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 در طول تاریخ، ایران همواره مورد تهاجم دولت های خارجی 

از جمله روسیه بوده است. همزمان با ورود نیروهای روسیه 

به ایران و راه اندازی ڪنسولگری در شهر های ش�لی از جمله 

ایران گسرتش  در  را  نفوذ خود  دامنۀ  اسرتآباد،  و  تربیز  رشت، 

دادند. روس ها  در نقاط یاد شده، قدرت را در دست داشتند 

و در امور داخلی شهر دخالت می کردند. به طوری که قدرت 

خود  را  شهر  حاکم  گاهی  حتا  و  بود  آن ها  دست  در  واقعی 

و  امالک  در صدد ترصف  روس ها  بتدریج  می کردند.  انتخاب 

زمین های مردم برآمدند. آن ها بسیاری از این امالک را خریداری 

یا اجاره می کردند؛ تا آن جا که بیش تر امالک مرغوب آن مناطق  

جهانی  جنگ  تا  بود.  آمده  در  روسیه  شهروندان  ترصف  به 

اول، ادارۀ روس، ساز وكارهای الزم را برای ¬لک اراضی در آن 

مناطق، در پیش گرفته بود. اما با انقالب اکترب ۱۹۱۷ روسیه، 

روند مزبور بسیارکندگردید و دست اندازی روس ها به اراضی و 

رسزمین ها، پایان پذیرفت. 

 این مقاله، بر آن است تا به بررسی چگونگى مالکیت روس ها 

و خرید و فروش اراضی به دست آن ها در سه شهر رشت، تربیز 

و اسرتآباد در طی سال های ۱۳۱۸ تا ۱۳۴۰ق./ ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۱م. 

بپردازد و به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع ڪتابخانه ای 

و اسنادی، به تبیین جوانب مختلف این مسئله بپردازد. 

ڪلیدواژه ها 
روسـیه/ مالڪیت/ رشـت/ تربیـز/ اسرتآباد

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فــصلنامــۀ گنجینۀ اسناد: ش�ره ۷۸،(تابستان ۱۳۸۹)، ۳۰ -۱۲

تاريخ پذيرش:۱۳۸۹/۷/۱۹ تاريخ دريافت :۱۳۸۹/۱/۳۱



۱۳

  

دڪرت مرتضے نورائى۱ ؛ مينا سعادت۲

۱. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان  

(نويسندۀ مسئول).  

Nour4051@yahoo.com

ارشد ڪارشناسى  ۲. دانشجوى 

 ايران دورۀ اسالمے.

Minasaadat47@yahoo.com

تبیین مالڪیت روس ها 
در سه شهر رشت، تربیـز و اسرتآباد
 ۱۳۱۸-۱۳۴۰ ق./ ۱۹۰۰- ۱۹۲۱ م.

مقدمه 
روسيه، به دليل همجوارى با ايران، روابطى هر چند متضاد، گاه در جنگ و گاهى در صلح 
با ايران برقرار كرد. در اواخر دورة قاجار، دولت ايران دچار ضعف سياسى و بى ثباتى  
ناشى از رقابت دولت هاى خارجى در شمال و جنوب كشور شد. به همين دليل، دشمن 
قدرتمند از ضعف موجود استفاده كرد و در داخل ايران قدرت را در دست گرفت. از آن 
ميان روسيه- كه از زمان پتركبير نفوذ خود را در ايران همراه با گشايش كنسولگرى و 
نصب كنسول و نمايندة بازرگانى، افزايش داده بود-  شروع به مداخلة وسيع تري در امور 

داخلى كشور كرد. 
 حضور روس ها در اواخر دورة قاجار در سه شهر رشت، تبريز و استرآباد، بسيار 
چشمگير بود. در آن زمان- كه روس ها  بر اساس يكى از مواد عهدنامة تركمانچاى، حق 
مالكيت غيرمنقول در ايران به دست آورده بودند- همواره در صدد برمى آمدند تا امالك 
و اراضى اى به تصرف خود درآورند. بدين سبب كنسول هاى روس، در اين سه شهر 
بسيارى از امالك و اراضى را با مقاصد مختلف از جمله، خانه براى سكونت، باغ يا ملك 
براى تفريح و تفرج و يا زمين هائى با هدف زراعت كردن شهروندان روس در آن ها و 
هدف هاى ديگر، خريدارى يا اجاره كرده بودند. بسيارى از مالكان بزرگ آن مناطق هم، در 
خريد و فروش آن امالك، با شهروندان روس همكارى داشتند. بدين ترتيب، شهروندان 

روس از اين طريق توانستند صاحب امالك و ثروت فراوانى در اين خطه شوند. 
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در طول تاريخ معاصر، ايران، به دليل موقعيت جغرافيائى و راهبردى منطقه، مورد 
توجه كشورهاى همسايه از جمله روسيه بوده كه در همسايگى شمالى ايران قرار داشت. 
روسيه، در صدد گسترش روابط تجارى و سياسى با ايران برآمد، بويژه در زمان پتر كبير- 
كه در پى دستيابى به آب هاى آزاد و گرم درياى خزر بود- اين روابط گسترش يافت و 

سفيرانى ميان دو طرف رد و بدل مى شد. 
پتر، از موقعيت روبه زوال صفويان براى يورش به قفقاز در سواحل درياى خزر 
در سال 1722 م./1135 ق. بهره بردارى كرد. وى، كوشيد ايالت هاى اطراف خزر را به 
طور دائمى ضميمة خاك كشور خود گرداند، اما قسمت زيادى از ناحية گيالن، خارج از 

دست اندازى واقعى روس قرار داشت. (نورائى، آندريوا، 1388، ص23)
روس ها بعد از جنگ دوم بين ايران و روسيه- كه به شكست ايران انجاميد- قرارداد 
تركمانچاى را در سال 1243ق. /1828م. با ايران امضا كردند. اين عهدنامه، سلطة روسيه را 
بر شمال ايران تثبيت كرد. بر اساس مادة 10 آن قرارداد، روس ها حق گشايش كنسولگرى 
و انتصاب نمايندة بازرگانى را در هر كجا كه تجارت ايجاب مى كرد، به دست آوردند. 

(لمبتون، 1363، ص230)
بعد از انعقاد آن قرارداد، رفته رفته روس ها در چندين شهر ايران از جمله رشت، تبريز 
و استرآباد (گرگان كنونى)، كنسولگرى زدند و نمايندگانى از طرف خود به عنوان كنسول 
در اين شهرها گماردند. اين كنسولگرى ها، چندى بعد از مراكز مهم توطئه عليه منافع ملى 

ايرانيان و مردم منطقه شد. (معطوفى، 1374، ص255)
روسيه در درجة نخست، عالقه مند به سرزمين هاى ايرانى بود تا بازارى براى كاالهاى 
صنعتى اش باشد و هم عالقه مند به سرزمين هاى حاصلخيز ايالت هاى مجاور درياى خزر 
بود تا بتواند بخشى از نيازمندى هاى خود را ارزان تر به دست آورد. (نورائى، آندريوا، 

1388، ص22)
كنسول ها، در آن زمان با مداخلة خود در امور داخلى شهر، در پى آن بودند كه هر چه 
بيش تر در منطقه نفوذكنند و بر اوضاع اجتماعى، سياسى واقتصادى منطقه، تسلط يابند؛ تا 

