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Abstract
Foreign ministry agents have been established to counter the expansion of the influence of
major powers in strategic cities. The early twentieth century is considered as the last years of
agencies around the country; meanwhile, is the most important period of the life of this
organization. Kurdistan agent was one of the busiest agents in this era and its duties were very
varied and almost covered all the local legal, political, social and military conditions, such as
relations with the foreign countries consulates in Kurdistan, foreign Citizens, religious
minorities, coordination with local authorities, etc.
The Kurdistan agent duties was very varied and almost covered all the local legal, political,
social and military conditions, such as relations with the foreign countries consulates in
Kurdistan, foreign Citizens, religious minorities, coordination with local authorities, etc.
This article tries to study the Kurdistan agent performance in the most important issues of the
province; relations with the great powers, especially the Ottoman Shahbandari, the local
bureaucrats, tribes, the religious minorities and citizenship. The article’s question is whether
the Kurdistan agent succeeded in the affairs of the state, considering situation of the state? Also,
what was the basis of its interactions and relations with local authorities? This study is written
with a historical approach, based on an analytical descriptive method and mainly based on the
foreign affairs ministry archive. The results of this study indicate that the Kurdistan agent was
incapable of achieving the goals of the central government in the state.
Keywords: The Foreign Affairs agents in Kurdistan, Iranian central government, Ottoman, The
Foreign Powers
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چكیده
کارگزاریهای وزارت خارجه بهمنظور مقابله با گسترش نفوذ قدرت های بززر ،رر هزهرهای ارزتراک تأ کسرز
هدند .اواتل ردۀ ب ستم م الری/چهاررهم قمری آخرتن رالهای فعال ت کارگزاری رر ررارر کشور به هزمار مز رور.
رالهات که مهمکرتن روران ح ات اتن کشك الت ن ز بور .کارگزاری کرررتان تك از کارگزاریهزای ررمشزهله رر اتزن
عصر بور .وظاتف اتن کارگزاری بس ار متنوع بور و به طور کقرتب کمزا مسزا ل حقزوق

ر ارز

اجتمزاع و نظزام

محل را رربرم گرفت؛ مسا ل مانند رابطه با کنسولهای کشورهای خارج رر کرررزتان اکبزاع خزارج
رتن

اقل زتهزای

هماهنگ با مقامات محل و . ...
مقالﮥ حاضر بر آن ارت عملكرر کارگزاری کرررتان را رر مهمکرتن مسزا ل و موضزوعات اتالزت تعنز روابزب بزا

قدرتهای بزر ،بهوت ه ههبندری عثمان

رتوانراالران محل

عشاتر ملل متنوعه (اقل تهای رتن ) و کابع ت برررز

کند .رررش مقاله اتن ارت که آتا کارگزاری کرررتان باکوجه به اوضاع اتالزت رر امزور محزولﮥ خزور کوف زی تافزت و
همچن ن کعاملها و روابب آن با قدرتهای محل بر چه راتهای بور .اتن ر وهش با روتكرر کارتخ و با کك زهبزر روش
کوص ف کحل ل و به طور عمده برراتﮥ ارنار وزارت امور خارجه (راوخ) نوهته هده ارت .نتاتج ر وهش از آن حكاتت
م کند که کارگزاری کرررتان رر ر شبررن اهداف رولت مرکزی رر اتالت باز ماند.
واژههای کلیدی :کارگزاری امور خارجه کرررتان رولت مرکزی عثمان

* ارتارتار علو اجتماع

رانشكده اقتصار و علو اجتماع

قدرتهای خارج

رانشگاه بوعل ر نا همدان اتران (نوتسنده مسؤول)
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مقدمه
رالهای آغازتن ردۀ 14ق 60/را که با وقاتع مهمز همچزون انقزالم مشزروطه (1364کزا1367ق1906/کزا ) 1908و
جنگ جهان اول (1336کا1331ق1914/کا ) 1918مصارف بور باتد رورانِ گذار جامعﮥ اتران از وضع ت رزنت بزه روران
نوتن نام د (زارع مهرورز  .)63 :1390رر اتن روره کحرکات کشورهای بزر ،ارورات مانند رورز ه برتتان زا عثمزان و
آلمان رر اتران اوج گرفت و رقابتهای آنان به وقاتع مهم مانند کقس م کشور به رو حوزۀ نفوذ رور ه و برتتان زا (قزراررار
 ) 1907و ررانجا وقوع جنگ جهان اول منجر هد .ر امدهای اتن وقزاتع رر رزطم محلز و رر اتالزت کرررزتان بسز ار
ور ع بور و به رنبال آن نقش کارگزاری امور خارجه رر اتن باره مهم و کع نکننده بور.
ی محلز مشزهول بورنزد رر بازرزازی اوضزاع ر ارز و
ارنار بازمانده از اراره هات که رر رورۀ قاجزار بزه امزور ارار ِ
اجتماع و اقتصاری ههرهای اتران و به عبارت رتگر کارتخ محل نقش مهم رارر .کارگزاریهزای وزارت امزور خزارجﮥ
اتران رر رورۀ قاجار رر ههرها مسا ل مربوط به ب گانگان را حلوفصل م کررند و هرگونه مراورۀ ارارههای محلز را باتزد
آنها ررورامان م رارند؛ هرچند برخ افرار و ارارهها رر اتن باره به طور کامل مط ع نبورند (ررتمنز ار نشزل

.)67 :1396

هكلگ ری کارگزاریهای وزارت امور خارجه رر اتران ب شتر رر رورۀ ناصری صورت گرفت؛ البته از زمان ناصری به بعزد
اتجار نهارها و ارگانهای زتر نظارت آن از عوامل مهم کمرکزگرات رولت اتران به همار م رفت.
کارگزاری وزارت خارجه تك از راببهای مهم حكومت مرکزی اتران رر کرررزتان بزور؛ بنزابراتن حكومزت مرکززی
م کوه د با کمأ کارگزاری رر کعامل با رتوانراالران و روحان ان و رؤرای عشاتر بزر اقزدامات نماتنزدگان رولزتهزای
خارج رر کرررتان بهوت ه عثمان

نظارت کند .مهمکرتن رورۀ فعال ت کارگزاری امور خارجه آغاز رزدۀ ب سزتم بزور کزه

اتن مقاله ن ز هم ن روره را بررر م کند.
اتن مقاله رر ر رارخگوت به رو رررش ارار ارت :آتا کارگزاری کرررتان باکوجه به اوضاع اتالت رر امور محزولﮥ
خور کوف ی تافت؟ کعامل و روابب کارگزاری با قدرتهای محل بر چه راتهای بور؟
فرض ﮥ رررش نخست اتن ارت که اتن نهار بهعلت بافت عشاتری منطقه و نفوذ بس ار رتزوانرزاالران محلز

کوانزات

روتاروت با قدرتهای ب ن الملل حاضر رر اتالت و نهارهای محل را نداهزت؛ زتزرا امكانزات آنهزا را نداهزت و بزه اتزن
کرک ب از اهداف ر شب ن هدۀ رولت مرکزی بازماند.
فرض ﮥ رررش رو اتن ارت که رولت مرکزی با کسر

کارگزاری کرررتان رر ر هماهنگ آن اتالت با ر ارتهزای

مرکز بور؛ اما بهعلت بافت متفاوت اجتماع و فرهنگ آنجا و قدرت بس ار چشمگ ر رتوانراالران محل و رؤرای عشزاتر
رر اتن راه ناکا ماند.
کارگزاریهای وزارت خارجه رر اتران برای هدفهای بلندمدت برنامهای نداهتند؛ البته رر اتن راه مهزم موانزع بزرگز
ر ش رو راهتند که برخ از مهمکرتن آنها عبارت بورند از :مشزكالت ر ارز و بزوم رر منزاطی کزه کزارگزاریهزا را از
هرگونه برنامهرتزی بلندمدت برای آرمان منافع مل و اهداف وزارت خارجه منع م کرر؛ رتگری ررگ رهدن کزارگزاران رر
کوطئهها و رر سههای محل ازجانب رتوانراالران محل ؛ مانع رو کالش وت ۀ کزارگزاران و مقزا هزای کزارگزاری بزرای
کسب منافع ماری ب شتر و ررنت جه کمرکز کوجه آنان به اتن موضوعها و نگارش نامههزای متعزدر رر اتزن بزاره بزه وزارت
خارجه.
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اتن مقاله براراس کحل ل رارههای کارتخ و با کك هبر روش کوص ف کحل ل و به طور عمده برراتزﮥ ارزنار وزارت امزور
خارجه (راوخ) و ههبندری (کنسولگری) عثمان رر کرررتان و ارتنتاج کارتخ از آنها نگاهته هده ارت .هدف اتن مقالزه
بررر نقش کارگزاری امور خارجه کرررتان رر اتجار روابب با نماتندگ کشورهای خارج و مقا هزای محلز رر روران
حساس اواتل ردۀ 14ق 60/و م زان کوف ی اتن نهار رولت رر اتن امر ارت.
نقد و بررسی منابع
رر بررر وقاتع و جرتانهای اواخر رورۀ قاجار ارنار اهم ت واالت رارند .ارنار کارگزاریها از آن ررزته ارزنارند کزه
مطابی م ل ر ارتمداران وقت نگاهته نشدهاند (نورا

 :1381رانزره)؛ ررنت جه برای بازرازی واقع ت نسزب کزارتخ کزا

حد بس اری م کوان به آنها اطم نان کرر .عالوه بر آن ارزنار کزارگزاریهزا رربزارۀ اوضزاع اقتصزاری و بازرگزان و راههزا
اطالعات ارزندهای ارا ه م کنند (نورا
راخل

 .) 41 :1386کاکنون نقزش کزارگزاری امزور خارجزه کرررزتان رر حكزم نهزاری

به طور علم بررر نشده ارت .تك از رهواریهای کزار رراکنزدگ اطالعزات رر اتزن زم نزه رر آره وهارزت.

