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بررسی واگذاری امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال
به شرکت روسی کوسیس تئوفیالکتوس و پیامدهای آن
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 2استاد بازنشسته گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
3دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 4چهرهی ماندگار منابع طبیعی ایران
 5دانشیار گروه تاریخ ،دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت9312/90/4 :؛ تاریخ پذیرش)9313/90/22 :

چکیده
موضوع پژوهش حاضر ،مطالعه و بررسی چگونگی واگذاری امتیاز بهرهبرداری از جنگلهاای شامال ایاران باه شارکت
کوسیس تئوفیالکتوس روسیه تزاری و همچنین پیامدها و تأثیرات آن بر وضعیت جنگلهای مورد بهرهبارداری اسات
در این تحقیق ،برای اولین بار با نگاهی تاریخی ،موضوع بهرهبرداری و تخریب جنگلها توسا شارکتهاای خاارجی
بررسی شده است که در حقیقت گامی در جهت گسترش مطالعات میانرشاتهای در حاوزۀ مطالعاات تااریخ و مناابع
طبیعی تجدیدشونده بهحساب میآید مسئ له اصلی این تحقیق شاناخت ووامال اثرگاذار بار واگاذاری ایان امتیااز و
پیامدهای اقتصادی و محی زیستی آن در چارچوب مناسبات ناکارامد و فاسد دستگاه اجرایی دولت ایران و همچناین
برنامهها و سیاستهای استعماری شرکتهای وابسته به نظام رو به رشد سرمایهداری غربای اسات در ایان تحقیاق از
روش پژوهش تاریخی ،مبتنی بر استخراج دادههای الزم از اسناد دسات اول تااریخی و تحلیال توصایفی ایان اساناد
استفاده شده است براساس یافتههای این تحقیق ،ناآگاهی و بیتوجهی دولتمردان ایران به منابع طبیعای و همچناین
نفوذ استعماری دول قدرتمند سبب انعقاد قراردادها و اوطای این امتیازها شد که بیتوجهی به مفاد قراردادها از ساوی
دولت ایران نیز ورصه را برای این شرکت روسی در تخلف از مفاد قرارداد مهیا کرد بهارهبارداریهاای غیار اصاولی و
منفعت طلبانۀ این شرکت خارجی از جنگلهای شمال کشور ،آسیبها و تخریبهای جدیای را در پی داشت
واژههای کلیدی :امتیاازات ،بهارهبارداری از مناابع جنگلای ،جنگالهاای خازری ،دولات ایاران ،شارکت کوسایس
تئوفیالکتوس

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس01324244420 :

ایمیلelahe.madani@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
قرن نوزدهم را باید قرن توسعۀ استعمار در جهاان
نامید در این قرن کشورهای سارمایهداری در تقسایم
کرۀ زمین به مناطق تحت نفوذ خود شتاب ورزیدناد و
هر کشور برآن بود تا تسل خود را تا دورتارین نقاا
والم گسترش دهد (غفاری )9332 ،قادرتهاایی کاه
کنتاارل بازرگااانی و صاانعت را در دساات داشااتند،
حکومااتهااای خااود را واداشااتند تااا سیاسااتهااای
استعماری در پیش گیرند و با دست یاافتن باه مناابع
خام تازه و تامین بازار برای کاالهای ساختهشدۀ خاود،
شرای را برای گسترش مناسابات اساتعماری فاراهم
آورند (آذرنگ )9332 ،در این شرای کشاوری مانناد
ایران نیز از نفوذ سیاستهای استعماری برکنار نماند و
بهدلیل قرار داشتن در حوزۀ نفاوذ مشاتر روسایه و
انگلستان به وضعیت نیمهاستعماری گرفتار شد از نظر
اقتصادی ،ادغام نواحی نیمهمستعمره به باازار جهاانی،
سرآغاز ازهمپاشیدگی بازارهای کوچک محلای و رشاد
تجارت خارجی ،تخصص در تولید مواد خام و باهطاور
کلی وابستگی اقتصادی ایران به قدرتهای اساتعماری
بااود نیاااز بازارهااای جهااانی و صاانایع در حااال رشااد
کشورهای غربی به برخی مواد خاام موجاود در ایاران
زمینۀ مساودی را برای جلب سارمایهداران خاارجی و
بهویژه سرمایهداران روسی و انگلیسی به ایاران فاراهم
آورد در نتیجۀ این وضعیت نیمهاستعماری ،دولتهای
غربی به شکار امتیازات مختلاف در ایاران برخاساتند
این امر به یاک باازی پااسکااری دریافات امتیاازات
توس دولتهای روسیه و انگستان در ایاران انجامیاد
(اشرف)9351 ،
پس از معاهدۀ ترکمانچای در سال  9203هجاری
شمسی ( 9222میالدی) و قرارداد تجاری الحاقی پس
از آن که در یاازده فصال منعقاد شاد و کلیاۀ حقاو
تجاری ایران را به روسها واگذار کرد ،توجاه روسهاا
بااه ساامت منااابع خااام موجااود در ایااران از جملااه
جنگلهای شمال ایران نیز جلب شاد دوران سالطنت
ناصاارالدین شاااه از ادواری اساات کااه ایااران میاادان

بررسی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال به

زورآزمایی انگلیس و روسیه بود و این دو دولت از هیچ
اقدام تخریبی فروگذار نمیکردند در حقیقت امتیازات
بیشماری که از این تاریخ به بعد به بیگانگان داده شاد
شاید هرگز در هیچ کشوری سابقه نداشات باهطاوری
که تیموری ( ،)9333به نقل از لرد کرزن مینویسد:
"بعد از مراجعت شاه از سفر (سوم) فرنگستان نماینددگدان
سرمایهداران اروپایی برای گرفتن امتیازات مانند مور و ملد بده
طهران هجوم آوردند و معروف بود عده زیادی در طهدران حاضدر
بودند امتیاز بگیرند از قبیل امتیاز کارخانه قندد ،شیشده ،تلفدن،
چراغ الکتریک و برای احداث تاکستان و انحصار اندوا و اقسدام
محصوالت فالحتی و غیره شاه نیز حاضدر اسدت موافقدت کندد
چونکه مبلغ کلی به حساب شاه داده میشود (تیموری")1333،

درچارچوب اینگوناه امتیاازات اساتعماری ،اولاین
امتیازی که برای بهرهبرداری از جنگلهاای ایاران باه
یک تبعۀ خارجی داده شد ،در جریان واگاذاری امتیااز
راهآهن به بارون جولیوس دو رویتر 9تبعاه انگلایس در
 25ژوئیه  9272میالدی ( 9259خورشیدی) باود در
فصل چهاردهم این قرارداد آمده است:
"دولت ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب ایدن امتیداز
حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی میدهد کده در مددت
طول این امتیاز در جنگلهای ایران کار بکند و این جنگلهدا را
بکار بیاندازد و از آنها تمتع بردارندد – ایدن ندو کدارکردن و
تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایرانی به هر ترکیبدی کده
باشد و بر هر زمینی که با امضای این قرارنامده زراعدت نشدده
باشد جدایز و معمدول خواهدد بدود – در جدایی کده کمپدانی
درختهای آنجا را بریده باشد هر اراضدی کده دولدت بخواهدد
بفروشد کمپانی قبل از همه کس حدق خواهدد داشدت کده آن
اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد دولت ایران در مندافع
خالص این جنگلها سالی صدی پانزده حق خواهد داشت".

