کرمان و
سیستان ،خود از نظامیان انگلیس بود .تعداد کل کنسولها و نمایندگان کنسولی انگلیس در ایران از
هنگام تأس��یس این س��ازمانها تا پایان فعالیت آنها  342نفر بود که در  33منطقه و شهر در ایران
حضور داشتند .از این تعداد  260نفر در مناطقی حضور داشتند که در آن جا کنسولهای نظامی هم
دارای مس��ئولیت شدند (نمودار شماره  .)1در این مناطق  42/39درصد کنسولها و نمایندگان یعنی
 145نف��ر نظامیان انگلیس بودند که  119نفر و به عبارتی  82/.6درصد نظامیان در جنوب و جنوب
ش��رق حضور داش��تند .از این یکصد و نوزده نفر هم  68نفر و به عبارتی بیش از  57درصد در شرق
و جنوب ش��رق مسئولیت یافتند .بیش��ترین تعداد نظامیان در شهرها و مناطق مختلف بدین ترتیب
است :بوشهر  31نفر ،سیستان  17نفر ،کرمان  16نفر ،زاهدان  14نفر ،مشهد  14نفر ،محمره 10نفر،
بندرعباس 9نفر ،اهواز  8نفر (نمودار ش��ماره  .)2در آمار کلی هم مش��اهده شد که  61نفر یعنی 43
درصد نظامیان تنها در چهار منطقه کرمان ،سیس��تان ،مش��هد ،و زاهدان مصدر کار بودند .نسبت به
تعداد کل نمایندگان و کنس��ولها ،این چهار منطقه بیش��ترین نظامی را داشتند .نظامیان در کرمان
 80درصد ،مش��هد  82درصد ،سیس��تان  85درصد و در زاهدان  100درصد کنس��ولها و نمایندگان
 .50یاپ« ،دو مورخ انگلیس��ی تاریخنگاری ایران »،تاریخنگاری در ایران ،چ ،2ترجمه و تألیف یعقوب آژند (تهران :نش��ر گستره،
 ،)1388ص .233
 .51سایکس ،ص .2
52. Louis Rabino
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کنس��ولی این مناطق را تشکیل داده بودند (نمودار شماره  .)3نظامیان انگلیس با درجات مختلف به
کنسولی یا نمایندگی مأمور میشدند که بیشترین فراوانی آنها بر حسب درجه به ترتیب سرهنگ،
س��رگرد ،و س��روان بود(نمودار شماره  .)4اگرچه تعداد کنسولهای نظامی در بوشهر از جاهای دیگر
بیش��تر بود ،باید توجه داش��ت که بوش��هر از 1762م1175/.ق .تا 1946م1365/.ق .به مدت 184
س��ال دارای نماینده و کنس��ول بود و از 1811م1226/ق یعنی  83قبل از کرمان نظامیان در آن جا
مس��تقر ش��دند و این در حالی است که کنسولگری کرمان بین س��الهای 1894-1945م-1364/
1312ق ،سیس��تان 1898-1944م1316-1363/.ق ،.مش��هد 1889-1945م1307-1364/.ق ،.و
زاهدان 1923-1945م1341-1364/.ق .دایر بودند .ضمن این که در دوره مورد نظر بین سالهای
1894-1914م1312-1332/.ق ،.کرمان و سیستان از معدود مناطقی در ایران بودند که  100درصد
کنس��ولها یا نمایندگان آنها ،از میان نظامیان انگلیس انتخاب ش��دند .تنها منطقهای که خارج از
حوزۀ جنوب ش��رق ایران چنین ش��رایطی داش��ت ،اهواز بود که در جنوب غرب ایران واقع است .در
این آمار تنها نمایندگان و مأموران انگلیس��ی در کنس��ولگری آمده است و آمار سفرا و وزیر مختاران
53
به حساب نیامده است.

انگلیس��یها کارکنان کنس��ولگریهای ش��رق و جنوب ایران را به ج��ای وزارت امور خارجه از
اداره سیاس��ی ارتش انتخاب میکردند .دلیل آن هم این بود که پرس��نل نظامی ارتش با مسائل این
 .53بنگرید به :رابینو ،ص .135-149
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مناطق که در مجاورت هندوس��تان بود آشنایی بیشتری داشتند و در این زمینه آموزشهای الزم را
برای رهبری سیاست انگلیس و برخورد با مردم منطقه دیده بودند .بسیاری از کنسولهای انگلیس
در سیس��تان از جمله کاپیتان ترنچ 54،ماژور بن 55،ماژور فیلوت 56،و کاپیتان وایت 57،از پرس��نل ادارۀ
58
سیاسی ارتش انگلیس بودند که در این منطقه مأمور شدند.
یکی از علل اصلی رویکرد نظامی انگلیس در این مناطق باز شدن پای دولتهای رقیب انگلیس
در این مناطق اس��ت .گس��ترش رقابتهای اروپایی به ایران و شرق این سرزمین موجب شد که هر
کدام از دولتهای رقیب در صدد ش��ناخت بیش��تر و بهتر از مناطق مختل��ف و برآورد ظرفیتهای
منطقهای ایران برآیند .انگلیس برای مواجه شدن با دولتهای رقیب در ایران و به خصوص جنوب
شرقی ایران و نیز ساختن بنای محکم سد دفاعی هندوستان در این منطقه حضوری نظامی داشت.
ش��واهدی از تحرکات روسها در این مناطق دیده ش��ده بود .در س��ال 1312ق1894/.م ،.روسها
برای اطالع از وضع تجارت ایران و انگلیس س��یاحانی را به مناطق جنوبی ایران از جمله اصفهان،
فارس ،بندرعباس ،کرمان ،و یزد گس��یل کردند .یکی از این اش��خاص تومانسکی 59بود که در سال
1312ق1894/.م .در ش��یراز بود و با س��ران سیاس��ی و نظامی این ایالت مالقات و دیدارکرد 60.به
نظر میرس��د بازدیدهای او برای کس��ب اطالعات سیاس��ی و نظامی بود تا تجاری و کسب آگاهی
از تجارت انگلس��تان .وقتی س��ایکس در تابستان 1900م1317/.ق .به چاه بهار در بلوچستان رسید،
فیلون از اعضای هیئت زمین پیمایان روس در آن جا وفات کرده و دفن ش��ده بود 61.در سیس��تان
هم روسها به س��یر و س��فر میپرداختند و به عنوان هدیه در میان عشایر تفنگ تقسیم میکردند.
در 1898م1316/.ق .یک نقشهبردار روسی با سه تن از دستیارانش به صورت اتفاقی! از مرز ایران
و بلوچس��تان نزدیک میرجاوه س��ر در آورده بودند 62.در س��ال 1318ق .هم سه نفر از اتباع روسیه
54. Captain Trench
55. Major Benn
56. Major Phillott
57. Captail White
58. Arnold Henry Savage Landor, Across Coveted Lands or a Journey from Flushing to Calcutta Overland,
Vol. 2 ( New York: Charles Scribner Sons, 1903), pp.168-169.
59. Tumansky

