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چكيده

موقعیت مناسب دریاي خزر محیط مساعدي را براي رشد انواع آبزیان،
بهویژه ماهیان خاویاري ،فراهم کرده است .این مسئله همواره جلب توجه
مستأجران شیالت روس را درپی داشته است .حضور فعال روسها
درشیالت شمال ایران ،ناشی از میزان باالي پرداخت اجاره و تجهیز به
وسایل صیادي بوده است .عالوه بر این ،شرکتهاي معروف حمل و نقل
دریایی به روسها تعلّق داشت و منبع درآمد خوبی براي صاحبان امتیاز بود؛
اما بهدلیل نقش حیاتی شیالت در اقتصاد و معیشت مردم نواحی شمال ایران،
درگیريهایی با صاحبان امتیاز پیش میآمد.
هدف اصلی این تحقیق ،تبیین جایگاه شیالت شمال در مناسبات ایران و
روسیه (تزاري و کمونیستی) از 7111تا 7399م است .در این تحقیق با تكیه
بر اسناد آرشیوي و منابع بهجامانده از دورۀ زمانی تحقیق و اطالعات آماري
موجود از آن ،شیالت شمال و وضعیت آن پیش از واگذاري آن به

 .7دانشجوي دکتري تاریخ و مدرس دانشگاه مازندران

Hassani.Seyedrahman@Gmail.com
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لیانازوفها ،7چگونگی واگذاري امتیاز به آنها ،سرمایهگذاري آنها در
شیالت شمال و پیامدهاي آن ،برخورد صیادان شمال ،نقش و موضع دولت
روسیه در این زمینه ،خاتمۀ امتیاز و واگذاري آن به دولت کمونیستی
شوروي ،ملی شدن شیالت در زمان نخستوزیري مصدق بررسی و تحلیل
شده است.
واژههاي كليدي :تاریخ ایران ،عصر قاجار ،دورۀ پهلوي ،روسیه (تزاري
و کمونیستی) ،شیالت شمال.
مقدمه
شیالت شمال با وجود دریاي خزر و گوناگونی رودخانههاي بزرگ و کوچك ،تنوع ماهیان
موجود در آن همواره مورد توجه اهالی منطقه بوده است و از نظر اقتصادي در زندگی منطقه و
فرامنطقه و حتی در سطح ملی و بینالمللی اهمیت حیاتی داشته است .موقعیّت اقتصادي
منحصربهفرد شیالت شمال سبب شده تا ملتهاي همجوار دریاي خزر به آن توجه ویژه داشته
باشند.
در دوران گذشته -بهویژه از عصر صفویه (7111-7907م) به بعد -دریاي خزر بهعنوان منبعی
اقتصادي و پلی ارتباطی نگریسته میشد .بهدلیل همجواري روسها با ایران و حضور فعال آنها و
از زمان انعقاد قرارداد ترکمانچاي (7111م) و ضمیمۀ تجاري آن بهتدریج شیالت شمال پررونقتر
از گذشته شد .همچنین از زمان حكومت محمدشاه قاجار (7111-7191م) حضور گستردۀ
مستأجران روسی چشمگیر است.
تا زمان واگذاري شیالت شمال به میرزا حسینخان سپهساالر ،صدراعظم ناصرالدینشاه
(7139-7111م) ،شیالت شمال وضعیت ناهمگونی داشت .درقراردادهایی که میان مستأجران با
دولتمردان قاجار منعقد میشد ،حضور روسها نمود بیشتري داشت .این امر ناشی از این واقعیت
بود که روسها وسایل و امكانات صیادي بیشتر و پیشرفتهاي داشتند و شرکتهاي حمل و نقل در
1. Lianozov
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اختیار آنها بود .از سویی دیگر ،میزان اجارۀ آنها از مستأجران ایرانی باالتر بود .میرزا حسینخان
سپهساالر در تنظیم و تنسیق شیالت شمال ،تالش وسیعی را انجام داد .بعد از واگذاري شیالت به
او ،قراردادي را با استپان لیانازوف 7و شرکایش امضا کرد و شیالت شمال را در اختیار آنها
قرارداد .ناصرالدینشاه بعد از برکناري میرزا حسینخان سپهساالر آن را به پسرش ،کامران میرزا،
سپرد و او هم آن را طی قراردادي به استپان لیانازوف واگذار کرد .این امتیاز از زمان واگذاري آن
به لیانازفها تا خاتمۀ آن و تا پایان واگذاري آن به روسیۀ کمونیستی بارها تمدید شد.
در دوران تصدي و سلطۀ لیانازوفها بر شیالت شمال ،اختالفات و درگیريهاي زیادي میان
صاحبان امتیاز و ساکنان شمال بر سر صید و صیادي بهوجود آمد .این امر پیامدهاي را درپی
داشت ،بهویژه اینكه دولتمردان روسیه درهمۀ موارد اختالف ،حمایت همهجانبهاي از لیانازوفها
داشتند .اسناد و مدارکی که دراین تحقیق بدان اشاره میشود ،گویاي چنین وضعیت اسفباري
است .از سویی دیگر در دورۀ بعدي با واگذاري شیالت شمال به دولت روسیۀ کمونیستی در قالب
قرارداد شرکت ماهیگیري مختلط وضعیت کموبیش مشابهی را داشت.
فرضیههاي تحقیق حاضر را با توجه به یافتههاي موجود در آن در موارد زیر میتوان تبیین کرد:
 .7موقعیت مناسب دریاي خزر ،بهویژه سواحل ایران ،محیط مساعدي را براي رشد انواع
آبزیان بهخصوص ماهیان بهوجود آورده است .ازاین نظر ماهیان خاویاري قابل مالحظه
هستند.
 .1موقعیت ژئوپلتیكی و ژئواکونومی دریاي خزر ،جایگاه منحصربهفردي را براي دریاي
خزر ایجاد کرد.
 .9روسها لوازم و ابزار صیادي پیشرفتهاي را در اختیار داشتند و خود تولید وصادرکننده به
ایران بودند.
 .1میزان اجارۀ مستأجران روسی از مستأجران ایرانی بیشتر بود .این امر با توجه به کمبود
منابع مالی دولت ایران ،دولتمردان رابه خود جلب میکرد.
 .9حمل و نقل دریایی بیشتر در اختیار شرکتهاي معروف کشتیرانی روسی بود.
1. Stepan lianozov
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 .6واگذاري شیالت شمال هرچند منبع درآمدي خوبی براي دولت ایران بهشمار میآمد ،با
توجه به نقش حیاتی شیالت شمال در حیات اقتصادي مردم منطقه موانعی را براي صیادان
و حتی مصرفکنندگان بهوجود آورد .این امر اختالفات و درگیريهایی را درپی
داشت.
هرچند دربارۀ شیالت شمال ،پژوهشهاي گوناگونی انجام شده است ،اما بیشترآنها درقالب
قراردادها و بهشكل کلی و در کنار دیگر مباحث بدان پرداختند .آثار ویلهلم لیتن ،8احمدعلی
سپهر ،احمد بریمانی ،تقی بهرامی ،کریم جوانشیر ،مروین .ل .انتنر ،8چارلز عیسوي ،9ابراهیم
تیموري ،فریدون آدمیت و منابع آرشیوي نظیر اسناد آرشیو وزارت خارجه و مرکز اسناد ملی ایران
قابل توجه هستند .1افزون بر این به برخی از مجالت و ماهنامهها میتوان اشاره کرد که در قسمت
منابع تحقیق آمده است .سعی بر این است تا به این تحقیق از نظر تاریخی و اقتصادي و تأثیرگذاري
بر مناسبات ایران و روسیه پرداخته شود .تكیۀ اساسی تحقیق حاضر بر پایۀ اسناد آرشیوي وزارت
امور خارجه ایران است .هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین جایگاه شیالت شمال در مناسبات ایران و
روسیه (تزاري و کمونیستی) و قلمرو این پژوهش از سال 7111م تا 7399م است؛ یعنی از عهدنامۀ
ترکمانچاي تا ملی شدن شیالت.
 .8شيالت شمال پيش از واگذاري به ليانازوفها
دریاي خزر با917هزار کیلومترمربع وسعت بزرگترین دریاچۀ دنیا است .میزان شوري آب آن
بسیارکم است .بیشتر گونههاي ماهی این دریا یوري هاالین 9و 13درصد آنها بومی هستند.
77درصد باقیمانده را گونههاي آب شیرین یا دریایی تشكیل میدهد (برکا.)101:7919 ،

