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 چکیده
بنا بر این کشور  حکومت ،روسیهیعني  ،شمالي ایران ةگرایانه در همسایچپیروزی انقالب پس از پ

. برای دکراعالم تجارت خارجي را ملي در اختیار گرفت و  رویکرد سوسیالیستيِ خود، اقتصاد را کامالً
را سنترسایوز تو  دولتي ونشتورگ دو کمپانيش 1299 در اواخر سال حکومت شوروی ،تحقق این هدف

زمینه  ،به اقتصاد روسیه ایران اقتصادپیوند . ددرآورانحصار آنها را به  شورویو صادرات و واردات  تأسیس
 ، اعم از خراسان، مازندران، گیالن و آذربایجانایرانین دو کمپاني در مناطق شمالي های ارا برای فعالیت

های عملکرد تجاری کمپانيدهد که ميپاسخ  به این پرسشو رپیش ةمقال ،اساس فراهم کرد. بر این
 ي را با خود بهچه بود و چه پیامدهایش 1306تا  1300 هایسنترسایوز در ایران طي سالتو  ونشتورگ

کارگیری اسناد و مدارک هکه با استفاده از روش تحقیق تاریخي و بوهش ژنتایج این پهمراه داشت؟ 
اقتصاد مناطق  کهاین ضمن، تجاری این دو کمپاني هایدهد که عملکردنشان مي ،گرفتآرشیوی صورت

از ، عالوه. بهدنارضایتي شدید تجار ایراني را به همراه آور، شمالي کشور را با بحران جدی مواجه کرد
 بحرانهای حکومت ایران برای رفع این تالش. گذاشتبرجای بسیاری آثارزوایای سیاسي و اجتماعي نیز 

 انعقاد قرارداد تجاری ایران و شوروی در شهریورحکومت شوروی تا رویکرد سیاسي ایدئولوژیک  ةواسطهب
 نتیجه ماند.بيش 1306

 

، ونشتورک، سنترسایوز، ایران، ی سیاسي و اقتصادیامدهاتجاری، پی عملکردهاي کلیدي: هواژ
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 مقدمه .1
 ةتحوالت همسایتأثیر تحت ،های مهمي از صفحات تحوالت تاریخ معاصر ایرانبخش

امپراتوری  ةطلبانهای توسعهسیاست از ناشي که پذیریتأثیر این .است خود بوده شمالي
انچای مترک ةانعقاد عهدنامو روس  و رانهای ایمخصوصاً پس از جنگ ،تزاری روسیه بود
تحوالت تاریخي روسیه و  ،یباً در تمامي دوران قاجارترتیب بود که تقرتشدید شد. بدین

پیروزی از این قاعده  .تأثیر گذاشت های حاکمان آن بر تحوالت تاریخي ایرانسیاست
 ،ب روسیهانقال یپیروزبا  نبود. انیز مستثن روسیه 1917انقالب بلشویکي اکتبر 

 ترتیبهای رژیم تزاری استوار بود و بدیناگرچه بر نفي سیاست آنران های رهبشعار
های اما سیاست ،ردرا ایجاد کامید به ایجاد فصلي جدید در مناسبات میان دو کشور 

کوتاه زماني  ،اقتصاد ةمخصوصاً در حوز شده از سوی سران حکومت انقالبيعملي اتخاذ
 کرد.ایجاد های بزرگ تردیددر این احساس امید 

اقتصاد سوسیالیستي  بر شوروی حکومت سران تأکید به توانمي هاسیاست این میان در

تمام منابع و  انحصارگرایانة دولت بر هایبه رویکرداشاره کرد که  داریو غیرسرمایه
های انحصارگرایانه بر د. در راستای تحقق سیاستش منجرهای اقتصاد این کشور بخش

ت خارجي را در تجار ش1299در اواخر سال  حکومت شوروی ،ایه ایدئولوژی انقالبيپ
خانة وابسته به دولت تجارت دو این هدفتحقق  ملي کرد و در راستای این کشور

بنیان  را (Tsentrosoyuz) سایوزسنترتو   (Vneshtorg) ونشتورگ هایبه نام سوویتي

انحصاری صادرات و واردات شوروی را در صورت که به این دو کمپاني تجاری .نهاد
 تادر مناطق شمالي ایران از خراسان  عّالیّت خود راحوزة ف سرعتبه اختیار گرفتند،

شمال تجارت بزرگ کشور شعباتي ایجاد و آذربایجان گسترش دادند و در شهرهای 
 کهدر چنین شرایطي در اختیار گرفتند.  ش1300 های نخست دهةطي سالایران را 

 مناطق ندر ای آنهاعملکرد تجاری  ،ایران مسلط شدند اقتصاد شمال بر هاکمپاني این دو

 .به همراه داشت يیهاپیامدبا خود  ش1306-1300های طي سال
عملکرد و پیامدهای فعالیت تجاری رو بررسي نوشتار پیش هدف اصلي ،بر این اساس

برای تحقق این مهم  است. مزبوردوره  سنترسایوز در ایران طيتهای ونشتورک و کمپاني
و  کارگیری اسنادهصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخي و باین مقاله در

-عملکرد تجاری کمپانيي این پرسش بپردازد که گویمدارک آرشیوی به طرح و پاسخ

چه بود و چه ش 1306تا  1300های طي سال در ایران و سنترسایوز کونشتور های
 ؟داشت را با خود به همراهي پیامدهای
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شوروی -بات ایرانمناس اگرچه پیرامونکرد که  پیشینه تحقیق باید عنوانبارة در
بط ایران و شوروی در رواو  (1374) اسناد روابط ایران و شورویهایي همچون کتاب

ة طلوعي، و نوشت (1385) لنین تا پوتیناحمدی، کتاب از از طاهر (1384) دورة رضاشاه
اخیر به  ةزاده طي دو دهاز ولي (1385) اتحاد جماهیر شوروی و رضاشاهتاب همچنین ک

-ها حول محور مسائل سیاسيرشته تحریر درآمده است، اما عمده مطالب این کتاب
مقالة  روهش نسبتاً مرتبط با تحقیق پیشژوپ تنهارو، شاید بتوان گفت ازین ؛نظامي است

از  (1381) «پهلوینهضت اقتصاد در اوایل عصرتشکیل  روابط تجاری ایران و شوروی و»

ار ایراني پیدایش نهضت اقتصاد تجّبر که در آن نیز نویسنده  استفارساني -ترابيسهیال 
 جدی به عدم تمرکزتوجه، بابر این اساس کرده است.تاکید  ش1300در اواسط دهة 

های تجاری فعالیت کمپاني پیامدهای و عملکرد بر مقاله نآ تحقیق موضوع و لهئمس
 .رو بدیع استپیش ةمقال ،موردنظرهای طي سال ایرانر دو سنترسایوز  کونشتور

 

 سايوز در ايرانسنترتو  هاي ونشتورگتجاري کمپاني هايعملکرد .2
متحد مرکزی  ة)ادار سنترسایوزتو  تجارت خارجي شوروی( ة)ادار کمپاني ونشتورگدو تشکیل 

در های زیادی اخالل و نابساماني ،آنهااری تجهای فعالیت و 1299 در سال شوروی(

مناطق  تجار در نتیجة آن که کردد ایجا 1306-1300های طي سال تجارت شمال ایران
بارز خسارت به بازرگانان شمال ة نشان. دندهای زیادی متحمّل شر خسارتشمالي کشو
آن کشور شان از و وارداتآنان به روسیه توان در کاهش میزان صادرات کشور را مي
به از صادرات برنج ایران  ،مذکورهای کمپانيپیش از تشکیل  تا مثال ؛ برایمشاهده کرد

میلیون  62دل تجاری معا ةتراز مثبت موازن دارای کشور نیاز و واردات نفت اروسیه 

صادرات  ایران از ،تجاریکه پس از تشکیل این دو کمپاني  بودبود. این درحالي  قران
اسناد وزارت ) دشمیلیون قراني مواجه 14تجاری  ةفت با کسری موازنبرنج و واردات ن