ب هأ گزارشهای کارگزاری امور خارجه به مرکز مهزم کزرتن منبزع بزرای برررز آن ارزت .خوهزبختانه گززارشهزای
کارگزاری امور خارجه رر آره و وزارت خارجه اتران موجور ارت .اتن آره و مهمکرتن منبع بررر عملكرر اتزن نهزار رر
کرررتان ارت .اتن ارنار گزارشهای کارگزاری وزارت خارجه رر کرررتان و نامههای رروبدلهده م ان وزارت خارجزه و
وزارکخانههای رتگر و رفارت عثمان را هامل م هور .مهمکرتن وت گ اتن ررته از ارنار ضزبب مراحزل گفزتوگوهزا و
محاکمهها و برابررانستن رو طرف رعوا بدون کوجه بزه مزذهب و مل زت و رزاتر وت گز هزای آنهارزت (نزورا

:1381

چهارره؛ نأ فهررت ارنار خارج وزارت امزور خارجزه  :1371ج1کزا)4؛ البتزه تكز رتگزر از کارکررهزای اتزن ارزنار
بازرازی کارتخ محل ارت.
گزارشهای کارگزاری امور خارجﮥ کرررتان مسا ل متعدری را رربرم گ زرر .مسزا ل همچزون اقل زتهزای تهزوری و
مس ح

هورشهای اجتماع

وضع ت اقتصاری کنش های ر ار

روابزب بزا هزهبندری عثمزان و . ...عزالوه بزر اتزن

نامههات که وزارت امور خارجه به رتگر جاها نوهته ارت و روار نامههای اررال رر اتن آرهز و موجزور ارزت .بزه اتزن
کرک ب متن نوهتهها و جوامهای هر رو طرف رر ررترس ارت و اتن امر به مورخ کمأ فراوان م کند کا واقع زتهزای
کارتخ را بازرازی کند .اتن آره و را خانبابا ب ان رر روران بازنشستگ بن انگزذاری کزرر (عزاقل
باره آره و مجل

 .)313 :1380رر اتزن

هورای ارالم (راکمش) و رازمان ارنار وکتابخانه مل (راکم) ن ز اهم ت نسب رارند.

رر م ان کتامها کاحدوری ک مورزاره رر وحشت رر رقز و ر وف ض ات رر خاطرات خزور بزا نزا تارراهزتهزات از
کرررتان ...و مرروخ رر کارتخ مرروخ به نقش اتن رو نهار اهاره کررهاند .رر م ان ر وهشهای جدتد مجموعه کتزامهزای
مرکض نورا

رربارۀ کارگزاریها ررخور کوجه ارت (نأ فهررت منابع) .آثار اتن نوتسنده به طور مستق م بزا کزارگزاری

کرررتان ارکباط ندارر و رر برخ از مسا ل نظرهای او رربارۀ اهم ت کارگزاریهای کوچأ با ارنار کارگزاری کرررزتان
رر کضار ارت؛ اما از لحاظ نظری به نگارنده کمأ هزاتان کزرره ارزت .رر م زان رز وهشهزای جدتزد نگارنزده رربزارۀ
کارگزاری امور خارجه رر کرررتان ه چ مطلب ن افته ارت .به هم ن علت باتد گفت ر وهش حاضزر رر اتزن زم نزه تگانزه
ارت.
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تأسیس کارگزاری
از کشزك ل هزورای

وزارت امور خارجه رر ههرهای مرزی اتران تأ هعبه تا کارگزاری راهت .بهنظر م ررد رز

وزتران به ررتور ناصرالدتن هاه قاجار که تك از آنها وزارت امور خارجه بور کارگزاریها ن ز رر حكم کوابع اتالت آن
رر ههرهای مرزی به فعال ت مشهول هدند .نماتندگ وزارت امور خارجه با نا مؤرسﮥ کارگزاری مها خارجزه بزرای
رر دگ به امور ب گانگان بهوت ه امور حقوق و کجاری و کنظ م روابب نظا اراری محل با آنزان رر هزهرهای مختلزف
به وجور آمد .اتن مؤرسه نخست رر کبرتز (1613ق ) 1837/اتجزار هزد و رز
رفتهرفته رر اواتل ردۀ ب ستم م الری رر راتر ههرها کسر
نورا

از معاهزدۀ رزارت

(1674ق) 1816/

هد و کعدار آنها افزاتش تافت (نزورا

 :1381ره تزازره؛

 .)66 :1386رر ب شترِ ههرهای بزر ،اتران بهوت ه ههرهات که به علزتهزای ر ارز

جمع ت و کعدار اکباع ب گانه اهم ت راهتند کنسولگری های برتتان ا و رور ه کسر
آنها را صاحب کارگزاری کرر (نورا

 :1381ر زره؛ نورا

جهراف زات

بازرگزان

هد و به رنبال آن رولت اتران ن زز

.)67 :1386

اهم ت کارگزاری ها به عوامل گوناگون بستگ راهت؛ ازجملزه هزهر و منطقﮥ مسمورتزت ارزتقرار نماتنزدگ هزای
رور ه و برتتان ا و عثمان و ن ز م زان اهم ت اقتصاری و ر ار اتالت .نزورا

علزت کشزك ل آنهزا را اجراکزررن مفزار

کار توالر ون رر اتران و انحالل آنها را ن ز رر نت جﮥ الهای کار توالر ون ) (Capitulationرر اتران رانسته ارزت (نزورا
149 :1386و .)110علت که چندان منطق بهنظر نم ررد؛ زترا وظاتف آنهزا از مسزا ل مربزوط بزه کار توالرز ون بسز
ور ع کر بور که اتن وظاتف رر بس اری از ارنار و نامههای بهجامانده از آنها بهرور مرر بوم و عل زه منزافع رورز ه و
برتتان ا و عثمان نوهته هده ارت (نزورا

 .)160 :1386بنزابر اصزل کاملزﮥالورار ارجزاع بزه کار توالرز ون ررز دگ

نم هد .رر رورۀ 1643ق( 1868/قراررار کرکمنچای) کا 1346ق 1968/انحالل نماتندگ های کزارگزاریهزا برارزاس
انحالل کار توالر ون رر رال ر ش بوره ارت .بهنظر م ررد نت جﮥ احكا محاکم ممكن بور بهنفزع هرتزأ از رو طزرف
ازجمله افرار بوم تا اتران

اعال هور.

به هر حال با نامﮥ وزتر امور خارجه به وزتر امور راخله بس اری از کارگزاریهزا ازجملزه کزارگزاری کرررزتان رر
کارتخ 1301ش 1966/منحل هدند و وظاتف آنها به حاکمان محل واگذار هد (نأ نورا

114 :1386و)111؛ رزس

بنابر مصوبﮥ ه ئت وزتران رر 3ک ر 1306بورجه و کارکنان کارگزاریها به وزارت عدل ه منتقل هد (راخله :نمزرۀ 6640
رند 690006404؛ راکم310000740 :؛ به نقل از نورا

116 31 :1386و.)117

تأسیس کارگزاری کردستان
مقا کارگزار بهگونهای بور که م باتست رارخگزوی همزه از مقزا هزای محلز و مرکزز گرفتزه کزا نماتنزدگ هزای
رولتهای خارج

باهد .تك از هعبههای کارگزاری ها رر اتران کزارگزاری کرررزتان بزور .کزارتخ رق زی هزروع کزار

کارگزاری امور خارجه رر کرررتان چندان معلو ن ست .هاتد رر نگاه نخست کارگزاری کرررتان رر مقزا مقاتسزه بزا
ههرهات همچون آذرباتجان و بوههر رر ررۀ کارگزاریهای کماهم ت قرار گ رر (نأ نزورا

