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 در انگلیس و روسیه طلبتوسعه امپراتوری دو رقابت یا بزرگ بازی
 ایران كه بود واقعیتی مركزی، آسیای بر سروری برای نوزدهم قرن

 كه بازی این هایتاكتیك و قواعد استراتژی،. شد آن درگیر ناخواسته
 شامل شد، تغییر دستخوش شرایط تناسب به و تعریف زمان طول در

 ایران در قدرت دو این هایكنسولگری و سیاسی نمایندگی تأسیس
 تأسیس از پس روسیه و انگلیس هایدولت قاجار عصر در. شدمی نیز

 افتتاح به خود، منافع تأمین برای تهران، در سیاسی هاینمایندگی
 سدة آغاز تا كه ورزیدند مبادرت رشت شهر در كنسولگری تدریجی

 پژوهش. شدند تبدیل كشور سطح در گسترده هاییشبكه به بیستم
 آن كاركردهای و رشت در كنسولگری تأسیس علل بررسی به حاضر

 از رشت در كنسولگری افتتاح كه دهدمی نشان مطالعه این. پردازدمی
 – سیاسی اهداف از چیز هر از بیش روسیه، یا انگلیس سوی

 .شدمی ناشی دولت دو این راهبردی
 

 رشت، روسیه، كنسولگری قاجار، بزرگ، بازی :کلیدی هایواژه

 .انگلیس كنسولگری
 

Great game or competition between imperial 

expansionists, Russia and Britain, in the nineteenth 

century, to get the thorough control of the Central 

Asia, was the fact that Iran was unwillingly 

involved in it. Strategy, rules and tactics of the 

game, which are defined over the period of time 

and changed in terms of conditional requirements, 

including the establishment of  political 

representatives and consulates of the two powers 

in Iran. In the Qajar era, governments of Britain 

and Russia, after the establishment of the political 

representatives in Tehran, due to their benefits, 

attempted to inaugurate gradually the consulate in 

the city of Rasht which in the beginning of the 

twentieth century changed into the widespread 

networks throughout the country. The current 

study, through application of historical, 

descriptive, and analytical approaches as well as 

using library resources and archival documents, 

examines the causes of the establishment of the 

consulate in Rasht and functions assigned to it. 

This study shows that the inauguration of the 

consulate in Rasht by England or Russia are more 

due to the political and strategic goals of these two 

governments than any other elements. 

 

Keywords: Great game, Qajar, Consulate of 

Russia, Rasht, British Consulate. 
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 . طرح مسئله 1
 یبه دوره صفو ییاروپا یهابا دولت رانیآغاز روابط گسترده ا

در اروپا و با رشد نظام  دیكه به دنبال تحوالت جد گرددیبازم
دول  یهابه عرصه كشاكش لیسراسر جهان تبد یبورژواز
 یرقابت شتریب یزمان ۀبره نیها در ارقابت نیشد. ا یاستعمار
 هیمواد اول نیو تأم هیسرما شیكسب سود، افزا یبرا یبازرگان

از اواخر قرن نوزدهم وارد  یاستعمار یهادولت نیبود. رقابت ا
 یهایبنددوره، دسته نیا یژگیو نیشد. بزرگتر یدیمرحله جد

بود كه در اروپا شكل گرفت و بر آن  یو نظام یاسیس
 اطالق شد. سمیالیعصر امپر

به  رانیا نیسرزم ستمیقرن ب لیاواخر قرن نوزدهم و اوا در

شده بود.  لیو آلمان تبد هیروس س،یصحنه رقابت انگل

در تقابل با هم در مناطق نفوذ خود در  هایسیها و انگلروس

 قیو از طر پرداختندیخود م تیبه استحكام موقع رانیا

و  ان،یتجارت، نظام ون،یتوالسیكاپ ،یاستعمار یقراردادها

گستردن نفوذ خود بهره  یبرا یمذهب یهاونیسیم

 ینقش مؤثر نهیزم نیدر ا زین های. كنسولگربردندیم

 كردیو رو یخیرو، با روش تار شیداشتند. پژوهش پ

و اسناد  یخیو با استفاده از منابع تار یلیتحل -یفیتوص

در رشت، به  هیروس یكنسولگر یاز رهگذر بررس ،یویآرش

در جنوب  یستیالیامپر یهادولت گریبا د تدول نیرقابت ا

پرسش  نیپاسخ ا افتنیو قصد  پردازدیمازندران م یایدر

 یدر رشت براساس چه اهداف هیروس یرا دارد كه كنسولگر

 بود؟ یچه كاركرد یشد و دارا لیتشك

توجهی خاص به طراحان، تصمیم  ،یخیمنابع تار در

های دیپلماتیك رؤسای هیئت رتبه و نهایتاً گیرندگان عالی

حالی . این در خوردیدر تهران به چشم م سیروسیه و انگل

 ؛های دو دولت، مغفول ماندهنقش كنسول یاست كه بررس

 یكاركردها، سازوكارها نییپژوهش، تب نیهدف ا نیبنابرا

در  سیو انگل هیروس یهاینفوذ كنسولگر زانیو م ییرااج

 . استشهر رشت 
 

 رشت ییایجغراف تی. موقع2
به علت  ،یسلطنت شاه عباس اول صفو ةدر دور رشت

انتخاب شد.  النیگ تیبه مركز یممتاز بارزگان تیموقع

 5گفت كه حدود  دیشهر رشت با ییایجغراف تیدرباره موقع

كه در دوره  نوی. رابردیگیدرصد از سطح استان را در بر م

سفر كرده بود، در  نیكاسپ یایدر یساحل اتیقاجار به وال

 هیخود نوشته است كه شهر رشت كه ناح یهاادداشتی

و  نیكاسپ یایاست، از سمت شمال به در النیگ یمركز

از سمت غرب به تولم و فومن، از جنوب به  ،یتاالب انزل

رود و كوچصفهان  دیشفت و از سمت شرق به رودخانه سف

 هیوجه تسم ة(. دربار00: 9605 نو،ی)راب شودیمحدود م

دهخدا كلمه رشت  نامهلغتاست كه در  اریرشت سخن بس

ق 577شهر( به حساب ابجد، سال  نیاحداث ا خی)ماده تار

شهر بوده، دانسته شده كه به اعتقاد  نیكه سال ساخت ا

نبوده است  حیصح هینظر نیا یالنیگ نیاز محقق یاریبس

كه نام رشت در كتاب  رای( ز110/ 60: 9601)دهخدا، 

بزرگ  هیناح ازدهی و، جزحدودالعالم من المشرق و المغرب

شمرده شده و  "پس هیب" یغرب النیگ ای "انیرود یآنسو"

 رانیشهر در اواخر دوره ا نیكه ا شودیمعلوم م نجایاز ا

در  یپژوهش یبررس كیدر  راَیباستان وجود داشته است. اخ

تر به آن كه درست هیرشت و وجه تسم یلغو یمعان نهیزم

اسم  كی یلغو ظررشت، از ن»آمده است:  رسد،ینظر م

به  یلكیگ شیومركب است. از دو جزء رش + ت؛ در گ

 شیكه از آن در گو باشدیو مداوم م زیباران ر یمعنا

صورت،  نیكه در ا كنندیم ادیبارش  ایبه وارش  یلكیگ

و مداوم  زیر یهاكه در آنجا، باران یمكان یعنیرشت 

شهر  نیا یاصل تیدرواقع همان خصوص نیكه ا باردیم

ملگونف  .(66/ 6: 9609، نامهگیالن) «باشدیم سرسبز

ق به رشت 9609 یهاجهانگرد روس كه در حدود سال

 یشهر رشت را به خوب یهایژگیسفر كرده است، و

كه بازرگانان از هند،  ایرو به در بایز یهابرشمرده: با خانه

به آنجا سفر  شم،یابر یبه، سودا یبخارا، روم و عثمان

الكساندر  نی(. همچن980: 9601 گونف،)مل كردندیم

م، در عصر سلطنت محمدشاه 9867خودزكو كه در دهه 

 كرد،یدر رشت خدمت م هیقاجار، به عنوان كنسول روس

: رشت در زمان سلطنت شاه عباس اول از سدینویم

برابر با  باًیبرخوردار شده بود و فاصله تقر یخوب تیموقع
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كه به صورت انبار  نیها از قزوداشت. كاروان هیخاک روس

