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  چکیده

  

ران،یبه نام خود در ا یشرکت سیتبعه گرجستان با تأس ایخوشتار چیوویمدد یآکاک

مقامات  گريیانجیو م هیدولت روس تیبا حما ایرا آغاز کرد. خوشتار اشياقتصاد هاي تیفعال

را به  رانیشمال ا يها جنگلاز  يبرداربهره ازیامت یخان تنکابنولیمحمد رزایاز جمله م رانیا

 یاز درختان جنگل يادیز زانیم . م 1918ق. 1336تا سال  ازیامت نیاز اخذ ا پسدست آورد. 

صادر شد. با انقالب  هیو چوب آن به روس دیقطع گرد ایتوسط شرکت خوشتار رانیشمال ا

تا سال  شیکماب هاتیفعال نیم . ا1918ق.1336و استقالل کشور گرجستان در سال  هیروس

 هايتیفعال یحاضر قصد دارد که چگونگ . مقالهافتیپس از آن ادامه  یحتم. و 1921

  قرار دهد. یرا مورد بررس رانیشمال ا یجنگل یدر اراض ایخوشتار ياقتصاد
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  قدمهم

خصوص طوالش، به یشمال يدر شهرها نیخوان هیمردم عل امیاز مشروطه و ق پس

 یجنگل یاز تصرف امالك و اراض يریداران درصدد برآمدند به منظور جلوگنیزمبرخی از 

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه . ( ندیواگذار نما یرا به اتباع خارج آنهاتوسط مردم  خود

از  انو قطع درخت ها جنگل) روند اجاره 55،54س،8پ،25ك ق. ،1325ایران، سال 

/ ق.1328چنان شدت گرفت که وزارت فوائد عامه در سال .م1907/ .ق1325سال

قرارداد بدون اطالع  ياز امضا هايکرد که به موجب آن کارگزار بیتصو یقانون .م1910

وزارت نی) همچن130س،1پ،43ك،ق.1329همان،وزارت فوائد عامه منع شدند. (

اتباع داخله با  انیم همنعقد قراردادهر که ها اعالم کرد خانهبه تمام سفارت امور خارجه

کارگزار خارجه منطقه مربوطه و  يبدون امضا ها جنگلاجاره درخصوص یاتباع خارج

که  ی) به اشخاص134، سهمانوزارت فوائد عامه از درجه اعتبار ساقط است. ( دییتأ

 ءشده را به امضا دییتأ ییهاقرارداد ،دولت نیاز صدور حکم مزبور مطابق با قوان پیش

وزارت از طریقیبررس يخود را برا يماه مهلت داده شد که قراردادها سهرسانده بودند 

، 2، پ43، كق.1328همان،سال(دهند. لیبه وزارت فوائد عامه تحو امور خارجه

را  ازاتیامت یمشاوره دائم تهیوزرا کم ئتیه زین .م1911/ق.1329) در سال237س

در  ایو  ـ استشده  ءاعطا یو خارج یکه به اتباع داخل یازاتیبه امت یدگیجهت رس

  )119، س1، پ 43، ك ق.1329همان، سالداد. ( لیتشک ـشد میواگذار  ندهیآ

همان، سال(در رشت هینکراسوف کنسول روس هاي کمکبا  یگرجستان يایخوشتار

 »ایخوشتار«شرکت  سیبا تاس یداخل نفوذي) و اشخاص ذ1، س47، پ5، ك ق.1331

) 6، س10، پ55، كق.1335همان، سال(هیداران روس هیاز سرما فرنچند مساعدتبا 

کرد.  رانیشمال ا هاينگلاز ج برداريبهره يشده برا جادیا يدر استفاده از فضا یسع

،یدر تالش و انزل نیزم دین خرمسکونت کارگران و کارمندان ض يبرا ایخوشتار

  )1، س19، پ  3، ك. ق.1330همان، سالبناکرد . ( هایی ساختمان

هاي شمال  برداري خوشتاریاي گرجستانی از جنگل پرسش آن است که میزان بهره

ها  برداري او از این جنگل رسد که میزان بهره ایران چه مقدار بوده است؟ به نظر می

برداري از اسناد  تحلیلی و با بهرهـ گسترده بوده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی
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هاي شمال ایران مورد بررسی  و تاریخی آن دوره، اقدامات خوشتاریا را در جنگل سیاسی

	.دهد قرار می 	  

گزارش داد که  یکارگزار خارجه انزل .م1913اکتبر  1331/15القعده  يذ 14رد

ساخت  يرا برا يادیز هاي زمینکارخانه چراغ برق،  سیعالوه بر تأس ایشرکت خوشتار

 يها جنگلانرود و طوالش ضمن اجاره کردن گدر کر نیکرده است. همچن يداریبنا خر

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه . (تحمل چوب اس يبرا یمشغول ساختن راه ،اریبس

 يگریتلگراف د یط رانیا وزارت امور خارجه)17، س27، پ54، كق.1331ایران، سال

آنان را از موارد  هیروس به سفارت. م 1913اکتبر   16/ 1331ق.القعده يذ 15در 

را وادار به  یمطلع کرد و درخواست نمود که کمپان یشده در تلگراف کارگزار انزلمطرح

 ،54، كق.1331سالهمان،. ( نمایدخود پس از کسب مجوز از دولت  يهاطرح ياجرا

  )23، س27پ

 ریبه وز یبا ارسال گزارش .م1913نوامبر  7/ق.1331الحجه  يذ 8در  یکارگزار انزل

و آلمان به چوب و رونق تجارت آن  شیمانند اتر ییکشورها ازین انیامور خارجه با ب

 ایکرگانرود توسط شرکت خوشتار هايخروج چوب از جنگل يداد که برا شنهادیپ

 9/ق.1332محرم  11در گزارش  نی) او همچن45س همان،( قائل شوند. یتیمحدود

طوالش و کرگانرود،  يها جنگلدرباره اجاره  یضمن ارسال مطالب .م1913دسامبر 

عنوان  ایدر اطراف طوالش توسط شرکت خوشتارآهن  راهو احداث  یماسال و اطراف انزل

پس شود...میمنات خرج  تصدمتجاوز از هشاند برآورد کرده کهیراه به طور نیا«...نمود:

مدت خودشان را  نیمخارج ا هیخواهند برد و کل یگزاف اریراه منافع بس نیاز اتمام ا

واسطه ه اندازه محتاج به چوب هستند و ب یب شیبرداشت خواهند کرد..آلمان و اطر

همان، » ( دو دولت را برساند... نیا حتاجیتواند ثلث مامییکمپان نیا هیاز روس تیترانز

  )24، سق.1331سال

 لیبه دل .م 1913دسامبر   27/ ق.1332محرم  29در  خارجهوزارت امور

 هیدر تالش به سفارت روسآهن  راهو احداث  ایشرکت خوشتار یرقانونیغ يهاتیفعال

 .م1914هیژانو6/ ق.1332صفر  9در  هی) پاسخ سفارت روس22سهمان، (کرد.  تیشکا

با سردار امجد و  ایبود که با توجه به موارد ذکر شده در قرارداد شرکت خوشتار  نیچن

به منظور حمل چوب به او داده شده است. نظر به آهن  راهحق ساخت  یاهال گرید

  )51س همان،کار منع کرد. ( نیرا از ا ایتوان شرکت خوشتارمیراه ن نیبودن ا یخصوص
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خطاب به  یادداشتیدر  .م 1914هیژانو7/ ق.1332صفر  8عامه در  دیفوا وزارت

 نیقادر به انجام چن یکس بدون اجازه رسم چیه کهنیا انیبا ب وزارت امور خارجه

 هاي فعالیتتقاضا کرد که اگر از طرف آنها مجوز  وزارتخانهاز آن ست،ین یاقدامات

) به نظر 38س،همانکنند. ( مطلعزیعامه را ن دی، وزارت فوااست صادر شده ایخوشتار

قرارداد او با سردار امجد براساس ایاقدامات خوشتار کلیهاگر  یعامه حت دیوزارت فوا

بدون اطالع  یجنگل یقرارداد مربوط به اراض رایز ،نبود یگرفته باشد، باز هم قانون صورت

چرا کارگزار خارجه  اما،شد میمحسوب  راعتبایب يکارگزار دییوزارت فوائد عامه و تأ

خواهش  وزارت امور خارجهاز  وزارتخانهنیا ؟شرکت را گزارش نداده بود نیا اتیعمل

 يرا وادار کند قرارداد مزبور را برا ایخوشتار ،یممانعت از ادامه کار کمپان جادیکرد که با ا

وزارت نیاز مأمور یکیقیاز تحق پس) 21سهمان،دهد. ( رانیمقامات ا لیتحو یبررس

 يو با امضا النیالدوله بر گمشخص شد که در زمان حکومت آصف امور خارجه

که به موجب آن از  ه استسردار امجد و پسرانش منعقد شد انیم يقرارداد ،کارگزاران

واگذار  ایسال به شرکت خوشتار یتالش  را به مدت س يها جنگل.ق1330محرم  20

سهولت در حمل و نقل  يقرارداد ذکر شده بود که برا نیاز مفاد ا یکیکرده است. در 

  )11س ،38پ،نهما. (دیآهن احداث نما ایچوب درختان شرکت حق دارد راه شوسه 

به  ،نگرفته بود اي نتیجههکه از ارسال تلگراف به سفارت روسیخارجهامور وزارت 

خواست که با مقامات وزارت  رانیا رینوشت و از سف ايدر پطرزبورگ نامه رانیسفارت ا

از اقدامات  رانیو به اطالع آنان برساند که مقامات ا کند دارید هیخارجه روسامور 

شرکت به  نیدارند که ا تیسردار امجد شکا نوادهخا یهستند. حت یناراض ایخوشتار

در  اي نتیجهرانیا يبرا زیمذاکرات ن نیا اما) 42سهمان،. (کند نمیاد قرارداد عمل فم

  .)62، س4، پ54، كق.1332سالهمان،نداشت. ( پی 

گزارش داد که مردم  .م1914مارس  4/ ق.1332یالثان عیرب 7کارگزار طوالش در 

 یبه فرمان حکومت محل گرید ایمنطقه به علت حضور قدرتمند و با نفوذ خوشتار

 یو کنترات به کمپان يمختلف مانند مستأجر نیبا عناو ایو رعا نیخوان اکثریت. ستندین

که  یمبالغ کل ایخوشتار«گزارش داد: نی) همچن33س همان،وابسته شدند. (  ایخوشتار

دارد که از  الیحاال خ .است دهیدرخت مازوج بر ،ها جنگلاز  ستیحساب آن معلوم ن

. »دیها را حمل نمابکشد و درختآهن  راهشود میدو فرسخ  باًیکرگانرود تا کوه که تقر

  )31، س4، پ54، كق.1332همان، سال (
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دستور دهد  النیگ هیاداره مال سیخواست که به رئ يداروزارت داخله از خزانه

، ق.1332همان، سال(کرگانرود باز دارد. یرا از احداث خط آهن در حوال ایخوشتار

رشت  هیمال سیرئ .م1914يجوال 18/ ق.1332شعبان  24) در 22، س4، پ54ك

با او اظهار  النیحکومت و کارگزار گ يرعدم همکا انیکل با ب يداربه خزانه یتلگراف یط

، ق.1332همان،سال(را ندارد. ایشرکت خوشتار اتیاز عمل يریجلوگ ییتوانا :کرد که

حکومت  ایخبر داد که گو هیشعبان به وزارت مال 24در  يدار) خزانه61، س4، پ54ك

 نیهستند. با ا ایبدون مجوز خوشتار هاي فعالیتافتنیخواهان ادامه  النیو کارگزار گ

، 54، كق.1332همان، سال(  .کند نمییمسئله دخالت نیدر ا گرید يخزانه دار طیشرا

به خاطر  النیاز وزارت داخله خواست که از حکومت گ هی) وزارت مال60، س4پ

 اما) 59، س4، پ54، كق.1332همان، سال(بخواهد. حیتوض فهیدر انجام وظ یکوتاه

، وزارت امور خارجهبه  .م1914يجوال 12/ ق.1332شعبان18وزارت داخله در تلگراف 

از جمله احداث خط آهن در منطقه و  یرقانونیرا از انجام اقدامات غ ایخوشتاربازداشتن 

، 54ق، ك1332همان، سال(دانست. وزارت امور خارجهفیدولت از وظا یضبط اراض

یرقانونیبه خاطر احداث غ النیدر پاسخ اعتراض کارگزار گ هی) کنسول روس58، س4پ

به  ریحمل چوب ناگز يبرا ایتاردر تالش خاطر نشان کرد که شرکت خوشآهن  راه

  )33، س4، پ54ق، ك1332همان، سالاست. ( آهن  راهاحداث 

ـ  نکوفیبر اقدام شرکت الیمبن ياخبار .م 1914ق/ اکتبر  1332القعده يدر ماه ذ

اطراف رشت  يها جنگلقطع درختان  مورددر  ـ بود ایشرکت خوشتار کیشر یمدت که

به  اي نامهدر  وزارت امور خارجه) 1/62، س4، پ54ق، ك1332همان، سال(منتشر شد.

 یروس هاي شرکتتیاز فعال يریبه جلوگ درقا متبوع هنوزارتخااینکهانیالوزرا با بسیرئ

محسوب خواهد  هیاز کشور روس یبخش يو طوالش به زود النیاعالم کرد که گ ؛ستین

  )62، س4، پ54ق، ك1332همان، سال. (شد

 جهینت1915هیژانو30/ 1333االول  عیرب 14در پطرزبورگ در  رانیسفارت ا

بر ارائه داد. بنا ایتوسط شرکت خوشتارآهن  راهمذاکرات خود را درباره مجوز احداث 

در رشت هیف کنسول روسودر زمان حضور نکراس ایشرکت خوشتار ،رانیا ریاظهارات سف

به زور اخذ کرده است. او در ادامه آهن  راهرا با ذکر مجوز احداث  ازاتیامت نیتمام ا

موضوع را مطرح کرد.  نیا رامونیپ یو بررس قیتحق يبرا یونیسیکم لیتشک شنهادیپ

  )81سهمان، (
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به 1915لیورآ/ هفتم 1333االول  يجماد 22وزارت امور خارجه در 

که  یمذاکرات) خبر داد که با وجود 38سهمان،(و فوائد عامه هیمال هاي وزارتخانه

در پطروگراد با مقامات  رانیمختار ا ریو وز هیتوسط وزارت امور خارجه با سفارت روس

و به نظر  دهدیهمچنان به اقدامات خود ادامه م ای، خوشتاراست صورت گرفته هیروس

 نیبهتر نیختم نشود. بنابرا یمطلوب جهیبه نت مکاتبات و مذاکرات اصالً نیکه ا رسدیم

دولت  یشرکت در اراض نیاز اقدامات ا طور رسمی؛ بهدولت نیکه مأمور است نیراه ا

  )42سهمان، به عمل آورند. (  يریجلوگآهن  راهو احداث ایران 

  

