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Abstract
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.
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چکیده
بازی بزرگ یا رقابت دو امپراتوری توسعهطلب روسیه و انگلیس در
 واقعیتی بود كه ایران،قرن نوزدهم برای سروری بر آسیای مركزی
 قواعد و تاكتیكهای این بازی كه، استراتژی.ناخواسته درگیر آن شد
 شامل،در طول زمان تعریف و به تناسب شرایط دستخوش تغییر شد
تأسیس نمایندگی سیاسی و كنسولگریهای این دو قدرت در ایران
 در عصر قاجار دولتهای انگلیس و روسیه پس از تأسیس.نیز میشد
 به افتتاح، برای تأمین منافع خود،نمایندگیهای سیاسی در تهران
تدریجی كنسولگری در شهر رشت مبادرت ورزیدند كه تا آغاز سدة
 پژوهش.بیستم به شبكههایی گسترده در سطح كشور تبدیل شدند
حاضر به بررسی علل تأسیس كنسولگری در رشت و كاركردهای آن
 این مطالعه نشان میدهد كه افتتاح كنسولگری در رشت از.میپردازد
–  بیش از هر چیز از اهداف سیاسی،سوی انگلیس یا روسیه
.راهبردی این دو دولت ناشی میشد
، رشت، كنسولگری روسیه، قاجار، بازی بزرگ:واژههای کلیدی
.كنسولگری انگلیس
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 .1طرح مسئله
آغاز روابط گسترده ایران با دولتهای اروپایی به دوره صفوی
بازمیگردد كه به دنبال تحوالت جدید در اروپا و با رشد نظام
بورژوازی سراسر جهان تبدیل به عرصه كشاكشهای دول
استعماری شد .این رقابتها در این برهۀ زمانی بیشتر رقابتی
بازرگانی برای كسب سود ،افزایش سرمایه و تأمین مواد اولیه
بود .رقابت این دولتهای استعماری از اواخر قرن نوزدهم وارد
مرحله جدیدی شد .بزرگترین ویژگی این دوره ،دستهبندیهای
سیاسی و نظامی بود كه در اروپا شكل گرفت و بر آن
عصر امپریالیسم اطالق شد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرزمین ایران به
صحنه رقابت انگلیس ،روسیه و آلمان تبدیل شده بود.
روسها و انگلیسیها در تقابل با هم در مناطق نفوذ خود در
ایران به استحكام موقعیت خود میپرداختند و از طریق
قراردادهای استعماری ،كاپیتوالسیون ،تجارت ،نظامیان ،و
میسیونهای مذهبی برای گستردن نفوذ خود بهره
میبردند .كنسولگریها نیز در این زمینه نقش مؤثری
داشتند .پژوهش پیش رو ،با روش تاریخی و رویكرد
توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و اسناد
آرشیوی ،از رهگذر بررسی كنسولگری روسیه در رشت ،به
رقابت این دولت با دیگر دولتهای امپریالیستی در جنوب
دریای مازندران میپردازد و قصد یافتن پاسخ این پرسش
را دارد كه كنسولگری روسیه در رشت براساس چه اهدافی
تشكیل شد و دارای چه كاركردی بود؟
در منابع تاریخی ،توجهی خاص به طراحان ،تصمیم
گیرندگان عالی رتبه و نهایتاً رؤسای هیئتهای دیپلماتیك
روسیه و انگلیس در تهران به چشم میخورد .این در حالی
است كه بررسی نقش كنسولهای دو دولت ،مغفول مانده؛
بنابراین هدف این پژوهش ،تبیین كاركردها ،سازوكارهای
اجرایی و میزان نفوذ كنسولگریهای روسیه و انگلیس در
شهر رشت است.
 .2موقعیت جغرافیایی رشت
رشت در دورة سلطنت شاه عباس اول صفوی ،به علت
موقعیت ممتاز بارزگانی به مركزیت گیالن انتخاب شد.

درباره موقعیت جغرافیایی شهر رشت باید گفت كه حدود 5
درصد از سطح استان را در بر میگیرد .رابینو كه در دوره
قاجار به والیات ساحلی دریای كاسپین سفر كرده بود ،در
یادداشتهای خود نوشته است كه شهر رشت كه ناحیه
مركزی گیالن است ،از سمت شمال به دریای كاسپین و
تاالب انزلی ،از سمت غرب به تولم و فومن ،از جنوب به
شفت و از سمت شرق به رودخانه سفید رود و كوچصفهان
محدود میشود (رابینو .)00 :9605 ،دربارة وجه تسمیه
رشت سخن بسیار است كه در لغتنامه دهخدا كلمه رشت
(ماده تاریخ احداث این شهر) به حساب ابجد ،سال 577ق
كه سال ساخت این شهر بوده ،دانسته شده كه به اعتقاد
بسیاری از محققین گیالنی این نظریه صحیح نبوده است
(دهخدا )110 /60 :9601 ،زیرا كه نام رشت در كتاب
حدودالعالم من المشرق و المغرب ،جزو یازده ناحیه بزرگ
"آنسوی رودیان" یا گیالن غربی "بیه پس" شمرده شده و
از اینجا معلوم میشود كه این شهر در اواخر دوره ایران
باستان وجود داشته است .اخیراَ در ی GS
كMAبررسی پژوهشی در
R
O
زمینه معانی لغوی رشت و وجه تسمیه آنNOكه درستتر به
نظر میرسد ،آمده است« :رشت ،از نظر لغوی یك اسم
مركب است .از دو جزء رش  +ت؛ در گویش گیلكی به
معنای باران ریز و مداوم میباشد كه از آن در گویش
گیلكی به وارش یا بارش یاد میكنند كه در این صورت،
رشت یعنی مكانی كه در آنجا ،بارانهای ریز و مداوم
میبارد كه این درواقع همان خصوصیت اصلی این شهر
سرسبز میباشد» (گیالننامه .)66 /6 :9609 ،ملگونف
جهانگرد روس كه در حدود سالهای 9609ق به رشت
سفر كرده است ،ویژگیهای شهر رشت را به خوبی
برشمرده :با خانههای زیبا رو به دریا كه بازرگانان از هند،
بخارا ،روم و عثمانی به ،سودای ابریشم ،به آنجا سفر
میكردند (ملگونف .)980 :9601 ،همچنین الكساندر
خودزكو كه در دهه 9867م ،در عصر سلطنت محمدشاه
قاجار ،به عنوان كنسول روسیه در رشت خدمت میكرد،
مینویسد :رشت در زمان سلطنت شاه عباس اول از
موقعیت خوبی برخوردار شده بود و فاصله تقریباً برابر با
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خاک روسیه داشت .كاروانها از قزوین كه به صورت انبار
كاالی ایران در آمده بود ،در فاصله شش روز به رشت
میرسیدند و راه پیر بازار كه فاصله آبی مناسب با بندر
انزلی داشت ،به آنجا میرفتند (خودزكو.)66 :9691 ،
 .3تعریف کنسول و کنسولگری
كنسول ( :)consulمأمور غیرسیاسی دولت فرستنده در
كشور پذیرنده است كه از نظر رتبه در طبقه دوم رؤسای
پستهای كنترلی ،یعنی پس از سركنسول ،قرار دارد .كنسول
ممكن است از مأموران رسمی دولت خود و یا از اتباع آن
دولت ولی مقیم خارج و یا در موارد استثنایی از اتباع كشور
پذیرنده باشد .كار كنسولها فقط تأمین منافع اتباع دولت
خود ،رسیدگی به امور مدنی و احوال شخصی آنها است.
كنسولگری ( :)Consulateواحد اداری كه یك دولت
برای حفظ حقوق و منافع خود در مركز تجاری و بنادر یك
دولت دیگر دایر میكند .كنسول با مقامات محلی سروكار
دارند و به امور سیاسی كه از وظایف سفارتخانه است،
دخالت ندارند .محل كنسولگری و شخص كنسول از
مصونیت و حقوق برونمرزی برخوردارند.
 .4رقابتهای امپریالیستی و بازتاب آن در
جنوب دریای مازندران
تاریخ ایران معاصر متأثر از رقابتهای سیاسی و اقتصادی
قدرتهای بزرگ است ،به همین جهت به نظر میرسد كه
تحوالت ایران طی صد و پنجاه سال گذشته ،به خاطر
جریانات سیاسی بینالمللی و مبارزه با قدرتهای بزرگ
جهانی بوده است .در كشمكش جدی قدرتهای بزرگ
برای نفوذ در ایران ،دو قدرت اصلی ،یعنی روسیه و انگلیس،
در سرتاسر قرن نوزدهم و قسمت اعظم قرن بیستم در
عرصه سیاست این كشور نقش ثابت و پایداری داشتهاند؛
ایران با دو همسایهاش ،روس و انگلیس ،با كشور اول از
طریق مرزهای مشترک و با دومی از راه مستعمره
هندوستان ،همسایگی داشت .پیشروی روسها در آسیای
مركزی و رسیدن به مرزهای هندوستان باعث شد
دیپلماسی حكومت انگلستان در والیات جنوبی دریای

