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بخش تاريخ وزارت امورخارجه بريتانيا در رهـنمودنامه کنفرانس صـلح دربـاره خـليج
فارس٬ آن منطقه را «يکي از صحنه هاي عمده رقابت آلمانيها و انگليسيها قبل از جنگ»
معرفي مي کند. گزارشهاي بسياري درباره تحرکات بر روي صفحه شـطرنج سـياسي و
نگرانيهاي سياستمداران در مورد اين منطقه استراتژيک خاورميانه مـنتشر شـده است.
بيشتر اين گزارشها ضمنًا بـه فـعاليتهاي يک شـرکت خـصوصي آلمـاني بـه نـام ربـرت
ُو نک هاوس و شرکا اشاره کرده اند که نقش آن در اين بازي بزرگ در کـتابهاي تـاريخي
مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله سياستهاي قبل از جنگ درباره خليج فـارس

عمدتًا از ديدگاه آن شرکت مورد بررسي قرار گرفته است.
تجربيات واقعي يک بازرگان خصوصي در قبال زمينه سياسي اين منطقه بـعضي از
مراحل تأثـير مـتقابل امـور خـصوصي و سـياستهاي بـين المـللي را مشـخص مـي سازد.
ماجرايي که مي خواهيم شرح دهيم نشان مي دهد که چگونه يک شرکت قانوني بـدون
داشتن هيچگونه مقاصد سياسي گرفتار مخمصه بدگماني و رقابت سنتي بين ملتها گرديد
و ناگزير خواه وناخواه اهميتي سياسي يافت و سرانجام در جنگي که پيش آمد٬ دست کم
از جهتي٬ با شکست روبه رو شد. اين امر از نتايج نظامي بود که تحت آن ملتها مغرورانه
مسئوليت و فرصت «حمايت» از اين گونه اقدامات برجسته شهروندان خود را بـرعهده



نک هاوس مورد ترديد مي گرفتند. در اين مقاله ارزش صداقت بازرگاناني از قبيل آقاي ُو
قرار گرفته که عبارت از روش ملي گرايانه تشويق و حمايت است و در تحت تشکيالت
کنوني امور جهاني٬ منافع شهروندان خصوصي را در خارج با جاه طلبي هاي وسيع ملي
مربوط مي سازد و آنها را به سوي درگيري با منافع و جاه طلبي هاي ملتهاي ديگر سوق
نک هاوس براي شرکتي هامبورگي در مي دهد. در دهه ١٨٩٠م جواني فعال به نام ربرت ُو
زنگبار واقع در ساحل شرقي آفريقا کار مي کرد. کشـتيهاي بـومي بـرده فروشان بـه طور
مرتب بين زنگبار و خليج فارس در رفت وآمد بودند و گروههايي از بردگان را به عنوان
صياد مرواريد به اين منطقه مي بردند و در بازگشت کاالهايي از ايـن نـاحيه را بـا خـود
مي آورند. از جمله يک بار با مقداري صدف مرواريد٬ در واقع براي حفظ تعادل کشتي
بازگشتند. اين صدفها توسط شرکت هامبورگي خريداري و به اروپا حمل شدند و با سود
نک هاوس آگاه شده بود که چنين صدفهايي به عـنوان اشـياء زيادي به فروش رفتند. ُو
بي ارزش در خليج فارس به دور انداخته مي شوند و بنابراين تصميم گرفت که به آنـجا
برود و ببيند که با آنها چه کاري مي تواند انجام دهد. اين واقعه در سال ١٨٩٧ اتفاق افتاد و

کمي بعد او در بندرلنگه مستقر شد.
[ فارس] در با توجه به عقيده بعدي در ميان انگليسيها٬ فرانسويها و روسها در خليج
نک هاوس از سوي دولت آلمان با کمک مالي به آنجا فرستاده شده در مورد اينکه آقاي ُو
است او دقيقًا به اين نکته تأکيد مي ورزد که شرايط ورود او به اين منطقه تقريبًا اتفاقي

بوده است. وي مي گويد:
من به هيچ وجه اهداف سياسي نداشتم و با دولت آلمان يا هر دولت ديگر در ارتباط
نبودم. هيچ کس در برلين اطالعي در باره من نداشت و هـيچ کس در آلمـان چـيزي
درباره تأسيس شرکت من نمي دانست. شرکت مزبور کامًال يک شرکت خـصوصي
بازرگاني بود و البته من نقشه هاي خود را اعالم نمي کردم. بعدها با پيشرفت کارم و
مشهور شدن من در منطقه فکر مي کنم مأموران آلماني درباره يک بازرگان آلمـاني
اطالع يافتند که به طور موفقيت آميزي در خليج فارس مشغول فعاليت است. ولي
من هرگز با وزارت امورخارجه در تماس نبودم و جز در يک مورد تقاضاي کـمک
نکردم و غير از آن کمکي دريافت نداشتم. در آن زمان از کنسول آلمان درخـواست
کمک کردم و به هر حال٬ آن کمک به شيوه و اندازه اي که مورد تأئيد من بود داده

نشد.