 . (20/ 35/31 :1301 خارجه،
اعمال ان هم در ایر و هم در خاک روسیه هاکمپانياین تجّار ایراني از سوی  برفشار  
این  بارةرسید. درمينظرتر بهیه بسیار نامطلوبروس در آنانوضعیت  شد که البتهمي

 ةادار» :است هشد ارائه شرح بدین  قفقاز در نمایندة سیاسي ایران از سوی يزارشگ اوضاع
تمام تجارت ایران را  قریباً (نترسایوزست) متحد مرکزی ةو ادار (ونشتورک) تجارت خارجي

 ؛شوندار ميالعاده تجّاشکاالت زیادی ایجاد و اسباب زحمت فوق ،منحصر به خود نموده
)اسناد تاریخ  «مفهوم استاسمي و بي ا ایران از این راهتوان گفت تجارت بکه ميچنان

 .(ن0-0-12746معاصر: 
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 بارةدرایراني رسمي از تجار های غیرگزارش ،های رسمي دولتيبر گزارش عالوه
 ،مثال ؛ برایوجود دارد هاعملکرد کمپاني ةدر نتیجآنها در روسیه وضعیت نامناسب 

چنین ونشتورک در تاشکند  ةخانتجارت ةباز کارشکني شع شهدیکي از تجار بزرگ م
 ،آمده پیشین ةمعاهد برای اتمام به عقیدة چاکر اشکاالتي که تاکنون» :دهدگزارش مي

 ةونشتورک خراسان به معیّت شعب مخصوصاً ایران ونشتورک شعبات را او عمدة قسمت
 .م(14-335-61: همان) «اندونشتورک تاشکند باعث بوده

تحت  های مزبورتجارتخانهنیز از سوی  کشور خوددرون مرزهای حتّي  تجّار ایراني

یکي از توان مشاهده کرد که ای ميرا در شکوائیه هااز این محدودیت اینمونه. فشار بودند
کنار و سایر بنادر فریدوندر » بدین شرح ارائه کرد: به مجلس و دولت ایران تجّار ایراني

اعم  ،التجارهروز یک اداره تشکیل داده و تمام مالهرونشتورک و سانطرسایوز  ةادارایران 
کند روز منافع خودشان اقتضا ميهر .ورندآميایران یا روسیه را تحت انحصار دراز مال 

جدید و قراری تازه وضع نمودند و در بردن آخرین دینار اهالي از هیچ اقدامي  نقانو

یجاد ابر  عالوه آنانداماتي از سوی انجام چنین اق .(ن0-0-12688: همان) «فروگذار ندارند
در میان بازرگانان شهرهای دیگر مازندران  ،کنارنارضایتي در میان بازرگانان فریدون

 همان:) و بارفروش( ن0-0-12756همان: ) مشهدسر ،(ن0-0-46429: همان) بندرگزمانند 

 .کرد ایجادنارضایتي نیز ( ن12731-0-0

 ،م(14-335-61همان: ) در مشهدایتي جدّی بازرگانان نارض ها،این فعالیتدر خراسان 

. در به همراه داشترا ن( 0-0-12767همان: ) و سرخس ن(0-0-18245)همان: قوچان 
ن نارضایتي بود که تجار در نتیجه همی ل بود.امنوایران هم وضعیت به همین  غربشمال
 اني روسيی دو کمپان در خصوص عملکرد انحصاروزیر ایرای به نخستشکوائیه اردبیل

  .(ن0-0-12708 و  ن0-0-12667؛ ن0-0-24712: همان) کردند ارائه

دیگر این منطقه بیش از تجار بازرگانان . داشتندتری تجار گیالن وضعیت آشفته

تعدیات تجاری این . بردندرنج ميونشتورک  ةخاننواحي شمال کشور از تعدّیات تجارت
مقامات  طي تلگرافي ایالتیکي از مقامات حکومتي این  که ای بودبه اندازه خانهتجارت

ر و کشاورزان این منطقه کردن وضعیت تجاانگیز توصیفضمن رقتایراني در پایتخت 
مختصر محصولي هم که ، یزرع و بالسکنه ماندهنصف لم ةانداز اراضي به»د: عنوان کر

 ةخانتجارت ةیعني ادار ،ورکقلیل وارد و صادره انحصار به ونشت .خریدار ندارد تولید شده

فروشد و صادرات را واردات خود را مي ،قیمتي که میل دارد ره به .خارجه روس دارد
 .(ق0-0-51777: همان) «کندخریداری مي
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و قویّاً خواستار رفع این  ندشکایت داشتموجود از وضعیت  که انزلي تجار بر عالوه
اسناد تاریخ معاصر: ؛ 63/2/23: 1300 خارجه، زارتاسناد و) معضل از سوی مقامات ایراني بودند

-0-12669همان: ) و آستارا (ن0-0 -12287: اسناد تاریخ معاصر) رشت تجار ،(ن24704-0-0

که کمپاني ونشتورک  يبرای رفع مشکالت هایي به دولتمردان ایرانيهم شکوائیه( ن0
مجاورت مرز آستارا که در  ةدر منطق .فرستادند ،الیت تجاری آنها ایجاد کرده بودبرای فع

از سوی نیز پا تنها تجّار عمده، بلکه کسبه و بازرگانان خردهنه ،داشتوروی قرارش
-خردهتجّار  بارةدررشت به تهران از  يتلگراف در فشار بودند.تحت های روسيخانهتجارت

پنج  نقلوکه با مختصر سرمایه با حمل بضاعتاشخاص کاسب بي» :آمده بودآستارا  پای
به تحریک  اًجدید د،نمودنمي شستارای روس امرار معاآالتجاره به و ده من مال من

بدین واسطه افالس عمومي در این مملکت تولید  ،شعبه ونشتورک ممانعت شدید کرده
 .(ن0-0-12705: همان) «شودمي

مقیم ارجي خ تجار های شوروی، حتّيتجارتخانهذکر است که انحصارطلبي  شایان

ش کنسول 1300در اواسط سال  ،مثال؛ برای داد را نیز در مضیقه شدیدی قراریران ا
متعلّق به یکي از اتباع « اسبار»شرکت ونشتورک، اداره نفت  ةشوروی در انزلي و نمایند

 .(46/21/13 :1300خارجه: وزارتسناد ا) دندکرلهستاني را در خاک گیالن توقیف 
و  لدچار اخالگیالن ن نبود که اقتصاد تجاری از ذهور د هایياقدامچنین  ةدر نتیج

 ؛ددینظامي گیالن  هایمقام یکي ازتوان در گزارش را مي ياخالل نچنی ؛پریشاني شود

را با کمترین قیمت  که آنان کاالهای ایراني ه استدشاین نکته تأکید  ربدر این گزارش، 
-به فروش ميند در ایران ستخوايکه مروسي را با هر بهایي  ةند و امتعکردخریداری مي

بودند. فقط  بیست قران به آن هر پوط مجبور به خرید رنج را که قبالًالمثل بفي ؛ندرساند
ند. همچنین، قند را در باطوم فروختقران مي 25 قران خریده و بعد از حمل به روسیه 5
قران  70تا 60ي یعن ،به بیش از دو برابر قیمت اما در ایران ،خریدندقران مي 30قط ف

  .(104-108/101 :1302، سیاسيهای مطالعات و پژوهشموسسه سناد مرکز ا) ندفروختمي
 در ایران پیامدهای متعددی ،های تجاری شورویکمپانيعملکردهای این قبیل اما 
ها بیشتر این کمپاني اقتصاد تجاری در مناطق تحت فعالیت ةدر حوزویژه که به داشت

 .دشونميبررسي  این پیامدها در ادامه .آمدميچشمبه
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 ايران  اقتصاد در نترسايوزتس و ونشتورگ هايکمپاني يتجار فعالیت پیامدهاي .3
حتي  و تجار معیشت تهدید يهایعملکردی چنین مستقیم ةنتیج ،گام در نخستین  

ضروری قالم ا شدنیابکم ةواسطهب صوصاًمخ ،هاتوده را تهدیدی چنین بود. مردم یهاتوده
 حدِّ غلّاتاز، انتقال بیشمثال رایب ؛کردندو افزایش میزان بیکاری احساس ميمصرفي 

معضل کمبود مواد  شوروی خاک به خراسان از تسنترسایوز و ونشتورک هایکمپاني توسط
 به همراه داشت.  را در شهرهای شماليِ آن منطقهافزایش قیمت گندم  و غذایي

 تاین ایالمناطق شمالي  نان در ةرش حکومت خراسان تهیاساس گزاکه بردرحالي

با مشکل و خرابي محصول گندم  ةواسطهب درگز و کالتقوچات، مانند مشهد، باجگیران، 
این  هزار پوط گندم در 24ا خرید ب ونشتورک ةخانتجارت ه بود،مواجه شد گراني قیمت
مابقي آن در خراسان موجبات ل تنها چهار هزار پوط آن به روسیه و احتکار ایالت و حم

مردم خراسان از کمبود نان و به دنبال آن افزایش قیمت گندم را فراهم  نگرانيافزایش 
اسناد ) خانه شدله موجب اعتراض و تحصن مردم مشهد و قوچان در تلگرافئاین مس کرد.