از سوی دیگر ،اتباع دولات روسایه نیاز ،امتیاازاتی
بهدست آوردند و در نتیجه وده زیاادی از تجاار روس
با پرداختن مبلغ ناچیزی به حکام و مالکان ،جنگلهاا
را اجاره کردند و به قطع چوب و محصوالت جنگلای و
صدور آن مبادرت ورزیدند از آنجا که قاواده و قاانونی
Baron de Reuter
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در آن زمان برای حفاظت جنگلها نبود لطمات زیادی
به این منبع طبیعی ثروت کشور وارد آماد (تیماوری،
)9333
بهطور کلی تا زمان حکومت قاجاار مناابع طبیعای
تجدیدشوندۀ کشور مورد توجه دولت نبود و هیچگوناه
مدیریت ساازمانیافتاه و بهارهبارداری ولمای و فنای
صورت نمیگرفت و تشکیالتی بارای اماور مرباو باه
جنگل ،مرتع و شیالت و محی زیست وجود نداشات
سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعای تجدیدشاونده را
میتوان در زمان تشکیل وزارت فوائاد واماه ،دانسات
بعد از آن در نخستین کابیناۀ قاانونی پیشانهادی باه
مجلس پس از اوالم مشاروطیت در زماان محمادولی
شاه قاجار در تاریخ  21اسافند  9224ناام "مهنادس
الممالک" به ونوان وزیر فوائاد واماه دیاده مایشاود
یکاای از ادارات وزارت فوائااد وامااه در آن زمااان ادارۀ
"شوسه و راهآهن و جنگلها" باود از ایانرو ،انقاالب
مشروطه را میتوان نقطۀ وطفای در تحاوالت صاورت
گرفته در تشکیالت و مادیریت مناابع طبیعای ایاران
دانست (جوانشیر)9372 ،
از جانااب دیگاار ،بااا گسااترش فرآینااد صاانعتی
شدن در دنیا ،بهرهبارداری از جنگالهاا نیاز باهوناوان
معااادن چااوب ،رونااد فزایناادهای بااه خااود گرفاات
(جوانشاایر )9372 ،انقااالب صاانعتی و بااهتبااع آن
تفکر اساتعماری تااثیری شاگرف بار تخریاب طبیعات
گذاشااات با اهطاااوری کاااه از حااادود ساااال 9750
ماایالدی ( 9922خورشاایدی) بااه بعااد جنااگهااا و
پیشرفتهاای نظاامی کشاورهای اروپاایی ،سابب شاد
نیاز باه چاوبهاای منااطق مساتعمره بایش از پایش
احساااس شااود (مناجاااتیMann (2001) )9323 ،
در مطالعااهای ،بااه بررساای نقااش دولاات بریتانیااا در
منطقااهای جنگلااای واقاااع در هندوساااتان پرداختاااه
اساات بنااابر اظهااارات وی تشااکیل دولاات ایااالتی در
جنوب غرب هناد در پایاان قارن هجادهم ،باه بهاره-
برداری سنگین از مناابع طبیعای باهویاژه چاوبهاای
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جنگلاای مناااطق کانااارا 9و ماالبااار 2منجاار شااد ایاان
چاوبهااا بااهوناوان مصااالس ساااختمانی یاا الااوار جهاات
کشااتیسااازی بااهکااار گرفتااه ماایشااوند در مطالعااهای
دیگاار Wardell et al. (2003) ،نتیجااه گرفتنااد کااه
با ورود شرکتهاای بهارهبارداری اروپاایی و دولاتهاای
استعماری ،جنگالهاا از ایان نظار کاه چاه کسای بایاد
آنهااا را کنتاارل کنااد یااا حااق دسترساای بااه گونااههااای
جنگلاای و فهاااهای جنگلاای را داشااته باشااد ،مااورد
توجاه قاارار گرفتنااد گسااترش روناد بهاارهباارداریهااای
اسااتعماری اروپاییااان از جنگاالهااای مسااتعمرات ،بااا
رشااد منااافع اروپاااییهااا رابطااۀ مسااتقیم داشاات ،از
اینرو کسب ساود بیشاتر ،اروپاییاان را باه بهارهبارداری
بیرویاه از ایان جنگالهاای پرباازده اقتصاادی ترغیاب
کاارد در تحقیقااات دیگااری نیااز حهااور شاارکتهااای
استعماری و نقاش آنهاا در تخریاب جنگالهاا و مناابع
طبیعاای مسااتعمرات ثاباات شااده اساات باارای م ااال
) Brown (2001, 2003بااااه مساااائلۀ قااااوانین و
مواضااعی کااه دول اسااتعماری بااهمنظااور بهاارهکشاای از
منااابع جنگلاای در مسااتعمرۀ کیاا ( 3جنااوب آفریقااا)
بااه کااار ماایبردنااد تااا تحاات وناااوین مختلااف ماننااد
شارکتهاای خصوصای بتوانناد بایوقفاه از ایان مناابع
بهااره گیرنااد ،پرداختااه اساات طبااق یافتااههااای وی،
ضربههاای اساتعمار بار ماردم و محای زیسات آفریقاا
در تمااااام سااااطس ایاااان قاااااره مشااااهود اساااات
) Vandergeest and Peluso (2006نیاااز باااه
بررساای ریشااه ،گسااترش و شاایوههااای جنگلااداری
حرفااهای در جنااوب شاارقی آساایا بااا تمرکااز باار
سیاسااتهااای کلیاادی در دوران اسااتعمار و بعااد از
اسااتعمار در مااالزی ،تایلنااد و اناادونزی پرداختااه و
نتیجه گرفته اسات کاه شارای محلای و اکولاوژیکی
بااه اجبااار تحاات تحمیاال شاایوههااا و فعالیااتهااای
جنگلداری استعماری قرار داشتند
1

Kanara
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3
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تاکنون در حوزههای مختلف به مسئلۀ قراردادها و
نفااوذ بیگانگااان بااهویااژه روسهااا و انگلاایسهااا در
دستگاههای فاسد اداری ایران در دوران قاجار پرداخته
شد و مطالعات متعدد و گستردهای در این موارد انجام
گرفتهاست اما در حوزۀ منابع طبیعی و بهطاور خاا
جنگلها ،تاکنون هایچگوناه مطالعاۀ بنیاادی صاورت
نگرفته و تحقیقات موجود ،در قالب بخشی از مطالعات
جامع دیگر باوده و تنهاا اشاارات کوتااهی باه زمیناۀ
جنگلها شده است در نتیجه ،هدف پژوهش پیش رو،
کمک به روشنتر شدن وضعیت گذشتۀ نهچنادان دور
جنگلهای ایران و نیز مسئلۀ قراردادها و بهرهبارداری
از جنگلهای شمال ایران توس شرکتهاای خاارجی
در کمتر از دو قرن گذشته است اینگونه پژوهشهای
بنیادی میتوانند وضعیت گذشتۀ جنگلهاای ایاران و
گونههای ارزشمند صانعتی را بارای مادیران فعلای و
آینده ،جهت برنامهریازی ماوثر در راساتای مادیریت
احیا ،حفاظت و جنبههای دیگر ،مشخص کنناد ،چارا
که گذشته چراغ راه آینده است
در راستای تببین هرچه بهتر مسائلی که تا کناون
گفته شد ،این مطالعه بهصورت موردی به قراردادهاای
دولت ایران با شرکت روسی کوسیس تئوفیالکتوس در
زمینۀ بهرهبرداری از جنگلهای شمال ایاران پرداختاه
است چراکاه باه نظار مایرساد ایان شارکت روسای
مهمترین شرکت بهرهبردار از جنگلهای شمال کشاور
در سالهای  9230تا  9300خورشیدی و از یکهتاازان
غارت و تخریب جنگلهای شمال ایران چه در اساتان
مازنااادارن و چاااه در اساااتان گااایالن باااوده اسااات
(اشاااارف ،9351،بنااااان9370 ،؛ جوانشاااایر ،9372
جزیرهای 9324 ،و لیتن )9337 ،در این مطالعه پاس
از ذکر مقدمه ،به معاهدات و قراردادهای ایان شارکت
روسی با دولت ایران و مفاد آن پرداخته شده و ساسس
تخلفات صورتگرفته در حین اجرای ایان قراردادهاا و
حتی پس از اتمام آنها ،بررسی شده است و در نهایات
بحث نهایی براساس مسائل مذکور بیان خواهد شد

بررسی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال به

مواد و روشها
معرفی منطقه

از آنجا که جنگلهای شمال ایران تنها جنگلهاای
دارای چوبهای با ارزش صانعتیاناد (ساعید)9325 ،
تحقیق حاضار ،بار جنگالهاای ایان ناحیاه از کشاور
متمرکز است این جنگالهاا بار روی نیمار شامالی
رشتهکوه البرز واقع شدهاند و تا ارتفاع تقریبای 2300
متری از سطس دریاا بااال مایروناد (ساعید )9325 ،و
اسااتانهااای گلسااتان ،مازناادران و گاایالن را پوشااش
میدهند (مروی مهاجر )9324 ،همچنین با توجه باه
تحقیقاتی کاه تااکنون انجاام گرفتاه ،شارکت روسای
کوسیس تئوفیالکتوس باهوناوان مهامتارین شارکت
خارجی بهرهبردار از جنگالهاای شامال کشاور بارای
مطالعۀ موردی در نظر گرفته شده است
شیوة اجرای پژوهش

