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 پیشگفتار

اهیگیری غذائی و کاالیی )تجاری( در خدمت بشر بوده و مماهی از قرون بسیار قدیم از لحاظ 

به  یکی از قدیمی ترین مشاغل انسان بوده است. انسان کهن قرن های زیادی قبل از شروع

 ماهیگیری کرد. با وجود این کهدامداری و زراعت به واسطه شکار حیوانات و ماهیان زندگی می

 به دلیل ن رواج داشته است، اما در عصر قاجاردر سواحل جنوبی دریای مازندران از دوران که

مچنین گسترش ارتباطات ایران و روسیه و تجاری شدن بهره برداری از ماهیان این دریا و ه

م تزاق مردصادرات انواع ماهیان به روسیه موجب شد تا ماهیگیری که پیش از این تنها برای ار

 یم ماهیاندست اندازی روسها بر منابع عظعالوه بر آن  ام می شد، وارد مرحله تجاری شود.انج

ارت های متعددی در این حوزه به منظور تجارزشمند دریای مازندران موجب شد تا کمپانی

به عملکرد  ،یلیتحل -یفی، با استفاده از روش توصکتاب نیدر اماهیانی این دریا شکل گیرد. 

 تسؤاال نیااستان مازندران در دوره قاجار پرداخته شده تا به  یبرا دریای مازندران یاقتصاد

ه از راه مردمان مازندران ک دریایی )صیادی( اقتصاد تیوضع این دوره،پاسخ داده شود که در 

و  یادیص ازیامت یکردند چگونه بود و بعد واگذار یم یگذران امور و زندگ یریگیو ماه یادیص

 و رانیگیماه یاقتصاد تیدر وضع یرییچه تغ ،یاتباع خارج همازندران ب یایاز در یبهره بردار

ن ه شده ایدر این پژوهش سعی داشته، که به ابعاد کمتر شناخت مردمان مازندران به وجود آمد.

وره چه در د دریا )مازندران( از لحاظ اقتصادی سیاسی برای کشور ایران، چه در دوره تزار ها و

توان  یم ه این دریا در تحوالت سیاسی ایران داشته نیز پرداخته گردد.کمونیست ها و نقشی ک

از  یرخب و ورود  هیروس ژهیکشورها به و ریبا سا رانیا یگفت که با توجه به مبادالت اقتصاد

 دیفم اریبس انیو آبز ییوجود منابع غذا طوریمازندران و همن یایدر قیاز طر یخارج یکاالها

ه قه داشتمنط نیمردمان ا یبرا یخاص یایمزا یدارا ایدر نیا دیبا ،اریمانند خاو متیوگران ق

 باشد.
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 مقدمه

درآمد  بود؛ قبل از آن یمازندران در عصر قاجار مانند دوره ها یریگیو ماه یادیص تیوضع 

به  دیالبته شا ؛قاجار نداشت با زمان یگذشته تفاوت محسوس یمانند دوره ها زین یادیحاصل از ص

درآمد  تیدر وضع یریتأث یکاهش داشت ول ای شیافزا یاز موارد، مقدار کم برخیخاطر 

در اروپا و گسترش روزافزون  یآورد. با وقوع انقالب صنعت یو حکومت به وجود نم نمردما

بر  یشگرف ریکه تأث نیسبک و سنگ یآالت صنعت نیاختراعات و ابتکارات و رشد و توسعه ماش

 تیفیو با ک عیسر یکارخانجات و بهره بردا عیجهان نهاد، توسعه سر یو اقتصاد یاسیس تیوضع

به  ادیمبرّم و ز ازی،نیمختلف خوراک یغذاها یو نگهدار دیتول نطوریاز مواد و محصوالت و هم

 رانیا در کرد. ایمه رانیکشورها مانند ا گریرا به د ییاروپا یورود قدرت ها نهیمنابع خام، زم

در  یو کشاورز ییایداد، محصوالت در یرا م یداخل یازهایکفاف ن شتریب یاقتصاد داتیتول

 رهی،ذخیفرآور لیبخش از قب نیمهم در ا یها رساختیشد و به علت نبودن ز یداخل مصرف م

شد.  یاحساس نم دیتول شیبه افزا یازین ،صادرات لیراه و وسا ت،یفیبلند مدت و باک یساز

 یو حت ییاروپا یکشورها عیو مانند صنا بود ییو ابتدا یدست عیشامل صنا زین یرانیا عیصنا

ارزش واردات به صادرات شد.  شتریمسئله باعث فاصله گرفتن ب نینبود. ا شرفتهی( پهی)ترک یعثمان

نظام  کیو نبود  )خصوصاً از دوران فتحعلی شاه قاجار( یدربار یباال یها نهیبه علت هز یازطرف

 ازاتیشخص شاه، امت یدربار و واگذار یها یلخرجبه همراه و رانیدر ا یجامع و درست اقتصاد

و گرفتن وام ها از بانک ها و  شرفتهیپ یافراد،شرکت ها،اتباع کشورها گریبه د یدر پ یپ

مانند گمرکات  یازاتیامت زیباال و عدم بازپرداخت آن ها ن یبا بهره ها ییاروپا یمؤسسات مال

دربار)نه  یاز مشکالت اقتصاد یتا بخش دش یها داده م یسیشمال به روس ها و جنوب به انگل

 نیدر ا رانیباعث عقب مانده تر شدن اقتصاد ا طیشرا نیحکومت( برطرف گردد. ا ایکشور 

مازندران به  یایدر یادیو ص یاز منابع آب یبهره بردار ازیامت ازات،یامت نیاز ا یکیدوران شد.

 دریای مازندرانکه مربوط به  ازیامت نیبود. ا هیاز اتباع کشور روس ،1لیانازفبه نام استفان  یشخص

                                                           
1 Stefan Lyazanov 
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 نیا یتحوالت اقتصاد انقش ب نیبود. ا ینقش قابل توجه یدارا رانیو امازندران بود، در اقتصاد 

 نیتأم یبرا یبه ممالک شرق یغرب یدر اروپا و ورود شرکت ها یاقتصاد صنعت یعنی ایزمان دن

 قیتحق نیشد. ا یخود پررنگتر م داتیتول یو بدست آوردن بازار فروش مناسب برا هیمواد اول

 ۀحوز کیدر  یاقتصاد تحوالت کالن یامدهایو پ یعلل، چگونگ یجست و جو یدر پ شتریب

 است. یآن در حوادث مل ریو تأث یالتیا و یمنطقه ا

 دیباچه

 و اروپایی های کشور در است؛ شده معرفی متفاوتی های نام با جهان در ایران شمال دریای

 هانج زبانان ترک و «کاسپی دریای»  را آن آفریقایی و آسیایی کشورهای بعضی و امریکایی

 رایج «الخزر بحر» عنوان مدتی نیز عربی های کشور در .خوانند می «دریای مازندران» را آن

 منسوب قزوین به را دریا آن عربی کشورهای از درتعدادی پیش قرن سه دو از.است بوده

 ریاید»  را آن قبل، سال 70 حدود از ایران در .نهادند آن بر «بحرالقزوین»  نام دانسته،

 آمده نام مینه به جغرافیایی های نقشه و ها نوشته در نیز کنون تا که چنان اند نامیده «مازندران

 شمار هب انسانی های فعالیت نخستین شمار در حیوانات، شکار و آبزیان صید و ماهیگیری. است

 ماهیگیری .اند کرده می شکار و صید به مبادرت خود، غذایی نیاز تأمین برای ها انسان .آید می

 در دصی پیشینه .رفت می شمار به ها رودخانه و ها مرداب نشینان ساحل درآمد منابع از یکی

 زیکشاور عصر آغاز و نوسنگی یعنی بعدی های دوره و قدیم سنگی میان عصر به ایران، شمال

 زا پیش سال هزار 6-8 به متعلق بهشهر در کمربند غار از خزری فُک های استخوان .رسد می

اید آن دریا جزو انفال محسوب می شد و عو ،یدر دوران اسالم .است آمده دست به مسیح میالد

درصد  18.5 ق )سلسله طاهریان(، 250به دولت وقت می رسید. در زمان عبداهلل بن طاهر، در سال 

 یارگاه هاماهیان و شک یطبرستان از مال االجاره صیدگاه ها یمیلیون درهم 7مالیات و درآمد 

 تأمین می شد. بیمرغان و پرندگان دریایی و تاال
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 انیاهمبزرگ و کوچک، تنوع  یرودخانه ها یو گوناگون مازندران اییشمال با وجود در التیش

 و یقه امنط یدر زندگ یمنطقه بوده و از نظر اقتصاد یموجود در آن، همواره مورد توجه اهال

 داشته است. یاتیح تیاهم ،یالملل نیو ب یدر سطح مل یو حت یفرامنطقه ا

، دریای مازندرانهم جوار  یشمال سبب شده تا ملت ها التیمنحصر به فرد ش یاقتصاد تیّموقع

به عنوان  دریای مازندرانق( به بعد، 907-1148) هیداشته باشند. از عصر صفو ژهیبه آن توجه و

 یزمان، بازرگانان و ماهیگیران روس نیشد. در ا یم ستهینگر یارتباط یاقتصادی و پل یمنبع

 یکرانه ها یها یمستقیماً با اخذ مجوز صید از مقامات محلی، به صورت نامحدود از انواع ماه

 یگران بها یماهیان خاویارویژه اینکه،می کردند؛ به  یبهره بردار مازندران یایران در دریا

 1نبود )به علت نداشتن پولک( مسلمانمورد توجه ایرانیان  یکه به علل مذهب مازندران یدریا

 یاز ذخایر جنوبی دریا یجهت بهره بردار یآوردن اتباع روس یخود زمینه را بیشتر برای رو

از دریا را  سمتهم به نوبه خود، هر رودخانه و یا هر ق یمحل حاکماننمود و  یفراهم م مازندران

 اجاره می دادند. یبا استفاده از موقعیت خود به اتباع تزار

قدرت را به دست  هیم در روس 1689ق/ 1101در  ریکب پتر ران،یادر  هیصفو ۀهمزمان با افول سلس

 نیا یاو بود. در راستا یاز نقشه ها یفارس، جزئ جیبه خل دنیو رس رانیا ریگرفت که تسخ

 -1241و دوم) 2ق(1228 -1218اوّل ) یدو دوره جنگ ها یقرن بعد، روس ها ط کیو  استیس

گرفتند و  رانیرا از ا ییها نیو سرزم ازاتیامت ،یو با انعقاد قرارداد گلستان و ترکمنچا 3ق(1243

رفت و بخش  انیاز م انیرانیا یبرا دریای مازندراندر  یرانیحق کشت ،یخیمقطع تار نیاز ا

                                                           
 .است ممنوع باشند، نداشته پولک که یانیماه خوردن اسالم نید در -1
 مأذون سابق دستور به ند،ینما یم تردد مازندران یایدر یرو بر معامالت یبرا که هیروس دولت یهایکشت:گلستان نامه عهد پنجم فصل -2

 دوستانه یاری و اعانت رانیا طرف از یکشت شکست و طوفان زمان و شوند کینزد و عازم رانیا جنوب بنادر و سواحل به که بود خواهند
 در نحو نیهم به و شوند هیروس سواحل روانه معامله یبرا که بود خواهند مأذون سابق دستور به هم رانیا جانب یهایکشت. بشود آنها به نسبت
 در که یقیطر به هیروس یجنگ هیعسکر یهایکشت. گردد معمول شانیا درباره دوستانه یاری و اعانت هیروس جانب از طوفان و شکست هنگام
 یم داده اذن یدوست محض زین حال اند، بوده مازندران یایدر در دقیب و علم با هیروس دولت یجنگ یهایکشت وقت هر در ای و یدوست زمان
 مرکز. )باشد نداشته مازندران یایدر در یجنگ یهایکشت روس دولت یسوا گرید یدولتها از یأحد و گردد معمول سابق دستور به    که شود
 4(یاسالم بزرگ المعارفۀدائر

 آن سواحل طول به خزر دریاي بر آزادي به كه داشت خواهند استحقاق سابق مانند روس تجارتي سفاین: یترکمنچا قرارداد هشتم فصل - 3

 را ایران تجارتي كشتیهاي همچنین و یافت خواهند امداد و اعانت ایران در كشتي شكست حالت در و آیند فرود آن هاي كناره به كرده، سیر
 به كشتي شكست حال در سواحل آن در و نمایند شد و آمد روس سواحل به كرده، سیر خزر بحر در سابق قرار به كه بود خواهد استحقاق

 كه داشتند استحقاق باالنفراد قدیم از چون دارند، روسیه عسكریه هاي علم كه حربیه سفاین باب در. یافت خواهند امداد و استعانت نسبت همان
 دولت از غیر كه نحوي به شود، مي وارد ایشان به اطمینان به امروز السابق في كما مخصوص حق همین لهذا نمایند، سیر خزر بحر در

 (  مازندران یایدر مطالعات یالملل نیب مؤسسه.)باشد داشته جنگي كشتي خزر بحر در تواند نمي دیگر دولت هیچ روسیه
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 در ایران، در خارجی دول امتیازگیری عصر شروع با ماند. یها باق قیقا یبرا یکوچک

 دریای در ها روس حضور شد، می منعقد قاجار دولتمردان با اروپاییان میان که قراردادهایی

 امکانات و وسایل ها روس که بود واقعیت این از ناشی امر این .داشت بیشتری نمود مازندران،

 سوی از .بود ها آن اختیار در نقل و حمل های شرکت و داشتند ای پیشرفته و بیشتر صیادی

 .بود باالتر ایرانی داران تیول از ها آن پرداختی میزان دیگر،

ز د. بعد ارا انجام دا یعیشمال، تالش وس التیش قیو تنس میخان سپهساالر در تنظ نیحس رزایم

ا شمال ر تالیامضاء کرد و ش شیو شرکا انازفیرا با استپان ل یبه او، قرارداد التیش واگذاری

سواحل  کار پرسود خود را در تمام گستره انازف،یل التیآن ها قرارداد. شرکت ش اریدر اخت

از بابت  ودرغرب تا رود اترک در شرق استان مازندران آغاز کرد  مازندران، از آستارا یایدر

 نیناصرالد  . پرداختیشاه م نیهزار تومان به ناصرالد 50پردرآمد، ساالنه  ۀالعادفوق ازیامت نیا

 او و سپرد یرزام کامران خود،را به پسر  ازیخان سپهساالر، آن امت نیحس رزایم یشاه بعد از برکنار

 .کرد واگذار لیانازف استپان به قراردادی طی را آن هم

 ودخانهر و مازندران دریای سواحل تمامی ماهیگری امتیاز ها روس ،لیانازف قراردادجدید طبق

 را آن فروش و ماهیگیری حق شمال مردم از یک هیچ و آوردند دست به شمال در را آن های

    ردادقرا این شامل که ای منطقه تنها .نداشتند لیانازف شرکت از اجازه کسب بدون بازار در

 هیچگونه ساختن حق ها روس که بود( کاله میان و گرگان خلیج)سرتک منطقۀ شد، نمی

ه زادگاه ک )یکی از دالیل آن به علت موقعیت اجتماعی آننداشتند را آن در ماهیگیری تأسیسات

 واگذاری مانز از امتیاز این آقا محمد خان قاجار بود و نباید بیگانگان بر آن حاکم می شدند(.

 در. شد دیدتم بارها کمونیستی، روسیۀ به آن واگذاری پایان تا و آن خاتمۀ تا ها لیانازف به آن

 میان زیادی های درگیری و اختالفات شمال، شیالت بر ها لیانازف سلطۀ و تصدی دوران

 پی در ار پیامدهایی امر این . آمد وجود به صیادی و صید سر بر شمال ساکنان و امتیاز صاحبان

 زا ای جانبه همه حمایت اختالف، موارد درهمۀ روسیه، مردان دولت اینکه ویژه به داشت،

 .داشتند ها لیانازف
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 انفراو های آسیب و بسیار های رنج قراداد این از منطقه مردمان که است آن گویای شواهد

 ایندگینم به انزلی صیادان از نفر 62 .م 1921 مه./ق1339شعبان  در که طوری به بودند، دیده

 زیرو به آمیزشکوه اینامه در کردند،می زندگی انزلی مرداب حوالی در که صیادی 7000 از

 لتفصی به بود، کرده وارد آنها بر لیانازف صیادی شرکت که ستمی و ظلم از عامه، فواید

 :است چنین آن از بخشی دادندکه توضیح

 طلۀواس به هم دولت شاید اینکه نظر نقطه از ولی کردیم تظلم خود متبوعۀ دولت به مکرر» 

 هاتن که کردیم می دعا روز و شب و مانده ساکت بکند، اقدامی توانست نمی خارجی فشارهای

 به ما یدعا اینکه تا بشویم راحت بیچارگان ما و شود تمام (لیانازف امتیاز مدت) اجاره این

 موفق دولت کنترات، مواد از لیانازف تخطیات واسطۀ به و برطرف خارجی موانع رسیده، اجابت

 بخواهد لتدو چنانچه که نمائیم می استدعا منیع مقام آن از اینک .گردید آنها کنترات الغای به

ظر گرفته و نرا در  چارگانیحال ما ب دیبا ببندد، دیگری یا ها لیانازف ورثۀ با کنتراتی مجدداً

 «. مراعات نکات فوق الذکر را نمود...

که  یماه نیتر ینوشته بودند که اصل ا،یدر در دیخاص ص یهایسخت انیضمن ب ادشده،ی ادانیص

 حرام ماهی نام به زور به را آن لیانازف شرکت که است 1سوف ماهی کنند،می صید ایآنها از در

 .پردازدمی تومان 5.12 قطعه هزار هر برای .نمایدمی کند،خریداریمی تعیین خود که قیمتی با و

 تومان است. 200تا  150 آن واقعی قیمت که حالی در

سقوط قرار  ریشاه، در مس نیالدوله، صدراعظم مستبد ناصرالد نیانقالب مشروطه که ع انیدر جر

دست برنداشتند و  یدولت قاجار تی( از حمالیانازفها و آربکف )از نوادگان  روس گرفته بود،

را تا سه سال  ازیکمتر، توانستند امت یق( و مبلغ اجاره و بهره ا1324) دیجد یبا  بستن قرارداد

به  کجایفرانک( به صورت  000/370/1و با پرداخت مبلغ اجاره ) ندینما دیق( تمد1327)گرید

شده  یا دهیدولت، دچار مشکالت عد ۀخزان یپول یو ب یمال ۀقیمض لیبه دل کهالدوله  نیع

شمال به دولت  التیش یبا واگذار ،یبعد ۀدر دور گر،ید ی. از سودنینما یبود،کمک مؤثر

                                                           
 ابیکم از و کند یم یزندگ مازندران یایدر یجنوب یقسمتها در است، Percidae نام به نیریش و شور یآبها انیماه از که یماه نیا - 1

 .رود یم شمار به شمال التیش یاقتصاد انیماه نیتر
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را  یمشابه شیکم و ب تیوضع ،مختلط یریگیدر قالب قرارداد شرکت ماه ،یستیکمون یۀروس

 داشت.

ش، 1331 بهمن 12در  تیشد که در نها دیسال تمد 25قرارداد به مدت  نیاول ا یدوران پهلو در

 رگید و ددرآم رانیدولت ا تیاموال درآمد آن به مالک یاعالم شد و تمام یمل رانیدر ا التیش

 اجازه تصرف در آن را نداشت. یشرکت خارج ایشخص  چیه

 یمامدارز ۀمردمان مازندران در دور یادیاست که به اوضاع اقتصاد ص نی، هدف ا کتاب نیا در

از  یحق بهره بردار یعطااو  لیانازف( خصوصاً بعد از قراداد ق1210-1344حکومت قاجار )

 بپردازد. یروس لیانازفآن به  یادیو ص ییایمنابع در
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 :دوم فصل

 اوضاع و دریای مازندران در صیادی تاریخچه

 قاجار عصر در مازندران اجتماعی-اقتصادی
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 ماهیگیری تاریخچه

 نیتر یمیاز قد یکی یریگیبه بشر خدمت کرده و ماه یاز لحاظ غذائ م،یقد اریاز قرون بس یماه

عت به و زرا یقبل از شروع به دام دار یادیز یقرن ها میمشاغل انسان بوده است. انسان قد

 کرد. یم یزندگ یریگیو ماه واناتیواسطه شکار ح

 رهینان و غتنرم  لیاز قب انیآبز گریو د یماه کهیجائ اها،یها و سواحل در اچهیها، در رودخانه

قوام ا انیم زیمکان، مبادالت، جنگ و ست رییو در تغ دهیفروان داشتند، انسان را به طرف خود کش

از  ،یهما دیعالوه بر ص اهایها و در اچهیداده و رودخانه ها، در یرا انجام م یمختلف عمل مهم

 طرف توجه بوده اند. زیحمل و نقل ن ثیح

خوراک خود استعمال  یرا برا یماه ینواح ی، انسان عصر حجر، در بعض1فیاطالعات ترپا طبق

آشپزخانه، استخوان ها و  یها ماندهیباق انیدر م یو وسط یشمال یکرده است. مثالً در اروپا یم

نقاط  یگشته است. آثار نامبرده در اقص دایکه از استخوان ساخته شده، پ یماه دیص یچنگک ها

 به دست آمده است. یادیجهان به مقدار ز

 ی، استخوان هائ3الدوگا اچهیدر اطراف در خیآثار ما قبل تار انیدر م 2نوستراسنستفیا پروفسور

بوده  5کورگونوس یها ی، متعلق به ماه4شناس معروف کسلر یماه صیکرده که به تشخ دایپ

 است.

دن رسانده است.خور یخام به مصرف م ایآتش برشته کرده و یرا در رو یماه یمیقد انسان

 متداول است. موهایانسان ها مانند اسک یبرخ انیهنوز در م زیخام ن یماه

را به مصرف  یماه میقد یلیها از خ یهودیگردد،  یتورات استنباط م یاز نوشته ها چنانچه

پولک )فلس( را حرام کرده،  یب یها یکه ماه یموس نیاز قوان یرویرساندند و با پ یخوراک م

                                                           
1 - N.Taurpaev. 
2 - Inoctrantoev. 
3 - Ladoga. 
4 - Kessles. 
5 - Coregonuc. 
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وارد  زیاسالم ن نینمودند و بعدها قانون مزبور در د یم یخوددار هایماه نگونهیاز خوردن ا

 است. دهیگرد

 ی، ملل3ردهک هیته الدیدر قرن سوم بعد از م 2وسیبطلم یونانیکه منجم مشهور  1یموجب نقشه ا به

 یاهفارس مسکن داشته اند، فقط از م جیسرخ و خل یایکه در شرق رود مصر و در سواحل در

و  یریگیماه ان،یو روم انیونانی لیاز قب میملل متمدن قد نیفقط در ب کنیکرده اند ول یم هیتغذ

 است.  دهیمنقوش گرد دیص آالت

 مورد توجه یماه یکرده است و کاال دایتوسعه پ شیاز پ شیب یریگیدوره ارسطو ماه در

 یه ماهخود راجع ب 4واناتیح خیبود که نامبرده در کتاب تار نیبازرگانان واقع شده است. ا

 یته هااز دس یکی یکرد که ماه میرا به هشت دسته تقس واناتیدرج نمود و ح یشرح زین یشناس

 واناتیح داشته و آنرا از یحیاطالعات صح یبه طور کل ی. ارسطو راجع به ماهتمزبور بوده اس

 ریغ توانایطرف و از ح کیاز  رهیو غ 6یائیو سگ در 5نهنگ لیاز قب یائیدر گریمهره دار د

 ها را مشخص نموده است. یماه یاصل یمجزا کرده و نشانه ها گر،یمهره دار از طرف د

 زل آال،خاردار، ق یماه ،یتاس ماه ،یعبارت بودند از: مارماه میقد یایدن یالتیش یها یماه

 و یوص ماهباشد، در خص یمورد توجه م زیکه امروزه ن رهیآشوا و غ نی)اُسبه(، ساردیسفره ماه

ده، نوشته ( بوالدی)چهار هزار سال قبل از م میقد انیکه مرسوم مصر 7فیرگلیبه خط ه ماهیگیری

دام " ،یاز ماه یریتصو یمصر میخط قد یاکتشاف ینقش ها انیموجود است. در م ییها

ز ا یشود. عکس هائ یم افتیاست،  یریگیکه مربوط به رشته ماه رهیطناب و غ "ماهیگیری

 دهد. ینشان م یماه دنیموجود است که مردان در حال اشتغال به بر میقد انیمصر

1- Geographike Hyphegesis. 

 2-Claudios Ptolemy. 

 کرده است؛ یم، زندگ 180تا  100 یپژوهشگران اختالف وجود دارد. اغلب معتقدند او ط انیدر م وسیبطلم اتیدربارۀ زمان ح -3

   

4-Historical animal. 

5- Whale. 

6- Phoque. 
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7- Hierogliphe. 

سرخ  یایو در ترانهیمد یایها، در اچهیدر ل،یدر قنوات، رودخانه ن یریگیدر مصر عمده ماه

 :سدینو یکه هرودوت م یگرفته است. به طور یانجام م

ول متدا زین یبعدها شور کردن ماه «خوردند. یرا در آفتاب خشک کرده و م یماه انیمصر»

 .دیگرد

محصوالت  خود را در مقابل یبرتر یدیشد، مدت مد یم دیص لیکه از رودخانه ن 1کاراتینا یماه

 یاهم التیش ،ماریو اچهیدر درکردند ، محفوظ داشت. یصادر م ونانیشور که به  یماه گرید

ها از  یقیفن یداد. شغل اصل یسود م 3تالنت کیو هر روز  2متعلق به زن فرعون توتماس چهارم

و  رانهتیمد یاینسبتاً کامل خود در در لیآنان با وسا.بود یریگیو ماه یزراعت، دامدار میقرون قد

 کردند.  یم دیخارج از آن ص

مده عمصرف کننده  وکرده  یو روم ترق ونانیدر  یمختلف ماه یکاالها هیتهبا گذشت زمان 

آزوف ) ترانهیمد یایدر در .استانبول( بوده می)نام قد زانسیب ،آتن و رم یدر آنوقت شهرها یماه

دن و شور کر یکردند. برا یشور م یو در تغارسنگ دیرا ص یمازندران ماه یای( و دراهیو س

آن  رینظ کردند که یاستعمال م یگل یخمره هااز میقد انیو روم انیونانی یو حمل ماه ینگهدار

 .متداول است دیسف یشور کردن ماه یمازندران( برا یای)در رانیتا به حال در سواحل ا

 یاهبه شکل تازه خشک و شور و ترش و گ یماه میقد یایتوان گفت در دن یطور اجمال م به

که سه قرن  4موسوم به الئان میقد سندگانیاز نو یکیشد. یم ینگهدار خیاز برف و  دهیهم پوش

  :سدینو یکرد، م یم یزندگ الدیقبل از م

دان( شکل به اکباتان )هم نیو شور و سپس خشک و بد دیص 5یماه لیمازندران ف یایدر در» 
 «شده است. یحمل م

1- Caratina 

2- Thutmose IV  

3- Talent  (جلد پنجم ک،یالمعارف کاتول رهیدا )دارد. متیبرابر ق 10آن  یهزار فرانک و طالئ 28آن  یبود و نقره ا میقد ونانیواحد پول 

. 

4- Aelian 
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5- Hugo Hugo. 

فروش  مزبور قطعه قطعه نموده، پس از شور کردن و خشک نمودن به یرا از ماه یگوشت و چرب

 براق و محکم و یکردند. چسب مزبور به اندازه ا یم هیآن چسب ته یشنا ۀسیرساندند. از ک یم

و به  کردند یمختلف مصرف م اجاتیاحت یبرا یکامل تیمرغوب بود که صنعتگران آنرا با موفق

 دند.بر یبه کار م یاسباب باز هیجهت ته گریکدیبه  لیف یچسباندن استخوان ها یخصوص برا

 شده در از آنچه ذکر یول ستیدر دست ن یاطالعات مفصل تر میقد رانیا یریگیاز ماه متأسفانه

ۀ رتاب صوق در ک 340بغداد در سال  اطالع را ابوالقاسم بن حوقل  از مردم نیقرن چهارم اول

( و لمی)د النیحدود گ میو ترس دریای مازندران حیکتاب با تشر نیدر ا یداده است. و االرض

 غال آنانها، غذاها و اشت شینوع گو یدو منطقه و نحوه زندگ نیمردمان ا یها یژگیطبرستان و

 .سدینو یرا م

ان از بیاب محدود است از مشرق به قسمتی از دیلم و طبرستان و گرگان و بخشی دریای مازندران»

ان از بیاب واقع در میان گرگان و خاورزم، و از مغرب به اران وحدود سریر و بالد خزر و بخشی

رزمین سدیلم و  وغزان،  از شمال به بیابان غزران و در ناحیۀ سیاه کوه، از جنوب به گیالن )جیل( 

 «........نزدیک آن استهایی که 

ز دو اصنعت  یقکامالً مربوط بوده است. تر عیو بسط صنا یاهال ادیبا ازد یریگیماه یو ترق توسعه

ه در محل محدود ک ادیز تیطرف تمرکز جمع کیکمک کرده و از  یریگیجنبه به تکامل ماه

 ه است.بود یو من جمله ماه یخوراک عیشود، مستلزم استفاده از هر گونه صنا یم دهیشهر نام

 لهیوس که اوالً به بیترت نینموده است، بد تیرا تقو یریگیماه ع،یصنا یترق گرید یطرف از

 با اًیننموده و ثا لیرا، تسه یماه دیص ،یکیمکان لیو وسا یو موتور یتجار یها یساختن کشت

 به عمل یادیز کمک،شده  دیص یدر حمل و نقل ماه ییایدر  یها یساختن راه آهن و کشت

 آمده است.
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 بهری از دیلمان و طبرستان و گرگان و حدود آن و بهری دریای مازندرانجانب شرقی »

یّه. یابان غزازبیاخوارزم دارد.وجانب غربی ارّان و موقان، حدود سریر و دیار خزر و بهری از ب

. این دود داردجانب شرقی بیابان غزیّه به ناحیت سیاه کوه. جانب جنوبی با گیل و دیلمان و آن ح

 و را بازاحدود دریا به هیچ پیوسته نیست و اگر کسی خواهد کی گرد این دریا بگردد هیچ چیز 

قعر  ندارد مگر رود آب خوش کی درین دریا می افتد. و آب این دریا آبی شورست و تاریک.

 ی ک-ن دریا گل سیاه است به خالف دریای قلزم و دریای پارسای

ب این جایی بود که در قعر آب سنگ های سپید بتوان دیدن از روشنی آب و آ دریای پارس در

ماند.  نچه بدینآدریا سیاه و تاریک بود. از این دریا هیچ چیز نخیزد از معنی مروارید و مرجان و 

 «رند.شهر شوند درین دریا منفعتی نیست و ماهی بسیار گیوجز به بازرگانی کی از شهر به 

 مازندران دریای مشخصات

مال ، بزرگترین دریاچۀ درون خشکی در کرۀ زمین، در آسیای باختری و شدریای مازندران

 43درجه و  46دقیقه پهنای شمالی و  7/0درجه و  47دقیقه تا  34درجه و  36مرکزی ایران، در 

 ت.دقیقه در ازای خاوری نسبت به روز گرنویچ قرار گرفته اس 51درجه و  54دقیقه تا 

یلومتر، و ک 320میانگین پهنای آن، کیلومتر، 1204درازای دریای مازندران از شمال به جنوب، 

یلومتر کرانۀ ک 820کیلومتر کرانۀ ایران،  657کیلومتر است، که  6500درازای خط کرانه ای آن، 

 .کرانۀ قزاقستان و بقیه کرانۀ روسیه و ترکمنستان استکیلومتر  1900آذربایجان، 

تر است. م 180هزار کیلومتر مکعب و میانگین عمق آن  77برابر  دریای مازندرانگنجایش آب 

عبارتند از: قیزالر در شمال، مان  دریای مازندرانمهمترین خلیج های 

لی ر و انزر باختقشقالل،قازاخ،قارابوغازگل،ترکمن باشی، ترکمن در خاور،آقراخان،قزل آغاچ د

آن،  جزیره بزرگ و کوچک دارد، که کل پهنۀ 50حدود  دریای مازندرانو گرگان در جنوب. 

 کیلومتر مربع است. 350حدود 
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 ایربه د هیحاست که از آن نا یرودخانه ا تیبسته به اهم یمازندران به طور کل یریگیماه ینواح
 نی. به همبه عامل مزبور دارد یهم رفته بستگ یرو دیص جهیو در نت یتجمع ماه رای. ززدیر یم

 دیص زین انریولگا بوده و در ا هیمازندران ناح یایدر در یماه دیص هیناح نیعلت است که مهمتر
 یخانه هاسابق( به علت ورود رود ی)پهلو یترکمن باش جیاست:خل شتریب ریز یاساسدر سه نقطه 

 (رهیو غ میسوف،کپور، س یماه دیدر آن )محل ص ادیز

 (اریخاو یرود )ماه دیرودخانه سف

حل آن ) م یکیگرگان به علت ورود رودخانه قره سو در آن و رودخانه گرگان در نزد جیخل
 (یماه گریانواع د یو بعض 1کلمهماهی  دیص یاصل

 ،یوسر اندانشمند قاتیو بنابر تحق است ایدن یریگیمناطق ماه نیمازندران از مهمتر یایدر
 که یائهمازندران و رودخانه  یایدر یها یماه، 3و پروفسور برک 2چیپوویمخصوصاً پروفسور کن

 یبرا که یهائ ده گونهمع، نوع 150از  شیو ب 5جنس 48و  4رهیت 18عبارتند از  ،زدیر یدر آن م
 دیص یهبه مقدار قابل توج که یآنهائ یبوده ول گونه 90شود، در حدود  یاستعمال م یاکخور

 گردند، کمترهستند.  یم

اشد، ب یهم ممعابر م مهینوع معابر و ن رانیمازندران از جمله در سواحل ا یایدر یها یماه انیم
 6شوند. یم دیص یادیهمه ساله به مقدار ز رایز

 رانیا ( در کرانهیماه لیف-یتاس ماه-بیش-که چهارگونه آن )دراکول انیتاس ماه خانواده
را  مردمان شمال دیدسته بوده و اساس ص نیجزو ا گرید یو بعض دیسف یشوند و ماه یم دیص

 دهد. یم لیتشک

نه د رودخاوار یزیتخم ر یمعابر در مناطق مجاور مصب رودخانه بستر بوده و برا مهین یها یماه
مازندران  یایدر در رانیساحل ا دیدر ص یسهم قابل توجه زیشوند و آن ها ن یم

 باشند. یدسته م نیجزو ا گرید یاسبله، سوف و بعض م،ی،س7کپوردارند.

1- Rutilus. 

2-Knipovitch. 

3-Berc. 

4-Famille. 

5-Gence. 
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از  یطقه اوند و اغلب در منش یبزرگ به رودخانه وارد م یبا گله ها یزیتخم ر یبرا یکرده ول یزندگ  ایهستند که در در یمعابر آن هائ یها یماه -6
دخانه به رو رد یزیخم رتها پس از انجام  یماه نیشوند.ا یم دیروخانه ص نیدر خود مصب و باالخره در قسمت پائ ،که مجاور با مصب رودخانه است ایدر
به  ادیز شیبز توقف کم و پس ا ،که در رودخانه از تخم در آمدند زیها ن یشود و بچه ماه یبعد عمل تکرار م یدر سال ها نطوریگردند و هم یباز م ایدر
 .9صشوند.صدرخانلو، همان، یبه رودخانه وارد م یزیتخم ر یخود برا نیرسند مثل والد یبه حد بلوغ م کهیرفته و موقع ایدر

7-Carpe. 