آن جا كه خود قدرت را در دست گرفته بودند. 
شهروندان روس، بر اساس يكى از مواد عهدنامة تركمانچاى، حق مالكيت غير منقول 
را در ايران به دست آوردندكه نه تنها حق اجاره، بلكه حق مالكيت و خريد خانه را براى 
سكونت، مغازه و انبار جهت نگاهدارى و فروش كاالى خود تحصيل كردند، بدون آن كه 
كارگزاران و مأموران ايرانى، حق ورود به ساختمان هاى آن ها را داشته باشند. (قائمى، 

1386، ص74)
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علما و روحانيان، با اين موضوع بشدت مخالف بودند و پادشاه قاجار و حكومت 
ايران را، همواره در فشار مى گذاشتند تا در برابر اين حق مالكيت اراضى روس ها در ايران، 
مقاومت كنند. در آن زمان دولت، مقامات محلى را تشويق مى كرد تا از اجراى كامل آن 
حقى كه پذيرفته بود، جلوگيرى كنند. درنتيجه شهروندان روس، حتا تا اوائل قرن بيستم تنها 
در حد محدود موفق به استفاده از اين ماده شده بودند. حتا در سال 1911م. دولت ايران، به 
مقامات ايالتى بخشنامه كرد كه بيگانگان طبق شرع، حق مالكيت غيرمنقول را ندارند. بدين 
ترتيب، روس ها- كه در ايران تجارت مى كردند و نياز به زمين داشتند- يا به نام ايرانيانى كه 
مورد اعتمادشان بودند، يا با دادن رشوه به مأموران دولتى- كه مالكيت غير منقول آن ها را 
ناديده مى گرفتند- منظور خود را تأمين مى كردند. محدوديت مالكيت زمين به خودى خود 
تنها مشكل نبود، بلكه اين محدوديت، امكان قبول قباله هاى اموال غيرمنقول را در نزد 
بازرگانان روسى به عنوان تضمين اعتبار سلب مى كرد و اين كار مانع توسعة تجارت بود. 
مسلمانان روس، بيش تر امكان دسترسى به اموال غير منقول داشتند. زيرا بدان جهت كه 
سنى بودند، از نظر شرعى مانعى براى مالكيت آن ها نبود و بسيارى از آنان، از طريق ارث 
يا خريد، مالك شدند. ولى با استفاده از قانون شرع براى مالكيت، مى كوشيدند مشكالت 
قضائى را با استفاده از قضاوت كنسولى حل نمايند و از هر دو امكان بهره ور شوند. (انتنر، 

1369، صص39-38)

مالڪیت روس ها در رشت
قنسولخانة امپراتورى روس در رشت، قديمى ترين قنسولخانه اى است كه در ايران تأسيس 
با  پتر كبير در زمان سفارت وولينسكى در سال 1717م. قراردادى  به طورى كه  شد. 
شاه سلطان حسين منعقد ساخت كه به موجب آن، روسيه حق تأسيس كنسولگرى را در 
گيالن به دست آورد. در آن زمان كنسول روس در رشت بود و در بندر انزلى اقامت داشت 
و اين بندر، كوتاه ترين راه قفقاز به پايتخت ايران بود كه از طريق آن، كاالهاى روس و ايران 
مبادله مى شد و در اين بندر- كه مدخل شمالي ايران بود- هميشه حضور عامل روس، 

براى مراقبت بر منافع تجاري روس، الزم بوده است. (نيكيتين، 1356، ص85)
روس ها از مدت ها پيش همواره در صدد بودند، اياالت زرخيز شمال را تصرف كنند 
و به اين اياالت، چشم طمع دوخته بودند (گروته، 1369، ص 265). سرانجام به موجب 

قرارداد 1907 م. با انگليس، نواحى شمالى ايران، در محدودة نفوذ روس ها قرارگرفت. 
نفوذ سياسى روس ها در گيالن بعد از جنگ هاى اول و دوم ايران و روس، با گرفتن 
حق قضاوت كنسولى (كاپيتوالسيون) از دولت ايران، آغاز و با ايجاد نيروى قزاق در 
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تهران و شهر هاى شمالى، به دست افسران روس تحكيم گرديد (گيالن نامه، 1371، ج3، 
ص268)؛ به طورى كه بر اثر مداخله و حضور و نفوذ روس ها در شهرها و مناطق مختلف 
رشت، دراصل قدرت داخلى هر محل به دست كنسولگرى ها و قزاقان روسى متمركز بود 
و اين كنسول ها، قدرت را از حاكم شهر سلب كرده بودند و در واقع، كنسول بود كه در 

شهر نفوذ و قدرت داشت نه حاكم شهر!
در خالل آن سال ها، شمار زيادى از شهروندان روس در رشت به تجارت و كسب 
مشغول و از طريق ايجاد خويشاوندي، در شهر و حومه، صاحب امالكى شده بودند و 
به خريد و فروش زمين با حاكم يا تاجران و مالكان شهر مى پرداختند (نيكيتين، 1356، 
ص64). در آن زمان نماينده هاى كنسولى در رشت، تقريباً ادارة امور محلى را در دست 

خود گرفته بودند و در امور داخلى، مداخله مى كردند. 
هر امتيازى كه دولت ايران به روس ها مى داد، فرصتى بود براى دست اندازى بيش ازپيش 
روس ها بر اراضي كه ساز وكار آن، بيش از همه به دست كنسول هاى روس در سراسر 

نقاط ايران بويژه اياالت شمالى به اجرا در مى آمد. (ليتن، 1376، صص127-93)
از جملة اين قراردادها، امتياز شيالت شمال بود كه از سال 1888-1925م./1306-
1344 ق. به استفان ليانازوف [Stephan linazove] روس داده شد و به دنبال اين امتياز، تمامى 
سرزمين هاى مرغوب و جنگل هاى مربوط، به هر شيوه و روش ممكن تحت نظارت"ادارة 

ليانازوف" خريدارى شد و يا به زور به تصاحب درآمد. (ساكما:240005619)
امتياز  توانست  قفقازى تبار شهروند روس،  [Khushtaria]، يك  همچنين خوشتاريا 
جاده هاى شمال ايران را به دست آورد كه در راستاى تملك بيش تر اراضى، تحت عنوان 
"ادارة خوشتاريا" فعاليت مى كرد (ساكما 240004426). فعاليت هاى اين شركت، آن چنان 
 Mr.] گسترده بود كه در سال 1913م. مورد انتقاد شديد خزانه داركل ايران، مسيو مورنارد
Mornard] قرار گرفت. زيرا خزانه دارى كل، طالب تمركز در اخذ ماليات، بويژه ماليات 

ارضى بود كه شهروندان صاحب زمين روس، از آن شانه خالى كرده بودند و در همه جا 
كنسول روس از آن ها حمايت مى كرد. (ساكما: 240004426)

عنصر ديگرى كه در راستاى دست اندازى بر امالك فعاليت چشمگيرى داشت، بانك 
استقراضى روس (1891 م./1309 ق.) بود. اين بانك، زمين هاى بسيارى را تصرف كرده 