 .60علی اکبر سعیدی سیرجانی(به کوشش) ،وقایع اتفاقیه :مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران از
سال  ۱۲۹۱تا  ۱۳۲۲ق( ،تهران :نشر آسیم ،)1383،ص .462
 .61سایکس ،ص .329
 .62کاظمزاده ،ص .391-392
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مناطق جنوب ش��رقی ایران از جمله س��راوان ،چابهارَ ،فهرج ،و بمپور را سیاحت کردند 63.با تأسیس
کنس��ولگری روس��یه هم مأمورین این دولت به دنبال شناخت همه جانبه از کرمان بودند و سعی در
64
جمعآوری اطالعات مبسوط از حوزۀ فعالیت خود داشتند.
از س��وی اتباع کش��ورهای متحد (اتحاد مثلث) هم تحرکاتی در این مناطق مش��اهده میشود.
س��ایکس در طی مس��افرت کرمان به یکی از اتباع آلمان در نرماش��یر برخورد ک��رد .از نظر او این
ش��خص اولین آلمانی بود که در ش��رق ایران تا این حدود به سیر و سیاحت پرداخته بود 65.در زمان
حضور او در کرمان راکوفسکی 66سیاح اتریشی به کرمان آمد 67.بر اساس اسناد رسمی وزارت امور
خارجه در س��ال 1313ق1893/.م .سفارت آلمان برای مکنیس 68یکی از اتباع خود درخواست حکم
رس��می برای س��یاحت در اصفهان ،یزد ،کرمان ،شیراز ،و بوشهر کرده بود و این نشاندهندۀ اهمیت
یافتن این مناطق در دیپلماسی آلمان در ایران بود 69.سایکس در کرمان به دو نفر از اتباع آلمان که
بوس��یله گدایی امرار معاش میکردند ،برخورد کرد و علیرغم کمک به آنها از اهداف خود و آنها
هم پرده برداشت:
آن دونف��ر مدت��ی را در کرمان توق��ف نمودند .این نکته را فراموش نباید کرد که اینگونه اش��خاص در

مشرق زمین به این ترتیب نمیتوانند کار مفیدی انجام دهند و برای اطالعات عاری از حقیقتی هم که
باینوسیله بدست میآید هیچگونه ارزش و اعتباری نمیتوان قائل شد .مشرقزمینیها باروپائیهائی که
بدون مس��تخدم و دم و دس��تگاه سیاحت و مسافرت میکنند و در هر خرابهای بیتوته مینمایند اهمیتی

نمیدهند و به آنها با نظر تحقیر مینگرند.

70

عالوه بر این که رقبای انگلس��تان در این مناطق تحرکاتی صورت میدادند ،انگلیسیها در این
مناطق از طریق گزارشهای کنس��ولها برآورد مناس��بی هم از تعداد نفرات و قدرت نظامی ایران و
مناطق آن به دس��ت آوردند .ش��واهد تأیید میکنند که ایران از نظر نظامی کام ً
ال فروپاش��یده بود و
توانایی اعمال حاکمیت در این مناطق را نداش��ت .در س��ال 1900م1279/.ش .ارتش ایران غیر از
 .63اسناد وزارت امور خارجه ،کارتن  ،14پوشه  ،6سند1318 ،4ق.
 .64همان ،پوشه  ،19سند  1319 ،37ق.
 . 65سایکس ،ص .258
 .67سایکس ،ص .238
 .69اسناد مکمل وزارت امور خارجه ،کارتن  ،34سند 1313 ،302ق.
 .70سایکس ،ص .248