 مازندراندریای  ی( جنوبی)استان ها اتیشهرها و وال یایجغراف

ا رازندران م نویباشد. راب یو مازندران و گلستان م النیگ تیشامل سه وال دریای مازندرانجنوب 

 ش)بابلآباد،کجور،نور،بارفرو,نمرزتنکابن،کالرستاق،چالوس،کالردشت،:شامله،یناح زدهیبه س

(، اشرف)بهشهر یفرح آباد)از توابع سار ،یسار(،یکنون سربابل) ،مشهدسر(یکنون

ی دریا یبسواحل جنو نیکند. مازندران ب یم می( تقسی)ازتوابع سار بیهزارجر جان،یالر(،یکنون

و طول  درجه 37تا  قهیدق 45درجه و  35 ییایالبرز، درعرض جغراف یو رشته کوه ها مازندران

 یروس لگونفمواقع شده است.  قهیدق 30درجه و  54تا  هیثان 30 قه،یدق 40درجه و  50 ییایجغراف

ر کند. د یم کیبارفروش، آمل تفک ،یمازندران را به چهار بلوک عمده شامل: اشرف، سار

ابع ت یآن بلوک رودسر )از محله ها یعصر قاجار، حد شرق ییایسفرنامه ها و منابع جغراف

 نیرود)مرز ب یسرخان ای یسرخان ۀآن رودخان یجرکلباد وشاکوه، و حد غرب ایاسترآباد( 

 ت.باشد، گزارش شده اس یمشهور م شهیتم دیدر عصر قاجار( که به سف النیو گ رانمازند

سمت ق نیتر ضیاز شرق به غرب است. عر لومتریک 270 م،یدر خط مستق ،یبیمازندران تقر طول

نطقه م نیسوم ا کیرسد.  یم لومتریک 131آن به  ی( است که پهنایآن درمشهد سر)بابلسرکنون

استان  نالیگدر نقاط مختلف متفاوت است.  ایکوه تا در یه است و فاصل یکوهستان هیجلگه و بق

 ییاهمحدود است و درجنوبش، رشته کوه  دریای مازندرانکه شمال آن به  ران،یدر ا یکوچک

ان است. و در مشرقش مازندر جانیکند. در مغربش آذربا یجدا م )عجم( است که آن را از عراق

جه در 47 یبیرشت، تقر ییایدرجه است، طول جغراف 37به  کینزد یلیحد متوسط مدار آن، خ

 است.  سیاز نصف النهار پار

 ،یاسالم نینخست یگرگان در استان گلستان است. در سده ها یاسترآباد نام کهن شهرستان کنون

پس از آن بوده است . درباب  یقاجار و اندک ه،ینام در دوره صفو نیبه هم یالتیاسترآباد مرکز ا

چون خربندگان  ار،یوجود دارد. به گفته ابن اسفند یمتعدد یها تیروا شهر نیا هیوجه تسم
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آن خر( بود، مقام گرفتند، ایخور اسبان و استرانشان )االغ چرا  که یدر موضع الدیبن م نیگرگ

شهر را استر دانسته اند که به  نیجزء اول نام ا .دندیاستران نام گاهیجا یمحل را استراباد به معن

 یهودی یبه استر، برادرزاده مردخا یرسد که اشاره ا یشهر بوده و به نظر م یزعم آنان نام بان

 یواژه استر را مخفف استاره و به معن زین گرید یباشد. شمار یپادشاه هخامنش ارشاهیهمسر خشا

دارالفتح، دارالملک و سپس با القاب  یشهر از دوره صفو نیکوکب و ستاره گرفته اند. ا

 دریای مازندران یشرق یاسترآباد در شمال رشته کوه البرز و جنوب  خوانده شده بود. نیمنؤدارالم

رشته ارتفاعات بلند  کیو از جنوب به  مازندران اىیواقع شده است. از غرب محدود بود به در

منطقه را از  نیدرجه رودخانه آشور ا 58 اىیدر نواحى دامغان و بسطام و از شرق در طول جغراف

 .دینما یدهستان مجزا م

 

 

 آن در سفرنامه ها میمازندران و اقل

کرده  ن بازدیددر سفرنامه های عصر قاجار و مسافرانی که به ایران آمده و از مناطق مختلف ایرا
مالی شات اند اطالعات جالب توجهی به دست می رسد. برخی از این سفرنامه نویسان به والی

 ایران رفته اند و اطالعات جالبی را یاد داشت نموده اند 

 ه است :آورد نگونهیدر سفرنامه خود از مازندران ا نخستین سفیر امریکا در ایران نیبنجام

 یه وجود مب ادییجمع شده، ابر و مه ز ایجبال رطوبت در سلسله نیا یدر دامنه های شمال»... 
ای ر قسمت هد ییبارد. نهرها و رودخانه ها یمناطق م نیدر ا یمتوالآورد و باران های متصل و 
ت رطوب .زندیر یم ایبه در یشمال االتیا یمشروب کردن اراض ازمختلف جاری شده و پس 

اطق شده من نیا زییالبرز موجب سرسبزی و حاصلخ یشمال هایدر کرانه های خزر و دامنه  ادیز
متر را در ک آن ریسبز و خرم که نظ ییاز وسط جنگل ها ،شود یم یمنته ایکه به در یی... راه ها

 «...گذرد  یم ،افتی توان ینقطه ای از جهان م

اراضی حاصلخیز واقع در سواحل جنوبی دریای خزر استعداد زیادی برای کشت برنج دارند... 
یکی دیگر از محصوالت صادراتی ایران، ابریشم است. ابریشم ایران سابقه تاریخی داشته و 
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که  1هزار عدل 22تجارت ابریشم این کشور دارای شهرت جهانی است. محصول ابریشم ایران 

 بنجامین در جای دیگر کتاب خود آورده است :  هزار عدل بوده است. 2سهم مازندران 

 (.نیباشد. )سفرنامه بنجام یپوند م 65دل و معا یمن شاه کیواحد شمارش پنبه، پارچه و کاغذ که هر عدل معادل  -1

 ی دهد ...مدر شمال ایران گردو خوب عمل می آید و یکی از اقالم صادراتی ایران را تشکیل » 
از قبیل  انواع مختلف درختان ،جنگل های زیبا و پرشکوه شمال که من از آنها عبور کردمدر 

له به سا ان هرنارون، چنار، گردو، انار، بلوط، اقاقیا، توت وجود دارد، چوب درختان جنگلی ایر
   «.شود یصادر م هیبه روس ادیمقدار ز

 :تدر مورد مازندران در کتاب خود گفته اس نیز لسترنج

دریای  ینوبججبال البرز واقع در امتداد ساحل آن از  ۀمرتفع، که قسمت عمد یکوهها ۀمنطق»
ام نعرب به  میقد سانینو یشود و در خاور و شمال قومس، نزد جغراف یم لیتشک مازندران

ه معنی بدر زبان بومی به معنی کوه و بنابراین طبرستان  "طبر"ۀ طبرستان معروف بود. کلم
 «کوهستانی است.

 آورده است : نیمازندران چن میدر سفرنامه خود در مورد اقل نویراببرای مثال 

 لگه های پرج یکیکرد.  میتقس زیتوان به دو منطقه متما یرا م التیا نیا ییایاز لحاظ جغراف» 
مشجری  ارتفاعات و جبال گریعبور است ... د رقابلیو غ یو باتالق پست آن یدرخت که اراض

 یزانیم است و از روی ریمتغ اریالبرز وجود دارند ... هوای آن بس یشمالاست که در قسمت 
در  یگبارند زانینشده است ... م میسرد و گرم تقس ایخشک و  ای مرطوببه فصل های  یعیطب

 نیرت( پر باران  بهشتی) آذر تا ارد لیدسامبر تا آور است و از ماه رانیبرابر جنوب ا 5 التیا نیا
 دهات ایدر ودامنه تپه ها  نیب التیا نیدر سراسر ا ندیگو یم«. »...ها است  ماه نیو سرد تر

 رفته اندگفرا  ییجنگل ها واقع و اطراف آن ها را کشتزارها انیاست که در م بزرگ و تیپرجمع
عد مسا اریکه قسمت عمده اش برنج کاری است، چون آب و هوای مازندران برای کشت آن بس

 «.است

با مطالعه این اطالعات و آگاهی های می توان فهمید که مازندران در عصر قاجار چه ویژگی 

ه های هایی داشته و درارای چه خصوصیاتی بوده است. البته باید توجه داشت برخی از نوشت
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سفرنامه نویسان از ایران )مازندران( حاصل نگاه و دیدگاه آنان در فرهنگ زندگی خودشان در 

سرزمینشان است و به دلیل ناآشنایی با فرهنگ ایران شاید، عملی را ناپسند و عجیب )مانند 

آنان از درستی تمامی گفته ها نوشته های  عزاداری در ماه محرم( بدانند و این موضعات دلیلی بر

 ایران نیست، ولی می توان با برداشتی درست و واقع بینانه به اطالعات ارزشمندی دست یافت.

 کار آمدن قاجارها یمازندران از ابتدا تا رو یایدر در ماهیگیری

ست که ا یآب بند» یبه معن نیگرفته شده، در فرهنگ مع یلکی( گshil) لیکه از ش التیش واژه
 ژه را بهوا نیپور ا پیسرت ریجهانگ «سازند. یبا چوب م یماه دیص یرودخانه ها برا یدر پهنا

 یزند. ولسا ماهیگیریداند که بر گذرگاه  یم یا وارهیرا د لیش یکند، و یم فیتعر گرید ۀگون
 :کند یم فیتوص نیرا چن لیش نده،یمحمد پا

 یام، ن هست یعالمت جمع عرب« ات»و  یلکیگ «لیش»نادرست از  یبیترک التیش ۀهر چند واژ

هاده مازندران ن یایدر در یماه "فروش"و  "عیتوز"و  "دیص" یست که بر مجموع دستگاه هاا

سر(، سر)بابلمشهد اده،یک ،حسنیتند از: آستارا،بندرانزلعبار رانیا التیشده است. مراکز عمده ش

 رود قره سو( و گمش تپه. گرگان )در مصب جیخواجه نفس، خل

است  یانیگرم دارد، انواع و اقسام ماه یبه آب ها یکه دسترس یاز منابع ثروت هر کشور یکی 

 چیتابع ه یماه دیحق ص میقد یها برند. در زمان یکه در مجاورت سواحل آن کشور بسر م

 ور را بهاز سواحل هر کش ینبود. بلکه بعدها فواصل یو حد و حدود ثابت و مشخص نیگونه قوان

و  التیحق، به تشک نیمکان ها ا هیشناختند و در بق تیبه رسم یماه دیص ینحصارعنوان حق ا

ز از کشورها ا یبعض ۀداشت. درآمد عمد یکننده بستگ دیص یامکانات کشورها و شرکت ها

 رانیا باشد. در یدارا م یکمتر تیاز کشورها نقش و اهمبرخی د و در ش یم نیمنبع تأم نیهم

کرده  یم فایمردم شمال کشور ا یدر زندگ یا ژهیو تیاهم ،یبدست آمده از ماه ییمنابع غذا

 است.

 یایفارس و در جی،خلدریای مازندران) رانیا یاهایسواحل در انیاز آبز یبهره بردار نهیشیپ

 10از  شیآن ب خیرسد که تار یم نیو غارنش خیماقبل تار یهند، به انسان ها انوسیمکران( و اق
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 نیو نظارت قوان یآنچه از نظر مقررات دولت یول کند. یتجاوز م حیمس الدیاز م شیهزار سال پ

 است. انی)شمال( دردست هست، مربوط به زمان طاهر رانیا التیدر مورد ش یکشور

 "برستانط خیتار"، در "اریابن اسفند"کاتب، معروف به  اریمحمد بن حسن بن اسفند نیبهاءالد

 000/630/13نوشته که جمع آن بالغ بر  انیاز خراج طبرستان هنگام سلطنت طاهر یخود صورت

 یرهم مد 000/300/1به  هیو ادو ایدر یمبلغ، درآمد مربوط به مرغ و ماه نیدرهم است. از ا

ردم مکات از زمختلف عالوه بر خمس و  یبه گونه ها اتیمال انیخالفت عباس هنگامرسد. در 

  بوده است. یریگیماه اتیاز انواع آن، کل یکیشد که  یگرفته م

ه بز مرکز جدا ا ،یعباس یاز خلفا نیپس از تمک یالبرز حت یو مازندران در پناه کوه ها النیگ

 ینم یاتیرو، به مرکز خالفت مال نیشدند. از ا یمستقل اداره م مهین ایصورت مستقل 

 .شد می لیمح سرکردگان و امیران دنهایت،عای در شیالت و یریگیماه اتین،مالیپرداختند.بنابرا

 زمان رد دوبار، فقط گیالن صفویان، سلطنت استقرار تا ساسانی دولت زوال از تاریخ، طول در

 حاکمان انهزخ به یکجا استان درآمد و بود کوتاه مدتی بار هر که نمود تبعیت مرکز از مغوالن

 .است نبوده بین در شیالت مالیات و درآمد از نامی که شد می فرستاده مغول

زانه خراً به قه زین التیو مازندران را تابع مرکز کردند، درآمد ش النیگ ان،یصفو نکهیبعد از ا

 آمد و به رونیب ییدرآمد محل از صورت کاال انیوارد گشت. در زمان حکومت صفو یمرکز

 نرایا ر،یدر زمان شاه عباس کب ژهیبه و هیشد. در دوره صفو یفرستاده م تختیصورت نقد به پا

در  تالیاره ششد و اج یرانیو مازندران دچار و النی. اما گافتی اریبس یرونق و آبادان موعدر مج

 کرد. یبود که مستأجران را ورشکسته م یزمان به حد نیا

 یماعزا ئتی( در رأس هم1635/ق1014در سال ) یآلمان احیدانشمند و س1"وسیآدام اولئار"

و  یاهم دیمازندران، در مورد ص یایو مازندران و سواحل در النیگ قیاز طر 2"نیدوک هلشتا"

 :سدینو یم رانیآن در ا تیاهم
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به  آن به یمنته یفراوان است، رودخانه ها یماه یکه دریای مازندران دارا ییاز آنجا »

 اجاره داده رانیگیماه

1-Adaem uoliaruic. 

2-Douk heleshatian. 

 نندیب یا مهستم  ادانیاوقات ص ی. گاهدیآ یم اریپادشاه ثروت بس یرهگذر برا نیشود و از ا یم 

 یه براک یبه نام شمس یمرد ،بودم 1که من در شهر کسکر یشوند. زمان یمتحمل م اریبس انیو ز

ر آن سال د دیص تیبه علت محدود ازد،بپرد 2ریهشت هزار تال ستیبا یاجاره بهاء پنج رودخانه م

مرج در  وو هرج  یشفتگآپس از تهاجم افغان ها و  «ضرر کند. زین ریمجبور شد که دو هزار تال

 یمنحاصل دولت  یشده و درآمد یرانیدچار و زیاوضاع و احوال کشور، به تبع شمال کشور ن

ن آمدو و سپس خروج آن ها  رانیو اشغال شمال ا ریپتر کب یگشت. حضور روس ها به رهبر

معروف به ) یسیانگل 3جان التون تانیبه نام کاپ یاوضاع را بهتر کرد. آوردن شخص ینادرشاه کم

 را بهتر یادیص تیوضع توانست یم شانیبه ا یجنگ یو دستور ساخت چند کشت 5(کیجمال ب

شمال  و فتادیاتفاق ن نی( اشانیقتل ا دیمرگ جان التون )شا نطوریبا مرگ نادر شاه و هم یکند ول

ود و قبل ب یابه همان منوال سابق در دوره ه زین هیکماکان به شکل سابق بود در دوره زند رانیا

 که سابقاً بود. دکار آمدن قاجارها بدان گونه بو یتا رو یریگیاوضاع و احوال ماه

 مردم مازندرانروزانه  یزندگشیالت و ماهیگیری در 

 با دهیدر هم تن انیرانیا ییخاص خود را داشته و فرهنگ غذا ییفرهنگ غذا رانیهر منطقه از ا

کردن  ریساده به س یکردیو باورها بوده است و رو یو فرهنگ یاجتماع یها دگاهید مسائل و

 اتیالدر و ییایمحصوالت در یعی، به طور طبدریای مازندرانبا وجود  شکم نبوده است.

با توجه به اعتقادات  یبوده است، ول اتیالو نیمردم ا ۀسفرطرفدار داشته و در  نالیمازندران و گ

دادند چنانکه در  یبه خرج م تیمحدود اریخاو ها مانند یاز ماه یمردم در مصرف برخ یمذهب

شدند که فلس،  یم مصرف ییتنها آن ها ،یاز انواع ماه » آمده است: نگونهیک االگزارش پو
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 یماه یادیز یدر چالوس مازندران مقدار »:گفته نیزمکنزی  «.داشتند یباله و اسکلت استخوان

 ماهی در والیات «.فلس نداشتند چون خوردند یمسلمانان آنان را نم یوجود داشت ول زیحرام ن

1 Kesker-استمعروف  «محله کرگس» به اکنون که شمال در ای ناحیه کرگس یا. 

 افیا یالملل نیتجارت ب ودر گردش پول در اروپا  یقرون شانزدهم تا نوزدهم نقش مهم است که در)آلمانی( بزرگ  یسکه نقره ا کینام ( talerتالیر ) -2

 کرد. یم

3- Captain John Elton. 

ین نواحی اهالی به شمار می رفت. درا به فرد با قدری برنج غذای منحصر ،و مازندران گیالن 

ماهی را نمک سود کرده و دود می دادند. از انواع خرچنگ فقط یک نوع کوچک را نمک 

 سود و خشک می کردند. آن را از خلیج فارس بدست می آوردند و در می گساری ها مصرف

 دیراده صآشو ی رهیدر جز .گفتند خوری بی افزاید و به آن میگو می می کردند تا بر لذت شراب

 ـنیاز ا را اریخاو انیرانیدهد که ا یداشته و گزارش بروگش نشان م اریرواج بس اریخاو یماه

ه استـفاد خوراک از آن یو به عنوان نوعو  ختنـدیر یآوردند و آن را دور نم یبه دسـت م یماه

 کردند. یم

 اوژن اوبن نحوۀ صید خاویار را چنین بیان می کند: 

ر درودخانه  از کشتی ها بادبانش را برافراشته بود و بعد از دخول در محوّطۀ مصبآن روز یکی »

ر رون بسیاامتداد بارانداز پیش می رفت. ماهیان صید شده را که از جمله چهار ماهی اوزون بو

ای بزرگی نیز میان آن ها بود به کنار ساحل انداخت. کارگران شیالت بدون درنگ تخم ه

د. گذراندن رنگ قهوه ای داشتند بیرون کشیدند و آن ها را شسته و از الک خاویار آن ها را که

سطی را بعد کارگری با ضربۀ تبر، سر ماهیان را شکافت، شکمشان را باز کرد استخوان های و

شده و  نمک سود خرد نمود و از میان آن ها مغزشان را بیرون آورده آنگاه ماهیان مهیّا بودند، که

 «ل گردند.به حاجی طرخان حم
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 مازندران ی( و اجتماعیشتی)معیاوضاع اقتصاد

 1تاد یارسدمتفاوت بود. به نظر  گریکدیبا  رانیا االتیمردم در نقاط مختلف ا یشتیاوضاع مع

 ()آبادمورآباد، معتبر و مع یاسک را مکان هیخوش و خرم و آباد بود. او قر اریمازندران بس

حله مآمل را  بارفروش و نیماب یبارفروش)بابل( را شهر بزرگ و آباد و محله ها ایمشاهده کرد و 

فروش،  مشهدسر و بار نیب یمردم روستاها ینمود. سرنا در زندگ فیو معتبر توص غوبمر یها

 نیهم یاز روستاها یکی یکدخدا ۀو تنعم خان یمشاهده کرده و گشادگ یو اعتدال شیآسا

{ میک به الساس ری}در مسراهیا یروستا یاهال 2تااز نگاه الو ه بود.جلب نمود را توجه او ر،یمس

 نان حاضرآاز  کی چیدر بر داشتند و ه زینو و تم یآن ها لباس ها ۀبا مکنت بودند. هم اریبس

ت مملک یایالوت رعا ۀدی. به عقردیآن ها را بپذ ییپنج قران، راهنما افتیدر یدر ازا ندنشد

 یبال کی ایبودند،  زیچ یو ب ریفق تیدهات رع یبخت بودند و اگر در بعض کیآسوده و ن رانیا

 داشتند. یآن بود که حاکم ظالم ۀبه واسط ای،  استبر آن ها نازل شده  یعیطب

 اریستند و بداش یزیرا مشاهده کرده بود که ظاهر غم انگ یانییروستا ،جاده هراز ریابوت در مس

 به خوب انو و اسک و نهیر پرنعمت یروستاها در مردم یعموم وضع اما. دندیرس یبه نظر م ریفق

 ریفق لباًغا مردم گدوک، یحوال در روزکوهیف ریمس یروستاها در 3بروگش ۀگفت به. دیرس یم نظر

 و بود زیتم ها آن وضع و سر وجود، نیا با. کرد ینم نیتأم را ها آن مخارج برنج فروش و بودند

 ایالت نیا غرب به نسبت مازندران شرق ینواح مردم یمکنز نظر به. بودند یبرخورد خوش افراد

 .بود التیا زا بخش نیا یها یناامن و ترکمانان مداوم حمالت احتماالً آن علت و بودند تر ریفق
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ناطق ممردمی که در منطقه حاشیه دریای مازندران زندگی می کردند نسبت به ساکنان دیگر 

وایی تری برخوردار بودند، که علت آن وضعیت آب و هایران از رفاه و سطح زندگی مطلوب 

 تاولنل المساعد برای زندگی کشاورزی و دامپروری بود. در این باره ک مطلوب و داشتن شرایط

 می گوید:

 ه رعیتاز دهات عرض راه که ما از آن ها عبور کردیم این مطلب را دقت کردیم و دیدیم ک»

1- Elliott Darcy Todd. 

2- Bresford Lavat. 

3- Heinrich Karl Brugsch. 

یای ت که رعاهای این دهات لباس خوب داشتند و همه سیمین و فربه بودند و این فقره بدلیل آنس
چیز  رعیت فقیر و بیمملکت ایران آسوده و نیک بخت و متمول هستند. اگر در بعضی دهات 

 «اشته اندت که حاکم ظالمی دباشند بالشک یک سبب خارق العاده دارد، یا آنکه به واسطه آنس

 نوشته بود که : 1847-1848در سال  دریای مازندرانخود از  دارید نیابوت در گزارشش از دوم

 انجام یروس انیاز ارمن یکیهنوز توسط  ،یسار یکیدر دهانه رود تجن در نزد یسگ ماه دیص»
او  به که قبال یهرچند که مدت اجاره ا دمیدر آنجا د م 1844شود که من او را در سال  یم

 یم هیتأد تومان240 کنم که او در قبال آن ساالنه یشده است. گمان م یواگذار شده بود، منقض
 ای دو الر وهراز، بابل، تا یدر رودخانه ها یماه دیبخاطر ص یتومان هم اضاف 160 کند و حدود

 ان بهمحصول آن در بازار آستاراخ شود که یگفته م دینما یپرداخت م گریسه نهر مجاور د
 «هم کسر شود یگزاف نهیهز یستیرسد که از آن با یتومان م 8000

آن  اریخاو پرداختند و یم یماه دیباد، اغلب، به طور قاچاق به صآاستر یترکمنان در قسمت شرق

 اریوخا دی. صآوردند یراه به دست م نیاز ا یخوب اریفروختند و درآمد بس یم ییباال متیرا به ق

 د.فرستادن یمطرخان و استامبول  یرا به حاج اریبود. و خاو هیروس در انحصار بازرگانان رانیا

 حیوانات و پرندگان شکار ،دریای مازندران جنوبی والیات در مردم درآمد منابع از دیگر یکی

 گفته باره این در مشروحی گزارش طی کرزن.است بوده دریایی مرغان و اهلی  غیر یا جنگلی

 :است
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 ببر ن،آ های دامنه و کوهستانی های جنگل در که چنان فراوانند این منطقه در وحشی حیوانات» 

 یوزپلنگ، .کند نمی حمله انسان به ولی است، و رمه گله وحشت ی مایه که دارد درشت خیلی

 شکاری ی عمده از حیوانات وحشی بز و آهو انواع شغال، وحشی، خوک خرس، گرگ،

ته دسو  دریا، عمق کم های آب و ها مرداب در شکاری پرندگان بین در ابیا و قرقاول .هستند
 «.شد یم دهید انینوک دراز و ماک یو مرغ ها یمرغاب یها

 

ی م انیه مسخن ب یاز جمله قرقاول، در مرداب انزل گر،یکارالسرنا از شکار اردک و پرندگان د

به  پرنده نیبود. او از صادرات گوشت و پر ا یرسد منظور او از اردک، مرغاب یبه نظر م آورد،

م فرانک صد کیمعادل  می، سخن گفته است، هر سانت میچهل سانت ینازل، جفتی متیبه ق ه،یروس

 .بود

ی کرد ماکثریت ساکنان مشهدسر ماهیگیر و کشاورز بودند. رود بابل که مشهدسر را آبیاری 

یار بود بس اندریای مازندرهنگامی که دریا متالطم بود، مصب رودخانه که در  ماهی بسیار داشت.

ا اهی ها رصعب العبور می گشت. ماهیگیری در همۀ شیالت آن رودخانه در اجارۀ ارامنه بود. م

ی در مشهدسر نمک سود می کردند و از طریق هشترخان به روسیه می فرستادند. زورق ها

د ایستادن ی داشت و کوچک و باریک بود. ماهیگیران هنگام کار میماهیگیران شکلی کامالً محل

 و تورهای خود را در آب می افکندند. این قایق ها کوالز نامیده می شدند.

در ساری گاهی از رودخانه )تجن( ماهی گرفته و برای فروش به بازار می آوردند. یک نوع ماهی 

د. ماهی سفید از آن بهتر بود ولی به خوبی ماهی بود که در آن شهر آن را کفور )کپور( می نامیدن

فروش ماهی نمک سود یکی از راه های تأمین درآمد مردم فرح آباد نیز به شمار می  رشت نبود.

تومان اجاره داده می شد، شهرت  500فرح آباد به علت ماهیگیری در آن که به مبلغ  رفت.

داشت. ماهیگیران روسی از حاجی ترخان به آن جا می آمدند و به ماهیگیری اشتغال داشتند. در 

ماهی ها با یک انبار برای نگهداری « واتاگا»کرانۀ دریا در سمت راست تجن،ایستگاه ماهیگیری 

رودخانه بابل که از سوادکوه سرچشمه می گرفت ماهیان حالل زیادی داشت و  وجود داشت.
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تومان اجاره داده بودند. ماهیگیران محلی تقریباً صد نفر بودند و هر  200امتیاز صید آن را به مبلغ 

به غیر از ماهی حالل،  کدام سالیانه دو تومان و پنج قران بابت اجارۀ ماهیگیری می پرداختند.

یادی استروژن هم صید می شد. شخصی به نام سهراب خان امتیاز ماهیگیری سرخ رود را مقدار ز

گرفته بود و انواع ماهی هایی که مسلمانان می خوردند را صید می کرد و ماهی خاویار را هم 

برای مصرف بازار روسیه نگه می داشت. این شخص امتیاز ماهیگیری از تنکابن تا گرگان را از 

تومان به او پرداخت می کرد و  2350اکم گیالنات اجاره کرده بود و سالیانه عمیدالملک، ح

تومان به دولت شاه پیشکش می پرداخت و حتماً  3000به عالوۀ  34000حاکم در عوض سالیانه 

شصت هزار تومان از فروش خاویار و غیره استفاده می کرد و در این معامله بهره ای به دست می 

نیز از جمله رودهایی بود که در اجارۀ سهراب خان بود. سمت چپ این رودخانۀ تجن  آورد.

رودخانه محل ماهیگیری روس ها کمک می کردند و منتظر بودند که روس ها بیایند. در سال 

پوند ماهی شور و  15000تقریباً چهار کشتی به فرح آباد می آمد و حساب می کردند که سالیانه 

سهراب »ورقه میکا از آن جا به دست می آید. میرزا ابراهیم نام  30الی  20پوند خاویار و  100

درج نموده و آورده است که این « میر ابوتراب خان»را در سفرنامۀ خویش به صورت « خان

شخص صاحب به نام دالکّا در نزدیکی دریای فرح آباد بود که انبار نمک و قصاب خانه و اشپل 

 رار داست.ساز خانه و انبار پیرپاس در آن جا ق
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 :سوم صلف

 صیادی امتیاز واگذاری روند
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 قاجار دورۀ در روسیه و ایران تجاری روابط پیشینۀ

 یبه رهبر یدیجد یامپراتور ران،یدر ا هیهمزمان با اضمحالل قدرت و عظمت سلسله صفو

ارس ف جیبه خل دنیو رس رانیا ریظهور کرد که تسخ رانیکشور ا یشمال یدر مرزها ریکبپتر

ه جنب شتریب هیو روس رانیمناسبات ا ،ریکب پتربود. قبل از  یو ۀرانیجهانگ یاز نقشه ها یجزئ

 ریفسه عنوان بازرگانان عمده بودند ک ،فرستادند یم رانیکه روس ها به ا ییفراداشت. س یتجارت

 سال ربوط بهم هیروس ریکب ریسف نیو مقررات آزاد باشند و اعزام نخست ودیبودند تا از ق افتهی

 ۀملک زابتیال ندهیژان چهارم بود و هم نما ندهیهم نما ریکب ریباشد. سف یم م1561ق/968

 بود. رانیدر ا هیو روس سیعمل مشترک انگل نیسفارت نخست نیانگلستان، ا

 به ران،یاو اعتبار خاص تجارت با  تیّو اهم یو خاک یکه به مدد مرز مشترک آب هیروس حکومت

 جیخل گرم یبه آب ها دنیشوق رس یکند. از طرف کینزد رانیخود را به ا دیکوش یم قیهر طر

شه از نق ییجز ران،یکشور بود، باعث شد نفوذ به ا نیحاکمان ا ۀمورد عالق لئفارس که از مسا

 باشد. «ریبک پتر»

 یپل اول( به علت ضعف و ب نیشاه و همزمان با حکومت الکساندر اول)جانش یفتحعل ۀدر دور

به منظور تصرف قفقاز  م2180 ق/1217در سال ،ژنرال روس 1انفیسیس ،رانیحکومت ا یاطالع

 یحمله کرد که سرآغاز جنگ ها رانی، به اپتر ۀنام تیوص یگرجستان و در راستا یدر نواح

شوال  20 خیدر تار ،یری. سرانجام پس از ده سال جنگ و درگدیو روس گرد رانیدوره اول ا

 رزای،م2یسر گور اوزل سیانگل ریکه با حضور سف یپس از مذاکرات م1813اکتبر  12 /ق1228
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( در گلستان از توابع قراباغ صورت هیروس ندهی)نما 3سچوفیرت کوالیو ن یلچیابوالحسن خان ا

 بوده: یآن مربوط به امور بازرگان 10و  9،8،5نوشته شد که مواد  مهفصل و مقد 11در  .گرفت

 اندریای مازندردر  گریکدیدو طرف اجازه خواهند داشت به سواحل  یها یپنجم: کشت فصل

 .ندیشده و تردد نما کینزد

1-sissianov. 

2-Sir Gore Ouseley. 

3-Nikolai Retischov. 

 پردازند.به امر تجارت ب یمانع چیهشتم: تجّار دو دولت اجازه خواهند داشت که بدون ه فصل

 کی، از روند یم رانیکه به بنادر و بالد ا هیگمرک اموال تجّار دولت روسفصل نهم: باج و 

ه ک رانیا تیگرفته، از آنجا با اموال مذکور به هر وال تیوال کیدر  ناریتومان مبلغ پانصد د

ک در ممالکه به بنا رانینحو باج و گمرک تجّار ا نیمطالبه نگردد، به هم یزیچ گریبروند، د

 وجه نداشته باشند. چیبه ه یبرند، اختالف یم هیروس

 نیطرف نیمبه سرز یکآوردن از راه خش ایو  ایدهم: بعد از انتقال اموال تجّار به بنادر کنار در فصل

وضه معا ای و دهیخر گریاجازه داده شد که اموال خودشان را فروحته و اموال د نیبه تجّار طرف

 ر تجارتد ریو تأخ یتا معطل ندیرود که مالحظه نما یگمرک انتظار م نیاز مسئول گریکرده، د

 .ابدیوقوع ن

 /ق1243شعبان  5 که در دیماه به درازا کش ستیمدت ب ه،یو روس رانیدوم ا ۀدور یجنگ ها

 ستیبا یم نرایا ،معاهده نیشد. بر اساس ا لیحمت رانیبر ا "یترکمنچا" ۀمعاهدم 1828 هیفور22

 )پنج (، مبلغ ده کرور طالنخجوانو  انوریاز قلمروش )ا ییعالوه بر از دست دادن بخش ها

 نیر اپرداخت. د یم هیبه روس یروبل به عنوان غرامت جنگ ونیلیم ستیب ایتومان(  ونیلیم

 مِم بهمنضَ یتجار ۀداده شد. عهدنام یا ژهیو تیّاهم یتجارت و بازرگان ۀعهدنامه به مسئل

 گونه است: نیبه ا یترکمنچا ۀعهدنام
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گر ا -3پنج درصد حقّ گمرک از دو طرف  افتیدر-2تجارت یتجّار هر دو کشور برا یآزاد-1

 ۀتعکه از ام ممنوع نخواهند بود نیجانب ۀدر جنگ باشد، تبع یگریبا دولت د رانیا ایدولت روس 

 یو انبار برا یسکن یخانه برا رانیروس حق دارند در ا ۀعتب -4خود را به آن مملکت ثالث ببرند 

ان ها وارد به آن مک توانند عنفاً ینم رانیو متعلّقان دولت ا رندیبگ تیّکل ایه، به اجاره امتع عوض

ته حضور داش امتعه ایخانه  ۀدر وقت مالحظ شانیکه ا هیروس لیوک ایکنسول  ۀشوند، مگر با اجاز

 باشند ..... 

