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چکیده
پس از پیروزی انقالب چپگرایانه در همسایة شمالي ایران ،یعني روسیه ،حکومت این کشور بنا بر
رویکرد سوسیالیستيِ خود ،اقتصاد را کامالً در اختیار گرفت و تجارت خارجي را ملي اعالم کرد .برای
تحقق این هدف ،حکومت شوروی در اواخر سال 1299ش دو کمپاني دولتي ونشتورگ و تسنترسایوز را
تأسیس و صادرات و واردات شوروی را به انحصار آنها درآورد .پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد روسیه ،زمینه
را برای فعالیتهای این دو کمپاني در مناطق شمالي ایران ،اعم از خراسان ،مازندران ،گیالن و آذربایجان
فراهم کرد .بر این اساس ،مقالة پیشرو به این پرسش پاسخ ميدهد که عملکرد تجاری کمپانيهای
ونشتورگ و تسنترسایوز در ایران طي سالهای  1300تا 1306ش چه بود و چه پیامدهایي را با خود به
همراه داشت؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش تحقیق تاریخي و بهکارگیری اسناد و مدارک
آرشیوی صورتگرفت ،نشان ميدهد که عملکردهای تجاری این دو کمپاني ،ضمن اینکه اقتصاد مناطق
شمالي کشور را با بحران جدی مواجه کرد ،نارضایتي شدید تجار ایراني را به همراه آورد .بهعالوه ،از
زوایای سیاسي و اجتماعي نیز آثار بسیاری برجایگذاشت .تالشهای حکومت ایران برای رفع این بحران
بهواسطة رویکرد سیاسي ایدئولوژیک حکومت شوروی تا انعقاد قرارداد تجاری ایران و شوروی در شهریور
1306ش بينتیجه ماند.
واژههاي کلیدي :عملکرد تجاری ،پیامدهای سیاسي و اقتصادی ،ونشتورک ،سنترسایوز ،ایران،
شوروی.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

H.shojaee@umz.ac.ir
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 .1مقدمه
بخشهای مهمي از صفحات تحوالت تاریخ معاصر ایران ،تحتتأثیر تحوالت همسایة
شمالي خود بوده است .این تأثیرپذیری که ناشي از سیاستهای توسعهطلبانة امپراتوری
تزاری روسیه بود ،مخصوصاً پس از جنگهای ایران و روس و انعقاد عهدنامة ترکمانچای
تشدید شد .بدینترتیب بود که تقریباً در تمامي دوران قاجار ،تحوالت تاریخي روسیه و
سیاستهای حاکمان آن بر تحوالت تاریخي ایران تأثیر گذاشت .از این قاعده پیروزی
انقالب بلشویکي اکتبر  1917روسیه نیز مستثنا نبود .با پیروزی انقالب روسیه،
شعارهای رهبران آن اگرچه بر نفي سیاستهای رژیم تزاری استوار بود و بدینترتیب
امید به ایجاد فصلي جدید در مناسبات میان دو کشور را ایجاد کرد ،اما سیاستهای
عملي اتخاذشده از سوی سران حکومت انقالبي مخصوصاً در حوزة اقتصاد ،کوتاه زماني
در این احساس امید تردیدهای بزرگ ایجاد کرد.
در میان این سیاستها ميتوان به تأکید سران حکومت شوروی بر اقتصاد سوسیالیستي
و غیرسرمایهداری اشاره کرد که به رویکردهای انحصارگرایانة دولت بر تمام منابع و
بخشهای اقتصاد این کشور منجر شد .در راستای تحقق سیاستهای انحصارگرایانه بر
پایه ایدئولوژی انقالبي ،حکومت شوروی در اواخر سال 1299ش تجارت خارجي را در
این کشور ملي کرد و در راستای تحقق این هدف دو تجارتخانة وابسته به دولت
سوویتي به نامهای ونشتورگ ( )Vneshtorgو تسنترسایوز ( )Tsentrosoyuzرا بنیان
نهاد .این دو کمپاني تجاری که بهصورت انحصاری صادرات و واردات شوروی را در
اختیار گرفتند ،بهسرعت حوزة فعّالیّت خود را در مناطق شمالي ایران از خراسان تا
آذربایجان گسترش دادند و در شهرهای بزرگ کشور شعباتي ایجاد و تجارت شمال
ایران را طي سالهای نخست دهة 1300ش در اختیار گرفتند .در چنین شرایطي که
این دو کمپانيها بر اقتصاد شمال ایران مسلط شدند ،عملکرد تجاری آنها در این مناطق
طي سالهای 1306-1300ش با خود پیامدهایي به همراه داشت.
بر این اساس ،هدف اصلي نوشتار پیشرو بررسي عملکرد و پیامدهای فعالیت تجاری
کمپانيهای ونشتورک و تسنترسایوز در ایران طي دوره مزبور است .برای تحقق این مهم
این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخي و بهکارگیری اسناد و
مدارک آرشیوی به طرح و پاسخگویي این پرسش بپردازد که عملکرد تجاری کمپاني-
های ونشتورک و سنترسایوز در ایران طي سالهای  1300تا 1306ش چه بود و چه
پیامدهایي را با خود به همراه داشت؟
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دربارة پیشینه تحقیق باید عنوان کرد که اگرچه پیرامون مناسبات ایران-شوروی
کتابهایي همچون اسناد روابط ایران و شوروی ( )1374و روابط ایران و شوروی در
دورة رضاشاه ( )1384از طاهراحمدی ،کتاب از لنین تا پوتین ( )1385نوشتة طلوعي ،و
همچنین کتاب اتحاد جماهیر شوروی و رضاشاه ( )1385از وليزاده طي دو دهة اخیر به
رشته تحریر درآمده است ،اما عمده مطالب این کتابها حول محور مسائل سیاسي-
نظامي است؛ ازینرو ،شاید بتوان گفت تنها پژوهش نسبتاً مرتبط با تحقیق پیشرو مقالة
«روابط تجاری ایران و شوروی و تشکیل نهضت اقتصاد در اوایل عصرپهلوی» ( )1381از
سهیال ترابي-فارساني است که در آن نیز نویسنده بر پیدایش نهضت اقتصاد تجّار ایراني
در اواسط دهة 1300ش تاکید کرده است .بر این اساس ،باتوجهبه عدم تمرکز جدی
مسئله و موضوع تحقیق آن مقاله بر عملکرد و پیامدهای فعالیت کمپانيهای تجاری
ونشتورک و سنترسایوز در ایران طي سالهای موردنظر ،مقالة پیشرو بدیع است.