هدف و وظيفه مقاله مزبور آن نيست که مجلدات عظيم گزارشهاي سياسي را مورد
بررسي قـرار دهـيم٬ گـزارشـهايي کـه در آنـها اهـداف پـنهاني وزارت امـورخـارجـه در



سياستهاي خاورميانه اي آنها آشکار است. اما در اين مورد الزم است به طور کلي خطوط
نک هاوس شرح اصلي اوضاع سياسي را در خليج فارس در طي گسترش تجارت آقاي ُو
دهيم. براي دولت انگليس٬ خليج فارس يکي از مسيرهاي منتهي به هند بود که موجبات
ضروري دفاع از امپراطوري مستلزم اين بود که هيچ دولت ديگري نبايد در آنجا پايگاهي
داشته باشد. بازرگانان انگليسي پستهايي را در امتداد سواحل آن در قرن هفدهم تأسيس
 کرده بودند و از آن زمان به بعد سلطه جويان بريتانيايي در نظارت بر آن عالقه مند شده
بودند. ناوگان بريتانيا خليج را از دزدان دريايي پاک کرد٬ فانوسهاي دريايي و چراغ هاي
دريايي در آبهاي آن مستقر سـاخت. بـرطبق عـهدنامه اي بـا امـيرمسقط مـقرر شـد کـه
بريتانياي کبير بندري در اختيار داشته باشد که از آنجا از مدخل خليج[ فارس] دفاع کند و
هرچندگاه يک بار مأموران سياسي بـريتانيا مـعاهداتـي را بـا رؤسـاي عـرب در امـتداد
ان٬ سواحل آن منعقد مي ساختند. لرد کرزن در کتاب پيشين مشهور خود٬ ايران و قضيه اير
مي گويد هر وزير بريتانيايي اي را که به روسيه اجازه تأسـيس پـايگاهي در خـليج فارس
بدهد خائن به کشور خود مي داند٬ و اقدام شديد او به عنوان نايب السلطنه هند٬ يک بار
در زماني که فرانسه مي خواست يک معدن زغال سنگ در مسقط اجاره کند و بارديگر
هنگامي که طرحهاي آلمان براي احداث راه آهن که به پايانه اي در کـويت مـي انـجاميد
نشان داد که وي قاطعانه مخالفت استقرار هر دولت ديگر در منطقه است. با وجود اين٬
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لرد لنزداون ١ در سال ١٩٠٣م به جهان اعالم کرد که: «ما بايد استقرار پايگاه دريايي يـا
بندر داراي استحکامات را در خليج فارس از سوي هر قدرت ديگر به عنوان يک تهديد
شديد برضد منافع امپراتوري در نظر بگيريم و بايد به طور قاطع با همه ابزارهايي که در

اختيار داريم با آن مقابله کنيم.»
روسيه قدرت بزرگي بود که پيشروي آن به سوي خليج فارس در پايان قرن نوزدهم
سياستمداران بريتانيايي را نگران مـي ساخت. روسـها مـعتقد بـودند کـه آنـها بـه عـلت
ضرورت شديد توسعه ملي مجبورند سلطه خود را در جهت جنوب و غرب به سوي
بنادر گرم و مرزهاي هند گسترش دهند. انگليسيها نيز٬ که ضرورت دفاع از هند براي آنها
چندان کمتر نبود٬ احساس کردند که مجبور به مقاومت هستند. رقابت بر سر خليج فارس
يک بخش از کشمکش وسيع روس و انگليس در جبهه عظيمي از تبت تا افـغانستان و

ايران و همچنين در خاوردور بود.
نک هاوس مصالح سياسي آلمان در امتداد خط آهن در زمان آغاز فعاليت شرکت ُو
پيشنهاد شده بغداد از طريق ترکيه عثماني رو به گسترش نهاد. اين برنامه عظيم احداث



راه آهن که تحت رهبري دويچه بانک مطرح و به لحاظ مالي تأمين شده بود٬ با همکاري
پرشور قيصر و وزارت امورخارجه آلمان اجرا مي شد.

نويسندگان مقاالت سياسي آلمـاني ايـن پـروژه را بـه عـنوان تـهديدي بـالقوه عـليه
دولتهاي ديگر و همچنين نمادي از اعتبار فزاينده آلمان مورد ستايش قرار مي دادند که
تجسم جاه طلبي هاي سلطه جويانه اين کشور به شمار مي رفت و از اين جـهت مـوجب
رنجش مسئوالن اجراي پـروژه مـي شدند. ايـن پـروژه مـنافع سـياسي دولت آلمـان در

خليج فارس را دربرداشت که در آنجا با منافع بريتانيا برخورد مي کرد.
با گسترش شرکت ُو نک هاوس و رونق کار آن در اين کانون سياستهاي سلطه جويانه٬
شرکت مزبور به طور اجتناب ناپذيري اهميت سياسي يافت. نخستين تأئيد اين واقعيت از
سوي روسها صورت گرفت. در حدود سال ١٨٩٩م روسيه تصميم گرفت آنچه را که در
بــنادر خـليج فارس مـي گذشت مـورد تـوجه بـيشتري قـرار دهـد. در ابـتدا ايـن کشـور
جهانگردان و کشتيهاي جنگي به آن منطقه فرستاد٬ سپس کنسولگريها و قـرارگـاههاي
تجاري افتتاح کرد و اندکي بعد يک سرويس دريايي مـيان ادسـا و خـليج فارس بـرقرار
ساخت و آن را در تحت حمايت مالي خـود قـرار داد. در ايـن زمـان٬ دولتـهاي مـتعدد
کنسولگريهايي را در امتداد خليج برقرار کردند٬ اما کـنسولگري روسـيه در بـوشهر بـه
خصوص داراي ظاهر مجلل و به خوبي مجهز بود اگر چه هيچ فرد روسي در منطقه نبود.
دولت روسيه نهايت تالش خود را به عمل مي آورد که از همه اين امور سودي تجاري در

خليج فارس به دست آورد.
روسيه مي خواست منافعي در آنجا داشته باشد تا به اين بـهانه بـتوانـد از انگـليس
نک هاوس مي گويد: بخواهد درباره مسائل خليج فارس با آن کشور مذاکره کند. آقاي ُو
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«يک افسر داوطلب ناوگان روسيه به نام گورسکي ٢ به منظور رونق بخشيدن به تجارت
روسيه به منطقه فرستاده شد. البته دولت روسيه به او کمک مالي مي کرد و اين اقدام٬ در
کل٬ يک اقدام تجاري مخاطره آميز دولتي بود. اين امر با شکست روبه رو شد زيرا از آغاز
تا انجام يک ساختار مصنوعي داشت. بـه عـنوان نـمونه٬ آنـها شکـر را بـا کشـتي وارد
مي کردند که براي آن هيچ بازاري در آنجا وجـود نـداشت و بـيشتر فـعاليتي کـه انـجام