در آمده بود، در فاصله شش روز به رشت  رانیا یكاال

مناسب با بندر  یبازار كه فاصله آب ریو راه پ دندیرسیم

 (.66: 9691 )خودزكو، رفتندیداشت، به آنجا م یانزل

 

  یکنسول و کنسولگر فی. تعر3

دولت فرستنده در  یاسیرسی(: مأمور غconsul) كنسول

 یاست كه از نظر رتبه در طبقه دوم رؤسا رندهیكشور پذ

پس از سركنسول، قرار دارد. كنسول  یعنی ،یكنترل یهاپست

از اتباع آن  ایدولت خود و  یممكن است از مأموران رسم

از اتباع كشور  ییدر موارد استثنا ایخارج و  میمق یدولت ول

منافع اتباع دولت  نیها فقط تأمباشد. كار كنسول رندهیپذ

 آنها است. یو احوال شخص یبه امور مدن یدگیرس خود،

دولت  كیكه  ی(: واحد ادارConsulate) یكنسولگر

 كیو بنادر  یحفظ حقوق و منافع خود در مركز تجار یبرا

سروكار  ی. كنسول با مقامات محلكندیم ریدا گریدولت د

سفارتخانه است،  فیكه از وظا یاسیدارند و به امور س

و شخص كنسول از  یدخالت ندارند. محل كنسولگر

 برخوردارند. یمرزو حقوق برون تیمصون

 

و بازتاب آن در  یستیالیامپر یها. رقابت4

 مازندران یایجنوب در
 یو اقتصاد یاسیس یهامعاصر متأثر از رقابت رانیا خیتار

كه  رسدیجهت به نظر م نیبزرگ است، به هم یهاقدرت
صد و پنجاه سال گذشته، به خاطر  یط رانیتحوالت ا

بزرگ  یهاو مبارزه با قدرت یالمللنیب یاسیس اناتیجر
بزرگ  یهاقدرت یبوده است. در كشمكش جد یجهان

 س،یو انگل هیروس یعنی ،یران، دو قدرت اصلینفوذ در ا یبرا
در  ستمیدر سرتاسر قرن نوزدهم و قسمت اعظم قرن ب

اند؛ داشته یداریكشور نقش ثابت و پا نیا استیعرصه س

با كشور اول از  س،یروس و انگل اش،هیبا دو همسا رانیا
از راه مستعمره  یمشترک و با دوم یمرزها قیطر

 یایها در آسروس یشرویداشت. پ یگیهندوستان، همسا
هندوستان باعث شد  یبه مرزها دنیو رس یمركز

 یایدر یجنوب اتیحكومت انگلستان در وال یپلماسید

 یهائتیمنطقه باعث شد ه تیمازندران فعال شود. اهم
انگلستان به منطقه اعزام شوند، تا  یاسیو س یمختلف نظام

از  ها. روسابندیدر منطقه ب هیجهت كاهش نفوذ روس یراه
 دادند، اقدام به لیرا تشك یتزار یكه امپراطور یزمان

نمودند. تا  ایاز آس یمختلف یهاگسترش قلمرو نفوذ در بخش
ها توان قدرتمند بود، روس رانیا یكه دولت مركز یزمان

و قفقاز را نداشتند اما  یمركز یایآس یهانیبه سرزم یابیدست
و هرج و مرج  یو حاكم شدن ناامن هیدولت صفو یبا فروپاش

دو  ،یمركز یایرا در آس رانیا یمرزها زیآنها ن ران،یدر ا

م / 9061طرف خزر و قفقاز، مورد تجاوز قرار دادند. در سال 
تحت  یمدت النیو گكرد حمله  رانیبه ا ریق پطر كب9916

 هیها مجبور به تخلروس ،. با ظهور نادربود هیاشغال روس
با آغاز  ران،یبه ا هیروس شارشدند. ف یاشغال یهانیسرزم

تا آنجا كه به  افتی شیدوم، به مراتب افزا نیسلطنت كاتر
م 9050دست زد. ابتدا در سال  رانیا هیعل یتهاجم یهاجنگ

 نیق به ا9668-9698/  م9896-9877و سپس در سنوات 

م بار 9868-9860ق/ 9616-9619كشور تاخت. در سال 
را در  یدید و آتش جنگ جدآورهجوم  رانیبه ا هیروس گرید
 رانیكه ا منجر شد نیها به اجنگ نیدامن زد. ا نیسرزم نیا

خود، از جمله  یشمال غرب زیو حاصلخ یغن االتیا جاًیتدر

هفده شهر قفقاز، را از دست بدهد. با انعقاد قرارداد 
ها قرار گرفت. روس هیالحمادولت قاجار تحت ،یتركمانچا

را مورد  یعثمان یامپراطور ه،یوسبود كه قدرت ر یدر حال نیا

دست زده بود.  ییهاشرفتیبه پ زیقرار داده و در اروپا ن دیتهد
 ریبا منافع سا رتیدر مغا یقدرت استعمار نیظهور ا

 گرفتیاز جمله انگلستان، قرار م ،یاستعمار یهاقدرت
 دیاز د هیروس یطلبو توسعه یشروی(. پ56:  9607 م،ی)شم

 یهارشته رقابت كیو سرآغاز  نماندپنهان  هایسیانگل
 (.077: 9606 ت،ی)آدم دیدر منطقه گرد یطوالن
 

 یکنسولگر سیدر تأس سی. رقابت روس و انگل5

 در رشت
طلبانه اما نظامی روسیه در قفقاز و حضور فرصت پیشروی

ها در ایران، در دوران قاجاریه، به همراه كوتاه مدت فرانسوی

درآمدی برای تغییر ماهیت مناسبات ایران و بریتانیا، پیش

روسیه براساس عهدنامۀ  كهیبزرگ شد. هنگام یباز
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 یرویم( كه ایران را از داشتن ن9868ق / 9616تركمانچای )

دریایی در دریای مازندران محروم كرده بود، با اشغال جزیرة 

ایرانی آشوراده، در دهانۀ خلیج استرآباد، پایگاهی دریایی در 

آنجا بر پا كرد تا از دزدی دریایی در دریای مازندران و 

جلوگیری كند، سریعاً توجه نمایندگی  سواحل جنوبی آن

 جلب شد.  هادر تهران به تحركات روس سیسیاسی انگل

به تحركات روسیه در جنوب شرق  سیانگل توجه

دریای مازندران با گزارشی از سر جان مكنیل 

(Sir.j.McNeill  دربارة اشغال آشوراده به وسیلۀ بحریه )

را از تصمیم  م لندن9816ق/ 9698روسیه، آغاز شد. او در 

خود برای اعزام مأموری مورد اعتماد به سواحل جنوبی 

اوضاع  بایستی. این مأمور مرددریای مازندران آگاه ك

 سیها را به نمایندگی سیاسی انگلمنطقه و اقدامات روس

 .K. Eگزارش دهد. این مهم به كنسول ک.ا. آبوت )

Abbott محول شد. وی به دنبال سفری طوالنی )

م( كه از تبریز و غرب 9811-9816ق/ 9698-9607)