  یگرجستان يایخوشتار مردم ازتیشکا

اعتراضات مردم نسبت به عملکرد شرکت  .م1913/ .ق1331اواسط سال  از

مقامات  يبرا یتیشکاق. 1331االوليجماد 28اسالم در  یآغاز شد. اهال ایخوشتار

که به خاطر وصول ـ   ایمأموران شرکت خوشتار اینکهبر  یارسال کردند مبن یدولت

خان آکنت حاج قاسم یاهبه همر ـ سردار امجد در اسالم حضور داشتند یمحصول اراض

، 26ق، ك1331همان،سالکنند. (میخود  هاي زمینمردم را وادار به اجاره  هیروس

  )15، س62پ

توسط شرکت  شانیهاصاحبان امالك به خاطر عدم پرداخت اجاره تیباتوجه به شکا

قطع درختان  ندهی) و روند فزا43، س27، پ4ق، ك1331همان، سال(ایخوشتار

مردم  انیمقامات از بروز شورش در م ،النیو زغال در گ زمیآن کمبود ه یجنگل و در پ

االول عی) وزارت امور خارجه در رب43، س27، پ54ك همان، کردند.(  یاحساس نگران

دستور دهد که  ایدرخواست نمود که به خوشتار هیاز سفارت روس 1914هی/ فور1332

و  یدولت يها جنگلکیبا تفک رانیخود را به تهران ارسال کند تا مقامات ا يهانامهاجاره

  )44سهمان، و زغال را برطرف سازند. ( زمیخطر کمبود ه ،یشخص

 ایسردار امجد و شرکت خوشتار هیعل یهاي فراوان تیشکا .م1914/ .ق1332سال در

آنان را به همراه  هاي زمینعنوان نمودند که سردار امجد  نیاز مالک يمطرح شد. تعداد

از ) 22، س27، پ42ق، ك1332همان، سالاجاره داده است.(  ایخود به خوشتار یاراض

السلطنه کردند چند تن از وراث انتخاب تیشکا ایشرکت خوشتار هیکه عل یجمله کسان

بر یارسال کردند مبن اي نامهامور خارجه  ریبودند که خطاب به وز يطالش کرگانرود

به  زیدر اسالم را ن آنهایشرکت مزبور به بهانه اجاره امالك پدرشان در رشت، اراض اینکه
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 نیسه سال، ا نیرشت در ا يبه کنسولگر تیو با وجود شکا است تصرف خود درآورده

، 5، پ50ق، ك1333همان، سالرا ضبط کرده است. (  آنهایشرکت همچنان اراض

الحکومه خمسه طوالش درخواست کرد که  بیناالدوله، یمینوزارت داخله از «)93س

) 18سهمان، (کند. قیسردار امجد تحق هیمردم عل تیدرباره صحت و سقم شکا

 یتلگراف یخود را ط قاتیتحق جهینت 1914لیآور/1332االول يالدوله در جمادنیمی

  نمود: انیب به شرح ذیل

 اساساً یاهال ضیسردار امجد...عرا يطوالش از جناب آقا یراجع به تظلمات اهال

 نیکرگانرود از علما و سادات و خوان یاهال شتریباشرف...دیاست عالوه بر س حیصح

پنج دانگ از شش دانگ  هیال يسردار امجد مسلم است که معزرا دارند... تیشکا نیهم

 يخود با اطالع قونسولگر تیبه عنوان ملک یاهال ورکرگانرود را  در شهر رشت بدون حض

 نیاجناب سردار امجد... دیشاکنترات داده......ایخوشتار یبه کمپان هیروس هیدولت به

 ایو اکنون خوشتاراندنموده شانیو خراب کردن خانه ا یحرکات اهال یتالف يکارها را برا

امالك سردار امجد واقع  نیامالك مردم را که در ب...دهد میگوش ن ایبه حرف رعا ابداً

  )5س همان،. ( »الیه ضبط و تصرف کرده... يمعز تیشده به عنوان ملک

 لیتشک ها شکایتنیبه ا یدگیرس يبرا یونیسیکه کم دهد میشنهادیدر ادامه پ او

در  1914لیآور 17/ 1332االول يجماد 21در  وزارت امور خارجه) 4سهمان، (شود.

همان،اعالم کرد ( ونیسیکم نیا لیرا با تشکخود به وزارت داخله موافقت  یتلگراف

دستور  زیبه کارگزار خارجه طوالش ن 1914یم9/ 1332یالثان يجماد 13) و در 12س

سردار  ندهیشد که نما دیتأک زین النیجلسه شرکت کند. به کارگزار گ نیداد که در ا

 النیمفاخرالدوله حاکم گ اما) 10سهمان، . (دینما نییشرکت در جلسه تع يامجد را برا

 نیا لیخبر داد که سردار امجد ضمن مخالفت با تشک 1332یالثانيدر دوم جماد

همان، است. ( یقانون یدر  تهران و در دادگاه اي جلسهبرگزاريخواهان  ونیسیکم

الدوله  نیمیبه  يبا نسبت دادن اتهام همکار زی) ارفع السلطنه پسر سردار امجد ن21س

جلسه شرکت نخواهند کرد.  نیاعالم نمود که در ا شانینوادگاموال خا انیبا مدع

  )24سهمان،(

) 9سهمان، (الدوله را احضار نمود. نیمیالنیدر گ هیروس يدر ماه رجب کنسولگر

 لیالدوله به دالنیمیمعتقد بود که شاهزاده  هیکنسول روس ،النیبنابر اظهار حاکم گ

ارائه  ياو را برا نیهم يدهد. برایالش صورت مطدر  یاقدامات نادرست یشخص
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اقدام  نیا ،رانیا وزارت امور خارجهاما) 15س همان،(اند.الن فراخواندهیبه گ حاتیتوض

 یقانونریاقدام غ نیمختار روس درباره ا ریکنسول روس را خالف قانون دانسته و به وز

 یتیشکا ياعالم کرد که اگر کنسولگر نیهمچن وزارت امور خارجهکنسول تذکر داد. 

لحکومه ابینا ،حکومت خود ارسال دارد تاگیالن حکومت  هخود را ب تیشکا دیبا ،دارد

مختار گفته شد که اگر  ریبه وز نیکند. همچن يریگیمسئله را پ طالش را احضار کرده و

به  یدگیبه منظور رس یونیسیکم لیالدوله درباره تشک نیمیشنهادیبه پ هیکنسول روس

از نظر مقامات  ارد،اعتراض د ایطوالش و سردار امجد و خوشتار یموارد اختالف اهال

  )14سهمان، . ( ستیالدوله وارد ن نیمیبه  يرادیا رانیا

 نیا رامونیاز وزرات خارجه پ 1914ژوئن 15/ 1332رجب  21وزراء در  استیر

ژوئن 30/ 1332شعبان 6در  وزارت امور خارجه) 19سهمان، (خواست حیمسئله توض

 نیا ،یاهال تیشکا يهاضهیالحکومه طوالش براساس عربیپاسخ داد که نا 1914

 شنهادیپ نیو داخله ا وزارت امور خارجهاست وه مطرح کرد اخلهرا با وزارت د شنهادیپ

الدوله نیمیبه رابطه منشورالملک و  یجلسه ربط نیا لیتشک می. تصمرفتندیرا پذ

، 4، پ54كهمان، (الدوله از حکومت طوالشنیمیي) با برکنار23سهمان،(شت وندا

  )85، س28، پ43ق، ك1334همان، سالنشد. ( لیگاه جلسه تشک چی) ه64س

به اي ضهیالسلطنه عرهمسر ارفعالدوله آفاق1914ژوئن 13/ 1332رجب  19در 

حدود دو سال است که  ایشرکت خوشتار اینکهبر  یوزارت امور خارجه ارسال کرد مبن

از امالك ارفع السلطنه دانسته و درختان را قطع کرده و  یامالك او را در کرگانرود بخش

 النیگ میروس مق يند و با وجود آن که به کنسولگرکمیچوب ها را از کرگانرود خارج 

نکرده است. او از وزارت امور خارجه  افتیدر یهنوز جواب امااست، فرستاده تینامه شکا

را وادار به پرداخت خسارت کند. آنهاشرکت شده و  نیدرخواست کرد که مانع اقدامات ا

پاسخ داد  امور خارجهوزارت 1814ژوئن 18/ 1332رجب24) در 14، سهمان، سال(

دستورات  آنهابا مشاهده  وزارت امور خارجهتا  دیخود را ارائه ده تیاسناد مالک دیکه با

ملک را به همراه  دیالدوله سند خر) آفاق13سهمان، (الزم را به کارگزار طوالش بدهد.

وزارت خود به وزرات امور خارجه ارسال کرد.  تیلکاثبات ما ياز علماء برا ياستشهاد

خواست که به  النیاز  کارگزار گ 1914آگوست  19/ 1332رمضان  27در  امور خارجه

روس وارد مذاکره  الدوله با کنسولگريامالك آفاق هیاز کل ایمنظور رفع تعرض خوشتار

موضوع  نیدرباره ا قیدستور تحق طوالشبه کارگزار  النی) کارگزار گ10سهمان، (شود.
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خروج  لیخبر داد که به دل 1914سپتامبر 1332/10شوال 19دروي اما،را صادر کرد

همان، (انجام داد. یقیتحق توانیفعال نم تیبا کفا یشخص فقداناز کشور و  ایخوشتار

نمود که آفاق الدوله  هیبنا بر تلگراف کارگزار طوالش توص وزارت امور خارجه) 35س

به  ایکه خود خوشتار یکرده و به رشت بفرستد تا زمان یاز جانب خود معرف يا ندهینما

)  بنابر گزارش کارگزار 34سمان،ه(کند. يریگیاو را پ تیگردد، شکامیباز  رانیا

حدود  مالکینریو سا نیخوان1914نوامبر 1332/4الحجه  يذ 15خارجه طوالش تا 

  )1/64سهمان، طلب داشتند. ( ایهزار تومان از شرکت خوشتار 40

 ایشرکت خوشتار هیخانواده سردار امجد عل هاي شکایت.م1915/ .ق1333ر سال د

تمام امالك خود را در طوالش  1330گرفت. ارفع السلطنه که درشوال  يشتریشدت ب

) در 11سهمان، (اجاره داده بود ایبه مدت پانزده سال به خوشتار ها جنگليبه استثنا

ادعا کرد که  1914دسامبر 1333/10محرم  22  خیدر تار وزارت امور خارجهبه  اي نامه

قراردادها کرده بود. او  يتحت فشار و در حالت حبس او را وادار به امضا ایخوشتار ویمس

 ایشرکت خوشتار يهزار تومان خسارت وارده به امالکش از سو کصدیزانیبا ذکر م

مضمون  نیبه هم اي نامه) او 55، س4، پ54كهمان، خواستار احقاق حق خود شد. (

وزارت امور ) 14، س129، پ42كهمان،(وزراء عظام ارسال کرد. ئتیه يبرا زین

شرح دهد  اتیرا با جزئ ایخود از خوشتار تیاد شکافم کهالسلطنه خواست از ارفع خارجه

السلطنه ) ارفع53سمان،ه(شود. دادهالزم  يهاهیتوص وزارت امور خارجهتا به مأمور 

 عی) و دوم رب47، س4، پ54كهمان،(1915هیژانو 1333/13صفر 27در 

) ضمن ارسال دو نامه به 12، س129، پ42كهمان،(1915هیژانو1333/18االول

نیا یرا مطرح کرد. در پ شهای شکایتيریگی، درخواست پوزارت امور خارجه

که  ياسناد بر طبقکه  اعالم کرد، وزارت امور خارجه به کارگزار رشت ها شکایت

او  انیم منعقدهيقراردادها کلیه ،است خود ارائه داده ياثبات ادعاها يالسلطنه براارفع

 يمطلب را به اطالع کنسولگر نیاکه باطل است. از کارگزار خواسته شد  ایو خوشتار

) بنابر 46سهمان، (انجام دهد. نهیزم نیدر ا يشتریب قاتیبرساند و تحقدر رشت روس 

سردار امجد  هیمردم عل تیبه بهانه شکا ایخارجه طوالش شرکت خوشتاراظهار کارگزار 

حاضر به پرداخت  یامالك و اراض یعنوان کرده بود تا زمان مشخص شدن صاحبان واقع

  )1/64س، هماناالجاره نخواهد بود. (مال
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 1915هیژانو1333/19االول عیاز مرگ پدرشان در سوم رب پسفرزندان سردار امجد 

 ایاز اداره خوشتار یالثان عیمواجه شدند. ارفع السلطنه در ماه رب يشتریبا مشکل ب

و اداره  يکنسولگر اما،کند افتیخود را در يپول از سهم پدر يخواست که مقدار

 يپول ضرور زانیپرداخت هر م يرا برا ایوراث و خود خوشتار همۀورحض ایخوشتار

د. اینم تیشکا وزارت امور خارجهبه که این شرط موجب شد ارفع السلطنه دانستند. 

  )11، س129، پ42ك  همان،(

نمود که شرکت  تیشکا 1916/ نوامبر1335در محرم همچنین پسر سردار امجد 

.ارسال کندهیرا به روس آنهاخواهد محصول امالك میبر خالف مفاد قرارداد  ایخوشتار

 اینکهانیبا ب اي نامهمحرم در  26) او در 2، س1، پ43ق، ك1334همان،سال(

و اجبار نکراسوف کنسول  دیبه تهد کهيفسخ قرارداد يشش ساله او برا يهاتالش

وزرا  استیاز ر ؛مانده است جهینت یتاکنون ب است، در رشت منعقد شده هیسابق روس

کند. او  يبا آنان همکار ،به پرداخت مال االجاره ایکرد که در وادار کردن خوشتار تقاضا

تومانهزار  10هزار تومان، تنها  100انهیپرداخت سال يبه جا ایکرد که خوشتار تیشکا

 یینمود اگر مقامات توانا شنهادیپ انیو در پا دهد میهزار منات به آنان اجاره  10ای

تبعه  ،رفع مشکالت خود يرا ندارند به او اجازه دهند که برا اش خانوادهکمک به او و 

  )13، س10، پ43ق، ك1335همان، سالشود. (  هیروس

، 1، پ43ق، ك1334همان، سال(،مکرر خانواده سردار امجدهاي در پی شکایت

خبر داد که با  1917هیفور 14/ 1335یالثان عیرب 21کارگزار خارجه در )2س

ق، 1335همان، سالقرارداد شده است. (این موفق به فسخ  هیکنسول روس يهمکار

2بالغ بر  یخسارت افتیخواهان در ،نآزا پس) خانواده سردار امجد 7، س10، پ43ك

آنها)12س،40،پ43ق،ك1336سالهمان،(بودند. ایکرور تومان از شرکت خوشتار

جبران خسارات خود درصدد  يبرا .م1919/.ق1337و  .م1918/.ق1336در سال

وقوع انقالبات در منطقه و مخالفت  دنباله باما،تصرف اموال متعلق به شرکت برآمدند

، 43ق، ك1337همان، سال. (دینرس جهیدرخواست خانواده امجد به نت ،هیروس ولکنس

اینکهانیبا ب 1337شوال  5در   النیکارگزار گمعتمد الممالک،  )11، س2پ 

؛است سیشرکت در حال انحالل پرس هیعل قتیخانواده سردار امجد در حق هاي شکایت

اقتدار  يرارمردم و وصول طلب آنان منوط به برق يبه دعاو یدگیکه رس اظهار کرد

  )14، س2، پ43ق، ك1337همان، سالکامل دولت در طوالش است. ( 
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  ایالش به شرکت خوشتارطیاهال حمله

ژوئن /1333یالثان عیدر رب النیالسلطان، معاون حکومت گگزارش مهذب بربنا

قرار گرفتن  ریو تحت تأث جانیبه آذربا یدولت عثمان يروهایاز ورود اکراد و ن پس1915

و  انازوفیدر کرگانرود ضمن حمله به مؤسسه ادارات ل ییگروهها ،مردم منطقه طوالش

حوادث کارگران  نیروس را سوزاندند. با وقوع ا يلگرو کنسو آنهاهاي عمارت ،ایخوشتار

به منظور  هیو اتباع روس از کرگانرود به باکو فرار کردند. کنسول روس ها شرکتنیا

 اما،روس را به طوالش داشت یدسته قشون نظام کیکرگانرود قصد اعزام  یاهال هیتنب

حکومت در  ياز سو تیامن يربا دادن وعده برقرا النیمهذب السلطان و کارگزار گ

السلطان اظهار رگانرود در مالقات با مهذبک نیکار بازداشتند. خوان نیمنطقه او را از ا