1. Wilhelm Litten.
2. Mervin L. entener.
3. Charlze Issavi.
 .1در این زمینه لیانازوف ها کتابچۀ فارسی منتشر کردند که شامل متن اسناد ومدارک شیالت واطالعاتی در این زمینه است.
( Yourihaline .9ماهیهایی که تحمل باالیی را نسبت به تغییرات شوري آب دارند نظیر انواع کفال).
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دریاي خزر با بهرهگیري از آبهاي ورودياش و رسوباتی که از این راه وارد آن میشود،
محیط مساعدي را براي افزایش پالنكتونهاي گیاهی ،جانوري ،نرمتنان ،سختپوستان و ماهیان
بهوجود آورده است (مفخمپایان .)911:7919 ،ماهیان مختلف این دریا از انواع استخوانی و
غضروفی نظیر :کیلكا ،تاسماهی ،سفید ،سوف ،کپور ،کفال و بهویژه ماهیان خاویاري در حیات
اقتصادي مردم منطقه تأثیر خاصی از گذشتههاي دور تا به حال داشته است.
شیالت شمال ایران همواره مورد توجه اقوام حاشیهنشین و ساحلی دریاي خزر بوده است .کلمۀ
شیالت (شیل) 8خود گویاي حضور فعال اهالی منطقه در زمینۀ صید و صیادي است (بریمانی،
 .)91 :7916پیشینۀ بهرهبرداري آبزیان دریا ،چه در سواحل دریاي خزر چه در سواحل خلیج فارس
و دریاي عمان به انسانهاي ماقبل تاریخ میرسد و تاریخ آن از70هزار سال پیش از میالد مسیح
تجاوز میکند .ولی آنچه از نظر مقررات دولتی ونظارت قوانین کشوري دربارۀ شیالت دردست
است ،مربوط به زمان طاهریان است (جوانشیر .)939 :7911 ،در دورههاي بعد ،مقداري از درآمد
حكام محلّی از راه صید ماهی در مناطق شمالی بوده است .در دورۀ صفویه از مستأجران شیالت
شمال باج گرفته میشد .در برخی از دورهها باج شیالت به حدّي سنگین بود که مستأجران را
ورشكست میکرد (زمانی.)11 :7961 ،
از دورۀ صفویه رفتوآمد بازرگانان و ماهیگیران روسیۀ تزاري به گیالن و سایر نواحی شمال
ایران آغاز شد .آنها با پرداخت مبالغ ناچیز و با تقدیم هدایا به حكام کرانههاي دریاي خزر،
اجازۀ صید میگرفتند .در زمان قاجار که آشنایی بیشتري با بهرهبرداري از آبزیان دریاي خزر
حاصل شد ،رودخانههاي متعددي در فصول مهاجرت ماهیان از سوي حكومت والیتی به اشخاص
موردنظر واگذار میشد که از این طریق منافع سرشاري نصیب حاکم و کارگزاران وي میشد.

همزمان با افول سلسۀ صفویه در ایران پطرکبیر در 7707ق7613 /م در روسیه قدرت را بهدست
گرفت که تسخیر ایران و رسیدن به خلیج فارس جزئی از نقشههاي او بود .در این راستا روسها در
طی دو دوره جنگهاي اوّل (7179-7109م) و دوم (7111-7119م) و با انعقاد قرارداد گلستان
 .7شیالت از شیل گرفته شده و شیل عبارت از سدي است که براي صید ماهی در عرض رودخانه از چوب درست میکردند؛
اما امروزه به شرکت صید و توزیع و فروش ماهیها گفته میشود (معین.)7111 /1 :7911 ،
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(13شوال 7111ق7179 /م) و ترکمانچاي (پنجم شعبان 7119ق7111 /م) بخشهاي وسیعی از
سرزمینهاي ایران را در اختیار خود قرار دادند .در ضمیمۀ انعقاد عهدنامۀ تجاري  9شعبان /7119
7111م براي تجارت اتباع روس در ایران امتیازات خاصی درنظر گرفته شد (هوشنگ مهدوي،
 111-111 :7963و 191-190؛ نفیسی 161-191/7 :7961 ،و  .)739-731/1از این تاریخ تا
واگذاري امتیاز شیالت درسال 7139ق7116 /م به میرزا حسینخان سپهساالر ،حق صید و فروش
ماهی در اجارۀ اشخاص روسی و ایرانی بود و این موضوع بعدها باعث بروز اختالفاتی شد و از
این امر دولت روسیه براي پیشبرد مقاصد سیاسی سوء استفاده کرد و مشكالت زیادي براي ایران
بهوجود آورد.
شیالت شمال گیالن ،مازندران و استرآباد در اجاره و اختیار افراد روسی و ایرانی -به ویژه
روسی -بوده است .بنابر اسناد و مدارک موجود از دورۀ مربوطه روسها وسایل و امكانات صیادي
خوبی داشتند و افزون بر این مبلغ اجارۀ باالي آنها نسبت به افراد ایرانی سبب شد بیشتر مستأجران
از اتباع روسی باشند .این مسئله منجر به اختالفاتی میان مستأجران روسی و ایرانی و حتی بین
اجارهدهندگان و مستأجران شد .برخی اوقات حاکمان مناطق مختلف بدون اجازۀ دولت و
خودسرانه و بیاطالع قبلی شیالت را به مستأجران واگذار کردند و این خود معضالتی را بهوجود
آورد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه7199-7191/9/9 :ق) .از مستأجران معروفی که با دولت
ایران قرارداد امضا کردند و شیالت شمال ایران را اجاره کردند ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
حاج میرباقر حاجیترخانی و فرزندان او ،7برخی افراد روسی نظیر :قراسیموف ارمنی ،8استپان
سوجایوف1و کافثانیكوف (همانجا؛ تیموري.)116 -119 :7991 ،
مشخص کردن وضعیت شیالت شمال ایران و قراردادهاي منعقد شده در فاصلۀ سالهاي  7111تا
7116م دشوار است .یكی از این اسناد نامۀ حاجی میرزا آقاسی به وزیر مختار روس درخصوص
ممنوعیت اجارۀ شیالت بدون اجازۀ دولت مرکزي است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه:
 .7این خانوادۀ ایرانی براي تجارت به قفقاز رفتند و در آنجا ساکن شدند.
2. Ghrassimov
3. Stepan sojayov
4. Kafsanikov
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7199-7191/9/9ق؛ قاضیها .)16-19/7 :7910 ،برخی از اسناد به نوعی بازگوکنندۀ اختالفات
میان مستأجران شیالت شمال است (همانجا) .در برخی از موارد ،میان مستاجران اختالفاتی
بهوجود میآمد که باعث دخالت دولتمردان روسی و ایرانی میشد .نظیر اختالف میان میر
ابوطالب و قراسیموف ارمنی که هر دو از اتباع روسی بهشمار میآمدند .وزیر مختار روسیه (غراف
ایوان سیمونیچ )8نامهاي به میرزا مسعود ،وزیر امورخارجۀ ایران ،نوشت و نكتههایی را گوشزد
کرد 1که به نوعی گویاي حمایت از اتباع روسی بود (همانجا؛ قاضیها .)61/7 :7910 ،نظیر
اقداماتی که میان میرابوطالب و قراسیموف با مستأجر روسی ،سوجایف ،از اجارهکنندگان شیالت
رودخانههاي مازندران ،وجود داشته است .دولت ایران براي رفع اختالف گامهایی را
برداشت(9آرشیو اسناد وزارت امور خارجه7199-7191/9/9 :ق).
 .8عوامل تأثيرگذار بر شيالت شمال و نقش ميرزاآقاسي ،اميركبير و ميرزا آقاخان
نوري در تنظيم شيالت
در بررسی شیالت شمال ایران متغیرهایی وجود داشته است که در روابط تجاري شیالت شمال با
اتباع روسی تأثیر عمیق و بنیادي داشت و آنها را نباید نادیده گرفت .به کلی عوامل زیر در
جایگاه شیالت شمال در مناسبات ایران و روسیه تأثیرگذار بودند:
 .7تجهیزات و امكانات بیشتر روسها درزمینۀ شیالت.
 .1امر حمل و نقل دریایی در سیطرۀ کمپانیهاي معروف روسی بوده است.
 .9بسیاري از ماهیان در روسیه طرفدار داشت یا از طریق روسیه به اروپا صادر میشد؛
نظیر ماهیان خاویاري و سگ ماهی .از این نظر صاحبان ایرانی شیالت میتوانستند
تحت فشار دولت روسیه قرار گیرند.