مي دادند به ضرر منتهي مي شد.»
نک هاوس ادامه مي دهد: آقاي ُو

در چنين اوضاع و احوالي بود که سرکنسول روس٬ نيکوالس پاسک٬ ٣ که با من روابط
شخصي بسيار خوبي٬ داشت نزدم آمد. او از من درخواست کرد حفظ منافع تجاري



روسها در خليج فارس را برعهده بگيرم و از طريق ارتباطات تجاري خودم که تا اين
زمان کامًال توسعه يافته بود تجارت روسها را رونق ببخشم. من را متوجه ساختند که
اين عمل حقوق خوبي خواهد داشت و عمًال دريافت مقرري در مقابل کـار کـمي
خواهد بود. من اين پيشنهاد را نپذيرفتم زيرا مي خواستم بـه امـور تـجاري خـودم
بپردازم بدون اينکه مجبور باشم به کسي گـزارش بـدهم و اگـرچـه مـن هـرگز يک
ميهن پرست افراطي نبودم اما٬ روي هم رفته٬ خودم را يک آلماني مي دانستم و در

واقع مجذوب فکر کارکردن براي جاه طلبيهاي ملي روسها نمي شدم.

مدتي بعد٬ احتماًال بعد از دريافت دستورهايي از سن پطرزبورگ٬ پاسک دوباره با من
تماس گرفت. اين بار او گفت:

ما واقعًا در مورد اين پيشنهادي که به شما کرديم جدي هستيم و اين موضوع اهميت
زيادي براي ما دارد. بازرگانان ما هيچ پيشرفتي نمي کنند در صورتي که شما چند سال
پيش کارتان را با دست خالي شروع کرديد و تجارت و ارتباطات را در حدي افزايش
داديد که مايه نگراني شرکتهاي انگليسي شديد. اگر شما نمايندگي تجارت روسيه را
قبول کنيد مي توانيد شرايط خودتان را بگوييد. هنگامي که من سخن از شرايط شما
به ميان مي آورم. مقصود من دقيقًا همان شرايطي است که شـما مـي خواهـيد. مـا
مصمم هستيم که براي روسيه منافع اقتصادي در خليج به دست آوريم و حاضريم
نک هاوس مجددًا امتناع کرد٬ با آنکه حدس مي زد براي آن پول خرج کنيم. آقاي ُو
حتي اگر خواهان شرايطي شده بود که امکان داشت سودهاي افسانه اي براي او به بار

آورد روسها موافقت مي کردند.

بدين ترتيب در اوضاعي پيچيده از مـنافع و جـاه طلبي هاي رقـابتي در خـليج فارس
چندان تعجبي ندارد اگر دولتهاي مختلف و ملتهاي آنها نه تنها براي پيشرفت مقاصدشان
کار کردند بلکه گاهي اوقات بواسطه تفسير نادرست انگيزه هاي يکديگر موقعيت را بدتر

ساختند.
انگــليسيها در خــليج فارس در آن زمــان از نــماينده ســياسي مـقيم تـا کـارمندان
نک هاوس صرفًا يک رقيب فعال تجاري نيست تجارتخانه ها عقيده داشتند که شرکت ُو
بلکه نماينده مستقيم سلطه جويي سياسي آلمان به شمار مي رود. اينکه توسعه و ترقي
سريع اين شرکت به واسطه کمک مالي برلين توجيه مي شد مورد اطالع همگان بود. بنابه
گفته آقاي ُو نک هاوس علت عمده اي که عقيده انگليسيها را در مورد دريافت کمک مالي
از سوي او تأئيد مي کرد موفقيت او در بعضي زمينه هاي تجاري بود که خود شرکتهاي
انگليسي نمي توانستند از آنها سودي به دست بياورند. انسان طبعًا چنين شکستي را به



بي لياقتي نسبت نمي دهد و عکس العمل طبيعي رقيبان او چنين بود که: «خوب البـته او
مي تواند در آنجا به تجارت بپردازد٬ دولت آلمان خسارات او را مي پردازد. ما نمي توانيم
انتظار داشته باشيم با شرکتي رقابت کنيم که کمک مالي دريافت مي دارد.» هنگامي که
آقاي ُو نک هاوس چنين قضايايي را انکار نکرد٬ بازرگانان و مأموران سياسي انگليس از
نک هاوس پرسيد چرا بايد آن قـضايا را صدق گفته هاي خودشان مطمئن شدند. آقاي ُو
انکار کنم زيرا مادامي که به عقيده آنها سودي در عمليات من نبود دست من در تجارت