)67 :1381؛ امزا برخز

مسا ل رر اتن اتالت وجور راهت که آن را از راتر ههرها متماتز م کرر و بر اهم ت آن م افزور؛ مانند موضوع عشزاتر
و وضع ت کابع ت و نقش آنها رر ناامن منطقه رخالتهای عثمان رر منطقه به علتهزای گونزاگون ازجملزه احسزاس
نزرتك مذهب و ...که با وقوع مشروطه و جنگ جهان اول اتن مسا ل بس رررنگکر هدند.
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وظایف کارگزاری امور خارجه
کارگزاریها وظاتف متعدری راهتند و اعتمارالسلطنه از مدارج اراری و مسزئوالن کزارگزاریهزا ذکزر جزامع آورره
ارت (اعتمارالسلطنه 414/1 :1363کا .)416کارگزار موظف بور مشروح فعال تهای گوناگون ر ار ِ کنسولها و رابطان
آنها و راتر فعال تهای مهم را که به اکباع ب گانه مربوط م هد گزارش کند .ه وۀ اقدامات و عملكرر کزارگزار بارقزت
خاص زتر نظر رور ه و برتتان ا بور و حت م کوه دند کارگزار از م ان هواراران آنهزا برگزتزده هزور (نزورا
تازره) .موضوع هات که رر کانون کوجه کارگزاری بور بس ار متنوع بور و به طور کقرتب کما مسزا ل حقزوق
اجتماع و نظام محل را رربرم گرفت (نورا

:1381
ر ارز

 :1381ر زره).

اما رر روره های بحران مانند عصر مشروطه و جنگ جهان اول کزارگزاریهزا رچزار نزوع بز نظمز مز هزدند
(نورا

 .)30 :1386رر اتن م ان نقش کارگزاریهای مرزی مانند کرررتان مهمکر بزور؛ زتزرا هرگونزه اهزتباه ر ارز

کارگزار و مقا های اراری آن رر برابر رولت عثمان و رور ه ممكن بور برای رولت اتران عواقب وخ م به بار آورر.
همچن ن به هر نوع منازعه و هكو های که م ان مرر اتران و اکباع ب گانه روی م رار زتزر نظزر کزارگزار و نماتنزدۀ
رولت متبوع هاک تا متشاک رر دگ م هد (اعتمارالسلطنه 1190 :1361؛ نورا
گاه مانند رتوان محاکمات عمل م کررند (نورا

 :1386روازره) .اتزن کزارگزاریهزا

 .)61 :1386رر راتان جنگ جهان اول ن ز بزه ررزتور وزارت راخلزه

وظ فﮥ برآورر خسارتهای جنگ را برعهده گرفتند (نورا

.)70 :1386

رر نگاه کل و براراس ارنار وزارت خارجه وظاتف کارگزار به قرار زتر بور:
الف .برقراری روابب با کنسولگری ها ازجمله ههبندری عثمان و گزارش عملكرر آنها به وزارت امور خارجزه؛ رر اتزن
باره بس اری از نامه های کارگزاری به وزارت خارجه و ههبندری و برعك

و رفارت عثمان به وزارت خارجﮥ اتران و

عثمان بازمانده ارت .صدور کابع ت ب روته برای کررها تك از مشكالت مهم کارگزار بور و رر کنش م زان رو کشزور
عامل مهم کلق م هد.
م .ارا ﮥ گزارش از اوضاع راخل والتت به وزارت امور خارجه که آنجا هم به نوبﮥ خور آنها را به وزارکخانهها و مراکزز
مربوط اررال م کرر؛
ج .نظارت بر اعمال اکباع ب گانه که رر اتن م ان اکباع عثمان ب شترتن مشهلﮥ کارگزار به همار م رفت؛
ر .رررررت ملل کابعه اقل تهای رتن تهوری و مس ح

و کوجه به وضع ت آنها و اخذ مال ات و حت گززارش که زر

آت ن آنها؛ رر تك از نامه های کارگزاری کرررتان به وزارت خارجه رر اتن باره آمده ارت :رر دگ به وضزع ت «ملزل
متنوعه (اقل ت های تهوری و مس ح ) همه جا راجع به کارگزاری ارزت» (رزاوخ /1361-16-11-19 :رزاوخ-6-91 :
1336-44؛ .)1336-44-6-101
مقامهای کارگزاری
مقا های کارگزاری ازجمله کارگزار ناتب کارگزاری منش و ام ن کزذکره رر جاتگزاه مناصزب مهزم اتزالت محتزر
بورند .مقا کارگزاری به طور معمول به کسان از طبقههای عال اعطا م هد .به طزور معمزول وزتزر امزور خارجزه بزا
موافقت هاه تا نخستوزتر حكم کارگزار را ابالغ م کرر؛ بهعزالوه برتتان زا و رورز ه مز کوهز دند کزارگزار از م زان
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هواراران آنها انتخام هور (نورا

 .)68 :1386رر کرررتان رولت نم کوانست نفوذ عثمان را نارتده بگ رر؛ از اتزن رو

انتخام کارگزار اتالت با جلب موافقت آن رولت صورت م گرفت .رر مقابل عثمان ن زز هزهبندرهای کرررزتان را بزا
مشورت وزارت خارجه اتران کع ن م کرر و هرگاه رفتار ههبندر اربام نارضاتت رولزت اتزران را فزراهم مز کزرر از
رفارت عثمان ررخوارت م کرر به نماتندگان رتسلمار خور کذکر رهد رفتارهان را که ر رهند و رر غ ر اتن صورت
خوارتار که ر ههبندر م هد (ارنار بس اری رر وزارت امور خارجه رر اتن باره وجور رارر کزه رر اتنجزا بزه رو نمونزه
اکتفا م هور :راوخ1366-1-9-3 :؛ .)1363-13-1-64
وظایف کارگزاری امور خارجه در کردستان
کارگزار کرررتان برای افزاتش نفوذ خور م کوه د و البته رتوانراالران محل رر برابر او م اتستارند .اتزن موضزوع
باعث اتجار کشمكش را م م ان آنها م هد که ر روز واقع نداهت .کارگزار از وزتزر خزارجﮥ وقزت ررزتور مسزتق م
ررتافت م کرر .بنابراتن راتگاه کارگزار به طور عمده وزارت خارجه و برخ نهارهزای رولتز رر مرکزز بزور و راتگزاه
رتوان راالرانِ مخالف او به طور عمده ههر رنندج عشاتر و گاه وزارت راخله و مال ه بور .مخالفان با اررال نامه به اتزن
وزارکخانهها م کوه دند بر وزارت خارجه فشار آورند و راتگاه اصل کارگزار را رر کهران متزلزل کنند .آنها رر تكز از
نامهها عبداهلل مجرمالدوله کارگزار کرررتان را عامل اختالف «ماب ن اجزای مال ه» و کحرتأ «بر ضزد رؤرزای مزافوق»
قلمدار کررند .جالب آن بور که وزارت خارجه بر اتن اراس کارگزار را کوب خ کرر (راوخ.)1336-44-6-71 :
نگارنده رر اتن مقاله به کفص ل و به طور عمده براراس ارنار وزارت امور خارجه (راوخ) نمونزههزای رتگزری را
بررر و کب ن کرره ارت که کارگزاری کرررتان رر آنها ررگ ر بور و بهنوع به وظزاتف ذکرهزده رر قسزمت ر شز ن
مربوط بور:
 .1تابعیت

کابع ت از مهمکرتن مسا ل رر کانون کوجه کزارگزاریهزا و ازجملزه کزارگزاری کرررزتان بزور .رر هزهرهای اتزران
بازرگانان رره عال رر صدر متقاض ان کابع ت بورند که زندگ زتر ب رق ب گانه را کرج م م رارند (نزورا

.)11 :1386

براراس قوان ن رولتهای کاملﮥالورار نماتندگ های رولتهای ب گانه بدون اجازۀ رولت اتران حزی اعطزای کابع زت بزه
کس نداهتند .اتن رولتها ه چگاه به اتن امر کوجه نكررند (نورا