09

مازندران فعال شود .اهمیت منطقه باعث شد هیئتهای
مختلف نظامی و سیاسی انگلستان به منطقه اعزام شوند ،تا
راهی جهت كاهش نفوذ روسیه در منطقه بیابند .روسها از
زمانی كه امپراطوری تزاری را تشكیل دادند ،اقدام به
گسترش قلمرو نفوذ در بخشهای مختلفی از آسیا نمودند .تا
زمانی كه دولت مركزی ایران قدرتمند بود ،روسها توان
دستیابی به سرزمینهای آسیای مركزی و قفقاز را نداشتند اما
با فروپاشی دولت صفویه و حاكم شدن ناامنی و هرج و مرج
در ایران ،آنها نیز مرزهای ایران را در آسیای مركزی ،دو
طرف خزر و قفقاز ،مورد تجاوز قرار دادند .در سال 9061م /
9916ق پطر كبیر به ایران حمله كرد و گیالن مدتی تحت
اشغال روسیه بود .با ظهور نادر ،روسها مجبور به تخلیه
سرزمینهای اشغالی شدند .فشار روسیه به ایران ،با آغاز
سلطنت كاترین دوم ،به مراتب افزایش یافت تا آنجا كه به
جنگهای تهاجمی علیه ایران دست زد .ابتدا در سال 9050م
و سپس در سنوات 9896-9877م 9668-9698 /ق به این
كشور تاخت .در سال 9616-9619ق9868-9860 /م بار
دیگر روسیه به ایران هجوم آورد و آتش جنگ جدیدی را در
این سرزمین دامن زد .این جنگها به این منجر شد كه ایران
تدریجاً ایاالت غنی و حاصلخیز شمال غربی خود ،از جمله
هفده شهر قفقاز ،را از دست بدهد .با انعقاد قرارداد
تركمانچای ،دولت قاجار تحتالحمایه روسها قرار گرفت.
این در حالی بود كه قدرت روسیه ،امپراطوری عثمانی را مورد
تهدید قرار داده و در اروپا نیز به پیشرفتهایی دست زده بود.
ظهور این قدرت استعماری در مغایرت با منافع سایر
قدرتهای استعماری ،از جمله انگلستان ،قرار میگرفت
(شمیم .)56 : 9607 ،پیشروی و توسعهطلبی روسیه از دید
انگلیسیها پنهان نماند و سرآغاز یك رشته رقابتهای
گردAید (آدمیت.)077 :9606 ،
طوالنی در منطقه
GS
M

OR
NO

 .5رقابت روس و انگلیس در تأسیس کنسولگری
در رشت
پیشروی نظامی روسیه در قفقاز و حضور فرصتطلبانه اما
كوتاه مدت فرانسویها در ایران ،در دوران قاجاریه ،به همراه
تغییر ماهیت مناسبات ایران و بریتانیا ،پیشدرآمدی برای
بازی بزرگ شد .هنگامیكه روسیه براساس عهدنامۀ
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تركمانچای (9616ق 9868 /م) كه ایران را از داشتن نیروی
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
سواحل جنوبی آن جلوگیری كند ،سریعاً توجه نمایندگی
سیاسی انگلیس در تهران به تحركات روسها جلب شد.
توجه انگلیس به تحركات روسیه در جنوب شرق
دریای مازندران با گزارشی از سر جان مكنیل
( ) Sir.j.McNeillدربارة اشغال آشوراده به وسیلۀ بحریه
روسیه ،آغاز شد .او در 9698ق9816 /م لندن را از تصمیم
خود برای اعزام مأموری مورد اعتماد به سواحل جنوبی
دریای مازندران آگاه كرد .این مأمور میبایست اوضاع
منطقه و اقدامات روسها را به نمایندگی سیاسی انگلیس
گزارش دهد .این مهم به كنسول ک.ا .آبوت ( K. E.
 )Abbottمحول شد .وی به دنبال سفری طوالنی
(9607-9698ق9811-9816 /م) كه از تبریز و غرب
گیالن شروع و تا تركمن صحرا در استرآباد ادامه یافت ،در
گزارشی مشروح و جامع نمایندگی سیاسی را از شرایط
حاكم بر ایاالت جنوب دریای مازندران و اقدامات روسیه
در آن مناطق و نیز در دریای مازندران آگاه كرد (9607ق/
9811م) (.)Abbott, 1844: 167
اما به زودی تغییر استراتژی لندن كه به شكل اقدام
نظامی انگلیس در جدایی هرات از ایران و متعاقب آن قطع
روابط دو كشور جلوهگر شد ،موقتاً مانع از اقدامات بعدی
نمایندگی سیاسی انگلیس شد .پس از تجدید روابط ،لندن با
اعزام یكی از وابستههای نمایندگی ،تایلور تامسون ( T.
 ،)Thomsonبه منطقه ،موفق به مالقات با خوانین تركمن و
برقراری ارتباط با آقاخان كه ریاست یكی از طوایف تركمانان
یموت را برعهده داشت ،شد (9606ق9810 /م) .این در حالی
بود كه پس از اشغال جزیرة آشوراده به وسیلۀ بحریۀ روسیه،
كمپانی تجاری مسكوی نمایندة خود را در آن جزیره مستقر
كرده بود .آنگاه سن پترزبورگ ،به بهانۀ حفظ منافع تجاری
خود ،موافقت ایران را برای تأسیس كنسولگری دائم روسیه
در والیات جنوبی دریای مازندران ،از جمله شهر رشت ،جلب
كرد (9601ق9818 /م) (كاظمبیگی .)99 :9685 ،بدین
ترتیب روسیه چند دهه پس از امضای عهدنامۀ تركمانچای

