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Salainen. 

JoJ itjS~ ."b.'J>' 

'iu . ~ "1 

En katso a iheelliseksi ruveta selos tamaan Persian historia 

• li s1 a vaihei t a , sen suuruutta pari tuha tta vuotta s itt En 

• 

Je. tkuvaa rappeutumista vuos isatojen kuluessa. Eräi tä viel ä nykyi-

siin täkäläisUn pol1ittislln käsityskantoihin ja ulko.polii tt i-

sUn suhteisiin vailmttavia seikkoja on kuitenkin syytä pitää 

mielessä. 

Tärke in näistä seikoista on epäilemättä VenäJän satavuoti

nen pa 1nostus j a l opul ta. yhdekaännentolsta vuo 5isadan kuluessa 

ast eettain saama vaikutusvai ta, Jotte. sanoi 51 määr &misval ta Pe~ 

slassa. 

Koko kuluneen vuosisadan aikana on Persia 011 ut VenäJas

tä eDeJDllän tai vähe.lDlDl.n riippuvainen Ja sen yritykset silta 

vapautua. kerran , l a skllDalla as101ttaa. mermä sot&ankin. ova t 01-

lee... turhla. Oa 1uoDllo111sta. etta VenaJIn pOliittinen va~ 

tuava1ta vähitellen Johti kaupalliseen hegemon1aan, a1h1n hyvin 

tAliteUtA osalta I17Dtavaikutu aUloia.tm ah&hlen 

pula.. Jota keisarillinen Ven&J& UDa o.si IdulllseaU lWd. 

seen k~tl&. Itreilm koko vlk_1aesta n1&8ta, Joka _Um .. 

sodan puhJetes. no .. 1 n. '1.000.000 p'lm'liaan. 011 

.JAKELUOH.JE, 

__ . __ ._. !av~UM .•.. _ ... _ ............... . 

....... 

...... luohJ.m.n.j.' 

T ........... 
Taval""'" J. IIdbI ....... . .... ...... mlnlaterlOUe. 
EI ulk~ tIecIoItukaIln. 
EI ulko~. mutta ulk_lelnmlnlatwlDn tIedoI

tubIIn. 
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taa velkaa VenäJälle . Koko täman velan antoi neuvostohallitus, 

valta an päästyään, tosin ante eksi . mut~a tästa huolimatta. osak

si edelläma1nituista historiallisista sy istä. osaksi taas Neuvos

~~ - VenäJän vallankumouksen Jälkivuosina tekemistä y:ityks l stä 

vallata eräitä Persian pohJoisia alueit a Ja vielä nytkin 

näitä, VenäJ än kaI pasta kokonaan riippuva isia. alue ita va st aan ha r

JOittamasta painostuksesta johtuen -- persialaisen luonteen ave~ 

sionista kaikkea kommunismia vastaan puhumattakaan -- on mieli

ala nyqisin PersiasS8 eri t täin venAläiS'las1ainen • 

Toinen seikka. jolla on myös huomattava, Jooc aan ei nyt 

enää luullakse ni sama merkitys persialais1l1e miel1al0111e ul

kopoliittisessa suht aesS8. kuin vielä JokoA a ika sitten. on Eng

lannin Jotenkin häikäilemätön Persian heikkouden tilan hyväksi-

kS,yttö aikai selllll1n Ja yritykset , Joskin eplOnnistuneet, 

s1kS,yttämi seen vielä 

~äistä syistä JOhtuu, 

Juuri ennen nyk;yisen 5hah'in valtaantuloa.. 

mikäli mielialoista on qsy~s, että var-

sinkin venäl&.1s11n, mutta lIITöak:ln englantilaisiin ka taotaan tääl

lä Jo.saltin määrin karsaasti. Se eI kuitenkaan estä, että Ve

näJällä Ja myös Englannilla on Persia saa edelleenkin huomatta

va. vai kutu 8Ya 1 ta. varsinkin ka upa 11 osella alalla, Jodt.aan 

lalsesta mu.raamlsvallasta 5hah Pahlevin valtaan tulta eI e

naa voida puhua. 