 .2عملکردهاي تجاري کمپانيهاي ونشتورگ و تسنترسايوز در ايران
تشکیل دو کمپاني ونشتورگ (ادارة تجارت خارجي شوروی) و تسنترسایوز (ادارة متحد مرکزی
شوروی) در سال  1299و فعالیتهای تجاری آنها ،اخالل و نابسامانيهای زیادی در
تجارت شمال ایران طي سالهای  1306-1300ایجاد کرد که در نتیجة آن تجار مناطق
شمالي کشور خسارتهای زیادی متحمّل شدند .نشانة بارز خسارت به بازرگانان شمال
کشور را ميتوان در کاهش میزان صادرات آنان به روسیه و وارداتشان از آن کشور
مشاهده کرد؛ برای مثال تا پیش از تشکیل کمپانيهای مذکور ،ایران از صادرات برنج به
روسیه و واردات نفت از این کشور دارای تراز مثبت موازنة تجاری معادل  62میلیون
قران بود .این درحالي بود که پس از تشکیل این دو کمپاني تجاری ،ایران از صادرات
برنج و واردات نفت با کسری موازنة تجاری 14میلیون قراني مواجه شد (اسناد وزارت
خارجه.)20/ 31/35 :1301 ،
فشار بر تجّار ایراني از سوی این کمپانيها هم در خاک روسیه و هم در ایران اعمال
ميشد که البته وضعیت آنان در روسیه بسیار نامطلوبتر بهنظرميرسید .دربارة این
اوضاع گزارشي از سوی نمایندة سیاسي ایران در قفقاز بدین شرح ارائه شده است« :ادارة
تجارت خارجي (ونشتورک) و ادارة متحد مرکزی (تسنترسایوز) قریباً تمام تجارت ایران را
منحصر به خود نموده ،اشکاالت زیادی ایجاد و اسباب زحمت فوقالعاده تجّار ميشوند؛
چنانکه ميتوان گفت تجارت با ایران از این راه اسمي و بيمفهوم است» (اسناد تاریخ
معاصر0-0-12746 :ن).
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عالوه بر گزارشهای رسمي دولتي ،گزارشهای غیررسمي از تجار ایراني دربارة
وضعیت نامناسب آنها در روسیه در نتیجة عملکرد کمپانيها وجود دارد؛ برای مثال،
یکي از تجار بزرگ مشهد از کارشکني شعبة تجارتخانة ونشتورک در تاشکند چنین
گزارش ميدهد« :به عقیدة چاکر اشکاالتي که تاکنون برای اتمام معاهدة پیشین آمده،
قسمت عمدة او را شعبات ونشتورک ایران مخصوصاً ونشتورک خراسان به معیّت شعبة
ونشتورک تاشکند باعث بودهاند» (همان14-335-61 :م).
تجّار ایراني حتّي درون مرزهای کشور خود نیز از سوی تجارتخانههای مزبور تحت
فشار بودند .نمونهای از این محدودیتها را در شکوائیهای ميتوان مشاهده کرد که یکي از
تجّار ایراني به مجلس و دولت ایران بدین شرح ارائه کرد« :در فریدونکنار و سایر بنادر
ایران ادارة ونشتورک و سانطرسایوز هرروز یک اداره تشکیل داده و تمام مالالتجاره ،اعم
از مال ایران یا روسیه را تحت انحصار درميآورند .هرروز منافع خودشان اقتضا ميکند
قانون جدید و قراری تازه وضع نمودند و در بردن آخرین دینار اهالي از هیچ اقدامي
فروگذار ندارند» (همان0-0-12688 :ن) .انجام چنین اقداماتي از سوی آنان عالوه بر ایجاد
نارضایتي در میان بازرگانان فریدونکنار ،در میان بازرگانان شهرهای دیگر مازندران
مانند بندرگز (همان0-0-46429 :ن) ،مشهدسر (همان0-0-12756 :ن) و بارفروش (همان:
0-0-12731ن) نیز نارضایتي ایجاد کرد.
در خراسان این فعالیتها ،نارضایتي جدّی بازرگانان در مشهد (همان14-335-61 :م)،
قوچان (همان0-0-18245 :ن) و سرخس (همان0-0-12767 :ن) را به همراه داشت .در
شمالغرب ایران هم وضعیت به همین منوال بود .در نتیجه همین نارضایتي بود که تجار
اردبیل شکوائیهای به نخستوزیر ایران در خصوص عملکرد انحصاری دو کمپاني روسي
ارائه کردند (همان0-0-24712 :ن؛ 0-0-12667ن و 0-0-12708ن).
تجار گیالن وضعیت آشفتهتری داشتند .بازرگانان این منطقه بیش از تجار دیگر
نواحي شمال کشور از تعدّیات تجارتخانة ونشتورک رنج ميبردند .تعدیات تجاری این
تجارتخانه به اندازهای بود که یکي از مقامات حکومتي این ایالت طي تلگرافي مقامات
ایراني در پایتخت ضمن رقتانگیز توصیفکردن وضعیت تجار و کشاورزان این منطقه
عنوان کرد« :اراضي به اندازة نصف لمیزرع و بالسکنه مانده ،مختصر محصولي هم که
تولید شده خریدار ندارد .قلیل وارد و صادره انحصار به ونشتورک ،یعني ادارة تجارتخانة
خارجه روس دارد .به هر قیمتي که میل دارد ،واردات خود را ميفروشد و صادرات را
خریداری ميکند» (همان0-0-51777 :ق).
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عالوه بر تجار انزلي که از وضعیت موجود شکایت داشتند و قویّاً خواستار رفع این
معضل از سوی مقامات ایراني بودند (اسناد وزارت خارجه23/2/63 :1300 ،؛ اسناد تاریخ معاصر:
0-0-24704ن) ،تجار رشت (اسناد تاریخ معاصر0-0 -12287 :ن) و آستارا (همان-0-12669 :
0ن) هم شکوائیههایي به دولتمردان ایراني برای رفع مشکالتي که کمپاني ونشتورک
برای فعالیت تجاری آنها ایجاد کرده بود ،فرستادند .در منطقة آستارا که در مجاورت مرز
شوروی قرارداشت ،نهتنها تجّار عمده ،بلکه کسبه و بازرگانان خردهپا نیز از سوی
تجارتخانههای روسي تحتفشار بودند .در تلگرافي از رشت به تهران دربارة تجّار خرده-
پای آستارا آمده بود« :اشخاص کاسب بيبضاعت که با مختصر سرمایه با حملونقل پنج
من و ده من مالالتجاره به آستارای روس امرار معاش مينمودند ،جدیداً به تحریک
شعبه ونشتورک ممانعت شدید کرده ،بدین واسطه افالس عمومي در این مملکت تولید
ميشود» (همان0-0-12705 :ن).