   .(م12-1518-72تا83تاریخ معاصر: 
های ونشتورک فعّالیتمخرّب  اثرات بارةدر تنداتيمس نیز مازندران در خراسان، بر عالوه

دارد. انحالل یک مرکز خیریّه برای ی مردم وجود هاتودهبر وضعیت معیشت تجار و 
بارز پیامدهای منفي  ةنمون )بابلسر(مشهدسر  نوایان و افراد تهیدست دربه بیکمک 
مالي خود  هایبازرگانان مشهدسر که با کمک های تجاری شوروی است.کمپاني فعالیت

با کردند، وقتي در رقابت نابرابر حمایت مي این شهراز فعالیت یک دارالمساکین در 
از کمک به دارالمساکین اجتناب  ،نداقتصادی شد ونشتورک دچار زیان ةخانتجارت

اسناد تاریخ ) شدمنحل یه به دلیل مشکالت مالي این مرکز خیر ،آن ةکه در نتیج ورزیدند

مردم منطقه  نیاز از استفادهءسو مزبور، هایکمپاني اتقداما دیگر از .(ن0-0-18488: معاصر
تاً در اختیار د و انحصار آن نیز عمدشاز روسیه وارد مينفت که آنجا زابه نفت بود. 

واردکردن  از بعد برده، بهره موقعیت ینا از کمپاني دو این ،داشتقرار شوروی هایکمپاني
زرگانان ایراني به اتمام و زماني که نفت با داشتندميا نگه آن را در انباره نفت به ایران

 ةنام)روز رساندندمعمول به فروش ميقیمت مراتب بیشتر از آن را با قیمتي به ،رسیدمي

 .(281/2 :1301 اتحاد، دی
با  شورویهای کمپاني یتجار عملکرد ةدر کنار نفت، تجارت برنج هم در نتیج

موجب کمبود  آنانبرنج از گیالن به قفقاز توسط  ةرویبيمشکالتي مواجه شد. صادرات 
 له موجب بروز درگیری میان ساکنانئاین مس .دشاین محصول در بازارهای گیالن 
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پي چنین  در .(4/2: 1301شفق سرخ، تیر ة)روزنام با ماموران حکومتي شدرشت و بندرانزلي 
 هبه شوروی را ب درات برنجتا صا خارجه درخواست کرداز وزارتداخله وزارت ،وضعیتي

-138ر: )اسناد تاریخ معاص کند فقمتو ،تهدیدی جدی بر معیشت مردم استآنکه  ةواسط

دلیل سرمای سخت زمستان و به  مقامات شورویبود که  حالي این در .م(1518-12
 ونشتورک دستور دادند تا یک میلیون پوط ةخانتجارتقحطي شدید ناشي از آن، به 

 IRAN) ندک روانة روسیه و گیالن و مازندران خریداری برنج ازتُن(  هزار18)معادل

POLITICAL DIARIES, 1997: 341).  

. دانستدر ایران  شورویهای خانهتجارت عملکرد توان از پیامدهایبیکاری را هم مي 
 ،در قزوین ها راخانمانو بي انتهیدست آمار زیادعلت  ،در گزارشي ایران ةستار ةروزنام

زیرا اتخاذ ؛ کندن ميبیاهای تجاری حکومت شوروی در تجارت خارجي اشي از سیاستن
نایع دستي ایران سیاست تجاری انحصارگرایانه توسط حکومت شوروی مانع از صدور ص

 شدميیجه ورشکستگي، بیکاری و تهیدستي فعالین در این بخش به شوروی و در نت

 (.1301:138/3، ایران ةستار)
ن گیر فعاالگریبان، شوروی حکومت ةانحصارگرایان تجاری هایسیاست از ناشي بیکاری
 ا هدفبرخي از تجار شهر انزلي که ب ،چنین شرایطي ةکوبان نیز شد. در نتیجصنف شالي

اسفند  در ،کرده بودند تأسیس کوبيشالي ةکارخان ،صدور برنج به جای شالي به روسیه
 شصتحدود شدن از بیکارداخله عامّه و  ائدفو ةخانتدو وزار به اینامه طي ش1301
کمپاني  توسط)صورت شالي به روسیه انحصار صادرات برنج به ةجدر نتی که کارگر

 .(م12-1412-9)اسناد تاریخ معاصر:  شکایت کردند به وجود آمده بود، (ونشتورک

وج خر و تجاری روس بر ورود هایکمپانياز تأثیر  تاریخي مستنداتها، افزون بر این
های در یکي از شماره ایران ةروزنامشوروی حکایت دارد.  مخفیانة کاال از مرزهای ایران و

قفقاز، اگر بازرگانان ایراني  ةبا سیطرة تجاری ونشتورک در منطقکند که خود عنوان مي
از قیمت  %20بایست باالجبار مي ،ز ایران به قفقاز و بالعکس بودنددرصدد حمل کاال ا

ن حق ترانزیت بود. با ای به غیر از ،ند که اینکنن حق گمرکي پرداخت عنواکاال را به
ه به دریانوردان نکای نداشتند، مگر آشدند و چارهتاجران ایراني کامالً متضرّر مي ،اوصاف

 اآنههای ها و قایقریق کرجيو از طآورند روی  ،ر قاچاق کاال تبحّر داشتندترکمن که د
 .(1156/2: 1301ایران، خرداد ) عبور دهندامتعة خود را از مرز 

تنها به قاچاق کاال از ایران به آسیای  آسیای میانه و پدیدة قاچاق کاال بین ایران

میانه اختصاص نداشت. بلکه کاالها به صورت قاچاق از این منطقه به ایران نیز وارد مي
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ایراني مختصر  ةر و کسباگر تجا»آباد های ایراني در عشقماتمطابق گزارشي از دیپلشد. 
دهند و اگر هم اجازه دهند، یا اجازه نمي ،امتعه بخواهند به سمت ایران حمل نمایند

 ةو به این جهت، مسئل شودميکلي منصرف نمایند که صاحب مال بهتحمیالتي وارد مي
 یهمال وزارت همچنین، .(105/2: 1301ستارة ایران، آذر ) «قاچاق شیوع کلي پیدا کرده است

ها با ترکمن وجود مشارکت میان زیاد احتمال از ،ایران گمرکات ةادار گزارش طبق
خواست ه از وزارت امور خارجو  پرده برداشت قاچاق کاال برای شورویهای خانهتجارت

 در يایران جنگي کشتي از این روند و ایجاد امنیّت در منطقه، یک جلوگیریمنظور تا به

کنسول ایران  ،افزون بر این .(30/5/3: 1301 ،خارجهوزارت )اسناد ندک مستقر مازندران دریای
شوروی در آن منطقه همچنان در اختیار معامالت تجاری ایران و  ،آباددر عشق

صورت قاچاق از به تجّار ایراني اجباراً کاالهای خود رااست و  ونشتورک بوده ةخانتجارت
 .(36/52/103: 1302، )همان دندکرميوارد خاک شوروی داده، به مرز عبور 