بود. (نورائى، آندريوا، 1388، ص 24)
روسيان، با مداخلة بيش از حد خود در امور داخلى شهر، امالك بسيارى خريدارى يا 
اجاره كرده بودند. به همين دليل، گروهى از مردم رشت، در اعتراض به تصرفات نابجاى 
آنان در رشت، عريضه اى نوشتند واز ستمكارى روس ها و تصرف امالكشان به دست 
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آن  ها، شكايت كردند و گفتند، اگر خارجى ها موافق  عهدنامه هاى دولت رفتار مى نمايند، 
نبايد در ايران صاحب ملك باشند و هيچ حقى در اين مورد نخواهند داشت (گيالن نامه، 
1371، ج3، ص246). مردم رشت، درواقع از اين دست اندازى شهروندان روسى به امالك 
و زمين هايشان ناراضى بودند و مى گفتند، آن ها بناحق اراضيشان را تصرف مى كنند.  گاهى 

شهروندان روس، اراضى را به اجبار و زور از مالكان خريدارى مى كردند. 
شهروندان روس، رفته رفته به روابط بازرگانى با تاجران رشت  پرداختند. بازرگانان 
روس، كاالهائى را از روسيه به رشت وارد مى كردند و در مقابل، بازرگانان رشت هم، به 

صدور كاال به روسيه دست مى زدند. 
از نتايج مهم تسلط كاال و سرماية روسى در گيالن، حركت سرماية تجارى داخلى 
به سوى زميندارى بود كه در نتيجة آن، بسيارى از تاجران به زميندارى روى آوردند و 
امكان سرمايه گذارى در صنعت و محدوديت فعاليت  امالك بسيارى خريدارى كردند. نبود
در بخش توزيع، به علت فشار كاال و سرماية خارجى  و امكان صدور مواد خام كشاورزى 
به بازارهاى جهانى، موجب ايجاد قشر مّالك در گيالن شده بود. در اواخر قرن نوزدهم، 
به دليل نياز دربار قاجار به پول، دولت شروع به فروش خالصجات كرد و بسيارى از 
مّالكان بزرگ گيالن از جمله "سردار منصور"، بيش از نيمى از امالك دولتى گيالن را 
خريدارى كردند. او، در آن زمان بسيارى از امالك خود را به روس ها فروخت يا اجاره داد 
و شهروندان روس، در بسيارى از اين زمين ها به زراعت و كشاورزى مى پرداختند و كنسول 
روس،  بر كار آن ها نظارت مى كرد. به طورى كه در اين زمان مّالكان گيالن بنا به سفارش 
روس ها، شروع به كاشت توتون به جاى ابريشم در زمين هاى زراعى كردند (گيالن نامه، 
1371، ج3، صص260-261). اين امر، نشان دهندة قدرت و نفوذ روس ها در رشت بود 
كه به زارعان دستور مى دادند چه محصولى بكارند! در صورتى كه طبق مفاد عهدنامة 
تركمانچاى (1828م./1243ق.)، بيگانگان، اجازة خريد اراضى كشاورزى ايران را نداشتند. 
عهدنامة تركمانچاى، در واقع مبناى اصلى مداخالت و تعارضات ديگر كشورها در امور 
ايران شد. فصل پنجم اين قرارداد، بر حق شهروندان روس تنها در اجاره يا مالكيت محل 
سكونت، كسب و تجارت تأكيد داشت (طباطبائى مجد، 1373، ص144). اما پس از آن، 
رفته رفته به داليل مختلف محدوديت آشكار اين حق ناديده گرفته شد و انواع ديگر مالكيت 
ارضى از جمله باغ، مزرعه، روستا و قنات نيز، براى خارجيان مجاز شد. بدين ترتيب، 
روس ها رفته رفته در سراسر ايران صاحب امالك وسيعى شدند؛ تا جائى كه در دهة نخست 
قرن بيستم، ميزان مالكيت روس ها در همة اياالت شمالى ايران، بسيار گسترده شد (نورائى، 
آندريوا، 1388، ص27). در آن زمان، غالب امالك گيالن درتصرف شهروندان روسيه بود. 
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در سال 1328ق. حاكمان جزء و مباشران ماليات، با شكنجه و زور از مردم و شهروندان 
روس ماليات مى گرفتند. به همين سبب، مردم به شهروندان خارجه و كنسولگرى روسيه 
شكايت بردند تا جلوى اين ماليات گرفته شود. كنسول روس هم، از مردم خواست كه با 

وزارت داخله و رئيس ماليه، در اين مورد مذاكره كنند. 
در حدود سال 1338ق/1919م. ، در مقدمة ورود روس ها به رشت، ميرزا كوچك خان 
جنگلى، نماينده به دهات و مزارع اطراف فرستاد و در آن، به دهقانان اعالم كردند كه 
متصرفة هر زارعى از ملك، خانه و غيره، ملك خود اوست و مالك ديگرى ندارد و مى بايد 
هر زارع و مالكى، جاى اسم خود و زمين متصرفى خود امضا كند. اما بر خالف تصور ميرزا 
كوچك خان، دفترهاى فرستاده به دهات و مزارع، همگى برگشت خورد و حتا يك نفر از 
كشاورزان، آن را امضا نكرده و گفته بودند كه ما ملك خود را ملك ارباب خود مى دانيم و 
خوردن مال ارباب غير از تملك است و ما هرگز اين كار را نمى كنيم؛ و زارعان از تصرف 
آن گونه امالك خوددارى كردند. آن گاه ميرزا كوچك خان، اين اظهارات را با حضور " 
كازانف" [Kazanove]، امير البحر خزر و ادكف [Adkove] معاون او بيان كرد و به آن ها فهماند 
كه رعاياى ايران غير از رعاياى روسيه اند و امالك ارباب خود را به زور تصرف نمى كنند. 

(صدر، 1364، ص256)
ميرزا كوچك خان، با اين اظهارات مى خواست به روس ها بفهماند كه زارعان ايرانى 
مانند شهروندان روسى مقيم ايران نيستند كه همواره در صددند امالك و مزارع را در رشت، 
به زور و اجبار به تصرف خود در بياورند و يا آن امالك را اجاره و خريدارى نمايند و زارع 

ايرانى، ملك خود را ملك ارباب خود مى داند و بى جهت آن را تصرف نمى كند. 
      در طى آن سال ها، شهروندان روسيه در رشت قدرت را در دست گرفته و با مداخالت 
بيش از حد خود در امور داخلى، بر منطقه تسلط يافته بودند. آن ها، توانسته بودند با خريدن يا 
اجاره كردن امالك و زمين هاى زراعى از مالكان گيالنى، ثروت هنگفتى براى خود بيندوزند. 