نک هاوس مي گويد: باز بود. آقاي ُو
علل واقعي موفقيت من که انگليسيها آنها را گرفتن کمک مالي و مقرري مي پنداشتند
کامًال ساده بودند: من و افرادم بيشتر از آنها کار مي کرديم. اغلب اوقات در شرکت
سخت مشغول کار بوديم و حال آنکه انگليسيها در بيرون تنيس بازي مي کردند اگرچه
من هم٬ در صورت داشتن وقت٬ مايل بودم تنيس بازي کنم. گاهي عـادت داشـتيم
تلگرافها را در ساعت سه صبح بفرستيم تا جوابها را در بعدازظهر روز بعد دريافت
کنيم. اطالعات من از بازار اروپا تقريبًا هميشه يک روز جلوتر از اطالعات شرکتهاي
ديگر بود. من کوشش خود را صرف يادگرفتن زبان فارسي کردم و ياد گرفتم که به
رواني به اين زبان صحبت کنم. ارتباط نزديکي با مردم بـومي بـرقرار سـاختم و از
خريداران محلي مي خواستم که گندم و جو ــ يعني صادرات عمده ما ــ را نه فقط در
امتداد سواحل بلکه از ارزان ترين بازارهاي داخلي گردآوري کنند. عالوه بر اين٬ من
فکر مي کنم که کاالها را بهتر از رقيبان خودم مي شناختم زيرا با آن کاالها در هامبورگ
سروکار داشتم و با انواع جنسها و کيفيتها آشنايي داشتم. و باالخره اينکه من رياست
شرکت خودم را برعهده داشتم و حال آنکه گروه بازرگاني انگليسيها بـيشتر شـامل
کارکناني مي شد که در استخدام شرکتهايي بودند که مراکز آنها در لندن قرار داشت. من
مي توانستم تصميمات مهمي را در محل اتخاذ کنم٬ خودم را با اوضاع جديد تطبيق

بدهم٬ فورًا قرارداد ببندم؛ در حالي که آنها مجبور بودند با لندن مشورت کنند.

نک هاوس به واسطه توجه فـزايـنده آنـها بـه بدگماني مأموران انگليسي به شرکت ُو
نشانه هاي منافع اقتصادي و سياسي آلمان در مناطق مجاور تشديد شد. از طرح راه آهن
بغداد پيش از اين سخن به ميان آمد و گرايش سياست خارجي آلمان به گسترش منافع
تجاري در ايران به طور اخص از نگراني انگليسيها کم نکرد. آلمانيها مي خواستند جاي
پايي در ديپلماسي ايران به دست آورند تا آن را براي رفع مخالفت روسها با طرح راه آهن
بغداد معاوضه کنند. به جرئت مي توان گفت که ديپلماتهاي آلماني از استقرار يک شرکت
[ فـارس] نـاراضـي نـبودند. اگـرچـه در مـجموعه بـزرگ اسـناد آلماني در امتداد خليج



نک هـاوس وجـود نـدارد امـا ديپلماسي آلمان قبل از جنگ هيچ اشاره اي بـه شـرکت ُو

4. Albert Ballin

استقبال خوب از نقشه هاي اوليه آلبرت بالين ٤ مدير خط کشتيراني هامبورگ ـ آمريکا و
دوست قيصر٬ بـراي بـرقراري يک خـط حـمل و نـقل بـا کشـتيهاي تـجاري بـه مـقصد
[ فارس] به پايانه دوردست راه آهن خليج فارس توجه مصممانه آلمانها را در منطقه خليج

بغداد نشان مي دهند.
فعاليت تجاري آقاي ُو نک هاوس خواه وناخواه با گسترش آن ناگزير اهميت سياسي
مي يافت. او که آشکارا موفق بود در سراسر خليج معروف شد و کارمندان او در همه جا
حضور داشتند. چنين گسترشي در چنين مـنطقه اي مسـلمًا واکـنشهايي در سـياستهاي

اروپايي به بار مي آورد.
آقاي ُو نک هاوس شرح مي دهد که چگونه فعاليت تجاري او از طريق زيـر اهـميت
سياسي يافت. وي مي گويد: «شرقيها تحت تأثير زور و قدرت قرار مي گيرند. آنها ديدند
که من با دست خالي به خليج فارس آمدم. آنها مرا شناختند٬ زيرا من براي آنکه روابط
خوبي با بوميان برقرار کنم زحمتها کشيدم. سپس آنها ديدند که فعاليت بازرگاني من ترقي
نمود و وضع شرکت من در تعدادي از کاالها بهتر از شرکتهاي انگـليسي شـد. بـوميان
شاهد موفقيت من و شکست روسها بودند آنها چون از اوضاع اروپا آگاهي نداشتند با
نمونه هايي از قدرت ملتهاي اروپايي به وسيله شهروندان اين ملتها در خليج فارس آشنا
مي شدند. در واقع آنها مرا در زبان خودشان «آلمـان» مـي ناميدند. هـمچنانکه فـعاليت
تجاري من از ديگر رقيبانم پيشي مي گرفت ترس بوميان نيز از انگليسيها و روسها تاحدي
[ روسها٬ انگليسي ها] چندان آسان نبود که امور را از بين رفت و از آن پس براي اين ملتها
براساس ميل و خواسته خودشان ترتيب بدهند. حتي بعضي اوقات مردم بـومي کـه از
افراد سرشناس محلي بودند نزد من مي آمدند و سئوال مي کردند که آيا من مي توانم آنها
را تحت حمايت دولت آلمان قرار دهم و هـمچنين مـانند سـپري بـين آنـها و روسـها و
انگليسيها قرار بگيرم. من هرگز چنين پيشنهادهايي را نپذيرفتم و تشويق نکردم٬ چيزي
درباره آنها به کنسولگري آلمان نگفتم و حتي يک خط نامه به برلين ننوشتم. باوجود اين٬
اروپائيان ديگر٬ بخصوص انگليسيها٬ اعتقاد داشتند که چنين حوادث اتفاقي انگيزه هاي
[ فارس] را توجيه مي کند. بايد به انگـليسيها حـق داد کـه بـا واقعي حضور من در خليج
نگريستن به اوضاع خارج٬ وضع به نظر آنها چنين آمده باشد. تأثـير نـطقهاي احـمقانه
قيصر در آلمان ـ نطق تهديدآميز او در برابر نيروهاي مسلح اعزامي در قيام بـا کسـرها٬
سخنان او درباره امپراتوري جهاني و مانند آن اين سوءظن را در مـورد فـعاليتهاي مـن