)18 :1386؛ امزا رر کزارگزاری کرررزتان موضزوع

کابع ت بس ر چ دهکر بور .عشاتر کُرری که رر مرزهای کرررتان اتزران و عثمزان مز زتسزتند حاضزر نبورنزد کابع زت
ه چ کدا از رو کشور را بسذترند؛ بزه اتزن کرک زب از زتزر بزار ررراخزت مال زات و مجزازات اعمالشزان مز گرتختنزد و
م کوانستند بهمثابﮥ ن روی گرتز از مرکز عمل کنند (ازجمله نأ راوخ.)1336-43-17-18 :
ررواقع آنها فاقد هرگونه مدرک هنارات معتبری بورند که نشانرهندۀ کابع ت آنها به اتزران تزا عثمزان باهزد؛ البتزه
کارگزاری رر عمل کوان نظارت کامل بر رفتوآمد عشاتر را نداهت و م کوه د از راه گفتوگو با مقا های هزهبندری
عثمان موضوع را حل وفصل کند و آنها را کابع اتران به همار آورر؛ اما عشاتر و رولت عثمان حاضر به رذترش اتن امر
نبورند .بهگفتﮥ کارگزار کرررتان «اگر عثمان رر جات از اتران ام د ...کسلب راهته باهد کرررتان ارزت؛ ...مز خواهنزد
بهوارطﮥ هراکت طرتقه مذهب و مخالطه اکرار و طواتف والتت رل مان ه با کرررتان منتفع هزوند» (رزاوخ-13 -8 -6 :
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 .) 63 1360رر رطح گستررهکر مقا های رو رولت برای حل اتن مشكل بارها با تكدتگر مالقات کررنزد؛ امزا وقزوع
جنگ جهان اول امكان اتجار هرگونه کوافی را از م ان برر.
موضوع کابع ت کررها ن ز تك از مسا ل اختالفبرانگ ز م ان کزارگزار و هزهبندر بزور .عثمزان مز کوهز د بزا ارا ﮥ
کذکره های کابع ت عثمان به کررها بر نفوذ خور رر منطقه ب فزاتد .رر اوضاع بحران و ضعف قدرتِ حزاکم کرررزتان
ررخوارت اخذ کابع ت از عثمان افزاتش م تافت .کا روران حكومت ابراه مخان رزها الدولزه نزوری (رجزب 1301کزا
رب عاالول/1308مارس 1888کا اکتبر ) 1900اهزال کرررزتان چنزدان رر رز اخزذ کابع زت نبورنزد .بزا هزروع حكومزت
راالرالملأ حاکم جدتد رر رال 1309ق1891/و 1896او با اکباع عثمان رر کرررتان ررآوتخت و با ههبندر ن ز بنای
بدرفتاری گذاهت؛ اما رر مقابل ههبندر کذکرههای ب روته صارر کرر .البته اهال ن ز رر گزرفتن کزذکره کزالش بسز اری
کررند (رنندج

.)407 397 :1366

منوچهرم رزا رارورتچ وزارت خارجه علتهای اهت اق اهال را برای کسب کابع ت عثمان چن ن ب ان م کند:
«مرر به عناوتن مختلفه کحص ل کذکره کابع ت م کنند .بعض ها مبلغ گزاف به ههبندر م رهند کزذکره مز گ رنزد.
بعض کسان رتگر م روند رر خاک عثمان چند ماه کوقف م کنند کذکرۀ نفزوس مز گ رنزد؛ رز

از مراجعزت بزه

کرررتان از ههبندر کذکرۀ اقامت م گ رند و بعض اهخاص رتگر به وارزطﮥ اقوامشزان کزه رر خزاک عثمزان اقامزت
رارند کحص ل کذکره م کنند .اتن اهخاص نه مال ات م رهند نه حقوق اربام ملأ[ .رر نت جه] رر هر ره تزأ نفزر
کبعه ر دا م هور» (راوخ.)1336-43-17-18 :
البته ب شترِ ثروکمندان و اهخاص معروف تا برای حفظ ثروت تا موقع ت کابع ت عثمان تا رور ه را رذترفته بورنزد
(ک مورزاره )31 :1380؛ برای نمونه «کما ب گ زارگان و معارتف بانه از هدت کعدتات و اجحافزات فزوقالعزاره  ...بزه
فرتیراها ر

ارروی ...عثمان

که رر  3فررنگ  ...بانه متوقف [بورند] رناهنده گررتزده و کبع زت عثمان زه را قبزول»

کررند (راوخ .) 1361-16-11-37 :گاه عثمان

رر قبال صدور کابع ت برای ثروکمندان مبزالغ کالنز رزول ررخوارزت

م کرر که رهوار بتوان گفت از طمعورزی ههبندر تا ر ارت رولت عثمان ناه بور .مجرمالدوله کارگزار کرررزتان
رر اتن باره نوهت:
«بن اعما چاکران رر رولت عثمان  ...مقامات رارند و رانزره رارچه ملأ موروث را بزدون ق مزت بزه رولزت عل زﮥ
[عثمان ] کقدتم و تا رر راه رناهندگ به اتن رولتِ عل ه عثمان ها صدهزار کومان مزال و ملزأ والزدِ چزاکران را ضزبب
نمورند» (راوخ 3 :1366-11-10-68ذیقعده9/1366ژانوته.)1901
البته او رر گزارش رتگری مبلغ ذکرهده را هصت هزار کومان و از محل بلوک مرتوان نوهته کزه رزال رزانزرههززار
کومان عواتد راهته ارت (راوخ.)1366-11-10-111 :
نكتﮥ جالب گزارش اتن ارت که اگر بستگان نزرتأ کارگزار خارجه رر کرررزتان کزابع عثمزان هزده بورنزد چزرا
وزارت خارجه به ارامﮥ مسمورتت او راض بور و رر اتن باره کررتدی نداهزت .رر مقابزل گروهز ن زز «بزرای رزری و
بدکاری و خوررن و بررن مال» اهال کابع ت م گرفتند (رنندج

)608 :1366؛ اما به طزور کلز

ررخوارزت کابع زت

برای اتجار رفاه رر زندگ بور؛ زترا مرر گاه «به مالحظﮥ رارهای ارتفارههای محل ه کابع ت عثمان » را رها م کررند و
روبززاره اتران ز م ز هززدند (رززاوخ 1369-64-1-8 :رززوار مرارززلﮥ کنسززولگری ارززالمبول بززه کززارگزاری کرررززتان
61ذیحجه13/1369ررامبر.)1911
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رور رتگرِ کابع ت فرار از خدمات نظام فرزندان بور .کررهای اتران با کررهای عثمزان روابزب نزرتكز راهزتند و
حت با تكدتگر ازرواج م کررند؛ ررنت جه بزا کوافزی رو کشزور فرزنزدان حاصزل از اتزن ازرواجهزا کزا رز ش از رزال
1301ق 1888/از خدمات نظام برای اتران معاف هدند (راوخ 1360-14-7-93 :نامﮥ کزارگزار بزه وزارت خارجزه
10رب عالثان 17/1360ژو ه .) 1906به طور وتز ه عشزاتر مرزنشز ن رر رز کسزب کابع زت روگانزه بورنزد؛ زتزرا گمزان
مزز کررنززد بززا کسززب آن رر کززو هززا و حملززههززای خززور ررامززان خواهنززد بززور (اتززران :ج 1ش 978روهززنبه
67صفر66/1318ژو ن)4 :1900؛ البته وظ فﮥ کارگزار بور که از اتن امر جلوگ ری کنزد .عبزداهلل مجزرمالدولزه کزارگزار
کرررتان رر نامه های متعدر به وزتر خارجه هشدار مز رار هزهبندری عثمزان رر حزال صزدور غ رقزانون و مخف زانﮥ
کابع ت برای اهال کرررتان ارت:
«[تمن ب گ ههبندر عثمان ] 6از تأ ماه قبل به خ ال افتاره که خف اً بزه اهزخاص کرررزتان کزذکره راره و بزه آنهزا
کعل مات بدهند که ر

از رو رال افشا نماتند .هرچند رجل کابع ت که چاکر (کارگزار) به امضزای مزسموران عثمزان را

گرفته رافع اقدامات ب روتﮥ باشههبندر خواهد بور» (راوخ.)1366-61-6-16 :
با اعتراضهای کارگزار و هكاتت وزارت خارجه به رفارت عثمان

ناظمب گ به جای تمن ب گ منصزوم هزد؛ امزا

اختالفها بر رر مسئلﮥ کابع ت باق ماند .اتران خوارتار آن بور که عثمزان «از اهخاصز کزه بز روتزه مزدع کبزدتل
کابع ت هستند و از تمن ب گ کذکره گرفتهاند حماتت نكند» (راوخ.)1367-64-4-6 :
با آمدن راالرالدوله به کرررتان بهعلت افزاتش ناامن و کسلب عشاتر بر ههرها کقاضزای کابع زت عثمزان افززاتش
تافت؛ اما ر

از ختم غا لﮥ او عوامل رتگری باعث هد اتن روند ارامه تابد؛ حت گززارش هزده ارزت انجمزن والتتز