 گمرکيبرای اقتصاد کشور کاهش درآمد  قاچاقیکي از پیامدهای  هبا نظر به اینک

رج از میلیون پوط جو به خا1ساله حدود همه ایران، ةمالی اساس گزارش وزارتبر، است
عاید دولت هزار تومان حق گمرکي  55مبلغ بایست مي ین راها از کهشد کشور حمل مي

ای از این ، بخش عمدهداشتچون وسایل جلوگیری از قاچاق وجود ن که شدیران ميا
مدهای دولت نتیجه درآو در (30/5/3: 1301 ،همان) شدخارج مي صورت قاچاقمحموله به

 یافت.از این محل کاهش مي

و پیامدهای های شوروی های تجاری کمپانيفعالیت ةشده در نتیجهای ایجادچالش
 وجودآورد؛به تجار مخصوصاً ،جامعه مختلف اقشار میان در زیادی هاینارضایتي ،آن از ناشي

 ،های متعددگرافدر مراسالت و تل کشور شمالي مناطق شهرهای تجار ،دلیل همین به
به حکومت  ،یجاد کرده بودندهای روسي ااعتراض خود را به وضعیت دشواری که کمپاني

 به این داشتندو از دولت انتظار  کردندميبوط اعالم ها و ادارات مرخانهوزارت مرکزی،

برای   ،ودلرزان خهای پایهنیز باوجود حکومت نشان دهد؛ لذا  يمناسب واکنششرایط 
 د.شونها در ادامه بررسي ميکه این تالشکرد ي یهاتالش ترفع این مشکال

 

 نهاي تجاري شوروي در ايراکمپاني هايبه عملکرد دولت ايران واکنش  .4
 ، بار ایران شده بودیگمشروطه گریبان سیاسي و اقتصادی که پس از انقالبهای آشفتگي
تضعیف  ،پي این وضعیتل به ایران تشدید شد. دراوّ جهاني جنگ ةشدن دامنکشیده
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 ،آن ةد که نتیجشتشدید  ،ب مشروطه آغاز شده بودحکومت مرکزی که پس از انقال
 دیپلماسي بود.  ةوان در عرصتهای ضعیف و ناآمدن دولتکارروی

های اقتصادی حکومت انقالبي سیاست ، بحران اقتصادی ناشي ازدر چنین وضعیتي
تجّار ایراني نارضایتي . پلماسي ایران گذاشتروی دستگاه دی آزموني دیگر پیش ،شوروی

آمدنِ سیدضیاء کارروی، با تسنترسایوزتنگناهای ایجادشده از سوی ونشتورک و  از
 هایگیریسختیة بازرگانان دربارة شکوائاز دریافت نامة  وی پس  .دش علنيیي طباطبا
کید داد تا به این موضوع أدستور تجارت  و به وزیر فالحت روسي هایخانهتجارت

 .(ن0-0-24703 :تاریخ معاصر اسناد) رسیدگي کند
 مشکالت ،ءالوزرائي سیّدضیاماهة ریاستدر پایان دورة سه چنین تأکیدیرغم علي

مقارن با اوایل  1300 در تیر ي این است کهدلیل چنین ادعای. بازرگاني برطرف نشد
از  فالحت در گزارشي به وزارت خارجه و وزارت تجارت ،احمد قوام وزیرینخست

صحبت به میان و علل آن سال  آناطق شمالي ایران طي تجارت در من وضعیت اسفناک

هشت ماه حدود  در این مقطع زمانيدولت احمد قوام که  .(ن0-0-12698: )همان آوردمي
ان یجنبش جنگل در گیالن و قیام کلنل پسجمله ازهای زیادی چالشو بر سر کار بود 

له ئبرای حل این مس 1300های پایاني سالماه در، دیدرویِ خود مي در خراسان پیشرا 
 يهایتلگراف توان دررا مي ين ادعای. صحت چنیبه جایي نبردراه ، اما اقداماتي کرد

 بارفروش ،ن(0-0-24706 :همان) بندرگز مانند ایران شمالي مناطق تجّار نارضایتي از حاکي

 ن(0-0-12767 :)همان باجگیران ،ن(0-0-18245 همان:)قوچان ، (ن0-0-12693)همان: 

 آنهادر  که مشاهده کرد( ن0-0-24712)همان:  و آستارا (ن0-0-12669)همان:  بندرانزلي
ت این شدّ. بودندایراني دولتمردان  خواستار رسیدگي به وضعیت نابسامان خود از سوی

کار به  ،مانند مشهدسر مازندراندر برخي از شهرهای  ای بود کهها به اندازهنارضایتي
 .(ن0-0-12780همان:) خانه کشیددر تلگرافتجار تحصّن 

های خود را اقدام ،مشیرالدوله حسنوزیر جدید نخست ،در چنین جوی از نارضایتي
ای با وزارت امور خارجه وی در مکاتبه به همین منظور،رد. ل آغاز کبرای رفع این مشک

 شودمي ونشتورک طرف از که تضییقات به راجع مشهدسر تجار زا شکایاتي» که کرد عنوان
 ،اردشکایات جز تولید زحمت برای دولت و خسارت تجار ند ةواصل گردید و چون ادام

زودتر معلوم فرمایید از مذاکرات با سفارت چه نتیجه حاصل شد و چه اقداماتي در آن 

 کرد سعي مشیرالدوله .(ن0-0 -12785: همان) «اند که به تجار جواب داده شودباب کرده
 توقّف خواستار مثل،بهمقابله به تهدید با او لذا ؛دکن تالش بیشتر مسئله این حل برای تا
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 برعالوه .(ن0-0 -12655: )همان دشسسات بازرگاني شوروی ؤناصواب ماقدامات  و اجحافات
 تجاری جدید با حکومت شوروی ةبرای انعقاد عهدنامها را ی از رایزنياتازهدور  وی ،این

 ةبر اظهار نمایند بنا انجام این کار از آن جهت ضرورت داشت که. دادقراردر دستور کار 
هنگامي میسر  ناز تجارت ایرارک وقطع ید استیالی ونشت»، سیاسي ایران در تفلیس

: )همان «نافع گردند ةن موفق به انعقاد عهدنامآورین أمدولت ایران و م که شودمي

 .(ن12764-0-0
 با تا دبرآمدن درصدد ، بازرگانانو مشهدسر (بابل) بارفروشدر  ،طي همین برهة زماني

اسناد )شوند  عمل وارد ونشتورک ةخانتجارتلیه ع مستقیماً نروحانیا و علما برخي مساعدت

حاکم . شد مقامات سیاسي ایران نگراني له موجبئمس این .(ن0-0-12730: تاریخ معاصر
های وزیر اعالم کرد که به دلیل ترس از واکنش کشتيدر گزارش به نخست طبرستان

گونه هرمانع از  ،دادندمانور مي مازندرانجنگي روسي که در آن زمان در سواحل دریای 
 .(ن0-0 -12741: )همان نشتورک شد ةخانتجارتن علیه اقدام مشترک تجار با روحانیا

 در مذاکرات انجام برایزاده تقي تي به ریاستئهیتأثیر چنین شرایطي تحت
هنوز یک ماه از شروع  .(32/1 :1301 اردیبهشت ،آزاد )ایران دش شوروی روانة 1301 اردیبهشت

 وزیری گرفت.نخستمقام لدوله را در مشیرا بار دیگر قوام جایذشته بود که مذاکرات نگ
بسیار طوالني و  با تجارت آزاد شوروی حکومت تضدّیتحت تاثیر که مذاکرات حاليدر

 :1301 ایران آزاد، مرداد) نمودميتوافق میان طرفین بسیار سخت نیل به و  فرسایشي شد

)اسناد تاریخ  مانند مشهدسر تجّار مناطق شمالي ،(104/3 :1301 ایران، آذر ةستار و 2 /70

 (م14-651-39)همان:  بندرانزلي و (ن0-0-12708همان: ) بارفروش ،(ن0-0-12781 معاصر:

  .دبیندیشاز این مخصمه آنها رهایي ای برای آوردند تا چارههمچنان به دولت ایران فشار 
 هایدستوررغم عليوزیریِ خود ستماهة نخدر دورة هفت السلطنهقوام حال،اینبا