انتشار خبر ورود اکراد به  باایو خوشتار انازوفینموده بودند که کارمندان ادارات ل

  ناز فرصت استفاده کرده و ضم زیاشرار ن انیم نیکرگانرود درصدد فرار برآمدند و در ا

از  النیغارت کردند. معاون حکومت گ زیرا ن یروس هاي شرکتنیاموال ا ،بیتخر

 یجمع«...شود:میایاشرار را جو عدم منعامر و  نیدر ا آنهاعدم دخالت  لیدل ،نیخوان

 یغرض شخص ایدو نفر شاهد اداره خوشتار یکیمحل با آکنت دولت روس و  نیدر ا

السلطان بر مهذب». شده بود.... یاعتدالیب ياپاره ینسبت به اهال آنهاداشتند و از طرف 

مبادرت به  ينبوده و تنها عده ا لیامر دخ نیاعتقاد بود که همه مردم کرگانرود در ا نیا

در ابتدا دولت را مسئول خسارات  هیافزود که کنسول روس نیاند. او همچنکار کرده نیا

دولت به درخواست  یاز پاسخ منف پساما،دانستینم یروس هاي شرکتوارده به 

 ها شرکتخسارات وارده به  زانیم یبه منظور بررس یبر اعزام گروه یمبن هیکنسول روس

و حکومت با کنسول  يکارگزار انینامه و تلگراف م يآن رد و بدل شدن تعداد یو در پ

حوادث را متوجه دولت نمود.  نیا مسئولیتهیاوضاع دگرگون شد و کنسول روس ه،یروس

  )293003737،3ان اسناد ملی ایران، سند.آرشیو سازم(

النیبه حاکم گدر رشت هیکنسول روس 1915مارس  6/ 1333یالثانعیرب 19در 

او  يبه تقاضا رانیعدم توجه دولت ا لیبه دل«مضمون که  نیارسال کرد بد یادداشتی

، خسارات وارده زانیم نییبه کرگانرود به منظور تع ندهینما کیو اعزام  نییبر تع یمبن

 ،یمقام روس نی. بنابر اظهار ا»برآمد یونیسیکم لیدرصدد تشک هیروس يخود کنسولگر

مزبور مشخص  ئتیه يبود که توسط اعضا یخسارت زانیملزم به پرداخت م رانیدولت ا

  )293003737،9همان، سند. (ه بودشد
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خبر داد که ساربکوف  یرانیمقام ا کی1915مارس  30/ 1333االول يجماد 14در 

آمده بود،  یبه انزل یمدت يریگینظارت بر امور ماه يکه برا انازوفیل التیش سیرئ

 ینامه ضمن ارائه شرح نیدر ا او داده است. ساربکوفبه  اي نامهدرباره مشاهدات خود 

اظهار کرده بود که کنسول  انازوفیو ل ایوارده به شرکت خوشتار ساراتخ زانیدرباره م

دو تا سه  میمستق ریرا صد هزار و به طور غ ها شرکتخسارت وارده به  زانیم هیروس

حوادث، از مقامات  نیدر ا رانیزده است. او با مسئول خواندن دولت ا نیتخم ونیلیم

دچار مشکل  زیرا ن رانیخود مردم ا یحتکه  یناامن نیرفع ا يکشور خواست که برا نیا

و تحت  هستندها شرارت نیا یکه عامل اصل التیا يو رؤسا نی، خوانکرده است

آرشیو وزارت امور . (ندینما دیقرار دارند را از منطقه تبع یآلمان و عثمان کاتیتحر

اي به  مقاله) در روزنامه نوبهار و ارشاد 72، س5، پ50ق، ك1333خارجه ایران، سال 

 امامنتشر شد، ایبه خوشتاروارده ت اارخسدییدرباره تأ قلم مفاخرالدوله، حاکم گیالن

کرد.  بیخبر را تکذ نیا 1915لیآور 12/ 1333االول  يجماد 27در تلگراف  يو

  )114، س5، پ50ق، ك1333همان، سال(

 يادعادرخصوص وزارت امورخارجه  1915یم 13/ 1333یالثانيجماد 28در

،یرانیشرکت توسط اشرار ا نیبر وارد شدن خسارت به ا یمبن ایشرکت خوشتار

هایی از این یادداشت چنین آمده است:  . در بخشارسال کرد هیبه سفارت روس یادداشتی

 اتیعمل یبعض ياجرا يدولت برا اولیايبیو تصو بی...برخالف ترت ایخوشتار یکمپان«...

خود  يبرا یاراتیاخت رهیو غ یداشتن چراغ برق انزل ریو دا ها جنگلاز  استفادهلیاز قب

و  دهیخود را متزلزل د یو معامالت تجارت هیو اساس سرما انیقائل شده بود. چون بن

 يشود برا یمنته یممکن است امر تجارت او به ورشکستگ بیحس نموده بود که عنقر

بود که واقعه طوالش را بهانه و سبب  رآمدهدرصدد بآن... مهیوخ جیاحتراز از نتا

صورت گرفته  قاتیکه با تحق ه استشد انیو در ادامه ب...». خسارات مجعوله قرار داده 

مشخص  یانزل يکنسولگر ندگانیو کارگزار و با حضور نما النیتوسط معاون حکومت گ

 نیهم یبه شرکت وارد نشده است و عامل اصل يخسارت قابل مالحظه ا چیشد که ه

.ندو مفاخرالملک آکنت طوالش بود انازوفیل ا،یکارگران شرکت خوشتار زیصدمه ن زانیم

به چه جهت و عنوان ورود اکراد و هجوم طوالش را بدون  ستیمعلوم ن همیمشارال رایز«...

مقدمه و سابقه مطرح افواه قرار داده به واسطه انتشار مجعوالت اذهان را مشوش  چیه

اتفاق را  نیاسباب و لوازم و فرار از طوالش محق دانسته ا يرنموده و خود را به جمع آو
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و مساکن خود را به پاسبان و  هاند که ابنیداقل نخواستهاند و پس از فرار حسبب شده

همان، (».نخواهد بود... رانیمتوجه دولت ا مسئولیتینیبسپارند... بنابرا یحافظ

آرشیو سازمان اسناد ملی (ارسال شد. انازوفیل شرکتيپاسخ برا نیمشابه هم)107س

  )4، 293003737ایران، سند

از آهن  راهکه  یصاحبان امالک ،در طوالش ایخوشتارتوسط شرکت آهن  راهبا احداث 

ا هآن تیاقدام شرکت که بدون جلب رضا نیعبور کرده بود، بارها از ا یشانها زمینانیم

/1333یالثانيبه مقامات مختلف ارسال کردند. در جماد هایی ضهیصورت گرفته بود، عر

روس و اداره  يو طوالش با کنسولگر النیمذاکرات مسئوالن گ یدر پ 1915یم

و صاحبان امالك منعقد شود.  ایشرکت خوشتار انیم يمقرر شد که قرارداد ایخوشتار

باره نیدر ا یگزارش ،کارگزار خارجه طوالش 1915لیآور1333/12االول  يجماد 27در 

تعداد درختان  يبه ازا که بنا بر قراردادي بودشده گزارش مقرر  نیابراساس ارسال کرد. 

السلطان معاون حکومت در همان روز  مهذبپول دهند. یقطع شده به صاحبان اراض

 ییمحمد کسما رزایو م  ایشرکت خوشتار ندهینما يصریق عیبد ویبه همراه مس النیگ

وارد شدند. نروددرختان قطع شده به کرگا متیق نییتع يبرا هیروس يآکنت کنسولگر

کارگزار طوالش  دهی) به عق2، س24، پ42ق، ك1333خارجه، سالآرشیو وزارت امور (

مسئله غارت و خسارت وارده  دییتأ يمردم کرگانرود تنها بهانه برا تیبه شکا یدگیرس

تلگراف سوم براساس ) 1/6، س48پ همان،بوده است. ( انازوفیو ل ایبه شرکت خوشتار

مشخص شد که  گزارش مأمور گمرك طبق1915سپتامبر  1333/13القعده يذ

خسارت به  ونیلیم4پرداخت  رانیحاکم سابق کرگانرود از طرف دولت ا ،الممالکاقبال

 28در  وزارت امور خارجه) 123، س5، پ50كهمان، (را قبول کرده بود. ایخوشتار

 يبه وزارت داخله با رد قبول هر گونه پرداخت خسارت از سو اي نامهیالقعده طيذ

مسئله  نیتاکنون درباره ا وزارت امور خارجه:که اظهار داشتایبه شرکت خوشتار رانیا

زمینه اقدامی نیالممالک در او اگر اقبالاست وارد مذاکره نشده  هیبا سفارت روس

  )104سهمان، و مجازات شود. ( هیتنب دیبااست، صورت داده 

در کرگانرود با حضور  يقرارداد  1915لیآور1333/25یالثانيجماد 10خیدر تار

الملک الممالک حاکم کرگانرود، افخماقبال الن،یگ التیالحکومه ابیالسلطان نامهذب

 يکرگانرود، رؤسا میمق هیروس ياکنت کنسولگر ییمحمد کسما رزایکارگزار طوالش، م

شرکت  ندگانینما دزهیش دیداو ویو مس يصریق عیبد ویمسکرگانرود و صاحبان امالك و 



تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ 44

خود را  هاي زمینسال 25صاحبان امالك به مدت  ،منعقد شد. به موجب آن ایخوشتار

  )75-76سهمان، (قرار دادند. ایشرکت خوشتار اریدر اخت

 النیکارگزار خارجه گ 1915لیآور1333/18یالثان يکارگزار طوالش در سوم جماد

ششم ) در تلگراف 120س همان،داد. (معاهده قرار نیانعقاد ا انیرا در جر

 النیکارگزار گ اینکهکارگزار طوالش با توجه به  1915لیآور1333/21یالثانيجماد

) در 86سهمان، (از قرارداد را به تهران ارسال کرد. يانسخه ،حضور داشت اندر تهر

قرارداد  نیا يوزارت امور خارجه که از امضا 1915یم1333/23هشتم رجب  خیتار

خواست.  حیاقدام توض نیا دربارهمقام آن توسط کارگزار طوالش آگاه شده بود، از 

نموده  ءقرارداد را امضا نیا النیدستور کارگزار گبراساس کرد که  انیکارگزار طوالش ب

به کارگزار طوالش و وزارت امور  یتلگراف یط النیکارگزار گ اما) 79س همان،(است.

 يبرا ءو امضا دییتأ نیا جهتيکه او مجوز اظهار داشت) 116سهمان، (خارجه

) وزارت امور خارجه از مهذب 119سهمان، ( .استصادر نکرده  والشکارگزار ط

. خواست حیتوض زیبرکنار شده بود ن النیالسلطان که از سمت معاونت حکومت گ

داخله به وزارت  1915/ اول ژوئن1333رجب  17السلطان در) مهذب78سهمان، (

وپنج سال ستیب زیکه مدت آن نـ يدادربه موجب قرا پیش از آن،یاراض نینوشت که ا

 ،شخص نیا مرگاز  پسواگذار شده بود.  ایبه نام امالك سردار امجد به خوشتار ـ بود

را غصب  شان کردند که سردار امجد به زور امالك تیکرگانرود شکا یچند نفر از اهال

در آن احداث شده آهن  راههستند که  یهای زمیناز  یبعض یصاحبان اصل آنهانموده و 

-109سهمان، (شد. میتنظ آنهابا  دیجد يافراد قراداد نیاست، به خاطر احقاق حق ا

آنها که راه «...را ارائه داد: حیتوض نیمشابه هم زین ، کارگزار طوالشالملک) افخم108

در دست دارد و  يسندتینبود حاال رع يهم سند تیبرده بودند و در دست رع دهیکش

به  یدر نهم شعبان در تلگراف النی) کارگزار گ118سهمان،(».هم گرفته اند.... لیوپ

  )115سهمان، اقدام کارگزار طوالش را اشتباه خواند. ( نیا وزارت امور خارجه

به  ایاداره خوشتار ریاسالم مداز توابع آالالن  يدر راه روستا .ق1333اواخر سال  در

محرم  29) در 96س همان،(قصد قرار گرفت.همراه چند تن از بستگانش مورد سوء

 يهاقزاق«...داد:گزارش نیحادثه به وزارت داخله چن نیدرباره ا النیحکومت گ 1334

خانه تجارت ریمد چیکالویبا نرفتند در راه آالالن...میطوالش  بهیکه از انزل یروس

کنند، یم یخال ریچند ت آنهاجنگل به طرف  يمصادف شده بدون مقدمه از تو ایخوشتار
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ربع ساعت به طرف  کیکنند به قدر مییخال ریبه طرف آنها ت نندیبمیآنها هم که 

». شودیبرسد موقوف م یبیو آس صدمهیبه کس اینکهاندازند و بدون میریجنگل ت

  )98س همان،(

  

  سیشرکت پرس سیتأس

 ایشرکت خوشتار اینکهبر  یمبن افتیانتشار  يخبر .م1915/ ق.1333سال   در

تنها واگذار کرده است و انازوفیخود را به شرکت ل هاي مسئولیتو  ازاتیامت شتریب

همان، را بر عهده دارد ( لیو اداره اتومب يساز خیکارخانه  ،یچراغ برق انزل مسئولیت

  )81س

شرکت  یاز سهامداران اصل یککه از ابتدا یـ  انازوفیشرکت ل ،یگزارش بربنا

نموده  مسئولیتاز او سلب  ایداران شرکت خوشتارهیسرما گریبه همراه د ـ بود ایخوشتار

، 10، پ 55ق، ك 1335همان، سال(را بنا نهادند سیبه نام پرس يدیو شرکت جد

سردار امجد و تبعه  یمحدوده اراض یاز درختان جنگل يبردارآن بهره فهیکه وظ)6س

 ییایخود از بانک آس یمال ازین نیتأم يشرکت برا نی) ا5سهمان، بود. (  يفرانسو

دار بزرگ پطروگراد با هیسرما نیوام نمود. با امتناع بانک از دادن وام، چند يروس تقاضا

را نفر  120حدود  ،اتیعمل ياجرا يبرا سیشدند. پرس میشرکت سه نیسهام در ا دیخر

سود حاصله  زانیمخارج از م گریدستمزد و د نهیهز نکهیا لیبه دل اما،م نموداستخدا

یکار اصل یماندند که تا مدت ینفر باق 15فقطو شدند اخراج  روهایبود، همه ن شتریب

 انازوفی) شرکت ل5سهمان،به اشخاص متفرقه بود. ( زمیدادن حقوق انتفاع هاجاره آنها

شروع به  ایشرکت خوشتار يشده بود به جا زین سیشرکت پرس مسئولیتکه عهده دار 

  )113، س5، پ50ق، ك1333همان، سال(نمود. یاز کرگانرود تا انزلآهن  راهساختن 

گزارش براساس 1916هیفور1334/19یالثان عیرب 15در  النیارگزار خارجه گک

از عدم ورود آهن  لیبه دل سیو شرکت پرس ایکارگزار طوالش خبر دادکه اداره خوشتار

شعبه خود در طوالرود را  یلیقصد تعط ادیز يها نهیتنزل منات و هز،رانیا بههیروس

 يمنازل و بناها بیاز تخر يریجلوگ ياداره برا نیر ایادامه داد که مد نیدارند. او چن

بخواهد که  يو کارگزار التیاز ا يشرکت قصد دارد به واسطه کنسولگر نیمربوط به ا

وزارت امور خارجه با که ) 126سهمان،(اقامت کنند. هاناساختم نیدر ا یادارات دولت

  )90سهمان،. (نکرددرخواست موافقت  نیا
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 اما،کناره گرفت یجنگل یدر اراض تیاز فعال یبا وجود آنکه تا مدت ایخوشتار ویمس