رنندج مرر را به کابع ت عثمان کشوتی م کرر (راکمش :رورۀ /6ک /116ج /61پ/4ن .)16براراس گزارهز رتگزر
برخ اعضای انجمن مدرران کرررتان تك رتگر از نهارهای برآمده از مشروطه از ههبندر عثمان رول مز گرفتنزد و
مرر را به کابع ت عثمان کشوتی مز کررنزد (رزاکمش :رورۀ/6ک/116ج/61پ/4ن .)19امزری کزه رزذترش آن رهزوار
ارت.
باکوجه به مطالب ذکرهده به طور خالصه باتد گفت اهال کرررتان به علتهای زتر کابع ت عثمان را م گرفتند:
الف .فرار از ررراخت مال ات که به طور عمده ثروکمندان و بازارتان رر اتن ررته قرار م گرفتند؛
م .رفت وآمد آران به عثمان که اتن نوع کابع ت ب شتر مدنظر عشاتر مرزنش ن بور؛
ج .اتجار نوع مصون ت رر برابر رختگ ری های حكومت که به طور عمده اهزرار و راهزنزان و رزران بزه اتزن علزت
کابع ت عثمان را م رذترفتند.
ر .فرار از کعهداک که رر اتران نم کوانستند از انجا آنها هانه خال کنند؛ مانند ررراختنكررن رتون هخص به رتگران.
بهگفتﮥ مجرمالدوله کارگزار کرررتان رر نت جﮥ صدور کابع ت کورب ههبندری عثمان «بهنزوع رزلب آرزاتش و
امن ت از کرررتان هده بور؛ چه ررد به کض ع مال زات رتزوان و اربزاب » و ررمانزدگ حكومزت (رزاوخ-13-8-61 :
 .)1366ررواقع صدور کابع ت کورب عثمان عرصﮥ نبرری طوالن م ان کارگزاری امور خارجه کرررزتان بزا هزهبندری
عثمان بور که رر آن گاه کارگزار و به طور عمده ههبندر ر روز بورند .مجرمالدوله رر تك از گززارشهزای خزور بزه
وزارت خارجه با افتخار نوهت رر طول رال ان خدمت خور موفی هده ارت رز هززار نفزر اترانز را از ق زد کابع زت
عثمان خارج کند (راوخ1366-11-10-68 :؛ .)1366-11-10-16

ﮤ

69

 .2ملل متنوعه

به نظر م ررد تهورتان و مس ح ان گرفتارِ خصومت های هخص رؤرای اراره های رولت هده بورنزد؛ بزهعزالوه
زروخوررهای مذهب آنها با مسلمانان موجب گراتش و رناهنده شدن آنها به قدرت هزای خزارج هزد .اتزن گزراتش
زم نه را برای رخالت ب شتر ب گانگان هموار م کرر و موضوع آنها را ر ارز مز کزرر (نزورا

 .)47 :1386گزرفتن

کابع ت اقل ت ها از تأ جنبه باعث امن ت خاطر آنها م هد؛ اما به همان نسزبت هزاتد بزر حز

رهزمن عل زه آنهزا

م افزور .ر ش از مشروطه رر دگ به امور تهورتان و مس ح ان و هكاتت ها بر له تا عل ه آنهزا و گزرفتن مال زات از
آنها برعهدۀ وزارت امور خارجه و مسموران کارگزاری اتالت ها بور (راوخ .) 1361-16-11-19 :کارگزار گزاه از اتزن
اخت ار کا روءارتفاره م کرر و مال ات آنها را خورررانه افزاتش م رار و آنها بزه ناچزار ررزت بزه رامزن مقزا هزای
عال کر م هدند (راوخ.)1361-16-1-69 :
تك از علت های اصل اخزتالف م زان کزارگزار و م رزاحسز ن رتزوان ب گز

رز

عزدل ﮥ کرررزتان موضزوع

رخالت های عدل ه رر امور ملل متنوعه بور .مجرم الدوله رر اتن باره به وزتر امور خارجه نوهت:
« ...امر فرماتند که احدی رخالت رر کار آنها (تهورتان و مسز ح ان) نكنزد و االّ عمومزاً فزرار و بزه [رولزتهزای]
خارجه متورل م هوند . ..مقصور اتن ارت [که] برحسب اظهار ر

عدل ﮥ کرررزتان حكمز از وزارت خارجزه

نسبت به عد رخالت کارگزاری صارر نشور .اگر چن ن حكم ب اتد رتگر به کل کارگزاری لهو و باطزل مز هزور»
(راوخ.)1330-61-1-67 :
البته ب اتد گفت مس ح ان و تهورتان ن ز خشنور نبورند از اتنكه امور آنها را کنها کارگزار خارجزه تزا رتزوان عدل زه
انجا رهد و م کوه دند ررت کم قدرک خارج رر اتن باره رخالت کند .اتن امزر حتز رربزارۀ امزور اجتمزاع و
اقتصاری کوچأ ن ز مصداق راهت.

3

 . 3روابط کارگزاری و دولتهای بزرگ

رر اواتل ردۀ 14/ 60ق روابب م ان کارگزاری های امزور خارجزه و رولزت هزای بززر ،اهم زت واالتز راهزت.
گزارش های اررال ازجانب کارگزاری ها به رولت مرکزی مبنای روابب اتران را با رولت های بزر ،کررز م مز کزرر؛
البته اتن امر هنگام محقی م هد که رولت مرکزی ثبات نسب راهت و از نفوذ ب گانگان بری بور؛ اما رر اتزن روران
به وارطﮥ انقالم مشروطه و ررنت جه کضع ف نقش رولت به وت ه رر ههرهای مرزی و همچن ن وقوع جنزگ جهزان
اول و ورور ن روهای متفق ن و متحدتن به اتران ثبات و قدرت و نفوذ رولت مرکزی به کمترتن حزد ممكزن ررز ده
بور.
اتن عوامل ررعت وقوع روتدارها را افزاتش م رار و ررنت جه قزدرت کصزم م گ زری کزارگزاری بسز ار کزاهش
م تافت .از روی رتگر قدرت های بزر ،م کوه دند کارگزار را به جانب خور بكشانند؛ البتزه کزارگزار رر مزواقع
ار ر اتن فعال ت ها م هد .باتد گفت کارگزاری ررک رررت از وقزاتع نداهزت و کصزم م هزای آن روزمزره و بزدون
برنامه رتزی بلندمدت بور .از م ان قدرت های بزر ،روابب کارگزاری کرررتان و ههبندری عثمزان اهم زت واالتز
راهت .اتن امر به علت همساتگ عثمان و کرررتان همآت ن بورن رو کشور و مسا ل و منافع مشترک بور .بنابراتن رر
اتنجا برای جلوگ ری از طوالن هدن کال فقب روابب کارگزاری و ههبندری عثمان بررر م هور.

 /70ر وهشهای کارتخ

رال رنجاه و چهار روره جدتد رال رهم هماره چهار (ر ار  )40زمستان 1397

روابب م ان کارگزاری های امور خارجه و ههبندر عثمان اهم ت بسزات راهت .رر نظا رتسلمارز اتزران کزارگزار
جاتگاه کماهم ت راهت و ههبندر باکوجه به نفوذ کوص فناهدن کشزور متبزوعش رر منطقزه زتزر رشزت بان رزفارت
عثمان بور .نامهها و کلگرافهای بس اری از هر رو روی ررگ ری رر ررت ارت .حت باتد گفت اختالفهزای آنهزا رر
ب شتر اوقات حالت هخص و خصمانه به خور م گرفت؛ برای مثال رر تأ نمونه کارگزار گالته کرر چرا ههبندر ع زد
فطر را به او کبرتأ نگفته ارت .رر مقابل ههبندر او را متهم کرر کارگزار رر ع زدهای ر شز ن هز چ کبرتزأ ع زدی بزه
ههبندری اررال نكرره ارت (راوخ1366-11-10-13 :؛ .)1366-11-10-163
کارگزار رر کلگراف رتگری به وزتر امور خارجه تمن ب گ را به رفتارهای متضزار مزتهم کزرر (رزاوخ-64-4-39 :
 .)1367اتن عوامل ربب کُندی عامدانﮥ کارهای اراری و ر ار ب ن کارگزاری و ههبندری م هد که گاه برخ از امزور
رالها به کعوتی م افتار و معطل م ماند .وضع بهگونهای هد که گاه وزارت خارجه کارگزار را برای کسخ ر ب رل زل رر
حل اختالف ها م ان آن و ههبندری مؤاخذه م کرر (راوخ .)1367-64-4-64 :رر اتزن بزاره بزه طزور معمزول وزارت
خارجززه کززارگزار را بززه مزز لاندتشزز و رفتززار رتسلماک ززأ کرغ ززب مزز کززرر (رززاوخ 31 :و 1367-64-4-30
18رب عالثان 9/1367مه .)1909با وجور اتن رر برخ مواقع اضزطراری کزارگزاری و هزهبندری بزا تكزدتگر همكزاری
م کررند؛ مانند امور جنات اکباع رو کشور رر کرررتان (راوخ.)1367-64-16-19 :
کارگزار رر روابب با ههبندری عثمان بس ار فعال و حساس بور .او ماتل بور حاکم کرررتان رر امزور خارجزه بزا او
مشورت کند و از رذترش ههبندر ب وجور او بسره زر:
«اکثر از حكا رلف خصوصاً جنام ناصرالملأ که رر اتن اواخر به مساع و مراقبت چاکر و خ زاالت فا زده آنهزا
بص رت کامه حاصل کرره نسبت به احترا و نفوذ و اقتدار کزارگزاری نزوع مراقبزت راهزتند[ .بزه قِسزم کزه] مطلقزاً
اظهارات و کشبهات ههبندر و کسان رتگر را قبول نم کرر و با آنها طرف نم هد و حت اگر هزهبندر گزاه کحرتزر و
اظهاری به حكومت م نمور فوراً همان مرارله را به چاکر م رار و م فرمور به مقتضای کار عمزل نمات زد .خالصزه از
مطالب جزت و کل ممكن نبور که هخصاً متصدی هور و تا تأ مرکبه هزهبندر را بزدون [حضزور] چزاکر بزه حضزور
خورهان قبول نماتند» (راوخ.)1363-13-1-11 :
 .4روابط با دیوانساالران محلی