موفق به ایجاد شبكهای از مأمورین خود در ایاالت و
شهرهای جنوب دریای مازندران شده بود.
تحركات روسیه در شمال ایران موضوعی نبود كه
انگلیس از آن ناآگاه یا نسبت به آن بی تفاوت بماند .در واقع
اطالع لندن از اقدامات روسیه در شمال ایران ،از طریق
نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران ،ادامه داشت .با وجود این،
تحركات روسیه در شمال ایران و آسیای میانه گستردهتر از
آن بود كه گزارشهای غیرمنظم این مأمورین یا سفرنامههای
سیاحان پاسخگوی نیاز اطالعاتی انگلیس باشد .كنسول آبوت
در دومین سفر خود به والیات جنوب دریای خزر ،با مشاهدة
پیشروی روسیه و استقرار بحریه آن كشور در آشوراده،
نمایندگی سیاسی انگلیس در تهران را از لزوم استقرار دائم
یك كنسول در این مناطق آگاه كرده بود ( 9606و 9601ق/
 9810و 9818م) .مشی مداخلهجویانۀ روسیه و تحمیالتش به
دولت ایران در همان سالها ،مفاهمه و تعامل بیشتر تهران و
لندن را در پی داشت .از همین روی ،تقاضای وزیرمختار
انگلیس برای تأسیس كنسولگری در والیات جنوب دریای
مازندران ،با شرایط زیر مورد موافقت ایران قرار گرفت:
كنسولگری فقط در رشت و استرآباد تأسیس شود؛ اعضای
كنسولگری از  97نفر تجاوز نكند؛ محل استقرار كنسول،
محل بستنشینی نشود؛ كنسول بریتانیا یك سال پس از
توافق نهایی دولتین در شهرهای مذكور مستقر شود
(9605ق9896 /م) (سپهر.)660 /6 :9660 ،
شروط مذكور حاكی از این واقعیت است كه تهران ،به
رغم استقبال از افتتاح كنسولگری انگلیس برای جلوگیری از
اقدامات و مداخالت سن پترزبورگ در ایاالت شمالی ،از یك
سو از گسترش نفوذ انگلیس در ایاالت جنوب دریای
مازندران واهمه داشت و از سوی دیگر از واكنش روسیه نیز
در بیم بود .به هر صورت ،دولتهای انگلیس و روسیه ،پس
از تأسیس نمایندگیهای سیاسی در تهران ،برای تأمین
منافع خود به افتتاح تدریجی كنسولگری و نمایندگیهای
كنسولی در شهر رشت مبادرت ورزیدند كه تا آغاز سدة
بیستم به شبكههایی گسترده در سطح كشور تبدیل شدند
(اعتمادالسلطنه .)195-190 :9606 ،پاسخ دولت ایران به
این اقدام و نیز گسترش فعالیتهای اقتصادی اتباع بیگانه،
افتتاح كارگزاریهای وزارت امور خارجه در شهرهای تجاری
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داخلی بود تا از این طریق ،ضمن اطمینان از رعایت
معاهدات دو جانبه ،از منافع ملی و نیز منافع اتباع خود
پاسداری كند (كاظم بیگی.)618 :9681 ،

در رشت
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 .1-5نظارت کنسولگری انگلیس بر اقدامات روسیه