شایان ذکر است که انحصارطلبي تجارتخانههای شوروی ،حتّي تجار خارجي مقیم
ایران را نیز در مضیقه شدیدی قرار داد؛ برای مثال ،در اواسط سال 1300ش کنسول
شوروی در انزلي و نمایندة شرکت ونشتورک ،اداره نفت «اسبار» متعلّق به یکي از اتباع
لهستاني را در خاک گیالن توقیف کردند (اسناد وزارتخارجه.)13/21/46 :1300 :
در نتیجة چنین اقدامهایي دور از ذهن نبود که اقتصاد تجاری گیالن دچار اخالل و
پریشاني شود؛ چنین اخاللي را ميتوان در گزارش یکي از مقامهای نظامي گیالن دید؛
در این گزارش ،بر این نکته تأکید شده است که آنان کاالهای ایراني را با کمترین قیمت
خریداری ميکردند و امتعة روسي را با هر بهایي که ميخواستند در ایران به فروش مي-
رساندند؛ فيالمثل برنج را که قبالً مجبور به خرید هر پوط آن به بیست قران بودند .فقط
 5قران خریده و بعد از حمل به روسیه  25قران ميفروختند .همچنین ،قند را در باطوم
فقط  30قران ميخریدند ،اما در ایران به بیش از دو برابر قیمت ،یعني  60تا 70قران
ميفروختند (مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسي.)104-101/108 :1302 ،
اما این قبیل عملکردهای کمپانيهای تجاری شوروی ،پیامدهای متعددی در ایران
داشت که بهویژه در حوزة اقتصاد تجاری در مناطق تحت فعالیت این کمپانيها بیشتر
بهچشمميآمد .در ادامه این پیامدها بررسي ميشوند.
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 .3پیامدهاي فعالیت تجاري کمپانيهاي ونشتورگ و تسنترسايوز در اقتصاد ايران
در نخستین گام ،نتیجة مستقیم چنین عملکردیهایي تهدید معیشت تجار و حتي
تودههای مردم بود .چنین تهدیدی را تودهها ،مخصوصاً بهواسطة کمیابشدن اقالم ضروری
مصرفي و افزایش میزان بیکاری احساس ميکردند؛ برای مثال ،انتقال بیشازحدِّ غلّات
توسط کمپانيهای ونشتورک و تسنترسایوز از خراسان به خاک شوروی معضل کمبود مواد
غذایي و افزایش قیمت گندم را در شهرهای شماليِ آن منطقه به همراه داشت.
درحاليکه براساس گزارش حکومت خراسان تهیة نان در مناطق شمالي این ایالت
مانند مشهد ،باجگیران ،قوچات ،درگز و کالت بهواسطة خرابي محصول گندم با مشکل و
گراني قیمت مواجه شده بود ،تجارتخانة ونشتورک با خرید  24هزار پوط گندم در این
ایالت و حمل تنها چهار هزار پوط آن به روسیه و احتکار مابقي آن در خراسان موجبات
افزایش نگراني مردم خراسان از کمبود نان و به دنبال آن افزایش قیمت گندم را فراهم
کرد .این مسئله موجب اعتراض و تحصن مردم مشهد و قوچان در تلگرافخانه شد (اسناد
تاریخ معاصر83 :تا12-1518-72م).
عالوه بر خراسان ،در مازندران نیز مستنداتي دربارة اثرات مخرّب فعّالیتهای ونشتورک
بر وضعیت معیشت تجار و تودههای مردم وجود دارد .انحالل یک مرکز خیریّه برای
کمک به بینوایان و افراد تهیدست در مشهدسر (بابلسر) نمونة بارز پیامدهای منفي
فعالیت کمپانيهای تجاری شوروی است .بازرگانان مشهدسر که با کمکهای مالي خود
از فعالیت یک دارالمساکین در این شهر حمایت ميکردند ،وقتي در رقابت نابرابر با
تجارتخانة ونشتورک دچار زیان اقتصادی شدند ،از کمک به دارالمساکین اجتناب
ورزیدند که در نتیجة آن ،این مرکز خیریه به دلیل مشکالت مالي منحل شد (اسناد تاریخ
معاصر0-0-18488 :ن) .از دیگر اقدامات کمپانيهای مزبور ،سوءاستفاده از نیاز مردم منطقه
به نفت بود .از آنجاکه نفت از روسیه وارد ميشد و انحصار آن نیز عمدتاً در اختیار
کمپانيهای شوروی قرارداشت ،این دو کمپاني از این موقعیت بهره برده ،بعد از واردکردن
نفت به ایران آن را در انبارها نگه ميداشتند و زماني که نفت بازرگانان ایراني به اتمام
ميرسید ،آن را با قیمتي بهمراتب بیشتر از قیمت معمول به فروش ميرساندند (روزنامة
اتحاد ،دی .)2/281 :1301
در کنار نفت ،تجارت برنج هم در نتیجة عملکرد تجاری کمپانيهای شوروی با
مشکالتي مواجه شد .صادرات بيرویة برنج از گیالن به قفقاز توسط آنان موجب کمبود
این محصول در بازارهای گیالن شد .این مسئله موجب بروز درگیری میان ساکنان
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رشت و بندرانزلي با ماموران حکومتي شد (روزنامة شفق سرخ ،تیر .)2/4 :1301در پي چنین
وضعیتي ،وزارتداخله از وزارتخارجه درخواست کرد تا صادرات برنج به شوروی را به
واسطة آنکه تهدیدی جدی بر معیشت مردم است ،متوقف کند (اسناد تاریخ معاصر-138 :
12-1518م) .این در حالي بود که مقامات شوروی به دلیل سرمای سخت زمستان و
قحطي شدید ناشي از آن ،به تجارتخانة ونشتورک دستور دادند تا یک میلیون پوط
(معادل18هزار تُن) برنج از گیالن و مازندران خریداری و روانة روسیه کند ( IRAN
.)POLITICAL DIARIES, 1997: 341
بیکاری را هم ميتوان از پیامدهای عملکرد تجارتخانههای شوروی در ایران دانست.
روزنامة ستارة ایران در گزارشي ،علت آمار زیاد تهیدستان و بيخانمانها را در قزوین،
ناشي از سیاستهای تجاری حکومت شوروی در تجارت خارجي بیان ميکند؛ زیرا اتخاذ
سیاست تجاری انحصارگرایانه توسط حکومت شوروی مانع از صدور صنایع دستي ایران
به شوروی و در نتیجه ورشکستگي ،بیکاری و تهیدستي فعالین در این بخش ميشد
(ستارة ایران.)3/1301:138 ،

بیکاری ناشي از سیاستهای تجاری انحصارگرایانة حکومت شوروی ،گریبانگیر فعاالن
صنف شاليکوبان نیز شد .در نتیجة چنین شرایطي ،برخي از تجار شهر انزلي که با هدف
صدور برنج به جای شالي به روسیه ،کارخانة شاليکوبي تأسیس کرده بودند ،در اسفند
1301ش طي نامهای به دو وزارتخانة فوائد عامّه و داخله از بیکارشدن حدود شصت
کارگر که در نتیجة انحصار صادرات برنج بهصورت شالي به روسیه (توسط کمپاني
ونشتورک) به وجود آمده بود ،شکایت کردند (اسناد تاریخ معاصر12-1412-9 :م).