1. Gharaf Ivan simonich
 .1سند تاریخ  11رمضان 7197ق.
 .9سند جماديالثانی 7199ق .
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 .1دولتمردان روسی مستأجران شیالت خود را در ایران بهشدت مورد حمایت قرار
میدادند.
 .9مبلغ اجارۀ مستأجران روسی نسبت به طرفهاي ایرانی آنها باال بود.
 .6مدیریت و تخصص روسها در امر شیالت که عدم توجه به آن ،بهرهبرداري از
شیالت شمال ایران را با مشكل روبرو میکرد.
عوامل باال باعث میشد اتباع ایرانی که شیالت را اجاره میکردند ،بدون مساعدت و جلبنظر
روسها نتوانند از کار خود نتیجۀ خوبی بگیرند .درنتیجه مستأجران ایرانی شیالت براي پیشبرد
کارشان به دولتمردان نزدیك میشدند تا از طریق سیاسی بتوانند همراهی و مساعدت روسها را
بهدست آورند.
در اینجا به مخالفت سهتن از صدراعظمهاي قاجاریه دربارۀ واگذاري شیالت شمال به روسها
پرداخته میشود .حاجیمیرزا آقاسی ،صدراعظم محمدشاه قاجار مخالف دخالت روسها در
شیالت شمال بود و تا حد امكان سعی میکرد از اجاره دادن شیالت به اتباع روسی جلوگیري
کند .در این زمینه به حكام مناطق شمال ایران نامهاي نوشت و تأکید کرد که بدون اجازۀ او شیالت
را به اتباع روسی اجاره ندهند (تیموري111 :7991 ،؛ آدمیت .)109 :7911 ،حاجیمیرزا آقاسی از
محمدشاه درخواست کرد تا همۀ شیالت دریاي خزر را به او اجاره دهد .حتی تالش میکرد هر
ناحیه از سواحل دریاي خزر را -که در اجارۀ روسها بود و مدت آن خاتمه مییافت -دیگر به
اتباع روسی اجاره ندهد (تیموري.)111 :7991 ،
از زمان محمدشاه بیشتر شیالت سواحل دریاي خزر در اختیار مستاجران روسی بوده است.
هرچند دولت ایران در این زمینه ناخرسند بود؛ اما توانایی فَسخ اجارهنامهها را نداشت (آدمیت،
 .)109 :7911به همین دلیل میرزا آقاسی چندان در کارش موفق نبود و با وجود تالشی که براي
جلوگیري از مداخله و کارشكنی روسها در امر شیالت انجام داد ،نتوانست از دخل و تصرف
مأموران در زمینۀ شیالت دریاي خزر و رودخانههاي آن جلوگیري کند .وي در ربیعاالول
7161ق7119 /م نامهاي به کنیاز دالگوروکی ،وزیر مختار روسیه نوشت و از او خواهش کرد تا در
شیالت دریاي مازندران ،از اترک تا آستارا -که محمدشاه به او واگذار کرده -از مداخله و
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اخاللگري مستأجران روسی جلوگیري کند .دالگوروکی هم قول همكاري داد (تیموري:7991 ،
.)111-111
میرزاتقیخان فراهانی (امیرکبیر) ،صدر اعظم ناصر الدینشاه ،یكی از بزرگترین شخصیتهاي
سیاسی عصر ناصري بود .وي در عرصههاي مختلف سیاسی و اقتصادي بهویژه در زمینۀ تجارت
بسیار تالش کرد .یكی از کارهاي امیرکبیر در امر اقتصاد ملی ،کوتاه کردن دست اتباع روسی از
حوزۀ شیالت دریاي خزر بود .او در دوران صدارت خویش در جلوگیري از گسترش و توسعۀ
نفوذ اتباع خارجی بهخصوص روس و انگلیس بسیار کوشش کرد .ناهماهنگی اوضاع شیالت و
دخالت نمایندگان سیاسی روسیِه بهدلیل حفظ منابع اتباع روسی ازجمله مواردي بود که امیرکبیر را
به فكر اصالح آن انداخت .از اینرو تصمیم گرفت تا شیالت دریاي خزر را در اختیار میرزا
ابراهیمخان دریابیگی ،تبعۀ ایران ،قرار دهد (تیموري111-111 :7991 ،؛ آدمیت-109 :7911 ،
 .)101مدت این امتیازنامه چهار سال بود و تأکید شد در پایان هر سال مبلغ اجاره در سر موعد
پرداخت شود ،در غیر اینصورت دولت اجازۀ فَسخ قرارداد را خواهد داشت .موضوع اجاره دادن
شیالت دریاي خزر به میرزا ابراهیمخان منجر به اعتراض دولت روسیه شد .وزیر مختار روسیه هم
به شكلهاي مختلف ،شكایت و کارشكنی میکرد .امیرکبیر به این اعتراضات توجه نكرد و اجارۀ
شیالت دریاي خزر را به میرزا ابراهیمخان داد .میرزا ابراهیمخان بعد از آن که دو سال شیالت را
در اجارۀ خود داشت ،در پرداخت حق و قسط دیوانی در موعد مقرر کوتاهی کرد؛ زیرا احتمال
میداد بهدلیل شراکت مالی قبلی با دیگر اتباع روسی ،مأموران روسیه تزاري در این امر دخالت
کنند .عالوه بر این خویشاوندان میرزا ابراهیم در روسیه علیه او ادعاهاي مالی داشتند ،درنتیجه
امیرکبیر به موجب شرط اجارهنامه ،قرارداد با او را فسخ کرد (آدمیت101 :7911 ،؛ تیموري،
 .)113 :7991از اواخر سال 7161ق7190 /م امیرکبیر شیالت دریاي خزر را به نظارت و ادارۀ
مستقیم دولت مرکزي درآورد (آدمیت.)109-101 :7911 ،
بهنظر میرسد بعدها و در سال 7119ق7191-93 /م میرزا ابراهیمخان با تعهد پرداخت 9900
تومان در سال توانست صیدگاه انزلی و اطراف را از عبیدالملك ،حاکمگیالن ،اجاره کند .او با
گرفتن عنوان «دریا بیگی» حق استفاده از این امتیاز را براي تمامی اعضاي خانوادهاش حفظ کرد و
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کار صیدگاه و ادارۀ بندر انزلی تا سال 7113ق7119 /م و هنگام واگذاري شیالت شمال به
لیانازوف در اختیار این فرد بود (رابینو.)791 :7966 ،
یكی دیگر از صدر اعظمهاي ناصرالدینشاه میرزا آقاخان نوري بود .وي که بعد از قتل
امیرکبیر به صدرات رسید ازجمله کسانی بود که سعی داشت از دخالت روسها در دریاي خزر و
شیالت آن بكاهد .بهنظر میرسد وابستگی وي به انگلستان در این زمینه مؤثر بوده است .در همین
راستا او از ورود کشتیهاي جنگی روسیه به مرداب انزلی جلوگیري کرد .عالوه بر این در امر
صید ماهی با اجاره دادن شیالت به اتباع روسی مخالفت کرد .در دوران صدارت او از سوي
مأموران ایرانی نسبت به اتباع و صیادان روسی سختگیري میشد ،لذا وزیر مختار دولت روسیه
نامۀ اعتراضآمیزي در جماديالثانی 7163ق7191 /م به او نوشت (تیموري.)113 :7991 ،
توجه دولت روسیه به امر شیالت -که این مسئله در تقاضاي مأموران سیاسی و کنسولی در
گرفتن اجارۀ شیالت براي مستأجران روسی بهخوبی آشكار بود -بعد از اعتراض دولت روسیه
نسبت به قرارداد رویتر تا حدي میتوانست روابط ایران و روسیه را بهبود بخشد (تیموري:7991 ،
131؛ بندر و دریا )91 ،از سویی دیگر از نظر امكانات مادي و وسایل صیادي و تخصصی در این
زمینه روسها مهارت زیادي داشتند؛ عالوه بر این ،مبلغ اجارۀ آنها از مستأجران ایرانی بیشتر بود.
این عوامل سبب شد تا میرزا حسینخان سپهساالر براي پایان بخشیدن به وضع نابسامان شیالت
شمال ،آن را از ناصرالدینشاه اجاره و بعد از آن به مستأجران روسی واگذار کند (تیموري-131 :7991 ،
.)139
 .1ليانازوفها و امتياز شيالت شمال
بعد از آنكه پیشنهاد دریافت امتیاز شیالت شمال از سوي میرزاحسینخان سپهساالر ،صدراعظم
ناصرالدینشاه ،پذیرفته شد و بهتصویب رسید ،اجارهنامهاي تنظیم و به امضاي طرفین رسید .این
قرارداد در جمادياالخر 7139ق7116 /م به مدت  70سال با مبلغ اجارۀ ساالنۀ 97هزارتومان منعقد
شد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه7139/70/79:ق).
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میرزا حسینخان سپهساالر بعد از آنكه قرارداد را با شاه امضا کرد ،شیالت دریاي خزر را به
موجب قراردادي در  71یون7116 7م7139/ق به استپان مارتینوویچ لیانازوف 1اجاره داد .لیانازوف
از بازرگانان حاجیترخانی ،تبعۀ روس ،بود .بعد از مدتی بهدلیل اختالف و عدم پرداخت مبلغ
اجاره از سوي لیانازوف ،مشكالتی بهوجود آمد؛ درنتیجه مأموران ایرانی به دستور سپهساالر با
اطالع سفارت روسیه لوازم صیادي لیانازوف را ضبط کردند .سرانجام بعد از مذاکراتی که میان
ملیك بیگلروف ،1وکیل لیانازوف ،با میرزا حسینخان سپهساالر در تهران انجام شد ،طی
مصالحهنامهاي اختالفات بهوجود آمده برطرف شد و قرار شد شیالت به لیانازوف و شرکاي او
اجاره داده شود (تیموري.)131-139 :7991 ،
بعد از حل اختالفات میان میرزاحسینخان سپهساالر و لیانازوف و امضاي مصالحهنامه ،قرارداد
جدید میان میرزاحسینخان سپهساالر در  1ذیقعده 7136ق 1 /اکتبر 7113م به مدت پنجسال و به
مبلغ اجارۀ هرساله پنجاههزار تومان با چهار بازرگان روسی به نامهاي برادران شاد میرویچ ملیك
بیگلروف ،لوآرساب ملیك بیگلروف و استپان مارتینویچ لیانازوف و ملیك آزاریانس،9ازتاجران
تفلیس ،طبق شروطی بهامضا رسید (تیموري .)136-139 :7991 ،طبق این قرارداد روسها امتیاز
ماهیگري تمامی سواحل دریاي خزر و رودخانههاي آن را در شمال بهدست آوردند .تنها منطقهاي
که شامل این قرارداد نمیشد منطقۀ سرتك (میان قلعۀ میانکاله) بوده است که روسها حق ساختن
هیچگونه تأسیسات ماهیگیري در آن نداشتند.
میرزا حسینخان سپهساالر یكسال بعد از امضاي امتیازنامۀ شیالت با لیانازوف و شرکایش در
شوال 7131ق7113 /م از مقام صدارت عزل و به قزوین تبعید شد .به فرمان ناصرالدینشاه از
سپهساالر خواسته شد تا اجارهنامه شیالت و اسناد مربوط به آن را به تهران بفرستد .در پی آن میرزا
 .7برابر ژوئن
2. Stepan Mrtinovitch Lianozov
3. Melik Bgliyarov
4. Melik Bgliyarov
5. A. A. Melik azarian
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حسینخان سپهساالر اسناد اجارهنامۀ شیالت را در اختیار ناصرالدینشاه قرار داد (قاضیها:7910 ،
107-739/1؛ تیموري .)133-131 :7991 ،در  11شوال 7131ق 76 /سپتامبر 7110م سپهساالر
نامهاي به وزیر مختار روس مبنی بر انتقال امور شیالت به ناصرالدینشاه نوشت که این نامه به
سفارت روسیه ارسال نشد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه7136/71/76:ق؛ تیموري:7991 ،
.)907-133
بعد از خارج شدن امتیاز شیالت از انحصار میرزا حسینخان سپهساالر ،ناصرالدینشاه شیالت
را در اختیار فرزند خود کامرانمیرزا نایبالسلطنه قرار داد .در طی مدت اجارۀ قبلی ،لیانازوف با
کامرانمیرزا مذاکره کرد که بعد از پایان یافتن موعد قرارداد قبلی ،شیالت را خود بهتنهایی اجاره
کند و درضمن تأکید کرد که ساالنه ششهزار تومان بر اجارۀ قبلی اضافه خواهد کرد .لذا
قراردادي در ششم جماديالثانی 7900ق /اول آوریل 7119م میان کامرانمیرزا و میرزا سعیدخان،
وزیر امور خارجه ،از یكسو و استپان لیانازوف از سویی دیگر بسته شد .این قراردادنامه در هشت
شرط تنظیم شد و مدت آن شش سال و شروع آن از اول اکتبر 7111م7907 /ق بود و تقریباً
شرایط امتیازنامه به استثناي حق اختیار صید ماهی پولكدار (حالل) مانند قرارداد قبلی بود (آرشیو
اسناد وزارت امور خارجه7133/19/71 :ق؛ قاضیها .)171-179/1 :7910 ،در دوران بعدي
قرارداد شیالت شمال با استپان لیانازوف و وراث او تمدید شد.
بعد از برکناري میرزا حسینخان سپهساالر از صدارت ،میرزا علیاصغرخان(امینالسلطان) به
صدراعظمی رسید .در زمان او فرمان آزادي کشتیرانی در رود کارون با میانجیگرياش در 10ربیع
االول7906ق7111 /م بهنفع انگلیس صادر شد .روسها با سكوت در مقابل این اقدام قرارداد

