
الزاریستها در چهارباغ

 حسین احمدی

مقدمه

1. Saint Vinecent de paul 2. Marcopoli

یک کشیش کاتولیک مذهب فرانسه به نام سن ونسان دوپل 1 که از دست انـدرکاران
ـکلیسای کاتولیک به شدت ناراضی بود در سال 1625م با هدف پرستاری از اشخاص از
ـکار افتاده این آیین را بنا نهاد. از آنجایی که پیروان این آیین در آغاز کار در کلیسای متروک

«سن الزار» جمع میشدند به آنها الزاریست گفتهاند.
ـگرچه همراه ژنرال گاردان در سـال 1222ق/1807م دو کشـیش الزاریست بـه نـامهای

3. Damad 4. Eugene Bore 5. Scafi

مارکوپولی 2 و داماد 3 وارد ایران شدند ولی مقدمات ورود اولین گـروه از مـیسیونرهای
مذهبی الزاریست توسط جوانی به نام اوژن بوره 4 و کشیشی الزاریست به نام اسکافی 5
در دوره محمدشاه قاجار برداشته شد. بنیانگذار هیئت الزاریست در ایران کشیشی به نام

6. Auguetin Cluzel

اـگوستین کلوزل 6 بود که بعد از چهل و یک سال حضور در ایران در ارومیه درگذشت.
با حضور گسترده میسیونهای الزاریست فرانسوی٬ پـروتستان آمـریکایی٬ روسـی و
انگلیسی جنگ و جدال بر سر یارگیری از نسطوریها و آسوریان٬ به مقابله سفارتخانه های
انگلیسی و روس با سفارت فرانسه منجر شد. اما قدرت گیری کشور آلمان در اواخر قرن
نوزدهم الزاریستهای مورد حمایت فرانسه را در ایران به حاشیه برد. فرانسه برای مقابله
کشور آلمان ناچار به کنار آمدن با انگلیسیها و روسها و امتیاز دادن به آنها در صحنه با

سیاسی ایران بود.
مقاله حاضر به چگونگی اقدامات الزاریسـتها در اصـفهان بـرای اجـاره٬ تـصرف و

ساختن مدرسه در حال و هوای مشروطه اختصاص دارد.



باغات اصفهان
قبل از طرح موضوع برای آشنایی خوانندگان اشاره ای به وضعیت بـاغات اصـفهان

خالی از فایده نیست.
بیشترین باغات در اصفهان در دو نقطه متمرکز بود. باغات جلفا و چهارباغ خواجو. در

طرف جلفا باغاتی شامل موارد زیر بود:
باغ خانه ها مجموعًا 150 جریب
باغهای زرشک٬ سمت آباد و نمکدان هرکدام 80 جریب
باغهای چرخاب و آب دانی٬ اعتمادالدوله هر کدام 60 جریب

باغ تفنگی آقاسی 50 جریب
باغ داروغه 40 جریب

باغهای ناظر٬ تو شمال٬ جلودار٬ ارچی خان٬
قلعه٬ ودال٬ غالمان٬ خابه٬ آب نوس٬ هر کدام 30 جریب

دیوان بیگی٬ قوچهار٬ رضاقلی خان و
هفت دست امالـک متفرق باغات فوق 1250 جریب

در چهارباغ خواجو نیز باغهایی به قرار ذیل بود:
باغ برغ٬ باغ رمضانعلی خان و امالـک متفرقه٬ باغ رحیم خان و امالـک متفرقه٬ باغات
چهارباغ٬ باغ ممتحن٬ تخت گلدسته٬ هشت بهشت٬ آلبالو٬ فتح آباد٬ عکاس خانه٬ طاالر

طویله و عمارت خورشید.

7. سازمان اسناد ملی ایران٬ پ 2400005898.

امالـک متفرقه ای نیز طرف امامزاده که طرف چرخاب بود قرار داشت. 7

* * *

در سال 1322ق در جلفای اصفهان چهار نفر کشیش الزاریست که سه نفر از آنـها
فرانسوی و یک نفر از اهالی ارومیه بود زندگی می کردند. ریاست این گروه میسیونری را

8. Demuth

9. اسناد وزارت خارجه ایران٬ اسناد قدیمه٬ سال 1327ق٬ کارتن ٬5 پرونده ٬22 سند 14.