افزون بر اینها ،مستندات تاریخي از تأثیر کمپانيهای تجاری روس بر ورود و خروج
مخفیانة کاال از مرزهای ایران و شوروی حکایت دارد .روزنامة ایران در یکي از شمارههای
خود عنوان ميکند که با سیطرة تجاری ونشتورک در منطقة قفقاز ،اگر بازرگانان ایراني
درصدد حمل کاال از ایران به قفقاز و بالعکس بودند ،ميبایست باالجبار  %20از قیمت
کاال را بهعنوان حق گمرکي پرداخت کنند که این ،به غیر از حق ترانزیت بود .با این
اوصاف ،تاجران ایراني کامالً متضرّر ميشدند و چارهای نداشتند ،مگر آنکه به دریانوردان
ترکمن که در قاچاق کاال تبحّر داشتند ،روی آورند و از طریق کرجيها و قایقهای آنها
امتعة خود را از مرز عبور دهند (ایران ،خرداد .)2/1156 :1301
پدیدة قاچاق کاال بین ایران و آسیای میانه تنها به قاچاق کاال از ایران به آسیای
میانه اختصاص نداشت .بلکه کاالها به صورت قاچاق از این منطقه به ایران نیز وارد مي
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شد .مطابق گزارشي از دیپلماتهای ایراني در عشقآباد «اگر تجار و کسبة ایراني مختصر
امتعه بخواهند به سمت ایران حمل نمایند ،یا اجازه نميدهند و اگر هم اجازه دهند،
تحمیالتي وارد مينمایند که صاحب مال بهکلي منصرف ميشود و به این جهت ،مسئلة
قاچاق شیوع کلي پیدا کرده است» (ستارة ایران ،آذر  .)2/105 :1301همچنین ،وزارت مالیه
طبق گزارش ادارة گمرکات ایران ،از احتمال زیاد وجود مشارکت میان ترکمنها با
تجارتخانههای شوروی برای قاچاق کاال پرده برداشت و از وزارت امور خارجه خواست
تا بهمنظور جلوگیری از این روند و ایجاد امنیّت در منطقه ،یک کشتي جنگي ایراني در
دریای مازندران مستقر کند (اسناد وزارتخارجه .)3/5/30 :1301 ،افزون بر این ،کنسول ایران
در عشقآباد ،معامالت تجاری ایران و شوروی در آن منطقه همچنان در اختیار
تجارتخانة ونشتورک بوده است و تجّار ایراني اجباراً کاالهای خود را بهصورت قاچاق از
مرز عبور داده ،به خاک شوروی وارد ميکردند (همان.)103/52/36 :1302 ،
با نظر به اینکه یکي از پیامدهای قاچاق برای اقتصاد کشور کاهش درآمد گمرکي
است ،براساس گزارش وزارت مالیة ایران ،همهساله حدود 1میلیون پوط جو به خارج از
کشور حمل ميشد که از این راه ميبایست مبلغ  55هزار تومان حق گمرکي عاید دولت
ایران ميشد که چون وسایل جلوگیری از قاچاق وجود نداشت ،بخش عمدهای از این
محموله بهصورت قاچاق خارج ميشد (همان )3/5/30 :1301 ،و درنتیجه درآمدهای دولت
از این محل کاهش ميیافت.
چالشهای ایجادشده در نتیجة فعالیتهای تجاری کمپانيهای شوروی و پیامدهای
ناشي از آن ،نارضایتيهای زیادی در میان اقشار مختلف جامعه ،مخصوصاً تجار بهوجودآورد؛
به همین دلیل ،تجار شهرهای مناطق شمالي کشور در مراسالت و تلگرافهای متعدد،
اعتراض خود را به وضعیت دشواری که کمپانيهای روسي ایجاد کرده بودند ،به حکومت
مرکزی ،وزارتخانهها و ادارات مربوط اعالم ميکردند و از دولت انتظار داشتند به این
شرایط واکنش مناسبي نشان دهد؛ لذا حکومت نیز باوجود پایههای لرزان خود ،برای
رفع این مشکالت تالشهایي کرد که این تالشها در ادامه بررسي ميشوند.
 .4واکنش دولت ايران به عملکردهاي کمپانيهاي تجاري شوروي در ايران
آشفتگيهای سیاسي و اقتصادی که پس از انقالب مشروطه گریبانگیر ایران شده بود ،با
کشیدهشدن دامنة جنگ جهاني اوّل به ایران تشدید شد .درپي این وضعیت ،تضعیف
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حکومت مرکزی که پس از انقالب مشروطه آغاز شده بود ،تشدید شد که نتیجة آن،
رویکارآمدن دولتهای ضعیف و ناتوان در عرصة دیپلماسي بود.
در چنین وضعیتي ،بحران اقتصادی ناشي از سیاستهای اقتصادی حکومت انقالبي
شوروی ،آزموني دیگر پیش روی دستگاه دیپلماسي ایران گذاشت .نارضایتي تجّار ایراني
از تنگناهای ایجادشده از سوی ونشتورک و تسنترسایوز ،با رویکارآمدنِ سیدضیاء
طباطبایي علني شد .وی پس از دریافت نامة شکوائیة بازرگانان دربارة سختگیریهای
تجارتخانههای روسي به وزیر فالحت و تجارت دستور أکید داد تا به این موضوع
رسیدگي کند (اسناد تاریخ معاصر0-0-24703 :ن).
عليرغم چنین تأکیدی در پایان دورة سهماهة ریاستالوزرائي سیّدضیاء ،مشکالت
بازرگاني برطرف نشد .دلیل چنین ادعایي این است که در تیر  1300مقارن با اوایل
نخستوزیری احمد قوام ،وزارت تجارت و فالحت در گزارشي به وزارت خارجه از
وضعیت اسفناک تجارت در مناطق شمالي ایران طي آن سال و علل آن صحبت به میان
ميآورد (همان0-0-12698 :ن) .دولت احمد قوام که در این مقطع زماني حدود هشت ماه
بر سر کار بود و چالشهای زیادی ازجمله جنبش جنگل در گیالن و قیام کلنل پسیان
را در خراسان پیش رویِ خود ميدید ،در ماههای پایاني سال 1300برای حل این مسئله
اقداماتي کرد ،اما راه به جایي نبرد .صحت چنین ادعایي را ميتوان در تلگرافهایي
حاکي از نارضایتي تجّار مناطق شمالي ایران مانند بندرگز (همان0-0-24706 :ن) ،بارفروش
(همان0-0-12693 :ن) ،قوچان (همان0-0-18245 :ن) ،باجگیران (همان0-0-12767 :ن)
بندرانزلي (همان0-0-12669 :ن) و آستارا (همان0-0-24712 :ن) مشاهده کرد که در آنها
خواستار رسیدگي به وضعیت نابسامان خود از سوی دولتمردان ایراني بودند .شدّت این
نارضایتيها به اندازهای بود که در برخي از شهرهای مازندران مانند مشهدسر ،کار به
تحصّن تجار در تلگرافخانه کشید (همان0-0-12780:ن).