شیالت شمال را تمدید کردند و بر اجارۀ ساالنۀ آن چهارهزار تومان افزودند (نگاهی گذرا به
تاریخچۀ .)91 ، ...در ربیعالثانی 7906ق7111 /م قرارداد مذکور منعقد شد .زمان شروع این قرارداد
از اول اکتبر 7130م7901 /ق و مبلغ اجارۀ سالیانۀ آن شصتهزار تومان بود .سایر شروط قرارداد
همانند قرارداد قبلی بود (تیموري901 :7991 ،؛ لیتن .)776 :7961 ،بعد از آن در  16ربیعاالول
7977ق 10 /سپتامبر 7139م قرارداد دیگري براي تمدید آن بسته شد که تاریخ شروع آن از اوّل
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اکتبر 7377م7913 /ق بود .مبلغ اجارۀ ساالنۀ آن در این قرارداد 11هزار امپریال 7روسی -برابر
باچهارصد و هشتادهزار فرانك طالي فرانسوي ذکر شد .هرگاه طرفین قصد فَسخ قرارداد را
داشتند میبایست مبلغ  600هزار فرانك میپرداختند .سایر شرایط قرارداد مذکور مانند گذشته بود
(تیموري901 :7991 ،؛ لیتن.)776 :7961 ،
بعد از مرگ ناصرالدینشاه در 7979ق7136 /م مظفرالدینشاه روي کار آمد .در همین سال
استپان لیانازوف درگذشت و فرزندش گئورگی لیانازوف 8قرارداد شیالت دریاي خزر را در زمان
صدرات میرزا علیاصغرخان (امینالسلطان) -که پیشاز این صدراعظم ناصرالدینشاه بود -با
دولت ایران در  71جمادياالولی 7971ق 70 /اکتبر 7136م تمدید کرد .شرایط این قرارداد همانند
قرارداد 7977ق7139 /م بود و پنج سال به آن اضافه شد .بهعبارتی شیالت تا اول اکتبر 7319م/
7911ق در اجارۀ لیانازوف قرار گرفت .مبلغ اجاره هرساله 19هزار نصف امپریال روسی بود
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(تیموري.)909-901 :7991 ،
همانگونه که ذکر شد قرارداد شیالت شمال قبل از آنكه خاتمه پذیرد دوباره با مبلغی معیّن
تمدید میشد .بعد از مرگ گئورگی لیانازوف در  11محرم 7976ق 6 /ژوئن 7133م شیالت شمال
در اختیار ورثۀ او قرار گرفت.
در جریان انقالب مشروطه که عینالدوله ،صدراعظم مستبد ناصرالدینشاه ،در مسیر سقوط
قرار گرفته بود ،روسها و آربكف 1از جمله اوصیاي لیانازوف از حمایت دولت قاجاري دست
برنداشتند .درنتیجه قرارداد مخصوصی در  71صفر 7911ق 90 /مارس 7306م با پرداخت
اجارهبهاي سه سال آینده (7303 -7301م) به مبلغ یكمیلیون و سیصد و هفتادهزار فرانك
( 7/910/000فرانك) و با کمکردن بهرۀ آن که صديشش درصد در سال بود ،میان نمایندۀ قیم
هاي ورثۀ گئورگی لیانازوف با عبدالمجیدمیرزا عینالدوله منعقد شد .این قرارداد به دولت

 .7هر امپریال معادل بیستفرانك طال فرانسوي بود.
2.Georgiy Lianozof
 .9معادل 900هزار فرانك طال فرانسوي.
4. Arbekov M.
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عینالدوله بهدلیل مضیقۀ مالی و بیپولی خزانۀ دولت کمك زیادي کرد (تیموري909 :7991 ،؛
نگاهی گذرا به تاریخچۀ.)93 ، ...
با وقوع انقالب اکتبر در 7371م7996 /ق و ممنوعیت حمل پول طال از روسیه و بهانۀ
لیانازوفها بهدلیل انقالب روسیه آنها نتوانستند بهموقع اجارهبهاي شیالت را بپردازند ،درنتیجه در
دوران نخستوزیري صمصامالسلطنه ،مشارالملك ،وزیر مالیه در  17شعبان 7996ق /اوّل ژوئن
7371م 71 /خرداد 7131ش قرارداد شیالت شمال را با لیانازوفها لغو کرد .در  71رمضان
7991ق 79 /ژوئن 7373م در دوران نخستوزیري حسن وثوق (وثوقالدوله) ،عاقد قرارداد ننگین
7373م7991 /ق ،شیالت دریاي خزر بهضمانت تجارتخانۀ تومانیانس7به شخصی به نام گریگور
پترویج وانتیتسف ،8تبعۀ روس ،به مدت بیست سال اجاره داده شد .طبق قرارداد هرساله نیمی از
درآمد خالص به ایران تعلق میگرفت .از آنجاکه وانتیتسف نتوانست بر اساس قرارداد مذکور عمل
کند ،درنتیجه در  19شعبان 7993ق 1 /می 7317م این قرارداد لغو شد و اموال و دارایی شیالت
درعوض طلب دولت مرکزي ضبط و توقیف شد( 1سازمان اسناد ملی ایران ،ش  11007617و
110076911؛ بهرامی.)779-771 :7990 ،
شكایت و اعتراض وراث لیانازوف سبب شد براي رفع اختالفات میان آنها و دولت ایران کار
به حكمیت و داوري کشانده شود .محكمۀ حكمیت در آبان 7907ش7311/م تشكیل شد .بعد از
رسیدگی احكام ،علیه دولت ایران رأي صادر شد و قرار شد بهرهبرداري از شیالت تا پایان مدت
در اختیار وراث لیانازوف قرار بگیرد و زیان هفت سال دیگر نیز به آن اضافه شود .با روي کار
آمدن کمونیستها در روسیه و انعقاد قرارداد مودت در  16فوریه 7317م 1 /اسفند 7133ش با
ایران ،بهموجب فصل چهاردهم ،دولت روسیه خواهان بستن قرارداد در زمینۀ شیالت با ایران شد.
دولت ایران در این زمان اجازه داد تا محصول شیالت بهقیمت عادالنه به روسیه فروخته شود .در
 76نوامبر 7311م 11 /آبان 7907ش بهدلیل آنكه وراث لیانازوفها به سن بلوغ رسیدند ،بر اساس