66. Rakovsky
68. McNeice
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بریگاد  10هزار نفری قزاق که زیر نظر روسها تمرین میکرد و کارایی نس��بت ًا خوبی داش��ت ،به 2
هزار نفر محافظ ش��خصی دولتیان محدود میش��د .قاجارها بر جامعۀ ضعی��ف و چند پارهای فرمان
میراندند که از اختالفات موجود در آن برای تداوم حکومت خود بهره میگرفتند و با این سیاست به
ارتش دائمی و دیوانس��االری مجهز و متمرکزی نیاز نداشتند 71.سایکس اوضاع نظامی کرمان را نیز
بررسی کرد و تعداد نظامیان کرمان را برشمرد .او توانایی بدنی نظامیان ایرانی در کرمان را ستایش،
اما از تجهیزات آنها انتقاد کرده و نوش��ت :توپهای کهنه و مس��تعمل و س�لاح ناکافی در اختیار
داش��تند به گونهای که اسلحۀ اش��رار به مراتب از آنها بهتر و کارآمدتر بود 72.در خطوط بندرعباس
هم ،نظامیان و س��ربازان با لباس نامناس��ب و تجهیزات ناکارآمد به خدمت مش��غول بودند .آنها نه
تنها توان حفاظت از منافع دولتی را نداشتند ،بلکه از برقراری نظم و مبارزه با اشرار داخلی هم عاجز
بودند 73.در بم و بلوچس��تان در دهۀ آخر قرن س��یزدهم تقریب ًا نیروی نظامی وجود نداشت و همان
تعداد اندک هم با سر و وضع ناآراسته مجبور به عملگی و دزدی بودند و امکانات دفاعی مناسبی هم
نداشتند 74.بعدها ایران در هنگام بروز جنگ بینالمللی اول در فاز دفاعی کام ً
ال ناتوان و فاقد روحیه
نظامی بود و قادر به حفظ بیطرفی و دفاع از خاک خود نبود 75.شاید به علت همین شرایط نامساعد
نظامی بود که در سال 1914م1333/.ق .نیرویی سوئیسی به کرمان مأمور شد تا جهت محافظت از
76
جادۀ کرمان ـ بندرعباس ،نیرویی را تربیت و سازماندهی کند.
البته یک س��بب دیگر هم ب��رای رویکرد نظامی انگلیس در این منطقه از ایران وجود داش��ت.
بر اس��اس گزارش کلنل لیوت س��ایکس ،کنس��ول بریتانیا در کرمان ،ظرف یک دهه بعد از تأسیس
کنس��ولگری ،تعداد خارجیان در کرمان افزایش یافته و این ش��هر در زمرۀ مراکز تحت نفوذ انگلیس
در آمده بود 77.حتی در مناطق دورافتاده بس��یار اتفاقافتاد که آنها در معرض هجوم قرارگرفتند و
 .71ج��ان فوران ،مقاومت ش��کننده ،چ ،6ترجمه احمد تدین (تهران :موسس��ۀ خدمات فرهنگی رس��ا ،)1385 ،ص 216-217؛
آبراهامیان ،ص .38
 .72سایکس ،ص .62
 .73میرزا رضا مهندس ،سفرنامه ،به کوشش مجید نیکپور (کرمان :مرکز کرمان شناسی.134-135 ،)1386 ،
 .74حمیدسیاح ،خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت ،چ ،2تصحیح سیفاهلل گلکار (تهران :امیرکبیر ،)2536 ،ص .159
 .75سایکس ،ج ،2ص .614
 .76مریم کمالی« ،اس��ناد پارلمانی انگلس��تان( )7کرمان 1913-1914م »،مجله اس��ناد بهارستان ،دوره جدید ،ش دوم (تابستان
 ،)1392ص .116
 .77مریم کمالی«،اسناد پارلمانی انگلستان( )2کرمان 1902-1904م »،مجله اسناد بهارستان ،س اول ،ش دوم (تابستان ،)1390
ص .344
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دفاع از آنها را دولت انگلیس وظیفۀ خود میدید .در زمان خود سایکس ،در مناطق جنوبی کرمان
و متصل به بلوچس��تان ،اشرار در مواقعی به پادگانهای مشترک ایران و بریتانیا حمله کرده و آنها
78
را متفرق میساختند.

کنسولگری و تجارت
یکی از علل اهمیت مناطق جنوب ش��رقی اهمیت تجاری آنها بوده که در بس��یاری از مواقع تحت
تاثیر رقابتهای سیاسی قرار داشته است .در این زمینه روسیه پیوند بیشتری برای تجارت و سیاست
79
قائل بود و یکی از اصول اولیه پذیرفته شده توسط روسیه همانندی مطلق تجارت و سیاست بود.
در زمینه تجارت ،انگلیس��یها نگران موقعیت ممتاز تجاری روس��یه در خراس��ان بودند .کرزن
توصیه کرد که انگلس��تان برای پیش��رفت تجارت ،توجه خود را به مناط��ق جنوبیتر تجارت هند و
انگلس��تان معطوف سازد و امنیت راههای مرتبط با خلیج فارس را که وضع ناهنجاری داشت تامین
کند .کرزن پیش��نهاد تأسیس کنس��ولگریهای بندرعباس ،کرمان ،و یزد را برای فراهم شدن بسط
تجارت با هند مطرح کرد 80.کرزن زمانی که به عنوان نایبالس��لطنۀ هندوس��تان فعالیت میکرد در
جنوب ش��رق ایران کنسولگریهای دیگری تأسیس کرد و با فرستادن میسیون 81بازرگانی خواستار
افزایش نفوذ حکومت هند و بازگشت حیثیت و اعتبار بریتانیا در ایران شد 82.یکی از این هیئتها در
سال 1904م1322/.ق .از طریق بندرعباس وارد ایران شد .مهمترین اهداف هیئت مذکور عبارت بود
از تأثیر تعرفۀ جدید گمرکی بر تجارت بریتانیا ،بررسی مراکز تجاری جنوب شرق ایران ،تهیه گزارش
از وضعیت وس��ایل ارتباطی و تلگراف ،بررس��ی وضعیت معادن ،تحقیق در مورد علل احتمالی رکود
در تولید چای و رونق تولید و تجارت این کاال ،و پیش��نهادهای مفیدی که این هیئت میتوانس��ت
83
ارائه کند.
تمام دستورالعمل راجع به تحقیق و تجارت بر عهدۀ کنسولها بود و افراد میسیون در این زمینه
تابع کنس��ولها بودند .کنسولها و میسیون تجاری تدارکاتی جدای از یکدیگر داشتند و برای دادن
 .78سایکس ،ص .325
 .79گریوز« ،روابط ایران با بریتانیای کبیر و هندوستان -بریتانیا 1798-1921م »،.ص .418
 .80کرزن ،ج ،2ص .678