نک هاوس ادامه مي دهد: بيشتر کرد. آقاي ُو
فعاليتهاي من اگرچه در نظر انگليسيها مشکوک بنظر مي رسيد اما حقيقت اين است
 که فعاليتهاي مزبور از ماهيت کامًال تجاري برخوردار بودند. دولت آلمان نـه تـنها
حمايتي از من نکرد يا کمک مالي نداد بلکه حتي همراهي و حمايت قانوني اي که
امکان داشت من انتظار داشته باشم هميشه از من دريغ کرد. اين موضوع که در مراکز
ديپلماسي سن پطرزبورگ٬ لندن و پاريس شرکت من مورد بحث قرار مـي گرفت و
گفته مي شد دولت آلمان سياستي مآل انديشانه را در خليج فارس پي مي گيرد تقصير
من نبود. من براي تکذيب اين شايعات اقدامي نکردم٬ اما تکذيب من هـم عـقيده
هيچ کس را تغيير نمي داد و به هر صورت اين اعتقاد که شرکت من از سوي دولت

آلمان حمايت مي شود اعتبار و اهميت مرا در بعضي مراکز افزايش مي داد.
در حدود سال ١٩٠٦ چنين احساس کردم که آلمان از نظر سياسي به خليج فارس
عالقمند شده است و از همان آغاز متوجه شدم که آلمان خواهان هدفي بـود کـه
بتواند آن را در امر راه آهن بغداد با روسيه و انگليس در مقابل امتياز مشابهي مبادله
کند. من در جريان نبودم و دقيقًا نمي دانستم٬ اما من آن را احساس مـي کردم٬ ولي
دولت آلمان هرگز سعي نکرد مرا تحت تأثير قرار دهد تا برنامه هاي تـجاري را بـه

منظور اهداف سياسي انجام دهم. به هرحال٬ من روابطي از اين نوع نداشتم.

در سال ١٩٠٦ تا حدي به تشويق آقاي ُو نک هاوس٬ خط کشتيراني هامبورگ ـ آمريکا
عمًال سرويس منظمي به مقصد خليج فـارس دايـر کـرد. کـمپاني ُونک هـاوس کـارگزار
شرکت کشتيهايي شد که با بخار کار مي کردند. اما اين مطلب غالبًا در منابع انگليسي به
طور يقين اظهار مي شود که خط کشتيراني هامبورگ ـ آمريکا به سبب سـرويس خـليج
نک هاوس فارس خود يک مقرري قابل توجه از دولت آلمان دريافت مي کرد٬ ولي آقاي ُو
اين مسئله را قاطعانه رد مي کند. مي گويد: «من در همه مذاکرات شرکت داشتم و به طور
يقين مي دانم که موضوع حتي يک پني کمک مالي دولتي هم مطرح نبود. خط کشتي راني
نک هـاوس مـحموله هايي را بـراي احـداث بـخشي از راه آهـن بـغداد جديد و شرکت ُو

نک هاوس چنين ادامه مي دهد: جابه جا مي کردند. آقاي ُو
چندي بعد٬ بدون دريافت حقوق٬ کنسول افتخاري و نماينده دولت آلمان در بصره
شدم. کنسولگري آلمان در بغداد به تازگي تأسيس شده بود و از من خواستند کـه
وظيفه اداره کنسولگري جديد در بصره را برعهده بگيرم. در ابتدا اين کار را نپذيرفتم.
من هرگز نمي خواستم تابع کسي باشم و مايل بودم شرکت خود را اداره کنم و کامًال
مستقل باشم. يک درخواست ديگر آمد و من دوباره آن را رد کردم. تـنها در زمـان



درخواست سوم هنگامي که سخت به من اصرار شد که به عنوان يک آلماني اين کار
وظيفه من است٬ آن را پذيرفتم و سپس صرفًا با اين شرط صريح و مکتوب که از من
هرگز خواسته نشود گزارشي ارسال دارم. تا آنجا که من مي دانم هرگز ميان کنسولگري

بصره و دولت آلمان مبادله تلگرافي صورت نگرفت.

چنانچه لرد لنزداون در مجلس اعيان اظهارداشت سياست بريتانيا هرگز شامل منع
تجارت مشروع ساير قدرتها در خليج فارس نـمي شد. امـا آشکـار است کـه نـمايندگان
امپراتوري در اين منطقه به علت تعصب خود مايل بودند که از ديدگاه صحيح رسـمي
اظهار شده در لندن افراطي تر باشند. همچنان که در اين موارد مـعمول است٬ در واقـع
مأموران سياسي در مناطق دور افتاده از محدوديتهايي که دولت متبوعشان بر آنها تحميل
مي کرد خشمگين مي شدند و معتقد بودند دولتها هميشه به ديدگاه قدرتهاي رقيب بيشتر
عالقه نشان مي دهند. کنسولهاي امپراتوري گرايش به انجام اقدامات شـديد داشـتند و
بنابراين در اين مورد نيز چنين بود. مردي به نام سر پرسي کاکس که سابقه برجسته اي در
خــدمات ســياسي بــريتانيا داشت و بــعد از ١٩٠٤م ســرکنسول بـوشهر و سـپس از
١٩٠٩تا١٩١٤ نماينده سياسي مقيم در خليج فارس بود در طي مصاحبه اي يک نسخه از
گزارش به دست آمده در کنسولگري آلمان در بوشهر را بعد از ظهور جنگ به نويسنده
نشان داد. اين گزارش توسط واسموس کنسول آلمان در زمان منتقل شدن سرپرسي به
هند نوشته شده بود و حاکي از اين بود که رفتن کاکس به لحاظ تجارت آلمان موجب
خوشحالي خواهد بود. در روابط شخصي علتي براي شکايت از سرپرسي کاکس وجود
نداشت٬ اما او٬ به عنوان نماينده سياسي٬ تصور مي کرد که وظيفه کاکس اين است کـه
هرچه در توان دارد براي جلوگيري از تجارت آلمانها انجام دهد زيرا مي دانست کـه در
اين منطقه٬ که خوب اداره نمي شد٬ تجارت مـي بايستي دربـرگيرنده حـمايت سـياسي
باشد. «جاه طلبي او اين بود که خليج فارس را بـه صـورت يک دريـاي صـرفًا انگـليسي
درآورد٬ که بر اثر هر محموله جو و هر تن اکسيد که» توسط شرکتهاي آلمـاني «صـادر
مي شد به خطر افتاده بود». سرپرسي تأکيد مي کند که اين اظهارنظر کنسول آلمان نه تنها
خالصه دقيقي از ديدگاه او به عنوان نماينده سياسي است بـلکه در واقـع آن را کـامًال
خوب مطرح مي کند و سخن کنسول آلمان را به عنوان تعريفي شايسته در نظر مي گيرد.
از نظر مأموران انگليسي٬ هر آنچه را که يک دولت مقتدر خـارجـي يـا تـبعه آن در
خليج فارس برعهده مي گرفت داراي اهميت سياسي بـود. پس درک ايـن مسـئله آسـان
است که چرا انگليسيها با شدت خاصي در برابر هرگونه کـوشش آلمـانيها بـراي کسب
امتيازاتي مقاومت مي کردند که ممکن بود آنها را براي هميشه بر روي يک قطعه از منطقه