1. Tomaniantz
2. G. P. Wantitessov
 .9اسناد مربوط به لغوامتیاز شیالت

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 19 /

تقسیمنامهاي دارایی این خانواده میان فرزندانش تقسیم شد .طبق این تقسیمنامه ،شیالت انزلی تا
آستارا (همراه با امكانات وتجهیزات) به مارتین لیانازوف تعلق گرفت .او این امتیاز را به ادارۀ
مؤسسات صیادي روسیۀ کمونیستی واگذار کرد( 7همان ،ش .)110076667
 .1شيالت در زمان رضاشاه
با شكلگیري انقالب کمونیستی در روسیه (اکتبر  )7371هرچند فراز و نشیبهایی در روابط ایران
و روسیه بهوجود آمد؛ اما فرصت دیگري پیش آمد تا در قالب گفتگوهاي مسالمتآمیز با ایران و
با تجدیدنظر در روابط گذشته به روابط خود با ایران ادامه دهند ( (Dokumenty vneshneĭ
 .politiki SSSR, 1957: 12در این ارتباط همانند گذشته بر سلطۀ مناطق ساحلی دریاي خزر
اصرار داشتند و از هیچ کوششی دریغ نكردند .حتی در جریان سرکوبی ضد انقالبیون و مدتی بعد
از آن با نیرو هاي انگلیسی در شمال ایران درگیر شدند ).(Genis, 2000: 68
پس از روي کار آمدن رضاشاه (7910-7901ش7317-7319 /م) مقامات روسیۀ کمونیستی
خواستند تا با دقت بیشتري کارهاي رضاخان را بررسی کنند تا با تحلیلهاي مناسب ،از این رویداد
تـاریخی نتایج مثبتی بهدست آورند .در این راستا سعی داشتند از سالح اقتصادي بهرهبرداري کنند
(لنچافسكی .)779-771 :7996 ،رضاشاه همواره از دخالت مسكو میترسید ،بهخصوص از
سرنگونی توسط حزب کمونیست ایران .اگرچه وي براي توسعۀ استانهاي شمالی عاديسازي
روابط را درخواست کرد ( .)Mokhtari, 1998: 53دولت روسیۀ کمونیستی با وجود مشكالت
اقتصادي تالش میکرد تا سواحل و مناطق شمالی ایران را باتوجه به هممرز بودن وامتیازات گذشته
این کشور مانند فروش نفت در این ناحیه و آشنایی بیشتر مردم با روسیه مورد توجه قرار دهد و
سعی میکرد هدف اصلی خود را که همانا اختیارات و نفوذ گستردۀ آنان در این منطقه بود ،پنهان
نگه دارد ).(Fatemi, 1952: 12

 .7اسناد درخصوص اقدامات الزم براي رسیدگی به دعاوي وراث لیانازوف و جلوگیري از تصرفات او است.
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مناطق شمالی ایران بهدلیل نداشتن راههاي ارتباطی با نقاط داخلی و نیز همسایگی با روسیه و
داشتن مرز مشترک و توان و ظرفیت باالي روسیه در جذب محصوالت کشاورزي و دامی ایران،
بهشدت به روسیه وابستگی اقتصادي داشتند .وابستگی اقتصادي بخشهاي شمالی را میتوان در
اظهار پطروفسكی ،7سفیر روسیه در تهران (اکتبر 7317م /مهر7970ش) درک کرد« :اگر ما خرید
خود را متوقف کنیم ایران طی یك ماه ورشكست میشود( ».الهی.)11-11 :7967 ،
دولت کودتا (7310م7133 /ش) براي کاهش وابستگی خود به بریتانیا ،درصدد برقراري روابط
دیپلماتیك با روسیه برآمد .روسها که بعد از عهدنامه مودت (7317م7900 /ش) در گرفتن امتیاز
شیالت و صیادي با ایران چانهزنی زیادي میکردند ،سرانجام در اول اکتبر 7311م /مهر 7906ش
قرارداد  19سالهاي با ایران منعقد کردند ( )Degras, 1951: 244-245که بهموجب مادۀ اول آن
امتیاز بهرهبرداري از شیالت دریاي خزر به استثناي رودهاي آن به یك شرکت مختلط ایران و
شوروي واگذار شد (در دوران نخستوزیري قوامالسلطنه) .سهام روسیه و ایران در این قرارداد
هریك90درصد بوده است (تیموري901 :7991 ،؛ بهرامی.)797-779 :7990 ،
درپی عهدنامۀ مودت با شوروي ،دولت ایران حاضر شد بر سر شیالت شمال با ادارۀ ارزاق
شوروي قراردادي دربارۀ صید ماهی منعقد کند (وحیدمازندرانی97 :7917 ،؛ منشورگرگانی و
رفیعی مهرآبادي)793 :7961 ،؛ اما قوام از انجام این کار خودداري کرد .با روي کار آمدن کابینۀ
مشیرالدوله در بهمن 7900ش ،حق انحصاري بهرهبرداري از ماهیان انزلی و حسنکیاده به روسیه
واگذارشد؛ اما پس از چندي دولت ایران بهعلت تعلل روسیه در پرداخت اجارهبهاي شیالت در
مناطق مذکور ،کشتیهاي باري روسیه را متوقف و لوازم لیانازوفها را در مقابل بدهی ضبط کرد
که با اعتراض دولت روسیه روبرو شد (آرشیو اسناد وزارت امورخارجه ،ش 7900/ 61/7 ،17ش؛
تفرشی96 :7911،؛ مدنی .)9/1 :7916،وراث لیانازوف نیز معترض شدند و سعی داشتند با افزایش
اجارهبها و وارد کردن دولت در منافع شیالت ،به جلب نظر دولت ایران بپردازند (ستارۀ ایران.)1 ،
در این زمینه و در جریان مذاکرات مسكو روسها تالش کردند نهتنها شیالت را براي خود
محفوظ نگه دارند ،بلكه دربارۀ نفت شمال چانهزنی کنند ) .(Aliev, 2004: 131بههرروي در
1. Petroufsski
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شرکتهاي روسی در روابط بازرگانی ایران و روسیه بهخصوص در تجارت ابریشم ،پنبه ،برنج و
دیگر محصوالت کشاورزي نقش مهمی را داشتند (.)Palyukaĭtis, 1965: 200-201
در آغاز سلطنت رضاشاه ،مهمترین مسئله در روابط خارجی با کشورهاي دیگر ،روابط
خارجی با دولت روسیه و از مهمترین مسائل روابط تجاري و بازرگانی با این کشور و مسئلۀ
شیالت دریاي خزر بود که همچنان حلنشده باقی مانده بود؛ اما دولت ایران بهدلیل فشارهاي
دولت روسیه که درصدد تصرف امتیاز شیالت شمال بود (ایران )1 :7901 ،مانع از اجراي رأي
حكمیت شد که با اعتراضات متعدد خانوادۀ لیانازوف همراه بود.
دولت ایران براي جلوگیري از هرگونه مخالفت روسیه سعی کرد مسئلۀ شیالت را با ارجاع به
دادگاه بینالمللی الهه حل کند ( آرشیو اسناد وزارت امور خارجه :7909 ،ش )11که بار دیگر با
اعتراض دولت روسیه مواجه شد ( همان :7901 ،ش  .)96 -7 -31حتی در این زمان دولت شوروي
که رابطهاش را با ایران قطع کرده بود -ادامۀ روابط با ایران را منوط به تأمین منافع خود(همان،ش  )96- 7-31در سواحل جنوبی دریاي خزر اعالم کرد و حتی با پیاده کردن  90سوار مسلح در
آبهاي ساحلی ایران در حسنکیاده به تهدید نظامی اقدام کرد .همچنین در دیدار  9خرداد /7909
 19می  ،7311ادامۀ روابط دوستانه با ایران را منوط به حفظ منافع دولت روسیه در سواحل جنوبی
دریاي خزر و واگذاري شیالت این دریا براي مدت معین به روسیه دانست (همان :7909 ،ش-790
 )96 -7و پیشنهاد کرد که قرارداد شیالت یكباره در مجلس منعقد شود تا با مخالفت نمایندگان
روبهرو نشود ( همانجا).
در  19خرداد 7909ش ( 79ژوئن  ،)7319رضاشاه براي رسیدگی کامل به مسئلۀ شیالت دستور
تشكیل کمیسیونی از نمایندگان ایران و روسیه را داد .در این کمیسیون ،نمایندگان روسیه ،پیشنهاد
دادند تا یك شرکت اجارهاي مختلط بین ایران و روسیه را تأسیس کنند .اگرچه دولت ایران با
تشكیل شرکت مختلط شیالت ایران و روسیه موافقت کرد؛ اما دکتر میلسپو ،رئیس کل مالیه کشور
که بررسی امتیازات و پیشنهادات اقتصادي کشورهاي خارجی را بر طبق وظایف محوله درقرارداد استخدامی از وظایف خود میدانست -آن را منافی منافع سیاسی و اقتصادي ایران خواند و
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پس از اینكه این الیحه را ذکاءالملك فروغی رئیسالوزراِ وقت به مجلس برد با اعتراض
نمایندگان مجلس ازجمله دکتر مصدق روبهرو و رد شد (شفق سرخ9 ،؛ مصدق.)769 :7911،
بر طبق گزارشها و تحلیلهاي سیاسی ،با انعقاد قرارداد شیالت ،نفوذ روسیه در شمال ایران
محكم شد و روسیه با بروز هرگونه ناامنی در این مناطق ،بهانۀ الزم را براي اعزام نیروي نظامیاش
به خاک ایران ،با هدف ایجاد نظم و حفظ منافع خود در منطقه بهدست آورد و بهتدریج بنادر
ساحلی جنوب دریاي خزر را در سلطۀ خویش درآورد و با حضور متخصصان روسی در شیالت و
سایر صنایع شمال ،ایران بهمرور به منطقۀ نفوذ دولت روسیه تبدیل شد( 8سازمان اسناد ملی ایران ،ش
.)110071919
دولت روسیه پس از آگاهی از رد الیحۀ شیالت مختلط ،با اعالم عدم حضور در هیچ
کمیسیون مشترک در زمینۀ صید و صیادي در آبهاي دریاي خزر ،دولت ایران را به اجراي فصل
 71عهدنامۀ  7317تهدید کرد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه :7901 ،ش  )91 – 9 - 791و در این
زمینه و در اولین اقدام خود ،روابط اقتصادي با ایران را متشنج کرد .مجلس شوراي ملی سرانجام
الیحۀ تأسیس شرکت شیالت مختلط ایران و روسیه را که در  11ماده ،پنج مراسله و پنج
صورتمجلس تنظیم شده بود و در هشتم مهر 7906ش به امضاي نمایندگان دو کشور ،علیقلیخان
انصاري ،وزیر امور خارجۀ ایران و لومیخایلویچ کاراخان ،قائممقام کمیسر ملی امور خارجۀ روسیۀ
کمونیستی رسیده بود ،در 90مهر7906ش ( 19اکتبر  ،)7311بهتصویب رساند .طبق مادۀ اول ودوم
حدود قرارداد همانند قرارداد با لیانازوف بود (حسینی فراهانی99-99 :7961،؛ بهرامی:7990 ،
.)776-779
مدت امتیاز کمپانی مختلط  19سال بود و بعد از آن در صورت عدم عالقۀ دولت ایران،
کمپانی منحل و تمام دارایی کمپانی بهجزء اراضیاي که از سوي دولت ایران بر طبق مادۀ 71
همین قرارداد ،مجانی به کمپانی داده شده بود ،بهشكل مساوي میان دو طرف تقسیم میشد ،سپس
آن اراضی که متعلق به دولت بود در صورتیکه کمپانی نمیتوانست مدت قرارداد را تمدید کند