مالڪیت روس ها در تربیز
درطول دوران انقالب مشروطه (1906تا 1911م. )- كه از رويدادهاى مهم و تأثيرگذاردرتاريخ 
تحوالت سياسى ايران محسوب مى شود- ايران دستخوش جنگ داخلى ومبارزات سياسى 
شده بود؛ ازجمله تبريز يكى از بزرگ ترين شهرهائى بودكه جنبش مشروطه خواهى درآن 
شكل گرفته بود و مردم هوادار مشروطه  به رهبرى ستارخان و باقرخان، در برابر دولتيان 
آن ميان، ايوان فدرويچ پاخيتانف [Ivan Fedorovich Pokhitonof]، كنسول  ايستادگى مى كردند. در 
روس در تبريز، همواره در صدد بود كه ميان آزاديخواهان اختالف بيندازد و آن ها را از ادامة 
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مبارزه منصرف سازد. او، وقتى از ستارخان خواست كه دست از جنگ بردارد و بيرق روسيه 
را بر در خانة خود برافرازد، با مخالفت شديد ستارخان رو به رو شد و در جواب كنسول 
گفت: «من، مى خواهم هفت دولت زير ساية بيرق اميرالمؤمنين باشد، و شما مى خواهيد 
من، زير بيرق روس بروم؟ هرگز چنين كارى نخواهد شد. » (امير خيزى، 1339، ص109؛ 

مرادى مراغه اى، 1384، ص357)
در آن دوره، روابط اقتصادى ميان ايران و روسيه كاهش يافته بود و دو طرف، به خاطر 
اعتصابات و ركود اقتصادى تمايلى به تجارت و خريد و فروش نداشتند. در همان سال ها 
معامالت تجارى و خريد و فروش زمين در تبريز كم شده بود، اما پس از انقالب مشروطه، 
با رونق بخش كشاورزى، روابط بازرگانى ميان ايران و روسيه نيز، رونق گرفت. (سنائى، 

1387، ص133؛ گروته، 1369، ص312) 
روس ها با نفوذ در تبريز، بتدريج  قواى نظامى خود را به آن جا فرستادند و تبريز را به 
اشغال نظامى در آوردند. روس ها، در آن جا هر كارى كه مى خواستند، به زور اسلحه انجام 
مى دادند و در حقيقت سركنسول روسيه در تبريز، بر تمام ايالت حكومت مى كرد و قدرت 

را در دست داشت. (ليتن، 1385، ص17)
در آن مدت سركنسول روس و بسيارى از اتباع روس،  با به دست گرفتن قدرت در 
تبريز، در بسيارى از معامالت تجارى و خريد و فروش امالك شركت داشتند و توانستند 

امالك بسيارى را خريدارى كنند. 
در سال 1329ق. /1911م. ، روس ها "كاروانسراى محمدف" را- كه در مركز شهر 
تبريز قرار داشت و محل مستحكمى بود- تصرف و سربازخانه كردند و چندصد نفر 
سربازان روسى را در آن سكنا دادند و براى ارتباط با باغ شمال- كه محل تمركز قشون 
روس بود- خيابان هاى اين دو محل را اشغال و قراولخانه احداث كردند. مجاهدين هم پس 
از آگاهى از اين موضوع، به طرف كاروانسرا هجوم بردند و آن جا را از سه طرف محاصره 
كردند و به جنگ با آنان پرداختند. سرانجام قشون روس، با دادن تلفات بسيار، راه فرار در 
پيش گرفتند و خود را به باغ  شمال رسانيدند (ملك زاده، 1373، ج7، ص1487؛ خاماچى، 
1371، ص115). اتباع روسى در تبريز، با اشغال و تصرف مناطقى، همواره در صدد بودند 
منافع خود را تأمين نمايند. آن ها نه تنها امالك و زمين هائى را خريدارى يا اجاره مى كردند، 

بلكه با زور و اجبار، مناطقى را نيز به تصرف خود در مى آوردند. 
در سال 1332ق/1914م. ، سركنسول روس در تبريز، در محلة نعمت آباد ساختمان 
جديدى با يك باغ بزرگ خريده بود (ليتن، 1385، ص89) كه از آن باغ، به عنوان محلى 

براى تفريح و تفرج استفاده مى كرد. 
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در آن زمان، روس ها در تبريز بسيارى از امالك و زمين ها را جزو امالك خالصة خود 
تلقى مى كردند؛ از جمله يك باب كاروانسرا واقع در هرزند عتيق تبريز وجود داشت كه به 
كاروانسراى شاه عباسى معروف و ادارة خالصة تبريز مدعى بود كه از بناهاى (در متن سند، 
مستمرات) شاه عباس است. ولى جنرال كنسول روس، با توجه به اسنادى در سال 1332ق. 
كاروانسراى مزبور را ملك" حاج محمد جوادف" مى دانست كه تبعة دولت روس بود، و 
معتقد بود كه اين ملك، جزو امالك خالصة شهروند روس است و ربطى به بناى شاه عباس 
ندارد. ادارة خالصة تبريز، اين مسئله را قبول نداشت و گفته بود كه بايد يك نفر نماينده از 
طرف خالصه تعيين كرد تا به اتفاق يك مأمور جنرال كنسولگرى به محل مزبور بروند و 
حدود آن را معين كنند تا معلوم شود كه كاروانسراى مزبور در حيطة اراضى كاروانسراى 

شاه عباس است يا داخل در ملك تبعة روس مى باشد؟ 
اتباع روسى در تبريز، چنان در امور داخلى شهر مداخله مى كردند كه در سال 1332ق.، 
"پرغوبورف"، يكى از شهروندان دولت روسيه، قطعه زمينى از "حاجى ميرزا حسن مجتهد 
" خريدارى كرد و ديوارى در سر خيابان متصل به اراضى خالصه كشيد و آن جا را جزو 
متصرفات خود دانست. كارگذارى آذربايجان و ادارة خزانه دارى كل، با شنيدن اين مطلب 
به سفارت روس اظهار داشتند كه پرغوبورف را، از دخالت و تصرف در اراضى دولتى 
ممنوع نمايند و بيان داشتند كه اين اراضى قبًال مصال بوده و حاجى ميرزا حسن مجتهد آن 
جا را فروخته. و اكنون اين اراضى باير است و جزو متصرفات دولتى مى باشد و نا صحيح 
بودن معاملة اين زمين را به جنرال كنسول خاطر نشان ساخت و گفت: اگر وجهى از اين 
بابت به حاجى ميرزا حسن داده اند، آن را پس بگيرند. بدين ترتيب نمايندة وزارت مالية 
تبريز، اتباع روس را از هر گونه دخالت در اراضى دولتى- كه جزو خالصجات دولت 

مى باشد- منع كرده بود. 
در سال 1333ق. ، "مسيو ناظر بيكف"- كه از شهروندان روس در تبريز بود- امالك 
بسيارى از مالكان تبريزى اجاره كرد. جنرال كنسول روس، در آن زمان مراسله اى به رئيس 
مالية آذربايجان ارسال داشت و در آن مراسله تقاضا كرد كه در باب ماليات امالك بعضى 
از مالكان آذربايجان- كه در اجارة تبعة روس است- به مأموران ماليه توصيه  شود كه از 
اين امالك ماليات مطالبه ننمايند. اتباع روس، با تصرف و اجارة امالك بنا به توصية جنرال 

كنسول روس، خود را از پرداخت ماليات به دولت ايران معاف مى دانستند. 
بدين صورت با توجه به مطالب باال، مى توان گفت كه در آن سال ها، روس ها در تبريز 
با قدرت بسيارى كه داشتند، توانسته بودند در زمينه هاى مختلف از جمله در زمينة اقتصادى 
و انجام فعاليت هاى تجارى و خريد و فروش امالك، نقشى فعال داشته باشند كه اين خود، 
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نشان دهندة نفوذ و مداخلة بيش از حد آن ها در امور داخلى شهر بود. 