Suomea kiinnostaa tie'tenkln eniten Persian antagonism1 N81l

voMioll1ttoa kohtaan. Olan saanut sen k&altyksen, etta Shah 

h levi DTqlAD t ... al&rati 8tolata vDta Persian 

88Jl sen nralle, etta .'1&.Oa:t~U.1ttov 3CRltu1si sotaan JoDkun 
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kolmannen vallan, lähinnä tietenkin Japanin kanssa. SotUaalli ... 

siin t arko1tuksiin s .o. va rust eluun uhrataan Persiassa nykyään, 

ShaJl,'in tahdon mukaisesti, suhteellisesti ka tsoen asilais1a 

roja, että se e1 011s1 mahlollista m1ssään länsima1sessa 

tiossa. Valtiobudgettiin otetuista menoista on n. 2/5 varattu 

sotam1n1ster1ötä Ja poliisllaitosta va!'ten Ja tSmän ei vielä 

t a rv1tse melk 1tä, että kaikki varustelumen.ot sisältyvät t&han, 
1) 

sillä Persi an valtiolla on nykyään eri ttäin suu ria varoj a, os1 

• tain talletettuna Englannissa. osittain va lt 1openldss& kotona t 

jo1den k~ttö e1 es11n~ valtiobudget1ssa. 

S11dUi kuin on luottamista erinUslln, täällä pers1ala1selta 

taholta saam11ni tietoihin, JOita on mmdoton kontrolloida, on 

~kyisen Shah'in pyrkimys sotalaitoksen kaikenpuoliseen kehitt .... 

m1seen j a kohott lIDiseen kohdistettu lähinnä Neuvostoliittoa vae-

t a an. Lähimpinä tarkoitusperänä tällOin olisi k~ttää hyväksi 

hetkeä. Jolloi.n Neuvostoliitto ehkä Joutuu sotaan , Kauka&sian 

liittämiseksi Persiaen ainakin niin pitkälti, että PohJois-Per-
x) 

• sian kauppa tulisi riippumattomaksi VenäJäStä •• 

Iykyisen Shah'in tarmokas hallinto on Jo niiden kyumeni

sen vuoden kuluessa, mitkä hän on ollut vallassa, Jätt~ 

eri aloilla n8.k7vll. jälkiä Persiassa. )(aan tinansslt on saatet 

tu lcw11lDon. Jopa erinomaiseen kuntoon, niin että Persian val. tion 

rahataloudellinen as_ nykyään on loistava. Val. tio ei ainoaa

taan ole k~tIlmDoll1sest1 katso_ velaton, vaan on sillä huo-

1) Tuloja Anglo-Persian 011 Co:n rojaltysta Ja tupakka- Ja tee mon~~ 
lista. 

x) Sbah on itse kotoisin POhJola-PGrslasta Ja omistaa siella 8um~ 
maa-alueita. 
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mattavia säästOvaroJa t alletettuina n i inhyvin ulkomaill a kuin 

k ot Olla . Tämän vakavan :f1ne.nssiaseman turvissa on yle isiä töi

tä Jo vuos lbusia s uorite ttu Ja suoritetaan ed ellee nkin san

gen l aa Ja s sa mittaka av assa. Kaantiet on saatettu kuntoon. niin 

että Pereia ssa, Jo s sa vielä vuosik;yDmen, pari sitten voit 11n 

matkus t aa va in nrava anitei tä kS.yttäen. ma tkataan ~t verrat

t ain mukava sti, mitä teihin tulee , autoilla Kas pia n merestä 

aina Persian lahte en. Uusia teitä rakennetaan edel1e m. Ny

kyään on rakenteilla, erittäin vaikeissa olosuht e issa. toinen 

maanti e Teheran' ista Elburz-vuor iston ha lki Kaspian me ren ran

t aan nykyisestä Kasvin'in kautte kulke vasta tiestä itään. pa

risen vuotta on ollut rakenteilla myOs Persian ensim.äinen 

rauta tie. Joka tulee yhd istämään Kaspian meren Persian lahteen 
in 

läht i en Bender-Sha h'in ka\Wungista pohJoisessa, kulkien Teheran' 

kautta J a päätyen Bende r- Chapour'in kaupunkiin Persian 1a hlen 

rannalla. Rautatiestä on Jo valmiina pohJoisessa n. 250 km 

Ja etelässä n. 300 km. POhJoisen osan Teheran'iin saakka on 

määrä tulla valmiiksi n. parissa vuodessa, eteläisen o~ 

valmistumiseen kestänee sen s1 Jaan vielä kuutisen vuotta. 

k aupungeissa. varsinkin tietenkin Teheran 'issa, on uudesta ra ken

nuatyö t~dessa k~issä. KatuJa kivetään Ja asfaltoidean. 

rakennuks 1& revitään ,~ 

uusia rakenneta an. Kokona is ia kortt .. 

leita on tällä haavaa Teheran'issa reTltty a las. Kailck:lalla 

huomaa voimakkaan tahdon vaikutuksen, Jolta. pakoi tta a. luonnoa

taaD epäaktilvisen Ja mletl&kelp,rn talpuvan väestön tyOhön. 