دموت 8 به عهده داشت و در کلیسای ارامنه اصـفهان مسـتقر بـودند. 9 دمـوت در سـال
 1882 متولد و در سال 1891 وارد ایران شد و تا سال 1915 در ایران به فعالیت مشغول



بود. فضای فرهنگی ایجاد شده در مشروطه٬ فرصتی برای این گروه ایجاد کـرد کـه در
ـکلیسای ارامنه اصفهان برای تعلیم اطفال به صورت مجانی مدرسه بنا کنند که تا سـال

11. همان.10. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 9.

1327ق قریب صدنفر شاـگرد ارمنی در آن مشغول به تحصیل بودند. 10
عد مسافت جلفا تا شهر و آموزش بعد از مدتی به بهانه تعداد زیاد مدارس جلفا و بُ
اطفال مسلمان 11 میسیونرهای الزاریست مخفیانه تصمیم به اجاره یک قطعه زمـین در

اصفهان گرفتند و با فردی به نام ابراهیم خان از اتباع ایران وارد مذاـکره شدند.
زمین مورد نظر سی ویک هزار ذرع زمین خالصه واقع در چهارباغ اصفهان و دارای
مختصر بنایی بود. محمدابراهیم خان زمین فوق را در سال 1327ق از ورثه شیخ العراقین

12. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 14.
13. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 8.

ـکه از اتباع عثمانی بود 12 نزدیک به نه هزار تومان خریده بود. 13

14. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 12 و 14.

در این زمان کنسولگری روس در اصفهان مأمور حفظ منافع اتباع فرانسـه بـود 14 و
محمدابراهیم خان تحت حمایت کنسولگری روس بـود٬ بـه هـمین جـهت روسـها او را

15. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 8.

شفاهًا و غیررسمی کنت می خواندند. 15

16. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 4.

پرمودت محرمانه 16 و با اطالع دقیق سفارت فرانسه در تهران و کنسولگری روس در

17. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 4 و 14.

اصفهان 17 یازده هزار ذرع زمین موردنظر را به مدت شصت سال از محمدابراهـیم خان

18. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 8.

اجراه کرد تا در آن مدرسه برپا کند. 18
بالفاصله بعد از خرید٬ میسیونرهای الزاریست مخفیانه و بدون اطالع کارگزاری و با

19. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 17.

استفاده از حمایت سفارت فرانسه و کنسول روسیه در اصفهان 19 با عنوان مدرسه سازی
بــرای اطــفال مســلمین شــروع بــه سـاخت وساز گسـترده تری در آن کـردند و خـود

20. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 14.

محمدابراهیم خان همراه روحـانیون الزاریست بـه فـعالیت مشـغول شـد. 20 ولی پس از



21. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 6.

مدتی خود پردموت شخصًا با عجله و عمله جات بسیار مشغول به کار گشت. 21
منوچهر میرزا کارگزار خارجه اصفهان بعد اطالع از جریان در تاریخ نوزدهم شـوال

22. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 21.

٬1327 22 شرحی به محمدابراهیم خان نوشت که چون معامله ملکی ما بین اتباع داخله و
خارجه شرایطی را دارد و الزم است ضمن حضور در کـارگزاری تـوضیحاتی را در ایـن
خصوص بدهید که دقت نظر الزم در آن بشود. محمدابراهیم خان که حمایت کنسولگری
روسیه را در پشت سرداشت در پاسخ نوشت که در این باره حکومت اصفهان هم از او
چنین تقاضایی داشته٬ تنها جواب او این است که صورت قرارداد را از سفارت فرانسه و

ـکنسولگری روسیه در اصفهان بخواهید.
ـکــارگزار اصــفهان در شــرحــی بــه کــنسولگری روســیه اطـالع داد کـه چـون از
محمدابراهیم خان پاسخ نرسیده است به اطالع پردموت رسانده شد که تا وصول معامله
فوق به کارگزاری یا وزارت خارجه٬ معامله فوق فاقد اعتبار است و هرگونه ساخت وساز

23. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 14.