با انعقاد معاهدة صلح ایران  -انگلیس در پاریس ( 0رجب
 1 / 9606مارس  ) 9890و بهبود مناسبات دو دولت ،از لحاظ
نظری راه برای افتتاح كنسولگری انگلیس در ایاالت جنوبی
دریای مازندران هموار شد (سپهر .)699 /6 :9660 ،درواقع،
انگلیس به رغم فقدان تجارت مستقیم با اتباع متعدد ،مصرانه
برای تأسیس كنسولگری كوشش كرد تا از طریق آن اقدامات
روسیه در شمال ایران را ،كه از منظر حفظ هندوستان و نیز
سیاستهای انگلیس در آسیای مركزی اهمیت راهبردی
چشمگیری داشت ،تحت نظر بگیرد .با استقرار كاپیتان چالرز
فرانسیس مكنزی ( ،)C. F. Mackenzieبه عنوان نخستین
كنسول در رشت ،كنسولگری انگلیس در سواحل جنوبی دریای
مازندران كار خود را رسماً آغاز كرد (صفر  / 9609اكتبر )9898
(رابینو .)916 :9606 ،به دستور لندن ،وی و جانشینانش موظف
بودند اقدامات دولت روسیه در دریای مازندران و قفقاز و نیز
تحركاتش در آسیای مركزی ،در مسیر مرزهای هندوستان را
دائماً تحت نظر داشته باشند .بدین ترتیب هدف بریتانیا از
تأسیس این كنسولگری به هیچ وجه جنبۀ تجاری یا حفظ
منافع اتباع آن كشور را نداشت و در آینده نیز پیدا نكرد .مؤید
این نكته توسعهنیافتگی روابط بازرگانی انگلیس با ایاالت جنوب
دریای مازندران ،پس از تأسیس كنسولگری است .تا 9809م،
تاجر یا تبعهای از انگلیس در گیالن كه در سراسر عصر قاجاریه
مهمترین مسیر بازرگانی خارجی كشور از طریق دریای
مازندران بود ،زندگی نمیكرد .افزون بر آن مناسبات تجاری
منطقه با انگلیس نیز هیچگاه گسترش نیافت.
سكوت منابع انگلیسی در مورد ارزش بازرگانی مستقیم
مازندران و استرآباد با انگلیس نیز در خوشبینانهترین
شكل باید به حساب ناچیز بودن آن گذاشته شود ،البته اگر
چنین روابطی اساساً وجود داشت .اما كنسولگری انگلیس در
ایاالت جنوبی دریای مازندران ،هیچگاه نتوانست نقشی جدی
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و بازدارنده در قبال پیشرویهای روسیه یا گسترش مناسبات
تجاری و نفوذ سیاسی بریتانیا در منطقه ایفا كند .دیپلماتیك
انگلیس در ایاالت جنوب دریای مازندران ،با فراز و نشیب
همراه بود ،تا اینكه لندن در جمادیاالول 9857 / 9670م
كنسولگری خود در رشت را به نایب كنسولگری (ویس
كنسولگری) تنزل درجه داد .این به مفهوم تسلیم ضمنی در
برابر سروری روسیه در مناطق مذكور بود .چند سال بعد،
هنگامیكه لندن برای پایان دادن به بازی بزرگ به امضای
توافقنامه 9669ق9570 /م با روسیه تن داد ،در واقع اعالن
رسمی همین تسلیم بود ،زیرا توافقنامۀ مذكور منافع و نفوذ
سنپترزبورگ را در مناطق شمالی ایران به رسمیت
میشناخت .با وجود این ،در میان نایب كنسولهای انگلیس
در ایاالت جنوب دریای مازندران ،هـ  .ل .رابینو را باید
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
دهد .ولی نمایندگی سیاسی در تهران ،برای اجتناب از
تحریك روسیه ،از اقدام او استقبال نكرد (كاظمبیگی:9681 ،
 .)670-676تشكیالت جدید نایب كنسولگری انگلیس در
ایاالت جنوب دریای مازندران تا پایان سلطنت قاجاریه
(9611ق 9671 /ش) ،در حالی به كار خود ادامه داد كه با
انعقاد پیمان دوستی ایران -شوروی در  60فوریه / 9569
اسفند  ،9655مناسبات دو كشور وارد مرحلۀ جدیدی شد كه
به رغم فراز و نشیبش در عصر پهلوی جایی برای حضور
انگلیس در شمال ایران باقی نگذارد و سرانجام كنسولگری
انگلیس در  6ژانویه  9566تعطیل شد (رابینو.)916 :9606 ،
 .6کنسولگری روسیه در رشت
كنسولخانۀ امپراتورى روس در رشت ،قدیمىترین
كنسولخانهاى بود كه در ایران تأسیس شد .به گزارش
نیكتین ،پتركبیر در زمان سفارت وولینسكى در سال 9090م
قراردادى با شاه سلطان حسین منعقد ساخت كه به موجب
آن ،روسیه اجازه تأسیس كنسولگرى را در گیالن به دست
آورد .در آن زمان كنسولگری روس در رشت بود اما كنسول
در بندر انزلى اقامت داشت و این بندر ،كوتاهترین راه قفقاز به
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پایتخت ایران بود كه از طریق آن ،كاالهاى روس و ایران
مبادله میشد و در این بندر كه مدخل شمالی ایران بود
همیشه حضور عامل روس ،براى مراقبت از منافع تجاری
روس ،الزم بوده است (نیكیتین.)89 :9690 ،
نفوذ سیاسى روسها در گیالن ،بعد از جنگهاى اول
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
تحكیم گردید (گیالننامه)608 /6 :9609 ،؛ روسها بعد از
جنگ دوم ایران و روسیه كه به شكست ایران انجامید،
قرارداد تركمانچاى را در سال 9616ق 9868 /م با ایران
امضا كردند .این عهدنامه ،سلطۀ روسیه را بر شمال ایران
تثبیت كرد .بر اساس مادة  97آن قرارداد ،روسها حق
گشایش كنسولگرى و انتصاب نمایندة بازرگانى را در هر
كجا كه تجارت ممكن بود ،به دست آوردند (لمبتون:9606 ،
 .)667بعد از انعقاد آن قرارداد ،رفته رفته روسها در چندین
شهر ایران ،از جمله رشت ،كنسولگرى تأسیس كردند و
نمایندگانى از طرف خود به عنوان كنسول در این شهرها
گماردند .این كنسولگریها ،چندى بعد به مراكز مهمی
تبدیل شد (معطوفى .)699 :9601 ،كنسولها ،در آن زمان
با مداخلۀ خود در امور داخلى شهرها ،در پى آن بودند كه
هرچه بیشتر در منطقه نفوذ كنند و بر اوضاع اجتماعى،
سیاسى و اقتصادى آن تسلط یابند .حضور روسها در اواخر
دورة قاجار در شهر رشت ،بسیار چشمگیر بود .كنسولهای
روس ،با نفوذی كه داشتند ،در امور داخلی از جمله در
برخورد با مشروطهخواهان ،وارد كردن نیروهای قزاق و به
هم ریختن نظم شهر ،همچنین در امور اقتصادی مثل
احداث جاده و راه آهن و یا گاهی به عهده گرفتن ریاست
شعبه بانك استقراضی روس در رشت و یا در زمینههای
اجتماعی مثل تأسیس مدارس روسی مداخالت بسیاری
داشتند .روسها كه از مدتها پیش همواره در صدد بودند
ایاالت زرخیز شمال را تصرف كنند و به این ایاالت ،چشم
طمع دوخته بودند (گروته .)609 :9605 ،سرانجام به موجب
قرارداد 9570م با انگلیس ،نواحى شمالى ایران ،در محدودة
نفوذ به شمار آوردند .اما با انقالب بلشویكى اكتبر 9590م

روسیه ،كلیۀ امتیازات دورة تزارى لغو گردید و اشغال
سرزمینهاى ایران به دست روسها پایان پذیرفت.
 .7کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت
 .1-7کارکرد سیاسی – نظامی
 .1-1-7دخالتهای کنسول روسیه در امور رشت