81. Mission

 .82سایکس ،ج ،2ص .545
 .83مریم کمالی «اس��ناد پارلمانی انگلس��تان( )3کرمان  »،1904-1906مجله اسناد بهارستان ،س اول ،ش سوم (پائیز ،)1390
ص .360
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وزن و اعتبار به انگلیس��یها اردوی متحرکی تش��کیل داده بودند و برای افزایش گرایش به بریتانیا
هدایایی نظیر عکس ،آلبوم ،عصا ،س��اعت نقره و طال و غیره ب��ه عنوان یادگار میدادند .مهمترین
کااله��ای تج��اری که با خود آورده بودند و برای آن تبلی��غ کردند عبارت بود از انواع چای هندی و
منسوجات هندی و انگلیسی .در عوض نمونههایی از پسته ،بادام ،کتیرا ،و پنبه با خود به هندوستان
بردند 84.همین کاالها در س��نوات آینده در ش��مار مهمترین کاالهای وارداتی و صادراتی از هند و
بریتانیا به کرمان و بالعکس بودند.
رقابت دولتهای اروپایی در زمینه تجارت هم به ایاالت جنوبی و ش��رقی کش��یده شده بود .در
ابتدا انگلیس��یها در زمینۀ تجارت نسبت به س��ایر رقبا پیشدستی کردند .در سال 1876م1293/.ق.
در دورۀ وکیلالمل��ک دوم حاک��م کرم��ان 1285-1295ق1868-1878/.م .و بعد از آن در س��ال
1879م1296/.ق .هندیها به عنوان تبعۀ انگلیس در کرمان کانون عظیم و رو به رش��دی داش��تند
و با خیالی آس��وده در کار تجارت موفق بودند .تمام تجارت وارداتی از س��احل خلیج فارس تا کرمان
در دس��ت آنها ب��ود .اقامت آنها در کرمان چنان طوالنی ش��ده بود که خل��ق و خوی ایرانی هم
پیدا کرده بودند 85.براس��اس نوش��ته براون 86،در ابتدا انگلیس��یها در زمینۀ تجارت نس��بت به سایر
رقبا پیشدس��تی کردند و تجار هندی در کرمان و مناطق مختلف این ایالت از جمله در رفس��نجان
مش��غول تجارت ش��دند 87.اما یک دهه بعد از براون که سایکس به رفسنجان رفت ،نوشت که تمام
محصول پنبۀ این ناحیه را که قب ً
ال به هندوس��تان صادر میش��د «مثقال به مثقال آن را به روس��یه
میبرند» و به همین علت تجار هند از رفسنجان کوچ کردند و تجارت این کاال به دست زرتشتیها
و نمایندگان تجارتخانۀ تومانیاس روس��ی افتاد 88.هندیها به ناچار در کرمان س��اکن شدند و تعداد
آنها رو به افزایش گذاش��ت و تجارت کرمان با هن ِد بریتانیا رو به ترقی گذاش��ت 89.در ابتدای قرن
بیس��تم و در س��ال 1901م1319/ق هندیهایی که در کرمان به کار تجارت مشغول بودند به چهل
 .84میرزا رضا مهندس ،ص .129-135
 .85تلگرافچی فرنگی« ،سفرنامه تلگرافچی فرنگی »،معرف ایرج افشار ،مجله فرهنگ ايران زمين .ش  ،)1352(19ص 206؛

Ernest Ayscoghe Floyer, Unexplored Baluchistan, Mekran, Bashkurd, Persia, Kurdistan, and Turkey
(London: Griffith & Farran, 1882), pp. 329-330.
86. Browne
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 . 87ادوارد گرانوی��ل براون ،یک س��ال در می��ان ایرانیان ،ترجمه مانی صالحی عالمه (تهران :نش��ر اختران ،)1384 ،ص -441
 .88سایکس ،ص .214
 .89کمالی«،اسناد پارلمانی انگلستان( )2کرمان 1902-1904م »،ص .337
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نفر بالغ میش��دند 90.گزارشهای س��الیانه کنس��ولگری کرمان حاکی از این امیدواری اس��ت که با
استقرار نمایندگی بریتانیا در بم ،تجار و بازرگانان انگلیسی و هندی بتوانند نمایندگی این مرکز را به
دست آورند و همین گزارش میافزاید کرمان ظرفیت زیادی برای حضور تاجران هندی ـ انگلیسی
91
دارد.
انگلیس��یها با شناخت از کرمان ،بر اساس اسناد کنس��ولی و دیپلماتیک به دنبال راهی بودند
ت��ا زمینۀ تجارت گس��تردۀ انگلیس و کرمان را فراهم آورند .در کاروانس��رای تجاری هندیها در
کرمان در ابتدای قرن بیس��تم و در س��ال 1901م1319/.ق .کاالهایی از جمله چراغ نفتی ،کارد،
ظروف شیش��های ،کاالهای پنبهای ،نیل ،چای ،شکر ،و پارچههای نازک ارزان به چشم میخورد.
92
عالوه بر آن کاالهائی از آلمان و اتریش و مصنوعات پش��می انگلیس نیز به کرمان وارد میشد
گزارشهای کنس��ولی از سود سرشار فرش و پسته در کویته حکایت دارد .نویسندۀ گزارش اظهار
امیدواری میکند تا واسطۀ ارتباط یک واردکننده بریتانیایی با تاجری ایرانی برای واردات فرش و
پسته به انگلیس بشود93.بر اساس گزارش ساالنۀ کنسولگری انگلیس در کرمان در سال -1906
1905م1323-1324/.ق .مهمتری��ن کاالهای وارداتی از هن ِد بریتانیا کاالهای ضروری و مصرفی
نظیر قند ،شکر ،پارچه نخی ،و چای جاوه بود که این چهار قلم کاال  13/3درصد کاالهای وارداتی
از هن��د ،ام��ا از نظر ارزش 58/04 ،ارزش کل واردات از هند را به خود اختصاص داد .در مقابل آن
مق��دار ص��ادرات کرمان به هند 24/93 ،درصد از ارزش کل ص��ادرات هند به کرمان بود و این به
ای��ن معنی ب��ود که تراز تجاری کرمان با هند  -75/07درصد بود .از میان  8رقم کاالی صادراتی
کرمان به هند ،پارچه ابریش��می مشهد بیش از  92درصد ارزش این صادرات را به خود اختصاص
داده بود و  7قلم کاالی دیگر ش��امل زیره ،بادام ،پس��ته ،روناس ،تریاک ،زعفران ،و صمغ گیاهی
 8درصد ارزش صادرات را تش��کیلداده بود 94.در گزارش سال 1906-1907م1324-1325/.ق.
کااله��ای واردات��ی به کرمان همان کاالهای ضروری و مصرفی از جمله قند ،ش��کر ،چای جاوه،
رنگ نیلی ،انواع پارچه چیت ،پشمی ،قرمز ترکی ،و نخ اعال بودند که  22/22درصد صورت کاالها
را تش��کیل میدادند .اما از نظر ارزش  88/44درص ِد ارزش کل کاالهای وارداتی از هند به کرمان
 .91کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان( )3کرمان  »،1904-1906ص .365
 .93کمالی«،اسناد پارلمانی انگلستان( )2کرمان 1902-1904م »،ص .335
 .94کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان( )3کرمان  »،1904-1906ص .367-368