 خارجه و مالیههای امورخانهمعضل از سوی وزرات سریع این پیگیری تکراری مبني بر

در چنین وضعیتي بود که وی  .انجام دهد اقدام موثّرینتوانست  (ن0-0-12709: همان)
دم عبه  توجهو با کارآمدن دولت جدیدرویبا  داد.الممالک مستوفيجای خود را به 

رسید که مينظربه (م16-76-28همان: ) ی ویوزیرشوروی به نخست منفيرویکرد 
 سال رایزنيبعد از یک ایران ةعنوان نمایندهبزاده . تقيیابد بهبودمیان طرفین مذاکرات 

به  است.ده شتجاری تنظیم و آمادة امضاء  ةمتن عهدنام به مقامات تهران خبر داد که

که مقامات این نخست :بود حل نشدهدو مسئلة مهم  هنوز ،بینيخوشاین رغم 
 روابط تجاری با ایران بارةدرآنها رفتند. شوروی زیر بار آزادی تجارت نمي کنندةمذاکره
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 برایاز دادن تعهد حقوقي  ،بپذیرند آزادی تجاری را يو شفاه يند اسمشد اگرچه حاضر
ه، لئین مسدوم. کردندی ميرادودبه دلیل مغایرت با قانون اساسي خآزادی تجاری 

 اترغم مذاکری عليروسران شو ترانزیت کاال از خاک این کشور به ایران بود. ةلئمس
)اسناد  نبودند خود خاک طریق از ایران به ااروپ از کاال حاضر به پذیرش ترانزیت گرفتهصورت

سفیر  هب ه،زیر خارجو ،مصدق وجود چنین شرایطيبا .(16/152/23 :1302 ،ارجهوزارت خ
؛ دهدنميدستنتیجة قطعي به شد که انعقاد این قرارداد تجاری متذکّر ،ایران در روسیه

کردن همین دو مسئله بوده و منظور اصلي ایران از شروع مذاکرات با روسیه حل کهچرا

 .(16/152/167 :1302، همان) دکنتصویب  رابعید است مجلس ملّي این عهدنامه 
تعجیل در امضای  پرهیز اززاده را به تقي وزیر،نخست ،دولهحسن مشیرال باوجوداین،

چنین ترغیبي  .(16/152/184: 1302 همان،) دکرترغیب ميقرارداد و انجام مذاکرات بیشتر 
اخذ امتیازات تجاری بیشتر زاده از تقيگرفت که مشاورالممالک و حالي صورت مي در

اتحاد شوروی،  کو ایدئولوژی های رسميبه سیاستکردند که باتوجهده، عنوان ش ناامید

: 1302 همان،) شمردغنیمت و باید آن را  استبهتر از هیچ  ،انعقاد همین قرارداد

انزیت کاال از اروپا سرسختي حکومت شوروی در عدم موافقت با تر .(188و  16/152/173
همان  ردینیعني در فرو ،ماه قبل از آنیکتقریباً گرفت که حالي صورت مي به ایران در

بازرگاني شوروی و آلمان مبني بر همکاری یک قرارداد تجاری میان وزرای  ،سال
از خاک ها برای حمل کاالهای آلماني با آلمان تسنترسایوزهای ونشتورک و خانهتجارت

 .(IRAN POLITICAL DIARIES:1997, p458) بود هدشمنعقد به شرق شوروی 
 

 ايران در سازيوزسنترت و ونشتورگ تجاري هايفعالیت بارةدر شوروي سیاست .5
 مرکزیدولت  ،انحصار تجارت خارجي از سوی حکومت شوروی در زمان اجرای سیاست

نقش  تصور سران حکومت شوروی از ،. از سوی دیگري داشتمتزلزل موقعیت ایران در
که  کرداین تصور را در نزد آنان ایجاد مي ش1299 کودتای اسفندبریتانیا در پردة پشت

چنین نگرشي  ةبرپای .(16 :1373مهدوی، ) ستهانفوذ انگلیسيتحتایران  ت حاکمةئهی
حکومت شوروی در تالش بود تا از هر راهي برای اعمال فشار سیاسي بر حکومت ایران 

ار مناسبي بودند. ونشتورک و سنترسایوز ابز ،استفاده کند. برای تحقق چنین سیاستي
 ةوزارت خارجان در تلگراف کنسول وقت آلمان در قفقاز به توي را ميشاهد چنین مدعای

دولت روسیه در ایران مقاصد دیگری غیر از مقاصد اقتصادی » این کشور مشاهده کرد:
داری و بلشویسم با سرمایه ةزمین میدان مبارزکند. ایران و کلیّتاً تمام مشرقتعقیب مي
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حیث اقتصادی و  زاست که ایران را ار ابه همسایگي، روسیه ناچامپریالیسم است. نظر 
 .(262-36/52/260: 1302 ،)اسناد وزارت خارجه «سیاسي در تحت تبعیت خود درآورد

 جاری که در ارتباط تجاری باتُویژه ، بههای داخليدر کنار ناظران خارجي، جریان
ز طریق تجارت با ایران ا ةلئشوری به مس رویکردنیز بر این باور بودند که  ،روسیه بودند

این ت و در این خصوص اهداف سیاسي اس رویکردی سیاسي ،های تجاری خودکمپاني
اعتقاد همین نگرش بود که تجار گیالن ة پایتقدم دارد. بر اشبر اهداف اقتصادیکشور 
اسناد ) «تزئید نفوذ و پیشرفت مقاصد باطني»اهداف نمایندگان تجاری روس  داشتند

 .کومت شوروی در سرحدات شمالي ایران بودح (ن0-0 -12564تاریخ معاصر: 
 اتاعتراضپس از  ،مثال رایبوجود دارد، دیگری نیز  و مستندات شواهد ،اینبرعالوه

 به تجّار ایراني، مقامات مسکو از مسئولیّت دو کمپاني هایاجحاف به ایران ةخارج وزارت
خود کامالً مستقل ست در سیاهای قفقاز جمهوری شدند کهمدّعي  ،آن شانه خالي کرده

 در آن منطقه از خاک روسیه بحثتجاری مورد ةسسؤت دو مآنجاکه مرکزیّند و ازو آزاد

دولت ایران برای  لذا ؛دداشته باشنظارتي ها خانهتجارتند بر این توامينآن دولت  ،است
 .(66/22/2: 1301 ،اسناد وزارت خارجه) حلِّ این مسئله، باید نمایندگاني به باکو بفرستد

نظارت شوروی بر دو کمپاني تجاری از سوی مقامات مسکو در  طرح ادعای عدم
 وی به ایران ةاعتراض وزارت خارج شد که سفیر شوروی در تهران هنگامحالي مطرح مي

های خانهتجارتاقدامات  که کرد عنوان ،تجاری کمپاني دو فشارهای اعمال و عملکرد بارةدر

و او  ستبرحسب دستور مقامات مسکو رات و واردات وانحصار صاد در راستایشوروی 
  .(ن0-0-12760: اسناد تاریخ معاصر) وتعدیل آن نداردجرحبرای هیچ اختیاری 

-کمپاني ماتتوان ادعا کرد که اقداگونه مياینچنین اظهاری از سوی سفیر،  ةبرپای

کشور با  رجال سیاسي این های انقالبياساس سیاستهای تجاری روسي در ایران بر
حکومت  ،ولوژیک بود. متأثر از همین اهدافداف سیاسي ایدئهرویکردهای سیاسي و با ا

های تجاری های کمپانيکردن عملکردبرای مقابله و خنثي ایرانشوروی هرگونه تالش 
در که دولت ایران هنگامي ،مثالرای ب ؛کردمي اثربيخود  ماتبا اقدا را  ن کشوریا

های ویزای تذکره گرفتتصمیم ، های روسيخانهتجارت هایو اجحافها واکنش به تنگنا
سفارت له بالفاص ،امضا نکندبرای ورود به ایران را  تسنترسایوزنمایندگان ونشتورک و 

برای  های اتباع و محصّلین ایرانياز تأیید تذکره ه در تهران نیز در اقدامي متقابلروسی