در  افت،گیالن شروع و تا تركمن صحرا در استرآباد ادامه ی

گزارشی مشروح و جامع نمایندگی سیاسی را از شرایط 

حاكم بر ایاالت جنوب دریای مازندران و اقدامات روسیه 

ق/ 9607در آن مناطق و نیز در دریای مازندران آگاه كرد )

 (.Abbott, 1844: 167م( )9811

به زودی تغییر استراتژی لندن كه به شكل اقدام  اما

در جدایی هرات از ایران و متعاقب آن قطع  سینظامی انگل

گر شد، موقتاً مانع از اقدامات بعدی روابط دو كشور جلوه

شد. پس از تجدید روابط، لندن با  سینمایندگی سیاسی انگل

 .Tهای نمایندگی، تایلور تامسون )اعزام یكی از وابسته

Thomson به منطقه، موفق به مالقات با خوانین تركمن و ،)

برقراری ارتباط با آقاخان كه ریاست یكی از طوایف تركمانان 

م(. این در حالی 9810ق/ 9606یموت را برعهده داشت، شد )

ز اشغال جزیرة آشوراده به وسیلۀ بحریۀ روسیه، بود كه پس ا

جزیره مستقر  آنكمپانی تجاری مسكوی نمایندة خود را در 

كرده بود. آنگاه سن پترزبورگ، به بهانۀ حفظ منافع تجاری 

تأسیس كنسولگری دائم روسیه  یرا برا رانیخود، موافقت ا

مازندران، از جمله شهر رشت، جلب  یایدر یجنوب اتیدر وال

(. بدین 99: 9685بیگی، م( )كاظم9818ق/ 9601رد )ك

تركمانچای  نامۀترتیب روسیه چند دهه پس از امضای عهد

ای از مأمورین خود در ایاالت و موفق به ایجاد شبكه

 شهرهای جنوب دریای مازندران شده بود.

روسیه در شمال ایران موضوعی نبود كه  تحركات

بی تفاوت بماند. در واقع  از آن ناآگاه یا نسبت به آن سیانگل

اطالع لندن از اقدامات روسیه در شمال ایران، از طریق 

نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران، ادامه داشت. با وجود این، 

از  ترهتحركات روسیه در شمال ایران و آسیای میانه گسترد

های های غیرمنظم این مأمورین یا سفرنامهآن بود كه گزارش

باشد. كنسول آبوت  سیوی نیاز اطالعاتی انگلسیاحان پاسخگ

در دومین سفر خود به والیات جنوب دریای خزر، با مشاهدة 

پیشروی روسیه و استقرار بحریه آن كشور در آشوراده، 

استقرار دائم  زومدر تهران را از ل سینمایندگی سیاسی انگل

ق/ 9601و  9606مناطق آگاه كرده بود ) نییك كنسول در ا

جویانۀ روسیه و تحمیالتش به م(. مشی مداخله9818و  9810

ها، مفاهمه و تعامل بیشتر تهران و دولت ایران در همان سال

لندن را در پی داشت. از همین روی، تقاضای وزیرمختار 

برای تأسیس كنسولگری در والیات جنوب دریای  سیانگل

مازندران، با شرایط زیر مورد موافقت ایران قرار گرفت: 

لگری فقط در رشت و استرآباد تأسیس شود؛ اعضای كنسو

نفر تجاوز نكند؛ محل استقرار كنسول،  97كنسولگری از 

نشینی نشود؛ كنسول بریتانیا یك سال پس از محل بست

شود  رتوافق نهایی دولتین در شهرهای مذكور مستق

 (. 660/ 6: 9660م( )سپهر، 9896ق/ 9605)

ست كه تهران، به مذكور حاكی از این واقعیت ا شروط

از  یریجلوگ یبرا سیرغم استقبال از افتتاح كنسولگری انگل

اقدامات و مداخالت سن پترزبورگ در ایاالت شمالی، از یك 

در ایاالت جنوب دریای  سیسو از گسترش نفوذ انگل

مازندران واهمه داشت و از سوی دیگر از واكنش روسیه نیز 

و روسیه، پس  سیهای انگلبود. به هر صورت، دولت یمدر ب

های سیاسی در تهران، برای تأمین از تأسیس نمایندگی

های منافع خود به افتتاح تدریجی كنسولگری و نمایندگی

كنسولی در شهر رشت مبادرت ورزیدند كه تا آغاز سدة 

هایی گسترده در سطح كشور تبدیل شدند بیستم به شبكه

دولت ایران به  (. پاسخ195-190: 9606 ه،طن)اعتمادالسل

های اقتصادی اتباع بیگانه، این اقدام و نیز گسترش فعالیت

های وزارت امور خارجه در شهرهای تجاری افتتاح كارگزاری

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 06        اهداف و كاركردهای كنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریهول خیراندیش، اعظم رحیمی جابری: عبدالرس   

 

 

داخلی بود تا از این طریق، ضمن اطمینان از رعایت 

معاهدات دو جانبه، از منافع ملی و نیز منافع اتباع خود 

 (.618: 9681)كاظم بیگی،  دكنپاسداری 

 

 هیبر اقدامات روس سیانگل ی. نظارت کنسولگر5-1

 در رشت

رجب  0در پاریس ) سیانگل -با انعقاد معاهدة صلح ایران 

( و بهبود مناسبات دو دولت، از لحاظ  9890مارس  1/  9606

در ایاالت جنوبی  سینظری راه برای افتتاح كنسولگری انگل

(. درواقع، 699/ 6: 9660 ر شد  )سپهر،دریای مازندران هموا

متعدد، مصرانه  تباعبا ا میبه رغم فقدان تجارت مستق سیانگل

آن اقدامات  قیكوشش كرد تا از طر یكنسولگر سیتأس یبرا

 زیرا، كه از منظر حفظ هندوستان و ن رانیدر شمال ا هیروس

 یراهبرد تیاهم یمركز یایدر آس سیانگل یهااستیس

. با استقرار كاپیتان چالرز ردیتحت نظر بگ ،داشت یریچشمگ

(، به عنوان نخستین C. F. Mackenzieفرانسیس مكنزی )