مارس  1334/11االول  يدر ششم جماد یخان تنکابنولیرزایم ییالوزراسیدر دوران رئ

آهن  راهاحداث  ازی) امت92، 240010332آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند(، 1916

1334االول يجماد 7در   ،) 87،131، 240010332همان، سند(بازار به رشت رهیپ

مازندران و استرآباد ،النیحق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز گ 1916مارس  12/

کشف و  ازیامت نیسال و همچن 70) را به مدت 94،93، 240010332همان، سند(

تا 98، 240010332همان، سند(لیمازندران ، استرآباد و اردب الن،یاستخراج معادن گ

  دست آورد. بهرا ) 101

 وزارت امور خارجهبه  1917هیژانو1335/19االول  عیرب 25وزارت فوائد عامه در 

که درباره لزوم  يتلگراف اداره گمرکات، با وجود هشدار و تذکر مکرربراساس نوشت که 

با اتباع داخله و خارجه،  یجنگل یدرباره اراض ییقراردادها دییو تأ ءآنها از امضا يخوددار

. کرده استءرا امضا سیمربوط به شرکت پرس يقراردادها وزارت امور خارجهکارگزار 

 نیابطال ا يخواهش کرد که اقدامات الزم را برا وزارت امور خارجهاز  وزارتخانهنیا

  )2، س10، پ55ق، ك1335آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سالانجام دهد. (  دهاییتأ

 کلیهاینکهانیبا ب 1917هیفور 1335/13یالثان عیرب 20در  هیروس سفارت

مطابق قرارداد  ها جنگلو صاحبان  ایشرکت خوشتار انیمنعقده م يقراردادها

حق واگذار  ایخوشتار ویو به موجب آن مسشده است ارائه  رانیبه دولت ا يترکمانچا

 ها جنگلاز  يبهره بردار ياشرکت بر سیخود را به شخص ثالث و تأس ازاتینمودن امت

و روس  رانیا یجنگل یشناخته شدن شرکت سهام تیخواستار به رسم ،را داراست

  )15، س10، پ36كهمان، شد. ( ایران )توسط دولت سی(پرس

 سیخبر داد که شرکت پرسم. 1917یم23/ق. 1335شعبان  2در  یکارگزار انزل

با مراجعه به  ن،یطوالش از مالک يها جنگلضمن اجاره  انازوفیشرکت ل يبا همکار

) وزارت 13، س10، پ55كهمان، (. خود هستند يقراردادها دییخواهان تأ يکارگزار

به او  یبه کارگزار خارجه انزل یبا ارسال تلگراف همین سال شعبان 19امور خارجه در 

 ءرا امضا يوجه قرارداد چیبه ه دینبا وزارتخانهنیخاطرنشان نمود که بدون اطالع ا

  )12سهمان، . (دینما

در  1917ژوئن 1335/28رمضان 8در  وزارت امور خارجهالسلطنه از مقامات عالء

و  قیبدون تصد ها جنگلدرخصوص  ايروس هر گونه معامله ریخطاب به سف اينامه
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با تصرف  رانیدر ا یاشخاص يلغو و باطل اعالم کرد. به نظر ورا دولت  ئتیه بیتصو

مانند  یهای شرکتو  یبه اتباع خارج زیاز آن را ن یبخش یدولت هايمجاز جنگلریغ

قراردادها از درجه اعتبار ساقط است.  نتمام ای و انداجاره داده سیپرس ایایخوشتار

  )14، س10، پ36كهمان، (

به وزارت امور خارجه  1917يجوال 1335/24وزارت فوائد عامه در  چهارم شوال 

نقشه و نمره کردن  دنیکشاستراباد ضمن يها جنگلدر  انازوفیل یخبر داد که کمپان

به  يدیاست که  اگر اقدام مفآورده  یاراض نیبه ا زیمهندس و کارگر ن يدرختان، تعداد

نابود  ياز درختان استرآباد به زود یبخش رد،یصورت نگ هااز اقدامات آن يریمنظور جلوگ

با نظارت بر شرکت  ایخوشتار .م1918/.ق1336سال  در)9سهمان، خواهند شد. (

  شد. رانیشمال ا يها جنگلاز  يبرداربهره اتیدوباره وارد عمل سیپرس

 يمجوزبراساس خود را در جنگل استراباد  تیفعال ایشرکت خوشتار رانیا تیبا شکا

همان، (.ه بودشد ءاعطا ایدانست که در زمان صدارت سپهساالر اعظم به شخص خوشتار

دسامبر  1336/2صفر  17) وزارت امور خارجه در 57، س1، پ36ق، ك1336سال

 رزایمازندران و استرآباد خبر داد که م ل،یاردب ،1النیگ يها کارگزاريبه  1917

مضمون صادر کرده است: نبدی یها دستورالعملاداره جنگل سیرئ ،يدریاحمدخان ح

موافق محاکم صالحه خواهند بود... ابعت یحقوق ها مثل دعاويراجع به جنگل يدعاو«...

 ي...جز خانه برا یفصل پنجم عهدنامه اتباع خارجه حق اجاره و استجاره امالك و اراض

ها فقط از نقطه نظر چوب التجاره ندارند در مورد جنگلوضع مال يسکونت و مغازه برا

يدعاوهیو تسو یدگیداخل در رس يمنقول است  کارگزار اءیآالت آنها که جزو اش

  )51سهمان، ». ( گردد...می

وزارت فوائد عامه به وزارت امور خارجه خبر داد که براساس  1336یالثانعیدر ماه رب

شروع به  ،بدون کسب مجوز از دولت ایشرکت خوشتار ،يدریاحمدخان ح رزایگزارش م

  شمال نموده است. هايدر جنگل یاتیعمل

به  1918هیژانو1336/26یالثانعیرب 13در  وزارت امور خارجه،تلگراف نیا یدر پ

  )45سهمان، (ها را صادر کرد.اداره جنگل سیبا رئ يدستور همکار النیکارگزار گ

                                               
شد. ش کارگزار نداشت و کارهاي مربوط به این منطقه نیز توسط کارگزار گیالن انجام میها طوال . در این سال1
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ضمن  يدریحمیرزا احمدخان 1918هی/ اول ژانو1336االولعربی 17در 

اعالم کرد  یدولت يها جنگلدر  سیو پرس ایخواندن اقدامات شرکت خوشتاریرقانونیغ

او )54سهمان، خسارات وارده را اعالم خواهد نمود. ( زانیم ،قاتیاز انجام تحق پسکه 

 رایز ،ستندین ها دولتیجنگل نیادعا کند که ا تواندینم ایافزود که خوشتار نیهمچن

که در سال  ياز آستارا تا استرآباد را به موجب قرارداد ها جنگلتمام  سیشرکت کوس

 يبرا لیدل نیبهتر نیا و از دولت اجاره نمود يشد، به صورت انحصار یمنقض .ق1326

  )54، سهمان(ست.ها جنگلنیبودن ا یاثبات دولت

 یندگیکه نما ـانازوفیبا ل ی، او در مالقاتها جنگلاداره  سیرئ يدریاظهارات حبنابر

  را مطرح کرد. رانیا هاي شکایتموارد  ـ بر عهده داشت زیرا ن ایشرکت خوشتار

 ستیو روس ن رانیا یشرکت جنگل ریمد گریپاسخ داده بود که او د نیچن انازوفیل 

مذاکره  يشرکت براسوي را از  اریاالختتام یبه پطروگراد، شخص یبا ارسال تلگراف دیو با

صد نفر عملجات ما در جنگل کرگانرود  بیفعال قر اما«...روانه کنند. رانیبا مقامات ا

راه به ما  نیاز ا یخسارات کل مییموقوف نما میو اگر بخواه ستنده يبرمشغول درخت

به  دیرا که با یوارد خواهد آمد خوب است آنها به طور سابق مشغول باشند منتها حقوق

  )39سهمان، (...».میدهمیبه شما  میصاحبان جنگل بده

و هم  تکند که هم دولمیتقاضا مطرح  نیضمن رد ا يدریحمیرزا احمدخان اما

 نیبه ا دیابتدا با نیبنابرا ؛دارند تیشرکت شکا نیطرف معامله از ا یرانیاشخاص ا

  شود. یدگیاعتراضات رس

 کرده استبه وزارت فوائد عامه خبر داد که از اداره گمرك درخواست  وي همچنین

آن براساس رانیخارج کرده بفرستد تا ا رانیاز ا یرا که شرکت روس یصورت مقدار چوب

  ).همان، سال(کند. ارتطلب خس

 يری، وزارت امور خارجه خبر دستگ1918لی/نهم آور1336یالثان يجماد 27در 

و از او خواست  اطالع داد النیها به کارگزار گرا  توسط روس يدریاحمدخان ح رزایم

  )46سهمان، اقدامات الزم را انجام دهد.(  وييآزاد يکه برا

و شد خارج  رانیاز ا ایخوشتار ویقفقاز مس يو استقالل کشورها هیانقالب روس یدر پ

آرشیو سازمان اسناد معوق ماند. ( رانیدر ا سیو پرس ایشرکت خوشتار هاي فعالیتکلیه

  )240037539،40ملی ایران، سند
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  رانیبه ا یگرجستانيایخوشتار بازگشت

 يو شورو رانیا انیعهدنامه منعقده م 1بنابر فصل دوازده .ش1300در سال رانیا

پشته،  انیواقع در طوالرود، م سیو پرس ایمنقول خوشتارریاموال منقول و غ هیکل

بناها و  شتریبو ) 5، 260006890همان، سند(را تصرف نمود. نیرشت و قزو ان،یغاز

،240037539همان، سند(به تصرف وزارت فوائد عامه درآمد. ایخوشتار هاي عمارت

به اي  با نوشتن نامه .م1923/سپتامبر .ق1302وریدر شهریگرجستان ای) خوشتار63.

 انی) او در نامه خود ضمن بهمان(خواستار استرداد اموالش شد.ایران دولت  اولیاي

خاطر نشان کرد بود، وارد شده آهن  راهيها لو ری ها تها، عمارکه به کارخانه یخسارات

اطالعات درباره  يسال تنها درصدد جمع آور8به مدت  هیاز حوادث روس پیشکه 

حمل چوب،  يبرا ازیاز منطقه، احداث خطوط آهن مورد ن نقشه هیاوضاع جنگل و ته

الزم  هیسرما هیسکونت کارگران و ته يبرا ها و عمارت يبر چوبيهاساخت کارخانه

همان، سند(  است شده اتیعمل نیتمام ا نهیهز زیمنات ن ونیلیم 10برآمده و حدود 

 يبردارسسه بهرهؤمجدد م ياندازقصد راه ،) و حاال پس از بازگشت40. ،240037539

و اظهار  کرد یابیارز دیمفزین رانیا يشرکت را برا نیا تیدارد. او فعالرا 2از جنگل

جلب تنخواه  لهیبه وس رانیتجارت شمال ا يایمؤسسه نه فقط باعث اح نیا«...:داشت

 نیا نیهمچن است، ...يآبادو یو موجب ترق یاهال يشغل و کار برا جادیمهم و ا

همان، سند». (سرمشق خواهد بود... هیمؤسسات شب جادیا يبرا هیمؤسسه در آت

240037539 ،41(  

دولت به  یدگیعدم رس در پی1924هی/ دوم ژانو1302يد 11در  ایخوشتار ویمس

حقوق  هیبنده از کل نیا«...:و اظهار داشت الوزرا نوشت سیبه رئ اي نامهدرخواستش 

نظر است صرف دهیبنده متوجه گرد نیا بتیکه در غ یخود راجع به تضررات و خسارات

را هم که دولت  یمخارج .دینمامیتقاضا  یفعل تنموده فقط استرداد اموال را به صور

دار بنده متحمل شده باشد عهده نیاموال ا داتیعالوه از عابنده به نیا بتیدر غ رانیا

او  یشخص ملکیباشم که مامیبنده تنها تبعه دولت روس  نیبود...متأسفانه اخواهم 

 ویمکرر مس يتقاضاها به دنبال) 12، 240006890همان، سند». (مسترد نشده...

                                               
دولت تزاري از طرف دولت ایران به  ء عهدنامه تمام امتیازاتی که در . بنا بر فصل دوازدهم، شوروي از زمان امضا1

اع روسیه واگذار شده بود را ملغی اعالم کرد.اتب

سسه جنگل همان شرکت پرسیس است.ؤ. منظور از م2
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هیفور 1302/7بهمن هفدهم بر استرداد اموالش از اول تا  یمبن ایخوشتار

.شد لیاموالش تشک زانیو م ایخوشتار هاي شکایتیبه منظور بررس یونیسیکم1924

 رمنقولیمزبور درباره استرداد اموال غ ونیسی) کم260006890،5همان، سند(

 جهیبه نت نیدر قزو ايرون شهر رشت و خانهیواقع در ب یو اراض انیدر غاز ایخوشتار

، 240006890همان، سندد. (کردولت واگذار  تئیرا به ه یقطع میو اتخاذ تصم دینرس

در طوالرود و مرکز رشت و اموال منقول  ایخوشتار رمنقولیمنقول و غ یی)  دارا17

 ، امانشدشناخته  يو شورو رانیا 1921هیفور 26مشمول عهدنامه او انیموجود در غاز

خانه و مغازه و انبار را دارا  کیاز  شیکه حق داشتن ب رانیاتباع خارجه در ا نیبنابر قوان

همان، سنددولت بود. ( ئتیمنوط به موافقت ه ایاسترداد اموال خوشتار ،نبودند

 لیاز تحو پیشایشد خوشتارمقرر ونیسیکم نیدر ا نی) همچن15، 240006890

 يوگاعالم کرده و پاسخ یمربوط به جنگل را ملغ يقراردادها هیکل دیگرفتن اموالش با

را که  یباشد.  مخارج سیدرباره شرکت پرس ها حتیجنگل نیاشخاص و موجر يدعاو

 دیطلب اداره گمرکات با است و نیز متحمل شده هیدولت بابت حفاظت از اموال مشارال

  )19، 240006890همان، سند(پرداخت شود.

توسط  يقرارداد يمتوجه امضا داتیعا رهیدا .م1924/.ش 1303ر اواخر سال د

 قانون محاسبات بیو برخالف تصو هیمال سیوزارت فوائد عامه بدون اطالع رئ

 10هزار درخت بلوط و  5مجوز قطع  ایخوشتار ویقرارداد مس نی. به موجب اشد میعمو

از  پس.به دولت به دست آورده بود ومانهزار ت2پرداخت  يهزار درخت متفرقه را در ازا

را که اجاره کرده و قصد قطع  هاییجنگل یاسام ایمقررشد که خوشتار یانجام مذاکرات

 ایقرارداد خوشتار يارسال کند و اعالم شد اجرا هیوزارت مال يرا دارد برا آنهادرختان 

همان، سند(مورد اجاره است. یجنگل یموجرها بر اراض تیمالک دییمنوط به تأ

و  1الدولهبهجت يهادو نفر به نام ایمراسله خوشتاربراساس ) 14، 24006060

واگذار کرده  هیخود را به مشارال یجنگل یاراض 1924/اکتبر 1303خان در مهر اهللاروح

اداره  ،یدرخواست اداره خالصجات مملکت ی) در پ15، 24006060همان، سند (بودند.