در چنین جوی از نارضایتي ،نخستوزیر جدید حسن مشیرالدوله ،اقدامهای خود را
برای رفع این مشکل آغاز کرد .به همین منظور ،وی در مکاتبهای با وزارت امور خارجه
عنوان کرد که «شکایاتي از تجار مشهدسر راجع به تضییقات که از طرف ونشتورک ميشود
واصل گردید و چون ادامة شکایات جز تولید زحمت برای دولت و خسارت تجار ندارد،
زودتر معلوم فرمایید از مذاکرات با سفارت چه نتیجه حاصل شد و چه اقداماتي در آن
باب کردهاند که به تجار جواب داده شود» (همان0-0 -12785 :ن) .مشیرالدوله سعي کرد
تا برای حل این مسئله بیشتر تالش کند؛ لذا او با تهدید به مقابلهبهمثل ،خواستار توقّف

 /126عملکرد و پیامدهاي فعالیت تجاري کمپانيهاي ونشتورگ و تسنترسايوز شوروي در مناطق شمالي ايران...

اجحافات و اقدامات ناصواب مؤسسات بازرگاني شوروی شد (همان0-0 -12655 :ن) .عالوهبر
این ،وی دور تازهای از رایزنيها را برای انعقاد عهدنامة تجاری جدید با حکومت شوروی
در دستور کار قرارداد .انجام این کار از آن جهت ضرورت داشت که بنا بر اظهار نمایندة
سیاسي ایران در تفلیس« ،قطع ید استیالی ونشتورک از تجارت ایران هنگامي میسر
ميشود که دولت ایران و مأمورین آن موفق به انعقاد عهدنامة نافع گردند» (همان:
0-0-12764ن).
طي همین برهة زماني ،در بارفروش (بابل) و مشهدسر ،بازرگانان درصدد برآمدند تا با
مساعدت برخي علما و روحانیان مستقیماً علیه تجارتخانة ونشتورک وارد عمل شوند (اسناد
تاریخ معاصر0-0-12730 :ن) .این مسئله موجب نگراني مقامات سیاسي ایران شد .حاکم
طبرستان در گزارش به نخستوزیر اعالم کرد که به دلیل ترس از واکنش کشتيهای
جنگي روسي که در آن زمان در سواحل دریای مازندران مانور ميدادند ،مانع از هرگونه
اقدام مشترک تجار با روحانیان علیه تجارتخانة نشتورک شد (همان0-0 -12741 :ن).
تحتتأثیر چنین شرایطي هیئتي به ریاست تقيزاده برای انجام مذاکرات در
اردیبهشت 1301روانة شوروی شد (ایران آزاد ،اردیبهشت  .)1/32 :1301هنوز یک ماه از شروع
مذاکرات نگذشته بود که بار دیگر قوام جای مشیرالدوله را در مقام نخستوزیری گرفت.
درحاليکه مذاکرات تحت تاثیر ضدّیت حکومت شوروی با تجارت آزاد بسیار طوالني و
فرسایشي شد و نیل به توافق میان طرفین بسیار سخت مينمود (ایران آزاد ،مرداد :1301
 2 /70و ستارة ایران ،آذر  ،)3/104 :1301تجّار مناطق شمالي مانند مشهدسر (اسناد تاریخ
معاصر0-0-12781 :ن) ،بارفروش (همان0-0-12708 :ن) و بندرانزلي (همان14-651-39 :م)
همچنان به دولت ایران فشار آوردند تا چارهای برای رهایي آنها از این مخصمه بیندیشد.
بااینحال ،قوامالسلطنه در دورة هفتماهة نخستوزیریِ خود عليرغم دستورهای
تکراری مبني بر پیگیری سریع این معضل از سوی وزراتخانههای امورخارجه و مالیه
(همان0-0-12709 :ن) نتوانست اقدام موثّری انجام دهد .در چنین وضعیتي بود که وی
جای خود را به مستوفيالممالک داد .با رویکارآمدن دولت جدید و باتوجه به عدم
رویکرد منفي شوروی به نخستوزیری وی (همان16-76-28 :م) بهنظرميرسید که
مذاکرات میان طرفین بهبود یابد .تقيزاده بهعنوان نمایندة ایران بعد از یکسال رایزني
به مقامات تهران خبر داد که متن عهدنامة تجاری تنظیم و آمادة امضاء شده است .به
رغم این خوشبیني ،هنوز دو مسئلة مهم حل نشده بود :نخست اینکه مقامات
مذاکرهکنندة شوروی زیر بار آزادی تجارت نميرفتند .آنها دربارة روابط تجاری با ایران
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اگرچه حاضر شدند اسمي و شفاهي آزادی تجاری را بپذیرند ،از دادن تعهد حقوقي برای
آزادی تجاری به دلیل مغایرت با قانون اساسي خودداری ميکردند .دومین مسئله،
مسئلة ترانزیت کاال از خاک این کشور به ایران بود .سران شوروی عليرغم مذاکرات
صورتگرفته حاضر به پذیرش ترانزیت کاال از اروپا به ایران از طریق خاک خود نبودند (اسناد
وزارت خارجه .)23/152/16 :1302 ،باوجود چنین شرایطي مصدق ،وزیر خارجه ،به سفیر
ایران در روسیه ،متذکّر شد که انعقاد این قرارداد تجاری نتیجة قطعي بهدستنميدهد؛
چراکه منظور اصلي ایران از شروع مذاکرات با روسیه حلکردن همین دو مسئله بوده و
بعید است مجلس ملّي این عهدنامه را تصویب کند (همان.)167/152/16 :1302 ،
باوجوداین ،حسن مشیرالدوله ،نخستوزیر ،تقيزاده را به پرهیز از تعجیل در امضای
قرارداد و انجام مذاکرات بیشتر ترغیب ميکرد (همان .)184/152/16 :1302 ،چنین ترغیبي
در حالي صورت ميگرفت که مشاورالممالک و تقيزاده از اخذ امتیازات تجاری بیشتر
ناامید شده ،عنوان کردند که باتوجهبه سیاستهای رسمي و ایدئولوژیک اتحاد شوروی،
انعقاد همین قرارداد ،بهتر از هیچ است و باید آن را غنیمت شمرد (همان:1302 ،
 173/152/16و  .)188سرسختي حکومت شوروی در عدم موافقت با ترانزیت کاال از اروپا
به ایران در حالي صورت ميگرفت که تقریباً یکماه قبل از آن ،یعني در فروردین همان
سال ،یک قرارداد تجاری میان وزرای بازرگاني شوروی و آلمان مبني بر همکاری
تجارتخانههای ونشتورک و تسنترسایوز با آلمانها برای حمل کاالهای آلماني از خاک
شوروی به شرق منعقد شده بود (.)IRAN POLITICAL DIARIES:1997, p458
 .5سیاست شوروي دربارة فعالیتهاي تجاري ونشتورگ و تسنترسازيوز در ايران
در زمان اجرای سیاست انحصار تجارت خارجي از سوی حکومت شوروی ،دولت مرکزی
در ایران موقعیت متزلزلي داشت .از سوی دیگر ،تصور سران حکومت شوروی از نقش
پشتپردة بریتانیا در کودتای اسفند 1299ش این تصور را در نزد آنان ایجاد ميکرد که
هیئت حاکمة ایران تحتنفوذ انگلیسيهاست (مهدوی .)16 :1373 ،برپایة چنین نگرشي
حکومت شوروی در تالش بود تا از هر راهي برای اعمال فشار سیاسي بر حکومت ایران
استفاده کند .برای تحقق چنین سیاستي ،ونشتورک و سنترسایوز ابزار مناسبي بودند.