در سواحل جنوبی دریای  سیكنسول در رشت، كنسولگری انگل

( 9898/ اكتبر  9609مازندران كار خود را رسماً آغاز كرد )صفر 

وی و جانشینانش موظف  ،(. به دستور لندن916: 9606 نو،ی)راب

بودند اقدامات دولت روسیه در دریای مازندران و قفقاز و نیز 

در مسیر مرزهای هندوستان را  مركزی،تحركاتش در آسیای 

دائماً تحت نظر داشته باشند. بدین ترتیب هدف بریتانیا از 

تأسیس این كنسولگری به هیچ وجه جنبۀ تجاری یا حفظ 

یدا نكرد. مؤید منافع اتباع آن كشور را نداشت و در آینده نیز پ

با ایاالت جنوب  سینیافتگی روابط بازرگانی انگلاین نكته توسعه

م، 9809دریای مازندران، پس از تأسیس كنسولگری است. تا 

در گیالن كه در سراسر عصر قاجاریه  سیای از انگلتاجر یا تبعه

ترین مسیر بازرگانی خارجی كشور از طریق دریای مهم

. افزون بر آن مناسبات تجاری كردیمازندران بود، زندگی نم

 گاه گسترش نیافت. نیز هیچ سیمنطقه با انگل

در مورد ارزش بازرگانی مستقیم  سییمنابع انگل سكوت

ترین بینانهنیز در خوش سیمازندران و استرآباد با انگل

شكل باید به حساب ناچیز بودن آن گذاشته شود، البته اگر 

در  سیكنسولگری انگلچنین روابطی اساساً وجود داشت. اما 

گاه نتوانست نقشی جدی ایاالت جنوبی دریای مازندران، هیچ

های روسیه یا گسترش مناسبات و بازدارنده در قبال پیشروی

منطقه ایفا كند. دیپلماتیك  تجاری و نفوذ سیاسی بریتانیا در

در ایاالت جنوب دریای مازندران، با فراز و نشیب  سیانگل

م 9857/  9670االول لندن در جمادی نكهیهمراه بود، تا ا

)ویس  ولگریخود در رشت را به نایب كنس یكنسولگر

كنسولگری( تنزل درجه داد. این به مفهوم تسلیم ضمنی در 

مذكور بود. چند سال بعد،  برابر سروری روسیه در مناطق

لندن برای پایان دادن به بازی بزرگ به امضای  كهیهنگام

م با روسیه تن داد، در واقع اعالن 9570ق/ 9669توافقنامه 

رسمی همین تسلیم بود، زیرا توافقنامۀ مذكور منافع و نفوذ 

بورگ را در مناطق شمالی ایران به رسمیت زپترسن

 سیهای انگلر میان نایب كنسول. با وجود این، دشناختیم

. ل. رابینو را باید  ـدر ایاالت جنوب دریای مازندران، ه

شخصیتی استثنایی دانست. وی، افزون بر سفرها و مطالعات 

نظری و میدانی خود در منطقه، كوشید كه از طریق به خدمت 

گرفتن افراد محلی، فعالیت نایب كنسولگری رشت را توسعه 

ی سیاسی در تهران، برای اجتناب از نمایندگ یدهد. ول

: 9681بیگی، تحریك روسیه، از اقدام او استقبال نكرد )كاظم

در  سی(. تشكیالت جدید نایب كنسولگری انگل676-670

سلطنت قاجاریه  یانایاالت جنوب دریای مازندران تا پا

ش(، در حالی به كار خود ادامه داد كه با 9671ق / 9611)

/  9569فوریه  60شوروی در  -ایران انعقاد پیمان دوستی

، مناسبات دو كشور وارد مرحلۀ جدیدی شد كه 9655اسفند 

به رغم فراز و نشیبش در عصر پهلوی جایی برای حضور 

 یكنسولگر سرانجامدر شمال ایران باقی نگذارد و  سیانگل

 (.916 :9606 نو،یشد )راب لیتعط 9566 هیژانو 6در  سیانگل
 

 در رشت هیروس یکنسولگر .6
ترین امپراتورى روس در رشت، قدیمى خانۀكنسول

اى بود كه در ایران تأسیس شد. به گزارش خانهنسولك

م 9090پتركبیر در زمان سفارت وولینسكى در سال  ن،یكتین

قراردادى با شاه سلطان حسین منعقد ساخت كه به موجب 

آن، روسیه اجازه تأسیس كنسولگرى را در گیالن به دست 

روس در رشت بود اما كنسول  یكنسولگر زمان. در آن آورد

ترین راه قفقاز به در بندر انزلى اقامت داشت و این بندر، كوتاه
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پایتخت ایران بود كه از طریق آن، كاالهاى روس و ایران 

و در این بندر كه مدخل شمالی ایران بود  شدیمبادله م

ری همیشه حضور عامل روس، براى مراقبت از منافع تجا

 (.89: 9690بوده است )نیكیتین،  الزمروس، 

هاى اول بعد از جنگ ،ها در گیالنسیاسى روس نفوذ

و دوم ایران و روس، با گرفتن حق قضاوت كنسولى 

)كاپیتوالسیون( از دولت ایران، آغاز و با ایجاد نیروى قزاق 

در تهران و شهرهاى شمالى، به دست افسران روس 

ها بعد از (؛ روس608/ 6: 9609، نامهگیالنتحكیم گردید )

 ،روسیه كه به شكست ایران انجامید وجنگ دوم ایران 

م با ایران 9868ق / 9616قرارداد تركمانچاى را در سال 

عهدنامه، سلطۀ روسیه را بر شمال ایران امضا كردند. این 

ها حق آن قرارداد، روس 97تثبیت كرد. بر اساس مادة 

صاب نمایندة بازرگانى را در هر گشایش كنسولگرى و انت

 :9606)لمبتون،  بود، به دست آوردند نكجا كه تجارت ممك

ها در چندین (. بعد از انعقاد آن قرارداد، رفته رفته روس667

از جمله رشت، كنسولگرى تأسیس كردند و  ،شهر ایران

نمایندگانى از طرف خود به عنوان كنسول در این شهرها 

 یچندى بعد به مراكز مهم ها،یرگماردند. این كنسولگ

ها، در آن زمان كنسول .(699: 9601شد )معطوفى،  لیتبد

با مداخلۀ خود در امور داخلى شهرها، در پى آن بودند كه 

هرچه بیشتر در منطقه نفوذ كنند و بر اوضاع اجتماعى، 

ها در اواخر اقتصادى آن تسلط یابند. حضور روس سیاسى و

 یهات، بسیار چشمگیر بود. كنسولدورة قاجار در شهر رش

از جمله در  یدر امور داخل ،ندكه داشت یبا نفوذ ،روس

قزاق و به  یروهایخواهان، وارد كردن نبرخورد با مشروطه

مثل  یدر امور اقتصاد نینظم شهر، همچن ختنیهم ر

 استیبه عهده گرفتن ر یگاه ایاحداث جاده و راه آهن و 

 یهانهیدر زم ایروس در رشت و  یشعبه بانك استقراض

 یاریبس اخالتمد یمثل تأسیس مدارس روس یاجتماع

ها پیش همواره در صدد بودند ها كه از مدتداشتند. روس

ایاالت زرخیز شمال را تصرف كنند و به این ایاالت، چشم 

(. سرانجام به موجب 609: 9605طمع دوخته بودند )گروته، 

واحى شمالى ایران، در محدودة م با انگلیس، ن9570قرارداد 

م 9590بلشویكى اكتبر  قالبنفوذ به شمار آوردند. اما با ان

روسیه، كلیۀ امتیازات دورة تزارى لغو گردید و اشغال 

 ها پایان پذیرفت. هاى ایران به دست روسسرزمین
 

 در رشت هیروس یکنسولگر یکارکردها. 7

 نظامی – یاسیکارکرد س. 7-1

 در امور رشت هیکنسول روس یهادخالت. 7-1-1

كنسولى در رشت، تقریبا ادارة امور محلى را در  هاىنماینده

 ،كردندیدست خود گرفته بودند و در امور داخلى، مداخله م

ها در به طورى كه بر اثر مداخله و حضور و نفوذ روس

شهرها و مناطق مختلف از جمله رشت، در اصل قدرت 

و قزاقان روسى  هایداخلى هر محل به دست كنسولگر

ها، قدرت را از حاكم شهر سلب و این كنسول ودمتمركز ب

( و درواقع، كنسول 665 :9601 مقدم، یریكرده بودند )نص

نفوذ و قدرت داشت نه حاكم شهر! از آنجا  بود كه در شهر

 ونیتوالسیكاپ یكشورها در اجرا ریاز سا شیب هیكه روس

از جمله  ،رانیا یشمال االتیاصرار داشت، لذا ا رانیدر ا

بودند.  ونیتوالسیكاپ یمحل ظهور آثار منف الن،یگ

 گرفتیخانه به انواع مختلف صورت منسولكمداخالت 

در امور  دیآنها نه فقط با» :سدینویمورد م نیدر ا نیتیكین

از  ونیتوالسیكاپ میواسطه وجود رژه تبعه روس كه ب

بلكه  كردندیمداخله م ،رفتیمسلم ما به شمار م فیوظا

دولت  هیالحماهم كه تحت رانیا یایادر كار رع یستیبایم

تبعه مسلمانان روس  یروس بودند مداخله كنند. از طرف

 یموارد نیدر چن .زدواج كرده بودندا یرانیاغلب با زنان ا

 یدر كار نبود و بنا به عادات و رسوم كنسولگر یقانون

 كی. كردیم یطرف بماند و ناچار مداخالت یب توانستینم

بانك روس به  انیهم توسط مشتر دنبو هیالحمانوع تحت

كه  یاز صاحبان امالك یستیبایوجود آمده بود و كنسول م

 یكه مبادا خسارت دینما تیبانك روس بود حما قهیدر وث

متوجه مالك شود. به عالوه قنسول مجبور بود كه به امور 

 یكه در آن رو یبه تهران و تصادفات یراه شوسه انزل

امور نشان  نیباشد. ا شتهنظارت و مراقبت دا دهدیم

 میقنسول در تحت رژ یكه قدرت و نفوذ ادار دهدیم

از زنان و  یادیندازه بوده است. عده زتا چه ا ونیتوالسیكاپ

مردان همه روزه صبح در قنسولخانه ازدحام كرده و منتظر 

 نی. اندینما میخود را به قنسول تسل اتیبودند تا شكا
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-57: 9690 ن،یتیكی)ن« گفتندیم یچ ضهیرا عر تیجمع