رر کرررتان رتوانراالری از عهد صفوی به بعد قدرکمند هد و به ارتقالل ن مبنزد ررزت تافزت و رتزوانرزاالر رر
حفظ مقا خور رر برابر رولت مرکزی م کوه د .رر روران قاجار ناصرالدتنهزاه خانزدان اررالن را رر کرررزتان خلزع
کرر (1674ق ) 1817 /و خاندان آصفرتوان بهکدرتج موفی هدند جاتگزتن آنها هوند.
کارگزاری امور خارجﮥ کرررتان براراس منافع هخص و با کك ه بر قدرت ر ارز خزور رر امزور اراری و رتزوان
کرررتان رخالت م کرر و کا آنجا که م کوانست تارگ ری م کزرر .بز ش از آن کزه کزارگزاریهزا بزه مداخلزه رر امزور
ارارههای محل عالقه راهته باهند نهارهای محل به مداخله رر امورکارگزاریها کماتل راهتند .مكاکبهها نشان مز رهزد
چالشهای اراری محل ر ورته اربام اختالل رر کار کارگزاریها بور و آنها ر ورزته از اتزن امزر گلزهمنزد بورنزد و بزه
وزارت متبوعه خور گزارش م فررتارند.
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کززارگزار بززا خانززدان آصززف 4و بززهوت ز ه بززراررش م رزاتورززف مش ز ررتوان اخززتالفهززای عم ق ز راهززت؛ البتززه
م رزاعل نق خان آصف رتوان ر شكار کرررتان خور را به کارگزاری نزرتأ کرر و آن رو به اکفاق هم عل ه مشز ررتوان
وارر عمل هدند (راوخ .)1367-64-4-17 :رر اتن منازعه مش ررتوان بزه رشزت بان عشزاتر جزاف و هزهبندر عثمزان
ام دوار بور و رر مقابل کارگزار «به مساعدت بعض از حكا و طبقﮥ اثناعشرتﮥ کرررتان» رلگزر بزور (رزاوخ-1-39 :
 .)1363-13کار به آنجا کش د که مش ررتوان «رو نفر مال[ ...و] م رزاحس ن نا رسر رتوانب گ » را به کهران فررتار کزا از
مجرمالدوله [کارگزار] بدگوت کنند (راوخ.)1367-64-4-17 :
رر رقابت م ان کارگزار و خاندان آصف آصفرتوان گزارهز هزامل هزكاتتهزای افزرار از او بزه وزارت خارجزه
فررتار .وزتر خارجه هم آنها را از ثقهالملأ حاکم کرررتان ارتعال کرر که بداند «اتن هكاتات ارار رارر تزا خ زر»
(راوخ.)1361-16-1-1 :
او موفی هد اختالف خور را با آصف رتزوان حزل کنزد و اتزن امزر البتزه هزاتد بزا گذهزت هزر رو طزرف و خزوی
انعطافرذتر آصف رتوان حاصل آمد .آنها رس

به اکفاق عل زه مشز ررتوان وارر عمزل هزدند .کزارگزار رز

از آن بزه

رشت بان آصفرتوان هكاتتهای بس ار عل ه مش ررتوان به وزارت خارجه اررال کرر؛ برای نمونزه او رر گزارهز بزه
وزتر خارجه ب ان کرر مش ررتوان منفور عمو مرر کرررتان و حت برارران خورش آصفرتوان و اعزارالملأ ارت و
اکنون نفوذی رر منطقه ندارر؛ «به اتن وارطه رر خراب [کار] چاکر رعاتت م نماتد» (راوخ.)1367 -64 -4-17 :
تا رر گزاره رتگر به ارکباط های مش ر رتوان با برخ متنفذان محل و قصد او برای چنزگانزداختن بزه حكومزت
کرررتان اهاره کرر و همچن ن مدع هد «مش ررتوان و کسان او رال صدهزار کومان از مال رولت و رع زت بهزرهمنزد
هدهاند» (راوخ .)1363-13-1-39 :او رر ارامﮥ گزارش مرر کرررتان را هزوارار رزاالرالدوله خوانزد و مشز ررتوان را
رهمن او معرف کرر (راوخ.)1367 -64 -4-17 :
بهنظر م ررد مجرم الدوله بدان علت از راالرالدوله حماتت م کرر که او را «نسبت به اهم ت کارِ خارجزه و مزارۀ
کابع ت و معرف چاکران» آگاه م رانست (راوخ .)1368-64-10-6 :مش ررتوان رر برابر اعتضزاررتوان بزه محمورب زگ
ههبندر عثمان

کورل جست و به راالرالدوله ن ز نزرتأ هد (راوخ.)1330-61-1-67 :

کارگزار رر م ان قدرتهای محل

گوتا نم کوانست بر حماتت روحان ان رن و رهبران طرتقزتهزای نقشزبندی و

قارری کك ه کند؛ زترا روابب آنها ب شتر با رهبران محل رنت بور و همگ بر حماتت عثمان متك بورند (نزأ زارعز
مهرورز 61 :1394کا .).81رر اتن م ان محمد مرروخ از روحان ان برجسته و هناختههدۀ کرررتان بور کزه البتزه مواضزع
ر ار ر چ دهای راهت و کارگزار نم کوانست روی حماتت را م و حت مقطع او حسام بزاز کنزد (نزأ مزرروخ
 :1379صفحات متعدر)؛ زترا او فرری عمل گرا و رر ر کسب مقا و موقع ت بهتر بزور و بزهراحتز رشزت رورزتان را
خال م کرر .او حت برای کسب مقا و موقع ت با هدف فروش منصب ه خاالرزالم و القام وارر معاملزه مز هزد
(مرروخ 148 :1379و.)149
رر تأ نوبت با هكاتت م رزاحس ن کلگرافچ

مجرمالدوله کارگزار  110روار به قرتزه حسزنخزان فررزتاره و

قاصد کلگراف را که حامل کلگراف های ام ر عالءالدوله گرور بور رزه روز حزب

و جرتمزه کزرر؛ زتزرا کزارگزار بزا

ام رعالءالدوله ره رانگ ملأ رر قرتﮥ حسنخان هرتأ بور و حال با او اخزتالف راهزت .رر اتزن بزاره وزارت راخلزه
اقدامات مجرمالدوله را به وزارت خارجه گزارش رار و خوارتار کوب خ و کنب ه او هزد (رزاوخ)1361-16-1-11 :؛ امزا
کارگزار اراس موضوع را راخته و ررراختﮥ م رزاحس ن کلگرافچ رانست (راوخ.)1361-1-1-18 :
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با که ر حاکم کرررتان رتدگاه جدتدی بر والتت چ ره هد .اتن امر هاتد به کقوتت تزا کضزع ف موقع زت کزارگزار
منجر هد .نهارهای حكومت محل ن ز به کبع که ر حاکم بر لزه تزا عل زه کزارگزار موضزع گرفتنزد؛ امزا رر اتزن م زان
همچنان که ر شتر گفته هد به طور عمده م ان کارگزاری و ارارۀ عدل ﮥ کرررتان اختالف وجور راهت .ررواقزع ر ز
عدل ﮥ کرررتان از هواراران مش ررتوان و رر جبهﮥ مخالف کارگزار بور .آنها حت قصد راهزتند مجزرمالدولزه را برکنزار
کنند و براررش عباسقل خان اعتضاررتوان را از معاونت به کارگزاری کرررتان بگمارند؛ اما رر اتن کزار کوف زی ن افتنزد
(راوخ :نأ ارنار 1368-64-10-3؛ 1368-64-10-4؛ 1368-64-10-6؛ .)1368-64-10-9
گرچه با مر ،مجرمالدوله رر اواتل رال1368ق 1910/اتن اختالفها کاحزدوری حزل هزد (رزاوخ-64-10-1 :
 .)1368مخالفان کارگزار از نارضاتت ملل متنوعﮥ کرررتان رر ه وۀ افزاتش مال زات رزور بررنزد .هزاتد نزامﮥ «جماعزت
تهوریهای راکن کرررتان» رر اتن باره به ر

الزوزرا از کحرتزأهزای آنهزا ناهز هزده باهزد (رزاوخ-16-1-69 :