 .7یادداشت میلسپو دربارۀ قرارداد پیشنهادي سفارت روس راجع به شیالت دریاي خزر در  79میزان 7909ق
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تا مدت 19سال بعد از این امتیاز ،نباید به کشور ثالثی واگذار میشد .سهم دو کشور ایران و روسیه
از عایدات کمپانی ،هریك  90درصد بود و کمپانی موظف بود تا محصوالت شیالت را به بهترین
قیمت در بازارهاي ایران و روسیه و بازارهاي خارجی با درنظر گرفتن قیمت مرجح بهفروش برساند
(سپهر119-101/7 :7911 ،؛ رشیدي.)39-30/7 :7916 ،
در سال 7901ش وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه ،نامهاي به سفارتخانههاي ایران در
فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،لهستان ،ایتالیا ،بلژیك و آمریكا فرستاد تا به وسیلۀ سفارتخانهها قیمت
محصوالت شیالت سواحل جنوبی دریاي خزر را در اروپا و امریكا بهدست آورد و درنتیجه
بازارهاي جدیدي غیر از بازارهاي روسیه براي محصوالت شیالت کمپانی فراهم کند (جهانآرا،
.)796-799 :7911
شرکت شیالت موظف بود محصوالت خود را با بهترین قیمت در بازارهاي ایران یا روسیه یا
در بازارهاي خارجه بهفروش برساند؛ اما دولت روسیۀ کمونیستی در طی 19سال تمامی محصوالت
شیالت را فقط به ادارۀ ارزاق دولت روسیه و شعبات آن میفروخت و آن را به روسیه یا کشورهاي
اروپایی صادر میکرد ،سپس به دهها برابر قیمتی که از کمپانی خریداري کرده بود ،بهفروش
میرساند (منشور گرگانی131 :7961 ،؛ رشیدي.)39/7 :7916 ،
ملي شدن شيالت شمال ايران
شرکت مختلط ماهی ایران و روسیه طی 19سال فعالیت مداوم ،لطمات جبرانناپذیري بر زنجیرۀ
حیات اقتصادي مبتنی بر بهرهبرداري مستمر از منابع طبیعی -بهخصوص آبزي -وارد کرد .با توجه
به آمار صید و بهرهبرداري از ماهیان دریایی خزر مربوط به دورۀ قبل از ملی شدن شیالت و
سالهاي بعد از آن بهروشنی میتوان کاهش شدید ذخایر ماهیان را در محدودۀ فعالیتهاي
صیادي شیالت مالحظه کرد .مصدق که از آثار شوم امتیاز بهرهبرداري شیالت توسط روسها
آگاهی داشت ،شیالت را ملی اعالم کرد .پیش از این مصدق در مجلس ششم شوراي ملی در
زمان رضاشاه در 7906ش7311 /م با جریان واگذاري انحصاري شیالت شمال به روسیه مخالفت
کرد.
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در  77بهمن 7997ش (97ژانویه 7399م) شرکت مختلط شیالت ایران و روسیه از سوي دولت
ایران بهدلیل پایان یافتن قرارداد و حاضر نشدن دولت ایران به تمدید آن خاتمه پذیرفت و منحل
شد .دارایی این شرکت بر اساس قرارداد قبلی میان طرفین تقسیم شد وشیالت ایران آزاد شد و طی
دو سال بهاي تمام سهام دولت روسیه با تحویل کاالي ماهی و خاویار به آن دولت پرداخت شد.
البته دولت روسیه خواهان تمدید قرارداد بود و در این زمینه حزب توده و روزنامۀ حزب توده از
روسها طرفداري میکردند و اقدام دولت ایران را در این راستا سرزنش کردند (کاتوزیان:7911 ،
761-766؛ جوانشیر .)933 :7911 ،دارایی این شرکت بر اساس قرارداد قبلی میان طرفین تقسیم شد
(تیموري901 :7991 ،؛ عیسوي .)939 :7963 ،بعد از آن شرکت سهامی ایران با سرمایۀ صد درصد
ایرانی بهوجود آمد (بندر و دریا.)93 ،
سرانجام با وجود تمام نامالیمات سیاسی -تجاري درعرصۀ شیالت میان ایران عصر قاجار و
دورۀ پهلوي با روسیۀ تزاري و کمونیستی ،در  71بهمن 7997ش7919 /ق7399 /م و در دوران
زمامداري محمد مصدق ملی شد .این واقعه در راستاي سیاست موازنۀ منفی دولت مصدق ارزیابی
میشود به دهها سال غارت منابع ملی ایران در عرصۀ شیالت توسط همسایۀ شمالی این کشور
خاتمه داد .این امر پس از پایمرديها و مجاهدات بسیار مصدق و برخی دیگر از رجال سیاسی
ایران همچون میرزا احمدعلیخان سپهر (مورخالدوله سپهر) که در این زمان ریاست هیئت مدیرۀ
شرکت شیالت ایران و روسیه را عهدهدار بود ،بهوقوع پیوست .هیئت وزیران در شهریور 7991
(7399م) آئیننامۀ صید ماهی را در چهار فصل و  99ماده تصویب کرد که در آن آئیننامه کلیه
شرایط مربوط به صید و صیادي ،وسایل و آالت صید ،صدور پروانۀ صید و حفاظت آبها
مشخص شد.
هزينهها و درآمدهاي ليانازفها در زمينۀ شيالت شمال
قرارداد شیالت شمال درآمد فوقالعادهاي را براي خانوادۀ لیانازوف ایجاد کرد .اگر نگاهی به
مبالغ اجارهبهاي آن شود با درآمد هنگفت آن قابلمقایسه نیست؛ هرچند میتوانست منبع درآمد
خوبی براي دولتمردان ایران باشد .در کلیه اسناد و مدارک موجود در تشكیالت شیالت شمال تا
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قبل از 7971ش (7399م) هیچگونه آماري از میزان صید نمیتوان یافت .وقوع جنگ جهانی اول
(7371-7371م) ،موجب دشواريهاي بسیاري در عرصۀ سیاسی و اقتصادي روسیه شد ،حتی
وارثان لیانازوف از پرداخت اجارهبهاي ناچیز درمانده بودند .لیانازوف صنعتی را تأسیس کرد که
پیش از جنگ جهانی اول ،ساالنه بیش از 910هزار پوند خاویار (نزدیك به 19تن) تولید میکرد.
درآمد دولت ایران از این راه در حدود 10هزار لیرۀ انگلیسی بود (دنیاي اقتصاد .)90 ،طبق برآورد
لیتن لیانازوفها براي سالهاي 7319 -7111م7911–7906 /ق مبلغ 70میلیون روبل(10میلیون
فرانك) در زمینۀ شیالت دریاي خزر هزینه و سرمایهگذاري کردند (لیتن.)771 :7961 ،
در کل از زمان محمدشاه بهدلیل حضور گستردۀ مستأجران روسی در شیالت ،صدور ماهیان
مختلف -بهویژه ماهیان خاویاري -به اروپا از راه بنادر روسی مرسوم بوده است .در
7193ق7119/م و در زمان محمدشاه درآمد دولت ایران از ناحیۀ شیالت دریاي خزر حدود
6/900تومان بود؛ اما در 7161ق7190 /م و در زمان ناصرالدینشاه و صدارت امیرکبیر این مقدار
به مبلغ 19هزار تومان رسید .بر طبق گزارش تامسون 8مالاالجارۀ شیالت در 7166ق7113-90 /م
90هزار تومان ذکر شد (آدمیت  .)109 :7911،حجم ماهیگیري در اوایل 7130م7901 /ق به ارزش
ششصدهزار روبل بود .این مقدار در طی سالهاي 7130تا 7306م7911-7901 /ق به نهصدهزار
روبل ویكمیلیون روبل افزایش یافت .از  7301تا 7379م7991- 7919 /ق درآمد ماهی به بیش از
1/19میلیون روبل رسید (انتنر .)711 :7963 ،ارزیابی انگلیسیها از مقدار ماهی صادراتی ایران به
روسیه از  7301تا 7303م7916-11 /ق  70/377/000پوند بوده است که در مقایسه با ارقام
گزارش داخلی و منابع ایرانی خیلی پایین بود .سود لیانازوف در 7991 /7379ق بیش از 970هزار
روبل ذکر شده است (عیسوي.)931 :7963 ،
پيامدهاي واگذاري قرارداد شيالت شمال به روسها
با ورود لیانازوفها به صحنۀ شیالت شمال روندي بر منطقه حاکم شد که تأثیرات و پیامدهاي
منفی ِزیادي براي اهالی و دستاندرکاران شیالت درپی داشت .از سویی دیگر اوضاع بحرانی
1. Tomssoon
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دولت مرکزي ایران از نظر مالی سبب شد تا از این منابع ملی و خداداي بهخوبی استفاد نشود .اسناد
و مدارک زیادي وجود دارد که حكایت از فشار لیانازوفها بر مردم است .بسیاري از درگیريها
بهدلیل عدم اطالع و توجیه اهالی نسبت به متن قرارداد لیانازوف بود .این مسئله حتی دربارۀ
کارگزاران و حاکمان برخی مناطق قابل صدق بود .از سویی دیگر نقش وتأثیر گوشت ماهی را در
ارتزاق مردم شمال ایران نباید نادیده گرفت .این مهم را میتوان در نامههاي مردم و در درگیري با
عُمال لیانازوف به کارگزاريهاي منطقه و وزارت خارجه دریافت .ماهیفروشان به علت عدم
وجود راههاي ارتباطی مناسب بین نواحی شمال و مرکز و دیگر نواحی از بیم فساد ،آن را به
صورت خشك و دودي و یا شور درمیآوردند و بهفروش میرساندند .بیشتر نواحی غیرساحلی از
خوردن ماهی تازه محروم بودند .بهتدریج با روي کار آمدن رضاشاه و پیشرفتهایی که در شیالت
وحمل و نقل صورت گرفت ،در وضعیت حمل و نقل ماهیان به مراکز فروش و عرضه ،بهبودي
حاصل شد.
در سال 7911ق7301 /م عمال و گماشتگان لیانازوفها ،بندرها و سدهایی را که مردم شهر
بارفروش در رودخانۀ بابلرود براي صید ماهی ساختند خراب کردند .در پی این اقدام وابستگان
لیانازوفها ،نامههاي اعتراضآمیزي ازسوي مردم و کارگذاري خارجۀ مازندران به وزارت امور
خارجه نوشته شد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه7911/9/73 ،ق) فشارها و محدودیتها در
زمینۀ ماهیگري بر مردم سنگینی میکرد .گزارش کارگذاري مازندران به وزیر امور خارجه،
گویاي این مسئله است ( همان7919/1/17 ،ق).
درگیري و اختالفات بر سر شیالت در سراسر سواحل دریاي خزر و رودخانههاي آن از آستارا
تا اترک وجود داشت .این جریان اعتراضآمیز در شرق دریاي خزر و در مناطقی همچون «خواجه
نفس»بیشتر ملموس بود و حتی به درگیري و کشتار منجر شد( 7همان7919/1/71 ،ق) .در
7919ق7309 /م عریضهاي از سوي صیادان ماهی اهالی انزلی به وزارت خارجه ارسال شد .این
عریضه دربارۀ صید و فروش ماهی سوف بود .صیادان از اینكه ماهیهاي صید شده را فقط باید به