 یتحت چه عنوان اینکهها و حدود و مشخصات جنگل مورددر  یقاتیتحق النیگ هیمال

، 24006060همان، سندصورت داد. ( ،اندافراد درآمده تیبه مالک یعیطب هايجنگل

                                               
. دختر سردار امجد و عروس اشجع الدوله از خوانین اسالم.1
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 لیشد، وک لیتشک 1926دسامبر  1305/17آذر  25که در  ق) در جلسه تحقی21و22

تومان  3000با پرداخت مبلغ  فو بخاراو ایکه خوشتار بیان نمودالدوله و همسر بهجت

به دست  اي نامهسفارش  النیگ يفرمانده سابق قوا ،پیسرت خاننیبه محمدحس

اسالم درصدد اجاره کردن  يدوم مأمور ساخلو بینا ،و با مساعدت غالمرضاخان اند آورده

 قاتیتحق نی) در ا24،.24006060همان، سندتالش برآمدند. (  یجنگل یامالك و اراض

را به اجاره دادن امالك و  یکرگانرود اهال معروفنیاز خوان انوش یکیمشخص شد که 

 نیعلت وقوع چن النیگ هی. بازرس مالکردیم کیدو تبعه روس تحر نیانعقاد قرارداد با ا

 نزدیکیارتباط   وارهدانست که هم یمحل نیخوان انیاز م یحکام نواح نییرا تع یحوادث

خود  يهایبررس جهی) او درباره نت9، 24006060همان، سنداند. (ها داشتهبا روس

به عمل  آنهاپدران  ایاشخاص  نیتوسط ا ها جنگلنیغرس اشجار ا«گزارش داد: نیچن

خودسرانه و  یبه کل ایبا خوشتار آنهاثابت باشد...قرارداد  آنهايبرا تیتا حق مالک امدهین

 نیو مساعدت باطن مأمور عیمفقط تط آنهابوده محرك و مشوق  یبدون مدرك قانون

  )5، 24006060همان، سند». (وقت بوده...  یدولت

  

  جهینت

 در اواخر دورهرانیا اقتصاديـیاسیبر ساختار س سیتسلط روس و انگل لیدل به

. بردندیحداکثر استفاده را م ،حضور مقتدرانه نیدو کشور از ره آورد ا نیقاجار، اتباع ا

 افزایش قدرت خودبه حفظ و  ها قدرتنیبه ا یکه با وابستگ رانیمقامات ا

 ازاتیاز امت يریگدر بهره یکشورها سع نیا اعبا اتب یضمن همراه ؛دندیشیاندیم

به  هیگرچه به عنوان تبعه روس یگرجستان يایخوشتار .را داشتند رانیدر ا هایخارج

 روي ـ رانیشمال ا هاياز آن جمله در جنگل ـ رانیگسترده در ا ياقتصاد يهاتیفعال

عنوان تبعه  بهخود  یمعرف با.م 1918کشور گرجستان در سال  يرگیبا شکل اما،آورد

 يبرا رانیجامعه ا یضد روس ياز فضا زیدر گر یسع دیکشور شکل گرفته جد

 يایخوشتار دیرا داشت. شا رانیشمال ا هايدر جنگل ازاتیامت شتریب برداريبهره

پس از استقالل گرجستان دانست که در  یشهروند گرج ولینرا بتوان ا یستانگرج

م. 1918- 1921يهادر فاصله سال رجستانو گ رانیدو کشور ا يتوسعه روابط اقتصاد

  کرد.  ءایفارا  یش کم رنگنق
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اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگلهای شمال ایران (1926-1913م)

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره47 ـ تابستان 1390، صص 53-31



اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگلهای شمال ایران

(1926-1913 م)[footnoteRef:1] [1: 1. تاريخ دريافت مقاله:   25/3/1390                                 تاريخ پذيرش مقاله:  10/5/1390] 


                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حسین احمدی[footnoteRef:2] [2: 2. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا   E-mail:ahmadi@iichs.org                       ] 


چكيده 



آکاکی مددیوویچ خوشتاریا تبعه گرجستان با تأسیس شرکتی به نام خود در ایران، فعالیتهای اقتصادیاش را آغاز کرد. خوشتاریا با حمایت دولت روسیه و میانجیگری مقامات ایران از جمله میرزا محمدوليخان تنکابنی امتیاز بهرهبرداری از جنگلهای شمال ایران را به دست آورد. پس از اخذ این امتیاز تا سال 1336ق. 1918 م . میزان زیادی از درختان جنگلی شمال ایران توسط شرکت خوشتاریا قطع گردید و چوب آن به روسیه صادر شد. با انقلاب روسیه و استقلال کشور گرجستان در سال 1336ق. 1918م . این فعالیتها کمابیش تا سال 1921 م. و حتی پس از آن ادامه یافت. مقاله حاضر قصد دارد که چگونگی فعالیتهای اقتصادی خوشتاریا در اراضی جنگلی شمال ایران را مورد بررسی قرار دهد.



واژگان کلیدی: خوشتاریا، گرجستان، ایران، امتيازات، جنگلهاي شمال.




مقدمه

پس از مشروطه و قیام مردم علیه خوانین در شهرهای شمالی بهخصوص طوالش، برخي از زمینداران درصدد برآمدند به منظور جلوگیری از تصرف املاک و اراضی جنگلی خود توسط مردم آنها را به اتباع خارجی واگذار نمایند. ( آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایران، سال 1325ق. ،ک 25، پ8، س 55،54) روند اجاره جنگلها و قطع درختان از سال1325ق./ 1907م. چنان شدت گرفت که وزارت فوائد عامه در سال 1328ق./ 1910م. قانونی تصویب کرد که به موجب آن کارگزاریها از امضای قرارداد بدون اطلاع وزارت فوائد عامه منع شدند. (همان، 1329ق.، ک43، پ1، س130) همچنین وزارت امور خارجه به تمام سفارتخانهها اعلام کرد که هر قرارداد منعقده میان اتباع داخله با اتباع خارجی درخصوص اجاره جنگلها بدون امضاي کارگزار خارجه منطقه مربوطه و تأیید وزارت فوائد عامه از درجه اعتبار ساقط است. (همان، س 134) به اشخاصی که پیش از صدور حکم مزبور مطابق با قوانین دولت، قراردادهایی تأیید شده را به امضاء رسانده بودند سه ماه مهلت داده شد که قراردادهای خود را برای بررسی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت فوائد عامه تحویل دهند. (همان،سال 1328ق.، ک43، پ2، س237) در سال1329ق./1911م. نیز هیئت وزرا کمیته مشاوره دائمی امتیازات را جهت رسیدگی به امتیازاتی که به اتباع داخلی و خارجی اعطاء شده است ـ و یا در آینده واگذار میشد ـ تشکیل داد. (همان، سال  1329ق.، ک 43، پ 1، س119)

خوشتاریای گرجستانی با کمکهای نکراسوف کنسول روسیه در رشت (همان، سال 1331 ق.، ک 5، پ47، س1) و اشخاص ذینفوذ داخلی با تاسیس شرکت «خوشتاریا» با مساعدت چند نفر از سرمایه داران روسیه (همان، سال 1335ق.، ک55، پ10، س6) سعی در استفاده از فضای ایجاد شده برای بهرهبرداری از جنگلهای شمال ایران کرد. خوشتاریا برای سکونت کارگران و کارمندان ضمن خرید زمین در تالش و انزلی، ساختمانهایی بناکرد . (همان، سال1330 ق.، ک. 3 ، پ 19، س1)

پرسش آن است که میزان بهرهبرداری خوشتاریای گرجستانی از جنگلهای شمال ایران چه مقدار بوده است؟ به نظر میرسد که میزان بهرهبرداری او از این جنگلها گسترده بوده است. نوشتار حاضر با روش توصیفیـتحلیلی و با بهرهبرداری از اسناد سیاسی و تاریخی آن دوره، اقدامات خوشتاریا را در جنگلهای شمال ایران مورد بررسی قرار میدهد. 

در 14 ذی القعده 1331/ 15 اکتبر 1913م. کارگزار خارجه انزلی گزارش داد که شرکت خوشتاریا علاوه بر تأسیس کارخانه چراغ برق، زمینهای زیادی را برای ساخت بنا خریداری کرده است. همچنین در کرگانرود و طوالش ضمن اجاره کردن جنگلهای بسیار، مشغول ساختن راهی برای حمل چوب است. (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایران، سال1331ق.، ک54، پ27، س17) وزارت امور خارجه ایران طی تلگراف دیگری در 15 ذیالقعده ق.1331/ 16 اکتبر  1913 م. به سفارت روسیه آنان را از موارد مطرحشده در تلگراف کارگزار انزلی مطلع کرد و درخواست نمود که کمپانی را وادار به اجرای طرحهای خود پس از کسب مجوز از دولت نماید. ( همان، سال1331ق.، ک 54، پ 27، س23)

کارگزار انزلی در 8 ذی الحجه 1331ق./7 نوامبر 1913م. با ارسال گزارشی به وزیر امور خارجه با بیان نیاز کشورهایی مانند اتریش و آلمان به چوب و رونق تجارت آن پیشنهاد داد که برای خروج چوب از جنگلهای کرگانرود توسط شرکت خوشتاریا محدودیتی قائل شوند. ( همان، س45) او همچنین در گزارش 11 محرم 1332 ق./9 دسامبر 1913م. ضمن ارسال مطالبی درباره اجاره جنگلهای طوالش و کرگانرود، ماسال و اطراف انزلی و احداث راهآهن در اطراف طوالش توسط شرکت خوشتاریا عنوان نمود: «...این راه به طوریکه برآورد کردهاند متجاوز از هشتصد منات خرج میشود... پس از اتمام این راه منافع بسیار گزافی خواهند برد و کلیه مخارج این مدت خودشان را برداشت خواهند کرد..آلمان و اطریش بی اندازه محتاج به چوب هستند و به واسطه ترانزیت از روسیه این کمپانی میتواند ثلث مایحتاج این دو دولت را برساند...» ( همان، سال1331ق.، س24)

وزارت امور خارجه در 29 محرم 1332 ق./ 27 دسامبر  1913 م. به دلیل فعالیتهای غیرقانونی شرکت خوشتاریا و احداث راهآهن در تالش به سفارت روسیه شکایت کرد. (همان، س22) پاسخ سفارت روسیه در 9 صفر 1332ق./ 6ژانویه 1914م. چنین  بود که با توجه به موارد ذکر شده در قرارداد شرکت خوشتاریا با سردار امجد و دیگر اهالی حق ساخت راهآهن به منظور حمل چوب به او داده شده است. نظر به خصوصی بودن این راه نمیتوان شرکت خوشتاریا را از این کار منع کرد. (همان، س51)

وزارت فواید عامه در 8 صفر 1332 ق./ 7ژانویه 1914 م. در یادداشتی خطاب به وزارت امور خارجه با بیان اینکه هیچ کس بدون اجازه رسمی قادر به انجام چنین اقداماتی نیست، از آن وزارتخانه تقاضا کرد که اگر از طرف آنها مجوز فعالیتهای خوشتاریا صادر شده است، وزارت فواید عامه را نیز مطلع کنند. (همان، س38) به نظر وزارت فواید عامه حتی اگر کلیه اقدامات خوشتاریا براساس قرارداد او با سردار امجد صورت گرفته باشد، باز هم قانونی نبود، زیرا قرارداد مربوط به اراضی جنگلی بدون اطلاع وزارت فوائد عامه و تأیید کارگزاری بیاعتبار محسوب میشد، اما چرا کارگزار خارجه عملیات این شرکت را گزارش نداده بود؟ این وزارتخانه از وزارت امور خارجه خواهش کرد که با ایجاد ممانعت از ادامه کار کمپانی، خوشتاریا را وادار کند قرارداد مزبور را برای بررسی تحویل مقامات ایران دهد. (همان، س21) پس از تحقیق یکی از مأمورین وزارت امور خارجه مشخص شد که در زمان حکومت آصفالدوله بر گیلان و با امضای کارگزاران، قراردادی میان سردار امجد و پسرانش منعقد شده است که به موجب آن از 20 محرم 1330ق. جنگلهای تالش  را به مدت سی سال به شرکت خوشتاریا واگذار کرده است. در یکی از مفاد این قرارداد ذکر شده بود که برای سهولت در حمل و نقل چوب درختان شرکت حق دارد راه شوسه یا آهن احداث نماید. (همان ، پ 38، س11)

وزارت امور خارجه که از ارسال تلگراف به سفارت روسیه نتیجهای نگرفته بود، به سفارت ایران در پطرزبورگ نامهای نوشت و از سفیر ایران خواست که با مقامات وزارت امور خارجه روسیه دیدار کند و به اطلاع آنان برساند که مقامات ایران از اقدامات خوشتاریا ناراضی هستند. حتی خانواده سردار امجد شکایت دارند که این شرکت به مفاد قرارداد عمل نمیکند. (همان، س42) اما این مذاکرات نیز برای ایران نتیجهای در پی نداشت. ( همان، سال 1332ق.، ک 54، پ 4، س62.)

کارگزار طوالش در 7 ربیع الثانی 1332ق./ 4 مارس 1914م. گزارش داد که مردم منطقه به علت حضور قدرتمند و با نفوذ خوشتاریا دیگر به فرمان حکومت محلی نیستند. اکثریت خوانین و رعایا با عناوین مختلف مانند مستأجری و کنترات به کمپانی خوشتاریا وابسته شدند. ( همان، س33) همچنین گزارش داد:«خوشتاریا مبالغ کلی که حساب آن معلوم نیست از جنگلها، درخت مازوج بریده است. حالا خیال دارد که از کرگانرود تا کوه که تقریباً دو فرسخ میشود راهآهن بکشد و درختها را حمل نماید». (همان، سال 1332ق.، ک54، پ4، س31)

وزارت داخله از خزانهداری خواست که به رئیس اداره مالیه گیلان دستور دهد خوشتاریا را از احداث خط آهن در حوالی کرگانرود باز دارد. (همان، سال 1332ق.، ک54، پ 4، س 22) در 24 شعبان 1332ق./ 18 جولای 1914م. رئیس مالیه رشت طی تلگرافی به خزانهداری کل با بیان عدم همکاری حکومت و کارگزار گیلان با او اظهار کرد که: توانایی جلوگیری از عملیات شرکت خوشتاریا را ندارد. (همان،سال1332ق.، ک54، پ4، س61) خزانهداری در 24 شعبان به وزارت مالیه خبر داد که گویا حکومت و کارگزار گیلان خواهان ادامه یافتن فعالیتهای بدون مجوز خوشتاریا هستند. با این شرایط خزانه داری دیگر در این مسئله دخالتی نمیکند.  (همان، سال 1332ق.، ک54، پ 4، س 60) وزارت مالیه از وزارت داخله خواست که از حکومت گیلان به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه توضیح بخواهد. (همان، سال1332ق.، ک54، پ4، س59) اما وزارت داخله در تلگراف 18شعبان1332ق. / 12 جولای 1914م. به وزارت امور خارجه، بازداشتن خوشتاریا را از انجام اقدامات غیرقانونی از جمله احداث خط آهن در منطقه و ضبط اراضی دولت از وظایف وزارت امور خارجه دانست. (همان، سال1332ق، ک54، پ4، س58) کنسول روسیه در پاسخ اعتراض کارگزار گیلان به خاطر احداث غیرقانونی راهآهن در تالش خاطر نشان کرد که شرکت خوشتاریا برای حمل چوب ناگزیر به احداث راهآهن است. ( همان، سال 1332ق، ک 54، پ 4، س 33)

در ماه ذیالقعده 1332 ق/ اکتبر 1914 م. اخباری مبنیبر اقدام شرکت الینکوفـ که مدتی شریک شرکت خوشتاریا بودـ در مورد قطع درختان جنگلهای اطراف رشت منتشر شد. (همان، سال1332ق، ک54، پ4، س1/62) وزارت امور خارجه در نامهای به رئیسالوزرا با بیان اینکه وزارتخانه متبوع قادر به جلوگیری از فعالیت شرکتهای روسی نیست؛ اعلام کرد که گیلان و طوالش به زودی بخشی از کشور روسیه محسوب خواهد شد. (همان، سال 1332ق، ک 54، پ 4، س62)