موجب  ،حکومت روسیه به تصمیم دولت ایران نشِاین واکورزید. امتناع  سفر به روسیه
ان به دولت ایران مخصوصاً ورود به روسیه و اعمال فشار آن تشویش متقاضیان ایرانيِ
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وزیر نخست که بود یياعمال چنین فشارها با .(ن0-0-11922 :همان) خارجه شدوزارت
دو نمایندگان های ز مشورت با اعضای کابینه دستور تأیید و امضای تذکرهاوقت پس 

 .(ن0-0-11920 همان:)را صادر کرد  کمپاني
مبني بر ، تجارتخانه شوروی برخي اقداماتبه  يایرانمأموران که  هنگامياین، برعالوه

که  دندکرای بازکردن نامهمبادرت به  مشکوک شدند، های مخفیانة سیاسيفعّالیت انجام
در شهر انزلي  خانهتجارتر این دیگ ةدر قزوین به شعبونشتورک  ةخانتجارت ةشعب

د و به به این کار اعتراض کر شدیداً وزیر مختار شوروی ه بود، به دنبال این اقدام،فرستاد

ت جنگ ایران دستور داد تا وزارمقامات ایراني هشدار جدّی داد. پس از این هشدار 
)اسناد وزارت  ها و سفارت روسیه از سانسور معاف شوندخانهتجارتمربوط به  هاینوشته

 .(33/14/17: 1300 ،خارجه
 انعقاد بارةدر هازاده با روسمذاکرات تقي کههنگامي ،ماجرایي دیگردر همچنین 

 با شوروی حکومت مداخالت از دیگر یکي شد،مي نزدیک توافق به تجاری پیمان

 حتي که اتفاق افتادکمپاني ونشتورک  اقدامات ةواسطهب ایدئولوژیک و سیاسي دهایرویکر
زمان برگزاری مذاکرات تجاری  در شت؛تأثیرگذا هم کشور دو میان تجاری مذاکرات روند بر

تخلّفات و  اتّهامعدلیه ایران به از سوی وزارت در رشت ونشتورککمپاني اعضای  برخي
اقدام وزارت عدلیه  های شوروی به اینبازداشت شدند. دیپلمات کشورنقض قوانین 

به دریافت رشوه متّهم را نسول شوروی در رشت بازرس ایراني کي حت و نددکراعتراض 

 اصلي مباحث از یکي شرایط، این پي در .(IRAN POLITICAL DIARIES:1997, p338) دکر
تبرئة شش عضو دستگیرشدة  ،زادهتقيکنندة شوروی با ت مذاکرهئهی گویوگفت

پیچیدگي مذاکرات  برله ئمسگرفت و این قراراز سوی وزارت عدلیة ایران  ونشتورگ
 .(ibid: p330) طرفین افزود

اما رویکرد سیاسي شوروی به روابط تجاری با ایران ناشي از یک هدف سیاسي و 

در این  شوروی ود.ة کمونیسم در کشورهای دیگر باشاعو آن،  ایدئولوژیک بزرگ بود
با  انتظار نبود که دور از ،روینااز ؛ي فعّالیّت خود را آغاز کرده بودهای ابتدایسال ،زمان

از طریق صدور طلبانه درصدد اشاعة نفوذ و افزایش قدرت خود در منطقه تمایالت جاه
 جمله، ازخود ابزارهای ةهم از هدف این به رسیدن برای و باشد کمونیسم اشاعة با انقالب

 فتةآش و وضعیّت نابسامان بهتوجّهبا و هدفي چنین ةبرپای کند. استفاده تجاری هایکمپاني

ام یعني مر ،سالح ایدئولوژیکي خود گسترش به ویرشو سران که نمودمي طبیعي ایران،
مازندران در  روس کنسولنایب ،مثال برای ورزند؛ مبادرت ایران شمالي مناطق در کمونیسم
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به  دست های سرّیبا تشکیل گروهاین ایالت ونشتورک در  ةخانتجارتبا همکاری رئیس 
 یهافعالیت ةادام در همچنین .(49/12/4 :1301 ،امورخارجه وزارت اسناد) زديم کمونیستي تتبلیغا

منظور  بهکمپاني  این ،مازندران در کمونیسم تبلیغ برای ونشتورک کمپاني سیاسي
 .(44 /9 /49 :1302 )همان، کرد هاجار آمل در باغي و ساختمان «سویت» نام به کلوپي تأسیس

های فعالیتاز تبلیغاتي  با صبغة يهایگزارشران،مستندات در مازنددر کنار این 
وجود نیز  غربي ایرانشمال ةمنطقترویج کمونیسم در  با هدف تسنترسایوزونشتورک و 

بیل، مردم در ارداسفناک ضمن بیان اوضاع معیشتي  ،د. حاکم نظامي آذربایجاندار

استای ترویج ر درآن منطقه، در کمک به مردم مفلوک را  دو کمپانيعملکرد مأموران 
رسید که وضعیت فقراء محل  خبر از حکومت اردبیل» :دکنمرام اشتراکي عنوان مي

ت سانترسایوز و ونشتورک نیز او گرسنه در شوارع ریخته ادار برهنه ،آورلعاده اسفافوق
)اسناد تاریخ معاصر:  «ان جلب فقراء استتشنظریا ولي باطناً ،نسبت به آنها انفاق صورتاً

ونشتورک در  ةخانتجارتکند که عنوان ميهمچنین حاکم شهر خوی  .(ن21789-0-0

 .(27: 1370)بیات، پردازد مخفیانه به تبلیغ مسلک کمونیستي مي ،کنار تجارت
 از ضمن شکایت ،ای به رضاخانت تجار ارومیه طي نامهئهی ش1304در اردیبهشت 

وروی داخل در امور سیاسي شده های شخانهتجارت» گوید:مي دو کمپاني تجاری عملکرد
های مذکوره خانهتجارت ةو در غالب نظریات قنسولگری و عملیات تبلیغاتي به وسیل

 بارةدر گزارشي در هم تبریز ةنظمی رئیس .(79 :1384 احمدی، )طاهر «شودانجام مي

از مرکزی  ةخانتجارتاخیراً  نویسد:ميهای تجاری شوروی ی تبلیغاتي کمپانيهافعالیت
نسبت که با فروش اغذیه  و ] تأسیس کردهت شوروی در تبریز یک باب رستوران ]سساؤم

لیغات الي جلب قلوب و یک نوع تباز اه ،العاده ارزان استها فوقخانهبه سایر مهمان
 .(79: 1384احمدی، طاهر )«نمایدمي

ول شوروی کنس، گزارش جاسوسان بریتانیا در شمال غربي ایران اساس، براینبرالوهع

 در آذربایجان داشته تسنترسایوزو  رابطة سرّی و تنگاتنگي با اعضای ونشتورکدر تبریز 
 ,IRAN POLITICAL DIARIES:1997) دشمي مالي حمایت هاخانهتجارت نای سوی از و

p319). به ظاهراً تبریز در شوروی کنسول به دستور يروس عناصر از یکي ،ردیگ گزارشي در 
د تا در آنجا شزنجان تبلیغات کمونیستي عازم  برای واقع در و ونشتورک ةنمایند عنوان

 .(ibid: p251) اقامت گزیند

سالگرد انقالب به مناسبت گرفت. در گیالن هم صورت ميدست تبلیغاتي ازاین
در رشت  گرسنهو  بضاعتبيافراد جمعي از کنسول شوروی  ،کمونیستي در روسیه
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لباس دست 150 لباس مردانه ودست 150ونشتورک نیز ة خانتجارت کرد وپذیرایي 
های شوروی دیپلمات ،اینبرعالوه .(ibid: p316) دکراشخاص تهیدست توزیع زنانه بین 

گیالن نیز  های کمونیستي دراندازی تشکّلراه برایونشتورک  تجاری ةسسؤدر ایران از م
انگلیسي در گیالن وجود  از جاسوسان يارشگز در همین خصوص کردند.برداری ميبهره

 ةخانتجارتمستخدم  گیالن باراندازان و قایقرانان ةرئیس اتحادی دهدنشان ميدارد که 
تا کار تبلیغاتي انجام  ه استگرفتها ميماهیانه چهل تومان از روس و ونشتورک بوده