ها كه روس یدر هر شهر»: سدینویم زی(. ورجاوند ن56

به نام تبعه آن دولت در آنجا به كار  یافراد ،كنسول داشتند

 دایدر صورت پ پرداختند،یم هاتیفعال گریتجارت و د

و انجام هر  رانیو مسئوالن ا انیرانیكردن اختالف با ا

بود و شخص  یرگزاربه آن بر عهده كا یدگی، رسیجرم

از آن تبعه وارد ماجرا  تیآن در حما ندهیكنسول و نما

 .(9869 /1 :9600 )ورجاوند، «شدیم

مقام حكومت روس در رشت قائم یكنسولگر نیبنابرا

 ای یآثار قضاوت كنسول جهینت نیبوده است و ا رانیا

 ونیتوالسیاز آثار مخرب كاپ گرید یكیاست.  ونیتوالسیكاپ

 لیتشك رانیدر ا هیسپاه قزاق بود كه توسط روس لیتشك

دستورات الزم را از  یپلماسیو د یاسیشده بود و از نظر س

 رانیا یهاو فرماندهان قزاق گرفتیم سكنسول رو

و حقوق خود را  شدندیم نییاز سن پترزبورگ تع ماًیمستق

روس  یاز بانك استقراض هیهم طبق دستورات سفارت روس

ها هم فقط از شاه اطاعت و فرمانده قزاق كردندیم افتیدر

مقامات دولت  ریسا ایو  رانیجنگ ا ریوز عیو مط كردیم

كه از روس  یروس عالوه بر مواجب نافسرا هینبود. كل

افسران  نی. اگرفتندیم رانیهم از شاه ا یحقوق ،گرفتندیم

 زین ریاستبداد صغ جادیحكومت مشروطه و ا یدر برانداز

 (.687 :9697 دخالت داشتند )شوشتر،
 

 نهضت جنگل و کنسول روس در رشت  .7-1-2

 رزایمعروف به م یرشت ونسی رزایم یبه رهبر هایجنگل مبارزه

از اواسط  رانیدر ا یتزار هیروس یهایروین هیكوچك، عل

 به حاكم رشت سكوفیاول شروع شد. آف یجنگ جهان

غائله را در نطفه خاموش  نیكه ا آوردیفشار م الدوله()حشمت

 تیمقتدر در رشت فعال دو حزب نسبتاً خیتار نیكند. در ا

. اغلب ی: حزب دموكرات و حزب اتحاد و ترقداشتند یاسیس

طرفدار نهضت جنگل بودند.  دو حزب باطناً نیا یاعضا

ها به رشت كه از طرف روس یشهربان سیرئ ،مفاخرالملك

به جنگ  داوطلب شد كه شخصاً ،سمت منصوب شده بود نیا

 یلشكركش نیآنها را بكند. ا التیتشك شهیبرود و ر هایجنگل

خود مفاخرالملك كشته شد. كنسول روس  و دهینرس جهیبه نت

را كه در  یاز قزاقان روس یگرفت گروه میسپس تصم

الت جنگل یقلع و قمع تشك یبرا ،شهرت داشتند یرحمیب

اسب و اسلحه  یشكست خورد و مقدار زین روین نیبفرستند. ا

 ،افتاد. فاتحان جنگل با اسراء هایدست جنگله متعلق به آنها ب

 نیرفتار كردند و از ا یبه خوب یرانیا ریاس اناقبا قز مخصوصاً

خود افزودند. از چشم مقامات اشغالگر  ینامكیرهگذر بر ن

مقامات  سكوفیكرد كه آف دایپ یتینان اهمچآن هیروس قض

 التیبا تشك یتهران را مجبور ساخت به طور جد یمركز

او بود كه در  دیكأفشار و ت جهیرو گردند. در نتهجنگل روب

 یبه فرمانده ،و توپخانه ادهیهزار قزاق سواره و پرحدود چها

 یهااز فئودال یابه جنگل اعزام شد. عده ،كالچوک اوف

با  زین یالسلطنه طارمو برهان یمقتدر طالش ریام رینظ یمحل

. در كردندیم تیمركز را تقو یاعزام یهاخود ستون یقوا

 یانگل وارد شد و عدهج یبه قوا یجنگ شكست سخت نیا

 هایخان كشته شدند. جنگلكوچك رزایافراد م نیهتراز ب

-17 :9609، لكی)گ قلع و قمع نشدند یشكست خوردند ول

16.) 

انقالب شد و تراز استعفا داد.  هیضمن در روس نیا در

 ،یكرنسك روس، آلكساندر یدولت انقالب ریوزنخست نیدوم

از جمله ژنرال  ،روس یبه فرماندهان قوا م9590 هیدر ژوئ

كنند و  هیرا تخل رانیدستور داد كه خاک ا رانیدر ا ،باراتف

از  یمراجعت سربازان روس ریبازگردند، خط س هیبه روس

و الزم بود  گذشتیبود م هایكه تحت اشغال جنگل یاطقمن

 یو زعما یفرماندهان روس انیباره م نیدر ا یقرارداد قبالً

به اصطكاک  یسربازان روس ینینشجنگل بسته شود تا عقب

از  رانیا هیقرارداد بسته شد و تخل نیمسلح منجر نگردد. ا

جنگل  یو شهر رشت به تصرف قوا دیآغاز گرد یتزار یقوا

 (. 97-11 در آمد )همان:

 

و افسران  یسیفرماندهان انگل انیروابط م. 7-1-3

 در برابر نهضت جنگل هیطلب روسسلطنت

 سیایاالت جنوب دریای مازندران آخرین پردة فعالیت انگل در

با حضور نظامیان آن كشور در محدودة دریای مازندران همراه 

در جنگ جهانی اول و  ،بود كه از سقوط تزاریسم در روسیه

( 967 :9680)شاكری،  گرفتیطلبی لندن نشئت متوسعه
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به  ادر خاورمیانه و آسی سیها و مالحظات انگلمحدودیت

زودی نشان داد كه نه لندن قادر به حفظ نظامیان خود در 

حوضۀ دریای مازندران بود و نه دولت جدیدالتأسیس و 

به اتخاذ سیاستی انفعالی  سیانقالبی شوروی در قبال انگل

نشینی نیروهای تمایل داشت. از همین روی راهبرد عقب

انع م تاز دریای مازندران و ایاالت جنوب آن نتوانس سیانگل

 68تهاجم نظامی شوروی به گیالن و سپس مازندران شود )