و صرف هزینه ای در صورت بازگشت معامله٬ کارگزاری پاسخگو نخواهد بود. 23

24. Raymond Lecount

ریموند لکنت 24 سفیر فرانسه در نامه ای به محمدعلی عالءالسـلطنه وزیـرخـارجـه
اطالع داد که میسیون الزاریست مستقر در اصفهان در بـاغ فـوق فـقط مشـغول پـاره ای

تعمیرات می باشند.
وزیر خارجه نیز با وجود غیرقانونی بـودن مـبایعه مـزبور٬ حـل قـضیه را بـه شکـل

25. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س ٬5 ٬11 33.

مسالمت آمیز از طریق سفارت فرانسه جست وجو می کرد 25 تا بدین وسیله جلوی ساخت

26. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 11.

و ساز گسترده الزاریستها را بگیرد 26 به همین دلیل به سفیر فـرانسـه قـول داد کـه اـگـر
مقصود پاره ای تعمیرات بنایی در باغ مزبور باشد به کارگزار اصفهان تلگراف خواهد کرد

27. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 12.

تا مانع کار الزاریستها نشوند 27 درنتیجه عالءالسلطنه به استعالم متعدد کارگزار اصفهان و
حکومت اصفهان مبنی بر جلوگیری از بنایی الزاریستها پاسخ شفاف و درخور توجهی
 نداد و فقط اشاره می کرد که با سفارت فرانسه در این باب مشغول مذاـکره است که قریبًا



28. ا.و.خ.ا. س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 15.

نتیجه را اطالع خواهد داد 28 و یا می نوشت که قرار شد که سفارت فرانسه به میسیونرها

29. ا.ا.و.خ.ا. س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 10.

تلگراف نماید تا آنها دست از بنایی بکشند. 29
چون جـلوگیری از بـنایی گسـترده مـیسیونرهای الزاریست مـمکن نشـد حکـومت
اصفهان و کارگزاری متوسل به آیت الله آقانجفی شدند تا جلوی ایـن امـر را بگـیرد. بـا
اطالع از اقدامات آقانجفی٬ عالءالسلطنه در نامه بیستم شوال 1327 به نمره 1087 به
ـکارگزاری اصفهان نوشت که در صورتی که مقصود الزاریستها تعمیرات باشد سببی برای
مخالفت دیده نمی شود البته رفع مخالفت نمایید و اـگر مطالب غیر از این است کیفیت را

30. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 3.

ـگزارش دهید. 30
جلوگیری از ساخت و ساز الزاریستها تـوسط آیت اللـه آقـانجفی٬ اعـتراض شـدید
ریموند لکنت سفیر فرانسه را درپی داشت که نامه بیستم نوامبر 1909 به عالءالسلطنه
وزیرخارجه نوشت که کارگزار اصفهان به تحریک آقانجفی به مـیسیونرهای الزاریست

صدمه می زند و اجازه ساختن به آنها نمی دهد.
لکنت به موجب گزارش بالکونسکی کنسول روس در اصفهان بدون اشاره به اصل
خبر نوشت که خبری بی نهایت تأسف آمیز به صورت تلگراف به دوستدار رسـیده کـه
اسباب وحشت است! از جناب اشرف خواهش دارم که مرحمت فرموده نگذارنـد کـه

31. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 12.

اتباع دولت فرانسه فدای خیاالت کارگزار شوند. 31
سفیر فرانسه به وزیر خارجه ایـران اطـمینان داد کـه وی تـمام مسـئولیتهای الزم در
خصوص اقدامات اتباع فـرانسـه را بـه عـهده مـی گیرد و آمـادگی الزم را بـرای هـرگونه
توضیحات دارد ولی چون مخاطره عاجلی! در بین هست تمنا دارد که کارگزار موجبات

32. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 12.