نمایندههاى كنسولى در رشت ،تقریبا ادارة امور محلى را در
دست خود گرفته بودند و در امور داخلى ،مداخله میكردند،
به طورى كه بر اثر مداخله و حضور و نفوذ روسها در
شهرها و مناطق مختلف از جمله رشت ،در اصل قدرت
داخلى هر محل به دست كنسولگریها و قزاقان روسى
متمركز بود و این كنسولها ،قدرت را از حاكم شهر سلب
كرده بودند (نصیری مقدم )665 :9601 ،و درواقع ،كنسول
بود كه در شهر نفوذ و قدرت داشت نه حاكم شهر! از آنجا
كه روسیه بیش از سایر كشورها در اجرای كاپیتوالسیون
در ایران اصرار داشت ،لذا ایاالت شمالی ایران ،از جمله
گیالن ،محل ظهور آثار منفی كاپیتوالسیون بودند.
مداخالت كنسولخانه به انواع مختلف صورت میگرفت
نیكیتین در این مورد مینویسد« :آنها نه فقط باید در امور
تبعه روس كه به واسطه وجود رژیم كاپیتوالسیون از
وظایف مسلم ما به شمار میرفت ،مداخله میكردند بلكه
میبایستی در كار رعایای ایران هم كه تحتالحمایه دولت
روس بودند مداخله كنند .از طرفی تبعه مسلمانان روس
اغلب با زنان ایرانی ازدواج كرده بودند .در چنین مواردی
قانونی در كار نبود و بنا به عادات و رسوم كنسولگری
نمیتوانست بی طرف بماند و ناچار مداخالتی میكرد .یك
نوع تحتالحمایه بودن هم توسط مشتریان بانك روس به
وجود آمده بود و كنسول میبایستی از صاحبان امالكی كه
در وثیقه بانك روس بود حمایت نماید كه مبادا خسارتی
متوجه مالك شود .به عالوه قنسول مجبور بود كه به امور
راه شوسه انزلی به تهران و تصادفاتی كه در آن روی
میدهد نظارت و مراقبت داشته باشد .این امور نشان
میدهد كه قدرت و نفوذ اداری قنسول در تحت رژیم
كاپیتوالسیون تا چه اندازه بوده است .عده زیادی از زنان و
مردان همه روزه صبح در قنسولخانه ازدحام كرده و منتظر
بودند تا شكایات خود را به قنسول تسلیم نمایند .این
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جمعیت را عریضه چی میگفتند» (نیكیتین-57 :9690 ،
 .)56ورجاوند نیز مینویسد« :در هر شهری كه روسها
كنسول داشتند ،افرادی به نام تبعه آن دولت در آنجا به كار
تجارت و دیگر فعالیتها میپرداختند ،در صورت پیدا
كردن اختالف با ایرانیان و مسئوالن ایران و انجام هر
جرمی ،رسیدگی به آن بر عهده كارگزاری بود و شخص
كنسول و نماینده آن در حمایت از آن تبعه وارد ماجرا
میشد» (ورجاوند.)9869 /1 :9600 ،
بنابراین كنسولگری روس در رشت قائممقام حكومت
ایران بوده است و این نتیجه آثار قضاوت كنسولی یا
كاپیتوالسیون است .یكی دیگر از آثار مخرب كاپیتوالسیون
تشكیل سپاه قزاق بود كه توسط روسیه در ایران تشكیل
شده بود و از نظر سیاسی و دیپلماسی دستورات الزم را از
كنسول روس میگرفت و فرماندهان قزاقهای ایران
مستقیماً از سن پترزبورگ تعیین میشدند و حقوق خود را
هم طبق دستورات سفارت روسیه از بانك استقراضی روس
دریافت میكردند و فرمانده قزاقها هم فقط از شاه اطاعت
میكرد و مطیع وزیر جنگ ایران و یا سایر مقامات دولت
نبود .كلیه افسران روس عالوه بر مواجبی كه از روس
میگرفتند ،حقوقی هم از شاه ایران میگرفتند .این افسران
در براندازی حكومت مشروطه و ایجاد استبداد صغیر نیز
دخالت داشتند (شوشتر.)687 :9697 ،
 .2-1-7نهضت جنگل و کنسول روس در رشت

مبارزه جنگلیها به رهبری میرزا یونس رشتی معروف به میرزا
كوچك ،علیه نیرویهای روسیه تزاری در ایران از اواسط
جنگ جهانی اول شروع شد .آفیسكوف به حاكم رشت
(حشمتالدوله) فشار میآورد كه این غائله را در نطفه خاموش
كند .در این تاریخ دو حزب نسبتاً مقتدر در رشت فعالیت
سیاسی داشتند :حزب دموكرات و حزب اتحاد و ترقی .اغلب
اعضای این دو حزب باطناً طرفدار نهضت جنگل بودند.
مفاخرالملك ،رئیس شهربانی رشت كه از طرف روسها به
این سمت منصوب شده بود ،داوطلب شد كه شخصاً به جنگ
جنگلیها برود و ریشه تشكیالت آنها را بكند .این لشكركشی
به نتیجه نرسیده و خود مفاخرالملك كشته شد .كنسول روس
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سپس تصمیم گرفت گروهی از قزاقان روسی را كه در
بیرحمی شهرت داشتند ،برای قلع و قمع تشكیالت جنگل
بفرستند .این نیرو نیز شكست خورد و مقداری اسب و اسلحه
متعلق به آنها به دست جنگلیها افتاد .فاتحان جنگل با اسراء،
مخصوصاً با قزاقان اسیر ایرانی به خوبی رفتار كردند و از این
رهگذر بر نیكنامی خود افزودند .از چشم مقامات اشغالگر
روس قضیه آنچنان اهمیتی پیدا كرد كه آفیسكوف مقامات
مركزی تهران را مجبور ساخت به طور جدی با تشكیالت
جنگل روبهرو گردند .در نتیجه فشار و تأكید او بود كه در
حدود چهارهزار قزاق سواره و پیاده و توپخانه ،به فرماندهی
كالچوک اوف ،به جنگل اعزام شد .عدهای از فئودالهای
محلی نظیر امیر مقتدر طالشی و برهانالسلطنه طارمی نیز با
قوای خود ستونهای اعزامی مركز را تقویت میكردند .در
این جنگ شكست سختی به قوای جنگل وارد شد و عدهای
از بهترین افراد میرزا كوچكخان كشته شدند .جنگلیها
شكست خوردند ولی قلع و قمع نشدند (گیلك-17 :9609 ،
.)16
در این ضمن در روسیه انقالب شد و تراز استعفا داد.
دومین نخستوزیر دولت انقالبی روس ،آلكساندر كرنسكی،
در ژوئیه 9590م به فرماندهان قوای روس ،از جمله ژنرال
باراتف ،در ایران دستور داد كه خاک ایران را تخلیه كنند و
به روسیه بازگردند ،خط سیر مراجعت سربازان روسی از
مناطقی كه تحت اشغال جنگلیها بود میگذشت و الزم بود
قبالً قراردادی در این باره میان فرماندهان روسی و زعمای
جنگل بسته شود تا عقبنشینی سربازان روسی به اصطكاک
مسلح منجر نگردد .این قرارداد بسته شد و تخلیه ایران از
قوای تزاری آغاز گردید و شهر رشت به تصرف قوای جنگل
در آمد (همان.)97-11 :
 .3-1-7روابط میان فرماندهان انگلیسی و افسران
سلطنتطلب روسیه در برابر نهضت جنگل