90. Landor, p. 442.
92. Landor, p 442.
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بودند .بر اس��اس همین گزارش ارزش صادرات کرمان به هند  16/40درصد ارزش واردات از هند
است .در این گزارش تراز تجاری کرمان  -83/60درصد است .از  9قلم کاالی صادراتی از کرمان
به هن ِد بریتانیا ،دو قلم آن یعنی ابریش��م مش��هد و یزد و فرش کرم��ان بیش از  86درصد ارزش
کل صادرات را به خود اختصاص داده بود 95.در سال 1907-1908م1325-1326/ق ،.میزان تراز
تجاری کرمان کاهش پیدا کرد و به  -36درصد رسید که حاکی از افزایش میزان صادرات کرمان
به هند و اروپا بود و ارزش صادرات کرمان به  64درصد ارزش واردات از هند و بریتانیا به کرمان
رس��ید .یکی از س��نوات بس��یار مهم و نقطه عطف در تجارت کرمان با هند و اروپا ،س��ال تجاری
1908-1909م1326-1327/ق بود که بر اساس اسناد پارلمانی انگلستان صادرات کرمان به هند
و اروپا بر واردات پیشی گرفت و تا سال 1914م1333/ق که این پژوهش ادامه مییابد این جایگاه
را حفظ کرد .تراز تجاری کرمان که س��ال قبل از آن  -36درصد بود در این س��ال به  40درصد
رس��ید که تفاوت بس��یار فاحشی بود .در همین س��ال میزان واردات از هند و بریتانیا  35/3درصد
کاهش داش��ت و میزان صادرات کرمان نس��بت به سال قبل از آن بیش از  40درصد رشد داشت.
آن چ��ه ک��ه بیش از همه کاالها به رونق تجارت کرمان منجر ش��د فرش کرمان بود که بیش از
 97درص ِد صادرات کرمان را تش��کیل داده بود و نسبت به سال قبل از آن بیش از  41درصد رشد
داشت 96.در س��ال 1909-1910م1327-1328/.ق .واردات از هند و بریتانیا به کرمان  41درصد
نس��بت به س��ال قبل از آن رشد داشت و از سوی دیگر صادرات کرمان به هند و بریتانیا نیر بیش
از  45رصد رش��د داش��ت و تراز تجاری کرمان تقریبا به همین میزان یعنی بیش از  45درصد بود.
این سال باالترین میزان صادرات کرمان به هند و اروپا بود 97.باالترین تراز تجاری کرمان نیز در
98
سال تجاری 1912-1913م1331-1332/.ق .بود که تراز تجاری کرمان بیش از  53درصد بود.
در زیر میزان صادرات و واردات کرمان با هند و اروپا با واحد لیره و تراز تجاری کرمان بر اس��اس
99
اسناد پارلمانی انگلستان تنظیم شده است:
95. Diplomatic and Consular Reports Persia, Report for the Year 1906-07 on the Trade of the Kerman
Consular District, No 3839, annual series (London: Harrison and Sons , 1907), pp.7-8.

 .96کمالی «،اسناد پارلمانی انگلستان( )5کرمان 1909-1912م »،.ص.358-360
 .97همان ،ص .374-375
 .98مریم کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان( )6کرمان 1912-1913م »،.مجله اسناد بهارستان ،دوره جدید ،ش اول (بهار ،)1392
ص .166 -171
 .99بنگرید به :مریم کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان(1902-1914)2-7م »،.مجله اسناد بهارستان ،س اول ،دوم و دوره جدید
(.)1390-1392
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جدول تجاری کرمان با هند و اروپا(بر اساس واحد لیره):
سنوات