آسایش اتباع فرانسه را فراهم نماید. سفیر تلویحًا خواستار ادامه ساختمان سازی بود. 32
ریموند لکنت بالفاصله در روز بعد یعنی بیست ویکم نوامبر 1909 در نـامه اش بـه
عالءالسلطنه اشاره داشت که به منوچهر میرزا کارگزار اصفهان تلگراف کرده است کـه
تحقیقات الزمه را درباره محمدابراهیم خان نموده و با جناب آقانجفی مذاـکـره نـماید.
سفیر فرانسه به عالءالسلطنه اطمینان داد که درخصوص قطعه زمین فوق هیچ شبهه ای



33. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 7.

وجود ندارد و مایل به حل اختالف به صورت دوستانه می باشد. 33
از محتوای نامه بعدی سفیر فرانسه که در بیست و سوم نوامبر 1909 به وزیر خارجه
نوشته شده چنین برمی آید که وزیرخارجه٬ ادیب السلطنه را مأمور مـذاـکـره بـا ریـموند

34. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 23.

لکنت سفیر نمود. در جلسه بیست وچهارم نوامبر 1909 34 سفیر فرانسه قول داد که به
جنرال کنسول روسیه در اصفهان که مأمور حفظ منافع فرانسه می باشد تلگراف خواهد

ـکرد که الزاریستها رعایت قوانین ایران را بنمایند.
سفیر فرانسه که اوضاع و احوال را خیلی برای امتیازخواهی مناسب می دید گفت که
مقامات ایران اهمیت مخصوصی برای انتشار معارف اروپا در ایران می دهند٬ خصوصًا
ـکه مدارس میسیونرهای الزاریست اطفال از مذاهب مختلفه را پذیرفته و عقاید آنها را
محترم مـی شمارد. بـنابرایـن سـفیر بـه اطـالع رسـاند کـه دمـوت رئـیس مـیسیونرهای
الزاریست اصفهان قصد دارد که اجازه خرید سی جریب زمین واقع در چهارباغ بـرای
احداث مدرسه را از دولت ایران بگیرد و وی التزام می دهد که آن عمارت همیشه کاربری
مدرسه را داشته باشد٬ به همین جهت سفیر درخواست داشت که ضمن تـلگرافـی بـه
ـکارگزاران اصفهان٬ اجازه داده شود که میسیونرهای الزاریست بتوانـند مشـغول بـنایی
خود که اتمام آن حاوی اهـمیت فـوق العـاده ای بـراسـاس حسـن انـجام اراده آنـها دارد

35. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 16؛ بانک: تصویر شماره یک.

بشوند. 35
با وجود گفته سفیر فرانسه بـه ادیب السـلطنه مـبنی بـرایـنکه الزاریسـتها را از رفـتار
بی رویه مالمت و به رعایت نکات قانونی ملتفت کرده است٬ امـا مـحرمانه بـه وسـیله
ـکنسول روسیه در اصفهان از ادامه کار روحانیون الزاریست در ساختمان سازی پشتیبانی

36. ا.و.خ.ا.س 1327 ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 17.

می کرد. 36
عالءالسلطنه در پـاسخ تـقاضای سـفیر فـرانسـه نـوشت کـه پـاره ای از اقـدامـات را
درخصوص باغ مزبور انجام خواهد داد اما تا حـصول نـتیجه چـون اقـدامـات مـیسیون
الزاریست در این معامله ساختمان سازی برای تأسیس مدرسه غیرقانونی و بدون اجازه
 دولت ایران بوده است انتظار دارد که روحانیون الزاریست را از ادامه بنای مزبور منع و



اقدامات آنها را توقیف و تعطیل کند؛ زیرا در صورت ادامه روند فعلی ممکن است در به
انجام رسیدن مقصود خللی ایجاد کند و بناهای مزبور بی نتیجه و با خسارت فراوان توأم

37. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 17.