این تحقیق فرصتی اسات تاا بارای اولاین باار باا
نگاهی تاریخی به موضوع بهارهبارداری از جنگالهاا و
تخریب آنها پرداختاه شاود تحقیاق پایش رو در پای
برداشااتن گااامی در مطالعااات میااانرشااتهای (ولااوم
طبیعت و تاریخ) است تا با استفاده از منابع دست اول
بتوانااد از دخالااتهااای مهاامتاارین شاارکت خااارجی
بهرهبردار از جنگلهای شمال ،پرده بردارد
این تحقیق بهجهت ماهیات موضاوع آن ،از حیاث
روش و بر اساس شاخصهای ذکرشده در کتاب روش
تحقیااق (حاااف نیااا ،)9327،متکاای باار یافتااههااای
کتابخانهای و مطالعۀ اسنادی است از آنجا که مناابع،9
" 1منابع" مهم ترین دسته از مدار مکتوب تاریخی به شمار میروند
که از گذشته میراث رسیده است و هر پژوهشاگری در زمیناۀ تااریخی
بایستی خود به سراغ منابع تاریخی دسات اول رفتاه و آنهاا را ماورد
بررسی دقیق قرار دهد نکتهی بسیار مهم در این زمینه این اسات کاه
هر چه میتوان بایستی استناد به منابع را نسابت باه مآخاذ ارجحیات
داد منابع بسیار باارزشتر از مآخذ یا تحقیقات تازه محسوب میگاردد
اسناد خطی دساتهای از مناابع اصالی و دسات اول اسات کاه شاامل
فاارامین زمامااداران و مکاتبااات و اسااناد سیاساای ،مااتن معاهاادات و
توافقنامههای نظامی ،اسناد قهایی ،مکاتبات اداری ،نامههاای دیاوانی،
مکاتبات شخصی و دوستانه و خانوادگی ،گزارشهای اقتصادی ،احاوال
دستگاههای اداری و دیوانی و مایگاردد بسایاری از ایان اساناد باا
گذشت زمان همچنان دست نخورده باقی ماندهاند (هروی)9321 ،
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مهمترین دسته از مادار مکتاوب تااریخی باهشامار
میروند کاه از گذشاته باه میاراث رسایدهاناد و هار
پژوهشگری در زمینۀ تاریخی باید خود ،به سراغ منابع
تاریخی دست اول برود و آنها را به دقت بررسای کناد
(هروری ،)9321،مواد اصلی تحقیق و پاژوهش حاضار
را نیز منابع که اغلب از نوع اساناد خطایاناد تشاکیل
داده است در واقع در اجرای این تحقیق ،هدف اصالی
دست یافتن به منابع دست اول و اساناد خطای بارای
نیل به نتیجۀ نهایی بوده است
شاید به جرأت بتوان گفت دشوارترین بخاش ایان
تحقیق ،دسترسی به منابع دسات اول تااریخی ماورد
نیاز این پژوهش بود کاه کمتار کسای از وجاود آنهاا
اطالع داشت بهمنظور دسترسای باه ایان اساناد ،باه
معتبرترین کتابخانههای کشاور مانناد کتابخاناۀ ملای
ایااران ،کتابخان اۀ مجلااس شااورای اسااالمی ،کتابخان اۀ
سازمان مدیریت و برنامه ،کتابخانۀ گمر و مراجعه
شد ،که در هیچکدام اسناد شایان توجهی یافات نشاد
در نهایت پس از مراجعه باه کتابخاناه و مرکاز اساناد
وزارت امورخارجه و دستیابی به مخازن کامالتاری از
اطالوات ،اسناد مورد نظر از ایان کتابخاناه ،انتخااب و
جمعآوری شد ازآنجا که در تعاداد صافحات اسانادی
که خریداری میشد ،محدودیتی توسا مرکاز اساناد
وزارت امور خارجه اومال میشد (تعداد سندها بسایار
زیاد و بیش از دوهزار و پانصد سند مرتب باا موضاوع
بااود) ،تااالش شااد اساانادی کااه بااهطااور خااا بااا
قراردادهااای شاارکت روساای کوساایس تئوفیالکتااوس
ارتبا دارند انتخاب و خریداری شود البته سعی شاد
از نظر موضووی نیز طیفهای متفاوتی کاه مارتب باا
موضوع پژوهش باشند انتخاب شوند ،به این صورت که
بعهی از اسناد ،نسخ خطی اصل قراردادهاا و امتیازهاا
هستند و بعهی دیگر ،تخلفات صاورتگرفتاه از مفااد
این قراردادها و گزارشهای مختلاف از ایان تخلفاات
پس از انتخاب و مطالعۀ ایان اساناد تااریخی ،روایات
امانت در انتقال محتوای آنها ،بهصاورتی کاه در اصال
سند تغییری صورت نگیرد و قسمتی حذف نشاود ،در
اولویت کار قرار گرفت سسس بهمنظور تجزیهوتحلیال
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اسناد ،در ابتدا تصمیم بر آن بود که از روش آمااری و
ریاضی استفاده شود و بهنووی نتاای باا زباان ریاضای
توصیف شود؛ اما از آنجاا کاه اساناد جماعآوریشاده
بخشی از کل اسناد موجود بودناد ،اجارای ایان روش
غیرممکن بود و از روش تجزیهوتحلیل تفسیری محتوا
استفاده شد
شااایان ذکاار اساات ،مشااکالت متعااددی در راه
دسترساای بااه اسااناد ایاان پااژوهش وجااود داشاات
دسترساای بااه ایاان اسااناد محاادود بااود و همچنااین
مجااوز خریااد تنهااا باارای صاافحات محاادودی ،آن هاام
بااهصااورت وکااس و باار روی لااو فشاارده ،صااادر
میشاد خا اساناد نیاز شکساته و نوشاته شاده باه
زبااان اداری رای ا در ممکلاات در یکصااد سااال پاایش
بود که برای خوانادن بعهای از آنهاا گااهی سااوتهاا
و روزها دقت و کار گروهی مورد نیاز بود
نحوۀ شمارهگاذاری اساناد ماورد اساتفاده در ایان
مقاله که بر اساس تقدم زمانی از قدیم به جدید مرتب
شدهاند به همراه معرفی موضاووی اساناد ماذکور ،باه
شر جدول  9است
نتایج
اعطای حق امتیاز بهرهبرداری از جنگل بده شدرکت
روسی کوسیس تئوفیالکتوس

قراردادها و امتیازهایی کاه ماابین دولات ایاران و
تجارتخانه کوسیس تئوفیالکتوس در دسترس است به
شر زیر است:
 -9اولین امتیاز ،حق استفاده از درختهاای زیتاون
اساتان گایالن باود کاه در تیار مااه  22( 9231ژوئان
 )9210طی نه فصل به امهای اماینالسالطان 9و وزیار
مختار روسیه رسید در قسمتی از این قرارداد آمده بود:
"دولت علیه ایران همگی درختهای زیتون ایاالت گدیالن
را در منجیل و رودبار و رستم آباد و اطراف رودخانة سفیدرود و
سایر نقاطی که زیتون به عمل میآید برای مدت بیسدتوپدنج
سال به تجارتخانه کوسیس تئوفیالکتوس واگذار مینماید".
 9امین السلطان صدراوظم ناصرالدین شاه در آخرین سالهای سالطنت
وی بود (تیموری)9333 ،

بررسی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال به
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جدول  -9معرفی اسناد استفادهشده
شماره سند
در متن
مقاله

سال ذکرشده
در متن سند
(ه )

موضوع سند

9
2
3
4
5
3
7
2
1

9272( 9399ه ش)
 9271( 9392ه ش)
 9225( 9325ه ش)
 9225( 9325ه ش)
 9223( 9323ه ش)
 9223( 9323ه ش)
 9223( 9323ه ش)
 9223( 9323ه ش)
 9222( 9322ه ش)

قرارداد ،مابین دولت ایران و شرکت کوسیس تئوفیالکتوس
نامه ،صدراوظم به حکام کل و مباشرین گیالن و آستارا
نامه ،سفارت روسیه به مدیر کل گمر
نامه ،پاسخ ادارۀ گمر به وزارت امور خارجه
نامه ،امور خارجه به حاجی خمامی مجتهد رشت
نامه ،کارگزاری گیالن به وزارت امور خارجه
نامه ،پاسخ وزارت امور خارجه به کارگزاری گیالن
نامه ،اداره گمر به وزارت مالیه
نامه ،وزارت فوائدوامه (ادارۀجنگالت) به وزارت امورخارجه