در ایاالت جنوب دریای مازندران آخرین پردة فعالیت انگلیس
با حضور نظامیان آن كشور در محدودة دریای مازندران همراه
بود كه از سقوط تزاریسم در روسیه ،در جنگ جهانی اول و
توسعهطلبی لندن نشئت میگرفت (شاكری)967 :9680 ،
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محدودیتها و مالحظات انگلیس در خاورمیانه و آسیا به
زودی نشان داد كه نه لندن قادر به حفظ نظامیان خود در
حوضۀ دریای مازندران بود و نه دولت جدیدالتأسیس و
انقالبی شوروی در قبال انگلیس به اتخاذ سیاستی انفعالی
تمایل داشت .از همین روی راهبرد عقبنشینی نیروهای
انگلیس از دریای مازندران و GS
جنوب آن نتوانست مانع
ایاالتA
M
OR
مازندران شود (68
تهاجم نظامی شوروی به گیالن و سپس NO
شعبان  98 /9665مه ( )9567لنزوسكی.)989 :9600 ،
بدین ترتیب فعالیت انگلیس در ایاالت جنوب دریای
مازندران كه عرصۀ شورش و مداخالت نظامی و تبلیغات
بلشویكها شده بود ،یك بار دیگر وجه دیپلماتیك یافت.
پس از آنكه لنین ،حكومت را در روسیه قبضه كرد ،پیمان
آتش بس را با آلمان و متحدین وی (اتریش و عثمانی و
بلغارستان) امضا كرد و به تمام سربازان روسی دستور داد
به كشور خود بازگردند ،حتی به آنها اجازه داده شد در
صورت مخالفت فرماندهان با اجرای این دستور ،آنها را به
قتل برسانند .بنابراین فرماندهان ارتش روسیه در ایران در
وضعی ناگوار قرار داشتند .در قبال این وضع ،روابطی بسیار
نزدیك میان فرماندهان انگلیسی و افسران سلطنتطلب
روسیه در ایران برقرار شد .بعد از اینكه سربازان ژنرال
باراتف خاک ایران را ترک كردند ،ژنرال پیچراخف هم
قصد داشت به روسیه بازگردد و در جنگهای ضدانقالبی
كشورش كه كمكم داشت شروع میشد ،شركت كند.
ژنرال سرپرسی سایكس در تاریخ خود مینویسد كه اگر
پیچراخف خاک ایران را ترک كرده بود ،جنگلیها به
سهولت میتوانستند قزوین را بگیرند و سپس به اتفاق
نیروهای مسلح عثمانی كه احتماال به كمكشان میآمدند،
به سوی تهران پیشروی كنند؛ ولی ژنرال دنسترویل
انگلیسی كه مأموریت داشت خود را به قفقاز برساند،
روسها را وادار به تغییر تصمیم كرد كه خاک ایران را تا
رسیدن قوای كمكی انگلیس (برای حمله به قفقاز) ترک
نكنند (گیلك .)997-979 :9609 ،در همین زمان ،سرگرد
نوئل ،افسر سازمان جاسوسی انگلیس ،مأموریت یافت به
قفقاز برود و اطالعاتی را كه فرماندهی قوای بریتانیا در
ایران از وضع جمهوریهای نوبنیان آن منطقه الزم داشت،
تهیه كند .این شخص به بادكوبه رفت و در آنجا وضع

خراب شائومیان ،رهبر ارمنی قفقاز ،را كه در این تاریخ در
رأس یك حكومت پوشالی كمونیستی دربادكوبه قرار داشت،
از نزدیك دید و به ایران بازگشت تا گزارش این وضع را به
فرماندهان مافوقش برساند و از آنجا كه میدانست سران
جنگل به این آسانی به نیروهای انگلیس اجازه نخواهند داد
تا از خاک گیالن (برای حمله به قفقاز) بگذرند ،به فكر
منهدم كردن سازمان جنگل افتاد و برای این كار راهی بهتر
از ترور كردن خود میرزا كوچكخان به نظرش نرسید ،اما
عمال مخفی جنگل كه مراقب فعالیتهای مظنونش بودند،
توانستند به موقع دستگیرش كنند .پس از خنثی شدن این
توطئه ،جنگلیها به رشت حمله بردند و مك الرن ویس،
كنسول انگلیس در رشت ،و سرگرد اوک شات ،رئیس بانك
شاهی رشت كه به دخالت در امور محلی و اقدام علیه
جنبش جنگل اشتغال داشتند ،دستگیر كردند .این دو نفر
سرانجام موفق به فرار شدند ولی سرگرد نوئل كه او هم
توانسته بود از توقیفگاه خود در جنگل بگریزد ،دوباره
دستگیر و به جنگل بازگردانده شد .در سال 9660ق /
9598م سرانجام نیروهای كمكی كه فرماندهی قوای
انگلیس در ایران الزم داشت ،از بغداد رسید و به ژنرال
پیچراف دستور داده شد به چریكهای جنگل كه در گردنه
منجیل و كرانه سفیدرود متمركز بودند ،حمله كند .جنگلیها
شكست خوردند و به داخل جنگل عقبنشینی كردند .یك
ماه بعد كه قوای پیچراخف ایران را ترک كرده و رهسپار
قفقاز شده بودند ،نیروهای میرزا كوچكخان به خیال اینكه
ستون فقرات نظامی انگلیس پس از رفتن پیچراخف شكسته
شده است ،به  197سرباز انگلیسی كه در حومه رشت اردو
زده بودند ،حملهورشدند و خود شهر را نیز اشغال كردند .اما
این جنگ به شكست فاحش جنگلیها انجامید به طوری
كه ناچار شدند با قوای انگلیس قرارداد آتش بس ببندند.
مواد این معاهده نشان میدهد كه وضع جنگلیها در مقابل
قوای انگلیس فوقالعاده ضعیف بود (همان.)985-980 :
 .2-7کارکردهای اقتصادی
 .1-2-7مالکیت روسها در رشت