خواهد شد. 37
سفیر فرانسه در نامه هفدهم ذیقعده 1327 به وزیر خـارجـه اطـالع داد کـه ضـمن
تلگرافی به بالکونسکی کنسول روسیه از وی خواسته است که میسیونرهای الزاریست
را دعوت نماید تا موقعی که از دولت ایران اجازه خرید اراضـی مـزبور حـاصل نشـده

عملیات ساختمان سازی را متوقف کنند.
لکنت ادامه داد که کنسول روسیه به وی اطالع داده که دستورالعمل وی را به اجـرا
ـگذاشته و عملیات بنایی میسیونرها متوقف شده است. سـفیر از وزیـرخـارجـه تـقاضا
داشت حاال که میسیون الزاریست اطاعت خود را از قوانین ایران بـا تـعطیل سـاختمان
سازی ثابت نموده و به طریق قانونی قصد ادامه کار دارند در صورت امکان اجازه هشت
روز بنایی به میسیون الزاریست داده شود تا به واسطه فصل بارش ترک عملیات سبب

38. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 23: نک به تصویر شماره دو.

صدمه و خسارت بنای ساخته شده نشود. 38
در حالی که عالءالسلطنه دل خوش به وعده وعیدهای سفیر فرانسه مبنی بر تعطیلی
ـکار الزاریستها در اصفهان داشت و از کارگزار اصـفهان درخـصوص کـم و کـیف بـنایی
استعالم می کرد. از گزارش کارگزار مهام خارجه در اصفهان چنین برمی آید فـضای بـاغ
اجاره شده که در ابتدا یازده هزار ذرع بود در بیست و ششم ذیقعده 1327 به سی ویک
هزار ذرع افزایش پیدا کرده است و میسیونرهای الزاریست از اول شروع به کار٬ بدون
حتی یک روز تعطیلی٬ تمام بنای اولیه را به کلی خراب کرده و ساختمان جـدیدی کـه
معادل سه هزار و پانصد تومان ـ که هزار تومان قیمت در و شیشه های آن است ـ خرج

39. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 25.

داشته است به صورت کامل ساخته اند. 39
عالءالسلطنه که متوجه نیرنگ سفارت فرانسه شده بود٬ سعی در رفع مسئولیت از
خود٬ در یک نامه تند و تیز در غره ذیحجه 1327 به نمره 15653 بـه مـنوچهر مـیرزا

ـکارگزار اصفهان٬ تمام تقصیرها را به گردن وی انداخت:
تلگراف شما درخصوص انجام یافتن میسیون الزاریست رسید فی الحقیقه از کفایت



و مراقبت شما خیلی امیدوار شدم که آنقدر صبر کردید و ساـکت نشستید تـا ایـن
اشخاص اراضی را به خریداری یا به اجاره یا به شکل دیگر تصرف کردند و شروع به
بنا نمودند و باز تماشا کردید که بنای خود را در کمال آزادی و بدون مانع به پایان

برسانند و به وزارت خارجه اطالع ندادید که جلوگیری از اقدام آنها بشود.
ـگویا از چندی قبل از سفارت فرانسه اظهار نمیداشتند و وزارت خارجه به شما
تلگراف نمی کرد آن یکی دو تلگراف از شما نمی رسید و عجب تر اینکه در تلگراف
اول خود می نویسید این اراضی یازده هزارزرع است و در این تلگراف می نویسید
قریب سی ویک هزارذرع است و از این اختالف معلوم می شود که اول دفعه بدون
تحقیق نوشته اید اینها همه برخالف انتظاری است که وزارت امورخـارجـه از ایـن
مأمورین خود دارد و اـگر بنا باشد در یک محل مأمور اینقدر در غفلت و در اجرای
قانون خود کاهل باشد پس مصارف بیهوده ای است که دولت در تعیین مأمورین خود

40. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 26.

متحمل می شود. 40

پاسخ کارگزار دقیق تر و مستندتر بود:
... گمان می کنم چاـکر در این مورد از وظیفه مأموریتی خود به هیچ وجـه تـغافل
نورزیده. ذره ای فروگذار نکرده ام چه وظیفه چاـکر بر این است تا وقـتی کـه اتـباع
خارجه خواستهاند به مطلبی که خالف قانون مقرره است اقدام نـمایید آنـها را بـه
وسیله کنسولگری شان به آن خالف رویه مطلع نموده و مانع از انـجام قـصدشان
بشوم چنانچه نپذیرفتند و باز خواستند دنباله خیالشان را بگیرند به وزارت خارجه