اهده با مع نیا یدر اثر امضا ران،یبود که ا نیا رانیا یبرا یترکمنچا ۀعهدنام جینتا نیمهمتر از

در  ییااروپ یکشورها یدرآمد و مجبور به قبول دخالت ها یمستقل مهیروسها به صورت دولت ن

 هب رگید ،عددوره به ب نیتنزل کرد. از ا یاسیس تیخود شد و از لحاظ اعتبار و شخص یامور داخل

به  ،نیوه بر ابهره ماند. عال یاستقالل ب ازاتیآمد و از امت یکشور مستقل به حساب نم کیعنوان 

 یمه جاعهدنا نیا لهیبه وس هیشد و روس لیتبد ییاروپا یکشورها یاقتصاد یرقابت ها دانیم

 خود به دست آورد. یآت یهدف ها یبرا یمحکم یپا

 

 بدست آوردن یبرا هیدولت روس ،سلطنت محمد شاه ۀدر دور ،شاه یبعد از حکومت فتحعل

 رانیااز  هیوسررا تحت فشار قرار داد. دولت  رانیمازندران، دولت ا یایدر در ینظام یها گاهیپا

 د وندازلنگر ان یآن ها اجازه داده شود تا در مرداب انزل یجنگ یها یخواست که به کشت یم

 س هاروانجام واگذار کند. سر هیمازندران را به اتباع روس یایدر در یماه دیو ص التیش نیهمچن

 یایدر وجاد کرده یا ییایدر گاهیپا ،رود ولگا یتوانستند در هشترخان )آستراخان( در ورود

ده آشورا رهیتوانستند جز نیآن ها همچن .رندینظر بگ ریرا سخت ز ساکنان اطراف آنمازندران و 

 کنند.  لیخود تبد ینظام گاهیآورده و به پا رونیب ایران را از دست

 یایبه جنوب در ربازیکه از د هیروس رانیگ یداران و ماه هیسرما ،یاوضاع و احوال نیچن در

کنسول ،نویراب یها ادداشتیبدست آوردند. از  یشتریب یمازندران رفت و آمد داشتند،آزاد

همچون  یبه مناطق یروس رانیگیکه در آغاز، ماه دیآ یبر م نیچن ،در رشت ایتانیبر
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مانند پوست  یارزش یو ب زیناچ یایآمدند و با دادن هدا یم «درودیسف» ،«دگرگان رو»،«نوارود»

 گرفتند. یم یریگیاجازه ماه ،یبه حاکمان و فرمانداران محل رهیخز و سنجاب و غ یها

در  ،ه کرد دنید رانیو در زمان سلطنت محمد شاه از ا م1844 ق/1259که در حدود سال 1هولمز

احل در سو یریگیاوضاع ماه ،«مازندراندریای  یکرانه ها ۀدربار یاتیکل»در کتاب  یشرح

 :توصیف می کند نیچنرا مازندران  یایدر

1- William Richard Holms. 

 یم یماه دی( تجمع داشته و صدرودیمحل )لنگرود و سف نیعده اتباع روس که به طور دائم در ا»
ند ک یز نمعدد تجاو یهم رفته از س یرو یآباد نیا یچنانکه کلبه ها ،معدود است اریبس ،کنند

 یه هاوجود دارد. در خالل ما ییایبور یهفت انبار با سقف ها ایو در سراسر آن فقط شش 
 هک بکم ینفر روس برا 300اوزون برون در حدود  یماه دیکه فصل ص لیو مارس و آور هیفور

بهمن  فته دوم)ه هیدر آغاز ماه فور .وندندیپ یم یآباد نیاز هشترخان به ساکنان ا یریگیکار ماه

 لیل آوررسد و سرانجام در خال یم عدد2000به  ،شود یم دیکه روزانه ص یانیماه( تعداد ماه

ا در حدود ر یماه نیشتریب ،هم رفته یکنند. بر رو یشکار م یعدد ماه 3800تا  3500روزانه از 

واخر در ا التیمسئول ش ،به گفته هولمز .رندیگ یم درودیآب سف انیاز طغ شیپانزده روز پ

گون از بود که به علل گونا ینام رابوطالبیم ،سلطنت محمدشاه لیشاه و اوا یسلطنت فتحعل

 کینزد ،ردجهانگ نیتبعه روس شده بود. بر طبق برآورد ا یو جان یمال نیفقدان تأم یجمله مدع

 «داد. یم ازیحق امت رانیدر سال به دولت ا تومانبه سه هزار 

ان مازندران تا زم یایدر یدر سواحل جنوب ماهیگیری ،یمکنز سیطبق گزارش چالز فرانس

د مالً آزاو در کار خود کا ادانینبوده و ص یگونه مقررات چیتابع ه ،حکومت محمد شاه قاجار

در سواحل  یریگیماه تیوضع ،سفر کرده رانیبه ام 1856-7 /ق 1364-5که در سال یبودند. و

 کند: یم فیتوص نیمازندران را چن یایدر یرانیا

به نام  یتومان است. شخص 20 یریگیماه ۀآمل . بارفروش )بابل(، اجار نیدر سرخ رود، سرحد ب»

 یم دیص ،خورند یکه مسلمانان م یانیسرخ رود را گرفته و انواع ماه یماه ازیسهراب خان امت

از تنکابن  ماهیگیری ازیشخص امت نیادارد.  ینگاه م هیمصرف روس یرا برا اریخاو یکند و ماه
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تعداد  ،یپردازد. بنابر نوشته و یتومان به حاکم م 2350مبلغ  انهیتا گرگان رود را دارد و سال

از آنان کمک  اریخاو هیدر ته انیرانیباشد و ا ینفر م 1000 دریای مازندراندر  یروس رانیگیماه

 12تا  11( لوگرمیک4536/0پوند ) رم در آستاراخان ه1895در سال  اریخاو متیگرفتند. ق یم

 «روبل نقره بود.

با  یبرخ ،یتزار هیشاه چند تن از اتباع روس یدر زمان سلطنت فتحعل ،یرانیعالوه بر اجاره داران ا

 ردند کهک یم یریگیمازندران ماه یایدر یرانیا یدولت، در آب ها ۀاجاز یب یاجازه و عده ا

 رابوطالبیترکمن،م تیموف،عنایقراس کوفیآن ها عبارت بودند از: کفتان نیمعروف تر

  .فیو استپان سوجا یگیابیدر

 یآقاس رزایدر زمان حاج م رانیا التیش

 ین وفرزندا و رباقریحاج م ،کرد افتیدر را مازندران یایدر التیش ازیکه امت یکسان نینخست از

قد عروس و  و رانیا یرفتند. بعد از جنگ ها یتجارت به قفقاز م یاالصل بوده و برا یالنیکه گ

 یو یه هاروس درآمد و پس از مرگش، فرزندان و نو تیبه تابع رباقریحاج م ،یترکمچا ۀمعاهد

 یعضب رباقریم یآوردند. از وراث حاج یمازندران رو یایدر التیش یمانند پدر به اجاره دار زین

 صادق رزایو م لیعمااس رزایمانند م گرید یماندند و بعض یباق هیروس تیابوطالب، به تابع ریمانند م

 .رفتندیرا پذ رانیا تیتبع

 هیولت روستوانست بدون مساعدت و جلب نظر د یبود، نم رانیا ۀتبع التیش ۀاجاره دار عمد اگر

ولت به د ،تالیش نیو مباشر یرانیاجاره داران ا شهیهم ،جهت نی. بدردیبگ یا جهیاز عمل خود نت

ود جلب را نسبت به خ هیو کمک دولت روس یهمراه ،یاسیق سشدند تا از طُرُ یمتوسل م رانیا

ارگزار ک کیبود که اگر  یبه حد رانیا یحاکمه ا أتیدر ه هیروس چرا که نفوذ دولت .ندینما

 یبرا ،نمود یل مآن ها نامقبو یبرا یاگر حاکم ایکردند و  یاو را برکنار م ،مورد قبول آنها نبود

 اردند.ذگ یم نیجانش یو

شود، مربوط به اجاره  یم دهیدر وزارت خارجه د رانیا التیکه در پرونده ش هاییاز ورقه  یکی

به مبلغ دو هزار م 1842ق/1252در سال یالنیخان گ رابوطالبیم یاست که به نام حاج ینامه ا
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 یبار یتوانست با کشت ،بود هیخان چون از اتباع روس رابوطالبیم یشده است. حاج میتومان تنظ

بود، از  رانیکه اگر تبعه ا ی. در حالردیپهلو بگ هید( اصفهان در سواحل روسخود با نام موسم )با

 یبه نام ها یتجار یکشت نیدر ادامه چند ی. ومحروم می شدمازندران  یایدر در یرانیکشت

 نکهیا یو بر ناوگان حمل و نقل خود افزود و برا دیخر "شاهنشاه"و"ترکمن"،"نیکاسپ"،"تاتار"

ران کو لن انیسال یاز اهال ید،تعدادینما نیرا به لحاظ وجود کارگر متخصص تأم دیص وجباتم

 کوچ داد.  رانیبه ا ،داشتند ییآشنا یریگیرا که به کار ماه

 ه،یع روستاب انیرانیاالصل و دسته دوم ا یدو گروه بودند، گروه اول که روس رانیدر ا هیروس اتباع

دو  نیاز ا همواره هی. سفارت روسشدندمعروف « نو روسان»و دسته دوم به « روسان»دسته اول به 

روسان  وقات ازا شتریب هدو دست نی، اما در اختالفات ا تیحما یرانیاجاره داران ا انیدسته به ز

 کرد. یم یجانبدار

 ارزیحاج م"مخالفت کرد  هیمازندران به روس یایدر التیکه با اجاره دادن ش یصدر اعظم نیاول

 هیع روسبه اتبا التیش یکه امکان دارد از واگذار ییدر تالش بود تا آنجا یبود. و "یآقاس

 یمنطقه ا ه اوزدستور داد که بدون اجا رانیشمال ا یسبب به حکام نواح نی. بددینما یریجلوگ

مأمور  ،یآقاس رزایخان م لیاسماع دیشن یکه و یاجاره ندهند، هنگام هیرا به اتباع روس التیاز ش

 ۀنام ر آشفت وواگذار نموده ، سخت ب یاسترآباد را به بازرگانان روس التی، شدولت در استرآباد

 و گفت: به او نوشت یزیو سرزنش آم ندت

نام  یآمد. از استرآباد روزنامه نوشته بودند که آقاس بیبه نظرم غر یلیخ دم،یتازه شن تیحکا»

خدا  ،راست باشد تیحکا نیاجاره داده است. اگر ا یاسترآباد را به تجار روس التیش ،آدم تو

 یلیخ ،ینشناخته باش زیمرا ن تمد نیشد. در عوض ا یاز دست من خالص نخواه گریداند د یم

 یالتیدارد ش ی.آدم تو برمرمیبگ هیروس هیّرا هم از دولت به التیش ریاست. من جهد دارم سا دیبع

 ،اصل دارد تیفیک نیاگر ا سمینو یدهد. مجمالً م یبه تجار روس اجاره م ،که در دست ماست

استرآباد)گرگان(  التیاز سر ش ،نام دارد یبفرست آن آدمت که آقاس یبه ورود نوشته،آدم

و دست  ردیرا از دست تجار روس بگ التیامر بکن که ش نیرا مباشر ا گریبردارند و کس د
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البته به  .که مستحضر باشم سیبنو ،است ییپا یو ب جایحرف ب قتیخودش باشد. اگر در حق

 «والسالم یفقره را نوشته بفرست،تا بدانم، باق نیشرح ا یزود

و  یذارهرگونه واگ ه،یمختار روس ریبه وز ینامه ا یط ،م1836ق/1252در  یآقاس رزایم یحاج

 میتحک یبرا یو داند. یباطل م را دولت یایاول ۀزبدون اجا هیرا به اتباع روس رانیا التیش ۀاجار

 رتر صود نمود یرا از محمدشاه اجاره کرد و از آن به بعد سع التیفرمان شخصاً تمام ش نیا

 نکند. دیآن را تمد هیاتباع روس ،مدت اجاره افتنی انیپا

س بر اسا هیکه دولت روس دیموجب گرد هیدر مقابل دولت روس یآقاس رزایم یحاج مقاومت

 التیش نیو مستأجر رانیدولت ا نیو هر وقت ب دیقدرت نما ران،اعمالیدر ا شیخو یاسینفوذ س

رانجام کرد. س یم یبانیاتباع خود پشت یبه شدت از دعاو ،آمد یم شیپ یاختالف هیتابع روس

 ،ببرد شیاز پ یتواند کار ینم دیرفت و چون د ینیسنگر عقب نش نیبه آخر یآقاس رزایم یحاج

 نایز ماها یبست و اجازه بهره بردار هیو کوتاه ساختن دست دولت روس التیچشم از استقالل ش

به نام  هیتباع روساز ا یکیتومان به  6500 انهیسال یبها ۀمازندران را در مقابل  اجار یایسواحل در

 نمود. رواگذا« عبدل»

 ریرکبیدر زمان صدارت ام التیش

ه کمک بم 1848ق/1264محمدشاه، پس از فوت پدر در سال  نیو جانش عهدیول رزایم نیناصرالد

 نیوان ناصرالدبه عن ق1264القعده  یذ 22به تهران آمده و در  زیاز تبر رنظام،یخان ام یرزاتقیم

ابک لقب ات اش با یو کاردان اقتینظام را به سبب ل ری،امیزد. و هیتک شاه قاجار بر مسند قدرت

 . دیاعظم به صدارت برگز

 گشت. "ریرکبیام"لقب  افتیبعد مفتخر به در یچندخان  یرزاتقیم

 و نفوذ توسعه از جلوگیری خود، صدراعظمی سال سه طول در امیرکبیر مهم کارهای از یکی

 از ایران های شکست از بعد .بود ایران مملکت داخلی امور از بیگانگان، دست ساختن کوتاه

 بدون کاری کمتر که بود شده زیاد ایران در قدری به انگلیس و روس نمایندگان نفوذ روسیه،
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 بلکه نبود، مشهود سیاسی لئمسا در تنها نفوذ این .گرفت می انجام آنان دید صواب و اجازه

 و میل باید وزرا و شاه .کردند می دخالت نیز ایرانی افراد شخصی امور در مزبور نمایندگان

تا آن جا  می شناختیدو مطاع  ،محترمیجارمنزل و قانون  وحی مانند را روسیه مختار وزیر اراده

از تعرض دور  ،شد یم یگرفت، اگر مرتکب خالف یقرار م شانیا تیتحت حما یریکه اگر وز

زود  ای ریکرد و د ینم شرفتیگاه در کارش پ چیکرد،ه یبود و اگر برخالف نظر آنان عمل م

شست. سروسامان دادن به  یدست م وداز جان و مال خ دیبا ایگفت  یمقام خود را ترک م دیبا

 هیروس یو کنسول یاسیس ندگانیاز دخالت نما یریمازندران و جلوگ یایدر التیش تیوضع

 داد. یبه آن نشان م یا ژهیتوجه و ریرکبیبود که ام یدرآن، از موارد

د درصد ریمبود. ا هیاز اتباع روس ینام "عبدل"در دست  التیش ر،یرکبیصدارت ام ۀدر آغاز دور

 نید. بداگذار کنو رانیاز اتباع ا ،«یگیابیخان در رزایم»و آن را به  او را فسخ ۀبرآمد اجاره نام

 میصمت میمستق ریغ نکهیم، ضمن ا1849ق/1265 هیمختار روس ریبه وز ینامه ا یط ریام ،سبب

 دین که باخا میابراه رزایم یالزم را برا التیکه تسه ستخوا ید از ورک ابالغ یخود را به و

 .دیفراهم نما اورد،ی( باراخانستآرخان )ت یرا از حاج ماهیگیریاسباب 

 یاجاز ح یدایاسباب ص نکهیاز ا رانیا هیّدولت عل یگیابیخان در میابراه رزایجناب م یعال»..

ست که الهذا از آن جناب متوقع  دیو تدارک خود را از آن طرف نما هیو ته اوردیترخان  ب

 «..دیطرخان مرقوم دار یدر سفارش او به حاکم حاج یشرح

 ریبه ام یا نامه یاعتراض نمود و ط ریکبریاقدام ام نیبه ا هیمختار روس ریوز ،1یپرنس دالگورگ

جاه  یالعمزبوره را به  التیظاهر فرموده بودند که ش ۀاراد یکه جناب سام یروز»...نوشت: 

 نیدولت یااز بر ییخاطرنشان نمود مرارت ها یجانب سامدوستدار به  دنیواگذار فرما هیمشارال

 «حاصل خواهد شد.

www.takbook.com



39 

 

 نیابمکه  یالفبه خاطر اخت ،خاطرنشان نموده میمستق رینامه به طور غ نیدر ا هیمختار روس ریوز

حل و  یابه نفع اتباع خود بر هیابوطالب خان وجود دارد، ممکن است که دولت روس ریورثه م

 نیا یخواهد شد. ول رانیامر باعث زحمت دولت ا نیفصل اختالفات دخالت کند که ا

 1-Prince Dalgurgy. 

 ۀه اجارباجاره عبدل را فسخ کرده و آن را  رینداد و عاقبت ام جهینت ارهااعتراضات و هشد

وط بود مشر خان واگذار نمود. به موجب  قرارداد منعقد شده، مدت اجاره چهار سال میرابراهیم

 حق رانیدولت اکند، ریتأخ ءدر پرداخت اجاره بها میابراه رزایهر سال، م انیاگر در پا نکهیبر ا

 خواهد داشت. ار یو ۀفسخ اجار

اقوام  س، و گاهداده شد. اما گاه اتباع رو التیدر امر ش یتازه ا ر،نظمیرکبیاقدامات ام نیبا ا

 تایدر عمل ییها یمازندران، کارشکن یایدر در هیروس یگیابیدر کیبه تحر یترکمن مرز

 یو خان بود. اما میابراه رزایشمال در دست م التیکردند. به مدت دو سال ش یم التیش

 یو وندانشایاز خو یبرخ ،یرا سر موعد پرداخت نکرد. از طرف ءقسط اجاره بها وکرد  یبدحساب

 هیت روسسفار ز،یدستاو نیبر او داشتند و با هم یمال یدرآمده بودند، ادعاها هیروس تیکه به تابع

اره شرط اج هم به موجب ریرکبیکرد. ام یمطالبه م رانیشمال ا التیاتباع خود در ش یبرا یحقوق

رآورد. ددولت  میرا تحت کنترل مستق التیم ش1851ق/1267لغو نمود و از اواخر  رانامه، آن 

انصد پبه شش هزار و  کیم در زمان محمدشاه نزد1843ق/1259در سال  التیدرآمد دولت از ش

در  ریکب ریما. افتی شیو پنج هزار تومان افزا ستیم. به مبلغ ب1851ق/1267تومان بود و در سال 

و از  ع دادهترخان اطال یرا به کارپرداز حاج خان میابراه رزایهمان سال فسخ قرارداد م ۀقعدیذ

 .دینما یهمکار التیش دیجد نیباشرخواهد که با م یم یو

جاه عزت همراهان  یخلع و عزل و عال التیش یو مباشر یخان[ از مستأجر میابراه رزایاو ]م»...
نمودند. از آنجا که اکثر معامله  نییتع التیامور ش یرا به مباشر کیب یو محمد ول لیاسماع رزایم

لهذا به  ،اورندیاز آنجا ب دیو اسباب هم با رخان است و عملهط یحاج یو داد و ستد آن ها با اهال
 ،دانسته التیرا مباشر ش هایجاهان مشارال یکه من بعد عال مییفرما یجاه امر و مقرر م یآن عال
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و در  ندیننما یرا به عمل آورده کوتاه تیتقو ند،الزمهیجاه اظهار نما یبه آن عال یهرگونه مهم
   «عهده شناسند.

 یآقاخان نور رزایدر زمان صدارت م التیش

 ه،یوسرستان با )طرفدار انگلستان( بودن خود و رقابت انگل لیبه خاطر آنگلوف یخان نورآقا رزایم

 مازندران تالش یایکوتاه ساختن دست روسها از سواحل در یصدارت خود برا در دوران

 اتیدر عمل هیبه منظور کم کردن نفوذ و تسلط دولت روس التیش ورددر مکرد. یادیز

 یدارت وصدر دوران  نیکرد همچن یمخالفت م هیبه اتباع روس التیبا اجاره دادن ش ،یریگیماه

آمد.  یمبه عمل  ییها یریسختگ یرانیا نیاز جانب مأمور یروس رانیگ یو ماه اینسبت به رعا

 د:کر انیب نیاعتراض خود را چنآقاخان  رزایبه م یمختار روس در نامه ا ریچنانچه وز

ز رفتار ا ،باشند یم درودیدولت روس که در کنار سف یایاز رعا یریگی)کارگران( ماهعملجات »

و به اکه  ،ندباش یم یمزبور شاک التیمباشر ش لیاسماع رزایجاه م یعال ۀسندیاحمد نام نو رزایم

 یانع منوع حرکات،م نیکند. گذشته از همه ا یم یفحش و دست دراز یحت یآن ها استناد دزد

 اءین تر اشسه مقابل، گرا متیبه ق نکهیدر اطراف نتوانند بخرند،به مقصود ا زیچ چیشود که ه

 دربار میمق یحضرت امپراطور یدستخط شارژ دافر اعل نیدکان خود را بفروش برسانند. واضع ا

 زین و ندیرمااز جناب ...صدراعظم... خواهشمند شده بود که بف راًیو تحر راًیمکرر تقر ران،یا

ن بعد که م دیاافسوس معلوم آنجناب...نم یخواهش را اظهار نمود البد است با منتها مجدداً همان

مقام  ود که بهدستخط را مجبور خواهد نم نینوع ظلم و رفتار ناهنجار، واضع ا نیمتحمل ا زیها ن

آمدن  یو خواهش قدغن من بعد از برا رود دیاز سف هیچاره، مرخص نمودن عمله )کارگر( روس

 «.دیرود برآ دیشترخان به سفآن ها از ه

حمل و نقل،همواره  لیو کمبود وسا ماهیگیریمهارت در کار  به علت نداشتن یرانیداران ا اجاره

مازندران  یایبه در یتزار هیروس ،یکیتکن یبودند. گذشته از عامل برتر ازمندین هیبه دولت روس

 یها یداشتن کشت یانحصار. حق ستینگر یخود م ییایبخش آس یداخل اچهیدر کیبه عنوان 
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برداشت خود جسورتر  نیرا در ا هیبود، روس یکه از مواد عهدنامه ترکمنچا ا،یدر نیدر ا یجنگ

 نمود. یو مصمم تر م

 یجخل تا آستارا از که مرزی عالئم بوسیله مازندران دریای در ایران مرزی خطوط چند هر

طلق را ملک م ایدر نیشناخت و ا ینم یحد و مرز هیدولت روس یگردد،ول یمحدود م حسنقلی

ه بکه متعلق  یکوچک یسلطنت یکه کشت رانیا یاز مسافرت تنها کشت یدانست و حت یخود م

 کیزدبه سواحل باکو ن یکشت نیبار که ا کی یحت کرد. و یم یریشاه بود،جلوگ نیناصرالد

 یاقب فیال توقحتوپ دل آن را سرنگون کرد و ماه ها در باکو به  باشد، بنا به نوشته لرد کرزن، 

 ماند.

ر برد و سب شیاز پ یهم نتوانست در مقابل قدرت و نفوذ روس ها کار یآقاخان نور ،به هر حال

ستار اجاره ( دوباره خوایگیابیخان )در میابراه رزایم م1858ق/1275فرود آورد. در سال  میتسل

 کدالملیمعخان از  میابراه رزایخرسند نبود. م یو یاز سوابق کار رانیشد. اما دولت ا التیش

شمال را از دولت اجاره گرفت و در  التیخود ش دالملکیکمک خواست، عم النیگ کمحا

رفتن لقب گخان با  میابراه رزایخان اجاره داد. م میابراه رزایتومان به م 5500 یبرابر سال

 و ماهیگیریر افراد خانواده اش حفظ کرد و کا یرا برا ازیامت نی، حق استفاده از ا1"یگیابیدر"

 ی، در دست وشد التیش ازیموفق به کسب امت لیانازفق که استپان 1293تا سال  یانزلاداره بندر 

 ماند. یباق

 (لیانازفبه  التیش ازیامت ی)واگذار لیانازفقرارداد 

م 1871ق/1288ل ساخان سپهساالر در  نیحس رزایکار آمدن م یها تا رو یریمشکالت و درگ

صدراعظم خود،  بیو ترغ قیم به تشو1871ق/1289شاه در سال  نیهمچنان ادامه داشت. ناصرالد

)به جز معادن رانیراه آهن، استخراج تمام معادن ا سیتأس ازیخان سپهساالر، امت نیحس رزایم

به گونه  ازیامت نیسپرد. ا یسیدار انگل هیسرما ،2تریرو وسی( را به بارون جولینتیزفلزات و  یمتیق

کردند،  یابراز تعجب م ران،یدولت ا یدست و دلباز نیها، از چن سیخود انگل یبود که حت یا
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را، نشان اوج نفوذ دولت  تریرو ازیامت یواگذار ،یسیمدار معروف انگل استیس ،لرد کرزن

 اندازه  نیا رانیامور ا یایاول یخیتار چیمعتقد است که در ه یداند. و یم رانیدر دربار ا سیانگل

حاکم بوشهر و  ،بیگیحل دریا مانند شیخ نصیر خان دریا،آدمیرال یا دریاساالر که در دوره قاجاریه لقبی بود که به حکام و والیان سوابه معنی امیرالبحر -1
ن در یا و سواحل آفرمانده کشتی جنگی پرسپولیس درخلیج فارس و دریای عمان  می دادند و وظیفه آن ها حفظ و حراست از در ،احمد خان دریابیگی

 کشور بود.  متخاصم و همینطور نظارت بر امور دریایی و ورود و خروج کشتی ها و کاالها به بنادرمقابل حمالت دزدان دریایی و کشورهای 

2- Barun Juluc Rouiter. 

 

از -ال تمامدر مدت ده س قتیدر حق .نسبت به انگلستان نشان نداده اند یو دوست تیمیاظهار صم 

 ودند.ب یسیانگل ونیاسیکامالً در دست س رانیا یوزار -م1873ق/1290م تا 1863ق/1280سال 

ر ماه شاه د نیکه ناصرالد یکرد، در سفر یقرارداد به شدت ابراز نگران نینسبت به ا هیدولت روس

به  2گزبورپتردر سن  1که الکساندر دوم یدر مهمان ،م به اروپا داشت1873آوریلق/1290صفر 

 رایبس لتایااز اشخاص تم یبعض نکهیداده بود، اظهار تأسف کرد از ا بیترت ،یمناسبت ورود و

در  3سینگلسخن تزار همراه با برخورد سرد ملکه ا نیندارند. ا هیبه دولت روس نسبتدوستانه 

 نیصرالدتا نا دشسبب  تر،ینسبت به قرارداد رو رانیا یو علما انیمخالفت دربار نیو همچن ایتانیبر

 .ندرا لغو ک ازیشاه، پس از بازگشت از سفر، سپهساالر را عزل و هم امت

عنوان  وشاه را به خود جلب  نیاز آنکه مجدداً سپهساالر توانست نظر اعتماد ناصرالد بعد

ت به گرف یرا م هیجانب دولت روس شتریخود، ب یدر روابط خارج ،کند افتیرا در یصدراعظم

 رامو ریوز به یگرافرا به آنان واگذار کرد. سپهساالر در تل زیراه آهن جلفا تا تبر ازیکه امت یطور

، ولت به همتر کردن دو د کینزد یتمام تالش خود را براداد که  نانیاطم یبه و ه،یروس ۀخارج

رد کبرقرار  یا مانهیروابط صم هیدولت روس سپهساالر چنان با ،بیترت نیداد. به ا دانجام خواه

 آمد. یمبه حساب  یو بانیپشت نیتریو جد نیاو،بزرگتر یدر اواخر زمامدار ه،یکه سفارت روس

 ازیمتابدست آوردن  یدر تالش برا ،سیدر تفل رانیا یخان از هنگام کارپرداز نیحس رزایم

شاه با  نیدم، ناصرال1870ق/مارس 1286الحجه  یدر ذ نکهیمازندران بود. تا ا یایدر ماهیگیری

اد. در داجاره  یسال به و 10را به مدت  دریای مازندران التیموافقت نمود و ش یدرخواست و

 آمده است: ،شاه نوشته شد نیسپهساالر و ناصرالد نیکه ب یاجاره نامه ا
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انواع  دیو ص التیکل ش یده سال تمام کامل الشهود،تمام تیلغا یقمر 1293 اآلخر یجماد از»
 ومرداب  مخصوصه و یو چه در مازندران و تنکابن و رودخانه ها النیخزر را چه در گبحر یماه

 ار تومانهز کیو  یدر سال س ه،یشرع حهیصح ۀبا اجاز ،است رانیآنچه متعلق به دولت ا ره،یغ
 همه  که میودواگذار فرم )سپهساالر(رالدولهیخان مش نیرزاحسیبه جانب م ،عامره ۀخزان جیوجه را

1-Alexander II. 

 بود. هیروس تختیپا 1918تا  1712 یاز سالها-2

3-Alexandrina Victoria. 

 انزار تومه زدهیهجده هزار تومان مواجب خود را از مبلغ مزبور برداشته و مبلغ س یسال ،ساله
 «دارد. یرا به دولت کارساز یمابق

ر د نکهیا تا ؛شمال بود التیامور ش ۀمدت چند سال، خود گردانند هبحسن خان سپهساالر  رزایم

در  ی. ودیاواگذار نم هیاز اتباع روس یکیرا به  التیش ازیم بر آن شد که امت1876ق/1293سال 

 لیوسا و مجهز تر بودن آن ها به ابزار و هیکارش، خرسند ساختن دولت روس ییپاسخ به چرا

 یایرد التیم ش1876ق/1293در سال  ،اساس نیها را مطرح کرد. بر ا یرانینسبت به ا یادیص

 یپاچوتن یپانومستوان"هزار تومان به  50سال در برابر اجاره ساالنه  5به مدت  را مازندران

 واگذار نمود.  1"لیانازف چینویاستپان مارت نیگراژدان

ترخان  یحاج التیبود که در ا یروس-یاز بازرگانان بزرگ ارمن لیانازف چیاو نیمارت استپان

شتغال ا اریو خاو یو داد و ستد ماه یریگیبه ماه میاز قد یو ۀسکونت داشت. افراد خانواد

 زکنها به مراگرفته بود. آ« مستشار التجار»لقب  رانیخاندان از طرف دولت ا نیند. بزرگ اداشت

 ران بزرگاجاره دا بودند. زینفت آنجا ن ۀداشته و از سهامداران عمد یدسترس زینفت قفقاز ن

 یورده ها( سال ها فرآیگیابیخان در می،ابراهیگیابیابوطالب در رزایشمال)از جمله م التیش

 فروختند. یم شیو شرکا لیانازفخود را به  یالتیش

تجارتخانه داشت.  هیروس گریچند شهر د زیخان و نهشتردر مرکز  ن،یعالوه بر ا لیانازفاستپان 

 ییآشنا ۀواسط یگیابیابوطالب خان در رزایشمال شده بود، م التیاز سال ها قبل متوجه ش یو
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 یگیابیابوطالب خان در رزای،م التیو پس از عقد قرارداد ش دیگرد رانیدولت ا اءیبا اول یو

 قرار داد. لیانازف اریخود را در اخت رانیگیکارگران وماه

 رزایم ،انازفلیتوسط  انهیسال یکه به علت نپرداختن اجاره بها دینکش یبعد از عقد قرارداد طول

. نمود یریکارش جلوگ ۀداد و از ادام را لیانازف یریگیماه لیوسا فیخان، دستور به توق نیحس

اول پ یاستانسک یاتلون یستوید نیکه ب یو مذاکرات هیسفارت روس یانیسرانجام با پادرم

 رفع شد و خان به عمل آمد، اختالفات نیحس رزایو م لیانازف ندهینما،2بیگلرفملک  چیرویشادم

1-Potomstrenniy Potchoting Grajdanin Stepan Martinovitch Lianazof. 

2-Deyestviteling Statskiy Pavelchadmirovitch Melik-Bgliyarov. 

ز مطالبه ا نی، امضاء و مبادله گشت. طرف1879اکتبر  14 ق/1296ذی القعده  7در یسازش نامه ا

ودو هزار  یماه س کیمتعهد شد که ظرف  لگرافی. ملک بدندیخسارت  و غرامت چشم پوش

وسائل  اموال و فیدستور رفع توق زیگرفته و به سپهساالر بپردازد و سپهساالر ن لیانازفتومان از 

 یاً از سوکه وکالت لگرافیب انیم یدیقرارداد جد و در همان روز دیرا صادر نما لیانازفکار 

اندر آقا و الکس لیانازف چینویو استپان مارت 1گلرفیلوآرساب ملک ب کیساوتن یتاسکیبرادرش ا

جاه هزار پن ءامضاء شد. مدت اجاره پنج سال و اجاره بها با سپهساالر 2اسیآزار کیچ ملیفونو

ه رد اجارمو ومازندران جز یایدر یرانیا یقرارداد اوالً همه رودها نیشد. درا نییتومان تع

از  شیرگاه بهالثاً ثمعاف بود  یاز عوارض گمرک التیو صادره ش هوارد یکاالها هیکل اًیبود،ثان

د. رابعاً اگر پرداختن یدرصد بهره م 12 یستیبا ،کردند یم ریتأخ ءماه در پرداختن اجاره بها کی

ن افزوده هزار توما12حالل را خود عهده دار شود بر اجاره بها  یماه دیخواست ص یجر مستأم

 شد. یم

. قرار داشت یدر دست و ،م که سپهساالر صدر اعظم بود1880ق/1297تا سال  التیش ازیامت

فرماندار  ،رزایرا به پسر خود کامران م التیش ازیشاه امت نیناصرالد ،او یپس از برکنار

مازندران و استرآباد )گلستان( واگذار کرد. سپهساالر در پاسخ به دستور بازپس  الن،یتهران،گ

نموده ام که  یکه به قدر قوه سع یانتقال نامه ا»       شاه نوشت: نیناصرالد یسو زا ازیامت یگردان
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به رضا و رغبت  هیو عمل را در آت به قاعده زاکون نوشته شده باشد و اصل اجاره و مال االجاره

و  اریسلب اخت تاًیکلروحناه فدا نموده و از خود  یشاهنشاه ونیخودم انتقال به ذات مقدس هما

در وجه مال االجاره نموده ام. نوشته از جانب خود به  التیاقتدار و تصرف و مداخله را در امر ش

از خود را به همه جهت در  اریو سلب اخت یونیانتقال به ذات هما نیسفارت روس نگاشته و ا

اعتراف غالم خانه زاد را در انتقال و سلب  نیمزبور اعتراف نموده، خواهش کرده ام که ا ۀنوشت

سروکار  هیکه در آت ندیمستأجر رسماً اخبار نما گلرفیب ویاز خودم در دفتر ثبت و به مس اریاخت

 فرمود، دانسته و مال الجاره را درو منتخب خواهند  نیخود را به هر که قبله عالم روحنافداه مع

1-Statsky Sovoetnik Louarsab Melik Bgliyarov. 

2-Alexander Aghafonovitch Melik-Azarianis. 

 «ارد.د افتیداشته و قبض الوصول به جهت سند خود در یبه همان شخص کارساز نهیاقساط مع 

اکره وارد مذ شیو شرکا لیانازفتمام بشود، با  لیانازفمدت قرارداد  نکهیقبل از ا رزا،یکامران م

هم  زاریرا شش هزار تومان و کامران م التیش یاجاره بها لیانازفآن استفان  یکه ط دیگرد

 ضاء و ازام لیانازفرا فقط استفان  دیداد. قرارداد جد شیبه شش سال افزا زیمدت اجاره را ن

که  امضاء نمود م1883 لیآور14/ق1300 یالثان یجماد6نبود و آن را در یسابقش اثر یشرکا

 مفاد آن بدین قرار است:

 1300غُرّۀ جمادی الثانی »

 قرارنامه 1کُندرُخت

 آپریل هشهر دارالخالفه تهران.غرۀ ما

 سنۀ یک هزار و هفتصد و هشتاد و سه

ما در ذیل امضاء کنندگان و قول گذارندگان وکالی دولت علیّۀ ایران حضرت مستطاب ارفع 

ۀ ایران و فرمان فرمای تهران و گیالن و واال، نایب السلطنه امیرکبیر،وزیر جنگ دولت علیّاشرف 

وزیر  ،مازندران و استرآباد.دویم جناب مستطاب اجل اکرم افخم میرزا سعید خان مؤتمن الملک

 ایران دارند، از یک ختیار و اقتداری که از دولت علیّۀامور خارجۀ دولت علیّۀ ایران به موجب ا
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جر درجۀ اول تا ،جانب و رعیّت روس پاطومستوینی پاچطخی غراژدانین استپان مارتینچ لیانازف

 این کندرخت قرارنامه را منعقد نمودیم به شرایط ذیل:از جانب خود  حاجی ترخان،

خارجه  شرط اول: حضرت مستطاب اشرف واال نایب السلطنه امیرکبیر وجناب مستطاب وزیر امور

ه مسمّی ب تمامی همگی کلّ شیالت و صیادی ماهی ایران را که ،التی که دارندبر حسب اجازه وک

  ازو حرام است، حالل

ۀ ت علیّرودخانۀ آستارا که سرحد دولت فخیمۀ روسیه است تا الی رودخانۀ اترک که سرحد دول

 ونمودند  به موعد شش سال کامل به اجارۀصحیحۀ قطعیّه به موسیو لیانازف واگذار ،ایران است

 انی به آلمانی(( به معنی مفاد یا تمام قرارداد است که در زبان آلمانی استفاده می شود.)فرهنگ لغات ایر(Kündigungکُندرُخت ) -1 

ر اد و چهاار و هشتصد و هشتهز ارۀ آن از غرۀ ماه اکتبر سنۀ آتیکدادند که ابتدای تاریخ اج

ن انی ایرامحسوب خواهد شد که وجه اجارۀ آن را هر ساله مبلغ پنجاه و شش هزار تومان پول قر

 محسوب نموده،باید رسانیده کارسازی نماید.