روسیه در درجۀ نخست ،عالقهمند به سرزمینهاى ایرانى
بود تا بازارى براى كاالهاى صنعتیاش باشد و هم
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عالقهمند به سرزمینهاى حاصلخیز ایالتهاى مجاور
دریاى خزر بود تا بتواند بخشى از نیازمندیهاى خود را
ارزانتر به دست آورد( .نورائى ،آندریوا .)66 :9688 ،به این
ترتیب ،براساس یكى از مواد عهدنامۀ تركمانچاى ،حق
مالكیت غیرمنقول را در ایران به دست آوردند و همواره در
صدد بودند تا اراضى و امالكی به تصرف خود درآورند.
بدین سبب كنسولهاى روس ،در این شهر بسیارى از
امالک و اراضى را با مقاصد مختلف ،از جمله خانه براى
سكونت ،باغ یا ملك براى تفریح و تفرج و یا زمینهایى با
هدف زراعت كردن شهروندان روس در آنها و هدفهاى
دیگر ،خریدارى یا اجاره كرده بودند .بسیارى از مالكان
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
فراوانى در این خطه شوند .بنابراین نه تنها حق اجاره ،بلكه
حق مالكیت و خرید خانه را براى سكونت ،مغازه و انبار
جهت نگهدارى و فروش كاالى خود تحصیل كردند ،بدون
آنكه كارگزاران و مأموران ایرانى حق ورود به
ساختمانهاى آنها را داشته باشند (قائمى.)01 :9680 ،
علما و روحانیون با این موضوع به شدت مخالف بودند
و پادشاه قاجار و حكومت ایران را همواره در فشار
میگذاشتند تا در برابر این حق مالكیت اراضى روسها در
ایران مقاومت كنند .در آن زمان دولت مقامات محلى را
تشویق میكرد تا از اجراى كامل آن حقى كه پذیرفته بود،
جلوگیری كنند ،در نتیجه شهروندان روس ،حتی تا اوائل
قرن بیستم ،تنها در حد محدود موفق به استفاده از این
ماده شده بودند .حتی در سال 9599م دولت ایران به
مقامات ایالتى بخشنامه كرد كه بیگانگان طبق شرع ،حق
GS
MA
مالكیت غیرمنقول را ندارند .بدین ترتیب ،روسها كه در OR
NO
ایران تجارت میكردند و نیاز به زمین داشتند ،یا به نام
ایرانیانى كه مورد اعتمادشان بودند ،یا با دادن رشوه به
مأموران دولتى كه مالكیت غیرمنقول آنها را نادیده
میگرفتند ،منظور خود را تأمین میكردند .محدودیت
مالكیت زمین به خودی خود تنها مشكل نبود ،بلكه این
محدودیت ،امكان قبول قبالههاى اموال غیرمنقول را در
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نزد بازرگانان روسى ،به عنوان تضمین اعتبار ،سلب میكرد
و این كار مانع توسعۀ تجارت بود .مسلمانان روس ،بیشتر
امكان دسترسى به اموال غیرمنقول داشتند ،زیرا بدان
جهت كه سنى بودند ،از نظر شرعى مانعى براى مالكیت
آنها نبود و بسیارى از آنان ،از طریق ارث یا خرید ،مالك
شدند .ولى با استفاده از قانون شرع براى مالكیت،
میكوشیدند مشكالت قضائى را با استفاده از قضاوت
كنسولى حل نمایند و از هر دو امكان بهرهور شوند (انتنر،
 .)65-68 :9605در آن سالها ،شمار زیادى از شهروندان
روس در رشت به تجارت و كسب مشغول و از طریق
ایجاد خویشاوندی ،در شهر و حومه ،صاحب امالكى شده
بودند و به خرید و فروش زمین با حاكم یا تاجران و
مالكان شهر میپرداختند (نیكیتین .)01 :9690 ،هر
امتیازى كه دولت ایران به روسها میداد ،فرصتى بود
براى دستاندازى بیش از پیش روسها بر اراضی كه
سازوكار آن ،بیش از همه به دست كنسولهاى روس در
سراسر نقاط ایران ،به ویژه ایاالت شمالى ،به اجرا درمیآمد
(لیتن )960-56 :9600 ،از جملۀ این قراردادها ،امتیاز
شیالت شمال بود كه از سال  9888تا 9569م  9670 /تا
9611ق ،به استفان لینازف []Stephan Linazove؛ ارمنی
تبعه روس ،داده شد .پیرو كسب این امتیاز طوالنی مدت كه
تمامی سطوح آبی میان اترک تا آستارا را شامل میشد،
تمامى سرزمینهاى مرغوب و جنگلهاى مربوط ،به هر
شیوه و روش ممكن تحت نظارت "ادارة لینازف" خریدارى
میشد و یا به زور به تصاحب درمیآمد (سازمان اسناد ،ش:
 .)617779095همچنین خوشتاریا [ ،]Khushtariaیك
یك قفقازی تبار شهروند روس ،توانست امتیاز جاده های
شمال ایران را به دست آورد و در راستای تملك بیشتر
اراضی ،تحت عنوان اداره خوشتاریا فعالیت میكرد.
فعالیتهاى این شركت آنچنان گسترده بود كه در سال
9596م مورد انتقاد شدید خزانهداركل ایران ،مسیو مورنارد
[ ]Mr. Mornardقرار گرفت .زیرا خزانهداری كل ،طالب
تمركز در اخذ مالیات ،به ویژه مالیات ارضى بود كه اتباع
صاحب زمین روس ،از آن شانه خالی كرده بودند و در
همهجا كنسول روس از آنها حمایت میكرد (همان :ش
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 .)617771160عنصر دیگرى كه در راستاى دستاندازى
بر امالک فعالیت چشمگیرى داشت ،بانك استقراضى
روس (9859م 9675 /ق) بود .این بانك ،زمینهاى
بسیارى را تصرف كرده بود (نورائى ،آندریوا.)61 :9688 ،
روسیان ،با مداخلۀ بیش از حد خود در امور داخلى شهر،
امالک بسیارى خریدارى یا اجاره كرده بودند ،به همین
دلیل ،گروهى از مردم رشت ،در اعتراض به تصرفات
نابجاى آنان در رشت ،عریضهاى نوشتند و از ستمكارى
روسها و تصرف امالكشان به دست آنها ،شكایت كردند
(گیالننامه .)610 /6 :9609 ،در اواخر قرن نوزدهم ،به
دلیل نیاز دربار قاجار به پول ،دولت شروع به فروش
خالصجات كرد و بسیارى از ملّاكان بزرگ گیالن ،از جمله
"سردار منصور" ،بیش از نیمى از امالک دولتى گیالن را
خریدارى كردند .او ،در آن زمان بسیارى از امالک خود را
به روسها فروخت یا اجاره داد و شهروندان روس ،در
بسیارى از این زمینها به زراعت و كشاورزى میپرداختند
و كنسول روس ،بر كار آنها نظارت میكرد .به طورىكه
در این زمان ملّاكان گیالن بنا به سفارش روسها ،شروع
به كاشت توتون به جاى ابریشم ،در زمینهاى زراعى
كردند (همان .)609 -607 :این امر ،نشاندهندة قدرت و
نفوذ روسها در رشت بود كه به زارعان دستور میدادند
چه محصولى بكارند! در صورتى كه طبق مفاد عهدنامۀ
تركمانچاى (9868م 9616 /ق) ،بیگانگان اجازة خرید
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
روس تنها در اجاره یا مالكیت محل سكونت و كسب و
تجارت تأكید داشت (طباطبایى مجد .)911 :9606 ،اما
پس از آن ،رفته رفته به دالیل مختلف محدودیت آشكار
این حق نادیده گرفته شد و انواع دیگر مالكیت ارضى ،از
جمله باغ ،مزرعه ،روستا و قنات نیز ،براى خارجیان مجاز
شد .بدین ترتیب ،روسها رفتهرفته در سراسر ایران
صاحب امالک وسیعى شدند؛ تا جایى كه در دهۀ نخست
قرن بیستم ،میزان مالكیت روسها در همۀ ایاالت شمالى
ایران ،بسیار گسترده شد (نورائى ،آندریوا .)60 :9688 ،در
حدود سال 9668ق 9595 /م ،در مقدمۀ ورود روسها به

رشت ،میرزا كوچكخان جنگلى نماینده به دهات و مزارع
اطراف فرستاد و در آن ،به دهقانان اعالم كردند كه
متصرفۀ هر زارعى از ملك ،خانه و غیره ،ملك خود اوست
و مالك دیگرى ندارد و میباید هر زارع و مالكى ،جاى
اسم خود و زمین متصرفى خود را امضا كند .اما برخالف
تصور میرزا ،دفترهاى فرستاده به دهات و مزارع همگى
برگشت خورد و حتی یك نفر از كشاورزان آن را امضا
نكرده و گفته بودند كه ما ملك خود را ملك ارباب خود
میدانیم و خوردن مال ارباب غیر از تملك است و ما
هرگز این كار را نمیكنیم؛ و زارعان از تصرف آنگونه
امالک خوددارى كردند .آنگاه میرزا كوچكخان ،این
اظهارات را با حضور " كازانف" [ ،]Kazanoveامیرالبحر
خزر و ادكف [ ]Adkoveمعاون او بیان كرد و به آنها
فهماند كه رعایاى ایران غیر از رعایاى روسیهاند و امالک
ارباب خود را به زور تصرف نمیكنند (صدر.)690 :9601 ،
میرزا با این اظهارات میخواست به روسها بفهماند كه
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
خود میداند و بىجهت آن را تصرف نمیكند.
بنابراین ،شهروندان روسیه در رشت قدرت را در دست
گرفته و با مداخالت بیش از حد خود در امور داخلى ،بر منطقه
تسلط یافته بودند .انگلیس در برایر این اقدامات روسیه ،در
ایران بانك شاهنشاهی تأسیس كرد .این بانك سال 9885م،
با سرمایۀ اولیۀ  1میلیون لیرة استرلینگ ،تأسیس شد و پس از
مدت كوتاهی موفق شد امتیاز چاپ اسكناس را برای خود
تحصیل كند .شعبهای از این بانك در شهر رشت تأسیس شد
و نمایندگان آنها برای تنظیم مبادالت بازرگانی در این شهر
به سر میبردند (گروته .)600 :9605 ،
 .3-7کارکرد اجتماعی