 .7مانند شورش ماهیگیران گمشتپه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 37 /

لیانازوف بفروشند ،ناراحت بودند (همان7919/1/17 ،ق) .فشارهاي عامالن لیانازوفها و قیمت
پایین ماهیان در این امر تأثیر داشته است.
دولت مرکزي با توجه به فشارهاي وارده بر مردم از ناحیۀ مستأجران بارها قصد داشت تا
قرارداد شیالت را فسخ کند،؛ اما بهدلیل خالی بودن خرانۀ دولت و عدم توان پرداخت حق فَسخ از
یكسو و از سویی دیگر حمایت شدید دولت روسیه از مستأجران باعث شده بود تا دولت ایران
نتواند هیچگاه به چنین عملی اقدام کند .نوشتۀ سفارت روسیه در 7919ق7309 /م به وزارت امور
خارجه در ارتباط با درخواست ایران مبنی بر فَسخ قرارداد شیالت با لیانازوفها گویاي چنین امري
است (همان7919/1/17 ،ق).
پس از پیروزي مشروطهخواهان در جریان انقالب مشروطه (7911ق7306 /م) و بعد از آن،
انقالبیون ایرانی از ترور و مخالفت با ماهیگیري ،افراط در ماهیگیري ،آلوده کردن آب رودخانهها
و نیز توسعۀ مرداب انزلی کوتاهی نمیکردند (انتنر .)711 :7963 ،برخوردها و درگیريها میان
مستأجران شیالت با دولت و اهالی تا زمان انقضاي قرارداد همواره وجود داشت.
با روي کار آمدن رضاشاه ،روسها هم در این زمان اختیار شیالت دریاي خزر را در دست
گرفتند که شامل صادرات پرسود خاویار بود .همانگونه که آرتور چستر میلسپوي آمریكایی،
مستشار کل مالی ایران تا 7311م7906 /ش ،توضیح داد و براساس شواهدي که ارائه کرد اعطاي
امتیاز شیالت به روسها به معناي فروش کامل حقوق و منافع ایران بود .ایران تا پایان دورۀ امتیاز
شیالت در 7997ش7399 /م؛ یعنی زمان نخستوزیري محمد مصدق ،نتوانست ادارۀ شیالت
دریاي مازندران را بازپس گیرد .اعطاي چنین امتیازهایی به معناي حیفومیل کامل منابع ثروت
ایران بود .میلسپو با تأکید بر اینكه شیالت شمال و درآمدهاي حاصل از آن از مهمترین
وروديهاي عایدات کشور است ،تأسیس شرکت شیالت مختلط را بهضرر ایران دانست (میلسپو،
 .)160 :1996با نگاه به عملكرد روسها در بهرهبرداري از شیالت دریاي خزر ،واضح است که
پیشبینی میلسپو درست بوده است .امتیاز شیالت امتیازي استعماري بود که روسها پیوسته بیش از
یك قرنونیم آن را در اختیار داشتند.
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نتيجهگيري
دریاي خزر همواره درطول تاریخ هم از نظر ارتباطی هم از نظر اقتصادي تأثیر عمیقی بر اقوام
وملتهاي منطقه و فرامنطقه داشته است .وجود ذخایر عظیم نفت وآبزیان موجود درآن ،موقعیت
ژئوپلیتیكی و ژئواکونومی ممتازي را براي این دریا خلق کرده است .شیالت شمال ایران در عصر
قاجار بیشازپیش مورد توجه قرارگرفته و جایگاه ویژهاي درمناسبات ایران و روسیه یافته بود .این
روند در طی دورههاي بعد و در دوران حاکمیت روسیۀ کمونیستی ادامه یافت .تا زمان واگذاري
شیالت شمال به میرزا حسینخان سپهساالر ،شیالت شمال وضعیت ناهمگون و ناپایداري داشت.
در قراردادهایی که میان مستأجران با دولتمردان قاجار منعقد میشد ،حضور روسها نمود بیشتري
داشت .این امر ناشی از این واقعیت بود که ابزار صیادي و شرکتهاي حمل و نقل و کشتیهاي
مجهز در اختیار آنها بود .از سویی دیگر میزان اجارۀ آنها بیش از مستأجران ایرانی بود .میرزا
حسینخان سپهساالر در تنظیم وتنسیق شیالت شمال تالش وسیعی را انجام داد .بعد از واگذاري
شیالت به او ،قراردادي را با استپان لیانازوف وشرکایش امضا کرد و شیالت شمال را در
اختیارآنها قرار داد .بعد از برکناري میرزا حسینخان سپهساالر ،ناصرالدینشاه آن را به پسرش
کامرانمیرزا سپرد و او هم آن را طی قراردادي به استپان لیانازوف واگذار کرد .این امتیاز از زمان
واگذاري آن به لیانازفها تا پایان واگذاري آن به دولت روسیۀ کمونیستی بارها تمدید شد تا
اینكه در دورۀ نخستوزیري مصدق ملی شد .در طی این مدت دولتمردان روسیه حمایت
همهجانبهاي ازمستأجران خود داشتند.
با ورود لیانازوفها به صحنۀ شیالت شمال و واگذاري امتیاز شیالت و حق گرفتن ماهیان
حالل و حرام به آنها در سراسر سواحل دریاي خزر و رودخانههاي آن ،روندي بر منطقه حاکم
شد که تأثیرات و پیامدهاي منفی زیادي براي اهالی و دستاندرکاران شیالت درپی داشت .این
روند با حضور دولت روسیۀ کمونیستی ادامه یافت .از سویی دیگر اوضاع بحرانی دولت مرکزي
ایران از نظر مالی سبب شده بود تا از این منابع ملی و خداداي بهخوبی استفاد نشود .بسیاري از
برخوردها وتصادمات ناشی ازبیاطالعی و ناآشنایی اهالی نسبت به متن قرارداد لیانازوف بود.
بههرروي شیالت شمال هم براي دولتمردان ،هم براي اقتصاد و ارتزاق مردم منطقه -حتی آندسته
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ازمردمانی که شغل آنها صیادي بود و از این راه امرار معاش میکردند -نقش حیاتی داشته است.
اگر دولتمردان ودستاندرکاران به جاي تكیه بر مستأجران و امتیازداران روسی به فكر ایجاد
تشكیالت منظم و منسجم شیالت شمال میافتادند ،چنین سردرگمی و نابسامانی بهوجود نمیآمد.
منابع
 آدمیت ،فریدون ( .)7911اميركبير و ايران .تهران :خوارزمی. آوري ،پتر و دیگران ( .)7911تاريخ ايران كمبريج (دورۀ افشار ،زند و قاجار) .ترجمۀمرتضی ثاقبیفر .تهران :جامی.
 الهی ،همایون ( .)7967اهميت استراتژيكي ايران در جنگ جهاني دوم .تهران :ستاد انقالبفرهنگی مرکز نشر دانشگاهی.
 انتنر ،مروین ل .)7963( .روابط بازرگاني ايران و روس (858 –8181م) .ترجمۀ احمدتوکلی .تهران :موقوفات محمود افشار یزدي.
-برکا ،آر .)7919( .بازسازي ،ماهيداركردن ،افزايش ذخاير و ماهيگيري در آبهاي