الت و بابت شی شرط دویم: اجاره دار موسیو لیانازف متعهّد و متقبّل می شود که وجه اجاره را از

ایج ر تومان پول قرانیمبلغ پنجاه و شش هزار  ،در شرط اول مذکور استعمل صید ماهی که 

اه انزدهم مسط مساوی که عبارت از پانزدهم ماه ایبون )ژوئن( و پایران در هر یک سال در دو ق

نۀ س، 1889،سنۀ 1888،سنۀ 1887،سنۀ 1886، سنۀ 1885اوقوست )اوت( سنوات آتیۀ ذیل:سنۀ 

 نماید. لخالفه تهران کارسازیاایران در دار وکالی دولت علیّۀ، به بوده باشد مسیحی 1890

 کارسازی نوجه اجاره را در موعد اقساط معیّاگر چنان چه اتفاقاً اجاره دار موسیو لیانازف 

جهت  ننماید، از برای هر قسطی از اقساط یک ماه مهلت داده خواهد شد، به شرط آن که به

ده( زده )دوازتومانی یک صد دینار در هر ماهی یعنی از صد دوانده تنزیل از قرار ااوقات پس افت

 در سال کارسازی نماید.

: کلّ اسباب پرپاس یعنی جمیع لوازم که از هرجهت از برای عمل و مصارف واتیکه شرط سیمّ

های صیادی شیالت حمل به داخل نموده، آورده شود و هر قدر جنس ماهی ومتفرقه متعلّقه به 
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ج حمل و نقل شود، مباشرین گمرکخانه های دولت علیّۀ ایران از قرار اجارۀ سال صید آن به خار

 های سابق از اجاره دار مذکور به هیچ وجه حق مطالبه وجه گمرک نخواهد داشت.

شود که  شرط چهارم: محض ترقّی و انتشار عمل صید ماهی به اجاره دار مذکور اجازه داده می

قلعه  ک و میانر میان رودخانه های آستارا و اترک به غیر از سرتدر تمام امتداد و مسافت واقع د

لی ومایند. ندایر  آلن حاضر و موجود می باشند، ساختهواتیکه های جدید به غیر از آن هایی که ا

 به شرطی که هر دفعه قبل از وقت به حضرت مستطاب وزیر امور خارجه اجازه بخواهند.

ایران  فتار اجاره دار موسیو لیانازف نسبت به رعایایشرط پنجم: اگر چه در حسن سلوک و ر

فی و یا شک و شبهه نیست، لکن اگر فی مابین کسان اجاره دار و اهالی دولت علیّۀ ایران حر

ۀ ولت علیّداختالفی واقع شود، اجاره دار مذکور تعهّد می کند که کسان آن ها اوّل به حکّام 

ضرت دولت و ح صی که به سمت کارپردازی از جانبایران رجوع نمایند، یا این که به آن شخ

  شیالت باشد، از برای امور متعلّق به عملواال معیّن و مأمور

 در صورتی که چنین شخصی در آن جا باشد،رجوع خواهد نمود.

ه شرط ششم: در صورت برهم خوردن هر یک از فصول به غیر از فصل پنجم این قرارنامه،ک

بل به باید مبلغ یک هزار منات پول اسکناس روسی به طرف مقا اسباب بر هم خوردن آن بشود

ثل یک مو اسباب صیادی تمام آن ها  1رسم جریمه کارسازی نماید ودر مدّت اجاره واتیکه ها

ا به راین ها  ضمانت به جهت دولت علیّۀ ایران باقی خواهد بود و مستأجر در مدّت اجاره، این که

 حق ندارد. ،سایرین بفروشد یا انتقال نماید

شرط هفتم: بعد از اتمام موعد اجارۀ مذکور در قرارنامه،کلّ واتیکه ها و پرپاس ها یعنی اسباب و 

لوازم متعلق به شیالت و صید ماهی، ملک طلق اجاره دار می باشد و بعد از اتمام موعد، اجاره دار 

یران و یا اجاره دار مستحق می باشد که قرارنامه با یک نفر شخص وکیل از طرف دولت علیّه ا

جدید منعقد نموده، قراری در باب واگذار نمودنِ واتیکه ها و اسباب و لوازم مذکور را با ایشان 

بگذارند. ولی در صورتی که این قرارنامه با شخص وکیل دولت علیّۀ ایران و نه با اجاره دار 
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ها و اسباب و لوازم  واتیکه آن وقت اجاره دار مختار و مستحق می باشد که ،جدید سرنگرفت

خود را برچیده، در مدّت سه ماه از ایران حمل و نقل نمایند. اگر فورس ماژور یعنی حادثه فوق 

 العاده رخ ننماید.

اید یک بشرط هشتم:کندرخت یعنی قرارنامۀ حاضر در نسختین نوشته و به امضای طرفین رسیده. 

دولت  یکی از وکالیباید تقدیم خدمت نسخه از آن در نزد اجاره دار باشد و نسخۀ دیگر آن 

 «علیّۀ ایران بشود.

 زود به جب یقرارداد قبل هیمواد آن شب یشده بود، تمام میقرارداد که در هشت ماده تنظ نیا 

 تجهیزات -1

خان  نیحس رزایکه به موجب شرط سوم قرارداد سابق، م "حالل یماه دیص"حق  یواگذار 

امور  ریوز ،نخا دیسع رزایم یقرارداد به امضا ان،یو در پا خود محفوظ داشته بود یبرا هساالرسپ

 یده اعرداد فقط . در زمان انعقاد قرادیرس لیانازفالسلطنه و استپان  بینا رزایخارجه و کامران م

رت به صو اًبیرتق لیانازف ازیامت گریکنند که تا چند سال د ینیب شیتوانستند پ یانگشت شمار م

به  یستاجر رو یبرا یکسب و کار چه سود سرشار نیدرخواهد آمد و ا ایدر دن اریانحصار خاو

 بار خواهد آورد.

 یها پله ها یسیالسلطان( پس از عزل سپهساالر، با کمک انگل نیاصغر خان اتابک )ام یعل رزایم

 ی. فرمان آزادابدیق( دست 1300)رانیا یو توانست به مقام صدراعظم مودیرا به سرعت پ یترق

به نفع دولت  یانیبا نفوذ و پادرم م1888اکتبر  30/ق1306صفر  24کارون دردر رود  یرانیکشت

را  لیانازف التیقرارداد ش ه،یآرام ساختن دولت روس یبرا گریصادر گشت. از طرف د نگلستانا

اصغر  یعل رزایکرد. م دیشصت هزار تومان تمد انهیسال یبا اجاره بها گریمدت پنج سال د یبرا

به  گریمهم د ازیدر رود کارون، چند امت یرانیکشت یآزاد خیاتابک ظرف ده ماه از تار خان

 یاز مواد کان یو بهره بردار "یبانک شاهنشاه سیتأس" ازیآن ها، امت انیها داد که از م یسیانگل

www.takbook.com



49 

 

 یراه ها" ازیو امت "رانیا یبانک استقراض" ازیامت هیبود. در مقابل، دولت روس رتریازهمه چشم گ

 را به دست آورد. "شوسه

ه لغو کالسلطان بود  نیام یاسیس یم. نقطه عطف زندگ1890ق/1308در  یمعروف به رژ ازیامت  

 یسیانگل ،اطرخ نیبه هم ؛رساند یسخت بیسآ ایتانیبه آبرو و اعتبار بر م(1891ق/1309) ازیامت نیا

 یامه دنبال حباصغرخان که  یعل رزاینشان دادند. م ییاعتنا یبرگردانند و به او ب یرو یها از و

 دیتمد است،یچرخش س نیاثر ا نیآورد. نخست یرو هیخود بود، به دولت روس یبرا یدیجد

 دیته بود صکه توانس لیانازفمبود. 1893سپتامبر  25/ ق 1311االول  عیرب26 در لیانازفقرارداد 

 میزار و نه 24 انهیمازندران را بدست آورد، تعهد کرد که سال یایدر در یماه اریخاو یانحصار

د هزار و جمعاً چهارصد و هشتا "فرانک طال ستیب"عدد آن از قرار  کیکه هر  یروس الیامپر

 بپردازد. رانیبه دولت ا یفرانسو یفرانک طال

 یت ولشاه به تخت سلطنت نشس نیم(، مظفرالد1895ق/1313شاه ) نیبعد از کشته شدن ناصرالد

 م(1896ق/1314سال بعد ) کیهم  انازفیماند. ل یالسلطان همچنان در صدارت باق نیام

. دیگرد رانیا التیدر امور ش یو نیجانش 1"انازفیاستفان ل یورکیگ"درگذشت و پسرش 

م، 1920ز سال بعد ا یبرا انهیسال یبه اجاره بها الیامپر میهزار و ن نبا افزود انازفیل یورکیگ

 نیا طیراشکرد.  دیاجاره را تمد گریالسلطان منعقد نمود و پنج سال د نیبا ام یدیقرارداد جد

و پنج هزار و  ستیب یق بود مبلغ اجاره بها هر ساله از قرار 1311قرارداد سال  طیقرارداد همان شرا

 :دیگشت، در ضمن مقرر گرد نییتع یروس الینصف امپر

قرار  ییخود شرکا یبخواهد برا انازفیل یورگیگ ویمس التیش یادیص یترق یبرا اگر چنان که»
 یملکتمقانون  یبه بعد مجاز و مختار است که هر وقت الزم بداند، از رو خیتار نیبدهد، لهذا از ا

 «.دینمودن آن شراکت اقدام نما ریدر انعقاد و دا هیروس

م ، سه پسر خردسال او به نام 1899ژوئن  17/ ق1317صفر  7در لیانازف یبعد از مرگ گئورگ

شمال  التیش ازیامت دیبه عنوان وراث و مالکان جد "لئون"و  "(نیاستفان )ات"،"نیمارت" یها

 یموس یتوسط سه نفر به نام ها لیانازفشناخته شدند و به سبب کم سن و سال بودن، شرکت 

شد. از  یشده بودند، اداره م یآنان معرف یکه به عنوان وص انسیو ملک آزار وفیرآربکف،ما
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 چیووپتر زین یداده شده بود. و التیش اتیوکالت تمام عمل انس،یسه نفر، به ملک آزار نیا انیم

قراداد، به  دیتمد یشاه برا نیالدوله صدراعظم مظفرالد نیع میرزا دیعبدالمج را نزد 2یکواسکرسن

 تیدر راه نهضت مشروط یانقالبشور  کپارچهیدر آن هنگام سراسر کشور را فرستاد.  هرانت

هر چه زودتر  نکهیا یبرا ،الدوله نیعشتاب  .پول مانده بود یفراگرفته بود و خزانه دولت به شدت ب

 زو تنها بعد از پنج رو نامه نخواست یمعرف یاز واسکرسنک یچنان بود که حت ،به دست آورد یپول

 فرستاده شد. هینامه او از سفارت روس یاز عقد قرارداد، معرف

 زیهر چ از شیم. پ1906 لیآور12/ق. 1324صفر  17طبق قرارداد ،لیانازفورّاث  لیوک چیووپتر

بر  الغب( را که 1909و1908و1907) التیش ۀندیسه سال آ یروز اجاره بها 15تعهد کرد، ظرف 

 هزار 460بلغ م زیالدوله بپردازد و ن نیبه ع ،شد یو هشتاد هزار فرانک طال م صدیو س ونیلیم کی

1- Petrovich Vaskersenky 

 2-Georgiy Stepanovitch Lianazov. 

 15 را در 1911بابت سال  گریهزار فرانک د 360 نیو همچن1910 یفرانک بابت اجاره بها

 بیترت نیه ابشده و  نییها تع لیانازفبه سود  یبی. در برابر، شرط عجدیپرداخت نما 1908 لیآور

شرط  نیمهتوانست فسخ کند  یآنان نم تیها را بدون رضا لیانازف یقراردادها رانیکه دولت ا

 ل گشت.مبد رانیخود با دولت ا یطرح دعاو یبرا لیانازفدر دست  یبهانه ا یآت یدر سال ها

 مازندران دریای ایرانی سواحل در لیانازف شرکت تأسیسات

 نیاز ثروتمندتر یکیبه  لیتبدم، 1890-1914 /ق1307-1332یسال ها نیب لیانازف ۀخانواد

حل اوس گریو د یشده بود. آنان در مشهد سر )بابل سر( و انزل رانیبازرگان در ا یخانواده ها

 ساخته بودند. یباشکوه یخانه ها ران،یا

از  یکیرا بدست آورد، چون  رانیشمال ا التیاجاره ش نکهیپس از ا لیانازف نیمارت استپان

بالفاصله  ،ترخان)آستاراخان( بود یدر شهر حاج التیش ۀداران بزرگ واز صاحبان عمد هیسرما

 رانینقطه سواحل ا 52در  ینمود. و النیدر سواحل مازندران و گ یساتیتأس جادیاقدام به ا

که  یساتیفلس دار را آغاز کرد. تأس انیو ماه یماه از تاس یرکرد و بهره بردا سیتأس یشعبات

مجهز به  یها یشامل کشت ،کرده بود جادیمازندران ا یایدر سواحل در لیانازفشرکت 
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انبارها،  ،یمسکون یواحدها ،یدود دادن و نمک سود کردن ماه یها سردخانه، کارگاه

 برق، خطوط تلگراف و تلفن بود.  یکارخانه ها ،یادار ساتیتأس

 یلثانا یجماد2در  یگزارش یط ،یدر انزل رانیحاکم و کارگزار دولت ا ،خان یمحمدعل رزایم

 یایها در سواحل در لیانازف یادار یبه وزارت خارجه، به امکانات و ساختمان ها 1329

 کند: یره ماشا نگونهیمازندران ا

 ۀاراد ،ه امکه حاصل نمود یموافق اطالعات ،اقامت داشته یدر بندر انزل یمدت که فدو نیدر ا»

خزر  واقع در سواحل بحر رانیا یها از سنوات قبل تا کنون در تمام حدود شمال لیانازف

 ،هیّلعا دولت خود ب یمقرره در قراردادها ازیبا کمال سرعت از امت راًیدائر نموده. اخ یمؤسسات

 ۀداربدل و ام رهیو غ یمحکم آجر یخود را به بناها یموقت هینموده و هر نقطه ابن ستفادهحسن ا

ن ه ساختزاجا ،چون در هر نقطه به موجب کنترات ؛کند یمنبسط م شتریر روز بخود را ه

 یها نیکرد. زم شرفتیپ یاقدام او با کمال آسان نیا ،دارد یماه دیص یبرا دیسسات جدؤم

آن  یبرا هیتآدر  رهیبور منافع کثزاقدامات اداره م نیا .آورد یدر م خودرا تحت ادارات  یدولت

 یدگیو رس شیها همواره خود را در اقدامات آزاد و بدون تفت انازفی... لدینما یاداره حاصل م

سبت به ن هیکه در آت دیبرپا نما دیسسات جدؤآنقدر م یتواند در اندک مدت یو م نندیب یدولت م

شبکه  کی جادیبا ا لیانازفشرکت «ها گردد ونیلیآن ها بالغ بر م متیه قیمصالح و ابن یترق

ر د یریگیصل زمستان اقدام به ماههمه ساله، ف -چهل دستگاه تور داشت که-یدر انزل یریگیماه

 1نمود. یم یتاالب انزل

وانست ت یخود را م یحرام آن، اجاره بها یها ی( و ماهاری)خاو یکه تنها با فروش تخم ماه

منات  ونیلیاه مرا بالغ بر پنج لیانازفق( ثروت 1315الحجه  یذ 10)نیبپردازد. روزنامه حبل المت

ان مام کارگرت ،یرانیا ادانیعدم اعتقاد به کارگران و ص لیبه دل لیانازفشرکت ذکر کرده است. 

 نمود. یوارد م از روسیه خود را ازیمورد ن لیو وسا
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 یوسر یمازندران کامالً رنگ و بو یایدر یرانیدر سواحل ا التیش ساتیسبب تأس نیبه هم

هت شرکت ج نیبود. ا ناطقمعمول آن م یاز زبان ها ،یکه زبان روس یبود به طور ؛گرفته

مود و ن میا تقساسترآباد و آستار هیرا به دو ناح التیش ،خود یازیامت یدر آب ها دیمراقبت از ص

 اعالم کرد: یو بهره بردار دیرا در جهت ص یمقررات

اد بق قراردشوند، ط یمازندران وارد م یایکه به در رانیا یشمال یآب ها هیدر کل دیص ۀزاجا» 

 ر رأساً د زفلیانا یکمپان کنیگذارده شده، ل «لیانازف» یکمپان اریدر اخت تیحدودبدون م یاجار

 رانیامام طول سواحل شمال تدر  یو پرورش ماه یزیمناطق تخم ر نیاز مناسب تر یکی،یعیمناسب طب طیبه علت دارا بودن شرا یانزل جیخل ایتاالب -1

 بود.

  نیه خوانبو مازندران را  النیگ تیبا اهم یکند بلکه تمام رودخانه ها ینم دیرودخانه ها ص

. ندیمانواگذار  یگریرا به اشخاص د شیخو دیتوانند ص یم زیاجاره داده و مستأجران ن یمحل

رود قره -جن رودت -ررودیم-بابل رود-درودیسف یرودخانه ها ا،یاختصاصاً سواحل در یکمپان

 « خود خواهد داشت اریاخت تیا در مالکر یاسترآباد و انزل یها جیاسترآباد و خل -سو

تسلط  ه به علتک لیانازف یبهره بردار ازیو استرآباد به امت یانزل یها جیرودخانه ها و خل الحاق

 س ها دررو تیکه حاکم دیمبدل کرد و موجب گرد هیروس یاستعمار گاهیرا به پا رانیا ،یاسیس

 تر شود. عیروز به روز وس ران،یمنطقه شمال ا یتمام آب ها

را به غارت  رانیا ییایبه شدت منابع در ران،یا التیاز ش یدر مدت بهره بردار لیانازفشرکت 

اندازه  یب رانیشمال ا یآب ها یماه ریقرارداد آن ، ذخا یکه پس از انقضا یبه طور؛ برد

شرکت در مدت  نیچرا که ا بود هنابود شد یمنابع به کل نیا یحت یبود. در موارد افتهیکاهش 

نداشت.  یرا از نظر بهره بردار یتیو ممنوع یتیگونه محدود چیه التیخود در ش یالیاست

کرد.درآمد  نهیروبل هز  ونیلیم 20از  شیب یم مبلغ 1888-1925 یسال ها یبرا لیانازفشرکت 
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توجه نبود. مهمتر از همه،  بلقا ه،انجام شد نهیبا هز سهیدر مقا یفوق العاده بوده ول لیانازف

شود،  ینوع آن محسوب م نیبهتر رانیشده در سواحل ا دیص اریخاو رایبود. ز اریصادرات خاو

بدون داشتن  اریخاو هیته رانیکه در شمال ا کرد یاستفاده م خود چنان یاز حق اختصاص لیانازف

 اریخاو هیممکن بود.  کل ریبانک روس غ ایو  یروس فرستادگان انیدر م ی( خوبیدوست )پارت

هم رفته مبالغ مورد اشاره درآمد روی  شد. یارسال م یاروپائ یبه بازارها انازفیتوسط ل

به  انازفیل یرو نم استفا1903آورد. در سال  یبه وجود م رانیحکومت ا یبرا زیرا ن یمستمر

پرداخت بانک  شیپتومان، 200.000مبلغ  نیبا تضم اتباع روس، توانست از یکیعنوان 

 کند. نیرا تأم رانیبه دولت ا یاهشاهنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چهارم فصل
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 و اقتصاد بر صیادی امتیاز واگذاری پیامدهای

 مازندران مردمان معیشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 و صیادی و صید امکانات فقدان ،شیالت از ایران مستقل برداری بهره مانع مهمترین تردید بدون

 راحتی هب بلکه ؛بودند برخوردار امکانات این از تنها نه ها روس آنکه حال .بود متخصص افراد

 .مایندن جلوگیری ایران اتباع و دولت مستقل برداری بهره از موانعی، ایجاد با توانستند می

 حالل ماهیان گرفتن حق و شیالت امتیاز واگذاری و شمال شیالت صحنه به ها لیانازف ورود با

 حاکم منطقه بر روندی آن، های رودخانه و دریای مازندران سواحل سراسر در آنها به حرام و

 پی در شیالت کاراناندر دست و اهالی برای زیادی منفی پیامدهای و تأثیرات که گردید

 گردید سبب مالی، لحاظ از ایران مرکزی دولت بغرنج و بحرانی اوضاع ،دیگر طرف از .داشت

 از زیادی  فشار شواهد نشان می دهد که. نشود استفاد خوبی به خدادادی و ملی منابع این از که

 وضعیت کنندهبازگو موجود ، اسناد .است ان این منطقه اعمال شده مردم بر ها لیانازف ناحیه

 از بسیاری البته ماهیگیران این نواحی است. صیادان و بر آنان العمّ و ها لیانازف برخورد اسفبار

 لیانازف قرارداد متن به نسب اهالی، توجیه و اطالع عدم خاطر به ها اصطکاک و ها درگیری

 در طوریکه به .کند می صدق مناطق، برخی حاکمان و کارگزاران مورد در حتی مسئله این بود؛
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 از چندانی اطالع که پیداست کامالً مرکز، به آنها سوی از ارسالی های گزارش و ها نامه

 .نداشتند آنها محتوای و قراردادها

 گرفت: یمختلف انجام م قیمعموالً به سه طر رانیدر شمال ا یریگیماه اتیعمل

 "یتورچ"گرفت که به آنان  یانجام م لیانازف التیش ۀکه توسط ادار یریگیماه ۀقسمت عمد-1

 گفتند. یم

 ده،اجارهیکه هر ساله توسط وزارت فواعد عامه به مزا بود ییخانه هاقسمت متوسط شامل رود-2

 دند.کر یم دیص دیسف یگفتند و عموماً ماه یم "کلّهم"به آن ها  النیگشد و در  یداده م

کوتاه در  یدام ها لهیبه وس ،یمحل یها یکه آزاد بود و توسط بوم یادیقسمت کوچک ص-3

و  "میس"و  "سوف" یگفتند که ماه یم "ماال"گرفت که به آن ها  یکم عمق انجام م یآب ها

 آن ها بود. دیص نیمهم تر "دیسف"

ن به آ یو رود خانه ها دریای مازندرانحرام وحالل در شمال سواحل  یماه دیص کهییآنجا از

صید  خانه ها بهآن ها این حق را داشتند که در داخل رودر گردیده بود؛بنابراین واگذا ها لیانازف

 دیه به صم،مردم شهر بار فروش در رود خانه باب الرود ک1904ق/1322ماهی بپردازند. در سال 

 خانه درو در اهالی که ا ر سدهایی و بندها ها،لیانازف گماشتگانعمال و پرداختند؛ یم یماه

 یصداها سر و ها، لیانازفاقدام وابستگان  نیدنبال اه ب د.کردن خراب بستند، ماهی صید جهت

اض اعتر یاهنامه  جهیبلند شد. در نت نیو مالک ونیروحان ادان،یاز جمله ص یاهال یاز سو یادیز

منظور  نی. بدارسال گردیدخارجه مازندران به وزارت امور خارجه  یاز مردم وکارگزار یزیآم

به  فیتکل نییجهت تع ینوشته ا ازندرانخارجه م  یم.ازکارگزار1904ق/1322صفر  خیدر تار

ن آاز  یمتبه قس لی. در ذدیالدوله ارسال گرد ریوزارت امور خارجه در دوران وزارت نصراله مش

 شود: یاشاره م

 1322مازندران مورخه شهر صفرالمظفر  همهام خارج یکارگزار»
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ز هر حاال ا ،هجاها که سابقاً معمول نبود یدر بعض هالیانازفحالل و حرام که  یماه دیدر باب ص 

ند که رسا یبه عرض م ،رساند یحضور مبارک م یتلگرافاً به معرف ؛ندینما یم دیص یقسم ماه

ن و )عنواهانن چیاَکْنَطْ ]وابسته سفارت روس[ در چند نقطه که در ه یها به همراه لیانازفعامل 

 دیم صحالل و حرا یماه ،اوقات عملجات گذاشته نیا ،کرده ینبوده و دخالت نم یمعمول شکل(

 ایربه د سه فرسخ بیقر ،از جمله در کنار رود خانه بابل که غرب بارفروش است دینما یم یماه

ز اشهر  یاهال ،جهت نای به. است شده …و یمسافت دارد، مانع از بستن بند و گرفتن ماه

 چیدر ه هالیانازفکه  ندینما یآمده و سخت مذاکره م جانیبه ه تی... و رع نیو مالک ونیروحان

 یانازفلد. از حکومت اظهار شده که نکناره رود خانه نداشته و ندار نینهان حق دخالت در ا

 «ند...شده... ساکت باش نیبدهد که حدود و سامان مع هیدر دست دارد، ارا یدوست نامهقرار

در  یالحبار فروش عرض  ی.، تجار و عموم اهالم1905ژوئن  3/ق1323االول  عیرب 29خیدر تار

 ریله مشنصرا استیبه وزارت امور خارجه )به ر لیبا مضمون ذ هالیانازفخصوص اقدامات عمال 

 :شوند یم نهیزم نیدر ا یدولت مرکز یاز سو یو خواستار اقدامات سندینو یالدوله( م

 [ رالدولهیحال تجار و عموم اطباق بارفروش ]خطاب به مش عرض»

که  ریو کب ریصغ یدست تطاول به نهرها ،ها[ از بحرخزر تجاوز کرده لیانازف]عمال  امیا نی... ا

 یر نهرهاز گنبد قابوس تا تنکابن و کالردشت  دیگو یدراز کرده و م ،شود یم وارد بحرخزر

 که در مازندران است، خواه

خانه و آن رود یبتداشود، از حالل و حرام از ا افتی یهر جا ماه ،کوچک باشد و خواه بزرگ

 « گرفتن را ندارد... یحق ماه یمن است و کس یرود ها ازیداخل در امت ایدر یشهر ال

در خصوص  یمازندران نوشته ا ی،ازکارگزار م.1905 یمِ/ق 1323االول سال  عیرب خیدر تار

به وزارت امور خارجه ارسال  اد،یص یدر بارفروش نسبت به اهال هالیانازف نیاقدام وابستگان و عامل

 دیکأت لیانازف نیو عامل هیکنسول روس ینوشته اشاره شده که به وابستگان تجار نی. در ادیگرد

ها  لیانازفنکنند. اما  یریداشته باشند و سختگ یمنطقه رفتار مناسب ادانیو ص یشد که با اهال
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م. بنا به گفته 1904 /ق. 1322 در آن زمان به خصوص از سال .مسئله ندارند نیبه ا یتوجه

که بر طبق قرارداد  یاریحالل را در رود خانه بابل با توجه به اخت یگرفتن ماه ازیحق امت ،لیانازف

رسد که  یبه نظر م ،به هر حال .حاکم مشهدسر واگذار کرده بود ،به اعظام السلطنه ،داشته التیش

 ییکرده که نامه ها و گزارش ها یم ینیبر مردم سنگ ماهیگیری نهیها در زم تیفشارها و محدود

 ارسال شدهو مردم منطقه بارفروش به وزارت امور خارجه  زندرانخارجه ما یکارگزار یاز سو

 مسئله است:     نیا یایخود گو ،امور خارجه ریمازندران به وز یازکار گزار ریاست. گزارش ز

 مازندران یکارگزار»   

 م1905 /ق1323هشتم صفرالمظفر مورخ

رود  ارفروش کهب یکیدر نزد لیانازف نکهی... ا لیانازفمازندران با  یاهال انیخصوص منازعه م در

 ،جهت نیاز ا د؛ینما یخشک کرده حمل به خارج م ،گرفته یخانه بابل واقع است؛ هر قسم ماه

وشت گکشند و اهل شهر  یاست گوسفند نم یگران شده ... مردم معترض شده اند و مدت یماه

 « ندارند.

وزارت  مازندران به یمردم بارفروش وکارگزار یدنبال نامه ها وگزارش ها و عرض حال هاه ب

 تیدر خصوص مشخص کردن وضع لیانازفامور خارجه( و درخواست از  ریامور خارجه ) وز

 ی، برا م.1905 ./ق1323را در سال  یا ضهیعر لیانازفو اوضاع به وجود آمده،  منطقه التیش

 نی. در ادده یبه وجود آمده را شرح م عیو وقا سدینو ی( مرالدولهی)مش تامور خارجه وق ریوز

وده و ب یه کاراشتبا یبارفروش از رو ادانیو ص یدارد که اقدامات اهال یاظهار م لیانازف ،نوشته

نه گمرک خا سیاطالع به رئ ورزد، با یم دیکأت نیباشد. عالوه بر ا یمقرون به صحت نم

 ونقل در در امر حمل لیتسه یبرا یو نیعامل ،بندر مشهدسر حکمران ،مشهدسر و اعظام السلطنه

  .بوده است التیطبق قرارداد ش دست زدند که یاقدامات یسر کیرودخانه بابل به 

لکه در سراسر سواحل تنها در بار فروش نبوده ب یماه دیو ص التیو اختالفات بر سر ش یریدرگ

 یمِ 3/ق.1323صفر27 خیآن از آستارا تا اترک وجود داشت. در تار یها بحرخزر و رودخانه
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 یترکمن جعفربا فهیخارجه استرآباد در خصوص اعتراض طا یازکارگزار یگزارش م.1905

آن را  لیانازف نیمذکور بوده و عامل فهیکه متعلق به طا ینیبه قطعه زم سبتساکن خواجه نفس ن

خارجه  به وزارت، احداث نموده بودند هیخود قرارداده و در آنجا ابن )اختصاص( محل و اطاقه

 یرا ملک آبا و اجداد نیآن قطعه زم یترکمن جعفر با فهیارسال شد. الزم به ذکر است که طا

گاه  دی( آن را محل صلیانازف) التیش سیبود. رئ فهیطا نیا ستدانسته و سا ل ها در د یخود م

 .دیمذکورگرد فهیطا یو عکس العمل از سو تیاقدام منجر به شکا نیخود قرارداده بود،که ا

. در حسن وجود داشت النیگ ادهیها در حسن ک لیانازف نیعامل یاز سو یتعرض نیمشابه چن

خود تصرف کرده بودند که  ساتیآنجا را جهت تأس یاراضاز  یبخش لیانازفگماشتگان  ادهیک

اقدام  نی. به تبع آن چند نفر از مردم آنجا به رشت فرار و نسبت به ادیگرد یمنجر به اعتراض اهال

 کردند. تیشکا النیگ یو آزار آنها به کارگزار تیها و اذ لیانازف نیعامل

ارسال  به وزارت خارجه یانزل یاهال یماه ادانیص یاز سو یا ضهیعر.م1905/ق. 1323در سال

 دیص یها یماه نکهیاز ا ادانیسوف بود. ص یو فروش ماه دیدر مورد ص ضهیعر نی. ادیگرد

 متیها و ق زفلیانان یعامل یالبته فشارها .بفروشند، ناراحت بودند لیانازفبه  دیشده را فقط با

 .داشت ریامر تأث نیدر ا انیماه نیپائ

به  یا ، از طرف وزارت امور خارجه نوشته1905ژوئن  28 /ق.1323 یالثان عیرب 24خیتار در

 و ( نسبت به مداخلهیخان تنکابن یالسلطنه )محمد ولنصر تیدر خصوص شکا هیسفارت روس

مالک آن  تیاو بدون رضا نیو عامل لیانازفتوسط  انیدرغاز نیتصرف هزار ذرع زم

 یبرا را ییها هنوشت ،اقدام نیوزارت امور خارجه بعد از ا 5.دیالسلطنه(، ارسال گرد)نصر

 آمده است: لینوشته در ذ نینصرالسلطنه ارسال کرد و او را مطلع ساخت. سند ا

 

 نصرالسلطنه سردار معظمسواد کاغذ وزارت خارجه به »

 م1905ژوئن  1323/22 یالثان عیشهر رب 18
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 ۀمیر رقداز آنچه  انیغاز یدر اراض یماه دیص نیو اقدامات مباشر لیانازفرداد به قرا راجع

وده الزم ب کهیمستحضر شده و به سفارت روس، بطور ،مرقوم رفته بوده یجناب مستطاب عال

مطلع  را یامر بعد از وصول جواب خاطر محترم عال جهیمراتب رسماً نوشته شده است. از نت

 « (رالدولهیخواهد نمود )نصراله مش

ن ژوئ 31/ق 1323 یاالول یجماد 28خیدر تار یادداشتی کی یط هیسفارت روس نیبعد از ا

رارداد( نامه )ق ازیدارد که مطابق فصل چهارم امت یم ، به وزارت امور خارجه اعالم م1905

ها و  ساختن بنا یبرا یمتعهد شده است، هرگاه اراض رانیدولت ا ،لیانازفشمال با  التیش

در  هیسفارت روس ،نینکند . عالوه بر ا غیقرار دهد و در نیمستاجر اریاخت شد،درالزم با ساتیتأس

افخم  ساالر یگیگلربی،جناب بم1895 /ق1313 کند که به موجب نوشته یم دینوشته مذکور تأک

 ستیبا یدانست، م یم ی( و خود را مالک آن اراضانیآنجا )غاز یوانیکه صاحب منصب د

ها  نازفلیا اریدر اخت ،التیاجاره ش یتا مدت انقضا یوجه خذمزبور را بدون شرط و ا یاراض

  .قرار دهد

سبت نبه بعد . م1902/ق.1320به خصوص از سال یادیز یها هیبه هر صورت اعتراضات و شکوائ

نها آاست. همه مناطق بحر خزر برخ یمردم و اهال یال آنها از سوها و عمّ لیانازف یبه عملکردها

عتراض ا انیجر نیمردم مناطق مذکور است. ا یدر عرصه اقتصاد التیو نقش ش ریثأاز ت یناش

ا س العمل هملموس بود و عک شتریو در مناطق مانند خواجه نفس ب دریای مازندراندر شرق  زیآم

 یگذشته هاا ز دریای مازندراناز اقوام ترکمن  شرق  یبال داشت. برخرا بدن یمنف یامدهایو پ

 تیالحالل و حرام فع انیدر تجارت ماه یکردند و حت یامرار معاش م یادیص قیدور از طر

 ز هر گونها یها و حق بهره بردار لیانازفبه  التیش ازیامت یواگذار زماند. از نداشت یادیز

 یا برار یدشوار و بغرنج تیآن، وضع یو رود خانه ها یبه آنها در تمام مناطق ساحل انیماه

 .دیوکشت و کشتار گرد یریمنجر به درگ یبوجود آورد؛ که حت یاهال

دریای شرق  التیزگو کننده اوضاع نابهنجار شنه وجود دارد که بایزم نیدر ا یادیز شواهد

 /ق.1323-1328 یسال ها انیم ژهیها و به و لیانازفآن به  ازیامت یواگذار بعد از مازندران
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 ینظام یرویها از ن لیانازفاز  یبانیبه پشت هیراستا دولت روس نیدر ا یحت ، است. م.1909-1905

در تلگراف خانه  یانزل رانیگیتحصن سه هزار نفر ماه یماجرا ریکرد. نظ یها استفاده م ققزا

ها منجر به  لیانازفاز  تیبه حما هیدولت روس ینظام دیها که سرانجام تهد لیانازف هیعل یانزل

 .دیگرد ادانیو ص رانیدولت ا ینیعقب نش

 ارسال استرآباد به طهران یاز کارگزار یم.، تلگراف1907ق./ 1325هشتم محرم  خیدر تار  

ات اقدام هب نسبت یجعفربا ۀفیطا ژهیتلگراف در مورد اعتراض ترکمنها به و نیا ی. محتوادیگرد

 رینظ ییاه رودخانهدر سواحل و  یماه دیآنها در مورد ص نیو عامل ها لیانازف یها تیو محدود

 ینقطها در هر ،یو نیاشاره شده که عامل لیانازف با تالیدر قرارداد ش .گرگان است رودخانه

 از طرف ،نیوه بر اال. عردیصورت گ یممانعت دیکنند، نبا احداث بنا یادیعمل ص یخواستند برا

ریای ددر شرق  هالیانازفرابطه  نیانجام شود. در ا یهمراه و  تیهمه نوع تقو یحکام محل

ل پ رینظ ییکردمحله قصد احداث بناهاو  مالکال سو، قره مانند یو در استرآباد و مناطق مازندران

را انجام  یکارشان اقدامات شبردیداشتند و در جهت پ تالیش ساتیتأس یرا برا ییمکانها ایو 

 اهلی گردید. مسئله منجر به اعتراض نیدادند. ا

 یلاها یسو زا یانواع ماه دیص نهیو گماشتگان آنها در زم هالیانازف هیعل یادیاعتراضات ز با 

 رد مورد نیا در یفراوانشواهد از آستارا تا استرآباد برخاسته شد.  دریای مازندران یها کرانه

و  دیا صبآنها در ارتباط  یو وابستگ یاقتصاد یاز اوضاع نابسامان زندگ تیدست است که حکا

 .از آنها اشاره شده است یاست که به برخ یادیص

داشت که قرارداد  قصد بارها ،هالیانازف هیوارده بر مردم از ناح یفشارها به با توجه یدولت مرکز

 کیحق فسخ از  پرداخت بودن خرانه دولت و عدم توان یخال لی. اما به دلدیرا فسخ نما تالیش

 رانیکه دولت ا دهیگرد از مستاجران باعث هیدولت روس دیشد تیحما گریطرف و از طرف د

 هیسفارت روس یسو م.، از1905ق./ 1323در سال  دست زند. یاقدام نینتواند به چن چگاهیه

بر فسخ  یمبن رانیا در ارتباط با درخواست (رالدولهینصراله مش)به وزارت امور خارجه  یا نوشته

ندرجات  یبا اصل عال مطابق شد که دیکأنوشته ت نی. در ادیگرد ارسال هالیانازفبا  تالیقرارداد ش
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کنترات  نیمدت ا یقبل از انقضا معامله را نیبخواهند ا نیاز طرف کیهر  تالیقرارداد ش 6فصل

 به عنوان وجه خسارت به طرف   مبلغ ششصدهزار فرانک دیبا ،فسخ و باطل سازند

 یاز انقضا کرد که فسخ آن قبل دینوشته تأک نیسفارت روس در ا نیوه بر االبپردازد. عمقابل 

 ممکن است. ریقرارداد غ

 1گمش تپه ۀفاجع

د. در سواحل گمش تپه مفقود ش لیانازفشرکت  یریگی، چند تور ماهم1908 ق/1326سال در

 رانیشروطه اماِعمال فشار به دولت جوان  یبرا یشدن تورها را، بهانه ا دیناپد ،یروس یهاروین

 یالن از اهت نیکردند و چند یآنجا اخاذ یبار به گمش تپه رفته و از اهال نیقرار دادند و چند

 خود( بردند. ییایدر گاهیآشوراده )پا رهیکرده و به جز ریرا هم دستگ جاآن

 ورها تمفقود شدن  ۀکه حدود سه سال از واقع.م1910ژوئن  29 /ق. 1328 یالثان یجماد 20در

 از توابع استان گلستان )استرآباد( که ساکنان آن اکثراً ترکمن هستند.  شانیگم ایگمش تپه -1

 یگیبایگمش تپه به همراه در التیش ۀادار سیرئ،1"لیانازف چیگاسپارو میگراس"گذشته بود.