تجاری

-1905
1906

-1906
1907

-1907
1908

-1908
1909

-1909
1910

-1910
1911

-1911
1912

-1912
1913

-1913
1914

واردات
از هند

و اروپا

140263/84

154350/99

86413

55918

94679

124115

121480

78770

145790

صادرات
کرمان

به هند

34973/07

25320/89

55349

92812

170905

145810

148730

166900

159582

و اروپا

کنسولگریها در زمینه تجاری ،فعالیت تجاری روسها را به صورت دقیق رصد میکردند و یکی
از مهمترین وظایف آنها جمعآوری همین اطالعات تجاری از رقبا بود .شاید علت اصلی آن ترکیب
تجارت و سیاس��ت در نظر روسها بود .روسها بعد از اعزام میس��یون تجارتی انگلیس به کرمان،
تالشها برای سامان دادن تجارت خود با این منطقه را افزایش دادند .بر اساس گزارش کارگزاری
کرمان در س��ال 1319ق1901/م .قصد داش��تند تجارتخانهای در کرمان تأسیس کنند 100.بر اساس
 .100اسناد وزارت امور خارجه ،کارتن  ،14پوشه  ،19سند 1319 ،151ق.
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گزارش کلنل اس��توارت 101از کرمان ،در سال 1905م1323/.ق ،.تاجران روس وارد کرمان شده و با
تاجران کرمانی و زرتشتیها قرارداد تجاری منعقد کردند و در سال 1906م1324/.ق .نمایندگیهای
تجاری روس��یه در کرمان ،بم ،و رفس��نجان گش��ایش یافتند 102.در س��ال 1908م1326/.ق .ارزش
واردات روس��یه به کرمان کمی بیش از  3درصد ارزش واردات هن ِد بریتانیا به کرمان بود که نش��ان
از عقب ماندگی تجارت روس��یه نسبت به انگلیس در این بخش از ایران داشت 103.میزان واردات از
روس��یه به کرمان در س��ال تجاری 1909-1910م1327-1328/.ق 24/7 ،.درصد واردات از هند و
بریتانیا بود که حاکی از توفیق روسها در تجارت با کرمان بود که بیشترین توفیق تجاری روسها
104
در پر کردن خال تجاری آنها نسبت به انگلیس در کرمان بود.
علیرغ��م برقراری مبادالت تجاری انگلیس با این منطقه ،انگلیس��یها در پوش��ش بازرگانی به
دنبال مصالح سیاس��ی و فرهنگی بودند .س��ودهایی که تجار هندی در سیس��تان و کرمان به دست
میآوردن��د ایجاب نمیکرد که کنس��ولگریهای انگلیس و دس��تگاههای جاسوس��ی آن دولت در
مش��رق ایران تأسیس شود ،چه رسد به پولی که در آن جا خرج میشد .در نامههای محرمانه ،آنها
105
مقصود از گش��ودن راه کویته و توس��عه بازرگانی را بیشتر ناش��ی از جنبه سیاسی آن میدانستند.
البته در این زمینه باید خود کنسولها را استثنا کرد که به منافع تجاری هم میاندیشیدند .سایکس
که از 1894م1312/.ق .تا 1901م1319/.ق .کنس��ول کرمان بود 106ظاهراً تاجر زبردس��تی هم بود،
او در این دوره مالالتجارهای ش��امل چند تخته قالی و قالیچۀ نفیس و ممتاز که قب ً
ال به هندوس��تان
فرستاده نشده بود ،عدل بندی نموده مقداری ابریشم یزدی و زعفران و پارچه برک و پسته نیز تهیه
و به کویته فرس��تاد و آنها با قیمت بس��یار مناس��ب به فروش رفت و سود خوبی عاید کنسول کرد
به طوری که او در س��ال 1903م1321/.ق .دومین قافله را هم از کرمان به کویته ارس��ال کرد و از
107
برقراری روابط تجاری کویته با کرمان خشنود بود.

 .102کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان( )3کرمان 1904-1906م »،.ص .366

101. Stewart

103. Diplomatic and Consular Reports Persia, Report for the Year Ending March 20, 1908 on the Trade
of the Kerman Consular District, No 4087 annual series,( London: Harrison and Sons, 1908), p. 7.

 .104کمالی «،اسناد پارلمانی انگلستان( )5کرمان 1909-1912م »،ص .375
 .105کاظم زاده ،ص .395-396
 .106رابینو ،ص .146
 .107سایکس ،ص .413
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تجارت سیستان
اگر چه سیس��تان تجارت قابل توجهی نداش��ت در آن جا هم رقابتی تجاری بین انگلیس و روس��یه
برقرار بود و مهمترین اجناس وارداتی از انگلیس و روسیه بود .هندیها به عنوان تبعۀ بریتانیا اجناس
انگلیسی ،هندی ،و آلمانی را میفروختند و روسها هم بیشتر در کار تجارت نوعی ماهوت بودند که
در رنگها و انواع مختلف عرضه میکردند و قیمت نامناسبی هم داشت .در این منطقه انگلیسیها
به دنبال آن بودند تا از طریق هندیها بتوانند با تولید این نوع از ماهوت بازار و تجارت آن را به خود
108
اختصاص دهند و دست روسها را کوتاه کنند.
تأس��یس کنسولگری سیس��تان در نصرتآباد تحولی در تجارت این منطقه با هند پدید آورد .تا
قبل از تأسیس کنسولگری میزان تجارت سیستان با هند در سال 1895-1896م1312-1313/.ق.
تقریبا صفر بود .در س��ال قبل از تأس��یس کنس��ولگری 1896-1897م1313-1314/.ق ،.این رقم
به 64/000روپیه رس��یده بود .اما در س��ال منتهی به تأس��یس کنسولگری سیس��تان یعنی در سال
1897-1898م1314-1315/.ق ،.تجارت هند و سیستان جهش قابل مالحظهای داشت و با رسیدن
به  589/929روپیه رش��د  89درصدی را نش��ان داد .طی سه س��ال بعدی هم رشد تجاری سیستان
ادام��ه یافت و به رقم  1/534/452روپیه رس��ید .در جدول و نمودار زیر میزان تجارت سیس��تان بر
109
اساس واحد روپیه و نیز رشد تجاری سیستان نشان داده شده است:
1895-1896م
-