90

 9212( 9332ه ش)

نامه ،وزارت امور خارجه به وزارت مالیه

99

 9215( 9335ه ش)

نامه ،وزارت امور خارجه به وزارت مالیه

طبق دیگر فصول این قرارداد ،تجارتخانۀ مذکور در
مناطق شمال کشور کارخانههای ماورد نیااز را دایار و
نیز پس از خرید محصاوالت زیتاون و تهیاۀ صاابون و
روغاان و مااواد دیگاار از آن ،ایاان محصااوالت را حماال
میکرد همچنین این تجارتخاناه مطاابق قارارداد ،در
طی دو سال اول از پرداخت حقو دیوانی معاف باود،
ولی از سال سوم به بعد باید سالی هازار توماان وجاه
رای به خزانۀ دولت ایران پرداخت میکارد (تیماوری،
 )9333همانطور که از متن قرارداد مشاخص اسات،
در این امتیاز ،مسئلۀ مورد توجاه ،میاوه و محصاوالت
غیرچوبی درختان زیتون بوده است بر اساس شواهد و
منابع موجود به نظر میرساد ورود شارکت کوسایس
تئوفیالکتوس به جنگلهای ایران از امتیاز در خصو
میوۀ درختان زیتون شروع شده است
 -2دومین قرارداد ،دربارۀ استفاده از چوب درختان
شمشاد بود که در مهر ماه  93( 9231اکتبار ،)9210
به تصویب امینالسلطان رساید و شاامل شاش شار
بااود مطااابق ایاان قاارارداد تجارتخانااۀ کوساایس
تئوفیالکتوس بهمدت پن سال مجاز به بهرهبارداری از

شمارۀ بازیابی سند در مرکز اسناد
وزارت امور خارجه
Gh1324-k27-p2-77
0092
Gh1325-K20-P1-8
Gh1325-K20-P1-9
Gh1326-K26-P54-1
Gh1326-K26-P54-2
Gh1326-K26-P54-3
Gh1326-K44-P22-3
Gh1328-K43-P2-306
and Gh1331-K44-P6-10
Gh1331-K44-P6-10.1
Gh1335-K26-P103-7

چوب شمشاد جنگلهای آستارا تا اساترآباد باود و در
مقابل باید سالی  99هزار تومان میپرداخت (تیموری،
)9333
 -3سومین مورد ،امتیازی است که از طرف دولات
ایران بهمنظور بهرهبرداری از چوب درختان جنگلهای
شامال ایاران باه تجارتخاناۀ کوسایس تئوفیالکتاوس
واگذار شد این قرارداد در دی مااه  9273خورشایدی
(ژانویااه  )9215بااهماادت پاان سااال بااه امهااای
امینالسلطان رساید ایان امتیااز در فاروردین 9271
(مارس  9100تا  20ماارس  )9102طای پان فصال
تمدید شد مطابق فصل اول ایان قارارداد ،تجارتخاناه
کوسایس تئوفیالکتااوس از طاارف دولات ولیااه ایااران
مختار و مجاز بود که از جنگلهای آساتارا و گایالن و
کالرستا و کجور و مازندران و استرآباد از هار قبیال
چوبآالت گرفته حمال باه خارجاه نمایاد همچناین
مطاابق ایان قارارداد اگار دیگاران بخواهناد از چاوب
جنگلها استفاده نمایند باید با اجازۀ تجارتخانۀ مذکور
باشد و همچنین حقو دیوانی را هم به آن تجارتخاناه
بسردازند در مقابل این امتیاز ،تجارتخاناه ماذکور بایاد
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سااالی  95هاازار تومااان در مقاباال بااه دولاات ایااران
میپرداخت
البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که بهدلیال
همزمانی اوطای این امتیاز با سفر مظفرالدین شااه باه
اروپا و نیاز مالی وی ،مبلغی معادل  75هزار تومان باه
صورت پیش پرداخت از این شرکت دریافت شاد ،کاه
این مسئله به روشنی بیانگر وضعیت حاکم بار شارای
جامعه در زمان اوطای این امتیاز و نیاز بناا باه گفتاۀ
بعهی محققان یکی از مهمترین ولل اوطای آن اسات
بر این اساس ،طای قاراری جداگاناه ،قارارداد ماذکور
هشت سال دیگر نیز پس از پایان مدت آن با مبلغ 25
هزار تومان در هر سال تمدید شاد (تیماوری)9333 ،
ازاینرو ،صدراوظم ایران در نامهای خطااب باه حکاام
والیات نوشت:
"صددورت قددرارداد چددوبآالت بددا تجارتخانددة کوسددیس
تئوفیالکتس از قرار فصول ذیل در مدت پنج سال شمسی تمام
برقرار است .صورت واگذاری اختیار جنگلهدای دولدت علیده
ایران از آستارا تا استرآباد اعم از گیالن و مازندران و تنکدابن و
کجور و استرآباد و سایر والیدات کائناماکدان از جاندا اولیدای
دولت علیه ایران به تجارتخانة مسیو کوسیس و تئوفیالکتدوس
تبعة دولت قویشوکت روسیه و این قرارنامه از  11یانوار1185 1
لغایت  11یانوار  1811برقرار خواهد بود (سند شمارة ".)1