( و سه در استرآباد )گرگان هیروس یمأمور کنسولگر ،، مترجم آنان و مالخان 2"وانوک" روس

 ول رفتند مح یها در گمش تپه و تاجر باش لیانازف مانکاریپ ،یپودراتچ یقزاق مسلح، عطا حاج

ام و خود شروع به دشن یشگیو به روش خشن هم تن از سران ترکمن را احضار کرده سپس چند

 .ندآنان نمود تیاذ

 ض گفت: )کِلته( به اعترا فهیاز طا ینام "یمالقربان وِرد"که  دیرس یبه حد یریسختگ نیا

 یبه زور مطالبه م ای دیقانوناً حساب دار ایشرعاً  د؟یریگ یپول ها را به چه جهت از ما م نیا شما»

بزند.  ریاز قزاق ها دستور داد تا مالقربان را با ت یکی ه،بهیروس یمالخان، مأمور کنسولگر «د؟یکن

از  یکیو تنفگ را از دست  دیکرده و با کارد به قزاق ها حمله ور گرد یدست شیاما مالقربان پ

از قزاق ها در دم جان  یکی ،یراندازیت نیا انینمود. در جر یراندازیآنان گرفت و شروع به ت

اده آشور مارستانیاز آن ها در ب یکیکه  یشدند به طور یبه شدت زخم گریسپرد و دو نفر د
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 یطول یبرگشت.ول 3"خواجه نفس" ۀبه ادار به ناچار با همراهان خود انازفیل میجان سپرد. گراس

خود  ۀآتش توپ خان ریرا ز به دهانه گمش تپه برگشته و شهر یجنگ یکه با دو کشت دینکش

 دنمود و به زندان آشوراده فرستا ریو بازرگانان ترکمن را دستگ دانیسف شیگرفت و ده تن از ر

 « .دیآنان را هم به آتش کش یو خانه ها

به سفارت  ق1328 یالثان یمادج 12-8477شماره  ادداشتی یط رانیوزارت امور خارجه ا

 راض نموداعت یروس یروهاینفر قزاق اظهار تأسف کرد و به رفتار نادرست ن کیاز قتل  ه،یروس

اب به موضوع را صادر کند. در جو یدگیوعده داد که دستورات الزم جهت رس انیو در پا

 داد: اسخپ نیچن هیسفارت روس

 ،داده اند که به سفارت اطالع یدر گمش تپه ، از قرار هینفر قزاق دولت روس کیدر باب قتل »

1-Grasim Gasparovich Lianazov. 

2-Vanok. 

 ودخانه گرگان قرار دارد.راز  لومتریک 8از توابع گرگان) استان گلستان ( است که در حدود  -3

به  متفقاً ،نموده بود فینجا تکلآ یاسترآباد به کارگزار میمق هیپس از آنکه کنسول دولت روس 

ا ر کار نیاگفته بود که  هی. مشارالدیبنما گریو اقدامات د یدگیگمش تپه رفته و شروع به رس

ذور قدام معا نیاز ا ،دهیرس شانیکه از تهران به ا یبه موجب دستورالعمل سر راینخواهد کرد. ز

 چیهبه  هیّدولت عل یایصورت اول نیداند خاطرنشان کند که در ا یباشد. لهذا سفارت الزم م یم

اب ب نیر اکه د یهر گونه اقدام ماًیخود مستق هیوجه متعجب نخواهد بود که کارگزار دولت روس

 «.ندیبنما ،مناسب دانسته

مانند گذشته اختالف خود را با  لیانازفشرکت  نیمعتقد بود اگر مباشر رانیوزارت خارجه ا

 کیوقت  چیکردند، ه یحل و فصل م رانیدولت ا یکارگزاران محل لهیبه وس ،ینان مرزاترکم

 هیروس یگیابیاتفاق را متوجه در نیا تیافتاد. وزارت امور خارجه، مسئول ینم یاتفاق نیچن نیا

 یبازرگانان و تجار ب یریبه گمش تپه و دستگ ه،یروس یجنگ یها یداند و به ورود کشت یم

که دلشان  یهر کار لیانازفشرکت  نیو مأمور ینمود. به مدت پنج ماه، قزاقان روس رانیگناه، و
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 ادداشتیاسترآباد به کل، از آرامش افتاده بودند و  یکه شهرها یخواست کردند. به طور یم

 26 /ق.1328شوال  23بود. سرانجام روز  دهینرس جهیهمچنان به نت زیدولت ن وه دمتبادل یها

به  یشده است ول ریدستگ "شلریچک"اعالم کرد که قاتل در  هیمختار روس ریوزم 1910سپتامبر 

 و اگر دولت ستین نیب نیدر ا یگونه مذاکره ا چیحاضر به ه گرید امر، نیشدن ا یعلت طوالن

گرفتن  یدو تن قزاق کشته شده را نپردازد. خود برا یهزار منات بابت خون بهامبلغ ده  ایران

طبق  رانیکه دولت ا یمش تپه، رأساً اقدام خواهد کرد. با وجودگ اهالی خسارت و خون بها از

قزاق را به  یمتقبل شد که، مبلغ ده هزار منات خون بها 1328الحجه  یذ 5-955 ادداشتی

نفر قزاق مسلح  ستیکنسول خود را در استرآباد با دو هیسفارت روس یبپردازد، ول هیسفارت روس

در کرانه  زیخود را ن یجنگ یبه گمش تپه فرستاد. دو کشت یزمرو  یاسیاز مأموران س یو جمع

در مدت چهار روز اشغال گمش تپه، مبلغ چهار هزار و صد تومان خون بها و  .لنگر انداختند ایدر

 یگرفتند. فاجعه گمش تپه در شهرها یاز اهال یقشون کش نهیتومان بابت هز تسیدو هزار دو

جلب کرد. سفارت  رانیبه ا شتریرا هر چه ب انیجهان حساساتانداز شد و ا نیبزرگ جهان طن

را به تهران فرستاد که خالصه آن  "پست نگیمور" ۀاز مقاله روزنام یدر لندن، ترجمه ا رانیا

 است: نیا

 ،بودند دهیروس ها را دزد رانیگیور ماهتکه  ییکردن دزدها دایپ یگمش تپه برا چند قزاق به»

رد. قزاق ک یرا زخم یگریاز قزاق ها را کشته و د یکی( kelp)"کِلپ" ۀفینفر از طا کی .رفتند

را  کلپ فهیاقنسول روس حکم داد که دِه ط ،دیبده تحویل را مجبور کردند که قاتل را یها اهال

مش کردند. گننشد آن ها را آزاد  میتا قاتل تسل ندینما ریاز رؤسا را دستگ یو بعض دتصرف کنن

 «نمودند. مهیتپه را هم توپ باران کرده اند و تجار را جر

 یسواز یماه انواع دیص نهیها و گماشتگان آنها در زم لیانازف هیعل یادیاعتراضات ز ،یهررو به

ه است ک ادیشکایات زیاز آستارا تا استر آباد برخاسته شد.  دریای مازندران یکرانه ها یاهال

ه کاست  یداید و صیآنها در ارتباط با ص یو وابستگ یاقتصاد یاز اوضاع نابسامان زندگ تیحکا

 .از آنها اشاره شده است یبه برخ
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اشت دها قصد ها( بار لیانازفمستاجران ) هیوارده بر مردم از ناح یبا توجه فشارها یدولت مرکز

ق حپرداخت  بودن خرانه دولت و عدم توان یخال لی. اما به دلدیرا فسخ نما التیکه قرارداد ش

ه ک دهیجران باعث گردأاز مست هیدولت روس دیشد تیحما گریطرف و از طرف د کیفسخ از 

 یوس ،از م.1905 /ق.1323دست زند. در سال یاقدام نیگاه نتواند به چن چیه رانیدولت ا

رخواست د( در ارتباط با رالدولهیبه وزارت امور خارجه )نصراله مش یانوشته  هیسفارت روس

طابق مشد که  دیکأنوشته ت نیدر ا .دیها ارسال گرد لیانازفبا  التیرداد شبر فسخ قرا یمبن رانیا

قبل از ا رمعامله  این بخواهند نیاز طرف کیهر  الت،یقرارداد ش 6مندرجات فصل  یبا اصل عال

فرانک(  600.000مبلغ ششصد هزار فرانک ) دیبا ،کنترات فسخ و باطل سازند نیمدت ا یانقضا

 دیه تاکنوشت نیسفارت روس در ا نیبه عنوان وجه خسارت به طرف مقابل بپردازد. عالوه بر ا

 التیشتوان گفت که  یممکن است. در مجموع م ریقرارداد غ یکرد که فسخ آن قبل از انقضا

 نیز اوده و اب یادیکه شغل آنها ص یآن دسته از مردمان یبرا یدولتمردان بلکه حت ینه تنها برا

 داشته است. یاتیکردند، نقش ح یامرار معاش م قیطر

 آن سود ازیکرد و صاحبان امت یم یباز هیو روس رانیرا در تجارت ا ینقش مهم نیعالوه بر ا

 انقالب انیمشروطه خواهان در جر یروزیزده اند. پس از پ بیتجارت آن به ج قیاز طر یهنگفت

 ،یماهیگیررافراط د ،ماهیگیری هیاز ترور و مخالفت عل یرانیا ونیمشروطه و بعد از آن انقالب

 کردند. ینم یکوتاه یمرداب انزل ۀتوسع زیه کردن آب رود خانه ها و ن ودآل

 یاللت و اهبا دو التیش )لیانازف ها( جرانأمست انیها م یریطورکل همواره برخوردها و درگ به

 قرارداد وجود داشت. یتا زمان انقضا

 حوادث انزلی

م. که لیانازوف رودخانه های مرداب را به میر ابوطالب دریابیگی اجاره 1908ق/1326در سال 

د دینار بخرند اما ه طبق وعده، ماهی سوف را جفتی سیصداد، ماهی گیران تقاضا کردند ک

کمک قزاقان مسلح تزاری به گونه  هاین خواهش را نپذیرفت. لیانازوف و میر ابوطالب ب دریابیگی
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ای خشن و زننده پاسخ درخواست ماهی گیران و کارگران شیالت را دادند و به بازرسی مکرر 

ضبط نموده و  ،خانه ها  برای یافتن ماهی سوف تأکید داشتند. هرجا ماهی سوف پیدا می کردند

به طور دسته جمعی و ناگهانی به خانه مردم سرازیر می ه زندان می بردند. گاه صاحبانش را ب

شدند. سرانجام مردم به ویژه ماهیگیران برای اجحافی که برای ماهی سوف به آن ها می شد و 

ق. به اعتصاب گسترده ای دست زدند که 1326کار گران برای افزایش دستمزد، در ذی الحجه 

 نیروی قزاق تزاری سرکوب و به خاک و خون کشیده شد.اعتصاب آن ها با یورش 

ورده ه چنین آسید علی امام جمعه انزلی در نامه ای که از سوی ماهیگیران به وزارت داخله نوشت

منظور ی خارجه )امسال لیانازف، شیالت را به مستأجرین پارسال اجاره نداد و به رعایا ....»است:

 «.تخفیف اجاره داده است!...میرابوطالب خان دریابیگی( با 

نوشته  مام جمعهاز سوی دیگر، اختالف میان مردم و لیانازف ها و میر ابوطالب همچنان باقی بود ا

اره می تورش را پ ،هر ماهیگیر  که به میل او تمکین نکند» است که میر ابوطالب می گوید:

 «کنیم!

رای ملی ر جدیدش به رئیس مجلس شواز لیانازف و مستأج 1328محرم  25ماهیگیران در تلگرام 

یگی( باز لب دریاباجاره دار تابع خارجه)منظور میر ابوطا»:ندشکایت برده و در پایان چنین آورده ا

 به همان قیمت پنج شاهی می خواهد حساب کند. می گوید، دریا مال من است رعیت حقی

و به  اهیگیرانرابر در خواست مندارد! لیانازف ها و میر ابوطالب به گونه ای خشن و زننده در ب

ازرسی ن مسلح بطور کلی در برابر همه مردم ایستادند. در راهها بارهای مردم را به وسیله قزاقا

کس خم  هر ،حتی به خانه مردم سرازیر گردیده ،ضبط می نمودند ،ه اگر ماهی می یافتند،کرد

 «آزارش می دادند. ،ماهی سوف داشت

 10ملی انزلی و حبل المتین در حاجی طرخان به تاریخ  ابوذر نامی به نمایندگی از جریان میرزا

به دانه ای سه شاهی ترقی کرد. مبارزه برای افزایش بهای ماهی سوف، انعکاس  1328ربیع الثانی 

و عوامل خارجی مانند لیانازف و میرابوطالب است. از پیکار مشروطه خواهان با مستبدان داخلی 
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ر عین حال وابستگی بسیار فشرده مستبدان مرتجع درونی را با استعمارگران بیرونی نشان می د

 دهد.

 نسیم شمال و اعتراض به لیانازفروزنامه 

شرف الدین م قطعه شعری با امضای ماهیگیر به قلم سید ا1910ق/1328نشریه نسیم شمال در سال 

ه صورت ماهیگیران با شرکت لیانازف را بقزوینی )گیالنی( آورده است که مشکالت و مصائب 

 طنز بیان نموده است که بخشی از آن بدین شرح است:

 قوقولی قو می خواند خروسی به شبستان،قوقولی قو                 می گفت که ای فرقۀمستان،

 ی قوقوقول ان،قوقولی قو                  اوخ که خزان زد به گلست کو بهمن و کو رستم دستان،

 قوقولی قو فریاد ز سرمای زمستان،                                          

 ستان به شرابیما خفته و مدهوش چو م   ه خرابی                  از سیل فتن شهر و وطن رو ب  

 ولی قوسان، قوقمی گفت به مرغان هوا آدم آبی                             در شهر بود قحطی ان

 فریاد ز سرمای زمستان، قوقولی قو                                           

 دهاتی خون گریه کند مزرعه بر حال دهاتی                      سوزد جگر سنگ به احوال

 عریان و برهنه همه اطفال دهاتی                                          

 قو ، قوقولیو                      فریاد ز سرمای زمستانای وای ز بدبختی دهقان، قوقولی ق

 کوسدفتر مع اف باد بر این زندگی و طالع منحوس                  تف باد بر این غیرت و این

 لی قوقوقو افسوس که تبریز شده دستخوش روس                 قزوین شده جوالنگه روسان،

 قوقولی قو فریاد کشیدند خروسان،                                     

 است در انزلی امروز سخن های مخوف است               دعوای لیانازف بر سر ماهی صوف
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 در خانه ما مدخل او اَلَف اُلوف است                                    

 قوقولی قو تان،فریاد ز سرمای زمس                   صیاد به دریا شده ناالن،قوقلی قو       

 ماهیگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم
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 لغو قرارداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانیاول و جنگ  لیانازفشرکت 

تا آنجا  هم تا حدودی متوقف گردید، لیانازفجهانی روند رو به رشد شرکت اول با آغاز جنگ 

ن ز پرداخت آسالیانه را در خود ندیدند و اءبها، توان پرداخت اجاره لیانازفکه مالکان شرکت 

ارجه در خم، طی نامه ای از وزارت 1918 /ق1313خودداری کردند. وزارت فواعد عامه ایران در

 نه، و اگر اجاره امسال را داده )است( یا لیانازفتحقیق نماید که آیا شرکت »خواست کرد که 

 «داده به چه کسی داده است؟

از  در بررسی خود، به نتیجه ای نرسید و از وزارت فواعد عامه خواست که وزارت خارجه

خر و در آ معلوم شود ءوزارت مالیه و خزانه دار کل پرس و جو کند تا شاید گیرنده اجاره بها

 ه دولت ازکچه تصور خواهد شد هم ،اگر بنا باشد از صاحب امتیاز تحقیق نماییم» :ابراز داشت

  «ضر نیست.کیف کار خود مستحکما
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فارت به همین علت از سفارت روسیه خواست که در این مورد تحقیقی بکند و جواب بدهد. س

ها  زفلیانابه وزارت خارجه ایران نوشت که  م1915اکتبر  7/ق1333صفر 12روسیه در تاریخ 

 اند: اضا کردهاز طریق این سفارت از دولت ایران تق ،طی تماسی که از مسکو با سفارت داشته اند

بور داده دارۀ مزط بدهی اکه به واسطه ترقی فوق العاده فرانک، با استهمال )مهلت( در تأدیه اقسا»

 ارزش و نرخ(ترتیب دیگری بدهند که رفع ضرر فوق العاده از بابت تفاوت مظنۀ )که این شود یا 

 همراهی و کنون همه گونهتا لیانازففرانک بشود،سفارت هم می خواهد که به علت اینکه ادارۀ 

 «با درخواست آنان موافقت بشود. ،خدمت الزمه را نسبت به دولت ایران داشته

ود حفظ ایران پی گیر منافع خود بود و سفارت روسیه تالش داشت شیالت را در دست اتباع خ

ها  فلیانازق به در خواست 1333صفر  24کند. بدین سبب، وزارت خارجه طی یادداشتی مورخ 

 جواب محکم و روشنی داد:

ه را با پول ال االجارم طها دارد، باید هر ساله اقسا لیانازفه موافقت قراردادی که با دولت علیّ»... 

 طابق اینمم 1915پرداخت اقساط سنه ها در   لیانازفرایج روسیه یا فرانسه دریافت نماید و 

آن  ۀاز عهد دیباشند که با یمقروض م هیّاز آن بابت به دولت عل یننموده و مبلغقرارداد رفتار 

خود را همین  حوالجات هیوزارت مال .شود یشروع م هیاز ماه ژانو زین .م1916. اقساط سنه ندیبرآ

ز بابت ا م1915 ۀچند روزمره به آنها ابالغ و اخطار خواهد نمود. اگر تفاوت وجود پرداختی سن

اد خواهد یک نوع تخلف از قرارد ،به سکه پرداخت ننماید م1916 تفاوت سکه طال و اقساط سنۀ

اید ان می نموظ می دارد و خاطر نشه حق فسخ آن امتیاز نامه را برای خود محفبود و دولت علیّ

ذی روس بلکه منات کاغ ،که سکه طالی روسیه یا فرانسه هیچ یک ترقی فوق العاده ای نکرده

ت نموده اسنتنزل نموده است. دولت ایران به هیچ وجه در قرارداد خود معامله به منات کاغذی 

 «عدتی نمایند.که در ترقی و تنزل آن مستأجرین شیالت از این بابت تقاضای مسا

 وکیل و 1سفارت روسیه که نقش میانجی یک طرفه را بازی می کرد، ترجمه نامه ساربکوف

  ود:برا برای وزارت خارجه فرستاد. در این نامه سارابکف مدعی شده  لیانازفوصی وارث 
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بانک  { مبلغ یک صد و شصت هزار فرانک توسط1916نوامبر  1334/26 یالثان عیرب 4امروز}»
ران در به پاریس )برای تجارت خارجه روس( برات نموده ام که به بانک شاهنشاهی ای موسوم

ان مربوط به اجاره شیالت ه ایرنوامبر به حساب دولت علیّ 15-28پاریس بابت قسط اول مورخه 
 رداخت وجهولی به واسطۀ مسائل پلیتیکی)سیاسی( این زمان شعبه بانک مقیم پاریس پبپردازد، 

. حاصل شدر به وصول اجاره نامه از وزارت خارجه می داند و به این دلیل تأخیبرات را موکول 
جه تأدیه و ه از مراتب فوق مستحضر نموده و خاطر نشان نماید که هرگاهبدیهی است، دولت علیّ

 «.زمان رسیدن اجازه نامه وزارت خارجه به تعویق افتد، ایرادی نگیرد در پاریس تا

 ر خود راوزیر امور خارجه، از وزارت مالیه درخواست نمود در این رابطه نظ ،مشاورالممالک

 :نمود اعالم نماید، وزارتخانۀ مذکور، به شرط دوم قرارداد امتیاز استناد کرد و اعالم

 و ومانیاسترتخانه خواسته شده که مال االجاره را به تجا لیانازفکمپانی  از از آنجایی که» 

که  یاحواله  ،نی.بنابرادیبخواهد، پرداخت نما دران، در هر جایی از اروپا که این تجارتخانهبرا

 واد مچون مخالف با  ،صادره نمود رانیمکتوب و قبض دولت ا قبل از وصول انازفیل یکمپان

1- Sarebekove. 

 «قابل قبول نیست. ،است )قرارداد( کنترات

ذکر  یس سارابکوف علت وجود این مشکل را، عدم معرفی نمایندۀ تجارتخانه تومانیاس، در پار

 کرد و اعالم نمود:

وز منات نه )قیمت( ره مظما از آن ها خواستیم که اقساط را در بادکوبه و در عوض فرانک ب» 

اب و جو مودهناظهار داشتند که چون از دولت ایرانی سؤال دریافت کنند. آنها هم پذیرفتند، اما 

مین به ه .دعمل کنی ،سط اولیه را در ماه فوریه پرداخت نموده ایدبه همان ترتیب که ق ،نرسیده

اهنشاهی ( هم قسط خود را به بانک روس برای تجات خارجه داده که به بانک شلیانازف) ،خاطر

قساط ز دولت ایران می خواهد که در آینده پرداخت امقیم پاریس پرداخت نماید.سارابکف ا

 که توسط مستقیماً توسط بانک استقراضی یا بانک شاهنشاهی انجام گیرد تا این اختالفاتی را

  «دیگر رخ ندهد. ،به وجود آمده تومانیاستجارتخانه 
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اخت به دهم دلیل دیرکرد پرداخت اقساط مال االجاره و همچنین این نحوۀ پر لیانازفمارتین 

 ن، توسطه ایراوسیلۀ بانک روس برای تجارت خارجه را، دیر اطالع یافتن از خواست دولت علیّ

 دانست: تومانیانس تجارتخانۀ 

اره ین دارالتجتا پنجم فوریه روس به ا تومانیانس چون امر دولت از جانب دارالتجاره برادران » 

یعنی  ،مکن بودمکه  ای را به تنها وسیله م1916نوامبر  16( نرسیده بود، مجبوراً پرداخت لیانازف)

  «در پاریس کارسازی نمودیم

نک ی به فراای تبدیل منات روسوی همچنین همراهی نکردن دفتر اعتبارات وزارت مالیه روسیه، بر

نس را به دیرکرد در پرداخت اقساط خود ذکر کرد. وی تجارتخانه تومانیا عللرا از دیگر  طال

 ، محکوم کرد. لیانازفتباط به موقع بین دولت ایران و شرکت تعلل در ایجاد ار

اکتبر  1311/16 یالثان عیرب 25) لیانازفبه هر حال به موجب قرارداد منعقده مابین دولت ایران و 

ال طالی ، هر ساله مبلغ بیست و چهار هزار نیم امپریلیانازف( مقرر شده بود که شرکت 1893

هم رفته چهارصد و هشتاد هزار  یو رو یفرانک فرانسو ستیبهر یک عدد آن برابر  -روسی

کند، پرداخت  نییتع نرایر هر نقطه از خاک اروپا که دولت اد -شد یم یفرانسو یفرانک طال

 .دینما

رفت که گ میتصم رانیدولت ا أتیه ،یجهان یبه علت کمبود منات طال در بازارها م1916سال  در

 لیانازفرکت شبه عنوان اجاره بها از  ،یهزار منات کاغذ 270زار فرانک طال، مبلغ ه 480 یبه جا

 نیبه ا ضررکرد. رانیبه تومان، مبلغ پنجاه هزار تومان دولت ا لیکند که پس از تبد فتایدر

 ینات کاغذمهزار  288هزار منات طال،   180یکه به جا شنهادیپ نیبا ا رانیاگر دولت ا ،بیترت

ومان ضرر تبابت تبدیل منات کاغذ به  ازمبلغ شصت و چهار هزار و هشتصد تومان   ند،ک افتیدر

الی هزار منات ط 180خواست که مبلغ  لیانازفدولت از شرکت  ،خواهد کرد. به همین خاطر

د تا بانک ، را در سن پترزبورگ به اداره مرکزی بانک استقراضی بپردازم1917اجاره بهای سال 

 منات طال را به تومان به دولت ایران، تحویل بدهد.استقراضی تهران 
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ه قرار بباید  ،چون وجه مال االجاره شیالت بحر خزر مثل کوپن )به معنی سهم( استقراض است»

ول و ری در قبعذ لیانازفنه برای بانک استقراضی و نه کمپانی  ،منات طال کارسازی شود. بنابراین

ابل م در مقهه روسیه قی نخواهد ماند و سفارت دولت بهیّاتأدیه یک صد و هشتاد هزار منات طال ب

 «ها موقع اعتراض نخواهد داشت. لیانازف

 لیانازفتشکیل شرکت سهامی 

ی، مانزخودداری می کرد و در هر  خت اجاره بهای دولت ایران همچناناز پردا لیانازفشرکت 

ده واست نموآن ها، کمیاب شدن طال بود که از دولت ایران درخ بهانه ای می آورد. آخرین بهانۀ

آن ها را  ۀریافت بکند ولی دولت ایران خواسترا به منات کاغذی د 1917بودند اجاره بهای سال 

 تشکیل شرکت سهامی را مطرح نمود. آنان این ،برای وقت کشی لیانازفنپذیرفت. شرکت 

که  مبنی  نازفلیامنعقده بین دولت ایران و شرکت  م1896 پیشنهاد را طبق ماده دوم قرارداد اکتبر

ص ند، تشخیی را دعوت کنهتر تجارتخانۀ خود حق دارند شرکایبرای ادارۀ ب لیانازفبر آن، وراث 

 دادند و تأکید نمودندکه این مسأله صرفاً تجارتی است.

کیل شرکت وجه حق تش به هیچ م1893وزیر خارجه معتقد بود که ماده دوم قرارداد  ،وثوق الدوله

د تأسیس مقصو ،ها لیانازف)سهامی( را نمی دهد مگر این که موافق اظهار نمایندۀ  "اکسیونی"

 شرکت سهامی نبوده فقط

وزارت  بوده باشد. لیانازفتقسیم سرمایه و منافع بدست آمده بین وراث و سایر اعضاء شرکت 

ربیع الثانی  9مورّخه  رشامون چند و چون این امر طی گزاخارجه برای پرسشی پیر

 :نوشتچنین به احمد شاه  م1917فوریۀ 12ق/1335

 یسهام یکمپان لیمذکور تشک یوکمپان انازفیل یسفارت روس راجع به کمپان یدر باب تقاضا»

ها  لیانازفنمایندۀ  کرده و مخصوصاً با مسیو گریگوری، مراجعه لیانازفراردادهای قبه  دیبنما

مالقات نموده و این صورت مراتب به او تشریح شد که به موجب ماده دوم کنترات )قرارداد( 

برای ترقی کل صیادی شیالت،  که این طور مذاکرات اگر چنانچه ق1314مطابق  م1896مورخ 
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بخواهد برای خود شرکایی قرار بدهد، لهذا از این تاریخ به بعد مجاز و  لیانازفگیورگی مسیو

از روی قانون مملکتی روسیه در انعقاد و دایر  ،است که هر وقت از اوقات الزم بداندمختار 

نمودن آن شرکت مختار خواهد بود حق تشکیل کمپانی سهامی داده شده، ولی در کنترات های 

صالحیت خود را از دست داده است. او اظهار همۀ  ،بنابراین ،بعد باید به این مسئله اشاره کرده

به قوت خود باقی است زیرا که این قرارداد آخرین کنترات قانونی  م1896الً قرارداد داشت که او

ق ضمیمه و تکمیل آن است. به 1324م مطابق 1906است که با دولت منعقد شده و قرارداد 

طوری که این ضمیمه مواد قرارداد اصلی را از قوت خود بی اثر نمی کند و ثانیاً در این جا سوء 

تأسیس کمپانی  ،شده و من ناگزیرم توضیح بدهم که مقصود صاحب امتیازتفاهمی حاصل 

 ،خاتمه خواهد یافت. بنابراین م1925سهامی به معنی حقیقی آن نیست. زیرا به طور قطع در سال 

 )بازخرید( تیاعبا ،کدام سرمایه دار سهام شرکت یا امتیازی را که موعد آن هشت سال باشد

یح معلوم می شود که مقصود ما تأسیس شرکت حقیقی سهامی پس از این توضخواهد نمود. 

نیست بلکه منظور این است که اکنون صغار صاحب امتیاز اصلی کبیر شده و در صدد تفکیک 

و سرمایۀ آن ها  ءاموال خود بین ورثه و شرکاء هستند و می خواهند این امتیاز را به عهده شرکا

منظم این کمپانی بقیه مدت امتیاز خود را  طرز ادارۀ تقسیم کنند که سهم هر یک معلوم شده و به

به خاتمه برساند. مراتب را به عرض رسانید تا به هر طوری رأی مبارکه متوجه گردد جواب 

 «یادشت سفارت نوشته شود.

 ایه شرکتیعنی تنها با تقسیم سرم جواب دولت ایران، همان بود که وثوق الدوله در نظر داشت

کرده بود،  پشتیبانی و حمایترا  لیانازفموافقت داشت. سرانجام روسیه تزاری که همواره شرکت 

 را اطالع داد: لیانازفطی نامه ای به وزارت خارجه ایران، تشکیل تجارتخانه 

ند، به موجب ماده دوم قرارداد مورخه هها به سفارت اطالع می د لیانازفاز قراری که از ادارۀ »

تجارتخانه ها به عنوان ه ایران و اداره مزبوره، منعقد فی ما بین دولت علی1896ّ دهم اکتبر 

ها تشکیل شده و اعضای تجارتخانۀ مزبور فقط شرکای سابق اند و اسامی  لیانازفورّاث  تجارتخانۀ

و  2و الکساندر آقا قوفوویچ 1لیانازفآن ها از این قرار است: مارتین و استپان و لئون گئورگویج 
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ملک آزاریانتس و سارابکوف. محض استحضار وزارت جلیله امور خارجه دولت علیه زحمت افزا 

 «شد.