1896-1897م
64/000

1897-1898م
589/929

1898-1899م
728/082

1899-1900م
1/235/411

1900-1901م
1/534/452

108. Landor, p. 147.
109. Landor, p. 147.

 / 76تاریخ ایران

سایر اهداف کنسولگریها
پیرامون سایر کارکردهای کنسولگریها ،گزارش بسیار مهمی از کلنل لیوت سایکس کنسول بریتانیا
در کرمان موجود اس��ت که یک دهه بعد از گش��ایش کنس��ولگری در آن ش��هر تهیه شده است .بر
اساس گزارش او ظرف یک دهه بعد از تأسیس کنسولگری ،تعداد خارجیان در کرمان افزایش یافته
و این ش��هر در زمرۀ مراکز تحت نفوذ انگلیس در آمده بود .در این ش��هر از سال 1902م1320/.ق،.
بیمارس��تانی تأس��یس و یک پزشک زن در آن مشغول به کار ش��د و تجهیزات قابل توجهی نیز در
اختیار او قرار داشت .این بیمارستان به آقایان و بانوان خدمات ارائه میداد و نقش مهمی در سالمت
مردم منطقه داش��ت .در این گزارش نوید داده ش��ده اس��ت که در سال 1904م1322/ق شعبهای از
بانک شاهنشاهی در کرمان تأسیس شود 110.بانک شاهنشاهی در سال 1904م1322/.ق .در کرمان
تأسیس ش��د و در خدمت انگلیسیها در آمد 111.بر اس��اس گزارش سال 1907م1325/.ق ،.کرمان
شکل مستعمره کوچک اروپایی را داشت و بر خالف دیگر مناطق ایران با اروپاییان به دشمنی رفتار
نمیش��د و تعصب چندانی نداش��تند .تمام طبقات خوانین و بلندپایگان با اروپاییان روابط دوس��تانه
داش��تند .هنگامی که بیمارس��تان جامعۀ مبلغان مذهبی سعی کرد که حوزۀ فعالیت خود را گسترش
دهد به علت نیاز اساس��ی در احداث آن ،هم حکام کرمان و هم مردم منطقه از احداث آن اس��تقبال
112
کردند .حتی مردم ایالت از جاهای بسیار دور برای مشارکت در بنای آن روانه مرکز ایالت شدند.
نه تنها بیمارستان بلکه موسسات دیگری جهت تفریح و سرگرمی از قبیل باشگاه و انجمن ورزشی
هم از س��وی س��ایکس در کرمان تأس��یس ش��د .در این انجمن خوانین محلی هم عضو شدند و به
بازیهای اروپایی و ورزشهای ایرانی نظیر تیراندازی میپرداختند 113.اگر چه این قبیل مؤسس��ات
در توسعۀ ایاالت نقش داشتند و دارای کارکردهای مثبت بودند ،اما دولتهای اروپایی ایجاد ادارات،
114
منازل ،مهمانخانهها و باشگاهها را برای اتباع خود تدارک میدیدند.
توس��ل به مردم و تحت تأثیر قرار دادن آنها یکی از جنبههای مهم رقابت روس و انگلیس را
تشکیل میداد .کنسولهای دولتهای رقیب با راه اندازی بازیهای بومی و تمرینات نظامی ،جنگ
 .110کمالی«،اسناد پارلمانی انگلستان( )2کرمان 1902-1904م»،ص .344-345
 .111کمالی« ،اسناد پارلمانی انگلستان( )3کرمان  »،1904-1906ص .362

112. Diplomatic and Consular Reports Persia, Report for the Year 1906-07 on the Trade of the Kerman
Consular District, p. 5.
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روانی راه میانداختند تا مردم محل را تحت تأثیر قرار دهند .در نمایشهای ورزش همگانی ،اهالی
محل و نواحی اطراف حضور مییافتند و با چای و قلیان پذیرایی میش��دند .در نمایش انگلیسیها،
از کنس��ولیار روس و همراهانش نیز دعوت میش��د .تا این که آنها نیز دس��ت به عمل متقابل زده
و یکدس��ته میمونبا ِز بومی و غیره راه انداختند .روسها با فعالیت عناصر خود س��عی کردند نمایش
115
انگلیسیها را تحت تأثیر قرار دهند که ظاهراً توفیقی به دست نیاوردند.
یکی از وظایف یا اهداف کنس ولها و کنسولگریها خدمات فرهنگی به کشور مبدأ بود .سایکس
عالوه بر تجارت ،از خرید عتیقهجات و نسخ خطی نیز دریغ نمیکرد .او در یزد دو نسخه تاریخ خطی
به دست آورد 116در کرمان هم مقداری اشیاء مفرغی از جمله کاسه ،کوزه ،آلتی شبیه به تبر ،و چند
عدد گوشواره ،دست بند نقره ،و چند دانه عقیق را خریداری و به موزۀ بریتانیا حمل کرد .در جیرفت
مرهمیدانی مرمر را از طریق مبادله به چنگآورد که به موزه بریتانیا ارائه داد و به او گفتهشد بدون
تردید س��اخت یونان و مربوط به قرن چهارم قبل از میالد است 117.در همین زمینه فرهنگی شرایط
برای مس��افرت اتباع انگلیس به کرمان فراهم شد و آنها حتی به تعلیم زبان انگلیسی به کرمانیان
میپرداختند و عالوه بر آن دین مسیحیت را نیز تبلیغ میکردند:
راپورت  /مسیو بالکت از اهالی لندن در سنۀ ماضیه به کرمان آمده در بیرون شهر در باغ نشاط متعلق

به عدلالسلطنه منزل نموده مشغول تعلیم درس زبان انگلیسی بوده .پنج شش نفر از اطفال اهل شهر
رفته مش��غول تحصیل زبان بودند .س��ه چهار ماه قبل از جانب علمای ش��هر به مرحوم امیرنظام اظهار
کردن��د که بالکت بعضی از جهال را اغوا نموده هفته [ای] یکی دو روز به باغ نش��اط میروند .خودش