 .(989 :9600 ،ی)لنزوسك (9567مه  98/ 9665شعبان 

در ایاالت جنوب دریای  سیترتیب فعالیت انگل بدین

مازندران كه عرصۀ شورش و مداخالت نظامی و تبلیغات 

ها شده بود، یك بار دیگر وجه دیپلماتیك یافت. بلشویك

 مانیپ ،قبضه كرد هیحكومت را در روس ن،یلنپس از آنكه 

و  یو عثمان شی)اتری و نیآتش بس را با آلمان و متحد

دستور داد  یكرد و به تمام سربازان روس ضاام بلغارستان(

به آنها اجازه داده شد در  یبه كشور خود بازگردند، حت

دستور، آنها را به  نیا یصورت مخالفت فرماندهان با اجرا

در  رانیدر ا هیفرماندهان ارتش روس نیقتل برسانند. بنابرا

 اریبس یوضع، روابط نیناگوار قرار داشتند. در قبال ا یوضع

طلب و افسران سلطنت یسیفرماندهان انگل انیم كینزد

سربازان ژنرال  نكهیبرقرار شد. بعد از ا رانیدر ا هیروس

هم  چراخفیژنرال پ ،دندرا ترک كر رانیباراتف خاک ا

 یضدانقالب یهابازگردد و در جنگ هیقصد داشت به روس

شركت كند.  ،شدیكم داشت شروع مكشورش كه كم

كه اگر  سدینویخود م خیدر تار كسیسا یژنرال سرپرس

به  هایجنگل ،را ترک كرده بود رانیخاک ا چراخفیپ

و سپس به اتفاق  رندیرا بگ نیقزو توانستندیسهولت م

 ،آمدندیكه احتماال به كمكشان م یمسلح عثمان یروهاین

 لیژنرال دنسترو یول ؛كنند یشرویتهران پ یبه سو

 ،برساند زداشت خود را به قفقا تیمورأكه م یسیانگل

را تا  رانیكرد كه خاک ا میتصم رییها را وادار به تغروس

ترک  حمله به قفقاز( ی)برا سیانگل یكمك یقوا دنیرس

 زمان، سرگرد نی(. در هم997-979: 9609 لك،ی)گ نكنند

به  افتی تیمورأم ،سیانگل یافسر سازمان جاسوس ،نوئل

در  ایتانیبر یقوا یرا كه فرمانده یقفقاز برود و اطالعات

 ،آن منطقه الزم داشت انیننوب یهایاز وضع جمهور رانیا

آنجا وضع  و در شخص به بادكوبه رفت نیا .كند هیته

در  خیتار نیرا كه در ا ،قفقاز یرهبر ارمن ،انیخراب شائوم

 ،دربادكوبه قرار داشت یستیكمون یحكومت پوشال كیس أر

وضع را به  نیاگزارش بازگشت تا  رانیو به ا دید كیاز نزد

سران  دانستیمافوقش برساند و از آنجا كه م دهانفرمان

د داد ناجازه نخواه سیانگل یروهایبه ن یآسان نیجنگل به ا

 بگذرند، به فكر حمله به قفقاز( ی)برا النیتا از خاک گ

بهتر  یكار راه نیا یمنهدم كردن سازمان جنگل افتاد و برا

اما  د،یخان به نظرش نرسكوچك رزایاز ترور كردن خود م

 ،مظنونش بودند یهاتیجنگل كه مراقب فعال یمخف لعما

 نیشدن ا یكنند. پس از خنث رشیموقع دستگه توانستند ب

 ،سیبه رشت حمله بردند و مك الرن و هایتوطئه، جنگل

بانك  سیو سرگرد اوک شات، رئ ،در رشت سیكنسول انگل

رشت كه به دخالت در امور محلی و اقدام علیه  یشاه

دو نفر  نیكردند. ا ریدستگ ،ندجنبش جنگل اشتغال داشت

نوئل كه او هم سرگرد  یسرانجام موفق به فرار شدند ول

دوباره  ،زدیخود در جنگل بگر فگاهیتوانسته بود از توق

/  ق9660و به جنگل بازگردانده شد. در سال  ریدستگ

 یقوا یكه فرمانده یكمك یروهایسرانجام ن م9598

د و به ژنرال یاز بغداد رس ،الزم داشت رانیدر ا سیانگل

جنگل كه در گردنه  یهاكیدستور داده شد به چر چرافیپ

 هایحمله كند. جنگل ،متمركز بودند درودیو كرانه سف لیمنج

 كیكردند.  ینینششكست خوردند و به داخل جنگل عقب

را ترک كرده و رهسپار  رانیا چراخفیپ یماه بعد كه قوا

 نكهیا الیخخان به كوچك رزایم یروهاین ،قفقاز شده بودند

شكسته  چراخفیفتن پپس از ر سیانگل یستون فقرات نظام

كه در حومه رشت اردو  یسیسرباز انگل 197به  ،شده است

اشغال كردند. اما  زیورشدند و خود شهر را نحمله ،زده بودند

 یبه طور دیانجام هایجنگ به شكست فاحش جنگل نیا

. ندندرارداد آتش بس ببق سیانگل یبا قوا كه ناچار شدند

در مقابل  هایكه وضع جنگل دهدیمعاهده نشان م نیمواد ا

 (.985-980)همان:  بود فیالعاده ضعفوق سیانگل یقوا
 

  یاقتصاد یکارکردها. 7-2

 ها در رشتروس تیمالک. 7-2-1

هاى ایرانى مند به سرزمیندر درجۀ نخست، عالقه روسیه

اش باشد و هم یبود تا بازارى براى كاالهاى صنعت
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هاى مجاور ایالت هاى حاصلخیزمند به سرزمینعالقه