.)1361
ر

از مر ،مجرمالدوله باوجور کوهش های براررش اعتضاررتوان رر ارکقا از معاونت کزارگزاری بزه کزارگزاری

کرررتان و جلب رضاتت آصفرتوان و به م راث بررن لقب برارر (رزاوخ )1368-64-10-60 :مسزاعدالملأ بزه اتزن
مقا ررت تافت و اعتضاررتوان رر همان معاونت ابقا هد (رزاوخ)1368-64-10-61 :؛ امزا بزاالخره رر رزال 1330ق/
 1916به اتن مقصور رر د (راوخ )1330-61-1-1 :و رر رال 1336ق 1914/بهرخت موفی هزد رر برابزر کصزم م
وزارت خارجه برای کع ن ر فاهلل نص رالسلطنه رر حكم جاتگزتن خور اتستارگ کنزد (رزاوخ1336-43-16-7 :؛ -9
.)1336-43-16
با وجور اتن همه کالش آهكار و رنهان رر ررت اب به اتن مقا هاتد هكاتت کارگزار از کنگز مع شزت کعجزبآور
باهد .مجرمالدوله بارها رر نامههای خور به وزارت خارجه «ارتدعای احضزار بزه کهزران و هزكاتت از کنگز معزاش
نمور» (راوخ1360-13-8-39 :؛ )1360-13-8-61؛ اما او رر ع ن حال برای حفظ هزهل خزور حاضزر بزور «بزه قزدر
الز کقدتم نقدی هم» به وزتر خارجه بسررازر (راوخ.)1368-64-10-6 :
ررواقع گاه حقوق کارگزار وصول نم هد .کارگزار رزقز هعبﮥ رتگزر کزارگزاری رر کرررزتان رز

از رزنج رزال

حفظ اتن رمت بهگفتﮥ خور «مبلغ خط ری هم مقروض هده» بور .او ناچار ارتعفا رار؛ ولز بزا کوهزش ثقزﮥالملأ و
وعدۀ ررتافت حقوق معوقه روباره به محل خدمت خور بازگشزت (رزاوخ .)1366-61-6-1 :او رر اتزن راه حتز بزه
راالرالدوله هم متورل هد (راوخ1363-13-1-17 :؛ .)1363-13-1-67
اعتضاررتوان با اعضای انجمن های مشروطه کرررتان اختالف راهت .بنا بر گززارش عبزداهلل مباهزر راعدالسزلطان
«حضرات انجمنها برای خلع اعتضار [رتوان] از امر کارگزاری ررصدر کلگراف بس ار» بورند (م زراث :پ  -64رزا  -8ن
.)1
رر رال های جنگ جهان اول کارگزار کرررتان رر نامههای خور به وزتر امزور خارجزه خوارزتار اقزدامات فزوری
رولت برای اعارۀ نظموکرک ب هد؛ زترا اظهار نگران م کرر ب نظم کرررتان به کحرتأها و رخالتهای اکبزاع عثمزان
منجر هور؛ اما باکوجه به ضعف رولت مرکزی کالشهای کارگزار روری نداهت و ب شتر باعث مز هزد وزتزر خارجزه
نامههای کارگزار را ب فاتده به وزتر راخله ارجاع رهد (نأ راکم :ش  861ط  4م آ .)693001610/1

ﮤ
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رر هم ن روره عالوه بر کارگزاری امور خارجه رر رنندج کارگزاری رتگری برای رر دگ به امور رقز و بانه بررزا
هد .علت اتن امر حسار ت مرز عثمان و کوجه به فعال زت هزای عثمزان رر منطقزه ماننزد کحرتزأ عشزاتر و اعطزای
کابع ت عثمان به آنها بور .برای مدک ر وف ض ات به ن ابت اعتضارالسلطان کارگزار وقت کرررتان رر رزقز بزه اتزن
رمت منصوم هد (61محر 31/1337اکتبر)1918؛ امزا رز
کارگزاری رقز ارزتعفا رار (ضز ات

از مزدک

بزهعلزت رواج رهزوه و فسزار و حزیکُشز رر

87 83 :1367و .).88رز ش از او م رزاعبدالصزمد معتمدالسزلطان و جعفررزلطان

حاکم اورامان رر حدور رال 1361ق 1907 /کارگزاری اتن منطقزه را برعهزده راهزتند (رزاوخ-99 .1361-16-4-6 :
1361-16-1؛ .)1361-16-11-16
کارگزار که نماتندۀ حكومت مرکزی بور برای ر شبرر اهداف خور با رتوانراالران محلز ن زز کعامزل راهزت؛ زتزرا
کما نهارهای رولت و محل رر اتن روره رر بس اری از امور برای حفظ بقای خور اهداف مشترک راهتند.
نتیجه
کارگزاریهای وزارت خارجه را رولت مرکزی و بهمنظور مقابله با گسترش نفزوذ قزدرتهزای بززر ،رر هزهرهای
ارتراک تأ رر کعامل با قدرتهزا و نهارهزای محلز

کسرز

کزرر .موضزوعهزای متنزوع و بسز ار رهزواری رر برابزر

کارگزاری کرررتان قد علم کرره بورند که هرکدا از اتن موضوعها بهکنهات قزارر بزور آن را بزه چزالش بكشزد .حجزم
اقدامات محل کارگزاری کرررتان بس ار ور ع بور و کموب ش به رکیوفتی امزور مزرر و اکبزاع مشزهول بزور؛ بزهوتز ه
هاخههای چندگانﮥ کارگزاری کرررتان ررخور کوجه ارت کزه امزور مزرزی و آمدوهزد هزلوغ اکبزاع و زوار را رزامان
م رار؛ اما با وجور ات ن کارگزاری رر برابر راتر نهارهای محل بس ار ناکوان بور؛ زترا نه امكانزات آنهزا را راهزت و نزه
مانند آنها قارر بور با رتوانراالران محل و رهبران عشاتر ارکباط نزرتأ برقزرار کنزد .ررنت جزه بزه جزای برنامزهرتززی
بلندمدت گرفتار روزمرگ و رقابت با رتوانراالران محل هد و رر اتن راه به افرار گوناگون متورل هد .البتزه رر اتزن
راه موانع مهم ر ش رو راهت که برخ از مهم کرتن آنها عبزارت بورنزد از مشزكالت ر ارز و بزوم رر منزاطی کزه
کارگزاری را از هرگونه برنامه رتزی بلندمدت برای آرمان منافع مل و اهداف وزارت خارجه منع مز کزرر؛ رتگزر آنكزه
رتوانراالران محل کارگزار را ررگ ر کوطئه و رر سه کررند و اتن عامل کوجه او را از کمرکزز بزر موضزوعات مهزمکزر
همچون موضوع کابع ت عشاتر نفوذ قدرت های بزر ،رر اتالت و جز آنها باز راهت؛ همچن ن کالش وتز ۀ کزارگزاران
و مقا های کارگزاری برای کسب منافع ماری ب شتر باعث کمرکز کوجه آنان به اتن موضوع و نگارش نامزههزای متعزدر
رر اتن باره به وزارت خارجه هد .به اتن کرک ب اتن نهار از اهداف باز ماند که رولت مرکزی برای آن رز شب نز کزرره
بور.
بهنظر م ررد باکوجه به بافت عشاتری منطقه و نمونههای روزافزونِ اخذ کابع زت عثمزان و نفزوذ بسز ار چشزمگ ر
رتوان راالران محل

کارگزاری امور خارجه رر کرررتان ر ورته ررگ زر مسزا ل گونزاگون بزور .از اتزن رو موفزی نشزد

برنامﮥ مدون برای کرررتان کنظ م کنزد و بز ن رولزت مرکززی و آن اتالزت ارکبزاط معقزول برقزرار کنزد .بنزابراتن رر
جمعبندی کل باتد گفت کارگزاری کرررتان رر حل مشكالت کرررتان ناکوان بور.
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ر نوهت
 .1بخش از اتن مجموعه مربوط به روابب اتران و عثمان

رر کتام هش جلدی گزتده ارنار ر ارز اتزران و عثمزان

( 6ج) و بخش مربوط به روابب خارج اتران به کوهش محمدرضا نص ری رر کتزام ارزنار و مكاکبزات کزارتخ
اتران ( 4ج) چاپ هده ارت.
 .6او از هزززعبان/1319نزززوامبر-ررزززامبر 1901رر اتزززن منصزززب فعال زززت مززز کزززرر (اتزززران :ج 1ش1006
(61هعبان7/1319ررامبر.4 )1901
 . 3رر اتن باره ارنار فراوان رر آره و وزارت امور خارجه (ارتاروخ) وجور رارر؛ ازجمله ره رند رر اتن باره خواندن
ارت:
رند اول اجتماع ارت :رختر براررِ تورف الوندی گوتا با نظارت ههبندر عثمان رر کرررزتان بزا کسز ازرواج کزرره
بور؛ اما حكومت کرررتان آن را رخالت رر امور خور کلق کرر و خواهان فسخ عقد آنان هد .مطران گزورگ
ارامنه رر کرررتان گوتا به کحرتأ ههبندر با اررال کلگراف به رفارت عثمان