تخلفات شدرکت روسدی کوسدیس تئوفیالکتدوس،
گزارشها و شکایتهای دولتی و غیردولتی

ازآنجا که در آن زمان تمامی قراردادها برای تأییاد
و تصدیق ،به وزارت امورخارجاه ارجااع داده مایشاد،
سالها بعد بهدنبال درخواست شرکت روسی کوسایس
تئوفیالکتااوس تمدیااد قراردادهااای بهاارهباارداری از
جنگلهای سرتاسر خطۀ شمال ،وزارت مالیه در ساال
 9212هجری شمسی ( 9194میالدی) ،طای ناماهای
 1از آنجا که سعی بر آن بوده است حتی اگر اشتباه نوشاتاری هام وجاود
دارد وین متن ذکر گردد به همین دلیال یاانوار مطاابق ساند باه جاای
ژانویه نوشته شده است طبق نظر استاد راهنماای محتارم ایان تحقیاق،
این کلمه به احتمال بسیار زیاد تلف روسی ژانویه است که ژانویه نوشاتار
و تلف فرانسوی آن است
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از وزارت امورخارجه ،گزارش وملکرد شرکت مذکور را
در قراردادهااای گذشااته بااه همااراه مااوارد تخلااف،
درخواست کرد ،که وزارت امورخارجه در نامهای شامل
پن بند به شر نظر خود در مورد وملکرد این شرکت
روسی پرداخت (سند شمارۀ :)90
 -9بند اول گزارش نمایانگر توجه به تأیید و کسب
موافقاات و پیمااودن سلسااله مراتااب اداری اساات کااه
وزارت امورخارجه الزم دانساته اسات از ایان باه بعاد
توس این شرکت بهرهباردار روسای طای شاود ایان
سلسله مراتب شاامل امهاای قارارداد توسا یکای از
وزرای مسئول در این زمینه و نیز تصویب هیأت دولت
و کسب اجاازۀ دولات توسا وزارت مالیاه اسات کاه
وزارت مالیه را قادر میسازد به خزانهداری کال مجاوز
امهای قرارداد را اوطا کند و تأکید شده است که بایاد
در ابتدای امر ،این نکته ذکر شود تا این مسئله کاامال
مشخص و از هرگونه بالتکیفی و ساردرگمی در آیناده
جلوگیری شود (سند شمارۀ )90
 -2مورد بعدی که به آن اشاره شده اسات تعیاین
فردی بهونوان ناظر است ،چرا که بهنظار مایرساد در
قراردادهای گذشته ،شارکت کوسایس تئوفیالکتاوس
هم ناظر و هم بهرهبردار بوده است و این مسئله از نظر
فنی دچار مشاکل اسات ،چارا کاه اگار ایان شارکت
بهرهبردار است ،فرد دیگری باید نظاارت بار کاار آن را
بروهده گیرد؛ تا در صورت بروز تخلف از مفاد قارارداد
و قطااع چااوب مااازاد باار میاازان و در خااارج از زمااان
ذکرشده در قرارداد ،مورد را پیگیری و گزارش دهاد و
اگر ناظر است پس اوطای حق بهرهبرداری از درختاان
به وی غیرممکن است مسئلۀ نااظر از جهات دیگاری
نیز اهمیت بسزایی دارد ،چراکه مطابق قرارداد گمرکی
 9220( 9109خورشااااایدی) ایاااااران و روسااااایه
(تیموری ،)9333،شارکت ماذکور از پرداخات حقاو
گمرکی معاف است ،در نتیجه باهراحتای مایتواناد از
بازرسی توس گمر نیز جلوگیری کند پس هیچ راه
مشخصی برای نظارت بر میزان بهرهبرداری توس این
شرکت باقی نمایماناد در نتیجاه ،وزارت امورخارجاه
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لحاظ حق بازرسی توس گمار در ماتن قارارداد را
ضروری دانسته است چنانکه به نظار مایرساد وادم
نظارت بر میزان بهرهبارداری توسا ایان شارکت ،در
قراردادهای گذشته مشاکالت زیاادی را باه باار آورده
است و این مسئله میتواند نشااندهنادۀ آغااز توجاه
مقامات اداری باه میازان بهارهبارداری از جنگالهاا و
مسئلۀ درآمدزایی آنها باشد (سند شمارۀ )90
در مورد پیامدهای ناشی از قرارداد گمرکای 9109
( 9220خورشاایدی) ایااران و روساایه کااه یکاای از
مهمترین قراردادهایی است که بین دولتهای روسایه
و ایران منعقد شد و بهطور یکطرفه تمام بازار ایاران را
در اختیار روسها قرار داد ،میتوان اینگونه گفت کاه
این قرارداد ،خود نتیجۀ اوضاع اقتصادی بسیار وخیم و
خزانااۀ خااالی دولاات ایااران در آن زمااان بااوده اساات
(تیموری )9333،با توجه به تعرفه (ث) قرارداد ،دولت
روسیه از پرداخت مالیات به گمرکات ایران معاف شده
بود و از آنجا که شرکت کوسیس تئوفیالکتاوس تبعاۀ
روسیه به شمار مایرفات ،سافارت روسایه ،خواساتار
معافیت مالیاتی این شرکت توسا ادارۀ گمار شاد
این معافیات از پرداخات مالیاات چنانکاه در گازارش
وزارت امورخارجه مشاهده شد ،سابب باروز مشاکالت
دیگری مانند ودم اطاالع از میازان و ناوع گوناههاای
صادر شده توس این شرکت شد و پیامادهای زیاادی
داشت (سند شمارۀ )99
اما نکتهای که تأکیدی دیگر بر وضاعیت نابساامان
اداری و دولتی در ایران آن زمان است ،نباود قاواده و
دساتور مکتااوب بارای اخااذ مالیاات گمرکاای در ادارۀ
گمر است چنانکه ،ادارۀ گمر از وزارت مالیه طی
نامهای خواست که هرگونه دستورالعمل یا اطالوات در
این زمینه برای ادارۀ گمر ارسال شود تا این اداره از
حق و حقوقی که در امتیازهاا باه اتبااع خاارجی داده
میشود و نیز مبلغی که باید باه وناوان مالیاات اخاذ
کند ،مطلع شود این بیاطالوی از سوی ادارهای مانند
گمر که نقش بسیار مهمی در اخذ مالیات و تاأمین
درآمد بارای دولات ایاران داشات ،خاود بار وضاعیت

بررسی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال به

نابسامان دستگاههای دولتی ایران درآن زماان داللات
دارد (سند شمارۀ  )2این مسئله را میتوان در نامهای
که سفارت روسیه به مدیر کل گمر ایران نوشته بود
نیز مشاهده کرد در این نامه ،ضمن تأیید این مسائله
که مقداری از چاوبهاای قطاعشاده توسا شارکت
کوسیس تئوفیالکتوس بعد از انقهای مدت قرارداد در
جنگلهای شمال ایران حمل نشده باقی مانده بودناد،
به وزارت امورخارجه اطاالع مایدهاد کاه باا توصایۀ
سفارت روسایه و مجاوز دولات ایاران ،ایان چاوبهاا
ولیرغم انقهای مدت قرارداد ،به خارج از ایران حمال
شود و سسس برای تأکید و تأیید این ومال اشااره باه
متن اصلی قرارداد میکند:
"بهعالوه در تعرفة گمرکی قید نشده که حمل اشدجار ایدران
به خارج قدغن است ،لذا قبل از اینکه احکام قطعی در ایدن بداب
صادر شود الزم است غور و تأمل به عمل بیاید (سند شمارة ")4