خود را  هاىیدریاى خزر بود تا بتواند بخشى از نیازمند

 نیبه ا .(66: 9688 تر به دست آورد. )نورائى، آندریوا،ارزان

ب، براساس یكى از مواد عهدنامۀ تركمانچاى، حق یترت

مالكیت غیرمنقول را در ایران به دست آوردند و همواره در 

به تصرف خود درآورند.  یامالكو صدد بودند تا اراضى 

هاى روس، در این شهر بسیارى از بدین سبب كنسول

از جمله خانه براى  ،امالک و اراضى را با مقاصد مختلف

ى با یهاسكونت، باغ یا ملك براى تفریح و تفرج و یا زمین

هاى هدف زراعت كردن شهروندان روس در آنها و هدف

ارى از مالكان دیگر، خریدارى یا اجاره كرده بودند. بسی

بزرگ آن مناطق هم، در خرید و فروش آن امالک، با 

شهروندان روس همكارى داشتند. بدین ترتیب، شهروندان 

روس از این طریق توانستند صاحب امالک و ثروت 

نه تنها حق اجاره، بلكه  نیفراوانى در این خطه شوند. بنابرا

بار حق مالكیت و خرید خانه را براى سكونت، مغازه و ان

جهت نگهدارى و فروش كاالى خود تحصیل كردند، بدون 

آنكه كارگزاران و مأموران ایرانى حق ورود به 

 (. 01: 9680 ئمى،هاى آنها را داشته باشند )قاساختمان

شدت مخالف بودند ه ن با این موضوع بوو روحانی علما

و پادشاه قاجار و حكومت ایران را همواره در فشار 

ها در ر برابر این حق مالكیت اراضى روستا د گذاشتندیم

ایران مقاومت كنند. در آن زمان دولت مقامات محلى را 

تا از اجراى كامل آن حقى كه پذیرفته بود،  كردیتشویق م

تا اوائل  یدر نتیجه شهروندان روس، حت ،كنند ییرجلوگ

تنها در حد محدود موفق به استفاده از این  ،قرن بیستم

م دولت ایران به 9599در سال  ی. حتماده شده بودند

مقامات ایالتى بخشنامه كرد كه بیگانگان طبق شرع، حق 

ها كه در مالكیت غیرمنقول را ندارند. بدین ترتیب، روس

یا به نام  ،و نیاز به زمین داشتند كردندیم رتایران تجا

ایرانیانى كه مورد اعتمادشان بودند، یا با دادن رشوه به 

كه مالكیت غیرمنقول آنها را نادیده  مأموران دولتى

. محدودیت كردندیمنظور خود را تأمین م ،گرفتندیم

خود تنها مشكل نبود، بلكه این  یمالكیت زمین به خود

هاى اموال غیرمنقول را در قبول قباله نمحدودیت، امكا

 كردیسلب م ،به عنوان تضمین اعتبار ،نزد بازرگانان روسى

و این كار مانع توسعۀ تجارت بود. مسلمانان روس، بیشتر 

زیرا بدان  ،امكان دسترسى به اموال غیرمنقول داشتند

جهت كه سنى بودند، از نظر شرعى مانعى براى مالكیت 

از آنان، از طریق ارث یا خرید، مالك  رىآنها نبود و بسیا

شدند. ولى با استفاده از قانون شرع براى مالكیت، 

مشكالت قضائى را با استفاده از قضاوت  شیدندكویم

 ور شوند )انتنر،كنسولى حل نمایند و از هر دو امكان بهره

ها، شمار زیادى از شهروندان (. در آن سال68-65: 9605

و كسب مشغول و از طریق  رتروس در رشت به تجا

ایجاد خویشاوندی، در شهر و حومه، صاحب امالكى شده 

فروش زمین با حاكم یا تاجران و بودند و به خرید و 

(. هر 01: 9690)نیكیتین،  پرداختندیمالكان شهر م

فرصتى بود  داد،یها مامتیازى كه دولت ایران به روس

كه  راضیها بر ااندازى بیش از پیش روسبراى دست

هاى روس در سازوكار آن، بیش از همه به دست كنسول

 آمدیبه اجرا درم ،لىویژه ایاالت شماه ب ،سراسر نقاط ایران

( از جملۀ این قراردادها، امتیاز 960-56: 9600)لیتن، 

تا  9670/  م9569تا  9888شیالت شمال بود كه از سال 

 یارمن ؛[Stephan Linazoveبه استفان لینازف ] ،ق9611

مدت كه  یطوالن ازیامت نیكسب ا رویداده شد. پ ،تبعه روس

 شد،یمرا شامل اترک تا آستارا  انیم یسطوح آب یتمام

هاى مربوط، به هر هاى مرغوب و جنگلتمامى سرزمین

خریدارى  "ادارة لینازف" شیوه و روش ممكن تحت نظارت

)سازمان اسناد، ش:  آمدیو یا به زور به تصاحب درم شدیم

یك  [،Khushtaria(. همچنین خوشتاریا ]617779095

نست امتیاز جاده های یك قفقازی تبار شهروند روس، توا

شمال ایران را به دست آورد و در راستای تملك بیشتر 

. كردیماراضی، تحت عنوان اداره خوشتاریا فعالیت 

چنان گسترده بود كه در سال هاى این شركت آنفعالیت

داركل ایران، مسیو مورنارد انتقاد شدید خزانه دم مور9596

[Mr. Mornardقرار گرفت. زیرا خزانه ]كل، طالب  یدار

كه اتباع  ویژه مالیات ارضى بوده تمركز در اخذ مالیات، ب

كرده بودند و در  یصاحب زمین روس، از آن شانه خال

 ش: )همان كردیجا كنسول روس از آنها حمایت مهمه
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اندازى دیگرى كه در راستاى دست ر(. عنص617771160

بر امالک فعالیت چشمگیرى داشت، بانك استقراضى 

هاى ق( بود. این بانك، زمین9675/  م9859) روس

(. 61: 9688بسیارى را تصرف كرده بود )نورائى، آندریوا، 

روسیان، با مداخلۀ بیش از حد خود در امور داخلى شهر، 

به همین  ،كرده بودند رهامالک بسیارى خریدارى یا اجا

دلیل، گروهى از مردم رشت، در اعتراض به تصرفات 

اى نوشتند و از ستمكارى شت، عریضهنابجاى آنان در ر

 ها و تصرف امالكشان به دست آنها، شكایت كردندروس

(. در اواخر قرن نوزدهم، به 610/ 6: 9609 ،نامهگیالن)

فروش  بهدلیل نیاز دربار قاجار به پول، دولت شروع 

از جمله  ،خالصجات كرد و بسیارى از ملّاكان بزرگ گیالن

یمى از امالک دولتى گیالن را ، بیش از ن"سردار منصور"

خریدارى كردند. او، در آن زمان بسیارى از امالک خود را 

ها فروخت یا اجاره داد و شهروندان روس، در به روس

 پرداختندیها به زراعت و كشاورزى مبسیارى از این زمین

كه . به طورىكردیو كنسول روس، بر كار آنها نظارت م

ها، شروع ن بنا به سفارش روسدر این زمان ملّاكان گیال

هاى زراعى در زمین ،به كاشت توتون به جاى ابریشم

دهندة قدرت و (. این امر، نشان609 -607كردند )همان: 

 دادندیها در رشت بود كه به زارعان دستور منفوذ روس

محصولى بكارند! در صورتى كه طبق مفاد عهدنامۀ  هچ

گان اجازة خرید ق(، بیگان9616/  م9868تركمانچاى )

اراضى كشاورزى ایران را نداشتند. عهدنامۀ تركمانچاى، 

درواقع مبناى اصلى مداخالت و تعارضات دیگر كشورها در 

امور ایران شد. فصل پنجم این قرارداد، بر حق شهروندان 

كسب و  و در اجاره یا مالكیت محل سكونت نهاروس ت

(. اما 911 :9606ى مجد، یتجارت تأكید داشت )طباطبا

پس از آن، رفته رفته به دالیل مختلف محدودیت آشكار 

از  ،این حق نادیده گرفته شد و انواع دیگر مالكیت ارضى

جمله باغ، مزرعه، روستا و قنات نیز، براى خارجیان مجاز 

رفته در سراسر ایران ها رفتهشد. بدین ترتیب، روس

ى كه در دهۀ نخست یصاحب امالک وسیعى شدند؛ تا جا

ها در همۀ ایاالت شمالى رن بیستم، میزان مالكیت روسق

(. در 60: 9688ایران، بسیار گسترده شد )نورائى، آندریوا، 

ها به م، در مقدمۀ ورود روس9595/  ق9668حدود سال 

نماینده به دهات و مزارع  لىخان جنگرشت، میرزا كوچك

اطراف فرستاد و در آن، به دهقانان اعالم كردند كه 

متصرفۀ هر زارعى از ملك، خانه و غیره، ملك خود اوست 

هر زارع و مالكى، جاى  بایدیو مالك دیگرى ندارد و م

اسم خود و زمین متصرفى خود را امضا كند. اما برخالف 

ات و مزارع همگى به ده فرستادهتصور میرزا، دفترهاى 

یك نفر از كشاورزان آن را امضا  یبرگشت خورد و حت

نكرده و گفته بودند كه ما ملك خود را ملك ارباب خود 

و خوردن مال ارباب غیر از تملك است و ما  دانیمیم

گونه و زارعان از تصرف آن كنیم؛یهرگز این كار را نم

ین خان، اكوچك رزاامالک خوددارى كردند. آنگاه می

[، امیرالبحر Kazanove] "كازانف "اظهارات را با حضور 

[ معاون او بیان كرد و به آنها Adkoveخزر و ادكف ]