 .(ibid, p579) دهد
 

 هاينيکمپا فعالیت در قالب شوروي حکومت تبلیغاتي سیاست پیامدهاي .6

 در ايران سازيوزسنترتو  گونشتور

اهداف سیاسي و  کشور در ایران با های تجاری اینی کمپانيهافعالیتاز شوروی  حمایت
 ةد. نتیجشدر میان تجار ایراني  به این حکومت ایجاد نگرش منفي ایدئولوژیک موجب

در یکي از  عصر انقالب ةحکومت نوپای شوروی بود. روزنام ةاین نارضایتي تخریب وجه
 :دهدچنین گزارش ميدر این زمینه  1300های خود در شهریور شماره

سنگ کارگران روسیه را به سینه زده و برای کارگران روسیه و جلب  ها،بلشویک»
ثروت به روسیه راضي شدند تجارت ایران مونوپول روسیه شده و عرق پیشاني زارعین 

تجار  .جارت ایران فلج گردد..ونشتورک شود، ت خانهتجارتگیالن و مازندران نثار قدوم 
فرسای اقتصادی خواستند که تحمیالت طاقتتجارت روسیه را برای این مي ایراني

 «تری جانشین آن شودخشن ةانگلیس خاتمه یابد نه آن که ونشتورک با یک قیاف
 .(65/1 :1300شهریور)

 شفق سرخو  (145/2 :1301 فروردین) اتحادهای دیگری همچون ، روزنامهاینبر  عالوه
تجار ایراني با های روسي خانهتجارت نامطلوب راین رفتا ازنیز  (13/2 :1301فروردین)

منفي  هوجه در راستای ترسیمدر نشریات ایران  هارسانياطالع قبیلاین  .اندگفتهسخن 
مت به حکونسبتبروز حساسیّت  موجبتوانست مي ،در اذهان مردم همسایة شمالياز 

علیه ساختار سیاسي آن ایراني  ةبر شدّت انزجار جامع و دودر ایران ش نوپای شوروی
مجلس شورای  بازرگانان سمناني به ةتوان در نامای از این را ميد. نمونهبیفزایکشور 

اکنون که دولتي جدید در آنجا »دید: عملکرد حکومت شوروی  بارةدر دولت ایرانملي و 
این اقدام آنان  .نمایدميایران  اللمبادرت به اضمح ،مرکاتروی کار آمد به اسم گ

حتي کل  گاهيخشم این  .(ن0-0-12693)اسناد تاریخ معاصر:  «تحمل استابلقغیر
تجار نواحي شمال  ،مثال برای ؛کردتهدید ميت تجارت خارجي شوروی را موجودیّ
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خود را با تعطیلي  اعتراض شدید ،روسیهانسداد مسیر تجاری ایران و  خراسان پس از 
نین چ نة شوروی از شهر سرخس نشان دادند.خاانداختنِ نمایندة تجارتبازار و بیرون

 آمدورفتاز  ن روسي در مرزهامأمورا شده بود هشایع واکنشي از آن جهت رقم خورد که
از سوی  . پس از بروز این واکنشکنندجلوگیری ميآنها  ةالتجارتجار ایراني و حمل مال

سفارت شوروی در تهران  ایران این مسئله را به ةوزارت خارج ،شمال خراسان تجار
عهده بررا  بازگشایي سرحدات ناشي از عدم و مسئولیت بروز هرگونه پیشامدِ دشمتذکّر 

 .ن(0-0-12767)همان:  خانه دانستاین سفارت

مقاومت اقتصادی توسط تجار در نواحي  با تشکیل نهضت، ترین واکنشاما جدی
پس از انعقاد ویژه ، بهدر دوران قاجارکه اقتصاد تجاری ایران شمال کشور صورت گرفت. 

روسیه  همواره در ارتباط تجاری با دول خارجي مخصوصاً ،تجاری ترکمانچای ةعهدنام
-310: 1387سیف، و  30-23: 1384ک: ترابي فارساني، .)ن ب بودندت در معرض آسیشدّبه

در مناسبات ة تجارت، زهای انقالبي در حویه و اتخاذ سیاستوقوع انقالب روسبا  ،(314

که قرارداد  ش1306تا  1299از سال  ند.شدپذیرتر تجاری خود با این کشور آسیب
کردن تجارت حکومت انقالبي روسیه در ملي سیاست ،دشتجاری ایران و روسیه امضاء 

در پي این وضعیت بود  .دش های زیادی برای تجار ایرانيموجب ایجاد محدودیتخارجي 
فارت ایران در مسکو در بهمن طرخان طي گزارشي به سکه کنسول ایران در حاجي

کلي برای طورتا از طرف اولیای امور نقشه و پروگرامي به»که  اعالم کرد ش1303

یک از تجار تجارت با روسیه طرح نگردد، ممکن نیست در مقابل ادارات شوروی هیچ
  .(77 :1384)طاهراحمدی،  «نفراد مقاومت نمایندداخله بتوانند باال

 پي در تجاری های انحصاردر راستای سیاستایجاد محدودیت برای تجار ایراني 
الهای وارداتي کشورهای روی کا به خود مرزهای بستن برای کشور این حکومت تصمیم

 به (79-80همان: )1304حفظ ارزش پول روسیه در بهمن با هدف  ،جمله ایرانهمسایه، از

تجار  ،بستپي ایجاد این بن ل ایران انجامید. درشماتجارت  کاملبست و توقف ایجاد بن
و اصناف مناطق شمالي کشور از حکومت درخواست کردند تا با مذاکره با حکومت 

ازند. پس از ناکامي حکومت در دشده بپرهای ایجادروسیه به رفع مشکالت و محدودیت
دست به تأسیس جمعیتي به نام  1305از زمستان  تجار و اصنافانجام این کار بود که 

 12، المتین)حبل جارت روسیه در مناطقي چون گیالنعلیه ت «نهضت مقاومت اقتصادی»

، المتین)حبل آذربایجان ،(9: 2935494سازمان اسناد ملي ایران، ش ) قزوین (9/9 :1345شعبان 

 و حتي اصفهان (26-21/26-22ش: ذیقعده22، همان) تهران(، 29-14/28 :1345 رمضان 24
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تشکیالتي در مناطق شمالي زدند. هدف ایجاد چنین ( 29-14/28 :1345رمضان  24، همان)
ایجاد ممانعت برای ورود اشیاء  ،نهضت مقاومت اقتصادی قزوین ةاساس بیانیکشور بر

سي تا زمان های روخانهتجارتتجملي روسیه به ایران و همچنین ترک معامله با تجار و 
)سازمان اسناد  حکومت روسیه بود از سویبرای تجار ایراني شده های ایجادرفع محدودیت

ها با آگاهي از مشکالتي که اعضای این انجمن ،از سوی دیگر .(9: 2935494ش  ،ي ایرانمل
 برایوجود آورد، از دولت و مجلس تقاضا کردند تا هعدم توازن صادرات و واردات ایران ب

الورود ند، از ورود اشیاء تجملي روسي بدون دریافت حقکنبا روسیه اقدام  آنل تعدی

کاال با قیمت عادالنه  ةمبادل براید و با دولت روسیه قراردادی تجاری شوجلوگیری 
تجاری که در همدان  همچنین .(11: همان) که منافع دو طرف را تأمین کندند کنمنعقد 

با اشاره به  خود ةدر بیانی ،ت کرده بودندبادرمقاومت اقتصادی م به تشکیل نهضت
شدن و افزایش میزان بیکاری، کمبود نقدینگي و افزایش میزان واردات بر لزوم صنعتي

به محصوالت  مرتبط هایکارخانه نیازمورد زراعي حصوالتم تقویت نساجي، هایکارخانه تقویت

 .(154 :1381ارساني، ترابي ف) ریسي و قندسازی تأکید کردندکشاورزی همچون نخ
 

 نتیجه .7
 های تجاری ونشتورک وشوروی به کمپاني صادرات و واردات واگذاری حق انحصاری

در راستای سیاست حکومت این کشور در جهت  سنترسایوز از سوی حکومت شوروی
ها در را برای عملکردهای انحصارگرایانه این کمپاني زمینه ،کردن تجارت خارجيملي