بعضی مطالب را برای آنها موعظه مینماید و دخترش نیز به اطوار مختلف نغماتی میس��راید .اندک

اندک بیاناتش مخالف با مذهب اس�لام اس��ت .مرحوم امیر نظام قدغن فرمودند که کسی از اهالی شهر
به باغ نش��اط نرود .فیالجمله تخفیفی در تردد مردم ش��د ولی گاهگاهی پاره [ای] اش��خاص به تماشا

میرفتن��د .ت��ا بع��د از فوت مرحوم امیر نظام وضع خ��ود را ترقی داده به این معن��ی چند جلد کتابی به
اشخاصی که آن جا میروند داده و بعضی از آنها را که فقیر و محتاج هستند در خفیه اندک تنخواهی

داده اس��ت و روزهای یکش��نبه که موعظه مینماید جمعی از مرد و زن آن جا میروند .حضرات علما
و اهالی ش��هر به هیجان آمده که بالکت در موعظه عباراتی میگوید که منافی آیات قرآنی و احادیث

 .115کاظمزاده ،ص .398

 .116سایکس ،ص.414
 .117همان ،ص .436-437
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حضرت ختمیمآب علیهالس�لام اس��ت و یکی از کتابهایی که بالکت به اهل حوزۀ مجلس وعظ خود
داده با یک رقعۀ ممهور به مهر جنابان مستطاب امام جمعه و آقا باقر مجتهد و حاجی شیخ علی مجتهد
برادر مرحوم حاجی ابوجعفر آقا و آقا میرزا حس��ین برادر امام جمعه برای چاکر فرستاده و مفهومش این

است که این همهمه در السنه و افواه عوام الناس رفته رفته اشتهار و قوتی پیدا میکند و محتمل است

که مو ّرث فتنه بشود ،حضرات آقایان علما را مالقات کرده و ایشان را واداشته که مردم را ساکت نمایند.

عین کتاب و پاکت آقایان را ارسال حضور مبارک نمود و برای ضعف و تفریق اصحاب موعظۀ بالکت
و اس��کاتِ ملّت اقدامی که چاکر نمود این است که کالنتر و کدخدایان شهر را واداشته که طایفه اناثیه

را کال قدغن کردند که از دروازه ش��هر بیرون نروند و آن رجاله جهال که انس��ی به آمد و ش��د مجلس
بالک��ت دارند فوراً فوراً به واس��طۀ اقارب و اقوام یا بالواس��طه بیاورن��د و نصیحت نمایند و هر یک که
محتاج و پریش��ان هس��تند چیزی به آنها بدهند و یا به شغل و کسب وادارند که تخفیفی در مجلس و
حوزۀ بالکت بشود تا هر طور رأی مبارک اقتضا فرماید تکلیف معین گردد .واجب بود جسارت به عرض

نمود 21 .شوال .1317
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نتیجهگیری
انگلس��تان از ابتدای قرن نوزدهم برای ایجاد منطقه حائل و س��د دفاعی هند رقابت ش��دیدی را با
روس��یه و دیگر رقبای اروپایی در انداخت و در چندین مرتبه مجبور به تغییر این س��د دفاعی ش��د.
این رویکرد محور سیاس��ت انگلس��تان را در ایران تشکیلداده بود .از اواخر قرن نوزدهم که مرحلۀ
اساس��ی امپریالیس��م در اروپا بود ایران نیز در مدار امپریالیسم روس ،انگلیس ،و آلمان واقع شد .در
این برهه انگلس��تان بعد از رقابت س��خت با روسیه در آس��یای مرکزی و شرق ایران موضع دفاعی
هند را در جنوب ش��رق ایران بر پا کرد .س��ایکس به عنوان یک نظامی انگلیس��ی در چارچوب این
رقابت مأمور تأسیس کنسولگریهای کرمان و سیستان در جنوب شرقی ایران شد ،به همین جهت
رویکرد انگلستان در این منطقه کام ً
ال نظامی بود 57 .درصد کنسولها و نمایندگان کنسولی انگلیس
در منطقه ش��رق و جنوب شرق ایران را نظامیان تش��کیلداده بودند و در فاصلۀ سالهای -1914
1894م1312-1333/.ق .صد درص ِد کنس��ولها و نمایندگان سیاسی انگلیس در کرمان و سیستان
از نظامیان انگلیس��ی بودن��د .از نظر تجاری میزان تراز تجاری کرمان با هند و اروپا از ارقام بس��یار
پائین  -83/60درصد در سال  1906-1907به بیش از  53درصد در سال 1912-1913م-1332/.
 .118اسناد وزارت امور خارجه ،کارتن ،14پوشه  ،9سند 1317 ،2ق.
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1331ق .رسید .با گش��ایش کنسولگری سیستان در سال 1898م1316/.ق .جهشی در تجارت این
منطقه با هند پدید آمد و میزان رش��د تجارت این ناحیه در س��نوات بعدی 1898-1901م-1319/.
1316ق .نیز رش��د محسوس��ی را نشان داد .تجارت روسیه نیز قابل رقابت با انگلستان و هند در این
بخش از ایران نبود .نس��بت تجارت روس��یه با انگلیس در کرمان از ش��کافی  97درصدی به س��ود
انگلس��تان حکایت داش��ت .روسها در بهترین حالت توانستند این شکاف تجاری را تا میزان 24/7
درصد ارزش واردات انگلس��تان به کرمان کاهش دهند .در کنار این رویکرد انگلیس��یها به اهداف
فرهنگی ،ش��ناخت مناطق مختلف و کش��ف اس��تعدادهای این مناطق از جنبه نظامی ،فراهم کردن
امکانات برای اتباع خود از جمله بیمارستان ،انجمن ورزشی و تفریحی نیزتوجه داشتند.
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