شاهد چنین مدعایي را ميتوان در تلگراف کنسول وقت آلمان در قفقاز به وزارت خارجة
این کشور مشاهده کرد « :دولت روسیه در ایران مقاصد دیگری غیر از مقاصد اقتصادی
تعقیب ميکند .ایران و کلیّتاً تمام مشرقزمین میدان مبارزة بلشویسم با سرمایهداری و
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امپریالیسم است .نظر به همسایگي ،روسیه ناچار است که ایران را از حیث اقتصادی و
سیاسي در تحت تبعیت خود درآورد» (اسناد وزارت خارجه.)262-260/52/36 :1302 ،
در کنار ناظران خارجي ،جریانهای داخلي ،بهویژه تُجاری که در ارتباط تجاری با
روسیه بودند ،نیز بر این باور بودند که رویکرد شوری به مسئلة تجارت با ایران از طریق
کمپانيهای تجاری خود ،رویکردی سیاسي است و در این خصوص اهداف سیاسي این
کشور بر اهداف اقتصادیاش تقدم دارد .برپایة همین نگرش بود که تجار گیالن اعتقاد
داشتند اهداف نمایندگان تجاری روس «تزئید نفوذ و پیشرفت مقاصد باطني» (اسناد
تاریخ معاصر0-0 -12564 :ن) حکومت شوروی در سرحدات شمالي ایران بود.
عالوهبراین ،شواهد و مستندات دیگری نیز وجود دارد ،برای مثال ،پس از اعتراضات
وزارت خارجة ایران به اجحافهای دو کمپاني به تجّار ایراني ،مقامات مسکو از مسئولیّت
آن شانه خالي کرده ،مدّعي شدند که جمهوریهای قفقاز در سیاست خود کامالً مستقل
و آزادند و ازآنجاکه مرکزیّت دو مؤسسة تجاری موردبحث در آن منطقه از خاک روسیه
است ،آن دولت نميتواند بر این تجارتخانهها نظارتي داشته باشد؛ لذا دولت ایران برای
حلِّ این مسئله ،باید نمایندگاني به باکو بفرستد (اسناد وزارت خارجه.)2/22/66 :1301 ،
طرح ادعای عدم نظارت شوروی بر دو کمپاني تجاری از سوی مقامات مسکو در
حالي مطرح ميشد که سفیر شوروی در تهران هنگام اعتراض وزارت خارجة ایران به وی
دربارة عملکرد و اعمال فشارهای دو کمپاني تجاری ،عنوان کرد که اقدامات تجارتخانههای
شوروی در راستای انحصار صادرات و واردات و برحسب دستور مقامات مسکوست و او
هیچ اختیاری برای جرحوتعدیل آن ندارد (اسناد تاریخ معاصر0-0-12760 :ن).
برپایة چنین اظهاری از سوی سفیر ،اینگونه ميتوان ادعا کرد که اقدامات کمپاني-
های تجاری روسي در ایران براساس سیاستهای انقالبي رجال سیاسي این کشور با
رویکردهای سیاسي و با اهداف سیاسي ایدئولوژیک بود .متأثر از همین اهداف ،حکومت
شوروی هرگونه تالش ایران برای مقابله و خنثيکردن عملکردهای کمپانيهای تجاری
این کشور را با اقدامات خود بياثر ميکرد؛ برای مثال ،هنگاميکه دولت ایران در
واکنش به تنگناها و اجحافهای تجارتخانههای روسي ،تصمیم گرفت ویزای تذکرههای
نمایندگان ونشتورک و تسنترسایوز را برای ورود به ایران امضا نکند ،بالفاصله سفارت
روسیه در تهران نیز در اقدامي متقابل از تأیید تذکرههای اتباع و محصّلین ایراني برای
سفر به روسیه امتناع ورزید .این واکنشِ حکومت روسیه به تصمیم دولت ایران ،موجب
تشویش متقاضیان ایرانيِ ورود به روسیه و اعمال فشار آنان به دولت ایران مخصوصاً
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وزارتخارجه شد (همان0-0-11922 :ن) .با اعمال چنین فشارهایي بود که نخستوزیر
وقت پس ا ز مشورت با اعضای کابینه دستور تأیید و امضای تذکرههای نمایندگان دو
کمپاني را صادر کرد (همان0-0-11920 :ن).