[ فارس] مستقر سازد. به واقعه کويت پيش از اين اشاره شد. هنگامي کـه اطـالع خليج
رسيد که امکان دارد دولت آلمان تالش کند تسهيالتي در کويت جهت يک ايستگاه نهائي
راه آهن بغداد در خليج فارس به دست آورد و زماني که شايعه امتياز راه آهن روسـي از
طرابلس در سوريه به کويت انتشار يافت دولت بريتانيا بي درنگ وارد عمل شد. در ٢٣
ژانويه ٬١٨٩٩ يک توافقنامه محرمانه از سوي شيخ کويت امضا شد که او بدين وسيله
متعهد مي شد بدون تصويب دولت اعليحضرت هيچ سرزميني را واگذار نکـند و هـيچ
نماينده خارجي را نپذيرد. در نتيجه يک رزمناو انگليسي تالشي را که از سوي سلطان
عثماني و با حمايت آلمانها به منظور برقراري تسلط عثمانيها بر کويت بود خنثي ساخت
دولت آلمان آگاه شد که تنها براساس توافق قبلي با بريتانياي کبير مي توان صاحب يک و

پايانه در خليج فارس شد.
نک هـاوس تـالش نـمود تـا امـتيازي بـراي صـيد مـرواريـد در چندي بعد شرکت ُو
مجاورت بحرين به دست آورد؛ اما اين بار نيز انگليسيها از اين کار جلوگيري کردند. گفته
مي شود که شرکت بي درنگ مذاکراتي را در قسطنطنيه براي گرفتن امتياز صيد مرواريد و
اجاره جزيره هلول٬ مرکزي براي آن صنعت٬ آغاز کرده بود. بار ديگـر دولت انگـليس
مداخله نمود زيرا بيم داشت که اين جزيره ممکن است سرانجام به عنوان ايستگاه تأمين
[ براي راه آهـن] مـورد اسـتفاده قـرار بگـيرد. سـومين واقـعه کـه بـه آسـاني زغال سنگ

مي توانست اهميت زيادي بيابد بر سر جزيره ابوموسي روي داد.
.F.C) و شرکا قراردادي براي Strick) يک شرکت انگليسي به نام اف.سي.استريک
استخراج معدن اکسيد آهن در جزيره اي بنام هرمز منعقد کرده٬ و در آنجا مشغول کار
نک هـاوس بـه جست وجـو پـرداخت و مـعدن مشـابهي در جـزيره مـجاور بود. آقاي ُو
ابوموسي پيدا کرد که کامًال به همان اندازه خوب نبود ولي ارزش اسـتخراج را داشت.
نايب کنسول فرانسه٬ واداال٬ مي نويسد که اکسيد قرمز ابوموسي به صورت يک بار کشتي
ايده آل براي کشتيهاي بـخار خـط هـامبورگ ـ آمـريکا بـود. ايـن کشـتيها پـر از مـصالح
ساختماني به منظور تکميل بخش پاياني راه آهن بغداد به خليج فارس وارد مي شدند٬ اما
در برگشت کااليي نداشتند. اين يکي از داليلي بود که چرا انگليسيها مصمم بودند مانع

نک هاوس بشوند. بهره برداري معادن توسط شرکت ُو
(Lapwing) که تعدادي قايق با در اکتبر ١٩٠٧ کشتي جنگي بريتانيا بنام الپ وينگ
٣٠٠ نفر از مردان مسلح شيخ را به دنبال داشت٬ در ابوموسي ظاهر شد. اين جنگجويان
نک هاوس را گرفتند و به لنگه بـردند. دو پياده شدند و کارگران استخدام شده توسط ُو
نک هاوس وارد شد٬ همين بوميان مسلح به ساعت بعد هنگامي که نماينده اي از سوي ُو
او تيراندازي کردند٬ ولي خوشبختانه فردي کشته نشد. از سوي مطبوعات آلمان فرياد