مالڪیت و زمین خواری روس ها در اسرتآباد
شهر استرآباد به عنوان مركز ادارى ايالت استرآباد، تقريباً در چهل كيلومترى ساحل درياى 
خزر واقع بوده است. در آن زمان استرآباد، مركز مواصالتى جابه جائى كاال و مركز مهم 
سپتامبر  دوازدهم  در  كه  قراردادى  موجب  به  مى شد.  ايالت محسوب  داخلى  تجارت 
1723م. بين ايران و روسيه بسته شد، در ازاى كمك روس ها به شاه تهماسب دوم- كه 
تحت فشار عثمانى ها و افغان ها قرار داشت- قسمت هائى از ايران از جمله استرآباد به 
روس ها واگذار گرديد، اما سرانجام در سال 1729م. اين منطقه به ايران باز گردانده شد. 

(گروته، 1369، ص 265)
بندر گز، يكى از شهر هاى استرآباد، مهم ترين مركز تجارت خارجى ايالت استرآباد بود 
كه بسيارى از شهروندان روس در آن جا به كار تجارت مشغول بودند. همچنين، استرآباد از 
مراكز مهم داد و ستد بازرگانى ميان روس و ايران بود و بازرگانان روس، در گوشه و كنار 
استرآباد اقامت داشتند و در آغاز قرن بيستم استرآباد اقامتگاه كنسول روسيه بود. (ماتويف، 

1386، صص 44-42)
ايالت هاى خزرى، براى روس ها فوق العاده مهم بودند. زيرا محصوالت استوائى و 
نيمه استوائى، كتان، برنج و حبوبات در آن جا كشت مى شد. اما تنها راه براى توسعة ارضى 
كنند. به عقيدة  و منافع بيش تر در آن منطقه، اين بود كه از مهاجران و ساكنان روس استفاده 
ايوانف، كنسول روس در استرآباد، عمدة جمعيت در استرآباد، متمايل بودند به تابعيت 

روس ها درآيند. (نورائى، آندريوا، 1388، ص 26)
روس ها، طبق قرارداد 1907م.، استرآباد را منطقة نفوذ خود مى دانستند و در سال 
1261-1262ق/1845-1846م. ، كنسولگرى خود را در آن جا تأسيس و شروع به فعاليت 
كردند. اين كنسولگرى، واقع در محلة باغشاه متشكل از مجموعه اى از بناها و عمارات 
مى باشد. در آن زمان كنسول ها در امور داخلى منطقه مداخله مى كردند و قدرت را در 
دست گرفته بودند. آن ها بتدريج براى پيشبرد اهداف خود و نفوذ هر چه بيش تر در منطقه 
شروع به خريد و فروش امالك و اراضى مزروعى كردند و بسيارى از اين امالك را با 
مقاصد مختلف از حاكم و يا زمينداران بزرگ شهر خريدارى يا اجاره مى كردند (مخابرات 
استرآباد، 1363، ج1، ص16). مثًال هنگام ورود قشون روس به استرآباد،  قنسول به حاكم 
استرآباد امركرد كه عمارت ديوانى را تخليه كنند تا قشون روس- كه در راه بودند- پس از 

ورود به شهر در آن جا مستقر شوند. (معطوفى، 1384، ج2، ص874)
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يكى از نتايج مهم تسلط كاال و سرماية خارجى بر بازار ايران، حركت سرماية تجارى 
داخلى به سوى زميندارى بود. (معطوفى، 1384، ج1، ص194)

روسيه، در آن زمان عمليات خود را براى دست اندازى بر شمال ايران آغاز كرده بود 
و براى دستيابى به اهداف خود، به حمايت از مالكان عمده و بازرگانان مى پرداخت و 
دهات و قصبات زيادى را در استرآباد به قيمت هاى اسمى، با اجبار و فشار زياد بر مردم و 
مالكان، خريدارى مى كرد و شهروندان روس را وا مى داشت بر روى آن اراضى كار كنند. 

(سايكس، 1343، ج2، ص134)
بنابراين روس ها توانستند با نفوذ و مداخلة بيش از حد خود در منطقه، حمايت زمينداران 
و تاجران بزرگ را به دست آورند و از اين طريق، صاحب امالك و ثروت فراوانى شوند. 

در سال 1327ق. /1910م. قنسول روس در استرآباد، شروع به خريد و فروش امالك و 
قراى ناحية استرآباد كرد. مثًال باغ گلبن را براى تفريح و تفرج و به عنوان محلى براى ييالق، 

خريدارى كرد. (معطوفى، 1374، ص 298)
زمين هاى زراعى حاصلخيز موجود در سراسر ايالت استرآباد، در آن ايام طعمة بسيار 
چربى براى تاجران مايه دار روس محسوب مى شد. روس ها، قنسول و تعدادى از تاجران 
ارمنى تبعة آنان از اواخر سال 1328ق. /1911م. به بعد بتدريج به فكر خريد و فروش اراضى 
كشاورزى و گاه در حد يك ده، افتادند و قنسول روس در استرآباد و كميسر روس در گنبد، 
به خاطر قدرت و نفوذشان بيش تر از بقيه به اين كار مى پرداختند. در آن ميان شيخ محمد 

باقر فاضل، در چنين معامالتى سهمى عمده داشت. (معطوفى، 1384، ج2، ص886)
اتباع سرمايه دار روس، زمين ها را تنها به دست ايرانيان قابل اعتماد- كه با قانون هاى 
محلى بخوبى آشنا بودند و مى توانستند مطمئن شوند كه اسنادشان صحيح است- خريدارى 
مى كردند. دالالن هم، مطابق با قانون محلى فوراً آن اراضى را به صاحبان جديد منتقل 
مى كردند. اين واگذارى، مى بايست به تأييد كنسول روس در استرآباد مى رسيد (نورائى، 
آندريوا 1388، ص29). از جملة آن دالالن بنام در طى آن سال ها، شيخ محمد باقر فاضل 
اهل استرآباد بود. وى، انواع زمين ها، خالصه، وقفى و شخصى را براى شهروندان و مقامات 
روس، كارسازى مى كرد و خود نيز، از جملة زمينداران بزرگ منطقة استرآباد و مازندران 

به حساب مى آمد. (وكيل الدوله، 1363، ص447)  
"شيخ محمد باقر"،  پسر آخوند مال محمدعلى فاضل و از رعاياى بلوك فخر عمادالدين 
و متعلق به طايفة َملِك بود. او، در ابتدا يكى از رهبران برجستة مشروطه خواهان استرآباد 
بود، ولى به يكباره تغيير موضع داد و به عنصرى خنثا و ضدمشروطه تبديل گشت. او، در 
آن زمان براى خراب كردن استرآباد و مخالفت با مشروطه خواهان، با قنسول روس عقد 

ت
اد

سع
نا 

مي
ى، 

رائ
نو

ى 
ض

مرت
رت 

دک



۲۳

اتحاد بست و بعد از مراجعت محمدعلى ميرزا به روسيه، با كنسول معاهده نمود كه به ميل 
آن ها رفتار كند؛ تا اين كه قراى" شيرنگ و نيركان" را از سادات، چهار دانگ و دو دانگ به 
بهانة آباد كردن آن جا گرفت و اراضى مزبور را- كه "ذرعى يك تومان قيمت داشت"- به 

قيمت بسيار كم به روس ها فروخت. (وكيل الدوله، 1363، ج1، ص347)
از جملة معامالتى كه او با روس ها داشته است، مى توان اين گونه بيان كرد:

بلوك" شيرنگ "- كه در پنج فرسخى شرقى استرآباد واقع بود- در سال 1330ق. 
/1912م. بر اثر تاخت و تاز تراكمه، به طور كامل منهدم و آب هاى قنوات آن جا به هدر 
رفته بود. شيخ محمد باقر فاضل، با سادات شيرنگى قراردادى پانصدساله بسته بود كه دو 
دانگ متعلق به سادات باشد، يك دانگ آن جا به حاج شيخ محمد باقر و سه دانگ ديگر آن 
را، دريا بيگى روس با ميرزا داودخان مسيحى به شراكت گرفته اند و چند خانوار از مالكان 
روس، از روسيه آمدند تا قرية مذكور را آباد نمايند. (وكيل الدوله، 1363، ج 1، ص 321)

در محرم 1331ق. / ژانوية 1913م. ، شيخ محمدباقر- كه به كمك قنسول صاحب 
يك دانگ از خاك شيرنگ شده بود- يك دفعه به موجب قانون شرع كه اراضى بايرة 
بدون صاحب متعلق به قاضى شهر است، حدود سى هزار ذرع زمين به مبلغ هفت هزار 
تومان به روس ها فروخت و قصد داشت سيصد هزار از شمال خاك شيرنگ را- كه در 
تصرف تركمانان داز مى بود- به مصرف فروش برساند (وكيل الدوله، 1363، ج 1، ص342 
). شيخ محمدباقر با فروش اراضى شيرنگ به روس ها، وجه آن را صرف تعمير آبادى آن 
قريه كرد. در اين زمان صد و هشتاد نفر مالقانى [قسمتى از روس هاى سفيد را مى گفته اند] 
تبعة روس- كه به قرية شيرنگ آمده بودند- درختان عظيم جنگل را قطع كردند و تختة 
شش ذرعى و چهار ذرعى با ماشين بريدند و به روسيه بردند. (وكيل الدوله، 1363، ج 1، 

ص346 )
همچنين، در همان سال شيخ محمد باقر به همدستى آقا سيدهاشم بنى كريمى، بسيارى 
از اراضى قرية" له له دوين" و "حيدرآباد" و يساقى را- كه متعلق به سيصد نفر سادات 
بنى مفيدى و قاجار بود- به "ايوانف" [ ivanof]، رئيس تلگراف روس فروختند. (وكيل 

الدوله، 1363، ج 1، ص363)
قراى " شيرنگ" و" نيركان" - كه گفته شد جزو مستغالت شيخ محمدباقر فاضل و كنسول 
روس بود- جنگل هاى بسيار طويلى با درختان كهنسال و بلند بسيارى داشت. در آن زمان، 
بسيارى از تاجران روس- كه قصد خريد چوب و بردن آن ها را به روسيه داشتند- در 
اين مورد با شيخ محمدباقر مذاكره كردند و شيخ آن جا را صد هزار منات قيمت كرد؛ 
ولى روس ها قصد داشتند با بيست هزار منات خريدارى كنند (وكيل الدوله، 1363، ج 1، 
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ص365) كه در اين مورد، شيخ محمدباقر با آن ها به توافق نرسيد. 
شيخ محمدباقر، عالوه بر قراى شيرنگ و نيركان، در خاك كتول و صحراى يموت- 
كه محل سكونت تركمن هاى داز بود- خودسرانه با روس ها اجاره و فروش كرده بود و 
صاحبان آن امالك، پى در پى به حكومت  استرآباد شكايت كرده بودند (وكيل الدوله، 1363، ج 
1، ص396). در آن زمان شيخ محمدباقر، اراضى بيش ترى را متصرف شده بود و با همكارى 

قنسول روس، اراضى را به تاجران و شهروندان روس اجاره مى داد يا مى فروخت. 
يكى ديگر از مّالكان بزرگ استرآباد، "حاج محمد رضا باقرى" معروف به تاجرف بود 
كه در سال 1330 ق. ، سه دانگ از روستاى باغ گلبن را در هشت كيلومترى شرق استرآباد، 
به قيمت 3800 تومان به قنسول روس فروخته بود. (وكيل الدوله، 1363، ج 1، ص312)

يكى از بهانه هاى زمين خوارگى روس ها در اين عهد، خرابى دهات و اراضى اى بود 
كه به علل مختلفى مانند قحطى و خشكسالى و تهاجم مكرر تركمن ها و. . . نابود و خراب 
شده بود. به همين دليل، قنسول و تاجران روس در صدد خريد آن ها بر مى آمدند تا از اين 
طريق به اين اراضى سر و سامان دهند و آن جا را تعميركنند. مثًال "قرية نوده" را- كه در 
دو فرسخى مشرق استرآباد واقع است و پنج دانگ آن متعلق به دولت و خالصه بود ودر 
تصرف پسران حاج عبدالصمد خان مقصودلو و حاجى موقرالملك قرار داشت- در سال 
1913 م. مقرر گرديد با همكارى ايوانف[ivanof]، قنسول روس و رئيس تلگراف روس 

سرو سامان گيرد و آباد شود. (وكيل الدوله، 1363، ج 1، ص341)
همچنين، در آن زمان بسيارى از كاركنان چند شركت تجارى روس، در چند منطقه 
از ايالت استرآباد، درختان جنگل ها را مى بريدند و به روسيه مى بردند. مثًال در ربيع الثانى 
1331ق. گروهى از روس هاى ساكن"قره سو"- كه در اراضى شمالى  كردمحله به كار 
زراعت مشغول بودند-  ناگهان تعرض به جنگل هاى آن ناحيه را آغاز كردند. بالفاصله 
اربابان با شنيدن اين مطلب، همراه با كالنتر كردمحله، اين اراضى را به ميرزا شريف 
اجاره دادند تا از اين اقدام روس ها جلوگيرى كنند و به خاطر اين كار، نزد كنسول روس 
شكايت كردند (معطوفى، 1384، ج2، ص891). روس ها با اين اقدام خود، در واقع قصد 
سوء استفاده از اراضى را داشتند و تحت عنوان  اين كه روى زمين زراعت كنند، اراضى را 
اجاره مى كردند تا از اين طريق بتوانند درختان جنگلى نزديك آن اراضى را بدون اجازه از 

حاكم وقت، قطع و به روسيه حمل كنند. 
در سال 1331 ق. /1913 م. كنسول روس خود با اجزا و شهروندان روس،  همچنان 
به خريدن و اجاره كردن امالك و قراى استرآباد مى پرداختند. صحراى "خيرات"- كه 
متعلق به جناب" شيخ صفى اهللا"  و ديگر اربابان بود- يك دانگ آن جا را كنسول روس 
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از محمد نام غالم خريدارى كرد و قصدداشت در آن جا بنائى بسازد. (مخابرات استرآباد، 
1363، ج1، ص311)

همين طور در سال 1332ق. /1913م. ، در روسيه اعالن شده بود كه امالك فروشى، 
در استرآباد زياد است. بدين خاطر تاجران روسى، دسته دسته وارد استرآباد شدند و امالك 
چهارصدسالة مخروبه را مى خريدند. از جمله شيخ محمدباقر فاضل- كه در صفحات قبل 
ذكرش رفت- هزار قسمت اراضى صحراى كماالن را كه متعلق به كتول و جزو خالصة 
ديوانى بود، به مبلغ بيست هزار تومان به تاجران روس فروخت. در آن زمان، چهار نفر در 
فروختن امالك و اراضى به روس ها متفق بودند: " شيخ محمد باقر فاضل"، "شيخ حسن 