 لیانازفلغو قرارداد 

ستقالل و او  یدشمن اصل ،یتزار هیروس یدر امپراتور م1917/ق1335االول  عیرب با وقوع انقالب

 خواهان یو آزاد ونیدر دل مل یدیام ۀبارق هیانقالب روس یروزیسقوط کرد. پ ران،یا تیتمام

ران به یدر ا یتزار هیروس یرپنداشتند دوران ستمگ یگروه که م نیاز ا ینهاد. کسان یبر جا رانیا

 24به،کشنیوز در ر ،رو نی. از اندیدفتر را خود بگشا نیبرگ ا نیبر آن شدند تا نخست ،دهیسر رس

از  یشامل بعض ،یرانیا ریهشتاد و نه نفر از مشاه م1917 لیآور17 /ق1335یالثان یجماد

جلس مبه  یخواه، تلگراف یو وطن دوستان آزاد یمل یگذشته مجلس شورا ۀسه دور ندگانینما

نقالب ا ه،یملت بزرگ روس یروزیاز پ یفرستادند و در آن پس از ابراز خشنود هیروس یدوما

 یکیتار نیکردند که سرانجام جهان را روشن خواهد کرد و واپس هیتشب یرا پرتو درخشان هیروس

1- Leon Georgyov Lyanazov 

2- Alexander Agha Kufovich 

 رانی( اتیکه انقالب )مشروط یحاکم در شورو یها کیبلشو یدر آن سو ها را خواهد زدود. 

به پا خواستند  رانیا یجلب دوست یکردند، برا یم یدر شرق تلق "یانقالب سراسر کی دیکل"را 

در م 1917دسامبر  3 / ق1335االول  عیرب 17در "خلق یسرهایکم یشورا"گام  نیو در نخست

را  م1907ۀمحکوم و معاهد رانیرا در ا یتزار سمیالیخطاب به مسلمانان و شرق، امپر یا هیانیب

خارج  رانیفوراً از ا یروس یروهاینمود و اعالم داشت به محض خاتمه مخاصمات، ن یملغ

 نیتر از ا خواهدگشت.دلگرم کننده نیتضم شیسرنوشت خو نییدر تع انیرانیخواهد شد و حق ا

 ۀخارج ریوز ،یتروتسک م1918 هیژانو 27 /ق1336االول  یجماد 13مورخ ادداشتی ه،یانیب

دو کشور  نیتمام معاهدات منعقده ب م1907 راردادق یبود که عالوه بر الغا رانیبه دولت ا یشورو

در آن  ایمحدود ساخته  یآزاد و مستقل به نحو تیموجود کیرا در  رانیکه حقوق مردم ا

بود که خود را از  رانیدولت ا یفرصت، برا نیزمان،بهتر نیساخت. ا یملغ ،کردند یمداخله م
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کار را  نیا یقدرت و توان الزم برا رانیا یرها سازد، ول هیدولت روسسلطه صد ساله  ریز

به اشغال درآمده بود. با وجود  یجهاناول در جنگ  یطرف یچرا که با وجود اعالم ب ؛نداشت

 انیم نیسلطه به کار گرفت و در ا نیا یاز بندها یگسستن برخ یتمام تالش خود را برا ن،یا

این قرارداد  بود. کشورشمال  التیش ،به خود جلب کردرا  رانیاز موارد که توجه دولت ا یکی

سال ها با حمایت و پشتیبانی روسیۀ تزاری منابع طبیعی دریای ایران را به غارت می برد.شرکت 

جهانی و انقالب روسیه بهای شیالت را به دولت ایران نپرداخته اول و در کشاکش جنگ  لیانازف

خبر دهد که به علت  رانیخواست که به دولت ا یتزار یۀخاطر از سفارت روس نیبه همبود.

 یبرا یگونه اقدام چیو مختل شدن امور بانک ها ه هی( در روسی)حکومت نظام "ماژور فرس"

 رانیرا سر موقع به دولت ا ءو امکان دارد نتواند اجاره بها ردیگ یصورت نم حوالجات فرستادن

 انجام بدهد. ید کارخواهد، تا بتوان یچهار ماه فرصت م رانیاز دولت ا ،نیبنابرا ند،یپرداخت نما

ت هلت پرداخآن ها موافقت نمود و آخرین مدولت ایران با وجود خالی بودن خزانه، با تقاضای »

ن تاریخ، آاعالم نمود و هشدار داد که در  م1918مه 27 /ق 1336شعبان 17اجاره بهای آنان را

ل چهار ماه وه تنزیالها می بایستی بدون هیچ عذر و بهانه ای اجاره بهاء تعیین شده را به ع لیانازف

ع ت به موقبپردازد و در صورت تخلف، اولیاء دولت ایران نظرات خودشان را راجع به شیالمهلت 

 «د گذاشت.ناجاره خواه

ایان انقالب پیعنی تا  ها اجاره بها را نپرداختند و این بار فرصتی بیشتر از دفعه قبل لیانازفباز هم 

مایت می ها ح لیانازفسفارت روسیه تزاری که همچنان از این تعلل  روسیه، درخواست نمودند.

لی دولت مجدداً تقاضای فرصت و زمان بیشتری را نمود. و ق1336طی نامه ای در شعبان  ،کرد

روسیه را  د و درخواست سفارتبسته بود تشخیص دا لیانازفرا بر خالف قراردادی با ایران آن 

 رد کرد. 

به جای میرزا م 1918آوریل  30/ ق1336رجب  19در  ،نجف قلی صمصام السلطنه بختیاری

ی که بر سر منصوب گردید. بعد از جریان های حسین خان مستوفی الممالک به ریاست الوزرا

صورت گرفته بود، پس از مذاکراتی پیرامون آن در هیأت دولت و وزارت  اجاره بهای شیالت
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، مشاورالملک وزیر فواعد عامه، 1918ژوئن  1336/1شعبان  12، در تاریخ انجام شدفواعد عامه 

 انازفیقرارداد ل یالغا یتزار هیسفارت روسلغو نمود. و بالفاصله طی نامه ای به  رسماً قرارداد را

 اعالم نمود: یبه طور رسمرا 

فسخ  دولت ایران با وجود عدم پرداخت مال االجاره شیالت توسط مستأجر آن، خود را در»

ه خواست اجاره ذیحق دانسته و بعد از چهار ماه مهلتی که برای پرداخت مال االجاره نظر ب

ه ب .ندانست ها را قابل اعتماد لیانازفدولت دیگر اظهارات  ،سفارت روسیه به مستأجر داده شد

رده و بن سنوات عالوه نظر به اینکه مستأجر شیالت در مقابل میلیون ها منافع و فوایدی که در ای

موده و حفظ احترام خود تحمل ن ، برایه همواره ضرر فاحش در این معامله داشتهدولت علیّ

 بهاتتش ومختلف  نیبه عناو ریچند ساله اخ نیدر ا هیّدولت عل ییمستأجر بر خالف مساعد نها

و  اف کردهاستنک ،وجه طال که شرط قرارداد آن ها بوده یاز ادا )بهانه های واهی( ضهیمر ریغ

ال تأدیه م از حقیقی را به دولت نپرداخته و هذه السنه عالوه بر مراتب فوق، بلکهۀ ثلث اجار

وزارت  خودداری و استنکاف نموده است و ،االجاره در موقع خود و بعد از موقع تقاضا شده

سخ آن را ف داشت فسخ و ابطال قرارداد شیالت را اعالم داشته وادامور خارجه به موجب همین ی

حر بم سواحل ه امر به توقیف و ضبط ادارات شیالت در تماشده می داند و به مأمورین دولت علیّ

اخطار و  ف هازانارد که مراتب را به اداره لیخزر خواهد داد و از اولیای آن سفارت سنیه تقاضا دا

ر دید ماهی مقرر فرمایند که هر قیمت و از اسباب و لوازم و واتکّه های متعلق به شیالت و ص

اِلّا  وبه وزارت خارجه بدهد که اگر در بین آن ها موافقت حاصل گردید  ،خاک ایران دارد

. ارج نمایدخموده و در مدت معین از ایران شرط هفتم اداره کلیه ملزومات خود را جمع نمطابق 

عهدۀ  ت که بره ایران هر گونه حقوقی را تا این تاریخ مطابق قرارداد شیالبدیهی است دولت علیّ

  «ها باقی مانده مطالبه خواهد نمود. لیانازف ،ادارۀ

، برای پس از اینکه دولت ایران به طور رسمی قرارداد را لغو نمود و به سفارت هم ابالغ کرد

ها در سواحل دریای مازندران را توقیف نمود. پس  لیانازفوصول طلب خود و اتباعش، اموال 

به سوی ایران حرکت  ،که در این زمان در روسیه بودند( اطالع یافتند) لیانازفاز این که خانوادۀ 
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کردند و از سفارت روسیه تزاری درخواست کردند که به این اقدام دولت ایران اعتراض کرده و 

ق، به این اقدام 1336شوال  14بخواهد در تصمیم خود تجدید نظر بکند. سفارت روسیه در 

ی اشتباه ها، عمل لیانازفو بدون رضایت  راض کرد و آن را بر خالف قرارداددولت ایران اعت

  دانست.

 وصاً درخص ؛اوالً مسئله الغای امتیاز بدون رضایت مشترک طرفین، نمی توانست صورت بگیرد»

 رانیلت ابه طور وضوح نوشته شده است که دو ق1324صفر  17نامه  ازیماده دوم امتصورتی که 

 آن رد، ثانیاًها مقررات کنترات )قرارداد( را فسخ و متروک ندا لیانازف تیمتعهد است بدون رضا

رداخت از پ ،نداها برده  لیانازفها منافعی که  وزارت جلیله مرقوم داشته اند که با وجود میلیون

می رود  ت متمنی است که آن وزارت جواب دهد که آیا تصورارمال االجاره تعلل می ورزد. سف

 ،می داند ه آن را مبلغ نازلیمال االجاره سالیانه که دولت علیّبه سبب مسامحه در پرداخت 

اده فوق الع آن را هها خود را علی العمد دچار خطر از دست دادن منافعی که دولت علیّ لیانازف

حب د صابنماید، آیا ممکن است تصور مسامحه ادارۀ مزبور از تعهدات خود با ورو ،می داند

در  نماید و اشاره می ،اً وزارت خارجه به مهلتی که داده شدثالثاداره به طهران موافقت کند. 

اتمام  صورتی که به یاد داشت سفارت هیچ جوابی داده نشده بود و فقط شانزده روز قبل از

 خود آن یرد ور است چهار ماه مهلت مزبور را بپذه اطالع می دهد که حاضچهارماه دولت علیّ

 رابعاً برای روسیه در این موقع چه قدر وقت الزم دارد....وزارت اطالع دارند که مخابرات با 

ز یرا غیر ازجلیله پوشیده نیست که با اوضاع حالیه نمی توان به آسانی تحصیل پول نمود دولت 

 عین خیلیهیچ از بانک های حالیه نمی توان جز از یک مبلغ منات م ،پرداخت پول به کارگران

در  ،ادندن می فرستها تهیه کرده و به ایرا لیانازفوجهی را که  مختصر در هر ماه بپردازد و مکرراً

بین راه ضبط شده است و فقط همین فرس ماژور )حکومت نظامی( سبب عدم پرداخت مال 

حصیل ها در ت آن )حساب( ها بوده و هیچ ربطی به اعتبار اداره مزبوره و مساحی لیانازفاالجارۀ 

یاز لغاء امتا بودنسفارت جداً از قبول قانونی  ،اتب فوقوسایل نداشته است. خامساً نظر به مر

  .«اهد نمودها استنکاف ورزیده و با تمام وسایل ممکنه حفظ حقوق ادارۀ آن ها را خو لیانازف
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ید نظر سفارت روسیه در آخر به سختی مشکالت عملیات صید ماهی اشاره کرده و خواستار تجد

 دولت ایران در این مسئله شد.

الف دولت مخ میتصم نیکه با ا ندشد یم دایپ یخود وزارت امور خارجه هم کسان البته در

ود. به ب "وزارت خارجه یروس راتیتحر ۀادار سیرئ ،نصرالسلطنه"آن ها  نیورزند، از مهم تر

تأجر مملکت، مس نیحمل و نقل در ا لیو نبودن وسا هیبا توجه به انقالبات روس یو ۀدیعق

زم ال نکاریا یاسباب و لوازم برا یادیمقدار ز ن،یشود، عالوه بر ا ینم دایپ التیش یبرا یدیجد

 چینه ه ومزبور، نه دولت  لیکرد و بدون وسا هیته هیتوان از روس یموقع نم نیاست که در ا

دادشان که قرار نیها بعد از ا لیانازف نیهمچن .دیکار را اداره نما نیتواند ا ینم یگریمستأجر د

 .».....درا نخواهد دا شان ساتیاجازه استفاده از تأس دیوجه به مستأجر جدچ یلغو شد، به ه

 یالغا رارداد ودولت فرضاً به فسخ ق یایو سواحل بحر خزر اگر اول النیگ یکنون تیبا وضع اًیثان
 ری عایداتآیا خواهد توانست آزادانه شروع به عملیات جمع آو ،ها شامل شود لیانازف کنترات

 «دولت نماید.

ها دو  فلیانازاین است که  ،از نظر وی مهمترین مسئله ای که دولت بایستی به آن توجه کند

مانده و دومی از  خاتمه می یابد و فعالً دو ماه از آن باقی م1920قرارداد دارند که اولی در سال 

 منقضی می شود: م1925شروع و در سال  م1921سال 

 یبهم  ندانچ ،که این آقایانی که به تهران آمده اندم این است آنچه این بنده استنباط می کن»
ه بین خاطر نیستند که به سبب اوضاع جنگی و انقالبی روسیه و ضرر کلی که به آن ها به ا لیم

 تدای سالآن ها وارد می شود، دو سالی کار شیالت در دست آن ها نباشد و بعد دوباره از اب
تصور می  شیالت را بدست گیرند. با وجود این ،به موجب قرارداد جداگانه ای با دولت م1921

جۀ کنم که اولیای دولت در این مدت دو سال جز ضرر و خسارت و اختالل امر شیالت نتی
 «ها نخواهد برد. لیانازفدیگری از قرارداد 

بگیرد و  لیانازفالغاء قرارداد نصرالسلطنه از دولت خواست که قبل از اینکه تصمیم قطعی دربارۀ  

آن را مورد  و سفارت روسیه و دولت ایران مجدداً لیانازفدر جلسه ای با حضور نماینده ورّاث 
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بررسی قرار دهد. دولت ایران همچنان بر روی تصمیم خود پافشاری می نمود و راضی بود بیشتر 

 دریای مازندران باز نکند. از این ها ضرر بکند ولی دوباره پای اتباع دولت روسیه را در

 زارت خارجهوطی نامه ای به  ،معرفی شده بود لیانازفکه به عنوان وکیل وراث  لیانازفمارتین 

پیرامون  م، آمادگی خود را برای مذاکره1918اوت  30/ ق1336القعده  یذ 22مورخه در ایران 

  :عقد یک قرارداد جدید با دولت اعالم نمود و یادآورشد

رده و تأسیس تجارتخانه شیالت در سواحل دریای مازندران چندین کرور تومان خرج کبرای »

هدید تهرگز چنین کاری نمی کرده است و از طرف دیگر  ،اگر به خاطر طول مدت اجاره نبود
  «رد.ککرد به هیچ وجه از اثاثیه و ملزومات خود، چیزی به مستأجر جدید واگذار نخواهد 

رین آن د که مهمتبرای بدست آوردن دوباره امتیاز، به دولت ایران دا پیشنهادهایی لیانازفمارتین  

 ها به این صورت بود:

حالیه  قرارداد ،ه منعقد گرددقبل از اینکه قرارداد جدیدی راجع به شیالت با اولیای دولت علیّ» 

 جاره عقب. مال االدبه فسخ آن به قوت خود باقی خواهد بو لیانازفاعتبار دارد و اعتراضات 

 داد جدیدافتاده موافقت شرایط کنترات تمام و کمال بدون تأخیر پرداخت می شود. برای قرار

 مال االجاره به قرار زیر است:

 .پنج سال اول از قرار سالی یکصد و پنجاه هزار تومان

 .هزار تومان هشتادو  کصدی یاز قرار سال دومپنج سال 

 .هزار تومان ویست و دهد یاز قرار سال سومپنج سال 

 .هزار تومان دویست و چهل یاز قرار سال چهارمپنج سال 

 .هزار تومان دویست و هفتاد یاز قرار سال پنجمپنج سال 

 .هزار تومان سیصد یاز قرار سال ششمپنج سال 
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ه ولت علیّبه اضافه مال االجاره مذکوره فوق، هر ساله از منافع خالص شیالت صدی بیست به د

عه واگذار خواهد شد از منافع خالص شیالت، سالیانه صدی دو، برای مصرف خیریه و توس

 برای خود حق داده می شود که لیانازفمعارف در تحت اختیار هیأت دولت پرداخته می شود. به 

یران حق دعوت نماید و تشکیل شرکت بدهد یا کمپانی اسهام تأسیس نماید که اتباع ا شرکایی

در  اضر استلیانازف ح و از اسهام آن خریداری نمایند. هدر آن کمپانی شرکت نمود داشته باشند

ه داخل مذاکر ،صورتی که هیئت محترم دولت نظریاتی در خصوص این پیشنهاد داشته باشد

  « رساند.بشده، نظریات هیئت دولت را تحت مداقه گرفته و عقیده خود را راجع به آن به عرض 

که د ان حاضر شبه نتیجه رسید و دولت ایر لیانازفسرانجام نامه نگاری ها و پیشنهادهای مارتین 

هیه تین ترتیب به آن ها واگذار نماید. قرار واگذاری شیالت به اامتیاز شیالت شمال را مجدداً 

 هیندنما لیانازفشده بود که بین وزارت تجارت و فواعد عامه از یک طرف و آقای مارتین 

ر زیر با زفلیاناقراردادی منعقد شود، ولی مارتین  ،ف دیگراز طر لیانازفتجارتخانه برادران 

 نرفت و اعالم داشت: 

رف از ط ازفلیانباید نوشته بین اعلیحضرت سلطان احمد شاه پادشاه ایران از یک طرف و مارتین »

از  ریروز، غام رانیکه ا ندیگو یم نیدولت به مارت یایقرارداد منعقد گردد. هرچه اول دیگر، این

نشد که نشد  هیچ مسئولیتی ندارد،است، دارای قانون اساسی است و شاه  مشروطه است، اآلن روزید

 «و وی زیر بار نرفت و مذاکرات به هم خورد.

ه با برآمد ک وی درصدد ،با دولت ایران به شکست انجامید لیانازفبعد از اینکه مذاکرات مارتین 

قتصادی ، از توان و قدرت سیاسی و الیانازفکشاندن پای تجار بزرگ ایرانی در سهام شرکت 

غو لش بر سر در اوج کشمک ،آنان برای گرفتن امتیاز از دولت ایران استفاده کند. به همین سبب

فروخت  1«یار بوشهرحاج معین التج»را به  لیانازف، سه سهم از سهام کمپانی لیانازفقرارداد 

 ولی این ترفند هم به نتیجه ای نرسید.
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شده به علت  دیص یها یماه یادیاز صادرات، مقدار ز انازفیشرکت ل تیبه علت ممنوع

وزارت  به 1336شوال  8مورخه  ینامه ا یط هیهوا در حال فاسد شدن بود. سفارت روس یگرما

 نوشت: رانیامور خارجه ا

 شما از ،نیزده در حال فاسد شدن است، بنابرا خی یها یماه یتمام دیبه علت نبودن اسچون » 

أت هی «دیماصادر گردد که از حمل امتعه مزبور ممانعت نن یکه فوراً حکم تلگراف میتقاضا دار

 دولت بعد از بررسی موضوع دستور داد: 

 ه بعد ازکه آن مقدار ماهی که از تاریخ الغای اجاره صید شده بود حمل شود و آن مقدار ک»

ضوع ر این مومتعلق به دولت ایران بوده و قیمت آن باید به خزانه برسد و د ،تاریخ مزبور است

 «است. دولت نمی تواند گردد و دولت در اقدامات خود محق بودههیچ گونه مسئولیتی متوجه 

 لیانازفرسیدگی دولت ایران به بدهی شرکت 

ی و روسی هم به دولت ایران و هم به دیگر تجار، ماهی گیران و کارگران ایران لیانازفشرکت 

 نقول، دردارایی شرکت اعم از منقول و غیر م ،شرکت، مبالغ زیادی بدهکار بود. از طرف دیگر

 داشت. رانیر اد یگسترده ا یتجار ساتیبود و  امالک و تأس یاز بازرگانان سرشناس عصر ناصر یالتجار بوشهر نیحاج محمد مع -1

ستارا تا آمازندران،از  یایدر طول سواحل در یادیداشت. ادارات ص معرض غارت و نابودی قرار 

ز انستند اتو یو کارگران سابق، آنچه را که م رانیو مد بدون سرپرست مانده بود یقل نیحس جیخل

 لیفی قرارسواحل دریای مازندران در بالتک در تمام التیبردند. ادارات ش یادارات به غارت م

رزا مجید ها تصمیم گرفت می لیانازفداشت. دولت ایران برای تنظیم کار شیالت و تصفیه بدهی 

عبان ش 5 کمیسر شیالت را برای رسیدگی به این امر به انزلی بفرستد. در تاریخ ،خان آهی

از عبدالرحمن کمیسیونی مرکب  ،آهیبر حسب دعوت میرزا مجید خان  م1919مه 6ق/1337

 ،التجار حکمران و آقای معین ،کنسول روسیه در انزلی و شاهزاده نادر میرزا ،عیسوی فرهادی

ورد ضبط ممترجم کنسولگری تشکیل گردید تا در  رانی انزلی و همچنین مسیو باغدان،معاون حکم

 و برداشتن صورت دارایی تجارتخانه به مذاکره بپردازند.

www.takbook.com



82 

 

 ونها نمود ، مجید خان آهی اقدام به فروش قسمتی از آلیانازفرت برداشتن از اموال پس از صو

  :سپس در انزلی اعالنی داد

ها،  فلیانازه ه به موجب دعاوی اتباع ایران و سایر تجارتخانه ها نسبت به تجارتخاندولت علیّ»

وقیف تمذکور را  تأمین این مطالبات مصمم شده که دارائی و ماشین آالت تجارت خانهبرای 

ودتر زهر چه  باید ،کند، لهذا تمام اشخاص که مطالبات و دعاوی نسبت به تجارتخانه مزبور دارند

 ،رمین منظوهبه میرزا مجید خان آهی رجوع کنند و مقدار طلب و اسناد خود را اطالع دهند. به 

 فیلت توقع به ها اطالع دهد که انازفیخواهد که به ل یم یکنسولگراز رجب  24انه در وزارتخ

  «را ندارند. یگریانتقال آن به د ایوآن ها حق فروش  ،بودن اموال

فرانک  48000مبلغ  ران،یبه دولت ا انازفیشرکت ل یبر اساس برآورد وزارت امور خارجه، بده

 میرح یحاج انازف،یطلبکاران شرکت ل نیمهمتر نیتومان بود. همچن 120000طال، معادل 

 11500 یگیابیبوطالب در رزایمو تومان  8000 انسیتومان خانه تجارت ،تومان  8000 هیاتحاد

 تومان بود.

 یارپنج بار کابل بزرگ وکوچک و مقد ،یدر انزلشده گذاشته  دهیاموال به مزا انیم در

 یروس 1نکنیحاضر نشد آن را به فرستاده د یخان آه دیقابل استفاده بود که مج یموادکنف

لت رجه، دوبه وزارت خا یفروشد و در تلگراف یبفروشد و اعالم داشت که تنها آن را به دولت م

 آگاه کرد. یو محل یو ادار ینظام جیرفع حوا یبار برا نیا یاتیح تیرا از اهم

را مجید سفارت منحل شده تزاری به شدت به این کار میرزا مجید خان آهی اعتراض نمود که چ

 ،ر استمواد برای پرداخت حقوق کارگرها، که تعداد آن هاچندین هزار نفخان از فروش این 

ه طی نامه ای به وزارت خارج 1337شوال  17جلوگیری می کند. سفارت روسیه تزاری در 

 اعتراض خود را چنین شرح داد:

اوالً به مالحظات پلیتیکی و برای حفظ امنیت عمومی باید علیحده قبالً مسئله استرضای » 

شود. ثانیاً برای این مقصود فقط باید ها در ایران حل و تسویه  لیانازفت در تمام شیالت عملجا
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ها تشکیل گردد. ثالثاً برای  لیانازفاز نمایندگان روس و انگلیس و  در رشت کمیسیونی

ها از قبیل تخته و میخ و کنف که در  لیانازفاسترضای خاص عملجات باید اشیای متعلقه به 

تصمیم قطعی  نبه طور حراج به فروش برسد. با وجود ای ،انزلی و جزو صورت منظور است

ه در رشت و انزلی متخذۀ حضرت اشرف، آقای رئیس الوزرا و دوستدار و مأمورین دولت علیّ

آن از طرف حضرت این عمل را که لزوم حل فوری  .دائماً با این تصمیم موافقت نمی کنند

اشرف معظم له و دوستدار به یک طریق اتخاذ شده به عهده تعویق می گذارند. در آخر هم 

 «سفارت می خواهد که حراج تنها در انزلی باشد چون خریدار آن آماده است.

رجه به وزارت خانامه ای  ق1335الحجه  یذ 20 خیبه تار یدر گزارش یخان آه دیمج رزایم

سه هزار  وها، مبلغ چهل  انازفیل ۀداشت که تا کنون با حراج اموال تجارتخاناعالم و نوشت 

 تافی درحقوق خود را کامالً یرانیتومان به دست آورده، دو هزار و پانصد نفر از کارگران ا

  اموال، هیمانده که بعد از فروش بق یو پنج نفر از آن ها هنوز باق لداشتند و در حدود چه

1- Dinkin. 

 

 شود. یحقوقشان داده م

اتباع  پرداخت حقوق یبرا ؛کار ننشست یهم ب یدر انزل یتزار هیروس یکنسولگر گریاز طرف د

 ینجب نگرامو ،یاقدام کنسولگر نیها نمود. ا انازفیخود، اقدام به فروش اموال تجارت خانه ل

مر کند ادر تهران  هیدر خواست کرد که به سفارت روس ءالوزرا استیشد و از ر یخان آه دیمج

جهت  یاقدام از هر گونه ،داده نشده است رانیشرکت به دولت و اتباع ا یبده هیکه، کل یانتا زم

 کند. یخوددار انازفیفروش اموال ل

خواستند ترک  یرا به قصد باکو م یف انزلوو سارابک انازفیکه لئون ل یهنگام ان،یم نیدر ا

شرکتشان در قاچاق ماهی ایران، به دستور میرزا مجیدخان اقدامات غیر قانونی  به علت ،کنند

و سفارت روسیه تزاری به  ءآهی بازداشت شدند که تنها با وساطت وثوق الدوله، رئیس الوزرا
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آنان اجازه حرکت داده شد. از طرف دیگر، همزمان با اقدام دولت ایران برای فروش اموال 

روی که در تعقیب نیروهای ضد انقالبی ژنرال ها در انزلی، واحدهای ارتش سرخ شو لیانازف

 بودند، وارد انزلی شدند و طولی نکشید که سرتاسرگیالن را به اشغال خود درآوردند. 1دینکین

ز به دولت ایران چه در مسکو و چه در جامعه ملل متحد، نسبت به نقص تمامیت ارضی تجاو

شغال امی داد که جواب و مصرانه اعتراض کرد ولی اعتراضش به جایی نرسید. مسک خاک ایران

گیالن یک اقدام تأمینی است که توسط جمهوری شوروی آذربایجان صوت گرفته و دولت 

د پیاده رد. قوای شوروی به مجرهیچ گونه نظارت و نفوذی بر اقدامات آن جمهوری نداشوروی 

 ،تر داشخان جنگلی که در رأس قوای علیه دولت وقت قراکوچک با میرزا  ،در انزلی شدن

زلی و نها در  لیانازفتماس برقرار کردند. همچنین نیروهای شوروی با تصرف ادارات صیادی 

د که ر یک موردحسین کیاده، اقدام به بهره برداری و قاچاق ماهیان خاویاری آنجا نمودند. تنها 

 ت مزبورشرک اریخاو یو پنج هزار پوند از ماه ستیگزارش کرده است، مقدار ب یکارگزار انزل

 را با زور اسلحه گرفتند و به باکو فرستادند.

 

 قرارداد شیالت پس از کودتا 

باطبایی م( احمد شاه با نخست وزیری سید ضیاء الدین ط1921فوریه  24ش )1299اسفند  5روز 

 موافقت کرد. در کابینۀ وی، رضا خان به وزارت جنگ منصوب شد. دولت ضیاء قول نظم

 جتماعی و استقالل ملی را به مردم داد. داخلی، اصالحات ا

اد ه و اتحمتحد التیا دیداشت روابط خود را با دوقدرت جد میدولت پس از کودتا، قاطعانه تصم

ن را جبرا م1918-1921بهبود بخشد تا بدین طریق وابستگی ایران به بریتانیا در سال های  یشورو

ی اهیر شوروبر عهدنامه ای که پنج روز بعد بین ایران و اتحاد جم ،ه همین خاطربکرده باشد. 

 صحّه گذاشت. بود، بسته شده
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در  که شوروییک هیئت ایرانی به پایتخت شوروی )مسکو( با تغییر در سیاست خارجی  آمدن

خود به  تصمیم گرفت که با همسایه شمالیروی داد، همزمان بود. دولت ایران،  م1920اواخر 

 ده پیشینپردازد. به همین جهت مشاور الممالک )علی قلی خان انصاری اشقلی( نماینمذاکره ب

   مسکو گردانید.با  لح پاریس را، مأمور انجام مذاکرهایران در کنفرانس ص

ر یک بمدتی مذاکره توانست، عهدنامه ایران وشوروی را که مشتمل  زد االممالک بعمشاور 

فوریه  26در تاریخ  2و میخائیل کارخان 1با گئورگی واسیلیویچ چیچرن بود ماده 26مقدمه و 

 یعنی چند روز بعد از کودتا در مسکو به امضاء رساند. 1299اسفند  7برابر  1921

ه ایران زاری نسبت بجبارانه روسیه تبر اساس فصل اول این عهدنامه، دولت شوروی به سیاست 

دولت  ی سابق باکه دولت امپراتور را اوالت و قراردادهاییو رسماً کلیه معاهدات و مق دادخاتمه 

رد. با می شما باطل و به کلی لغو ،ایران منعقد نموده و حقوق حقه ملت ایران را تضییع کرده بود

ی موکول نوشت آن را به مذاکرات بعدرتنها امتیازی که باطل دانسته نمی شد و س ،وجود این

 :بود فصل چهاردهم چنین آمده امتیاز شیالت شمال بود که در ،شد

 پس از رانیدولت ا، هیاشاعه دولت روس یسواحل بحر خزر برا التیش تیاهم قیبا تصد»
 اقارز ۀدارمزبور حاضر است که با ا التیخود نسبت به ش یقرارداد فعل یاعتبار قانون یانقضا

1- Georgiy Vasiluvich Chichern. 

2- Mikail Karkhan. 

مان زکه تا  یمخصوص طیبا شرا التیدر باب استفاده از ش یقرارداد یشورو یاتحاد جمهور 
ل داخ یحاضر است که با دولت شورودولت ایران  نی. همچندینما عقدمن ،خواهد شد نیمع

 تالیواد شم دنیمذکوره در فوق امکان رسان طیموقع شرا دنیتا رس زیکه ن هیحال لیمطالعه وسا
 «.د،بشودیبنما نیتأم یشورو یبا نظر ادارات ارزاق جمهور یمزبور را به شورو

اصلی اهمیت شیالت ایران برای دولت شوروی را باید در عمق زیاد آب سواحل ایران و  علل

نقشی که در پرورش و تکثیر ماهی داشت و همچنین اهمیت محصوالت شیالت ایران در معاش 

بعد از پیاده شدن در مردم روسیه، دانست. به همین سبب بود که واحدهای ارتش سرخ شوروی 

 1دند.کیاده و بندر انزلی به تصرف درآور را در حسن لیانازف انزلی، تأسیسات ادارۀ
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ه کشوروی  تپس از کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه را مأمور تشکیل کابینه شد. نمایندگی دول

های  ین اقدامبعد از قرارداد مودت توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شده بود، در یکی از اول

صول فخواستار اجرای  ،به وزارت خارجه ایران م1921کتبر ا 7خود طی نامه ای به تاریخ 

  .عهدنامه مودت و واگذاری شیالت به دولت متبوع خود شد

ر ود را از هخو وانتیسوف اختیار قانونی  لیانازفاکنون که امتیاز صید ماهی متعلق به شرکت » 

ام مال احترکحیث از دست داده اند، با توجه به اینکه موقع صید ماهی زمستانی نزدیک شده، با 

مسئله  خواهشمند است که در اسرع اوقات سه نفر مأمور مختار خود را برای قطع و فصل این

  «دهند. و خاتمه داد الزمه را تصویب نمودهتعیین نموده و داخل مذاکره گردانید تا به فوریت قرار

 ی، اظهاردولت قوام السلطنه نسبت به مذاکره پیرامون انعقاد قرارداد شیالت با دولت شورو

گی رضایت کرد ولی در عمل هیچ گونه جوابی به یادداشت نمایندگی شوروی نداد. نمایند

قای وزیر آ"یادداشتی با عنوان ر د ،ات دولت ایران به ستوه آمده بودشوروی که از این مماش

 :ی نمودمدولت ایران اعتراض شدیدی به وزات امور خارجه، نسبت به این اقدام  "امور خارجه

( دوستدار در خصوص اجاره شیالت م1921اکتبر  7لسنه )میزان هذه ا 15راجع به مراسله »
 لیشود که با کمال تأسف تا کنون نا یدولت متبوعه دوستدار زحمت افزا مسواحل بحر خزر به 

از  یمدت دوستدار کراراً به توسط همکاران خود با بعض نیاگر چه در ا ،دهیبه جواب آن نگرد
 نیا ابدی یکه م ییها ونیسیجز اشاره به کم یول دیگرد یمحترم دولت داخل مذاکرات یاعضا

 جهیطرف دوستدار حضور نداشت، نت از یا ندهیاز آن ها نما کی چیهمسئله را انجام دهند و در 
را به مدلول  یدولت جناب عال یایدوستدار مجدداً خاطر محترم اول ،نیحاصل ننمود. بنابرا یا

در  که دیمتعهد گرد رانیا هیّکه به موجب آن دولت عل دینما یمتوجه م نیماب یقرارداد ف
ردد و دوستدار به هیچ خصوص ترتیب صید ماهی بتوسط ادارۀ مربوطه دوستدار داخل مذاکره گ

ه نمی خواهد بر طبق بعضی مواد قرارداد مزبور وجه نمی تواند تصور نماید که اولیای دولت علیّ
که به موقع اجرا گذارده شده  تعهدات از این طرف دیر زمانی استرفتار فرماید و در صورتی که 

تمام ادارات  ،بین المللیه بدون انتظار ترتیب رسمی و رعایت آداب و رسوم و دولت علیّ است
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بدیهی است دوستدار معامله متقابله نمی نمایند  .متعلق به روس را به حیطه تصرف درآورده است
ولی به دوستدار اختیار داده شده است که به طور قطع از دولت جناب مستطاب عالی تقاضای 

بنماید.  ،زر استاجرای تعهداتی را که در ضمن آن مسئله ترتیب صید ماهی در سواحل بحر خ
لهذا با کمال احترام خواهشمند است که هر چه زودتر جواب قطعی این مسئله را ارسال فرماید 

ه بدون فوت وقت با اتفاق همکاران دوستدار حاضر است داخل در ترتیب اجاره که آیا دولت علیّ
  «شیالت که به ملت ایران واگذار شده است بشود یا خیر

 18 هایی در ه دستور قوام السلطنه، کمیسیوناصرار نمایندگی شوروی و ب سرانجام با پافشاری و

. از طرف برای حل مسئله شیالت در دربار تشکیل گردید ق1340ربیع االول  27ربیع االول تا 

 زت اهللآقای ع ،واعد عامهمعاون وزارت فالحت و تجارت و ف ،ومدولت ایران آقای ناظم العل

مدیر  ،آقای منصور السلطنه و آقای اسحاق خان رهبر ،و تجارت مدیر کل فالحت ،خان هدایت

رکت شرئیس سابق گمرکات انزلی برای  ،1اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه و مسیو هوئن

وس و رمستشار سابق سفارت  ،2ی شدند و دولت شوروی نیز مسیو پنردر این کمیسیون ها معرف

 به را ودرئیس دوایر خ ،4افروس در اداره ارزاق و آقای احمد نماینده تجارتی ،3مسیو بلیکف

1- Howen. 