اند و امالک فهماند كه رعایاى ایران غیر از رعایاى روسیه

(. 690: 9601)صدر،  كنندیارباب خود را به زور تصرف نم

كه  ها بفهماندبه روس خواستیم هاراتمیرزا با این اظ

زارعان ایرانى مانند شهروندان روسى مقیم ایران نیستند 

كه همواره در صددند امالک و مزارع را در رشت، به زور و 

اجبار به تصرف خود در بیاورند و یا آن امالک را اجاره و 

خریدارى نمایند و زارع ایرانى، ملك خود را ملك ارباب 

 .كندیجهت آن را تصرف نمو بى داندیخود م

شهروندان روسیه در رشت قدرت را در دست  ن،ینابراب

گرفته و با مداخالت بیش از حد خود در امور داخلى، بر منطقه 

در  ه،یاقدامات روس نیا ریدر برا سیتسلط یافته بودند. انگل

 ،م9885 بانك سال نیتأسیس كرد. ا یبانك شاهنشاه رانیا

تأسیس شد و پس از  ،نگیاسترل ةریل ونیلیم 1یۀ اول یۀبا سرما

خود  یچاپ اسكناس را برا ازیموفق شد امت یمدت كوتاه

بانك در شهر رشت تأسیس شد  نیاز ا یاشعبه .كند لیتحص

شهر  نیدر ا یمبادالت بازرگان میتنظ یآنها برا ندگانیو نما

 (.600: 9605 )گروته ، بردندیبه سر م
 

 یکارکرد اجتماع .7-3

حضور و نفوذ  یبرا هیروس یگوناگون كنسولگر یهاوهیش

درخور توجه است.  یموضوع رانیمردم ا یدر بافت اجتماع

 استیس ران،یبسط و گسترش نفوذ خود در ا یبرا هیروس

نفوذ  ی،نچاا. بعد از عهدنامه تركمكردینفوذ آرام را دنبال م
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 هردر ش یوجود اتباع روس وشد  شتریب رانیدر ا هیروس

 ریثأآن ت یتیجمع راتییتغ و یبر بافت قومحتی رشت 

ساكن  هیاز اتباع روس یمورد فهرست نیدر ا یداشت. مكنز

 بودند تیمالك یآنها دارا شتریكه ب دهدیدر رشت ارائه م

بزرگ  یهایندگینما نی(. همچن69 :9695 ،ی)مكنز

از جمله در رشت، پزشك مخصوص داشتند.  یكنسولگر

دوستانه، با ارائه خدمات انسان ندیدكوشیها مپزشك نیا

محل باال ببرند. گروته  یاهال نیرا ب هیروس تیمحبوب

 یگزاف یهاحقوق هایندگینما نیبه كاركنان ا» :سدینویم

كه در  یلوكس و مجلل یتا بتوانند از زندگ شودیداده م

 .«قدرت و عظمت است، برخوردار شوند ۀنشان انیرانینظر ا

اهداف و منافع درازمدت خود  یبرا هیروس یكنسولگر

تأسیس مدارس و  برای و هم توجه داشت یبه امور فرهنگ

رتبه یعال نیمورأم عیرشوه و تطم و هیریسسات خؤم

با تأسیس مدارس  د،یكوشیم هی. روسدكرمی یگذارهیسرما

 ران،یرا در ا یمختلف از جمله رشت، زبان روس یدر شهرها

 لیبه دل زین سی(. انگل607-600 :9605 رواج دهد )گروته،

با تأسیس مدارس،  دیكوشیداشت، م هیكه با روس یرقابت

 یهاتیئامر ه نیا یرواج دهد. برا رانیرا در ا یسیزبان انگل

در مدارس و  ،ییكایو امر یسیانگل یمبلغان مذهب

 لمشغو ،از جمله رشت ،رانیا یشهرها یهامارستانیب

 دادندیگسترش م رانیرا در ا یسیبودند و زبان انگل تیفعال

 (.600)همان:  ندیفزایب رانیدر ا هایسیتا بر نفوذ انگل

در  سیازكاركنان محلی در كنسولگری انگل استفاده

 سیاست كه انگل یاجتماع یاز كاركردها گرید یكیرشت، 

افراد، میرزا ابراهیم رشتی در  نی. از ابردیاز آن بهره م

 سیمیان مستخدمان محلی كنسولگری جدیدالتأسیس انگل

ای نام آشناست. وی منشی اول كنسولگری در رشت چهره

 (.678-676: 9681 ی،گیببود )كاظم

 

 گیری بحث و نتیجه
خاص خود ، همواره مورد  ییایجغراف تیموقع لیبه دل رانیا

و انگلستان بود.  هیجمله روساستعمارگر از  یهاتوجه كشور

 یطلبتوسعه استیبراساس س رانیروابط با ا یدر دوره تزار

اول  یهاهمراه با خشونت و فشار بود كه نمونه بارز آن جنگ

 یبرا هاروسكه  یبود. به دنبال حق هیو روس رانیو دوم ا

ه از جمله رشت ب ،رانیا یشمال یدر نواح یكنسولگر سیسأت

امور داخلى شهرها، بر  كردند با تسلط بر یسع ،دست آوردند

كنسول روس،  ى كنند به طورى كهیمردم منطقه فرمانروا

بیشتر از حاكم شهر در منطقه نفوذ و قدرت داشت. سپس 

 یایدر یوبجن یهاكرانه گریخود را  بر د یرگیتا چ دندیكوش

خود در  انهیجوحضور گسترش دانیو م ندیمازندران بگشا

گرم جنوب و هند توسعه  یبه آبها یابیدست  یرا برا رانیا

 تختیبه پا النیگ یكیآنكه با توجه به  نزد گریدهند و د

 تختیخود را در پا یو اقتصاد یاسینفوذ س نهیزم رانیا

سرعت  هب سیتحركات، انگل نیكنند. در مقابل ا شتریب

 ،هرات یبا جداساز  دیواكنش نشان داد، نخست كوش

در  یگاهیه پاكآن گریرا ببندد و دگذرگاه خراسان به هند 

بزرگ، افتتاح  یدر باز نیبه دست آورد. بنابرا النیگ

یا روسیه بیش از  سیكنسولگری در شهر رشت از سوی انگل

هر چیز از اهداف سیاسی و راهبردی این دو دولت ناشی 

به رغم فقدان تجارت  سیشد. از همین روی انگلیم

مستقیم یا اتباع متعدد، مصرانه برای تأسیس كنسولگری 

تا از  كوشیدیخود در سواحل جنوبی دریای مازندران م

طریق آن اقدامات و تحركات روسیه را در شمال ایران و 

آسیای مركزی تحت نظر گرفته و واكنش مناسب و به موقع 

ورگ نشان دهد. بزطلبی سن پتررا برای ممانعت از توسعه

انعقاد عهدنامۀ پاریس، كه مفاد آن از سوی بریتانیا بر ایران 

م(، این فرصت را برای لندن فراهم 9890تحمیل شده بود )

آورد كه ایران و روسیه را مجبور به پذیرش افتتاح 

در شهر رشت كند. اما كنسولگری  سیكنسولگری انگل

گاه نتوانست چدر ایاالت جنوبی دریای مازندران، هی سیانگل

های روسیه یا نقشی جدی و بازدارنده در قبال پیشروی

در منطقه  سیگسترش مناسبات تجاری و نفوذ سیاسی انگل

ایفا كند و به همین سبب از كنسولگری به ویس 

كنسولگری تنزل مقام یافت. این به مفهوم تسلیم ضمنی در 

 ،مذكور بود. چند سال بعد طقبرابر سروری روسیه در منا

لندن برای پایان دادن به بازی بزرگ به امضای  كهیهنگام

م با روسیه تن داد، در واقع اعالن 9570ق/ 9669توافقنامه 

رسمی همین تسلیم بود، زیرا توافقنامۀ مذكور منافع و نفوذ 
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بورگ را در مناطق شمالی ایران به رسمیت زسن پتر

ه، با م روسی9590بلشویكى اكتبر  ب. اما با انقالشناختیم

/  9569فوریه  60شوروی در   -انعقاد پیمان دوستی ایران

كلیۀ امتیازات دورة تزارى لغو گردید و اشغال  9655اسفند 

 ییها پایان پذیرفت و جاهاى ایران به دست روسسرزمین

 در شمال ایران باقی نماند. سیبرای حضور انگل
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