داخلي شوروي (سابق) .ترجمۀ سید محمد یزدانپرست .تهران :وزارت جهاد سازندگی ،شرکت
سهامی شیالت ایران.
 بریمانی ،احمد ( .)7916درياي خزر يا درياي مازندران .تهران :چاپخانۀ رنگین. بهرامی ،تقی ( .)7990تاريخ كشاورزي ايران .تهران :دانشگاه تهران. تفرشی ،مجید ( .)7911دوسال روابط محرمانۀ احمدشاه با سفارت شوروي .تهران :تاریخایران.
 تیموري ،ابراهیم ( .)7991عصر بيخبري (تاريخ امتيازات در ايران) .تهران :اقبال. جهانآرا ،ناصر ( .)7911شيالت خزري ايران براي اعادۀ روسيه .آمل :وارشوا. جوانشیر،کریم ( .)7911تاريخ علوم منابع طبيعي ايران .تهران :سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي.
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 حسینی فراهانی ،میرزا محمدحسین ( .)7961سفرنامه .بهکوشش مسعود گلزاري .تهران:فردوسی.
 ذوقی ،ایرج ( .)7961تاريخ روابط سياسي ايران و قدرتهاي بزرگ  .8589-8511تهران:پاژنگ.
 رابینو ،ه .ل ( .)7966واليات دارالمرز ايران :گيالن .ترجمۀ جعفرخمامیزاده .رشت :طاعتی. رائین ،اسماعیل ( .)7990دريانوردي ايرانيان از عصر استعمار تا امروز .تهران :چاپخانۀ سكه. رشیدي ،علی ( .)7916تحوالت صد سالۀ اقتصاد ايران .تهران :روزنۀ کار. بینام (« .)7901شیالت شمال ولیانازوف» .روزنامۀ ايران .س .1ش .7911 بینام (« .)7970شیالت شمال در زمان رضاشاه» .روزنامۀ ستارۀ ايران .س .79ش .7101پنجمدي .
 بینام (« .)7901شیالت شمال» .روزنامۀ شفق سرخ .سال  .1ش  .199پنجشنبه هفتم خرداد. بینام (« .)7911رضاشاه ،شیالت و لیانازوف» .روزنامۀ دنياي اقتصاد .ش  .7119هفتم بهمن. سپهر ،احمدعلی ( .)7911خاطرات سياسي مورخ الدوله سپهر .ج .7تهران :نامك. عیسوي ،چارلز ( .)7963تاريخ اقتصادي ايران در عصر قاجار (858 –8111م) .ترجمۀیعقوب آژند .تهران :گستره.
 قادري ،حاتم ( .)7993پژوهشي در روابط ايران و روسيۀ شوروي يا قرارداد .8588تهران:ایرانچاپ.
 -قاضیها ،فاطمه ( .)7910اسناد روابط ايران و روسيه در دوران فتحعليشاه و محمدشاه

قاجار (8821-88 1ق81 1-818 /م) .ج  .7تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت
امورخارجه
 .)7910( -------------- -اسناد روابط ايران و روسيه در دورۀ ناصرالدينشاه تا سقوط

قاجاريه (81 -8821ق8589-8198 /م) .ج .1تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت
امورخارجه.
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 کرزن ،جرج ن .)7919( .ايران و قضيه ايران .ترجمۀ غالمعلی وحید مازندرانی .تهران :علمی وفرهنگی.
 لنچافسكی،گئورگ ( .)7996رقابت روسيه و غرب در ايران .ترجمۀ اسماعیل رائین .تهران:جاویدان.
 لیتن ،ویلهلم ( .)7961ايران از نفوذ مسالمتآميز تا تحتالحمايگي .ترجمۀ مریم میراحمدي.تهران :معین.
 ماهنامۀ الكترونيكي دوران« .تاراج بزرگ» .ش  ،61دي و بهمن www.dowran :7937 مدنی ،جاللالدین ( .)7916تاريخ تحوالت سياسي و روابط خارجي ايران .ج  .9تهران:پایدار.
 مصدق ،محمد ( .)7911خاطرات و تألّمات محمد مصدق ،مشتمل بر دو كتاب شرحمختصري از زندگي و خاطراتم و مختصري از تاريخ ملي شدن صنعت نفت در ايران.

تهران :علمی.
 مفخمپایان ،لطفاهلل ( .)7919درياي خزر .ترجمۀ جعفرخمامیزاده .رشت :هدایت. معین ،محمد ( .)7911فرهنگ فارسي .ج .1تهران :بهزاد. -منشورگرگانی ،محمدعلی و محمد رفیعی مهرآبادي ( .)7961رقابت شوروي و انگليس در

ايران (8112-8852ش) .تهران :عطایی.
 میلسپو ،آرتور ( .)1996مأموريت آمريكاييها در ايران .ترجمۀ حسین ابوترابیان .تهران :پیام. -نصیريمقدم ،محمدنادر ( .)7911گزيدۀ اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ

جهاني اول .تهران :مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 نفیسی ،سعید ( .)7961تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورۀ معاصر .ج 7و  .1تهران :بنیاد. بینام« .نگاهی گذرا به تاریخچۀ شیالت در دریاي خزر» .مجلۀ بندر و دريا  .ش.13 وثوقزمانی ،ابوالفتح ( «.)7961تاریخچۀ شیالت و ماهیگیري در شمال ایران» .مجلۀ آبزيان.ش .1
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 وحیدمازندرانی ،غالمعلی ( .)7917راهنماي عهود و عهدنامههاي تاريخي ايران .تهران:ابنسینا.
 همایون کاتوزیان ،محمدعلی ( .)7911مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران .ترجمۀ فرزانهطاهري .تهران :نشر مرکز.
 -هوشنگ مهدوي ،عبدالرضا ( .)7963تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي دوران صفويه

تا پايان جنگ جهاني دوم) .تهران :امیرکبیر.

اسناد ادارۀ اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجۀ ايران:
 آرشیو اسناد وزارت امور خارجه:کارتن ،1پروندۀ ،9اسناد7199-7191ق. همان ،کارتن ،9پروندۀ  ،9اسناد7199-7191ق. همان،کارتن ،79پروندۀ  ،70اسناد7139 ،ق.همان،کارتن  ،76پروندۀ  ،71اسناد7136،ق.
 همان ،کارتن  ،71پروندۀ  ،19اسناد7133،ق. همان ،کارتن  ،73پروندۀ  ،9اسناد7911،ق. همان ،کارتن  ،79پروندۀ  ،70اسناد7911،ق. همان ،کارتن  ،17پروندۀ  ،1اسناد7919،ق. همان ،کارتن  ،71پروندۀ  ،1اسناد7919،ق. همان ،کارتن  ،13پروندۀ  ،7اسناد7919،ق همان ،کارتن  ،61پروندۀ  ،9اسناد7996،ق. همان ،کارتن  ،61پروندۀ  ،9اسناد7991،ق. همان ،کارتن  ،61پروندۀ  ،7اسناد7900،ش. همان ،کارتن  ،96پروندۀ  ،7اسناد7901،ش. همان ،کارتن  ،96پروندۀ  ،7اسناد7909،ش.اسناد سازمان اسناد وکتابخانۀ ملی ایران:
سازمان اسناد ملی ایران ،شمارۀ سند  ،11007617محل در آرشیو  191پ آآ 7131 ،7ش.
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