سفارت ایران در پطرزبورگ در 14 ربیع الاول 1333/ 30ژانویه 1915 نتیجه مذاکرات خود را درباره مجوز احداث راهآهن توسط شرکت خوشتاریا ارائه داد. بنا بر اظهارات سفیر ایران، شرکت خوشتاریا در زمان حضور نکراسوف کنسول روسیه در رشت تمام این امتیازات را با ذکر مجوز احداث راهآهن به زور اخذ کرده است. او در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای تحقیق و بررسی پیرامون این موضوع را مطرح کرد. (همان، س81)

وزارت امور خارجه در 22 جمادی الاول 1333 / هفتم آوریل 1915 به وزارتخانههای مالیه و فوائد عامه (همان، س 38) خبر داد که با وجود مذاکراتی که توسط وزارت امور خارجه با سفارت روسیه و وزیر مختار ایران در پطروگراد با مقامات روسیه صورت گرفته است، خوشتاریا همچنان به اقدامات خود ادامه میدهد و به نظر میرسد که این مکاتبات و مذاکرات اصلاً به نتیجه مطلوبی ختم نشود. بنابراین بهترین راه این است که مأمورین دولت؛ بهطور رسمی از اقدامات این شرکت در اراضی دولت ایران و احداث راهآهن جلوگیری به عمل آورند. ( همان، س42)



شکایت مردم از خوشتاریاي گرجستانی 

از اواسط سال 1331ق./ 1913م. اعتراضات مردم نسبت به عملکرد شرکت خوشتاریا آغاز شد. اهالی اسالم در 28 جمادیالاول 1331 ق. شکایتی برای مقامات دولتی ارسال کردند مبنی بر اینکه مأموران شرکت خوشتاریا ـ که به خاطر وصول محصول اراضی سردار امجد در اسالم حضور داشتند ـ به همراهی حاج قاسمخان آکنت روسیه مردم را وادار به اجاره زمینهای خود میکنند. (همان،سال1331ق، ک26، پ62، س15)

باتوجه به شکایت صاحبان املاک به خاطر عدم پرداخت اجارههایشان توسط شرکت خوشتاریا (همان، سال1331ق، ک 4، پ 27، س 43) و روند فزاینده قطع درختان جنگل و در پی آن کمبود هیزم و زغال در گیلان، مقامات از بروز شورش در میان مردم احساس نگرانی کردند.( همان، ک 54، پ27، س43) وزارت امور خارجه در ربیعالاول 1332/ فوریه 1914 از سفارت روسیه درخواست نمود که به خوشتاریا دستور دهد که اجارهنامههای خود را به تهران ارسال کند تا مقامات ایران با تفکیک جنگلهای دولتی و شخصی، خطر کمبود هیزم و زغال را برطرف سازند. (همان، س44)

در سال1332ق./ 1914م. شکایتهای فراوانی علیه سردار امجد و شرکت خوشتاریا مطرح شد. تعدادی از مالکین عنوان نمودند که سردار امجد زمینهای آنان را به همراه اراضی خود به خوشتاریا اجاره داده است.( همان، سال1332ق، ک42، پ27، س22) از جمله کسانی که علیه شرکت خوشتاریا شکایت کردند چند تن از وراث انتخابالسلطنه طالش کرگانرودی بودند که خطاب به وزیر امور خارجه نامهای ارسال کردند مبنیبر اینکه شرکت مزبور به بهانه اجاره املاک پدرشان در رشت، اراضی آنها در اسالم را نیز به تصرف خود درآورده است و با وجود شکایت به کنسولگری رشت در این سه سال، این شرکت همچنان اراضی آنها را ضبط کرده است. ( همان، سال1333 ق، ک50، پ5، س93) «وزارت داخله از یمینالدوله، نایب الحکومه خمسه طوالش درخواست کرد که درباره صحت و سقم شکایت مردم علیه سردار امجد تحقیق کند. (همان، س18) یمینالدوله در جمادیالاول 1332/ آوریل 1914 نتیجه تحقیقات خود را طی تلگرافی به شرح ذیل بیان نمود:

راجع به تظلمات اهالی طوالش از جناب آقای سردار امجد...عرایض اهالی اساساً صحیح است علاوه بر سیداشرف... بیشتر اهالی کرگانرود از علما و سادات و خوانین همین شکایت را دارند... سردار امجد مسلم است که معزی الیه پنج دانگ از شش دانگ کرگانرود را  در شهر رشت بدون حضور اهالی به عنوان ملکیت خود با اطلاع قونسولگری دولت بهیه روسیه به کمپانی خوشتاریا... کنترات داده... شاید جناب سردار امجد... این کارها را برای تلافی حرکات اهالی و خراب کردن خانه ایشان نمودهاند و اکنون خوشتاریا ابداً به حرف رعایا گوش نمیدهد... املاک مردم را که در بین املاک سردار امجد واقع شده به عنوان ملکیت معزی اليه ضبط و تصرف کرده...». ( همان، س5)

او در ادامه پیشنهاد میدهد که کمیسیونی برای رسیدگی به این شکایتها تشکیل شود. (همان، س4) وزارت امور خارجه در 21 جمادیالاول 1332/ 17 آوریل 1914 در تلگرافی به وزارت داخله موافقت خود را با تشکیل این کمیسیون اعلام کرد (همان، س12) و در 13 جمادی الثانی1332/ 9می 1914 به کارگزار خارجه طوالش نیز دستور داد که در این جلسه شرکت کند. به کارگزار گیلان نیز تأکید شد که نماینده سردار امجد را برای شرکت در جلسه تعیین نماید. (همان، س10) اما مفاخرالدوله حاکم گیلان در دوم جمادیالثانی 1332 خبر داد که سردار امجد ضمن مخالفت با تشکیل این کمیسیون خواهان برگزاری جلسهای در  تهران و در دادگاهی قانونی است. (همان، س21) ارفع السلطنه پسر سردار امجد نیز با نسبت دادن اتهام همکاری به یمین الدوله با مدعیان اموال خانوادگیشان اعلام نمود که در این جلسه شرکت نخواهند کرد. (همان، س24)

در ماه رجب کنسولگری روسیه در گیلان یمین الدوله را احضار نمود. (همان، س9) بنابر اظهار حاکم گیلان، کنسول روسیه معتقد بود که شاهزاده یمینالدوله به دلایل شخصی اقدامات نادرستی در طالش صورت میدهد. برای همین او را برای ارائه توضیحات به گیلان فراخواندهاند. (همان، س15) اما وزارت امور خارجه ایران، این اقدام کنسول روس را خلاف قانون دانسته و به وزیر مختار روس درباره این اقدام غیرقانونی کنسول تذکر داد. وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که اگر کنسولگری شکایتی دارد، باید شکایت خود را به حکومت گیلان ارسال دارد تا خود حکومت، نایبالحکومه طالش را احضار کرده و مسئله را پیگیری کند. همچنین به وزیر مختار گفته شد که اگر کنسول روسیه به پیشنهاد یمین الدوله درباره تشکیل کمیسیونی به منظور رسیدگی به موارد اختلاف اهالی طوالش و سردار امجد و خوشتاریا اعتراض دارد، از نظر مقامات ایران ایرادی به یمین الدوله وارد نیست. ( همان، س14)

ریاست وزراء در 21 رجب 1332/ 15ژوئن 1914 از وزرات خارجه پیرامون این مسئله توضیح خواست (همان، س19) وزارت امور خارجه در 6 شعبان1332/ 30ژوئن 1914 پاسخ داد که نایبالحکومه طوالش براساس عریضههای شکایت اهالی، این پیشنهاد را با وزارت داخله مطرح کرده است و وزارت امور خارجه و داخله این پیشنهاد را پذیرفتند. تصمیم تشکیل این جلسه ربطی به رابطه منشورالملک و یمینالدوله نداشت و (همان، س23) با برکناری یمینالدوله از حکومت طوالش (همان، ک54، پ4، س64) هیچ گاه جلسه تشکیل نشد. (همان، سال1334ق، ک43، پ28، س85)

در 19 رجب 1332/ 13ژوئن 1914 آفاقالدوله همسر ارفعالسلطنه عریضهای به وزارت امور خارجه ارسال کرد مبنی بر اینکه شرکت خوشتاریا حدود دو سال است که املاک او را در کرگانرود بخشی از املاک ارفع السلطنه دانسته و درختان را قطع کرده و چوب ها را از کرگانرود خارج میکند و با وجود آن که به کنسولگری روس مقیم گیلان نامه شکایت فرستاده است، اما هنوز جوابی دریافت نکرده است. او از وزارت امور خارجه درخواست کرد که مانع اقدامات این شرکت شده و آنها را وادار به پرداخت خسارت کند. (همان، سال، س14) در 24 رجب 1332/ 18ژوئن 1814 وزارت امور خارجه پاسخ داد که باید اسناد مالکیت خود را ارائه دهید تا وزارت امور خارجه با مشاهده آنها دستورات لازم را به کارگزار طوالش بدهد. (همان، س13) آفاقالدوله سند خرید ملک را به همراه استشهادی از علماء برای اثبات مالکیت خود به وزرات امور خارجه ارسال کرد. وزارت امور خارجه در 27 رمضان 1332/ 19 آگوست 1914 از  کارگزار گیلان خواست که به منظور رفع تعرض خوشتاریا از کلیه املاک آفاقالدوله با کنسولگری روس وارد مذاکره شود. (همان، س10) کارگزار گیلان به کارگزار طوالش دستور تحقیق درباره این موضوع را صادر کرد، اما وی در 19 شوال1332/10 سپتامبر1914 خبر داد که به دلیل خروج خوشتاریا از کشور و فقدان شخصی با کفایت فعلا نمیتوان تحقیقی انجام داد. (همان، س35) وزارت امور خارجه بنا بر تلگراف کارگزار طوالش توصیه نمود که آفاق الدوله نماینده ای از جانب خود معرفی کرده و به رشت بفرستد تا زمانی که خود خوشتاریا به ایران باز میگردد، شکایت او را پیگیری کند. (همان، س34)  بنابر گزارش کارگزار خارجه طوالش تا 15 ذی الحجه 1332 /4 نوامبر1914 خوانین و سایر مالکین حدود 40 هزار تومان از شرکت خوشتاریا طلب داشتند. (همان، س1/64)

در سال 1333ق./ 1915م. شکایتهای خانواده سردار امجد علیه شرکت خوشتاریا شدت بیشتری گرفت. ارفع السلطنه که درشوال 1330 تمام املاک خود را در طوالش به استثنای جنگلها به مدت پانزده سال به خوشتاریا اجاره داده بود (همان، س11) در نامهای به وزارت امور خارجه در تاریخ  22 محرم 1333/10 دسامبر1914 ادعا کرد که مسیو خوشتاریا تحت فشار و در حالت حبس او را وادار به امضای قراردادها کرده بود. او با ذکر میزان یکصد هزار تومان خسارت وارده به املاکش از سوی شرکت خوشتاریا خواستار احقاق حق خود شد. (همان، ک 54، پ4، س55) او نامهای به همین مضمون نیز برای هیئت وزراء عظام ارسال کرد. (همان، ک42، پ 129، س14) وزارت امور خارجه از ارفعالسلطنه خواست كه مفاد شکایت خود از خوشتاریا را با جزئیات شرح دهد تا به مأمور وزارت امور خارجه توصیههای لازم داده شود. (همان، س53) ارفعالسلطنه در 27 صفر 1333/13 ژانویه 1915 (همان، ک54، پ4، س47) و دوم ربیع الاول1333/18 ژانویه 1915 (همان، ک42، پ129، س12) ضمن ارسال دو نامه به وزارت امور خارجه، درخواست پیگیری شکایتهایش را مطرح کرد. در پی این شکایتها، وزارت امور خارجه به کارگزار رشت اعلام کرد که بر طبق اسنادی که ارفعالسلطنه برای اثبات ادعاهای خود ارائه داده است، کلیه قراردادهای منعقده میان او و خوشتاریا باطل است. از کارگزار خواسته شد که این مطلب را به اطلاع کنسولگری روس در رشت برساند و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهد. (همان، س46) بنابر اظهار کارگزار خارجه طوالش شرکت خوشتاریا به بهانه شکایت مردم علیه سردار امجد عنوان کرده بود تا زمان مشخص شدن صاحبان واقعی املاک و اراضی حاضر به پرداخت مالالاجاره نخواهد بود. (همان، س1/64)

فرزندان سردار امجد پس از مرگ پدرشان در سوم ربیع الاول1333/19ژانویه 1915 با مشکل بیشتری مواجه شدند. ارفع السلطنه در ماه ربیع الثانی از اداره خوشتاریا خواست که مقداری پول از سهم پدری خود را دریافت کند، اما کنسولگری و اداره خوشتاریا حضور همة وراث و خود خوشتاریا را برای پرداخت هر میزان پول ضروری دانستند. که این شرط موجب شد ارفع السلطنه به وزارت امور خارجه شکایت نماید. (همان،  ک 42، پ 129، س11)

پسر سردار امجد همچنین در محرم 1335/ نوامبر1916 شکایت نمود که شرکت خوشتاریا بر خلاف مفاد قرارداد میخواهد محصول املاک آنها را به روسیه ارسال کند. (همان،سال1334ق، ک43، پ1، س2) او در 26 محرم در نامهای با بیان اینکه تلاشهای شش ساله او برای فسخ قراردادی که به تهدید و اجبار نکراسوف کنسول سابق روسیه در رشت منعقد شده است، تاکنون بی نتیجه مانده است؛ از ریاست وزرا تقاضا کرد که در وادار کردن خوشتاریا به پرداخت مال الاجاره، با آنان همکاری کند. او شکایت کرد که خوشتاریا به جای پرداخت سالیانه 100 هزار تومان، تنها 10 هزار تومان یا 10 هزار منات به آنان اجاره میدهد و در پایان پیشنهاد نمود اگر مقامات توانایی کمک به او و خانوادهاش را ندارند به او اجازه دهند که برای رفع مشکلات خود، تبعه روسیه شود. ( همان، سال1335ق، ک43، پ10، س13)

در پی شکایتهای مکرر خانواده سردار امجد، (همان، سال 1334ق، ک 43، پ1، س2) کارگزار خارجه در 21 ربیع الثانی 1335/ 14 فوریه 1917 خبر داد که با همکاری کنسول روسیه موفق به فسخ این قرارداد شده است. (همان، سال1335ق، ک43، پ10، س7) خانواده سردار امجد پس از آن، خواهان دریافت خسارتی بالغ بر 2 کرور تومان از شرکت خوشتاریا بودند. (همان، سال 1336ق،ک 43،پ 40،س 12) آنها در سال 1336ق./ 1918م. و 1337ق./1919م. برای جبران خسارات خود درصدد تصرف اموال متعلق به شرکت برآمدند، اما به دنبال وقوع انقلابات در منطقه و مخالفت کنسول روسیه، درخواست خانواده امجد به نتیجه نرسید. (همان، سال1337ق، ک43، پ 2، س11) معتمد الممالک، کارگزار گیلان  در 5 شوال 1337 با بیان اینکه شکایتهای خانواده سردار امجد در حقیقت علیه شرکت در حال انحلال پرسیس است؛ اظهار کرد که رسیدگی به دعاوی مردم و وصول طلب آنان منوط به برقراری اقتدار کامل دولت در طوالش است. ( همان، سال1337ق، ک43، پ2، س14)