نک هاوس از طريق دولت آلمـان اعـتراض کـرد و دولت آلمـان خشم برخاست. آقاي ُو
اعتراض او را به وسيله سفارت خود در لندن به دولت بريتانيا منتقل ساخت با اين حال٬
براساس گفته آقاي ُو نک هاوس وزارت امور خارجه آلمان او را ترغيب کرد که ادعاهاي
خود را براي غرامت پايين تر از مبلغي بياورد که او براي خود٬ به حق٬ عنوان کرده بود. او
نيز لحن اعتراض اوليه خود را ماليم تر ساخت و مطبوعات هم قضيه را به طـور بسـيار
جدي دنبال نکردند. اين قضيه ادامه پيدا کرد و چند بار به تعويق افتاد تا اينکه سرانجام
در سال ١٩١٤ چند ماه قبل از بروز جـنگ٬ دولت انگـليس اسـاسًا مـوافـقت کـرد کـه
ُو نک هاوس مستحق دريافت غرامت است. تعيين ميزان واقعي غرامت بار ديگر به تعويق
نک هاوس به طور کلي هـيچ غـرامـتي دريـافت افتاد. آن گاه جنگ پيش آمد و سرانجام ُو
نکرد. واداال نايب کنسول فرانسه مي نويسد که موانع ايجاد شده براي آلمانيها در کويت٬
نک هاوس را مأيوس نکرد. ايـن بحرين٬ هلول و ابوموسي «شرکت سياسي ـ تجاري» ُو
شرکت توجه خودش را به منطقه رودخانه کارون معطوف ساخت و در رقابت با شرکت

انگليسي برادران لينچ يک سرويس کشتيراني برقرار ساخت که تا ١٩١٤ ادامه يافت.
نک هاوس مجبور شد ــ اگر بتوان چنين گفت ــ خود را اما٬ روي هم رفته٬ شرکت ُو
به تجارتي مانند صادرات و واردات در بـنادر بـزرگ خـليج فارس مشـغول سـازد.
همچنين اين شرکت يک سرويس حمل ونقل رودخـانه اي بـر روي کـارون و يک
سرويس دريايي از هامبورگ به بـصره داشت. امـا آن شـرکت هـرگز در اقـدامـات
متهورانه مخصوص خود موفق نمي شد زيرا نفوذ برتر انگليسيها بـر شـيوخ عـرب
نک هاوس برخورد پيدا مي کرد و اين هميشه با طرحهاي سياسي ـ اقتصادي شرکت ُو
شرکت نه تنها مصمم بود پولي به دست آورد بلکه مي خواست اعتبار انگليسيها را

نيز از بين ببرد و خود جانشين آنها بشود.

اين ناظر فرانسوي ادامه مي دهد که بدين ترتيب نقشه هاي آلمانيها ناگزير به نـتيجه
نرسيد و در طي جنگ همه نفوذ آلمان در خليج فارس توسط انگليسيها از بين رفت.

نک هاوس تا پايان بر اين نکته تأکيد مي کند و عقيده دارد که اقـدامـاتش در خود ُو
[ فارس] صرفًا الهام گرفته از انگيزه هاي تجاري است نه سياسي٬ و مـعتقد است خليج
[ فارس] همه آن را باور داشتند و در برخي از جرايد بريتانيا انتشار داستاني که در خليج
يافته بود بدين مضمون که آلمان مي کوشد در جزيره ابوموسي جاي پايي باز کند تا آن
جزيره نوعي پايگاه براي عمليات آيـنده آلمـان بـاشد٬ يکسـره پـوچ و بـي معني است.
باوجود اين٬ همچنان که غالبًا در سياست اتفاق مي افتد٬ باور داشتها٬ حتي اگر اشتباه هم
نک هاوس نيز واقعًا از اهميت بسيار باشند٬ مانند حقايق اهميت دارند. عمليات شرکت ُو



باالي سياسي برخوردار شد و٬ مانند هر عامل ديگر٬ گـذشته از خـود راه آهـن بـغداد٬
خليج فارس را قبل از جنگ به صورت يکي از صحنه هاي عمده رقـابت بـين بـريتانيا و

آلمان درآورد.
نک هاوس درباره اهداف نويسنده اعتقاد دارد که ما مي توانيم بپذيريم که شرح آقاي ُو
و فعاليتهاي خودش در خليج فارس اساسًا صحيح است. اکنون مدتها پس از زماني کـه
نخستين طرح اين تحقيق نوشته شد (که شامل جمله اخير بود) کتاب جديدي به قـلم
١٩١٧-٬١٩١٤ Loyalties, Mesopotamia سرهنگ دوم سر آرنولد ويلسن تحت عنوان
روايتي شخصي و تاريخي انتشار يافته است. شواهد مسـلم مـندرج در ايـن کـتاب بـه
نک هاوس را در مورد مـاهيت غـيرسياسي تـجارت خـودش شيوه اي عالي نظر آقاي ُو
نک هـاوس بـطور کـلي مـي افـزايـد. تصديق مي کند و بدينوسيله بر موثق بودن گواهي ُو
نک هاوس را از هر جهت بررسي کرده و دقيق يافته است. سر نويسنده اين مقاله گواهي ُو