اطالع بدهم.
بدین قسم در وقوع این مطلب ترتیبات منظور شده چه بعد از اینکه مطلب از
پرده خفا ظاهر شود که محمدابراهیم خان با این حضرات معامله کرده و اینکه اظهار
می داشت خودم اینجا مدرسه می نمایم صدق نیست وظیفه اولیه خود را بدین قسم
ادا نمودم که به وسیله حکومت و مستقیمًا از مشارالیه تـوضیح وضـع مـعامله را
خواستیم و او را به ممنوع بودن معامله با اتباع مطلع نمودم چون جواب صریح نداد
به کنسولگری روس نوشتم که این معامله بدون اطالع دولت صحت ندارد... همچنین
وظیفه ثانی خود غفلت نورزیدم و در تاریخ نوزدهم شوال که تازه معلوم شده بود

 چنین معامله انجام شده تلگرافًا مطلب را عرض کردم.



اینکه فرمودهاند اـگر بر طبق سفارت فرانسه از وزارت خارجه تلگراف به چاـکر
نمی شد یکی دو تلگراف را بنده عرض نمی کردم اـگر رجوع به دفتر بفرمایید معلوم
خواهد شد که چاـکر راپرت مطلب را سه روز زودتر دادهام و بعد از وزارت خارجه
تلگراف شده است و جهت اینکه چاـکر اقدام و توقف بنای آنها نمودم به واسطه این
بود که تلگراف فرمودید با سفارت فرانسه مذاـکره شده بنا شده از سـفارت بـه آن
تلگراف کنند که بنا را تعطیل کنند تا تکلیف معلوم شود و در ثانی اعالم خواهد شد.
یقین است اـگر چاـکر بنایی را تعطیل می کردم مسئول واقع می شدم که چرا با اینکه
تلگراف شده بود منتظر خبر ثانی باشید چنین اقدامی می کردید... محض استحضار
خاطر مبارک سواد مراسالت کارگزاری به محمدابراهیم خان و کنسولگری را تقدیم

41. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 21.

می دارد تا مالحظه فرمایید. 41

عالءالسلطنه که هنوز امیدوار به رایزنیهای با سفیر فرانسه برای حـل مشکـالت بـه
وجود آمده توسط میسیونرهای الزاریست بود در نامه اول ذیـحجه بـه سـفیر فـرانسـه

نوشت که:
برخالف وعده شما میسیون الزاریست بنای خود را در اراضی چهارباغ ادامه داده و
با آنکه برطبق مذاـکرات شفاهی وعده تعطیلی کار داده بودید روحانیون الزاریست
دست از کار نکشیده اند. کمال تأسف حاصل است از اینکه این اشخاص این اقـدام
بی رویه را که به کلی مناقص اصول عهدنامه و برخالف قانون بوده است مرتکب
ـگردیده و تعقیب کرده و در این اراضی که به هیچ وجه قانونی برای تملک آن دیده

42. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 24.

نمی شود این بنا را برپا نموده و ممانعت حّقه کارگزاری را کان لم یکن دانسته اند. 42

پاسخ سفیر فرانسه به نامه وزیرخارجه ایران بسیار کوتاه و حساب شده٬ معنی دار و
طفره آمیز بود: «ـکه دوستدار در این موقع مشغول تحقیقات الزمه بوده و بعد از حصول

43. ا.و.خ.ا٬ س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 19.

نتیجه هر جواب که رسید به اطالع خاطر محترم عالی خواهد رسید.» 43
بعد از هشت روز٬ نامه دوم سفیر فرانسه به وزیرخارجه ایران داللت براین داشت که

44. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 28؛ بانک به تصویر شماره سه.

سفیر فقط حاضر است درباره خرید ملک مزبور با دولت ایران مذاـکره کند. 44



با وجود همه اقدامات سفارت فرانسه برای تبدیل باغ مـزبور از اجـاره بـه تـصرف
قطعی٬ عالءالسلطنه وزیرخارجه در سوم محرم 1328 در نامه ای به سفیر فرانسه خبر از

45. ا.و.خ.ا.س 1327ق٬ ک ٬5 پ ٬22 س 27.

 ـکوششهایی داد که وزارت خارجه درباره اجازه اتمام بنای مزبور انجام می دهد. 45
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