حمله اهالی طالش به شرکت خوشتاریا 

بنا بر گزارش مهذبالسلطان، معاون حکومت گیلان در ربیع الثانی 1333/ ژوئن 1915 پس از ورود اکراد و نیروهای دولت عثمانی به آذربایجان و تحت تأثیر قرار گرفتن مردم منطقه طوالش، گروههایی در کرگانرود ضمن حمله به مؤسسه ادارات لیانازوف و خوشتاریا، عمارتهای آنها و کنسولگری روس را سوزاندند. با وقوع این حوادث کارگران این شرکتها و اتباع روس از کرگانرود به باکو فرار کردند. کنسول روسیه به منظور تنبیه اهالی کرگانرود قصد اعزام یک دسته قشون نظامی روس را به طوالش داشت، اما مهذب السلطان و کارگزار گیلان با دادن وعده برقراری امنیت از سوی حکومت در منطقه او را از این کار بازداشتند. خوانین کرگانرود در ملاقات با مهذبالسلطان اظهار نموده بودند که کارمندان ادارات لیانازوف و خوشتاریا با انتشار خبر ورود اکراد به کرگانرود درصدد فرار برآمدند و در این میان اشرار نیز از فرصت استفاده کرده و ضمن  تخریب، اموال این شرکتهای روسی را نیز غارت کردند. معاون حکومت گیلان از خوانین، دلیل عدم دخالت آنها در این امر و عدم منع اشرار را جویا میشود: «... جمعی در این محل با آکنت دولت روس و یکی دو نفر شاهد اداره خوشتاریا غرض شخصی داشتند و از طرف آنها نسبت به اهالی پارهای بیاعتدالی شده بود....». مهذبالسلطان بر این اعتقاد بود که همه مردم کرگانرود در این امر دخیل نبوده و تنها عده ای مبادرت به این کار کردهاند. او همچنین افزود که کنسول روسیه در ابتدا دولت را مسئول خسارات وارده به شرکتهای روسی نمیدانست، اما پس از پاسخ منفی دولت به درخواست کنسول روسیه مبنی بر اعزام گروهی به منظور بررسی میزان خسارات وارده به شرکتها و در پی آن رد و بدل شدن تعدادی نامه و تلگراف میان کارگزاری و حکومت با کنسول روسیه، اوضاع دگرگون شد و کنسول روسیه مسئولیت این حوادث را متوجه دولت نمود. (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند.293003737،3)

در 19 ربیعالثانی 1333/ 6 مارس 1915 کنسول روسیه در رشت به حاکم گیلان یادداشتی ارسال کرد بدین مضمون که «به دلیل عدم توجه دولت ایران به تقاضای او مبنی بر تعیین و اعزام یک نماینده به کرگانرود به منظور تعیین میزان خسارات وارده، خود کنسولگری روسیه درصدد تشکیل کمیسیونی برآمد». بنابر اظهار این مقام روسی، دولت ایران ملزم به پرداخت میزان خسارتی بود که توسط اعضای هیئت مزبور مشخص شده بود. (همان، سند293003737،9)

در 14 جمادیالاول 1333/ 30 مارس 1915 یک مقام ایرانی خبر داد که ساربکوف رئیس شیلات لیانازوف که برای نظارت بر امور ماهیگیری مدتی به انزلی آمده بود، درباره مشاهدات خود نامهای به او داده است. ساربکوف در این نامه ضمن ارائه شرحی درباره میزان خسارات وارده به شرکت خوشتاریا و لیانازوف اظهار کرده بود که کنسول روسیه میزان خسارت وارده به شرکتها را صد هزار و به طور غیر مستقیم دو تا سه میلیون تخمین زده است. او با مسئول خواندن دولت ایران در این حوادث، از مقامات این کشور خواست که برای رفع این ناامنی که حتی خود مردم ایران را نیز دچار مشکل کرده است، خوانین و رؤسای ایلات که عامل اصلی این شرارتها هستند و تحت تحریکات آلمان و عثمانی قرار دارند را از منطقه تبعید نمایند. (آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سال 1333ق، ک50، پ5، س72) در روزنامه نوبهار و ارشاد مقالهای به قلم مفاخرالدوله، حاکم گیلان درباره تأیید خسارات وارده به خوشتاریا منتشر شد، اما وی در تلگراف 27 جمادی الاول 1333/ 12 آوریل 1915 این خبر را تکذیب کرد. (همان، سال1333ق، ک50، پ5، س114)

در 28 جمادیالثانی 1333/ 13 می 1915 وزارت امورخارجه درخصوص ادعای شرکت خوشتاریا مبنی بر وارد شدن خسارت به این شرکت توسط اشرار ایرانی، یادداشتی به سفارت روسیه ارسال کرد. در بخشهایی از این یادداشت چنین آمده است: «...کمپانی خوشتاریا ...برخلاف ترتیب و تصویب اولیای دولت برای اجرای بعضی عملیات از قبیل استفاده از جنگلها و دایر داشتن چراغ برق انزلی و غیره اختیاراتی برای خود قائل شده بود. چون بنیان و اساس سرمایه و معاملات تجارتی خود را متزلزل دیده و حس نموده بود که عنقریب ممکن است امر تجارت او به ورشکستگی منتهی شود برای احتراز از نتایج وخیمه آن... درصدد برآمده بود که واقعه طوالش را بهانه و سبب خسارات مجعوله قرار داده ...». و در ادامه بیان شده است که با تحقیقات صورت گرفته توسط معاون حکومت گیلان و کارگزار و با حضور نمایندگان کنسولگری انزلی مشخص شد که هیچ خسارت قابل ملاحظه ای به شرکت وارد نشده است و عامل اصلی همین میزان صدمه نیز کارگران شرکت خوشتاریا، لیانازوف و مفاخرالملک آکنت طوالش بودند. «...زیرا مشارالیهم معلوم نیست به چه جهت و عنوان ورود اکراد و هجوم طوالش را بدون هیچ مقدمه و سابقه مطرح افواه قرار داده به واسطه انتشار مجعولات اذهان را مشوش نموده و خود را به جمع آوری اسباب و لوازم و فرار از طوالش محق دانسته این اتفاق را سبب شدهاند و پس از فرار حداقل نخواستهاند که ابنیه و مساکن خود را به پاسبان و حافظی بسپارند... بنابراین مسئولیتی متوجه دولت ایران نخواهد بود...». (همان، س107) مشابه همین پاسخ برای شرکت لیانازوف ارسال شد. (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند 293003737، 4)

با احداث راهآهن توسط شرکت خوشتاریا در طوالش، صاحبان املاکی که راهآهن از میان زمینهایشان عبور کرده بود، بارها از این اقدام شرکت که بدون جلب رضایت آنها صورت گرفته بود، عریضههایی به مقامات مختلف ارسال کردند. در جمادیالثانی 1333/ می 1915 در پی مذاکرات مسئولان گیلان و طوالش با کنسولگری روس و اداره خوشتاریا مقرر شد که قراردادی میان شرکت خوشتاریا و صاحبان املاک منعقد شود. در 27 جمادی الاول 1333/12آوریل 1915 کارگزار خارجه طوالش، گزارشی در اینباره ارسال کرد. براساس این گزارش مقرر شده بود که بنا بر قراردادی به ازای تعداد درختان قطع شده به صاحبان اراضی پول دهند. در همان روز  مهذبالسلطان معاون حکومت گیلان به همراه مسیو بدیع قیصری نماینده شرکت خوشتاریا  و میرزا محمد کسمایی آکنت کنسولگری روسیه برای تعیین قیمت درختان قطع شده به کرگانرود وارد شدند. (آرشیو وزارت امور خارجه، سال1333ق، ک42، پ24، س2) به عقیده کارگزار طوالش رسیدگی به شکایت مردم کرگانرود تنها بهانه برای تأیید مسئله غارت و خسارت وارده به شرکت خوشتاریا و لیانازوف بوده است. (همان، پ48، س1/6) براساس تلگراف سوم ذیالقعده 1333/13 سپتامبر 1915 طبق گزارش مأمور گمرک مشخص شد که اقبالالممالک، حاکم سابق کرگانرود از طرف دولت ایران پرداخت 4میلیون خسارت به خوشتاریا را قبول کرده بود. (همان، ک50، پ5، س123) وزارت امور خارجه در 28 ذیالقعده طی نامهای به وزارت داخله با رد قبول هر گونه پرداخت خسارت از سوی ایران به شرکت خوشتاریا اظهار داشت که: وزارت امور خارجه تاکنون درباره این مسئله با سفارت روسیه وارد مذاکره نشده است و اگر اقبالالممالک در این زمینه اقدامی صورت داده است، باید تنبیه و مجازات شود. (همان، س104)

در تاریخ 10 جمادیالثانی 1333/25آوریل 1915  قراردادي در کرگانرود با حضور مهذبالسلطان نایبالحکومه ایالت گیلان، اقبالالممالک حاکم کرگانرود، افخمالملک کارگزار طوالش، میرزا محمد کسمایی اکنت کنسولگری روسیه مقیم کرگانرود، رؤسای کرگانرود و صاحبان املاک و مسیو بدیع قیصری و مسیو داوید شیدزه نمایندگان شرکت خوشتاریا منعقد شد. به موجب آن، صاحبان املاک به مدت 25 سال زمینهای خود را در اختیار شرکت خوشتاریا قرار دادند. (همان، س76- 75)

کارگزار طوالش در سوم جمادی الثانی1333/18آوریل 1915 کارگزار خارجه گیلان را در جریان انعقاد این معاهده قرار داد. (همان، س 120) در تلگراف ششم جمادیالثانی 1333/ 21 آوریل 1915 کارگزار طوالش با توجه به اینکه کارگزار گیلان در تهران حضور داشت، نسخهای از قرارداد را به تهران ارسال کرد. (همان، س86) در تاریخ  هشتم رجب1333/23می1915 وزارت امور خارجه که از امضای این قرارداد توسط کارگزار طوالش آگاه شده بود، از آن مقام درباره این اقدام توضیح خواست. کارگزار طوالش بیان کرد که براساس دستور کارگزار گیلان این قرارداد را امضاء نموده است. (همان، س79) اما کارگزار گیلان طی تلگرافی به کارگزار طوالش و وزارت امور خارجه (همان، س116) اظهار داشت که او مجوزی جهت این تأیید و امضاء برای کارگزار طوالش صادر نکرده است. ( همان، س119) وزارت امور خارجه از مهذب السلطان که از سمت معاونت حکومت گیلان برکنار شده بود نیز توضیح خواست. (همان، س78) مهذبالسلطان در17 رجب 1333/ اول ژوئن1915 به وزارت داخله نوشت که این اراضی پیش از آن، به موجب قراردادی ـ که مدت آن نیز بیستوپنج سال بودـ به نام املاک سردار امجد به خوشتاریا واگذار شده بود. پس از مرگ این شخص، چند نفر از اهالی کرگانرود شکایت کردند که سردار امجد به زور املاکشان را غصب نموده و آنها صاحبان اصلی بعضی از زمینهایی هستند که راهآهن در آن احداث شده است، به خاطر احقاق حق این افراد قرادادی جدید با آنها تنظیم شد. (همان، س109- 108) افخمالملک، کارگزار طوالش نیز مشابه همین توضیح را ارائه داد: «...آنها که راه کشیده برده بودند و در دست رعیت هم سندی نبود حالا رعیت سندی در دست دارد و پولی هم گرفته اند....». (همان، س118) کارگزار گیلان در نهم شعبان در تلگرافی به وزارت امور خارجه این اقدام کارگزار طوالش را اشتباه خواند. (همان، س115)

در اواخر سال 1333ق. در راه روستای آلالان از توابع اسالم مدیر اداره خوشتاریا به همراه چند تن از بستگانش مورد سوءقصد قرار گرفت. (همان، س96) در 29 محرم 1334 حکومت گیلان درباره این حادثه به وزارت داخله چنین گزارش داد: «...قزاقهای روسی که از انزلی به طوالش میرفتند در راه آلالان... با نیکلاویچ مدیر تجارتخانه خوشتاریا مصادف شده بدون مقدمه از توی جنگل به طرف آنها چند تیر خالی میکنند، آنها هم که میبینند به طرف آنها تیر خالی میکنند به قدر یک ربع ساعت به طرف جنگل تیر میاندازند و بدون اینکه به کسی صدمه و آسیبی برسد موقوف میشود».  (همان، س98)



تأسیس شرکت پرسیس

در سال  1333ق./ 1915م. خبری انتشار یافت مبنی بر اینکه شرکت خوشتاریا بیشتر امتیازات و مسئولیتهای خود را به شرکت لیانازوف واگذار کرده است و تنها مسئولیت چراغ برق انزلی، کارخانه یخ سازی و اداره اتومبیل را بر عهده دارد (همان، س81)

بنا بر گزارشی، شرکت لیانازوفـ که از ابتدا یکی از سهامداران اصلی شرکت خوشتاریا بودـ به همراه دیگر سرمایهداران شرکت خوشتاریا از او سلب مسئولیت نموده و شرکت جدیدی به نام پرسیس را بنا نهادند (همان، سال 1335ق، ک 55، پ 10، س6) که وظیفه آن بهرهبرداری از درختان جنگلی محدوده اراضی سردار امجد و تبعه فرانسوی بود. ( همان، س5) این شرکت برای تأمین نیاز مالی خود از بانک آسیایی روس تقاضای وام نمود. با امتناع بانک از دادن وام، چندین سرمایهدار بزرگ پطروگراد با خرید سهام در این شرکت سهیم شدند. پرسیس برای اجرای عملیات، حدود 120 نفر را استخدام نمود، اما به دلیل اینکه هزینه دستمزد و دیگر مخارج از میزان سود حاصله بیشتر بود، همه نیروها اخراج شدند و فقط 15 نفر باقی ماندند که تا مدتی کار اصلی آنها اجارهدادن حقوق انتفاع هیزم به اشخاص متفرقه بود. (همان، س5) شرکت لیانازوف که عهده دار مسئولیت شرکت پرسیس نیز شده بود به جای شرکت خوشتاریا شروع به ساختن راهآهن از کرگانرود تا انزلی نمود. (همان، سال1333ق، ک50، پ5، س113)

كارگزار خارجه گیلان در 15 ربیع الثانی 1334/19فوریه 1916 براساس گزارش کارگزار طوالش خبر دادکه اداره خوشتاریا و شرکت پرسیس به دلیل عدم ورود آهن از روسیه به ایران، تنزل منات و هزینه های زیاد قصد تعطیلی شعبه خود در طولارود را دارند. او چنین ادامه داد که مدیر این اداره برای جلوگیری از تخریب منازل و بناهای مربوط به این شرکت قصد دارد به واسطه کنسولگری از ایالت و کارگزاری بخواهد که ادارات دولتی در این ساختمانها اقامت کنند. (همان، س126) که وزارت امور خارجه با این درخواست موافقت نکرد. (همان، س90)

مسیو خوشتاریا با وجود آنکه تا مدتی از فعالیت در اراضی جنگلی کناره گرفت، اما در دوران رئیسالوزرایی میرزا وليخان تنکابنی در ششم جمادی الاول 1334/11 مارس 1916، (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند 240010332، 92) امتیاز احداث راهآهن پیره بازار به رشت (همان، سند240010332، 87،131) ، در  7 جمادیالاول 1334 /12 مارس 1916 حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز گیلان، مازندران و استرآباد (همان، سند240010332، 94،93) را به مدت 70 سال و همچنین امتیاز کشف و استخراج معادن گیلان، مازندران ، استرآباد و اردبیل (همان، سند 240010332، 98 تا 101) را به دست آورد.