شیوههای گوناگون كنسولگری روسیه برای حضور و نفوذ
در بافت اجتماعی مردم ایران موضوعی درخور توجه است.
روسیه برای بسط و گسترش نفوذ خود در ایران ،سیاست
نفوذ آرام را دنبال میكرد .بعد از عهدنامه تركمانچای ،نفوذ
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روسیه در ایران بیشتر شد و وجود اتباع روسی در شهر
رشت حتی بر بافت قومی و تغییرات جمعیتی آن تأثیر
داشت .مكنزی در این مورد فهرستی از اتباع روسیه ساكن
در رشت ارائه میدهد كه بیشتر آنها دارای مالكیت بودند
(مكنزی .)69 :9695 ،همچنین نمایندگیهای بزرگ
كنسولگری از جمله در رشت ،پزشك مخصوص داشتند.
این پزشكها میكوشیدند با ارائه خدمات انساندوستانه،
محبوبیت روسیه را بین اهالی محل باال ببرند .گروته
مینویسد« :به كاركنان این نمایندگیها حقوقهای گزافی
داده میشود تا بتوانند از زندگی لوكس و مجللی كه در
نظر ایرانیان نشانۀ قدرت و عظمت است ،برخوردار شوند».
كنسولگری روسیه برای اهداف و منافع درازمدت خود
به امور فرهنگی هم توجه داشت و برای تأسیس مدارس و
مؤسسات خیریه و رشوه و تطمیع مأمورین عالیرتبه
سرمایهگذاری میكرد .روسیه میكوشید ،با تأسیس مدارس
در شهرهای مختلف از جمله رشت ،زبان روسی را در ایران،
رواج دهد (گروته .)607-600 :9605 ،انگلیس نیز به دلیل
رقابتی كه با روسیه داشت ،میكوشید با تأسیس مدارس،
زبان انگلیسی را در ایران رواج دهد .برای این امر هیئتهای
مبلغان مذهبی انگلیسی و امریكایی ،در مدارس و
بیمارستانهای شهرهای ایران ،از جمله رشت ،مشغول
فعالیت بودند و زبان انگلیسی را در ایران گسترش میدادند
تا بر نفوذ انگلیسیها در ایران بیفزایند (همان.)600 :
استفاده ازكاركنان محلی در كنسولگری انگلیس در
رشت ،یكی دیگر از كاركردهای اجتماعی است كه انگلیس
از آن بهره میبرد .از این افراد ،میرزا ابراهیم رشتی در
میان مستخدمان محلی كنسولگری جدیدالتأسیس انگلیس
در رشت چهرهای نام آشناست .وی منشی اول كنسولگری
بود (كاظمبیگی.)678-676 :9681 ،
بحث و نتیجهگیری
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود  ،همواره مورد
توجه كشورهای استعمارگر از جمله روسیه و انگلستان بود.
در دوره تزاری روابط با ایران براساس سیاست توسعهطلبی
همراه با خشونت و فشار بود كه نمونه بارز آن جنگهای اول
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و دوم ایران و روسیه بود .به دنبال حقی كه روسها برای
تأسیس كنسولگری در نواحی شمالی ایران ،از جمله رشت به
دست آوردند ،سعی كردند با تسلط بر امور داخلى شهرها ،بر
مردم منطقه فرمانروایى كنند به طورى كه كنسول روس،
بیشتر از حاكم شهر در منطقه نفوذ و قدرت داشت .سپس
كوشیدند تا چیرگی خود را بر دیگر كرانههای جنوبی دریای
مازندران بگشایند و میدان حضور گسترشجویانه خود در
ایران را برای دست یابی به آبهای گرم جنوب و هند توسعه
دهند و دیگر آنكه با توجه به نزدیكی گیالن به پایتخت
ایران زمینه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در پایتخت
بیشتر كنند .در مقابل این تحركات ،انگلیس به سرعت
واكنش نشان داد ،نخست كوشید با جداسازی هرات،
گذرگاه خراسان به هند را ببندد و دیگر آنكه پایگاهی در
گیالن به دست آورد .بنابراین در بازی بزرگ ،افتتاح
كنسولگری در شهر رشت از سوی انگلیس یا روسیه بیش از
هر چیز از اهداف سیاسی و راهبردی این دو دولت ناشی
میشد .از همین روی انگلیس به رغم فقدان تجارت
مستقیم یا اتباع متعدد ،مصرانه برای تأسیس كنسولگری
خود در سواحل جنوبی دریای مازندران میكوشید تا از
طریق آن اقدامات و تحركات روسیه را در شمال ایران و
آسیای مركزی تحت نظر گرفته و واكنش مناسب و به موقع
را برای ممانعت از توسعهطلبی سن پترزبورگ نشان دهد.
انعقاد عهدنامۀ پاریس ،كه مفاد آن از سوی بریتانیا بر ایران
تحمیل شده بود (9890م) ،این فرصت را برای لندن فراهم
آورد كه ایران و روسیه را مجبور به پذیرش افتتاح
كنسولگری انگلیس در شهر رشت كند .اما كنسولگری
انگلیس در ایاالت جنوبی دریای مازندران ،هیچگاه نتوانست
نقشی جدی و بازدارنده در قبال پیشرویهای روسیه یا
گسترش مناسبات تجاری و نفوذ سیاسی انگلیس در منطقه
ایفا كند و به همین سبب از كنسولگری به ویس
كنسولگری تنزل مقام یافت .این به مفهوم تسلیم ضمنی در
برابر سروری روسیه در مناطق مذكور بود .چند سال بعد،
هنگامیكه لندن برای پایان دادن به بازی بزرگ به امضای
توافقنامه 9669ق9570 /م با روسیه تن داد ،در واقع اعالن
رسمی همین تسلیم بود ،زیرا توافقنامۀ مذكور منافع و نفوذ
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سن پترزبورگ را در مناطق شمالی ایران به رسمیت
میشناخت .اما با انقالب بلشویكى اكتبر 9590م روسیه ،با
انعقاد پیمان دوستی ایران -شوروی در  60فوریه / 9569
اسفند  9655كلیۀ امتیازات دورة تزارى لغو گردید و اشغال
سرزمینهاى ایران به دست روسها پایان پذیرفت و جایی
برای حضور انگلیس در شمال ایران باقی نماند.
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