lIykyistä Shah'la saa Persia ~Os kUttU. Siitä. että 

ll1kenneturvall1sUIIII aUS8a ~ on kuulemani mukaan t~d.ell1-

• 

• 
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linen. Ei ole vielä kulunut pit kiä aikoja s11 tä, jolloin vuo

ristoissa ma Ja llevat , rosvous1a elinkeino1laan harjoitt ava t heimot 

tekivät matkustamisen Persiassa erittäin vaaralliseksi ja varo

keinoja vaativa ksi. Karavaanitkin kulkivat useimmiten sotilas

vartijoiden saat tamina. Nämä heimot on Shah saanut osakSi tu

hotulksl, osaksi rauholtetuiksi, niin että väitetSän 6Is1.nki~ 

matkustamisen vuoriBtolssa nyttemmin olevan täysin vaaratonta. 

Poliis ijär jestys onkin maassa hyvä ja valvonta ankara. Tuskin 

missään on matkustaja sellais valvonnan ja tarkastuksen 

nen mln täällä. Teheran'in ja Pehlevin välisellä matkall a -

es lmelk: in mainItalcBeni -- tarkastetaan matkustajien passit neljl 

kertaa, eikä ainoastaan tarkasteta, vaan jokaIsesta 

ta tehdään merltinnät päivystyskirjaan. Vä! te tään. 

on järjestetty näin ankaraksi ensi sijassa kommunistlagenttien 

toiminnan ehkäisemiseksi. 

Muiden hal1innonhaarojEll järjestBmiseen ei sensijaan vielä 

ole aikaa riittänyt. Opetuslattos on vielä aivan alku.perälsel-

• lä kannalla, mistä johtun. että väeat6stä 90 å 95 % on luka~ J~ 

kirJoi tuataidotonta. )(aassa ei ole vielä ainoatakaan 

varsclDaiaesaa mielessä. Sen nille liinen toi.11 kyllä 

antaen korkeakouluopetuata er&1ssa une 1ssa. mutta ollaa raken.

nusta vailla ollau on sen eri kuraa1en pakko toillia 

tuim eri huoneuatolh1n kauPUl1B1asa. 01keuala it08 Ja terveydenhoi

to ovat ~ask1n vielä sa~~ kehitt1W&tta.&lll ~Bteella. Epäilystä 

ei kuitenkaan ole aiitl. eUI nykyinen Shah aJ.ba ~Otea 

kuin rii ttlv11 varoja siihen 1r1aantuR. ta.lee ltohdis 1iauan huOll1cm. 

8& lIITOs niihin. viel' tallapa.1ulla ol8YUl\e:..hall1mlOBhaarolh1n. 

/.l!a~,Li~ 

• 
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missään on matkustaja sellais valvonnan ja tarkastuksen 

nen mln täällä. Teheran'in ja Pehlevin välisellä matkall a -

es lmelk: in mainItalcBeni -- tarkastetaan matkustajien passit neljl 

kertaa, eikä ainoastaan tarkasteta, vaan jokaIsesta 

ta tehdään merltinnät päivystyskirjaan. Vä! te tään. 

on järjestetty näin ankaraksi ensi sijassa kommunistlagenttien 

toiminnan ehkäisemiseksi. 

Muiden hal1innonhaarojEll järjestBmiseen ei sensijaan vielä 

ole aikaa riittänyt. Opetuslattos on vielä aivan alku.perälsel-

• lä kannalla, mistä johtun. että väeat6stä 90 å 95 % on luka~ J~ 

kirJoi tuataidotonta. )(aassa ei ole vielä ainoatakaan 

varsclDaiaesaa mielessä. Sen nille liinen toi.11 kyllä 

antaen korkeakouluopetuata er&1ssa une 1ssa. mutta ollaa raken.

nusta vailla ollau on sen eri kuraa1en pakko toillia 

tuim eri huoneuatolh1n kauPUl1B1asa. 01keuala it08 Ja terveydenhoi

to ovat ~ask1n vielä sa~~ kehitt1W&tta.&lll ~Bteella. Epäilystä 

ei kuitenkaan ole aiitl. eUI nykyinen Shah aJ.ba ~Otea 

kuin rii ttlv11 varoja siihen 1r1aantuR. ta.lee ltohdis 1iauan huOll1cm. 

8& lIITOs niihin. viel' tallapa.1ulla ol8YUl\e:..hall1mlOBhaarolh1n. 

/.l!a~,Li~ 