وزارت فوائد عامه در 25 ربیع الاول 1335/19ژانویه 1917 به وزارت امور خارجه نوشت که براساس تلگراف اداره گمرکات، با وجود هشدار و تذکر مکرری که درباره لزوم خودداری آنها از امضاء و تأیید قراردادهایی درباره اراضی جنگلی با اتباع داخله و خارجه، کارگزار وزارت امور خارجه قراردادهای مربوط به شرکت پرسیس را امضاء کرده است. این وزارتخانه از وزارت امور خارجه خواهش کرد که اقدامات لازم را برای ابطال این تأییدها انجام دهد. ( آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سال1335ق، ک55، پ10، س2)

سفارت روسیه در 20 ربیع الثانی 1335/13 فوریه 1917 با بیان اینکه کلیه قراردادهای منعقده میان شرکت خوشتاریا و صاحبان جنگلها مطابق قرارداد ترکمانچای به دولت ایران ارائه شده است و به موجب آن مسیو خوشتاریا حق واگذار نمودن امتیازات خود را به شخص ثالث و تأسیس شرکت برای بهره برداری از جنگلها را داراست، خواستار به رسمیت شناخته شدن شرکت سهامی جنگلی ایران و روس (پرسیس)توسط دولت ایران شد. ( همان، ک36، پ10، س15)

کارگزار انزلی در 2 شعبان 1335ق. /23 می 1917م.  خبر داد که شرکت پرسیس با همکاری شرکت لیانازوف ضمن اجاره جنگلهای طوالش از مالکین، با مراجعه به کارگزاری خواهان تأیید قراردادهای خود هستند. (همان، ک 55، پ10، س13) وزارت امور خارجه در  19 شعبان همین سال با ارسال تلگرافی به کارگزار خارجه انزلی به او خاطرنشان نمود که بدون اطلاع این وزارتخانه نباید به هیچ وجه قراردادی را امضاء نماید. (همان، س12)

علاءالسلطنه از مقامات وزارت امور خارجه در 8 رمضان 1335/28ژوئن 1917 در نامهای خطاب به سفیر روس هر گونه معاملهای درخصوص جنگلها بدون تصدیق و تصویب هیئت دولت را لغو و باطل اعلام کرد. به نظر وی اشخاصی در ایران با تصرف غیرمجاز جنگلهای دولتی بخشی از آن را نیز به اتباع خارجی و شرکتهایی مانند خوشتاریا یا پرسیس اجاره دادهاند و تمام این قراردادها از درجه اعتبار ساقط است. (همان، ک36، پ10، س14)

وزارت فوائد عامه در  چهارم شوال 1335/24 جولای 1917 به وزارت امور خارجه خبر داد که کمپانی لیانازوف در جنگلهای استراباد ضمنکشیدن نقشه و نمره کردن درختان، تعدادی مهندس و کارگر نیز به این اراضی آورده است که  اگر اقدام مفیدی به منظور جلوگیری از اقدامات آنها صورت نگیرد، بخشی از درختان استرآباد به زودی نابود خواهند شد. (همان، س9) در سال 1336ق./ 1918م. خوشتاریا با نظارت بر شرکت پرسیس دوباره وارد عملیات بهرهبرداری از جنگلهای شمال ایران شد.

با شکایت ایران شرکت خوشتاریا فعالیت خود را در جنگل استراباد براساس مجوزی دانست که در زمان صدارت سپهسالار اعظم به شخص خوشتاریا اعطاء شده بود. (همان، سال 1336ق، ک36، پ1، س57) وزارت امور خارجه در 17 صفر 1336/2 دسامبر 1917 به کارگزاریهای گیلان[footnoteRef:3]، اردبیل، مازندران و استرآباد خبر داد که میرزا احمدخان حیدری، رئیس اداره جنگلها دستورالعملی بدین مضمون صادر کرده است: «...دعاوی راجع به جنگلها مثل دعاوی حقوقی تابع محاکم صالحه خواهند بود... موافق فصل پنجم عهدنامه اتباع خارجه حق اجاره و استجاره املاک و اراضی ...جز خانه برای سکونت و مغازه برای وضع مالالتجاره ندارند در مورد جنگلها فقط از نقطه نظر چوب آلات آنها که جزو اشیاء منقول است  کارگزاری داخل در رسیدگی و تسویه دعاوی میگردد...». ( همان، س51) [3: 1. در این سالها طوالش کارگزار نداشت و کارهای مربوط به این منطقه نیز توسط کارگزار گیلان انجام میشد.] 


در ماه ربیعالثانی 1336 وزارت فوائد عامه به وزارت امور خارجه خبر داد که براساس گزارش میرزا احمدخان حیدری، شرکت خوشتاریا بدون کسب مجوز از دولت، شروع به عملیاتی در جنگلهای شمال نموده است.

در پی این تلگراف، وزارت امور خارجه در 13 ربیعالثانی 1336/ 26ژانویه 1918 به کارگزار گیلان دستور همکاری با رئیس اداره جنگلها را صادر کرد. (همان، س45)

در 17 ربیعالاول 1336/ اول ژانویه 1918 میرزا احمدخان حیدری ضمن غیرقانونیخواندن اقدامات شرکت خوشتاریا و پرسیس در جنگلهای دولتی اعلام کرد که پس از انجام تحقیقات، میزان خسارات وارده را اعلام خواهد نمود. (همان، س54) او همچنین افزود که خوشتاریا نمیتواند ادعا کند که این جنگلها دولتی نیستند، زیرا شرکت کوسیس تمام جنگلها از آستارا تا استرآباد را به موجب قراردادی که در سال 1326ق. منقضی شد، به صورت انحصاری از دولت اجاره نمود و این بهترین دلیل برای اثبات دولتی بودن این جنگلهاست. (همان، س54)

بنابر اظهارات حیدری رئیس اداره جنگلها، او در ملاقاتی با لیانازوفـ که نمایندگی شرکت خوشتاریا را نیز بر عهده داشتـ موارد شکایتهای ایران را مطرح کرد.

 لیانازوف چنین پاسخ داده بود که او دیگر مدیر شرکت جنگلی ایران و روس نیست و باید با ارسال تلگرافی به پطروگراد، شخصی تامالاختیار را از سوی شرکت برای مذاکره با مقامات ایران روانه کنند. «...اما فعلا قریب صد نفر عملجات ما در جنگل کرگانرود مشغول درختبری هستند و اگر بخواهیم موقوف نماییم خسارات کلی از این راه به ما وارد خواهد آمد خوب است آنها به طور سابق مشغول باشند منتها حقوقی را که باید به صاحبان جنگل بدهیم به شما میدهیم...». (همان، س39)

اما میرزا احمدخان حیدری ضمن رد این تقاضا مطرح میکند که هم دولت و هم اشخاص ایرانی طرف معامله از این شرکت شکایت دارند؛ بنابراین ابتدا باید به این اعتراضات رسیدگی شود.

همچنین وی به وزارت فوائد عامه خبر داد که از اداره گمرک درخواست کرده است صورت مقدار چوبی را که شرکت روسی از ایران خارج کرده بفرستد تا ایران براساس آن طلب خسارت کند. (همان، سال).

در 27 جمادی الثانی 1336/نهم آوریل 1918، وزارت امور خارجه خبر دستگیری میرزا احمدخان حیدری را  توسط روسها به کارگزار گیلان اطلاع داد و از او خواست که برای آزادی وی اقدامات لازم را انجام دهد.( همان، س46)

در پی انقلاب روسیه و استقلال کشورهای قفقاز مسیو خوشتاریا از ایران خارج شد و کلیه فعالیتهای شرکت خوشتاریا و پرسیس در ایران معوق ماند. (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند 240037539،40)



بازگشت خوشتاریاي گرجستانی به ایران

ایران در سال1300ش. بنابر فصل دوازده[footnoteRef:4] عهدنامه منعقده میان ایران و شوروی کلیه اموال منقول و غیرمنقول خوشتاریا و پرسیس واقع در طولارود، میان پشته، غازیان، رشت و قزوین را تصرف نمود. (همان، سند 260006890، 5) و بیشتر بناها و عمارتهای خوشتاریا به تصرف وزارت فوائد عامه درآمد. (همان، سند 240037539، .63) خوشتاریا گرجستانی در شهریور 1302ق./سپتامبر 1923م. با نوشتن نامهای به اولیای دولت ایران خواستار استرداد اموالش شد. (همان) او در نامه خود ضمن بیان خساراتی که به کارخانهها، عمارتها و ریل های راهآهن وارد شده بود، خاطر نشان کرد که پیش از حوادث روسیه به مدت 8 سال تنها درصدد جمع آوری اطلاعات درباره اوضاع جنگل و تهیه نقشه از منطقه، احداث خطوط آهن مورد نیاز برای حمل چوب، ساخت کارخانههای چوب بری و عمارتها برای سکونت کارگران و تهیه سرمایه لازم برآمده و حدود 10 میلیون منات نیز هزینه تمام این عملیات شده است  (همان، سند 240037539. ،40) و حالا پس از بازگشت، قصد راهاندازی مجدد مؤسسه بهرهبرداری از جنگل[footnoteRef:5] را دارد. او فعالیت این شرکت را برای ایران نیز مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: «...این مؤسسه نه فقط باعث احیای تجارت شمال ایران به وسیله جلب تنخواه مهم و ایجاد شغل و کار برای اهالی و موجب ترقی و آبادی ...است،  همچنین این مؤسسه در آتیه برای ایجاد مؤسسات شبیه سرمشق خواهد بود...». (همان، سند 240037539، 41) [4: 1. بنا بر فصل دوازدهم، شوروی از زمان امضاء عهدنامه تمام امتیازاتی که در  دولت تزاری از طرف دولت ایران به اتباع روسیه واگذار شده بود را ملغی اعلام کرد.]  [5: 2. منظور از مؤسسه جنگل همان شرکت پرسیس است.] 


مسیو خوشتاریا در 11 دی 1302/ دوم ژانویه 1924 در پی عدم رسیدگی دولت به درخواستش نامهای به رئیس الوزرا نوشت و اظهار داشت: «...این بنده از کلیه حقوق خود راجع به تضررات و خساراتی که در غیبت این بنده متوجه گردیده است صرفنظر نموده فقط استرداد اموال را به صورت فعلی تقاضا مینماید. مخارجی را هم که دولت ایران در غیبت این بنده بهعلاوه از عایدات اموال این بنده متحمل شده باشد عهدهدار خواهم بود...متأسفانه این بنده تنها تبعه دولت روس میباشم که مایملک شخصی او مسترد نشده...». (همان، سند 240006890، 12) به دنبال تقاضاهای مکرر مسیو خوشتاریا مبنی بر استرداد اموالش از اول تا هفدهم بهمن 1302/7 فوریه 1924کمیسیونی به منظور بررسی شکایتهای خوشتاریا و میزان اموالش تشکیل شد. (همان، سند 260006890،5) کمیسیون مزبور درباره استرداد اموال غیرمنقول خوشتاریا در غازیان و اراضی واقع در بیرون شهر رشت و خانهای در قزوین به نتیجه نرسید و اتخاذ تصمیم قطعی را به هیئت دولت واگذار کرد. (همان، سند240006890، 17)  دارایی منقول و غیرمنقول خوشتاریا در طولارود و مرکز رشت و اموال منقول موجود در غازیان او مشمول عهدنامه 26 فوریه 1921 ایران و شوروی شناخته نشد، اما بنابر قوانین اتباع خارجه در ایران که حق داشتن بیش از یک خانه و مغازه و انبار را دارا نبودند، استرداد اموال خوشتاریا منوط به موافقت هیئت دولت بود. (همان، سند 240006890، 15) همچنین در این کمیسیون مقرر شد خوشتاریا پیش از تحویل گرفتن اموالش باید کلیه قراردادهای مربوط به جنگل را ملغی اعلام کرده و پاسخگوی دعاوی اشخاص و موجرین جنگلها حتی درباره شرکت پرسیس باشد.  مخارجی را که دولت بابت حفاظت از اموال مشارالیه متحمل شده است و نیز طلب اداره گمرکات باید پرداخت شود. (همان، سند 240006890، 19)

در اواخر سال 1303 ش. /1924م. دایره عایدات متوجه امضای قراردادی توسط وزارت فوائد عامه بدون اطلاع رئیس مالیه و برخلاف تصویب قانون محاسبات عمومیشد. به موجب این قرارداد مسیو خوشتاریا مجوز قطع 5 هزار درخت بلوط و 10 هزار درخت متفرقه را در ازای پرداخت 2هزار تومان به دولت به دست آورده بود .پس از انجام مذاکراتی مقررشد که خوشتاریا اسامی جنگلهایی را که اجاره کرده و قصد قطع درختان آنها را دارد برای وزارت مالیه ارسال کند و اعلام شد اجرای قرارداد خوشتاریا منوط به تأیید مالکیت موجرها بر اراضی جنگلی مورد اجاره است. (همان، سند 24006060، 14) براساس مراسله خوشتاریا دو نفر به نامهای بهجتالدوله[footnoteRef:6] و روحاللهخان در مهر 1303/اکتبر 1924 اراضی جنگلی خود را به مشارالیه واگذار کرده بودند. (همان، سند 24006060، 15) در پی درخواست اداره خالصجات مملکتی، اداره مالیه گیلان تحقیقاتی در مورد حدود و مشخصات جنگلها و اینکه تحت چه عنوانی جنگلهای طبیعی به مالکیت افراد درآمدهاند، صورت داد. (همان، سند 24006060، 22و21) در جلسه تحقیق که در 25 آذر 1305 /17 دسامبر 1926 تشکیل شد، وکیل و همسر بهجتالدوله بیان نمود که خوشتاریا و بخاراوف با پرداخت مبلغ 3000 تومان به محمدحسینخان سرتیپ، فرمانده سابق قوای گیلان سفارش نامهای به دست آوردهاند و با مساعدت غلامرضاخان، نایب دوم مأمور ساخلوی اسالم درصدد اجاره کردن املاک و اراضی جنگلی تالش برآمدند. ( همان، سند 24006060،.24) در این تحقیقات مشخص شد که انوش یکی از خوانین معروف کرگانرود اهالی را به اجاره دادن املاک و انعقاد قرارداد با این دو تبعه روس تحریک میکرد. بازرس مالیه گیلان علت وقوع چنین حوادثی را تعیین حکام نواحی از میان خوانین محلی دانست که همواره  ارتباط نزدیکی با روسها داشتهاند. (همان، سند 24006060، 9) او درباره نتیجه بررسیهای خود چنین گزارش داد:«غرس اشجار این جنگلها توسط این اشخاص یا پدران آنها به عمل نیامده تا حق مالکیت برای آنها ثابت باشد...قرارداد آنها با خوشتاریا به کلی خودسرانه و بدون مدرک قانونی بوده محرک و مشوق آنها فقط تطمیع و مساعدت باطن مأمورین دولتی وقت بوده... ». (همان، سند 24006060، 5) [6: 1. دختر سردار امجد و عروس اشجع الدوله از خوانین اسالم.] 




نتیجه 

به دلیل تسلط روس و انگلیس بر ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران در اواخر دوره قاجار، اتباع این دو کشور از ره آورد این حضور مقتدرانه، حداکثر استفاده را میبردند. مقامات ایران که با وابستگی به این قدرتها به حفظ و افزایش قدرت خود میاندیشیدند؛ ضمن همراهی با اتباع این کشورها سعی در بهرهگیری از امتیازات خارجیها در ایران را داشتند. خوشتاریای گرجستانی گرچه به عنوان تبعه روسیه به فعالیتهای اقتصادی گسترده در ایرانـ از آن جمله در جنگلهای شمال ایران ـ روی آورد، اما با شکلگیری کشور گرجستان در سال 1918 م. با معرفی خود به عنوان تبعه کشور شکل گرفته جدید سعی در گریز از فضای ضد روسی جامعه ایران برای بهرهبرداری بیشتر امتیازات در جنگلهای شمال ایران را داشت. شاید خوشتاریای گرجستانی را بتوان اولین شهروند گرجی پس از استقلال گرجستان دانست که در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و گرجستان در فاصله سالهای 1921-1918 م. نقش کم رنگی را ایفاء کرد. 
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