عالوهبراین ،هنگامي که مأموران ایراني به برخي اقدامات تجارتخانه شوروی ،مبني بر
انجام فعّالیتهای مخفیانة سیاسي مشکوک شدند ،مبادرت به بازکردن نامهای کردند که
شعبة تجارتخانة ونشتورک در قزوین به شعبة دیگر این تجارتخانه در شهر انزلي
فرستاده بود ،به دنبال این اقدام ،وزیر مختار شوروی شدیداً به این کار اعتراض کرد و به
مقامات ایراني هشدار جدّی داد .پس از این هشدار وزارت جنگ ایران دستور داد تا
نوشتههای مربوط به تجارتخانهها و سفارت روسیه از سانسور معاف شوند (اسناد وزارت
خارجه.)17/14/33 :1300 ،
همچنین در ماجرایي دیگر ،هنگاميکه مذاکرات تقيزاده با روسها دربارة انعقاد
پیمان تجاری به توافق نزدیک ميشد ،یکي دیگر از مداخالت حکومت شوروی با
رویکردهای سیاسي و ایدئولوژیک بهواسطة اقدامات کمپاني ونشتورک اتفاق افتاد که حتي
بر روند مذاکرات تجاری میان دو کشور هم تأثیرگذاشت؛ در زمان برگزاری مذاکرات تجاری
برخي اعضای کمپاني ونشتورک در رشت از سوی وزارتعدلیه ایران به اتّهام تخلّفات و
نقض قوانین کشور بازداشت شدند .دیپلماتهای شوروی به این اقدام وزارت عدلیه
اعتراض کردند و حتي کنسول شوروی در رشت بازرس ایراني را به دریافت رشوه متّهم
کرد ( .)IRAN POLITICAL DIARIES:1997, p338در پي این شرایط ،یکي از مباحث اصلي
گفتوگوی هیئت مذاکرهکنندة شوروی با تقيزاده ،تبرئة شش عضو دستگیرشدة
ونشتورگ از سوی وزارت عدلیة ایران قرارگرفت و این مسئله بر پیچیدگي مذاکرات
طرفین افزود (.)ibid: p330
اما رویکرد سیاسي شوروی به روابط تجاری با ایران ناشي از یک هدف سیاسي و
ایدئولوژیک بزرگ بود و آن ،اشاعة کمونیسم در کشورهای دیگر بود .شوروی در این
زمان ،سالهای ابتدایي فعّالیّت خود را آغاز کرده بود؛ ازاینرو ،دور از انتظار نبود که با
تمایالت جاهطلبانه درصدد اشاعة نفوذ و افزایش قدرت خود در منطقه از طریق صدور
انقالب با اشاعة کمونیسم باشد و برای رسیدن به این هدف از همة ابزارهای خود ،ازجمله
کمپانيهای تجاری استفاده کند .برپایة چنین هدفي و باتوجّهبه وضعیّت نابسامان و آشفتة
ایران ،طبیعي مينمود که سران شوروی به گسترش سالح ایدئولوژیکي خود ،یعني مرام
کمونیسم در مناطق شمالي ایران مبادرت ورزند؛ برای مثال ،نایبکنسول روس در مازندران
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با همکاری رئیس تجارتخانة ونشتورک در این ایالت با تشکیل گروههای سرّی دست به
تبلیغات کمونیستي ميزد (اسنادوزارتامورخارجه .)4/12/49:1301،همچنین در ادامة فعالیتهای
سیاسي کمپاني ونشتورک برای تبلیغ کمونیسم در مازندران ،این کمپاني به منظور
تأسیس کلوپي به نام «سویت» ساختمان و باغي در آمل اجاره کرد (همان.)44 /9 /49 :1302 ،
در کنار این مستندات در مازندران،گزارشهایي با صبغة تبلیغاتي از فعالیتهای
ونشتورک و تسنترسایوز با هدف ترویج کمونیسم در منطقة شمالغربي ایران نیز وجود
دارد .حاکم نظامي آذربایجان ،ضمن بیان اوضاع معیشتي اسفناک مردم در اردبیل،
عملکرد مأموران دو کمپاني را در کمک به مردم مفلوک آن منطقه ،در راستای ترویج
مرام اشتراکي عنوان ميکند« :از حکومت اردبیل خبر رسید که وضعیت فقراء محل
فوقالعاده اسفآور ،برهنه و گرسنه در شوارع ریخته ادارات سانترسایوز و ونشتورک نیز
صورتاً نسبت به آنها انفاق ،ولي باطناً نظریاتشان جلب فقراء است» (اسناد تاریخ معاصر:
0-0-21789ن) .همچنین حاکم شهر خوی عنوان ميکند که تجارتخانة ونشتورک در
کنار تجارت ،مخفیانه به تبلیغ مسلک کمونیستي ميپردازد (بیات.)27 :1370 ،
در اردیبهشت 1304ش هیئت تجار ارومیه طي نامهای به رضاخان ،ضمن شکایت از
عملکرد تجاری دو کمپاني ميگوید« :تجارتخانههای شوروی داخل در امور سیاسي شده
و در غالب نظریات قنسولگری و عملیات تبلیغاتي به وسیلة تجارتخانههای مذکوره
انجام ميشود» (طاهر احمدی .)79 :1384 ،رئیس نظمیة تبریز هم در گزارشي دربارة
فعالیتهای تبلیغاتي کمپانيهای تجاری شوروی مينویسد :اخیراً تجارتخانة مرکزی از
مؤسسات شوروی در تبریز یک باب رستوران [تأسیس کرده [ و با فروش اغذیه که نسبت
به سایر مهمانخانهها فوقالعاده ارزان است ،از اهالي جلب قلوب و یک نوع تبلیغات
مينماید»( طاهراحمدی.)79 :1384 ،
عالوهبراین ،براساس گزارش جاسوسان بریتانیا در شمال غربي ایران ،کنسول شوروی
در تبریز رابطة سرّی و تنگاتنگي با اعضای ونشتورک و تسنترسایوز در آذربایجان داشته
و از سوی این تجارتخانهها حمایت مالي ميشد ( IRAN POLITICAL DIARIES:1997,
 .)p319در گزارشي دیگر ،یکي از عناصر روسي به دستور کنسول شوروی در تبریز ظاهراً به
عنوان نمایندة ونشتورک و در واقع برای تبلیغات کمونیستي عازم زنجان شد تا در آنجا
اقامت گزیند (.)ibid: p251
تبلیغاتي ازایندست در گیالن هم صورت ميگرفت .به مناسبت سالگرد انقالب
کمونیستي در روسیه ،کنسول شوروی از جمعي افراد بيبضاعت و گرسنه در رشت
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پذیرایي کرد و تجارتخانة ونشتورک نیز 150دست لباس مردانه و 150دست لباس
زنانه بین اشخاص تهیدست توزیع کرد ( .)ibid: p316عالوهبراین ،دیپلماتهای شوروی
در ایران از مؤسسة تجاری ونشتورک برای راهاندازی تشکّلهای کمونیستي در گیالن نیز
بهرهبرداری ميکردند .در همین خصوص گزارشي از جاسوسان انگلیسي در گیالن وجود
دارد که نشان ميدهد رئیس اتحادیة باراندازان و قایقرانان گیالن مستخدم تجارتخانة
ونشتورک بوده و ماهیانه چهل تومان از روسها ميگرفته است تا کار تبلیغاتي انجام
دهد (.)ibid, p579
 .6پیامدهاي سیاست تبلیغاتي حکومت شوروي در قالب فعالیت کمپانيهاي
ونشتورگ و تسنترسازيوز در ايران