خل فزه

فسخ عقزد را خزالف رتانزت مسز ح

رانست .رفارت عثمان ن ز با ارتنار به آن از وزارت خارجه اتران ررخوارت کرر حاکم کرررتان را از رخالزت رر اتزن
کار برحذر رارر کا به اتن ور له موقع تش را رر م ان مسز ح ان آنجزا همچنزان مسزتحكم نگزاه رارر .ررنهاتزت وزارت
خارجه کسل م خوارته مشترک خل فه ارامنزه و رزفارت عثمزان هزد (ارزتاروخ1360-61-4-11 :؛ بزه نقزل از زارعز
مهرورز .)71 :1390
رر نمونﮥ رتگر کررهای مسلمان رختری مس ح را رزرتدند .اتن امر اربام ررررر حكومت محل و رخالت رورز ه و
ررنهاتت رناهندگ رو روی نزاع به کنسولگری رور ه و ههبندری عثمان رر کرررتان را فراهم کرر (نزأ رزاکم306 :
ط  6م آ64 693000630 /1صفر1368؛ به نقل از زارع مهرورز .)71 :1390
نمونه رو اقتصاری ارت :خواجه رولوس مس ح  311کومان از مالعبدالرزاق ه خاالرال طلب راهت؛ اما ه خاالرزال
ررگذهت و ورثه برای جلوگ ری از بازررراخت طلب مذکور به خواجه رولزوس آن را بزهرزرعت م زان خزور کقسز م
کررند .اتن امر منجر به رخالت ههبندری عثمان به رور خواجه رولوس هد .رفارت عثمزان رر کهزران هزم از وزارت
خارجه خوارت کا طلب او را ررراخت کند (ارتاروخ.)1366-61-36-3 :
 .4م رزاعل نق خان آصفرتوان ر شتر لشكرنوت

و بعدها آصفاعظم و رس

ر شكار کرررتان هد که ر

از رزقوط

خاندان اررالن نقش مهم رر کحوالت کرررتان بهوت ه رر عهد مشروطه و جنگ جهان اول اتفا کرر.
کتابنامه
الف .اسناد
 .ارنار ارارۀ م راث فرهنگ و صناتع گررهگری ارتان کرررتان (م راث) (فهررتنشده):
 .گزارش عبداهلل مباهر به راعدالسلطان رال  1361ررونده 64راکت 8نامﮥ.1
 .ارنار رازمان ارنار و کتابخانﮥ مل (راکم):
 .نامززﮥ اراره کحرتززرات عثمززان رر وزارت امززور خارجززه بززه وزارت راخلززه 66جمززاریاالول 861 1336ط  4م آ /1
.693001610

ﮤ

 .ارنار کتابخانه مجل
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هورای ارالم (راکمش):

 .نامه ه ئت کارگران کرررتان به مجل

63رب عالثان  1369ارنار کتابخانه مجل

هورای ارزالم (رزاکمش) :روره6

کارکن 116ج 61ررونده 4نامه16؛ روره 6کارکن 116ج 61ررونده 4نامه.16
 .نامه اصناف کرررتان به مجلز

جمزاریاالول 1369رزاکمش روره 6کزارکن 116ج 61ررونزده 4نامزه16؛ روره6

کارکن 116ج 61ررونده 4نامه.19
 .ارنار وزارت خارجﮥ اتران (راوخ) (رروندۀ کرررتان):
 .نامه عبداهلل مجرمالدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 61هزوال 1360ارزنار وزارت خارجزﮥ اتزران (رزاوخ)
رال 1360کارکن 13ررونده 8رند هماره.39
 .نامه عبداهلل مجرمالدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 69هعبان 1360راوخ رال 1360کزارکن 13ررونزده8
رند هماره.61
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 10رب عالثان  1360راوخ رال 1360کارکن 14ررونده 7رند هماره.93
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه راوخ رال 1366کارکن 11ررونده 10رند هماره.13
 .نامه عبداهلل مجزرمالدولزه کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه 3ذیقعزدۀ 1366رزاوخ رزال 1366کزارکن11
ررونده 10رند هماره.68
 .کست دته ه خاحمد ر

المشاتخ برای وزارت خارجه [ ]1366راوخ رال 1366کارکن 11ررونده 10رند هماره.16

 .نامﮥ عبداهلل مجرمالدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 66رجب 1366راوخ رال 1366کارکن 11ررونزده10
رند هماره.111
 .نامﮥ کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1366راوخ رال 1366کارکن 11ررونده 10رند هماره.163
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1366راوخ رال 1366کارکن 13ررونده 8رند هماره.61
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 67محر  1363راوخ رال 1363کارکن 13ررونده 1رند هماره.11
 .نامه راالرالدوله به وزارت خارجه [ ]1363راوخ رال 1363کارکن 13ررونده 1رند هماره.17
 .نامه راالرالدوله به وزارت خارجه [ ]1363راوخ رال 1363کارکن 13ررونده 1رند هماره.67
 .نامه عبداهلل مجرمالدولزه کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه 11ذیحجزه 1363رزاوخ رزال 1363کزارکن13
ررونده 1رند هماره.39
 .نامه وزارت خارجه به کارگزار کرررتان [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 1ررونده 1رند هماره.18
 .نامه وزتر خارجه به ثقﮥالملأ حاکم کرررتان [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 1رند هماره.1
 .نامه وزارت راخله به وزارت خارجه 4صفر 1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 1رند هماره.11
 .نامه «جماعت تهوریهای راکن کرررتان» بزه ر ز

الزوزرا [ ]1361رزاوخ رزال 1361کزارکن 16ررونزده 1رزند

هماره.69
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 13ررونده 8رند هماره.61
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 1رند هماره.93
 .نامه وزارت خارجه به حاکم کرررتان [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 1رند هماره.99
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 .نامه وزارت خارجه به حاکم کرررتان [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 4رند هماره.6
 .نامه وزارت خارجه به حاکم کرررتان [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 11رند هماره.16
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 11رند هماره.19
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1361راوخ رال 1361کارکن 16ررونده 11رند هماره.37
 .نامه وزارت خارجه به عبزداهلل مجزرمالدولزه کزارگزار کرررزتان 10ذیحجزﮥ 1361رزاوخ رزال 1366کزارکن61
ررونده 6رند هماره.1
 .نامه وزارت خارجه به عبداهلل مجرمالدوله کارگزار کرررتان 17محر  1366راوخ رال 1366کزارکن 61ررونزده6
رند هماره.6
 .نامه عبداهلل مجرمالدوله کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه 66رب زعاالول 1366رزاوخ رزال 1366کزارکن61
ررونده 6رند هماره.16
 .نامه عبداهلل مجرمالدولزه کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه 16ذیحجزﮥ 1366رزاوخ رزال 1367کزارکن64
ررونده 4رند هماره.6
 .نامه عبداهلل مجرمالدوله کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه رزلخ محزر  1367رزاوخ رزال 1367کزارکن64
ررونده 4رند هماره.17
 .کلگراف رمز وزارت خارجزه بزه کزارگزار کرررزتان 11محزر  1367رزاوخ رزال 1367کزارکن 64ررونزده 4رزند
هماره.64
 .کلگراف رمز وزارت خارجه به کارگزار کرررتان 18رب عالثزان  1367رزاوخ رزال 1367کزارکن 64ررونزده 4رزند
هماره.30
 .کلگراف رمز وزارت خارجه به کارگزار کرررتان 18رب عالثزان  1367رزاوخ رزال 1367کزارکن 64ررونزده 4رزند
هماره.31
 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 11محر  1367راوخ رال 1367کزارکن 64ررونزده4
رند هماره.39
 .رارورت وقاتعنگار به وزارت خارجه 1محر  1367راوخ رال 1367کارکن 64ررونده 16رند هماره.19
 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه 4صفر 1368راوخ رزال 1368کزارکن 64ررونزده10
رند هماره.6
 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونزده 10رزند
هماره.3
 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونزده 10رزند
هماره.4
 .نامه وزارت راخله به وزارت خارجه 19صفر 1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونده 10رند هماره.1
 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونزده 10رزند
هماره.6

ﮤ
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 .نامه عبداهلل مجرم الدوله کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونزده 10رزند
هماره.9
 .کلگراف اعتضار رتوان معاون کزارگزار کرررزتان بزه وزارت خارجزه 60صزفر 1368رزاوخ رزال 1368کزارکن64
ررونده 10رند هماره.60
 .نامه وزارت خارجه به حاکم کرررتان [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونده 10رند هماره.61
 .نامه کارگزار کرررتان به وزارت خارجه [ ]1368راوخ رال 1368کارکن 64ررونده 10رند هماره.41
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