جزى "، "شيخ طاهر" و "سيد ابوتراب." (مخابرات استرآباد، 1363، ج 1، ص362). 
" الروف،" كميسر روس در گنبد، گروهى از مهاجران فقير ارمنى و روس تابع آن 
كشور را به اين ناحيه مى آورد تا بر روى اراضى به كشت و زرع بپردازند و تا از اين طريق 

بتوانند درآمدى كسب كنند. (معطوفى، 1384، ج2، ص890)
"امين الضرب"، يكى از تاجران بزرگ و معروف اواخر قاجار، در بازار"نعلبندان"- كه 
دومين بازار بزرگ آن عصر استرآباد بود- كاروانسراى معروفى بنا كرده بود كه قسمتى 
از آن را "تيمچة امين الضرب" مى گفتند. مجموعة اين تيمچه، در صفر سال 1332ق. به 
دست ميرزا على اكبرخان گماشته و نيز مباشر سپهدار در اراضى استرآباد، براى كنسول 
معلم خانه"- كه همان مدرسة  روس اجاره شد. كنسول روس، امركرد كه در اين جا " 
قديم مى باشد- تشكيل دادند و از روسيه معلم آوردند تا اطفال استرآبادى را تعليم دهند. 

(قورخانچى، 1360، صص27-24)
مى توان گفت كه كنسول روس، با تشكيل مدرسه در آن تيمچه، همواره در صدد 
بوده است كه فرهنگ روسى را با آوردن معلم روس از روسيه، در  استرآباد گسترش دهد. 
"سپهدار محمد ولى خان تنكابنى"  نيز- كه يكى از مالكان ثروتمند منطقة شمال و 
استرآباد بود- با كنسول روس سر و سر زيادى داشت و اين ارتباط، باعث شد كه در نزد 
روس ها اعتبار و نفوذ زيادى به دست آورد. او، در آن زمان بسيارى از زمين ها و اراضى 
خود را به صورت هاي مختلف به كنسول و شهروندان روسى فروخت يا به اجاره داد. 

(معطوفى، 1384، ج1، ص 555)  
از سال 1332ق. به بعد، حضور روس ها در عرصة خريد و فروش اراضى شرق و غرب 
ايالت استرآباد پررنگ تر گرديد؛ از جمله ژنرال "پاتايف"[Patayov] در ميان شخصيت هاى 
روس مقيم منطقه، بيش از همه ولع زمين خوارگى داشت و همواره در كار خريد و فروش 
امالك دخالت مى كرد و بارها بر سر جمع آورى ماليات زمين هائى كه اجاره كرده بود، 
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با صاحبان اراضى در مى افتاد (معطوفى، 1384، ج 1، صص555-557). زيرا شهروندان 
روس، در صدد بودند كه براى اراضى اى كه تصرف يا اجاره كرده اند، ماليات نپردازند. 

در سال 1333ق./1914م.، تصاحب شمال ايران به عنوان راهبرد مهم در سياست 
خارجى روس، به رسميت شناخته شد. در همين راستا، مجموعه اى از اقدامات و ساز 
وكارهاى الزم به كار رفت تا امور ادارى آن كشور را براى مساعدت به مهاجرت روس ها 
به ايران آماده كنند. بدين سبب، دو مقامِ رسمى بخش مهاجرت به ايران اعزام شدند كه يكى 
از آن ها جهت همكارى با كنسول روس در استرآباد مأمور شد. او، مى بايست دستورهاى 
كنسول را در راستاى تسهيل مهاجرت و سازماندهى مالكيت ارضى شهروندان روس 
پيگيرى مى كرد؛ و همچنين آن ها را از روش هاى مالكيت زمين در ايران آگاه مى ساخت. 
كسانى كه مى خواستند زمين خريداري كنند، مى بايست از كنسول مجوز مى گرفتند. آن گاه 
با ادارة مهاجرت تماس برقرار مى كردند. سرانجام همة معامالت را مى بايست كنسول تأييد 

مى كرد. (نورائى، آندريوا، 1388، ص29)
به نقل از روززنامة چهره نما، در استرآباد ملك فروشى و اجاره دادن به اتباع روس، 
فراوان به چشم  مى خورد. به طورى كه در آن مدت قريب بيست و دو فقره ملك، اندك 
اندك به روس ها فروخته يا اجاره داده شد. از اولين كسانى كه به اين كار اقدام كردند، 
مى توان گفت، خانوادة حاجى شيخ حسين بود. حاجي شيخ حسين در تهران منصب 
وكالت داشت. تمامى افراد اين خانواده، بسيارى از امالك و زمين هاى خود را به شهروندان 
روس فروخته يا اجاره داده بودند كه اسامى آن ها در قباله اى كه به روس ها داده شده، درج 
شده است. زهراخانم، همسر حاجى شيخ حسين، ملك موروثى خود را به ايوانف، رئيس 
تلگراف روس فروخته بود. چند تن از مّالكان بزرگ استرآباد، از جمله حاجى محمد رضا 
باقرف و برادرانش حاجى حسين و حاجى رحيم و ديگران نيز، قرية "بابا گلبن" را- كه 
از جهت وضعيت راهبردى حائز اهميت بود- به قنسول روس فروختند. ديگر اشخاصى 
كه امالك خود را به روس ها اجاره داده اند، حاجى محمد اسماعيل بود كه خود را يكى 
از وطن پرستان مى دانست. دو دانگ قرية "وكيل آباد" را به "مسيو سالمان" روسى اجاره 

داده است. (چهره نما، 1333ق، استرآباد، ش24، صص13-12)
در سال 1333ق./1915م.، شيخ محمد باقر- كه بر اثر فوت پسرش، ديگر آن توانائى 
و قوة قبل را براي نظارت بر امالك خود نداشت- آن ها را به ميرزا جعفرخان منشى كنسول 
روس اجاره داد. امير امجد حاكم كتول- كه با اين اقدام شيخ راضى نبود- پنجاه تومان به 
ميرزا جعفرخان داد و معامله را فسخ كرد. ايوانف كنسول روس هم- كه قصد تصرف 
اين امالك را داشت- يك نفر از روس ها را كه در شيرنگ به خريد اراضى مى پرداخت، 
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احضار كرد و به او دستور داد كه امالك شيخ محمد باقر را به مدت سى سال اجاره كند. 
(وكيل الدوله، 1363، ج1، ص445)

شيخ در سال 1335ق./1917م.-كه به خاطر ساختن يك دستگاه عمارت مقروض 
شده بود- سيصد جريب اراضى محمد آباد كتول را- كه متعلق به امير امجد بود- به ايوانف 
كنسول روس فروخت. سپس امير امجد به كنسول گفت: شما به چه علت ملك من را از 
شيخ فاضل مى خريد؟ حال آن كه شيخ فاضل در خاك كتول ملك موروثى ندارد و بى 
جهت امالك مردم را مى فروشد و خود را صاحب اين امالك مى داند. كنسول روس هم 
گفت: من، اين ملك را خريده ام و تصرف خواهم كرد. امير امجد هم، اين موضوع را با 