2- Pener. 

3- Belikov. 

4- Ahmadov. 

 کمیسیون شیالت معرفی نمود. 

که  یوربه ط ؛را دادند التیشرکت ش لیتشک شنهادیپ رانیدولت ا ندگانیمذاکرات، نما یدر ط

 نیابا  یشورو ندگانیباشد. ابتدا نما یسهم دولت شورو %45و  رانیسهم دولت ا %55 یصد

قسمت  هنکیو ا ماهیگیریمشکالت  ۀدربار میکراس اناتیپس از ب امات کردند. قمواف شنهادیپ

ت ضمن مخالفت با آن، خواستار واگذاری شیال شوروی است، عمده زحمات آن متوجه دولت

ی شیالت به عنوان اجاره شدند که با مخالفت نمایندگان ایران، مذاکرات قطع و کمیسیون ها

 منحل گردید.
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ی ابل توجهبه نتیجۀ ق لیانازفدولت اول قوام السلطنه گرچه در خصوص مسئله شیالت و قرارداد 

 ی بود کهمهمترین کامیابی دولت و ،ایران و شوروی دست نیافت، ولی بهبود بخشیدن به روابط

ای در نتیجه آن، دولت شوروی از مداخالت بی رویه و ارسال مهمات و سایر ضروریات بر

 د. عالوهجنگلی ها خودداری کرد و آن طور که وعده داده بود، در انقالب گیالن دخالت ننمو

 ش1300ر آذ/1921را در ماه دسامبر  ست عهدنامه مودت ایران و شورویدولت وی توان ،بر این

 همین ماه به اتفاق آراء به تصویب برساند. 23در و در مجلس مطرح 

ص شیالت هیأت دولت در خصوپس از  قوام السلطنه،مشیرالدوله پیرنیا به نخست وزیری رسید. 

 اجازه داد برای صید بهاری سال م1922مارس  20/ق1340رجب  20تصویب نامه ای مورخ 

ستیرو آحق انحصاری خرید ماهی سوف و سازان و سُم در انزلی و  دریای مازندراندر  ق1340

یادان صسورگاده در حسین کیاده به دولت روسیه شوروی واگذار گردد و همچنین قرار شد از 

بل در مقا .بومی که از حدود قدیمی خود در مرداب انزلی تجاوز می کنند، موقتاً جلوگیری شود

 هزار تومان بابت حق خرید ماهی به ایران پرداخت نماید. 50غ دولت شوروی مبل

 ریالیکه دولت شوروی به وسیله همین اجاره نامه، صید ماهی بهاری را آغاز کرد و بدون این

ه روسیه گمرکی و حق اجاره به دولت ایران پرداخت نماید، ماهی های صید شده را ببابت حق 

متوقف  ۀ گمرک انزلی، کشتی باری شوروی را در بندر، ادارق1340شوال  10حمل می کرد. در 

ولت دوزیر مختار  ،نمود و حقوق گمرکی دولت ایران را درخواست کرد، بالفاصله روتشتین

بلی، قکه بر طبق مذاکرات  گمرکی انزلی اعتراض و اظهار داشتشوروی نسبت به این اقدام 

ل تقاضا نمود که از حم ران دولت ایران حق گرفتن حقوق گمرکی را ندارد از دولت ای

 نکند.  یریجلوگ اده،یو حسن ک یدر انزل هیروس التیمحصوالت اداره ش

 

شوروی  و قاطع به نمایندگی ی محکمفالحت و تجارت و فواعد عامه طی یادداشتی جواب وزارت

 در تهران داد به این شرح:
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به  حمل یانازفلکرده اند اجازه داد شود شیالت تقاضا اوالً اینکه اشعار داشته اند روس ها ...»

الت چیست؟ شی لیانازفبه هیچ وجه مفهوم نمی شود که مقصود از جمله شیالت  ،خارج گردد

 وندارد  فلیانازه می باشد و ربطی به متعلق به دولت علیّ ،که عبارت از صیادی بحر خزر است

در  لیانازف ملغی شده است. فقط ،گرفتند قرارداد آن ها وکلیه حقوق آن ها که از این بابت می

ت و ا به دولد  که در مقابل قروض آن هت و اموال منقول و غیر منقول دارسواحل بحر خزر ادارا

ت نه در دساتباع دولت اشغال شده است. پس از تصفیه امور آنجا هنوز هم ادارات مذکور غاصبا

س از ختم پها می باشد البته  لیانازف روس ها باقی است و این امور یکی از موضوعات شکایات

نه با هذه الس این فصل صید به تصفیه این عمل هم اقدام خواهد شد. ثانیاً قراردادی در باب صید

و  سم در انزلی و آستیر وروس ها منعقد شده، فقط حق خرید ماهی های سوف و سازان 

ر هزا 50غاست که مبل ذار شدهالسنه منحصراً به روس ها واگ سوردگاه در حسن کیاده برای هذه

ی تومان بابت حق انحصار خرید ماهی های پنجگانه فوق در هذه السنه به دولت کارساز

ج باید دارند،ماهی های مزبور فقط از مالیات مقرر هذه السنه معاف است ولی در موقع خرو

 اری اعماویسوای این ماهی ها، هر قسم ماهی دیگر یا هر نوع خ .حقوق گمرکی کارسازی دارند

طابق ممرکی را گباید حقوق مالیاتی و  ،از اینکه متعلق به این ماهی ها باشد یا نباشد صید گردد

 «حکم عمومی بپردازند.

 

 

  انازفیو قرارداد ل التیش ۀقوام السلطنه و مسئل

 :اعالم کرد یقوام السلطنه برنامه دولت خود را همان برنامه دولت قبل دیجد نهیکاب

 یکه نسبت به بعض یاتیو عمل دیتمام موادآن گرد یمانع اجرا ییبحران ها یقبل ۀنیچون در کاب »

از مواد آن شروع شده بود، ناقص و ناتمام ماند؛ لذا دولت حاضر در نظر دارد همان پروگام 
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 شیاز پ شیو ب دینما لیو تکم بیاست، تعق دهیمجلس رس بی)برنامه( را که در دو نوبت به تصو

 «دول متحابه محفوظ و برقرار دارد. هیخواهد بود که روابط حسنه را با کل یعسا

نحصاری اپس از اینکه دور اول مذاکرات راجع به شیالت به شکست انجامید و قرار موقت حق  

الت برای شی خرید ماهی های پنج گانه به ضرر ایران تمام شد، دولت قوام السلطنه بر آن شد تا

مان د از یک کشور بی طرف پیدا کند. حسین خان عالء، که در این زمشتری جدیایران یک 

برای  1ترشوسوزیر مختار ایران در واشنگتن بود، طبق دستور دولت ایران با دستیاری مورگان 

دتی ممورگان شوستر که  یافتن یک مشتری آمریکایی برای شیالت شمال به فعالیت پرداخت.

ش سیار تالبخزانه داری کل و ریاست مالیه ایران را داشت برای جلب توجه سرمایه داران کشور 

ویق کند آمریکایی را که در آلمان تجارتخانه داشت، تش 2نمود و سرانجام توانست مسیو هانس

نه ، محرمارگان شوسترگزارش فعالیت عالء و مو که تقاضای اجاره شیالت شمال ایران را بنماید.

لی ه دارد ونگبه دولت ایران می رسید. اگر چه دولت پیوسته می کوشید که این فعالیت را مخفی 

میزان  1341/11صفر  12( مورخه 13( و طوفان )شماره 51تاره ایران)شماره خبر آن در روزنامه س

شوروی  نمایندگی د.ایران و شوروی پدید آور، منتشر گشت و این خود طوفانی در روابط 1301

 و، پس از شنیدن این خبر به شدت به دولت ایران اعتراض کرد 3در تهران،مسیو چایکین

 خ فاقاتی رتا دیگر چنین اته سریعتر مسئله شیالت را حل کنددرخواست کرد که دولت ایران هرچ

1- Morgan Shoster. 

2- Hans. 

3- Chikin 

زد رابن وشان به نخ ۀندیخبر نه تنها ناراحت نشده بلکه با فرستادن نما نیاز ا لیانازفوراث ندهد. 

 هیاکه سرم یکشف راه یخود را برا یدواریکا،امیآمر ۀ، معاون اداره تجارت سفارتخان1سن

 ز داشتند.هند، ابرارا نجات د ازشانیامت لهیوس به این عالقمند کند تاکار  نیرا به ا یکایداران آمر

 یخواست که در معرکه ا ینفت شمال بود و نم ازیامت ریزمان درگ نیدر تهران ا کایسفارت آمر

به  کایوقت آمر ری، سف2سبب دکتر الف.د.هاراند نیوارد شود، به هم یبا دولت شورو گرید
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بحر خزر اعم از  یماه دیص هیرا در قض ییکایمحال است بتوان تجار آمر»اطالع داد :  رانیدولت ا

 نیمتزلزل است و ا تیاوضاع آن به غا رایعالقمند نمود... ز هیروس ایباشد  رانیمتعلق به ا نکهیا

 «.میدر حال مذاکره هستشباهت ندارد که  3نفت )شمال( هیکار جبراً به قض

 مال نوشت:شدر مخالفت با بستن قرادادی جدید در مورد شیالت  1302روزنامه ایران در دی ماه 

به  قران( میلیون 20سه میلیون تن ماهی به قیمت چهار کرور تومان ) می دانستید ساالنهآیا شما »....

آیا می  وسیله حکومت دیتاتوری فعلی روسیه مفت و مجانی و بالعوض به روسیه حمل می کنند؟

 کرور 4ر بدانید روسها ماهیگیری بندر انزلی و حسن کیاده و سفید رود را که قیمت آن بالغ 

گیرند و  آالت واردات صید ماهی ضبط کرده میلیون ها ماهی میتومان می شود با تمام ماشین 

لی که د. در حاهمه را به روسیه حمل کرده و می فروشند، بدون اینکه دیناری به دولت ایران بدهن

ما نمی  هزار تومان بود.....خالصه 100زمان تصدی لیانازف ها عایدی خالص حداقل بالغ بر 

روسیه با  یکتاتوریداین اسرار برداشته و به دنیا نشان دهیم رژیم  توانیم در یک مقاله پرده از روی

زادی ملت نجیب و بی آزار ایران به چه سختی و خشونت معامله می کند و چگونه به نام آ

ویک چون خواهی دارد رنجبران و ضعفای ایرانی را از هستی ساقط می دارد.......آقایان بلش

ن منعقد و چند را با ایرا 1921تنا نمی کرد، قرارداد معروف ابتدای کار هیچ دولتی به آن ها اع

 در  وخسارتی که زده بودند واگذار کردند میلیون  300فقره مؤسسه روسیه تزاری را عوض 

1- Rabensen. 

2- A.D.Harand. 

ای مازندران نفت دری ازیامت یدر مورد واگذار لیندارد اواستا ییکایشمال دولت قوام مشغول مذاکره با شرکت امر التیهمزمان با مذاکرات در مورد ش -3

 دینرس جهیبه نت ی)شمال( بود که به خاطر مخالفت دولت شورو

 عوض اولین فایده شناختن حکومت سویت از طرف دولت ایران این بود که حتی دولت متزلزل

کمالیون که خود آن هم هنوز رسمیت نداشت،جرئت نمی کرد آن ها را به رسمیت 

.....هر کدام از این مؤسسات که ضایع و بی مصرف بودهه از قبیل بانک استقراضی، که بشناسد..

جز مشتی طلب آن هم به عنوان پول منات که قیمت حقیقی ندارد، و یا راه شوسه خراب که پول 

مستخدمین آن را سالهاست نپرداخته اند، تحویل داده اند ولی پُرت انزلی،قصبه فیروزه و شیالت 

www.takbook.com



92 

 

توانند ابراز دارند؛ صاف و  ینسبت به آن نم یحق نیکه کم تر ینداده اند و در حال لیتحورا 

تصرف  زیرا ن التیساده، همانطور که در داخله خاک خود اموال مردم را عنفاً ضبط کرده اند، ش

 «نماند. یبه مملکت خود حمل م رانیاز سواحل ا یپر از ماه یها یو هر روز کشت

 یانازفاختالفات داخلی وراث ل

و  وراث لیانازف همزمان با جنگ اول جهانی، درصدد برآمدند با تشکیل یک شرکت سهامی
سفارت  فروش سهام آن سرمایه ای بدست آوردند. که با مخالفت دولت ایران مواجه شدند ولی

 عالم کرد:م تشکیل این شرکت را به دولت ایران ا1916اکتبر  6/ق 1335الحجه  یذ 19تزاری در

 انه مزبورتجارتخانه ای با عنوان تجارتخانه وراث.ق.س.لیانازف ها تشکیل و اعضای تجارتخ» 
لکساندر نازف و افقط شرکای سابق اند و اسامی آن ها از این قرار است: مارتین،استپان و لئوف لیا

 «آقانوویچ و ملک آزار یانتس و سارابکوف

ه وجود بپس از لغو قرارداد بر سر اموال شرکت، میان ورثه لیانازف کشمکش و درگیری سختی 
ف ن لیانازآمد که در همه این دعواها، سفارت روسیه تزاری از لئون لیانازف در مقابل مارتی

 1سو م، با فروش اموال شیالت قره1920/ق1339پشتیبانی می کرد.مارتین لیانازف در سال 
 م خود رادیگر اعضای تجارتخانه، سارابکوف و ملک آزار یانتس را بخرید و سها توانست سهام

سفارت  ارتین بهبه تنهایی برابر با دیگر اعضای تجارت خانه بکند. لئون لیانازف به این اقدام م
ارتخانه روسیه تزاری شکایت برد. سفارت هم کیف مارتین لیانازف را که حاوی اسناد مهم تج

 د.بود، توقیف کر

 از یقسمت الت،یش ۀوصول طلب خود و کارگران ادار یگرفت، برا میتصم رانیهمزمان دولت ا
 میگونه تصمدرخواست نمود هر رانیاز دولت ا هیاموال منقول تجارتخانه را بفروشد. سفارت روس

 وازم ماهی بود.ها و برای کارگران و انبارهای پر از ل ره سو یکی از مهمترین مراکز شیالت بحر خزر بود که دارای ساختمان های متعدد و بیمارستانق -1 

تا  ردیورت بگ( صکاین،ورنیاعضاء )لئون، مارت ۀو موافقت هم تیبا رضا دیدر مورد تجارتخانه، با
ن آعواقب  ۀندیاز طرف افراد انجام نشود که در آ ییاموال به صورت تنها لیو م فیچگونه حیه»

 «گردد. رانیمتوجه دولت ا

حال، وزارت فواعد عامه که مسئول فروش اموال تجارتخانه بود، تنها مارتین لیانازف را در با این 
 19587جریان ماوقع گذاشت و به نماینده خود شاهزاده نادرمیرزا در استرآباد دستور داد که مبلغ 
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مجموعه این عوامل سبب به وجود آمدن اختالف بین   تومان به مارتین لیانازف پرداخت کند.
وزارت  یو حت کایلئون،ورن ه،یسفارت روس گریداعضای تجارت خانه گردید.از طرف 

اقدام وزارت فواعد عامه اعتراض کردند.وزارت امور خارجه به عامل خود در  نیامورخارجه به ا
نامه  یهم ط انازفیبکند. لئون ل یریجلوگ التیاداره ش اءیاسترآباد دستور داد که از فروش اش

 نوشت: نیبه وزارت چن یا

می  نازفلیاکه شریک کامل الحقوق تجارتخانه ق.س.بدون اطالع این جانبان)لئون و ورنیکا( »

د مشغول باشیم و بدون حضور نماینده قانونی تجارتخانه، کمیسیون مخصوص شیالت در استرآبا

فروش اموال مشترکمان می باشد. سفارت روس و وزارت جلیله خارجه مستحضر است که 

نهایی از به هیچ وجه حق ندارد که به ت ،که یک نفر شریک کامل الحقوق است لیانازفمارتین 

کسان  به ،بوده اقدامی نماید تا چه رسد به اینکه اختیاراتی که خود دارای آن هااسم تجارتخانه 

رام تقاضا می ( لهذا با کمال احت2و مسیو رتشکویچ 1دیگر واگذار نماید.)پاول نیکالویچ ساکالوف

 «نماییم که تعلیمات الزمه جهت جلوگیری از فروش بشود.

 ا تأیید کرد و اظهار داشت: استرآباد اظهارات لئون ر )گز(زکارگزار بندرج

آمده و  این دو نفر )سوکالوف و تشکوویچ( با نامه جعلی وزارت فواعد عامه به کارگزاری »

ه ایم آمد انازفلیما از طرف مارتین  ،ها واگذار کرده لیانازفگفته که دولت دوباره شیالت را به 

 از وزارت قره سو را فروخته و حقوق کارگران و طلبکاران را بدهیم. ویکه مقداری از اموال 

 «کند. قیافراد تحق نیا خصوص خارجه درخواست کرد در 

1- Pavel Wikolavich cacalovand. 

2- Retershklivich. 

ا ر یشخص چیه»  :از اعتبار دانست و اعالم داشت یدو نفر را خال نیا یوزارت فواعد عامه ادعا 

 یمن تیاهم یدارا التینامه معتبر از طرف آن وزارت خانه در عمل ش یبدون داشتن معرف

 «شناسد.
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 اننین اطمبه لئو رانیاظهارات لئون توسط کارگزار بندرجز، وزارت امور خارجه ا دییپس از تأ

ت وزار اًریو موضوع حراج که اخ ندینما یتوانند اقدام یداد که اشخاص مزبور بدون اجازه نم

ا قوق آن هحاعضاء، اگر  نیاموال تجارتخانه ب میفواعد عامه اجازه آن را صادر کرده، در تقس

در  یخواست اگر مدرک موثق ینشود، وزارت خارجه دخالت خواهد کرد و از و تیرعا مالًکا

 .رفته شودگ میخارجه بفرستد تا در مورد آن تصم اموال تجارتخانه دارد، به وزارت عییمورد تض

 یدد، طتوانست در امر فروش اموال تجارتخانه وارد گر یوزارت امور خارجه که قانوناً نم

 مورد داد: نیدر ا یبه وزارت فواعد عامه، تذکرات یادداشتی

نه و دخالت شرکاء سه گا تیبا رضا دیبا التیعمل ش هیو کل اءیراجع به فروش اش یهر اقدام -1
 .دیبه عمل آ

 شود. تیرعا یرانیطلبکاران ا هیحقوق کل -2

 "کنیکان لم "وزارت خانه اقدامات آن وزارت خانه را  ،ز دو ماده فوقادر صورت تخلف  -3
 مداخله خواهد کرد. ماًیدانسته و مستق

 ریز ووزارتخانه  نیبه وزارت فواعد عامه هشدار داد به علت عدم دخالت ا یبه صورت جد و

ضاء ه دیگر اعآن وزارتخانه ب خسارتی که بر اثر سوء اقدامات ۀ آن در امر حراج، هر گونهمجموع

این  وزارت فواعد عامه به وارد شود، مسئولیت آن متوجه وزارت فواعد عامه خواهد بود.

 تذکرات، به شدت اعتراض نمود و اعالم داشت: 

ه از طرف این وزارت خان ،تا کنون هیچ اقدامی که موجب تضییع حقوق کسی شده باشد» 
ت، رت نگرفته و یا کسی بر ضد این وزارت خانه شکایت نکرده است تا در صورت حقانیصو

 «این وزارت خانه را بتوان مسئول دانست

در  را که فانازیل نیاسناد مارت فیاز وزارت خارجه درخواست نمود که ک انازفیسرانجام لئون ل

در آن  نسبت به تجارتخانهتزاری توقیف هست، پس بگیرد زیرا اسناد جنایات مارتین سفارت 

 موجود است و تالش مارتین برای پس گرفتن این کیف به همین سبب بوده است.
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 یاسناد را از سفارت تزار یحاو فیتوانست ک رانیوزارت خارجه ا نکهیپس از ا

تجات از وزارت خارجه درخواست کرد، چون اسناد ونوش نیمارت ۀندی، نما1«آقابوبف»رد،یبگ

 دیابدولت  یو رسم ندهیو نما یدو برادر است، تنها با حضور مدع یه دعوموجود، مربوط ب

 شود. شیتفت

رف با حضور دو ط یدوبرادر را به محکمه ا یگرفت که دعوا میتصم رانیسرانجام دولت ا

ند. کواگذار  یدگیرس یبرا ه،یوزارت خارجه و فواعد عامه و سفارت روس ندگانینما ،یدعو

ه بزار تومان هرا به پرداخت مبلغ پانزده  لیانازفمحکمه، مارتین  ن،یاظهارات طرف یپس از بررس

ا هم ردو برادر با هم صلح کردند و کیف اسناد این آن، دیگر اعضاء محکوم کرد و پس از 

 تحویل داد. لیانازفبه مارتین  1923آوریل  25وزارت خارجه در 

 و تقسیم اموال آن لیانازفانحالل شرکت 

د. گردی وفصل از اینکه اختالفات دو طرف دعوی با پادرمیانی وزارت امور خارجه حلپس 

به همین  تصمیم گرفتند اموال و تأسیسات تجارتخانه را بین خود تقسیم کتتد، لیانازفوراث 

ه موجب ماده ب،تنظیم کردند. 1922نوامبر  6سبب، صورت تقسیم نامه ای را در ده ماده در تاریخ 

 م،ی ماده دومزبور را منحل کردند و طیم نامه و با رضایت کامل طرفین تجارتخانه اول این تقس

را از آستا ندریای مازندراکلیه اموال منقول و غیر منقول ادارات صیادی واقع در تمام سواحل 

 سرحد شوروی تا رودخانه اترک سرحد ایران، بین اعضاء تقسیم گردید.

زلی تا بندر ان منقول تأسیسات فنی ادارت شیالت واقعه درغیرلیه حقوق امتیازی و اموال منقول وک

 بارکاس شرق بندر انزلی به انضمام جزیره غالم هدی واقع در مرداب انزلی و  2"ورستی"دَه 

 شرق شد. از ده ورستی لیانازف)لوا()آریل( سهم مارتین گیورگویج  ماهیگیریی ها)قایق(

 1- AghBobov. 

 متر.   1060( واحد طول روسی معادل verstورست)  -2

 ادهیآن در حسن ک یکه اداره مرکز درودیشرق آن )قسمت سفغازیان با تمام نواحی تنکابن در 

( و کی( و )راپورت نای)مرت یریگیماه یبارکاس ها نیهمچن ا،یباشد( با همان حقوق و مزا یم

 هیاروم اچهیکه در در 1چیموسوم به استفان تارسنو یآهن یبا کشت انازفیل یگئورگ یبارکاس ها
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همان حقوق در قسمت استرآباد و مشهدسر)بابلسر(  بهشد. مشا انازفیل چیبود، سهم لئون گورگو

( از آن ورثه النیگ ای()بگون درودی)سف یاز شرق تنکابن تا رودخانه اترک به عالوه بارکاس ها

 .گشت (انازفیل کالیو ن کای)ورن انازفیاستپان ل

دو  و نیچهار قسمت شود که دو قسمت را مارت رانیدولت ا یمقرر شد که اجاره بها نیهمچن

 هیلز وراث ککه مقرر گشت که هر کدام ا نیبپردازند. عالوه بر ا کایرا لئون و ورن گریقسمت د

شت که ملزم گ انازفیل نیمارت نی. همچنرندیسهم خود را بر عهده بگ تعهدات و قروض ادارات

ا ر یگیابیدر رباقرافیم رابوطالبیو م هیاتحاد یلطفعل میرح یحاج ۀقروض مربوط به تجارتخان

 بپردازد. و برادران رمضان اف اسیبرادران تومان قروض ستیبا یهم م کایو ورن دیپرداخت نما

چ ان فئورویو نمایندگان آنان )آنتو لیانازفدر آخر هم این صورت تقسیم نامه به امضاء وراث 

درویچ رفائل آلکسان-درویچ کاس مینوسکیرایکن الکسان-رکوفنیکالبویچ ما-خوشاب

دارۀ لطنه رئیس اآقابایوف( و همچنین عمیدالسلطنه وزیر تجارت و فواعد عامه و فطن الس

 واعد عامه رسید.امتیازات وزارت ف

 به شوروی لیانازففروش سهام مارتین 

 ، اداراتدولت شوروی که هم زمان با جنبش گیالن و اعزام واحدهای ارتش خود به شمال ایران

ود را در انزلی،حسن کیاده و سفیدرود به تصرف درآورده و با وج لیانازفصیادی شرکت 

ولت اقدام د،هم چنان ادارات مزبور را تخلیه نکرده و بدون اجازه م1921امضای عهدنامه مودت 

)عالمت خاویاری و قاچاق آن به شوروی کرده و حتی پرچمی با نشان ستاره سرخ به صید ماهی

 در جمهوری سوسیالیستی شوروی( بر روی ساختمان آن ادارات نصب کرده بود. دولت ایران

 راف دریاچه ارومیه ساخته شده بود و متعلق به شرکت لیانازف بود.این کشتی آهنی در اسکله اط-1

ن اقدام غیرقانونی روس ها اعتراض کرده و آن را بر خالف روح عهدنامه این مدت بارها به ای 

مودت می دانستند و خواستار تخلیه هرچه سریع تر این ادارت بودند وزارت خارجه ایران در 
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دولت دوم قوام السلطنه به نمایندگی مختار شوروی طی یادداشتی اعتراضی به این اقدام آنان 

 اعتراض نمود:

ر ها د ازفانیل ییاموال و دارا هیمختار مستحضر است کل یندگینما اءیکه خاطر اول یبه طور» 

 رانیو تحت نظر دولت ا فیتوق التیبحر خزر پس از انقضاء قرارداد ش یتمام سواحل جنوب

م و حق 1921بر خالف مدلول عهدنامه  یشورو یجمهور دولت نیدرآمده است، مأمور

وجه به خود درآورده و متأسفانه تا کنون با ت یالیآن ادارات را تحت است ران،یا تیحاکم

ناع نموده امت هیّدولت عل نیادارات مزبوره به مأمور میباب شده از تسل نیکه مکرراً در ا یاظهارات

 هیدبات وداو مناس یهمجوار طیمخالف شرا نکهیاز ا ب،گذشتهیترت نیادامه ا نکهیاند. نظر به ا

. واهد بودخ در مقابل صاحبان آن ها و طلبکاران نیسنگ یها تیاست، متضمن مسئول نیدوالت نیب

ه شود، متوج یعاد ریغ تیوضع نیکه از ا یلهذا وزارت خارجه با حفظ مطالبه هر نوع خسارات

 «.میآن هست هیمصراً خواستار تخل

 

را  زفلیانا یاز اعضا یکیاقدام خود، در تالش بود که سهام  نیا هیتوج یبرا یشورو دولت

سهام  خواست که لیانازفدر تهران بود از وراث  "نیترتش"که  یدر زمان یکند، حت یداریخر

ست به مه، نتوانو پنجاه هزار تومان بفروشند، که با اطالع وزارت فواعد عا کصدی متیخود را به ق

 خواه برسد.دل ۀجیتن

دولت  ندگانیاعضاء آن، نما نیب م1922نوامبر  6در لیانازف ۀاموال تجارتخان میاز تقس پس

جلب نظر آن ها هر  یر بودند براضآنان سخت به تکاپو افتادند و حا سهام دیخر یبرا یشورو

را به طور قاچاقی  لیانازفدولت شوروی مصمم بود که مارتین  بپردازند. ،قدر وجه نقد الزم باشد

و محرمانه به روسیه بفرستد و در آنجا برای معامله اموال دارایی اش با وی توافق برسد. با وجودی 

که از طرف وزارت خارجه به کارگزاری سرحدی و ادارۀ گمرک انزلی دستوری در ممانعت از 

ند وی را شبانه و با مورین شوروی توانستمأ از مرز ایران، داده شده بود، لیانازفعبور مارتین 
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و از ایران خارج ببرند  ،لباس ناشناس و به کشتی جنگی که قبالً به سواحل بندر انزلی آورده بودند

  و در آنجا وی را راضی به فروش کلیه سهام خود به دولت شوروی بکنند.

ام ورنیکا(، و ماد لیانازف)لئون  لیانازفاث دیگر م، دولت ایران قراردادی با ور1924ّدر اوت 

 5ید.متعهد شد که در مدت شش ماه مسئله واگذاری سهام شرکت به شوروی را حل و فصل نما

ه دوبار هیلکار خود را به اتمام برساند و بر حسب درخواست وزارت ماکمیسیون شیالت نتوانست 

ولت د بار هم نیشد و ا دیتمد گریمدت شش ماه د یق برا1343شعبان  21قرارداد مزبور در 

 ازیامت یارواگذ حهیو ال دیگرد یخواسته دولت شورو میببرد و تسل شیاز پ ینتوانست کار رانیا

وزارت  وسرگشاده که به مجلس  یدر نامه ا انازفی. وراث لادرا به مجلس د یبه شورو التیش

 گانندیه نماابراز تعجب و تأسف کردند و ب رانیعمل دولت ا نیمختلف فرستادند، از ا یخانه ها

 نوشتند: نیچن یمل یمجلس شورا

سال متعلق به فدویان  15اوالً بر حسب رأی حاکمیت شیالت سواحل بحر خزر تا مدت » 

است.ثانیاً دولت مستلزم است که امالک و اموال ما را از تصرف عدوانی غاصبین تخلیه و به ما 

بیش از  اینجانبان و خود دولت وارد نشود تا واگذار نماید که بیشتر از این خسارات فوق العاده به

که  م1893قرارداد  4معاش و گدا نمانند. بر حسب ماده هزار نفر ایرانی از اهالی سواحل بی  15

ه در همه عرض مسافت از سرحد آستارا الی سرحد ترکستان، دولت علیّ داریم: می ذیالً معروض

این مساحت  د که در عرضههد و حق می دتعهد می کند و به مستأجرین مذکور اطمینان می د

اتکه ها و ابنیه ها دایر نموده و در آتیه هم دایر نماید. احدی حق تعرض و مزبور هر قدر ادارات و

که از تصرف عدوانی غاصبین به را ه کلیه خساراتی دست اندازی نخواهد داشت. دولت علیّ

ثاً تصدیق خواهد فرمود که آن روزی که امالک و اموال این جانبان داده شده را مسئول است. ثال

طعی حقوق و به طور ق ه ایران نسبت به تعهدات خود وفا نخواهد نمودما یقین کنیم دولت علیّ

اینجانبان حق خواهیم داشت که در آن روز به  پایمال خواهد گشت،  فدویان با ظلم و تقبیح

نیم که در ی بلند به عالمیان بفهماو با صدا حکم اجبار و دفاع از خود این مملکت را ترک کرده

ایران قانون نیست،عدالت نیست،انصاف نیست، زیرا که نه فقط حقوق حقه ما را تضییع بلکه 
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امالک طلق ما را بدون هیچ مجوز قانونی به غارت می برده اند. به عالوه در محکمه بین المللی 

عارض و ادعای خسارت  ، نماید در مجمع اتفاق ملل و به هر مرجعی که از حقوق مظلومین دفاع

 وارده ذیل از دولت علیه خواهیم نمود:

بر  نقول و غیر منقول که از شیالت سفید رود و تنکابن و استرآباد و مازندرانقیمت امالک م-1

-20: ه به امضاء رسیده استحسب صورت هایی که از طرف خود نمایندگان دولت علیّ

یست ببیست و دو هزار و ششصدو چهل و هشت تومان و )سیزده میلیون و هفصدو  13.722.648

 قران(

-زارتهای محترم مالیهومقام از امالک مذکوره بر حسب صورت حسابی که به  تفادهحق اس -2

ه )ن 9.445.209-30واعد عامه از طرف اینجانبان تقدیم و بر آن هیچ اعتراضی نشده بود. خارجه ف

 ست و نه تومان و سی قران(میلیون و چهارصدو چهل و پنج هزار و دوی

ر ده از آبهای صیادی یعنی پنجاه نفع از شیالت بر حسب میزانی که دولت علیه حقوق استفاد -3

 قرارداد خود 

 )سی و هفت میلیون قران( 37،000،000، وانیسف معین نموده

  «قران 60.167.857-50جمع: 

د. مبلغ شبه دو قسمت تقسیم می طبق برآورد دولت ایران، بدهی لیانازف ها به دولت ایران، 

.که از این ق بود1344محرم  18تومان تا  44.500تومان که دولت آن را بخشیده و مبلغ  85.945

 مبلغ سهم لئون لیانازف

به اشخاص و  فلیانازعالوه بر این، وراث  تومان می باشد. 23.083تومان و ورونیکا مبلغ  20.417

 بودند که مهمترین آن ها از قرار زیر است: هکارشرکت های دیگری هم بد

 تومان1.132در سفید رود، مبلغ  لیانازفی، پزشک اداره انتن پولیانسک -1

 تومان 7.380بلغ مدر گمش تپه،  لیانازفحاجی از نمایندگان و مباشران اداره  ءعطا -2
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داره به ا م1920سال تومان بابت قرضه ای که در  23.730مبلغ  ،تحادیه برادرانتجارتخانه و ا -3

 داده بود.

 تومان 6000مبلغ  ،یرزا عین اهلل خان باقراف و برادرانشم -4

 تومان7000 ،سترآبادیحاج محمدرضا تاجر ا-5

 هزار تومان 15یر ابوطالب خان دریابیگی، مبلغ م-6

 تومان بابت فروش برنج به اداره 6.997مبلغ  ،یان و کاراریانآقایان آرشومان-7

 تومان  22.600،مبلغ دریای مازندرانصیادان  -8

اهی ق م 1342تا  1337ها، حقوق ماهیانه خود را از  لیانازفده آستارایی وکیل علی حسین زا -9

 تومان 75

قرارداد  مان عقدزحال، تا  نیبود. با ا رانیوراث به دولت و اتباع ا یاز بده یموارد،تنها بخش نیا

ا ه انازفیمازندران را بر عهده گرفت، ل یایسواحل در التیش اریرسماً اخت یکه شورو الت،یش

 ریعمش به ت1305در اواخر  یخود دست برنداشتند. آنان حت ازیبه دست آوردن امت یاز تالش برا

 یابراتمخ ستمیادارات خود در طوالش پرداختند و درصدد برآمدند که مجدداً س یساختمان ها

تراض مورد اع ها انازفیاقدام ل نیا کنند. یرا راه انداز ادهی( و حسن کی)پهلو یبندر انزل نیب

 رانیت اعدم توجه دول یایدر تهران قرار گرفت و آن را گو یشورو ریکب ریسف ف،یورنی دیشد

 داست.