 -3از مورد ذکرشده در بند سوم این گزارش ،ایان
مسئله مشخص میشاود کاه اوضااع اقتصاادی بسایار
نابسامان دولت ایران در آن زمان و نیز تسل سیاسای
روسیه و در پی آن اتباع روس بر ایران چگوناه سابب
شد که قراردادهای جدیدتر برای سطس وسایعتاری از
جنگلها و تعداد بیشتری درخات و مادت طاوالنیتار
منعقد شود اماا پاولی کاه بابات آن باه دولات ایاران
پرداخت شد ،حتی کمتر از قراردادهایی که در گذشته
برای دورههای کوتاهتری نیز منعقد شده بودند ،باشاد
لذا وزارت امورخارجه نسبت باه ایان مسائله اوتارا
خود را اوالم کرد و درخواست افزایش مبلغ قارارداد را
داشت قسمتی از این بند بهصورت زیر است:
"ثالثا از مراجعه به دوسیه این مسئله معلوم میشود که در
قراردادهای سابق که مدت آنها کمتر از این قرارداد بوده حقدی
که به دولت میرسیده خیلی بیشتر از شش هزار تومان است و
چه شده است که بر مدت قرارداد افزودهاند ،ولی از مبلغی کده
باید به دولت برسد کم کردهاند اگر چه بهموجا آن قراردادهدا
در هر سال به جای دویست هزار درخت ،دویستوپنجاه هدزار
درخت قطع کردهاند ،ولی حاال که جای چهار سال شش سال که
سابق قرار داده بود ،مدت را ده سال کردهاندد و در ایدن طدول
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در زمیناۀ تااأثیر منفاای و یکجانبااۀ تساال سیاساای
روسیه بر قراردادهایی که در آن زمان منعقاد مایشاد،
میتوان نادیده انگاشتن حقو دولت ایران را در ناماهای
دیگر که سفارت روسایه باه مادیر کال گمار ایاران
نوشت ،مشاهده کرد در این نامه سفارت روسیه ،اشااره
به مادۀ نهم قرارداد اصلی میان ایران و شرکت کوسیس
تئوفیالکتوس میکند و ماینویساد مطاابق ماادۀ نهام
قرارداد ،دولت ایران متعهد است تمام ابازار و لاوازمی را
که به منظور بهرهبرداری توس این شرکت تهیه شده و
مبلغی معادل  20هزار تومان برآورد شده است در زمان
انقهااای قاارارداد ،خریااداری کنااد همچنااین تقاضااای
مهلتی مازاد بر طول قرارداد ،برای خروج چوب از ایاران
توس این شرکت را داشت و مسائلی مانند درگیریهاا
و اغتشاشاااات داخلااای در روسااایه و گرماااای هاااوای
استانهای گایالن و مازنادران در تابساتان را باه میاان
آورد و با اینکاه مهلات قارارداد در خارداد ( 9227مای
 )9102به پایان رسیده بود ،به مدت  90مااه یعنای تاا
فروردین ماه سال ( 9222اوریل  )9101مهلت خواست
این مسئله بیانگر این نکتاه اسات کاه چگوناه سافارت
روسیه از شرکت مذکور حمایت و مطالبات اتباع خود را
به طور مستقیم پیگیری میکرد و باا اساتناد باه مفااد
اصل قرارداد که با بیتوجهی دولت ایران به منافع خود،
در قرارداد توس این شرکت روسی گنجانده شده باود،
تقاضاهای خود را پیگیری و درخواست غرامت مایکارد
(سند شمارۀ )3
 -4نکتۀ بعدی درخصو وضع قاوانین جدیاد در
زمینۀ منابع طبیعی و جنگلها توس مجلس شاورای
ملی است که با توجه به اینکه در تماامی قراردادهاای
دیگری کاه باین مالکاان خصوصای و تجاار خاارجی
منعقد و برای تأیید به وزارت امورخارجه ارجااع مای-
شد ،بندی متهمن این مسئله منظور شده بود کاه در
صورت وضع قانون جدید توسا دولات ایاران بعاد از
امهای قارارداد و در آیناده ،ایان قاانون بایاد توسا
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مستاجر الزاماً اجرا گردد؛ اکنون وزارت امورخارجاه باا
استناد به این موضوع خواساتار ایان نکتاه اسات کاه
چنین بندی نیز در قارارداد جدیاد شارکت کوسایس
تئوفیالکتوس از ابتدای امر قرار داده شود کاه اجارای
قوانین مملکتی در زمینۀ جنگلها توس این شارکت
را ،تهمین کند این نکته یکای از مهامتارین مساائل
است چرا که آن هنگام یعنی دوران مشاروطه ،شاروع
توجه جدی دولت به جنگلها بود و رفتهرفتاه قاوانین
مربااو بااه جنگاال وضااع و اجاارا ماایشااد وزارت
امورخارجه این مسئله را پیشبینی نمودهاست کاه در
این هنگام اگر قانونی در خصو جنگلها وضع شاود
شرکت مذکور ،ممکن اسات ماانع اجارای آن شاده و
سبب بروز مشکالت ودیده مانند آنچه در ادامۀ مقالاه
خواهد آمد ،شود در نتیجه با آیندهنگری و پیشبینای
انکار این مسئله توس ایان شارکت روسای ،تقاضاای
قاارار دادن چنااین مااادهای را از ابتاادای اماار در اصاال
قرارداد مطر کرد (سند شمارۀ )90
مسئلۀ نقض قاوانین وضاعشاده در ایاران پاس از
زمااان امهااای قاارارداد بااا شاارکت روساای کوساایس
تئوفیالکتااوس ،در نامااۀ ادارۀ گماار بااه ادارۀ مالیااه،
مشاهده میشود چنانکه از ماتن ایان ناماه مشاخص
است صدور چوب در سالهای پس از انقهای قارارداد
شاارکت مااذکور از ایااران ممنااوع بااود ،امااا ب اهدلیاال
درخواست سفارت روسیه ،در اجرای این قانون اغما
شد و اجازۀ صدور چوب از ایران باه ایان شارکت داده
شد و حتی بهای چوبها نیز مانناد گذشاته پرداخات
شد همین مسئله به وضو بیانگر وضعیت نابساامان و
موضع ضعیف دولت ایران در مقابل اتباع روسیه اسات
که چگونه بدون در نظر گرفتن منافع ایران ،مجوزهای
مختلف را صادر میکردند (سند شمارۀ )2
 -5وزارت امورخارجه در بند پنجم گازارش خاود،
با نگااهی باه قراردادهاای گذشاتۀ شارکت کوسایس
تئوفیالکتوس با دولت ایران بهویاژه قارارداد دوم ایان
شاارکت ،مشااکلساااز شاادن اوطااای حااق انحصاااری
بهرهبرداری گونههای شمشاد و زربین را مطار کارد
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این وزارتخانه خواستار لحاظ این مسئله بود که اوطای
امتیاز حق انحصاری بهرهبرداری از گوناهای خاا باا
توجه به تجارب گذشته سبب باروز مشاکالت اساسای
میشود مسئلۀ دیگر که بسیار حائز اهمیت است ،بروز
ابهام در صورت قید کلمۀ جنگل به تنهایی در قارارداد
است ،چرا که باید خصوصی یا دولتی بودن جنگالهاا
در قرارداد بهصورت آشکار و کامالً مشخص ذکر شاود
در مورد جنگلهاایی کاه در اماال خصوصای افاراد
متفرقه قرار گرفتهاناد و توسا آنهاا اداره مایشاوند،
هرگونه وقد قرارداد یا اجاره به وهدۀ مالکاان شخصای
است و دولت از این بابت هیچگونه حق اجاره یا فروش
ندارد لذا ودم تأکید دولتی بودن جنگلها در قارارداد
با شرکت مذکور ،در آینده سبب میشد این شرکت باا
تکیه بر قرارداد ،حقو مالکان جنگلهای خصوصای را
پایمال کند (سند شمارۀ )90
یکی دیگر از اسناد مهم در ماورد گازارش تخلفاات
شرکت کوسیس تئوفیالکتوس ،ناماهای از ساوی وزارت
فوائااد وامااه بااه وزارت امورخارجااه در سااال 9221
خورشیدی ( )9190است که شامل گزارشی از تخلفاات
این شرکت روسی از مفاد قرارداد است ،ماواردی مانناد
ادامۀ بهرهبرداری و قطع چوبهای قیمتی از جنگلهای
شمال ایران حتای تاا دو ساال پاس از انقهاای مادت
قرارداد و همچنین بهرهبرداری بیش از میازان ذکرشاده
در قرارداد از چوب شمشاد و گردو ،در ایان ناماه ماورد
تأکید قرار گرفتهاند وزارت فوائد وامه با تأکیاد بار ایان
تخلفات و با استناد باه مفااد قارارداد اصالی ،خواساتار
پرداخت غرامت توس این شرکت شاد همچناین ایان
وزارتخانه درصدد بود بهمنظور تحقیاق و بررسای و نیاز
رسیدگی باه میازان تعادیات و تجااوزات ایان شارکت
روسی و تعیین مقدار چوبهای قطعشده و درخواسات
مجوز حمل این چوبها از سوی سفارت روسایه حتای
پس از انقهای زمان قرارداد ،یکای از صااحبان مناصاب
دولتی را به منطقه اوزام کند تاا پاس از تعیاین میازان
خسارات و غرامتها ،وزارت فوائاد واماه را مطلاع کناد
(سند شمارۀ )1
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این نامه تأییادی بار ماوارد برشامرده در گازارش
وزارت امورخارجه به وزارت مالیه اسات (ساند شامارۀ
 )90تمااامی وواماال برشاامرده در گاازارشهااای باااال
بهنووی میتوانند نشاندهندۀ ایان مسائله باشاند کاه
وزارتخانههای ایران رفتهرفته بهطاور دقیاقتار ووامال
مربو به قراردادهای مرتب با جنگل را مد نظار قارار
میدادند و بررسی میکردند و با اوماال دقات بیشاتر،
بااهدنبااال پیشااگیری از بااروز چنااین مشااکالتی در
قراردادهای آینده بودند
تخلفدددات شدددرکت کوسدددیس تئوفیالکتدددوس و
درگیریهای محلی

آنچه مشخص است تنها وقد یک قرارداد یا اوطای
امتیاز موجبات تخریب جنگلهاا را فاراهم نمایآورد،
بلکه نحوۀ اجرای این امتیاازات و نیاز تعهاد باه مفااد
قاارارداد ،مشااخصکنناادۀ ایاان مهاام اساات کااه ایاان
قراردادها و امتیازات چگونه تأثیری داشتهاند در ادامه
مشخص خواهد شد که چگونه شرای سیاسی در کنار
نارضایتی مردم از اوطای اینگونه امتیاازات ،بار روناد
اجرای قرارداد تأثیرگذار بودهاست
یکی از مشکالت اساسی بهدنباال دوماین قارارداد
شرکت کوسیس تئوفیالکتوس و دولت ایران که بارای
بهرهبرداری انحصاری از چوب شمشاد در ساال 9231
خورشیدی منعقد شاده باود (چنانکاه در بناد پانجم
گزارش از خاطر گذشت ،در نامۀ وزارت امورخارجه هم
تأکید زیادی بر این مسئله شد) ،اوطای حق انحصاری
بهرهبرداری از یک گونۀ خاا کاه در اینجاا شمشااد
است به شرکت کوسیس تئوفیالکتاوس باود چنانکاه
بدون اجازۀ این شرکت هیچ کس حق بهارهبارداری از
چوب شمشاد را در ایران نداشات ایان مسائله سابب
بروز مشکالت مختلف و اغتشاشاتی در اساتان گایالن
شد مطابق متن اسناد موجود ،این درگیاری از جاایی
شاروع شااد کاه یکاای از اهاالی بااه ناام محمدمهاادی
مقداری چوب شمشاد قطع و به خارج از کشاور صاادر
کرد و این مسائله موجاب شاکایت شارکت مزباور ،از
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طریق سفارت روسیه به دولت ایاران و درگیاریهاای
متعددی در پی آن شد چنانکه ایان فارد ابتادا تعهاد
کرد این مبلغ را به شرکت خواهد پرداخت ،اما ساسس
سر باز زد و درگیریها باال گرفات (ساند شامارۀ  )5و
کار به جایی رسید که برای اخذ ایان مبلاغ باه ساراغ
ضامن وی به نام حجتاالسالم حاجی خمامی که یکی
از مقامات روحانی و بلندمرتبه در گیالن بود ،رفتند اما
بااا واکاانش ایاان مقااام روحااانی روباهرو شاادند کااه از
پرداخت این مبلغ که قبالً ضامانت کارده باود امتنااع
ورزید و اینگونه پاسخ داد:
"صریحا آقا میفرمایند دیناری نمیدهم دولدت هدم حدق
نداشته است چوب جنگل را به دیگری امتیداز داده ببخشدد"
(سند شماره .)5