كارگذارى در ميان گذاشت. (وكيل الدوله، 1363، ج2، ص534)
بنابراين با توجه به مطالب باال، مى توان گفت كه شيخ محمد باقر فاضل، يكى از 
بزرگ ترين مالكان استرآباد بوده كه توانسته بود اراضى بسيارى را تصرف كند و بعد از آن كه 
به عنصرى ضدمشروطه تبديل گشت، به همكارى با روس ها پرداخت و معامالت بسيارى- 

كه بخشي از آن ها ذكرش در باال رفت- با روس ها انجام داد. 
در بهار 1335ق./1916م. شهروندان روس در استرآباد، حدود 270هزار جريب زمين به 
دست آوردند. مالكان عمده از جمله كنسول وقت روس، ايوانف [k.v.ivanov] با همراهى چند 
افسر روسى، روستائى كوچك را به نام بابا غالم خريدارى كردند. همچنين، روستاى ديگرى 
را- كه 4/2 مايل دورتر از استرآباد قرار داشت- ژنرال پاتايوف [Patayov] و شمار ديگرى 
از افسران روس خريدند. مقامات روسى، هشدار مى دادند كه دربارة زمين هائى كه مالكان 

روسى خريدارى كرده اند، خطر در كمين است. (نورائى، آندريوا، 1388، صص27-26)
در سال 1916م.، سياست بر اين شد كه تملك زمين مورد حمايت قرار گيرد. بدين 
ترتيب كه ابتدا بانك استقراضى روس يا ديگر شركت هاى سرمايه گذار روسى زمين را 
بخرند؛ آن گاه به مهاجران روسى اجاره داده شود؛ سپس به آن ها فروخته شود. (نورائى، 

آندريوا، ص30)
جنگ جهانى اول، موقعيت را در شمال ايران پيچيده كرد و بر سرمايه گذارى ارضى روس ها 
در ايران تأثير منفى گذاشت. در آن سال، موج مهاجرت همچنان ادامه داشت و همه روزه 
دسته دسته مهاجر از روسيه با زن و بچه وارد استرآباد مى شدند. اين گروه از مهاجران در 
سال  1336ق./1917م.، زمين هائى را تصاحب مى كردند يا به شكل كارگر روزمزد در آن 

زمين ها مشغول به كار مى شدند. (نصيرى مقدم، 1374، صص251 و349) 
تا سال 1917م./1336ق.، سپاه روس قسمتى از ايالت استرآباد را شامل 5 ميليون و 
400 هزار جريب زمين با 28 هزار خانوار تركمان و ايرانى، اشغال كرد. بيش تر زمين هاى 
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اشغال شده، به شيوة سريع ترين و مؤثر ترين راه ممكن براى تملك روس در نظر گرفته 
شد. (نورائى، آندريوا، 1388، ص32)

در سال1336ق./1917م. صاحب منصبان روس، به خاطر كثافات اردوى بيرون شهر- 
كه باعث ناخوشى شده بود- چند باب خانة مرغوب در شهر از كنسول روس خواسته 
بودند. كنسول روس هم، از حاكم شهر تقاضا كرد كه چند باب خانه در محلة ميخچه گران 
براى آن ها خالى كند. صاحبان اين خانه ها از ترس كنسول اسباب زندگى خود را برداشتند 
و به محل ديگرى رفتند. بعالوه، اتباع روس در هر محل چند باب خانه را توقيف كردند و 
از صاحبان خانه، هر يك ده تومان به اجبار گرفتند. (وكيل الدوله، 1363، ج2، ص531) 

روس ها، به اراضى شيرنگ- كه جزو بلوك كتول محسوب مى شد- تصرفات زيادى 
داشتند. بعد از رفتن روس ها در سال 1918م.، تركمان ها در مقام قصاص بر آمدند و 
قرية شيرنگ و نيركان را با زور به تصرف در آوردند و مردم آن جا را متوارى كردند. 

(وكيل الدوله، 1363، ج 2، ص582)
به دنبال پيروزى انقالب اكتبر 1917 روسيه و روى كارآمدن حزب بلشويك لنين، 
كلية امتيازات سياسى و ديپلماسى و امثال آن- كه رژيم تزارى به عنف و زور از ايران 
تحصيل كرده بود- لغو شد و از درجة اعتبار ساقط گرديد و دستگاه جنگى روس را در 
ايران از كار انداخت (شميم، 1384، ص576) و نقطة پايانى به برنامه هاى توسعه طلبانة 
روس ها در ايران گذاشت. به طورى كه بر استعمار ارضى روس ها در ايران هم پايان داد. 

(نورائى، آندريوا، 1388، ص33) 
اتباع آن ها در استرآباد،  با قنسول روس و تاجران و  اين خريد و فروش اراضى 
همچنان ادامه داشت. به طورى كه مى توان گفت، تمام اهالى استرآباد از عالمان، تاجران، 
خان ها و مّالكان، امالك خود را به روس ها فروخته يا اجاره داده بودند. به گونه اى كه 

نصف بيش تر امالك استرآباد، در تصرف روس ها قرار داشت. 

نتیجه 
پس از آن كه ايران در دو جنگ از روسيه شكست خورد و قسمت هاى زيادى از خاك 
ايران را در پى عهدنامه هاى گلستان و تركمانچاى به روس ها واگذاركرد، حضورشان در 
ايران گسترش چشمگيرى يافت و در سال 1243ق./1828م. به دنبال يكى از مواد عهدنامة 
تركمانچاى، دو طرف حق افتتاح كنسولگرى و نصب نمايندة بازرگانى را در هر كجا كه 
تجارت ايجاب مى كرد، به دست آوردند. به موجب قرارداد 1907م.، روس ها، شمال ايران 
را جزو منطقة نفوذى خود دانستند و نيرو هاى خود را به آن جا وارد كردند؛ از جمله در 
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سه شهر رشت، تبريز و استرآباد حضور فعال داشتند. روس ها با به دست گرفتن قدرت،  
امور داخلى شهرها را در دست گرفتند و بر مردم منطقه، فرمانروائى مى كردند. به طورى 
كه كنسول روس، بيش تر از حاكم شهر در منطقه نفوذ و قدرت داشت و حاكم هم، در 
موارد بسيار از او فرمان مى برد. كنسول و شهروندان روسى در اين سه شهر، در معامالت 
بازرگانى بسيارى حضور فعال داشتند. آن ها توانستند با نفوذ خود در منطقه، امالك و 
اراضى بسيارى با انجام مقاصد مختلف، براى خود خريدارى يا اجاره كنند. شهروندان 
روسى، بسيارى از اين اراضى را مى خريدند و بر روى آن به زراعت مى پرداختند تا از 
اين طريق بتوانند درآمدى كسب كنند. اما گاهى هدف آن ها تنها زراعت نبود؛ مثًال در 
استرآباد درختان جنگلى نزديك اراضى را قطع مى كردند و بدون دريافت اجازه از حاكم 
و ارباب، چوب آن درختان را به روسيه مى بردند و اين گونه بر همه چيز مردم منطقه تسلط 
و فرمانروائى داشتند. در خالل آن سال ها، مهاجران روسى بسيارى وارد منطقه شدند تا از 
اين طريق بتوانند اراضى ايران را منتزع نمايند. اما با انقالب بلشويكى اكتبر1917م. روسيه، 
كلية امتيازات دورة تزارى لغو گرديد و اشغال سرزمين هاى ايران به دست روس ها پايان 

پذيرفت. 
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