ی ایکلیه دار ،ضمیمه آن 2با انعقاد قرارداد شیالت ایران وشوروی و طبق صورت مجلس شماره 

ایران در سرمایه بود، به عنوانِ سهامِ دولت شده به شوروی فروخته  لیانازفتجارتخانه سابق 

محسوب شد و دولت ایران رضایت داد که تأسیسات شیالتی که دولت  عمومی شرکت مختلط

به عنوان  ،خریداری کرده بود م1925اوت  10قرارداد  2مطابق مادۀ  لیانازفشوروی از مارتین 

بر اساس صورت مجلس  ،سوب گردد. از طرف دیگرسهام دولت شوروی در سرمایه شرکت مح
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سوم ضمیمه هرگونه دعاوی اتباع ایران نسبت به مارتین در صورتی که در محکمه قضایی ثابت 

 متوجه دولت شوروی است. ،شود

ط ایران که به صورت که به صورت مشکلی در رواب دریای مازندرانمسئله شیالت  ،بدین ترتیب

ا به رردید و دولت ایران هم متعهد گردید که هر ساله مبلغی حل گ ،و شوروی درآمده بود

 بپردازد. لیانازفبازماندگان استپان مارتینویچ 

 

 

 گیری نتیجه

د و رار نموبرق کیتاپلمیروابط منظم و د ییاروپا یاز آغاز قرن نوزدهم با کشورها رانیدولت ا

قادر به  ،امور یایاول یاطالع یبه علت جهل و ب یول؛ قرار گرفت یالملل نیب استیدر صحنه س

 یاقدرت ه ی. در کشمکش جددینگرد ییاروپا یقدرت ها انیموجود م یاستفاد از رقابت ها

بت نقش ثا مستیقرن ب لی( در سراسر قرن نوزدهم و اوای)تزار هیروس ران،یدر ا نفوذ یبزرگ برا

د مور شیپاز شیدرعصر قاجار ب رانیشمال ا التیکرد. ش فایا رانیا استیدر عرصه س یداریو پا

 رانیا یدراتازاقالم صا یکیداشت.  هیو روس رانیدرمناسبات ا یا ژهیو گاهیتوجه قرارگرفت و جا

و  هیه به روسبوده ک اریو خاو یاریخاو انیماه ژهیبه و انیانواع ماه ،دریای مازندران قیاز طر

است  رانیدر سواحل ا دریای مازندرانقسمت  نیتر قیکه عم یی. از آنجادیگرد یاروپا صادر م

 یهوا آب و لیبه دل زیو ن زدیر یم ایدر نیکه به ا نیریآب ش یبه واسطه تعدد رودخانه ها زیو ن

ود، به برخوردار ب یخوب ازیمناطق از امت گریقسمت نسبت به د نیدر ا ید ماهیمعتدل آن، ص

 شد. یم دی( صدریای مازندران ی)کرانه جنوب رانیا یدر نواح یماه نیشتریکه ب یطور

پس از عهدنامه ترکمنچای صنعت تولید و سرمایه داری روسیه که همپای فئودالیسم رو به 

م که محمد 1845ق/1264گسترش نهاده بود، باعث شد سرمایه داران توانگری پیدا شوند.تا سال 

 افرادی چون سوجایف،شاه به موجب فرمانی کلیه اجاره های تنظیم شده را باطل اعالم نمود، 
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میرباقروف، عنایت  کفتانیکوف،بیگی، دریا میرابوطالب ساطورخان، قراسیموف]گراسیموف[،

مختلف را از حکام محلی در دست داشتند. حاج  ترکمان و بسیاری دیگر اجاره رودخانه های

ام خود گرفته تمام شیالت شمال ایران، از شاه به ن میرزا آقاسی که فرمان مذکور را مبنی بر اجاره

میرصادق اجاره داد که موجب اعتراض و  بود، به ابراهیم خان دریابیگی و سپس برادرش

روسی هم که از شیالت دست بر نمی داشتند.  کشمکش سخت شد، در ضمن اجاره داران سابق

مانع کار او می شدند. رفتن گراف مدم و  با حمایت کنسول که از ایشان سخت دفاع می کرد،

بلکه آن را شدت بخشید تا جائی نکرد  سفیر جدید نیز نه تنها مشکلی را حل ،گورفکیآمدن دال

دولت را تلخ کند و شیالت را به عبدل  که آقاسی حاضر نشد به خاطر مشتی آب شور کام شیرین

چون عبدل و میرزا ابراهیم خان دریابیگی  نامی تبعه روس اجاره داد. با روی کار آمدن امیرکبیر،

آنان فسخ گردید و با میرزا اسماعیل  الت را به موقع پرداخت نمی کردند، قرارداداقساط شی

پس از امیرکبیر نیز رفتارشان  آقاسی گیالن و محمد ولی بیگ قرار اجاره جدید گذاشته شد.

 بیشتر اوقات دوباره موهن گردید.

 دولت بود، جهان در استعماری های رقابت توسعۀ با نهمزما که نوزدهم قرن پایانی های دهه از

 را خود مواضع ،اقتصادی و سیاسی امتیازهای تحصیل با که دید این در را خود منافع روسیه

 پس روسیه دولت .گرفت پیش در مالیمی روش خود منافع پیشبرد برای ،بنابراین کند مستحکم

 کرانه بر تا شد آن بر دریای مازندران غرب و شرق شمال، های کرانه بر جانبه همه تسلط از

 دریایی های پایگاه ایجاد یکی روسیه ابزارهای مهمترین از .کند پیدا سیطره نیز آن جنوبی های

 ایرانی سواحل در ماهیگیری امتیاز آوردن دست به دیگری و "آشوراده" مانند ایرانی جزایر در

 توانست ،داشت قاجاری انزمامدار در که نفوذی سایۀ در روسیه دولت .بود دریای مازندران

 نام به خود اتباع از یکی برای را دریای مازندران جنوبی سواحل در ماهی صید انحصاری امتیاز

 امکانات و وسایل ها روس که بود واقعیت این از ناشی امر این .بگیرد "لیانازف مارتین استپان"

 میزان دیگر طرف از .بودند آن کنندۀ تولید و سازنده خود چراکه .داشتند بیشتری صیادی

 مالی لحاظ از ایران مرکزی دولت بغرنج و بحرانی اوضاع دیگر طرف از .بود باال  آنها اجاره
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 برخوردها از بسیاری .نشود استفاده خوبی به خدادادی و ملی منابع این از که گردیده سبب

 .بود لیانازف قرارداد متن به نسب اهالی توجیه و اطالع ازعدم ناشی بعدی وتصادمات

ان د به عنوخو اتیح ۀپنجاه سال باًیبزرگ در مدت تقر یتجارتخانه ا سیبا تأس لیانازف نیمارت

ا هم ب هیکرد. دولت روس یعمل م هیو روس رانیدولت ا نیب یاقتصاد و یاسیس ۀواسط کی

 تیماحکرد.  یم یاری یآبز یمنابع غن شتریرا در غارت هر چه ب لیانازفآشکار خود  تیحما

و  ولتمردانگرفت. اگر د یگمش تپه( شکل م ۀقزاق )فاجع یروهاین میکه گاه با ورود مستق ییها

و  منظم تالیتشک جادیبه فکر ا ،یروس ازدارانیو امت گانگانیبرب هیتک یدست اندرکاران به جا

 .مینبود یو نابسامان یسردرگم نیافتادند، شاهد چن یشمال م التیمنسجم ش
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 ضمایم

 

 مورا وزارت پژوهشی خدمات و اسناد مرکز ( سپهساالر خان حسین میرزا به شمال شیالت امتیاز واگذاری مورد در سند

 (2 شماره ،سند.ق1293،اسناد10،پرونده15 خارجه،کارتن
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، سند هـ .ق1299،اسناد 25،پرونده 17)همان،کارتن یروس لیانازفشمال با  التیقرارداد ش

 (4و3و2و1شماره
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 یریاد یشمال در جنوب شرق التیاز قرارداد ش یناش یریاز سند اختالفات و درگ ینمونه ا

ق،سند 1325،اسناد5،پرونده14و در ارتباط با تراکمه )ترکمن ها()همان، کارتن  مازندران

 (.24شماره
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 لیانازفقرارداد عین الدوله با گئورگی 

 

www.takbook.com



111 

 

 

www.takbook.com



112 

 

 

 

www.takbook.com



113 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



114 

 

 فاجعۀ گمش تپه

 ق1329،سال49،سند3،پ57اسناد وزارت خارجه،ک
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 عریضه )نامه( لئون و ورونیکا لیانازف به مجلس شورای ملی 
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 اجاره نامه ماهیگیری
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سه در شمال کشور،تهران،مؤس التیش یادیو ص دیص تیو فعال خچهیملت پرست،عبداهلل،تار

 178،ص1385شمال، التیش قاتیتحق
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 رونوشت تقسیم اموال تجارت خانه لیانازف
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 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 68635سند شماره 
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 جداول

 ق1328-1329در سال  دریای مازندرانمیزان واردات و صادرات بنادر تجاری 

 واردات اسم بندر

 )برحسب مَن(

 صدارات

 )برحسب مَن(

 مجموع

 )برحسب مَن(

 48.907.989 24.181.464 24.726.525 انزلی

 10.312.671 5.209.352 5.103.319 آستارا

 5.868.463 1.897.121 3.971.342 مشهد سر )بابل سر(

 6.923.007 3.971.629 2.951.378 بندر جز )گز(

 39جمال زاده،گنج شایگان،ص

 ق1329-1328سال  مازندرانرفت و آمد کشتی ها در بنادر 

 

 65جمال زاده،گنج شایگان،ص

 ( 1328-1329عایدات بندرهای گمرکی شمال و مصارف اداری آن ها در سال )

 عایدات   نام مکان

 به قران

 مخارج

 به قران

 باقی مانده

 به قران

 1.451.887.75 218.188.00 1.670.005.75 آستارا

 6.717.954.15 441.776.60 7.159.730.75 انزلی

 1.587.562.60 121.316.20 1.708.878.80 مشهدسر

 1.440.884.70 169.461.80 1.610346.50 بندرجز

 ق1332-1332در سال 
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 عایدات   نام مکان

 به قران

 مخارج

 به قران

 باقی مانده

 به قران

 1.989.0146.65 256.206.75 2.245.221.40 آستارا

 9.607.455.90 534.443.80 10.142.899.70 انزلی

 2.453.492.20 139.104.55 2.589.596.75 مشهدسر

 1.326.795.30 201.439.85 1.528.235.15 بندرجز

 43جمال زاده،همان،ص

 مازندراندریای میزان صید ماهی در 

 خوایار ماهی شور تعداد کشتی محل

 پوند6000 پوند20000 کشتی 10 ساری

 پوند100 پوند15000 کشتی4 استرآباد

 پوند250 پوند20000 کشتی6 بندرگز و آشوراده

 پوند45000 پوند250000  روسیه

 202مکنزی،سفرنامه شمال،ص

 ها در شیالت لیانازفمیزان سرمایه گذاری 

 کل ساالنه  مدت امتیاز سال

 فرانک 5.200.000 فرانک 400.000 سال 13 1888-1901

 فرانک 4.200.000 فرانک 460.000 سال10 1901-1910

 فرانک 4.330.000 فرانک 480.000 سال 9 1911-1919

 فرانک 2.500.000 فرانک 500.000 سال  5 1920-1925

 فرانک 16.230.000 فرانک 1.840.000 سال 37 جمع

 220،ص 1390کیخسرو،نبی اهلل،پایان نامه وضعیت اقتصادی استرآباد در دوره قاجار،

 میزان بهای ماهی سوف در زمان های مختلف
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تغییرات بهای یک  مراحل مبارزات ماهیگیران ردیف

عدد ماهی سوف به 

 قران

 050/0 تا پیش از مشروطیت -1

له عین الدو در گرما گرم پیکار آزادیخواهان با لیانازف ها و -2

 1324سال 

70/0 

 075/0 پیش از پیروزی مشروطه خواهان بر اثر پیکار ماهیگیران -3

ا و هبر اثر امتناع دسته جمعی ماهیگیران از فروش به لیانازف  -4

 1325پادرمیانی مجلس شورای ملی در سال 

125/0 

 - بر اثر مقاومت خشن تزاریان در همین سطح باقی ماند -5

ح، متن بر اثر پیکار مداوم دکتر وثوق زمانی،ابولفت 1331 تا سال -6

 و دفاعیه شرکت سهامی شیالت ایران در دادگاه الهه

150/0 

سه در شمال کشور،تهران،مؤس التیش یادیو ص دیص تیو فعال خچهیملت پرست،عبداهلل،تار

 53،ص1385شمال، التیش قاتیتحق
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 تصاویر

 ق.309در  یخلب دیوسط ابوزترسیم شده تکرانه آن  التیو ا تی،والدریای مازندراننقشه 

 

سه در شمال کشور،تهران،مؤس التیش یادیو ص دیص تیو فعال خچهیپرست،عبداهلل،تار ملت

 6،ص1385شمال، التیش قاتیتحق
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 استفان لیانازف

 

 مارتین لیانازف
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 لئون لیانازف

 

 ورونیکا لیانازف

www.takbook.com



136 

 

 

)کاسپین( دریای مازندراننقشه فضایی 

 

 )مازندران( دریای مازندراننقشه جغرافیایی 
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 منطقه ماهیگیری لیانازوف ها )از آستارا تا اترک( در دریای مازندران

 )کتاب ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی نوشته ویلهلم لیتن(
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 huso  Husoفیل ماهی یا بلوگا

 

 Acipenser Persicus قره برون ای یرانیا یماه تاس

 

 Acipenser gueldenstaedtiiیا چالباش  تاس ماخی روسی
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 Acipenser nudiventris شیپ یا تاس ماهی شکم برهنه

 

 Acipenser stellatus اوزون برون یا سوروگا

 

 

 96،صایلیفرهنگ انشر ،1393، یخیتار یکارت پستال ها تیبه روا نالیگ،مهرداد ،ییاسکو
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جمشید دودانگه و  ،انتشارات طلوع،به کوشش1363ویلس،چالز جیمز،تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه،ترجمه سید عبداهلل ،

 126مهرداد نیک نام،ص

   

 308ص.ایلیافشار، نشر فرهنگ ا یصدر نیحس مال،ترجمه غرانیسفر به شمال ا ،1393،بیساموئل گتل ن،یگمل
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 مؤاخذ و منابع

 کتب-الف

 ،یفتاح میو محمدابراه یگل محمد دو انقالب، ترجمه احمد نیب رانیا رواند،ی ان،یآبراهام -1

 1389 ،یتهران، نشر ن

 ریقره چانلو، تهران: ام نیحس قیابن حوقل ،ترجمه و تعل ،سفرنامهیابن حوقل،محمد بن عل -2

 1367 ر،یکب

 1366بال،تهران، طبرستان،به کوشش عباس اق خیمحمد بن حسن ،تار نیالد ار،بهایابن اسفند -3

 1381امک،یارات سانتش ت،یمشروط یاسیو تحول احزاب س شیدایمنصوره، پ ه،یاتحاد -4

رنشده دوران قاجار، در آثار منتش یو اقتصاد یاسیو س یافکار اجتماع دون،یفر ت،یآدم -5

 1356انتشارات آگاه،

 1362دمیت،فریدون،امیرکبیر و ایران،انتشارات خوارزمی،آ -6

 1355ام،ی،تهران،انتشارات پ 2 - ر،چیرکبیخان ام یتق رزایاقبال،م ،عباسیانیآشت -7

ن،انتشارات گروه پژوهشگران جوان ،تهرا 1،چ 3 - الن،جیگ م،کتابی،ابراهیاصالح عربان -8

 1374ران،یا

ات انتشار ،تهران،یریده ش نیاءالدیض دیترجمه س ران،یاروپا در ا استی،محمود،سیزدیافشار، -9

 1358 ،یزدیموقوفات دکتر محمود افشار  ادیبن

 لیمحمداسماع حیتصح ،بهیم ناصرمنتظ خیاعتمادالسلطنه،محمد حسن خان، تار -10

 1367کتاب،  یایدن- ،انتشارتیرضوان

،  هشیاند ران،تهران،نشریا یت اجتماعو طبقا انیروستائ یاقتصاد خیانصاف پور،غالمرضا،تار -11

1355 

www.takbook.com



142 

 

 یخیو تار ینتشارات ادبا ،یترجمه احمد توکل ران،یروس و ا یروابط بازرگان ن،یرواانتنر، م -12

 ،1369 

 1362زوّار، ،تهران،انتشاراتیدیاصغر سع یعل ۀامروز،ترجم رانیاوبن،اوژن،ا -13

اه پژوهشگ ات،تهران،انتشاریدیاصغر سع ی، ترجمه عل رانیاورسل،ارنست،سفر نامه قفقاز و ا -14

 علوم

 1382 ،یو مطالعات فرهنگ یانسان 

 ،جیانآلم کیاز نگاه  یعصر صفو رانی: اوسیسفرنامه آدام اولئار وس،آدام،یاولئار -15

  ،ترجمه احمد1

 1363بهپور، تهران، انتشارات ابتکار نو،  

 1378نا، ین ارات،انتشیریاصغر حر ینادرشاه، ترجمه عل بیطب ینامه ها ،یبازن،پادر -16

 1362 شاه،یعل یفصانتشارات  ،یو اقتصاد عصر صفو استیس م،یمحمدابراه ،یزیپار یباستان -17

 1380انتشارات کویر،،ینیزوق یترجمه مهد ران،یا تی، انقالب مشروطگرانویلبراون، ادوارد -18

محمد  ران،ترجمهیمشروطه ا اتیمطبوعات و ادب خیل،تاریبراون،ادوارد گرانو -19

 1336معرفت ، ،تهران،انتشارتیعباس

نتشارات ، ترجمه محمدحسین کردبچه، اسفری به دربار سلطان صاحبقرانبروگش، هنریش.  -20

 1367، تعاالاط

  1362 انتشارات نشر نو، ،یاحمد، کتاب آب ،یریبش -21  

 1363 ر،یکب ریام لم،تهران،یو د لیگ نده،محمد،فرهنگیپا -22  

 1391ا،شیالت در خزر،رشت،انتشارت فرهنگ ایلی پرتو،افشین،تاریخ -23 
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هامی ، ترجمه کیکاووس جهانداری، شرکت سایران وایرانیان ،ک، ادوارد یاکوپالوپ -24

    1361، انتشارات خوارزمی

(،محقق و مصحح یفارس یخط یمازندران)مندرج در کتاب سفرنامه ها ،سفرنامهیتاد،دارس -25

 1388ومن،تهران،انتشارت اختران،ه      هارون و 

 ر،یرکبیفشار، انتشارات اما رجیا حیبه تصح ،یعباس یعالم آرا خیتار ک،یترکمان،اسکندرب -26

1382 

 1375 ،ینشر ن ،یاقتصاد دیعقا خیتار دون،یفر ،یتفضل -27

 1363ات اقبال،،تهران،انتشار رانیدر ا ازاتیامت خیتار ای یخبر یب م،عصری،ابراهیموریت -28

 1362، انتشارات کتاب تهران گان،یگنج شا ،یجمال زاده، محمدعل -29

  1359 ر،یرکبیام اح،تهران،انتشاراتیس دیحم حیبه تصح اح،یخاطرات حاج س اح،یحاج س -30

، غرب ین بورژوازتمد هیبا دورو رانیگران ا شهیاند ییارویرو نینخست ،یعبدالهاد ،یحائر -31

 1367ر،یرکبیام

رات مروارید حسنی،سید رحمان،تاریخ شیالت شمال )بر اساس اسناد آرشیوی(،تهران،انتشا -32   

 1396بحر علوم،

 1369انتشارات تالش، ،تهران،یبه ترکمنچا ینگاه ن،یقره آغاج،حس ینیحس -31

 1335ر،یرکبی،امیشفره و یعل ،ترجمهیاریرنه، سفرنامه از خراسان تا بخت ی،هانریدالمان -32

 1370ز،یباوترجمه منوچهر اعتماد مقدم، انتشارات ش ران،یدر ا ل،گاسپار،سفریدروو -33

 1371، انتشارات عطار، ییحی اتیح ،ییحی ،یدولت آباد -34

 1343نشر کتاب، وترجمه  ،بنگاهیمازندران دی.ل،مازندران و استر آباد، ترجمه وحنو،هیراب -36
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مد روشن، چ ،به کوشش مح1912مشهد  عیانضمام وقا الن،بهیگ تیمشروط عی.ل، وقانو،هیراب -37

 1351،ی،رشت،انتشارات طاع 1

 1364تهران، انتشارات نگاه،  ران،یا یاجتماع خیتار ،یمرتض ،یراوند -38

 ،سلسلهیاسالم تهران،مرکز دائرۀ المعارف بزرگ ران،یشمال ا یایدر ت،نامیرضا،عنا -39

 1387انتشارات کتابخانه،

 1376،ینشر ن ران،یبا اقتصاد ا ییآشنا م،یابراه ،یرزاق -40

 ریام ،انتشاراتیه وشفر یعل ،ترجمهیاریاز خراسان تا بخت ،سفرنامهی،هانریرنه دالمان -41

 1335ر،یکب

گ فرهن ادیمقدم،بن اعتماد یقل ی،ترجمه عل رانیآمده، مسافرت در ارمنستان و ا ریژوبر،پ -42

 ران،یا

1350 

شار، اف رجیمسعود سالور و ا حیصحالسلطنه، به ت نیروزنامه خاطرات ع رزا،یسالور، قهرمان م -43

 1374ر،یانتشارات اساط

رات افسون، انتشا ،ین الیگ  یفخر دائ یترجمه محمدتق ران،یا خیتار ،یسر پرس کس،یسا -44

1380 

 1374ک،مورخ الدوله سپهر،تهران،انتشارات نام ،خاطراتیسپهر،احمد عل -45

 1374، لکانیرشت، نشر گ یلکیگ یواژه ها یابی شهیر ر،یپور،جهانگ پیسرت -46

 1373در قرن نوزدهم، نشر چشمه ،  رانیاحمد، اقتصاد ا ف،یس -47

 1363نو، ،تهران،انتشاراتیعیا سم،ترجمه غالمرض رانیا یها یدنیسرنا،کارال، مردم و د -48

 1372انتشارات توس،  ،ییغمایترجمه اقبال  ران،یشاردن، ژان، سفرنامه شاردن در ا -49
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 الیسو انکشاف سو تیجنبش مشروط یاجتماع یاقتصاد یها نهیشیخسرو، پ ،یشاکر -50

 1384در آن عهد، تهران، اختران، یدموکراس

 1382 ،ایو جغراف خیرعصر نادرشاه در سفرنامه ژان اوتر، کتاب ماه تا رانیا دون،یفر سته،یشا -51

انتشارات  ه،یندزو  هیدر دوره افشار رانیا یاجتماع یاسیتحوالت س خیرضا، تار ،یشعبان -52

 1378سمت،

 1387در دوره سلطنت قاجار، انتشارات بهزاد، رانیاصغر، ا یعل م،یشم -53

 1378ان،کی(، انتشارات پلهیسکه )دوران قاجار خیتار وش،یدار ،یفراهان یشهباز -54

 1376نشر نو،  ان،یابو تراب نیترجمه حس ل،یش یدیخاطرات ل ،یمر ل،یش -55

 1360چاپخانه شرق ،انتشارات بابک، ،یخیسند تار کصدی م،یابراه ،ییصفا -56

،انتشارات 1ن،چجان،تهرایو مازندران و آذربا النیگ یخیتار یای،ابوالقاسم،جغرافیطاهر -57

 1347ران،یا یجشن شاهنشاه یمرکز یشورا

 1383،یکاشان ضی،ناشر ف 1،چ  2،ج  یانزل یاجتماع خیتار ز،ی،عزیلیطو -58

ن و (،به کوشش محمد گلب رانیشمال ا ی)نواح هیو روس رانیعزالدوله، عبدالصمد، سفرنامه ا -59

 1363کتاب،  یایدن ،انتشاراتیفرامرز طالب

 1383ش، ارات نوربخنتشا ،دریای مازندران یها یژگیبر و یمقدمه ا،ح زاده،یعل -60

 1362آژند، نشر گستره،  عقوبی ران،ترجمهیا یاقتصاد خیتار ،چالز،یسویع -61

 خینشر تار ه،ینصوره اتحادم حیسفرنامه کرمان و بلوچستان، تصح رزا،یم روزیفرمانفرما، ف -62

 1380ران،یا

،تهران،انتشارات آموزش انقالب 3در جنبش مشروطه ،چ  النیگ م،ی،ابراهییفخرا -63

 1371،یاسالم
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 ،تهران،یری(،مترجم منوچهر امی)معروف به سفر نظامزریفر ،سفرنامهیلیمزبیزر،جیفر -64

 1364انتشارت توس،

 ،یجمه ابوالقاسم سردر عصر قاجار، تر رانیا یاجتماع خیاز تار ییجستارها لم،یفلور، و -65

 1366توس،

رات انتشا ،ینور صادق نیترجمه حس ران،یفالندن،اوژن،سفرنامه اوژن فالندن به ا -66

 1356،یاشراق

 1392انتشارات رسا، ن،یجمه احمد تدفوران، جان، مقاومت شکننده، تر -67

ه، انجمن آثار و مفاخر سفرنامه فوروکاوا، ترجمه هاشم رجب زاد ،یوشیفوروکاوا،نوبو -68

 1384،یمل

 1385ترجمه عباس اقبال، انتشارات علم، ران،یال در دربار اسه س ه،یفور -69

 1359 نا ، ی،تهران نشر ب 2،ج  یو شورو رانیدر روابط ا یپژوهش ،حاتم،یقادر -70

استان  یتالیش قاتیمرکز تحق ،یعادل ونسیترجمه:  دریای مازندرانقاسم اف، ح.و، -71

 1370الن،یگ

 1 ه،چیقوط قاجارسشاه تا  نیاز دوره ناصرالد هیو روس رانیها،فاطمه، اسناد روابط ا یقاض -72

 1380،یپلماسید خی،تهران،انتشارات اسناد وتار

 1390نشر مرکز، ران،یا یاسیاقتصاد س ون،یهما یمحمدعل ان،یکاتوز -73

تقرار پهلوی،نشر کاتوزیان،محمد علی همایون،دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار اس -74

 1379مرکز،

 یقل ترجمه عباس ،ی، خاطرات ژنرال کاساکوفسک چیوی یآندر ریمیوالد ،یکاساکوفسک -75

 1344مرغ،یس یکتاب ها ،انتشاراتیجل
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 ،یرامی نوچهرم ،ترجمه(1864 – 1914) رانیدر ا سیو انگل روز،روسیکاظم زاده،ف -76

 1354ن،یانتشارات فرانکل

ارات عباس اقبال، انتش حیبه تصح ،یمحمد کالنتر فارس رزایمحمد، روزنامه م رزایکالنتر، م -77

 1362،یطهور

و  یتشارات علمان ،یمازندران دیترجمه وح ران،یا هیوقض رانیتل،ایکرزن،جرج نا -78

 1380،یفرهنگ

 1384ر،یرکبیانتشارات ام ان،یرانیا یداریب خیناظم االسم، تار ،یکرمان -79

 1369جد،م ،انتشاراتیریده سفرنامه، ترجمه محراب ام وش،یتاد وداشی ،ینسکیکروس -80

آن،تهران،نشر  رامونیو پ اندریای مازندرشناخت  ده،ی،فریکمال زاده، محمود،جعفر -81

 1384زش،یدب

ب قران دربارسلطان صاح بهیکتاب سفر ۀمیمسافرت از تهران تا استرآباد )ضم ،بروگش -82

 1368مهندس کردبچه،تهران،انتشارات اطالعات، ۀ(،ترجم

و  یانتشارات علم ،یدولتشاه لیجمه اسماعتر ،یالکهارت، الرنس، انقراض سلسله صفو -83

 1383،یفرهنگ

 حیوت،برسفورد،سفرنامه کلنل الوت )مندرج در کتاب استرآبادنامه(،به کوشش مسال -84

 1348ر،یرکبیام ،تهران،انتشاراتیحیذب

 یعلم ات،تهران،انتشاریریترجمه منوچهر ام ران،یو زارع در ا ،مالکیلمبتون،آن مار -85

 1362،یوفرهنگ

، 1 ،چیراحمدیم می،ترجمه مر یگیتا تحت الحما زیاز نفوذ مسالمت آم رانیا لهلم،ین،ویتیل -86

 1367 ن،یتهران،انتشارات مع
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 رجی، ترجمه ا یخیتار سمیالیت مارکس و انگلس در باب ماترمارکس و انگلس، مکاتبا -87

 1358توده، ،حزبیاسکندر

 ،انتشارات1،ج یالدیوزدهم مدر قرن ن سیوانگل رانیا یاسیروابط س خیمحمود،محمود، تار -88

 1353اقبال و شرکاء، یشرکت نسب

 1384من، انتشارات زوار، یحمد اهلل، شرح زندگان ،یمستوف -89

 1384تهران، انتشارات راه رشد ،  ،یجلد کی ،یفرهنگ فارس ن،محمد،یمع -90

نسول ک نیاول یمکنز سیشمال) گزارش چارلز فرانس س،سفرنامهیفرانس ،چالزیمکنز -91

(،نشر ی)نظام مافهیدر رشت از سفر به مازندران و استرآباد(،ترجمه منصوره اتحاد سیانگل

 1359گستره،

 دانیاو،تهران،انتشارات ج1مصدق در مجلس پنجم وششم،چ یخیتار یها ن،نطقی،حسیمک -92

،1364 

در شمال  التیش یادیو ص دیص تیو فعال خچهیلت پرست،عبداهلل،تارم -93

 1385شمال، التیش قاتیکشور،تهران،مؤسسه تحق

 ،تهران،ینینگ امهوش ری،ترجمه امدریای مازندران یجنوب یها ،کرانهیگوریملگونف،گر -94

 1376انتشارات کتاب سرا،

کوشش محمد  به ران،یدر ا سی( و انگلی)شورو هیروس ،رقابتیعل ،محمدیمنشور گرگان -95

 1368،ییعطا یمطبوعات ،تهران،مؤسسهیمهر آباد یعیرف

 یاینتشارات دنا ،یاصغر عبدالله یدر زمان نادرشاه،ترجمه عل رانیا ر،یمیوالد ،ینورسکیم -96

 1387کتاب،

 1338ران،یا یبانک مل ران،یا یساله بانک مل یس خچهیمحمد، تار ،یرینص -97
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 1369رات همراه،(، تهران،انتشا1921 هیفور 26) یو شورو رانیا ،بهرام،عهدنامهینوازن -98

 2 - ،چیوشفره یکه من شناختم(،ترجمه عل یرانیرات و سفرنامه )ا، خاطبازیلن،یتیکین -99

 1356،تهران،نشر کانون معرفت،

 1348، ریرکبیما ،یمازندران دیترجمه وح ه،یدوره قاجار رانیا خیواتسن، رابرت گرنت، تار -100

 1363ن،یانتشارات نو ا،یرنیپ یترجمه عل ران،یسال در ا ستیجان، ب شارد،یو -101

، جمه و نشر کتابانتشارات تر ،یدولتشاه لیترجمه اسماع ،یجونس، سفرنامه هانو ،یهانو -102

1383 

 1385خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، ،یقل یمهد ت،یهدا -103

 1357انتشارات توس، ،یجمال واعظ اصفهان دیس یآزاد دیاقبال، شه ،ییغمای -104

 مقاالت -ب

 1364 بهشتی،ارد4ان،شیزشمال،مجله آب التیش خچهیتار ابوالفتح،،یوثوق زمان -1

 نامـه علـوم ،یدوره اسـالم ـرانیدر ا ینیرنشـشه یخیتـار یهـا یژگـیاشـرف، احمـد، و -2

 4شماره  1353 یعلوم اجتماع ،نامهیاجتمـاع

 1328،آبان326تهران مصور،ش الت،مجلهیمؤسس ش یرانیا کین،یرائ لیاسماع -2

 بر هیبا تک هیو روس نرایشمال و در مناسبات ا التیش گاهیدر جا یرحمان،پژوهش دی،سیحسن -3

 1،شمارهیمل ویآرش م(، فصلنامه1926-1828ق/1243-1335) یویاسناد آرش

، 66اسناد نهینامه گنجاز منظر اسناد قراردادها،فص تیبه عصر مشروط یم،نگاهی،کر یمانیسل -4

 1386تابستان،

در  التییش تهاییلفعا ابییاجتماعی به منظور،مکان  ستیحسن،بررسی مسائل ز ،یصالح -5

 2،ص1395، مازندران و گلستان ، النیمحدوده،استانهای گ
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و  یعهد قاجار،فصلنامه علم ییایاز نظر سفرنامه ها و متون جغراف نا،مازندرانیفروزش، س-6

 112-75،صص2،شماره 5سال  ه،ی،مسکویپژوهش

 نامه ها انیپا -پ

نامه  انیه،پایر دوره قاجارد یو طبقات اجتماع رانیا یاسیاقتصاد س ،بهرام،یآقا محمد-1

 1393 ،زمستانیمدرس،دانشکده علوم انسان تیارشد،دانشگاه ترب یکارشناس

ن ی شدن(،پایاانگوپا،فاطمه،تاریخچه شیالت شمال ایران )از قرارداد لیانازف تا چگونگی مل-2

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشکده نامه کارشناسی ارشد،

 1383تاریخ،شهریور 

ه دران در سفرنامو مازن النیگ یو اجتماع یاوضاع اقتصاد یقیتطب یبررس ا،ی،ثریحداد عراق -3

 1394 روی،شهریشناس رانیا الن،گروهیارشد،دانشگاه گ ینامه کارشناس انیعصر قاجار،پا یها

 ی : از اواخر دورهدریای مازندران یجنوب اتیروزانه در وال یزندگ رضا،ی،علیخانقاه یرحمان-4

ام ام یالملل نیارشد،دانشگاه ب ینامه کارشناس انیه،پایقاجار یدوره  انیتا پا یصفو

 1395 ری،تیاسالم قاتیعلوم وتحق ،دانشکدهینیخم

نامه  انیاپمازندران،  یایدر در یماه دیص یو روشها ،آالتیصدرخانلو،رجبعل-5

 1350،سالیدانشگاه تهران، دانشکده دامپزشک ،ی)رساله(دکتر

-1927ق/1296-1306) یو شورو رانیدر روابط ا لیانازفقرارداد  گاهید،جای،امیزیعز-6

 ری،تیسانو علوم ان اتیادب ،دانشکدهیبهشت دیارشد،دانشگاه شه ینامه کارشناس انیم(،پا1917

1385 
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 روزنامه ها -ت

 1315ذی الحجه 10،مورخه 23روزنامه حبل المتین،چاپ کلکته،شماره 

 1381 بهشتیارد 18و  17،مازندراندریای  میچهارگانه تقس یها نهی،گزیروزنامه همشهر

 (ق1315الحجه  یذ 10)نیروزنامه حبل المت

 1301 زانیم 1341/11صفر  12مورخه  (51شماره )رانیتاره اسروزنامه  

 1301 زانیم 1341/11صفر  12مورخه  (13شماره )طوفان روزنامه 

 مجالت -ث

 .66،شماره  1386ابستان مجله گنجینه اسناد ت

 .1392شماره،  17 بهار دیدوره جد ران،یاسالم و ا خیجله تارم

 56 ،شماره 1384 بهشتیو ارد نی، فرورد(نیدانشگاه امام حس) یمجله علوم انسان

 (.27 یاپیپ)3،شماره  1394 زییسال هفتم پا دیدوره جد ،یخیتار یمجله پژوهش ها

 .67،شماره  1386 زییاسناد، پا نهیمجله گنج

و 100 ،صص 1384بهشتیو ارد نی،فرورد 56سال چهاردهم، شماره  ،یمجله دانشکده علوم انسان

99  

 2آبان،ص ،26مجله تهران مصور،شماره 

 53،ص1364 بهشتی،ارد4ان،شیآبز لۀمج

 اسناد -ج

 ایگانی معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه ایران مربوط به شیالتب -1

 سناد بایگانی سازمان اسناد ملی ایرانا -2
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