این درگیری تأکیدی بر این مسئله است که دولت
با ذکر وبارت چاوب شمشااد جنگالهاای آساتارا تاا
استرآباد در اصال قارارداد ،بادون توجاه باه مشاخص
کردن واژۀ دولتی و خصوصای در کناار واژۀ جنگال و
انحصاری کردن امتیاز بهرهبرداری از این گونهی خا
و با ارزش صنعتی که متقاضایان زیاادی نیاز در اروپاا
داشااات (بااایناااام ،)9329 ،مسااابب باااروز چناااین
درگیریهایی شد تاجایی کاه ماردم و اهاالی باه کال
قهیۀ اوطای امتیاز به یاک شارکت خاارجی اوتارا
کردند و حتی کارگزاری 9گیالن نیز در مورد حل ایان
مشکل و اختالف میان شرکت کوسیس تئوفیالکتاوس
و ساافارت روساایه از یااک طاارف و اهااالی گاایالن بااه
پشتوانۀ فرد روحانی از طرف دیگر اظهار ناتوانی کرد
در قساامتی از نامااۀ کااارگزاری گاایالن بااه وزارت
امورخارجه اینچنین آمده است:
 ....ایاالت هم نمیتواند در این باب با حجت االسالم طدرف
شود (....سند شمارة " .)3

سرانجام کارگزاری گیالن درخواست صدور حکم از
 9کارگزاریها شعبهای از وزارت امور خارجه در استانهای مهم کشاور
در زمان قاجار بودند که به حلوفصل دواوی اتبااع خاارجی و ایرانیاان
میپرداختند
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وزارت امورخارجه را مطر کارد تاا بتواناد باا حااجی
خمامی ضامن محمدمهدی که نسبت خویشاوندی نیز
با وی داشت برخورد کناد و باه شاکایت کنساولگری
روسیه پایان دهد (سند شمارۀ )7
بدیهی است پس از وصول کاغذ وزارت امور خارجه حتمدی
اقدام خواهند کرد که این امر توبه شده دیگر تجدیدد اههدار و
شکایتی از طرف جنرال قونسولگری بده ههدور نرسدد (سدند
شمارة " )7

مورد دیگری از درگیریهای مردم محلای باا ایان
شرکت روسی در متن نامۀ سفارت روسیه جهت اواادۀ
حقو پایمال شادۀ شارکت کوسایس تئوفیالکتاوس
توس اهاالی کجاور ،باه مادیر کال گمرکاات ایاران
مشاهده میشود مطاابق ماذکورات ایان ناماه ،اهاالی
کجور در یک درگیری با شکساتن انباار ایان شارکت،
خسااارتی معااادل  92هاازار تومااان وارد آوردنااد ایاان
درگیری ممکن است ریشاه در تهاییع حقاو ماردم
محلاای و خااردهمالکااان توساا ایاان شاارکت و نیااز
نارضایتی مردم از اوطاای چناین امتیاازاتی و نادیاده
انگاشن حقو آنها در اینگونه امتیازات ،داشاته باشاد
(سند شمارۀ )3
بحث
با توجه به اسناد ارائهشده در این تحقیاق ،یکای از
پیامادهای اوطاای ایان امتیااازات باه شارکت روساای
کوسیس تئوفیالکتوس این باود کاه بعادها باا وجاود
اتمااام قاارارداد ،دولاات ایااران هرگااز نتوانساات مااانع
بهرهبرداری این شارکت از جنگالهاا شاود و شارکت
بدون تمدید قرارداد و با تهدیاد و اوتارا باه دولات
ایران به بهرهبرداری و غاارت مناابع جنگلای سرتاسار
خطه شامال ایاران اداماه داد (اساناد شامارۀ  2و ،)1
بهدنبال این مسئله ،با انعقااد قارارداد گمرکای 9109
ایران و روسیه که ضربهای مهلک بر پیکر اقتصاد ایران
وارد آورد (تیموری9333 ،؛ محمود 9332 ،و کسروی،
 ،)9324چنانکه مشاهده شد ،مسئلۀ صدور چوب نیاز
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بیاثر نماند (اسناد شمارۀ  4و  )99و چوبهای بسایار
باااارزش جنگاالهااای شاامال توس ا شاارکت روساای
کوسیس تئوفیالکتوس ،بدون پرداخت ووار گمرکی
یا با پرداخت مبالغی بسیار اند  ،بدون هیچگونه حاق
بازرسی از ایران صادر شد اگرچه مطابق اصل قرارداد،
این شرکت مشمول تعرفۀ گمرکی دیگری بود ،پاس از
قرارداد گمرکی  9109مشمول این نظاامناماۀ جدیاد
شد و واوار گمرکای بسایار نااچیزی باه کاالهاای
صادراتی آن تعلق گرفت یا باهطاور کلای از پرداخات
مالیات و ووار کمرگی معاف شد این مسئله موجب
کسب سود کالنی برای این شرکت روسی و ضاررهای
زیادی برای دولت ایران و صاحبان جنگل در ایران شد
و البته پیامدهای دیگاری نیاز داشات بارای م اال از
طرفی سبب ساردرگمی ادارۀ گمار شاد ،چارا کاه
وضعیت مشخصی برقرار نبود که گمار براسااس آن
تعرفه گمرکی و واوار اخاذ نمایاد و هماواره میاان
ادارۀ گمرکاات و ساافارتخانۀ روسایه و کنسااولگریهااا
جهاات چگااونگی اخااذ وااوار گمرکاای کشاامکش و
درگیااری بااود و ادارۀ گماار همااواره بااا اوتاارا
ساافارتخانه و کنسااولگری روساایه ،جهاات نااوع اخااذ
ووار مواجه بود و حتی توس کنسولگریها از ادارۀ
گمااار آنچناااان کاااه در اساااناد مشاااخص اسااات
شکایتهاایی باه وزارت امورخارجاه مطار شاد کاه
خواستار برخورد با ادارۀ گمر بودند (اسناد شمارۀ ،4
 90و  )99در حقیقاات بااه پشااتوانۀ قاارارداد گمرکاای
 ،9109کنسولگری روسیه از وزارت امور خارجه تقاضا
میکرد به ادارۀ گمر دستور دهد کاالهای آنهاا را از
مالیات معاف کند این معافیت کاالها از مالیات ،خاود
پیامدهای دیگری را داشت؛ برای م ال مانع بازرسای و
تفتیش کاالها در ادارۀ گمر میشد و سبب مایشاد
اگر چوبی از گونههایی به جز گونههای ماورد قارارداد،
از کشور خارج مایشاد یاا ماازاد بار مقاداری کاه در
قرارداد ذکار شاده باود صاادر مایشاد ،راهای بارای
مشخص کردن آن در دست نباشاد کاه خاود ،دلیلای
دیگر بر بیتوجهی دولت ایران به حفاظات جنگالهاا