از آذربایجان تا را اقتصاد مناطق شمالي کشور  و هم کردابا ایران فر مناسبات تجاری
ه از بجانبه برقراری روابط تجاری یکداد. این عملکرد که قرارتأثیر ت تحتشدّخراسان به

بست بحران و بن به ،دشميمنجر طور اخص این دو کمپاني با ایران سوی شوروی و به

 . ن زدداماقتصادی در مناطق شمالي ایران 
در  ،مخصوصاً اقتصاد تجاری ،های مختلف اقتصاد ایرانچنین شرایطي بخش در
این  يپ دچار بحران شد. در مذکورهای کمپاني ةبجانهای انحصاری و یکعملکرد ةنتیج

تجار مناطق شمالي کشور در صادرات کاال به روسیه و واردات از این کشور با  ،وضعیت
های شدید آنان را به همراه داشت. له اعتراضئاین مسمحدودیت جدی مواجه شدند که 

عملکرد های ایراني به تجار مناطق شمالي کشور خواستار واکنش جدی دولت
آنچه بیش از همه  ،در این میان های تجاری شوروی شدند.کمپاني انحصارگرایانة

هایي لاختال ،کرداین مشکل ضروری ميهای ایران را برای رفع دولت ةضرورت مداخل
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دامن های تجاری ونشتورک و سنترسایوز در اقتصاد مناطق شمالي کشور يبود که کمپان
ی مردم را هم با هاتودهبلکه زندگي و معیشت  ،تنها تجارنه ،آن ةو در نتیج زدندمي

ي در ایران مانند برج و مواد غذایاقالم کردند. خرید و احتکار برخي مشکل مواجه مي
و افزایش قیمت برخي از محصوالت وارداتي از  یش قیمت فروش آنهام با هدف افزاگند

که ها بود کمپانياین جمله عملکردهای تجاری ، مانند نفت و قند، ازروسیه به ایران
معیشت، بیکاری، رواج  يسخت يپیامد چنین وضعیت .کردزندگي مردم را نیز مختل مي

نهایت به درکه  در مناطق شمالي ایران بود افزایش نارضایتي ،تر از همهقاچاق کاال و مهم

 .مقاومت اقتصادی در میان تجار سربرآورد جنبش نهضت شکل
های های حکومتتالش، لیکن بود ضروری مشکالت رفع برای حکومت ةمداخل اگرچه

 تا شهریورو با حکومت سیدضیاءالدین طباطبائي آغاز شد  1300ایراني که از بهار 
پلماسي کشور در یدستگاه د های ایران، ضعفودن عمر دولتببه دلیل کوتاه 1306

 ةواسطهب کمپاني دواز  شوروی حمایتي هایسیاست ،همه از ترمهم و الملليبین مناسبات

های به دولت حکومت این دیپلماتیک فشارهای اعمال و انقالبي و ایدئولوژیک رویکردهای
  ایراني ناکام ماند.

 

 منابع
 ه.ش.   1300س، 2، ش.پ 63اسناد وزارت خارجه، ش کارتن  اداره کل آرشیو و

 .       1300 س ،33، ش.پ 33 ش کارتن سند به ،                                  
 .       1300 س ،21، ش.پ  46ش کارتن به سند،                                   
 .1301 س ،31، ش.پ 35 تنش کار به سند،                                   
 .1301 س ،12، ش.پ 49 ش کارتن به سند،                                   
 1301، س 11، ش.پ 66 ش کارتن به سند،                                   
 .1302 س ،52، ش.پ 36 ش کارتن به سند،                                   

 .1302 س ،152، ش.پ 16 ش کارتن به سند،                                   
 .1302 س ،9، ش.پ 49 کارتن ش به سند،                                   
 .1301، س5، ش.پ30 ، سند به ش کارتن __________

اد سازمان اسن ،، تهرانرضاشاه ةهای کمونیستي در دوراسناد احزاب سیاسي ایران: فعالیت ،بیات، کاوه
 .1370، ملي ایران

 .1301 فروردین، 145 ، شاتحادروزنامة 
 .1301 دی، 281 ، ش                                  

 .1301خرداد ، 1156 ، شروزنامة ایران
 .1301 ، مرداد70، شآزادایران  روزنامة
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 .1301، اردیبهشت32، ش __________
 .ق1345، شعبان 9 ، شالمتینحبل روزنامة

 ق.1345، رمضان 14، ش                                   
 .ق1345، ذیقعده 22-12 ، ش                                  

 .1301 ، آذر104 ، شایرانروزنامة ستارة 
 .1301آذر،  105 ش ،                                  

 .1301 ، فروردین13 ، شسرخ روزنامة شفق
 .1301،  تیر4 ، ش                                  

 .1300شهریور، 65ش  ،روزنامة عصر انقالب

پژوهش های ة مجل،  «روابط ایران وشوروی و تشکیل نهضت مقاومت اقتصادی»، سهیال ترابي فارساني،
 .1381 پائیز و زمستان،172-143یکم، وام و سيدوم، ش سي ة، دوردانشگاه اصفهانتاریخي 

 .1384، تهران، تاریخ ایران ،تجارت مشروطیت و دولت مدرن ،                                  
 .2935494ش  به سند سازمان اسناد ملي ایران،

 .1387، نشر نيتهران، ، اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم، سیف، احمد
 .1384، مورخارجهوزارت ا ،، تهرانروابط ایران و شوروی در دوره رضاشاه محمود،طاهراحمدی، 

 .                     ق0-0-51777ش  به سند مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
 . م12-1518-72ش سند به ،                                   
 م.            14-335-61ش سند به ،                                   
       .م14-651-39ش سند به ،                                   
 م.  16-76-28ش سند به ،                                   

 م.12-1518-72، سند به ش __________
            م.12-1518-138، سند به ش __________

 .م12-1412-9ش سند به ،                                   
 ن.0-0-12746ش سند به ،                                   

                 ن.0-0-12669، سند به ش __________
 .ن0-0-12688ش سند به ،                                   
 ن.0-0-12693، سند به ش __________
 ن.0-0-12698، سند به ش __________

 .                   ن0-0-46429ش سند به ،                                   
 .ن0-0-12756ش سند به ،                                   
 . ن0-0-12731ش سند به ،                                   

  ن.0-0-12780، سند به ش  __________
 ن.0-0-12785 ، سند به ش __________
  ن.0-0-12655به ش  د، سن __________



 شوروي در مناطق شمالي ايران... تسنترسايوزي ونشتورگ و هاتجاري کمپاني عملکرد و پیامدهاي فعالیت/ 136

                .ن0-0-12764سند به ش ، __________
 ن.0-0-18245ش سند به ،                                   
 ن. 0-0-12767ش سند به ،                                   

                 .ن0-0-24706، سند به ش __________
 .ن0-0-24712ش سند به ،                                   
 .               ن0-0-12667ش سند به ،                                   
 .ن0-0-12708ش سند به ،                                   
 .ن0-0-12705ش سند به ،                                   

  ن.0-0-24703، سند به ش ___________
 ن.0-0-24704، سند به ش ___________

 ن.0-0-12669، سند به ش ___________
 ن.0-0-12287، سند به ش ___________

 .ن0-0-18488ش سند به  ،                                  
 .                ن0-0-12730ش سند به  ،                                  
 .ن0-0 -12741ش سند به ،                                   
 .                ن0-0-12760ش سند به ،                                   
 .ن0-0-11920ش سند به ،                                   
 .ن0-0-21789ش سند به ،                                   

 ن.0-0-12781، سند به ش __________
 ن.0-0-12709، سند به ش __________

 ن.0-0-12564، سند به ش __________
 ن.0-0 -11922، سند به ش __________

 .1302، 108های سیاسي، سند به ش.پ مرکز اسناد مؤسسة مطالعات و پژوهش
 .1373، البرز، ، تهرانوران پهلویسیاست خارجي ایران در د شنگ،مهدوی، عبدالرضا هو

 
 

IRAN POLITICAL DIARIES, General Editor: R.M.Burrel, volume6:1921-
1923,Cambridge :Archive Editions Ltd, 1997. 

 
 