آرنولد ويلسن مي نويسد:
شايد جاي آن باشد که به اختصار به فـعاليتهاي شـرکتهاي وابسـته بـه دشـمن در
Candler ) اصرار مـي ورزد کـه شـرکت خليج فارس و بين النهرين اشاره کنيم. کندلر (
نک هاوس در وهله اول به مـنظور تـوطئه هاي ضـدبريتانيايي و پـيشبرد اهـداف ُو
سياسي و نظامي آلمانها به وجود آمد تا اهداف تجاري٬ و نمايندگان آن به صورت
مأموران اطالعاتي تربيت شده بودند. اين خود نظريه رسمي نظامي در آن زمان بود٬
ولي اساس درستي نداشت. اين حقيقت دارد که آقاي هـارلينگ (Harling ) مأمـور
نک هاوس در بحرين جزئيات دقيق ترکيب نيروي اعزامي هندي را جوان شرکت ُو
چهار ساعت بعد از ورود آن به وسيله قايق به افرادش در بصره و بوشهر اطالع داد. با
وجود اين٬ بازرگان انگليسي نيز چه کاري کمتر از اين انجام مي داد و آيا ما واقعًا بايد
باور کنيم که «جزئيات دقيق» در بحرين به دست آمد؟ همکاران هارلينگ در بوشهر٬
[ خرمشهر] و اهواز نيز کاري بيش از وظيفه آشکار خود به عنوان شهروندان محمره
ميهن پرست انجام نمي دادند و کمتر از آن بود که بسياري از هموطنان خـود مـا در
سراسر دنيا انجام مي دادند اين حقيقت که کارمندان شرکت ُونک هاوس مانند همه
آلمانيها دوره تربيت نظامي معمول را قبل از رفتن به خارج گذرانـده بـودند بـدون
ترديد به مالحظات و گزارشهاي آنها اهميت مي بخشيد. اما بررسي دقيق گزارشهاي
پرحجم شعبه هاي مختلف شرکت اين فرضيه را تأئيد نمي کرد که اهداف آن غير از
اهداف تجاري بودند. شايد آنها به طور غـيرمستقيم از طـريق شـرکت هـامبورگ ـ
آمريکا٬ که آنان کارمندان محلي آن بودند٬ از دولت مقرري دريافت مي کردند و حتي

اين موضوع نيز به هيچ وجه مسلم و قطعي نيست.



به نظر مي رسد که آقاي ُو نک هاوس٬ مانند بسياري از بازرگانان ديگر که در سراسر
کره زمين پر اکنده اند٬ عالقه مند بود به فعاليتهاي بازرگاني سودمند بپردازد٬ شرکت خود
را گسترش دهد و در تجارت و نه در سياست شـخصيت بـرجسـته اي شـود. پس چـرا
سرانجام شرکت خود را يک نهاد سـياسي ـ تـجاري يـافت کـه در يکـي از درگـيريهاي
بي شمار بين المللي گرفتار شد که منجر به جنگ جهاني گرديد. خود او فکر مي کند که
همه اين جريانات نشان مي دهد که سياست جهاني قبل از ١٩١٤م چگونه ناشيانه و با چه

حماقتي رهبري مي شد. وي ادامه مي دهد:
اکنون درک مي کنم که شرکت من واقعًا سهم کوچکي در ريشه هاي جنگ داشت٬ ولي
آن سهم به هيچ وجه ضروري نبود. اوًال٬ هنگامي که نمايندگان کنسولگري آلمان در
خليج فارس متوجه شـدند کـه انگـليسيها نسـبت بـه انگـيزه هاي آلمـانيها در آنـجا
بدگمان اند٬ چرا اين امر را به برلين گزارش ندادند؟ يا اگر برلين آگاه بود چرا وزارت
امور خارجه به تفاهم صادقانه اي با انگليس در اين مورد دست نيافت؟ ثانيًا دولت
بريتانيا براي روشن کردن اين مسئله تالش نکرد. چرا بعضي از نمايندگان انگليس نزد
من نيامدند و از من نپرسيدند که اين شايعات در مورد اينکه از آلمان کمک مـالي
دريافت مي دارم درست است يا نه؟ من البد بي درنگ جواب منفي مي دادم و اگـر
راضي نمي شدند٬ مي بايستي در آن زمان تمايل خود را به بازسازي شـرکت خـود

نشان مي دادم تا آن را به صورت يک شرکت انگليسي درآورم.

به عقيده نويسنده٬ مسئله اي که ما با آن سروکار داريم ارزيابي قصور در آن درگيري
نيست که در خليج فارس پيش آمد. مانند بسياري از حوادث ضمني در منشأ جنگ اين
مورد ساده اي از رويارويي حق و باطل نيست. حق با سرپرسي کاکس بود. در مناطقي که
به خوبي اداره نمي شود تجارت با حمايت سياسي ارتباط پيدا مي کند٬ با توجه به نظام
بين المللي اي که کاکس برطبق آن کار مي کرد تجارت آلمانيها در خـليج فارس تـهديدي
نک هاوس و خط کشـتيرانـي هـامبورگ ـ بالقوه برضد منافع بريتانيا به شمار مي رفت. ُو
آمريکا و سازندگان راه آهن بغداد نيز حق داشتند. چرا آنها نمي بايستي فعاليت٬ سرمايه و
ابتکار خود را در راه گسترش امکانات اقتصادي در خاورميانه به کار نبرند؟ چـه کسـي
ممکن بود بگويد که براساس موازين پذيرفته شده رفتار بين المللي٬ بريتانيا حق ندارد در
کمال حسادت همه مناطق نزديک هند را محافظت کند٬ يا اينکه آلمان در کوشش خود به
منظور برطرف کردن موانع سياسي براي نقشه راه آهن شهروندانش به خطا مي رود؟ اين
نظام يعني مجموعه مسئوليتها و امتيازات ملي گرايانه در ارتباط بـا اقـدامـات اقـتصادي



شهروندان در خارج از کشور اشتباه بود. مادام که اين نظام٬ اين مسـئوليتها و امـتيازات
بدون تغيير باقي مي ماند٬ عمليات همه ُو نک هاوس هاي جهان در همه خـليج فارسهاي
دنيا فرصتهايي براي اصطکاک بين المللي پيش خواهد آورد و ناکـامي افـراد در تـطبيق
نظامهاي سياسي خود با وضع ايجاد شده از طريق ارتباطات اقتصادي جهاني همچنان٬

به اصطالح٬ علل اقتصادي جنگ را ايجاد خواهد کرد.