بررسی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال به

بود (اساناد شامارۀ  90 ،4و  )99بناان ( ،)9370نیاز
نتیجه گرفته است کاه باهطاور کلای تاا ساال 9217
خورشیدی ،دولت اساساً هایچ تاوجهی باه جنگالهاا
نداشاات و در ایاان سااالهااا واادهای از بازرگانااان و
شاارکتهااای خااارجی شااروع بااه بهاارهباارداری از
درختهای شمشاد ،بلو و گردوی جنگلهای شامال
کرده و مواد مستحصله را با پرداخت ووار ناچیز باه
گمر از کشور خارج میکردند ،که با یافتههاای ایان
تحقیق ،همخوانی دارد
اوطاای امتیااازات انحصاااری بهاارهباارداری از چااوب
گونههای شمشاد و زربین که هر دو از گونههاای بسایار
با اهمیت از نظر جنگلشناسی و صنعتیاناد و موافقات
دولت ایران با صادور آنهاا ،خاود دلیلای آشاکار درباارۀ
سرنوشت جنگلهای بکر آن زمان است که مخروبههای
امروزی را تشکیل مایدهناد و اماروزه طباق آمارهاای
رسمی ،تنها ذخیرهگاههایی از جنگلهای شمشاد بااقی
مانده است که باید مورد حفاظت قرار گیرد و این گوناه
امروزه در فهرست گونههای درمعار خطار قارار دارد
(بینام9379 ،؛  .)Jalili and Jamzad, 1999همچنین
از آنجا که وضع گمر در آن زمان تقریبا نامشخص و
سازمان نیافته بود ،دقیقاً مشخص نیست چه مقادار از
این گونه ،به همین صورت ،از ایران خارج شاده اسات
بهویژه که تا قبل از واگذاری مسئولیت گمار ایاران
به "نوز" 9از اتباع بلژیاک ،گمار ایاران ساازماندهی
مشخصی نداشت و دولت آن را به افراد مختلف اجااره
میداد و این افراد با دریافت رشوه ،در بسایاری ماوارد
در ثبت اقالم صادراتی تخلف میکردند؛ پس از سسرده
شدن گمر به بلژیکیها نیز آنچناان کاه ذکار شاد،
قرارداد گمرکی  9109و معافیت از مالیاات و واوار
گمرکی و در نتیجه ممانعت از بازرسی توس گمار ،
مانع ثبت میزان دقیق چوب صادراتی از ایاران ،در آن
دوران شد همچنین همانطور که مشاهده شد اوطای
ایان گوناه امتیاازات انحصاااری سابب دامان زدن بااه

Joseph Nuas
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وضعیت نابسامان ایاران و اغتشاشاات مختلاف و باروز
نارضایتی نیز میشد (اساناد شامارۀ  )5،3،7،90ایان
نتای با یافتههای جوانشیر ( ،)9372که معتقاد اسات
قرارداد با شرکتهای بهرهبردار روسی و یوناانی بادون
شک ولات اصالی غاارت قسامت اوظام جنگالهاای
شمشاااد ایااران در گاایالن ،مازناادران و گرگااان اساات
مطابقاات دارد ) Saravanan (2001نیااز در تحقیق ای
مشابه در مادراس 9هند به این نتیجه رساید کاه ایان
بهرهبرداریهای استعماری سابب غاارت جنگالهاای
سرسبز این ایاالت هندوستان در ساالهاای  9222تاا
 9147میالدی ( 9239تا  9323خورشیدی) شاد کاه
پیامدهایی نظیر کاهش حق دسترسی مردم محلی باه
جنگل و ایجاد مشکالت و کااهش رفااه زنادگی بارای
مردم محلی ،در پی داشت براساس تحقیق دیگری که
در هنااد توساا ) Mann (2001بااه انجااام رسااید،
شرکتهای استعماری انگلیسی یکی از مهمترین ولال
غارت جنگلهای مناطق سااحلی ایان کشاور معرفای
شد همچنین نتای وی حاکی از درگیریهاای شادید
مردم بومی با شرکتهای بهرهبردار انگلیسی است کاه
در بسیاری از موارد ایان شارکتهاای خاارجی تاوان
مقابله با مردم محلی را نداشاتند ) Brown (2001در
تحقیق خود ،ولات اصالی درگیاری ماردم محلای باا
سفیدپوستان استعمارگر را در مناطقی از آفریقا مانناد
مستعمرۀ کی  ،حاق دسترسای باه مناابع جنگلای و
تصاارف زمااینهااای جنگلاای مااردم بااومی توساا
استعمارگران دانسته است
در حقیقت اوضاع و شارای سیاسای ایاران در آن
زمان برای انعقاد چنین قردادهایی بسیار مناسب بود و
این وضاعیت تاا انقاالب سوسیالیساتی اکتبار 9197
روسیه ( 9217خورشایدی) و قارارداد 9300( 9129
خورشیدی) میان شاوروی و ایاران اداماه داشات ،تاا
جایی که دیگر روسهاا از صاحنۀ سیاسات و اقتصااد
ایران تقریباً کنار رفتند و تمام امتیاازات اساتعماری را
که تا آن زماان از ایاران اخاذ کارده بودناد باه ایاران
Madras
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برگرداندند (سسهر)9333 ،؛ اما تا زمان انقاالب اکتبار،
شرکت روسای کوسایس تئوفیالکتاوس یاکتناه باه
تخریب و غارت جنگلهای شمال ایران پرداخات و در
نتیجه بهنظر میرسد این شرکت از مسببهای اصالی
تخریب جنگلهای شمال بهواسطۀ حقاو ویاژۀ خاود
مانند معافیت از پرداخت مالیاات و واوار گمرکای،
حق انحصاری بهرهبرداری از تمام گوناههاای درختای
جنگلهای شمال کشور و بود
منابع
آذرنگ ،وبدالحساین 9332 ،تااریخ تمادن از کهانتارین
روزگار تا سادۀ ماا ،جلاد دوم ،موسساۀ انتشاارات کیهاان
772
اشرف ،احمد 9351 ،موانع تاریخی رشاد سارمایهداری در
ایران دورۀ قاجاریه ،انتشارات پیام972 ،
بنان ،غالمعلی 9370 ،تاریخچۀ جنگلبانی در ایران ،مجلاۀ
جنگل و مرتع1-3 :2 ،
بینام 9329 ،شامهای درباارۀ جنگالهاای ایاران وزارت
کشاورزی ،ادارۀ جنگلبانی73 ،
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تحقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی470 ،
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 مبااانی اقتصااادی – وملاای ادارۀ9325 ، ارسااطو،سااعید
349 ، انتشارات دانشگاه تهران،جنگلها
 تااریخ روابا ایاران و فرانساه از9332 ، ابولحسن،غفاری
9393-9333( ترور ناصرالدین شاه تاا جناگ جهاانی اول
232 ، مرکز نشر دانشگاهی،)هجری قمری
 چاپخاناه، تااریخ مشاروطه ایاران9324 ، احماد،کسروی
431 ،مهارت
 ایران از نفوذ9337، ترجمۀ مریم میراحمدی، ویلهلم،لیتن
 موسساۀ،)9110-9230( مسالمتآمیز تا تحاتالحماایگی
330 ،انتشارات معین
 تاااریخ رواب ا سیاساای ایااران و9332 ، محمااود،محمااود
430 ،  جلد ششم،91 انگلیس در قرن
 تاااریخ رواب ا سیاساای ایااران و9332 ، محمااود،محمااود
314 ، جلد هشتم، چاپ اقبال،91 انگلیس در قرن
 جنگلشناسای و پارورش9324 ، محمدرضا،مروی مهاجر
327 ، انتشارات دانشگاه تهران،جنگل
، طبیعت بستر حیات یا ابزار توسعه9323 ، زرین،مناجاتی
 گاروه جنگلاداری و اقتصااد:پایانناماۀ کارشناسای ارشاد
943 ،جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
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Abstract
The present study investigates how the concession for the exploitation of north forests of Iran
was submitted to Russian company “Koosis Teofeelucktous” as well as its consequences and
effects on the under- utilization forests. For the first time in this research the exploitation and
degradation of the forests by the foreign companies are studied from the historical point of
view. So this study can be considered as a step toward the development of the
interdisciplinary in historical and environmental issues. The main goal of this research was to
identify the influential factors in submitting this concession and its economic and
environmental consequences due to the inefficient and corrupting government of Iran as well
as colonial policies of the foreign companies relying on the growing western capitalism. In
this study, the historical research method is applied based on the acquisition of the required
data through historical original documents and descriptive analysis. The results showed that
the lack of knowledge and utter neglect of Iran's official authorities regarding the forest
resources as well as the colonial dominance of the authoritative governments and the
corruption of Iran's officials are the main causes behind these agreements and concessions.
However, breaking the substances of the agreements was made easier thanks to Iran’s
government negligence. Hence, the way of forests exploitation leads to the serious damages
and degradations.
Keywords: Concessions, Exploitation of the forest resources, Iran’s government, Koosis
Teofeelucktous Company, The Caspian forests.
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