حمایت شوروی از فعالیتهای کمپانيهای تجاری این کشور در ایران با اهداف سیاسي و
ایدئولوژیک موجب ایجاد نگرش منفي به این حکومت در میان تجار ایراني شد .نتیجة
این نارضایتي تخریب وجهة حکومت نوپای شوروی بود .روزنامة عصر انقالب در یکي از
شمارههای خود در شهریور  1300در این زمینه چنین گزارش ميدهد:
«بلشویکها ،سنگ کارگران روسیه را به سینه زده و برای کارگران روسیه و جلب
ثروت به روسیه راضي شدند تجارت ایران مونوپول روسیه شده و عرق پیشاني زارعین
گیالن و مازندران نثار قدوم تجارتخانه ونشتورک شود ،تجارت ایران فلج گردد ...تجار
ایراني تجارت روسیه را برای این ميخواستند که تحمیالت طاقتفرسای اقتصادی
انگلیس خاتمه یابد نه آن که ونشتورک با یک قیافة خشنتری جانشین آن شود»
(شهریور.)1/65 :1300

عالوه بر این ،روزنامههای دیگری همچون اتحاد (فروردین  )2/145 :1301و شفق سرخ
(فروردین )2/13 :1301نیز از این رفتار نامطلوب تجارتخانههای روسي با تجار ایراني
سخن گفتهاند .این قبیل اطالعرسانيها در نشریات ایران در راستای ترسیم وجهه منفي
از همسایة شمالي در اذهان مردم ،ميتوانست موجب بروز حساسیّت نسبتبه حکومت
نوپای شوروی در ایران شود و بر شدّت انزجار جامعة ایراني علیه ساختار سیاسي آن
کشور بیفزاید .نمونهای از این را ميتوان در نامة بازرگانان سمناني به مجلس شورای
ملي و دولت ایران دربارة عملکرد حکومت شوروی دید« :اکنون که دولتي جدید در آنجا
روی کار آمد به اسم گمرکات ،مبادرت به اضمحالل ایران مينماید .این اقدام آنان
غیرقابلتحمل است» (اسناد تاریخ معاصر0-0-12693 :ن) .این خشم گاهي حتي کل
موجودیّت تجارت خارجي شوروی را تهدید ميکرد؛ برای مثال ،تجار نواحي شمال
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خراسان پس از انسداد مسیر تجاری ایران و روسیه ،اعتراض شدید خود را با تعطیلي
بازار و بیرونانداختنِ نمایندة تجارتخانة شوروی از شهر سرخس نشان دادند .چنین
واکنشي از آن جهت رقم خورد که شایعه شده بود مأموران روسي در مرزها از رفتوآمد
تجار ایراني و حمل مالالتجارة آنها جلوگیری ميکنند .پس از بروز این واکنش از سوی
تجار شمال خراسان ،وزارت خارجة ایران این مسئله را به سفارت شوروی در تهران
متذکّر شد و مسئولیت بروز هرگونه پیشامدِ ناشي از عدم بازگشایي سرحدات را برعهده
این سفارتخانه دانست (همان0-0-12767 :ن).
اما جدیترین واکنش ،با تشکیل نهضت مقاومت اقتصادی توسط تجار در نواحي
شمال کشور صورت گرفت .اقتصاد تجاری ایران که در دوران قاجار ،بهویژه پس از انعقاد
عهدنامة تجاری ترکمانچای ،همواره در ارتباط تجاری با دول خارجي مخصوصاً روسیه
بهشدّت در معرض آسیب بودند (ن.ک :ترابي فارساني 30-23 :1384 ،و سیف-310 :1387 ،
 ،)314با وقوع انقالب روسیه و اتخاذ سیاستهای انقالبي در حوزة تجارت ،در مناسبات
تجاری خود با این کشور آسیبپذیرتر شدند .از سال  1299تا 1306ش که قرارداد
تجاری ایران و روسیه امضاء شد ،سیاست حکومت انقالبي روسیه در مليکردن تجارت
خارجي موجب ایجاد محدودیتهای زیادی برای تجار ایراني شد .در پي این وضعیت بود
که کنسول ایران در حاجيطرخان طي گزارشي به سفارت ایران در مسکو در بهمن
1303ش اعالم کرد که «تا از طرف اولیای امور نقشه و پروگرامي بهطورکلي برای
تجارت با روسیه طرح نگردد ،ممکن نیست در مقابل ادارات شوروی هیچیک از تجار
داخله بتوانند باالنفراد مقاومت نمایند» (طاهراحمدی.)77 :1384 ،
ایجاد محدودیت برای تجار ایراني در راستای سیاستهای انحصار تجاری در پي
تصمیم حکومت این کشور برای بستن مرزهای خود به روی کاالهای وارداتي کشورهای
همسایه ،ازجمله ایران ،با هدف حفظ ارزش پول روسیه در بهمن (1304همان )79-80 :به
ایجاد بنبست و توقف کامل تجارت شمال ایران انجامید .در پي ایجاد این بنبست ،تجار
و اصناف مناطق شمالي کشور از حکومت درخواست کردند تا با مذاکره با حکومت
روسیه به رفع مشکالت و محدودیتهای ایجادشده بپردازند .پس از ناکامي حکومت در
انجام این کار بود که تجار و اصناف از زمستان  1305دست به تأسیس جمعیتي به نام
«نهضت مقاومت اقتصادی» علیه تجارت روسیه در مناطقي چون گیالن (حبلالمتین12 ،
شعبان  )9/9 :1345قزوین (سازمان اسناد ملي ایران ،ش  ،)9 :2935494آذربایجان (حبلالمتین،
 24رمضان  ،)29-28/14 :1345تهران (همان22 ،ذیقعده :ش )26-26/21-22و حتي اصفهان
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(همان 24 ،رمضان  )29-28/14 :1345زدند .هدف ایجاد چنین تشکیالتي در مناطق شمالي
کشور براساس بیانیة نهضت مقاومت اقتصادی قزوین ،ایجاد ممانعت برای ورود اشیاء
تجملي روسیه به ایران و همچنین ترک معامله با تجار و تجارتخانههای روسي تا زمان
رفع محدودیتهای ایجادشده برای تجار ایراني از سوی حکومت روسیه بود (سازمان اسناد
ملي ایران ،ش  .)9 :2935494از سوی دیگر ،اعضای این انجمنها با آگاهي از مشکالتي که
عدم توازن صادرات و واردات ایران بهوجود آورد ،از دولت و مجلس تقاضا کردند تا برای
تعدیل آن با روسیه اقدام کنند ،از ورود اشیاء تجملي روسي بدون دریافت حقالورود
جلوگیری شود و با دولت روسیه قراردادی تجاری برای مبادلة کاال با قیمت عادالنه
منعقد کنند که منافع دو طرف را تأمین کند (همان .)11 :همچنین تجاری که در همدان
به تشکیل نهضت مقاومت اقتصادی مبادرت کرده بودند ،در بیانیة خود با اشاره به
افزایش میزان بیکاری ،کمبود نقدینگي و افزایش میزان واردات بر لزوم صنعتيشدن و
تقویتکارخانههاینساجي،تقویتمحصوالتزراعيموردنیازکارخانههایمرتبطبه محصوالت
کشاورزی همچون نخریسي و قندسازی تأکید کردند (ترابي فارساني.)154 :1381 ،
 .7نتیجه
واگذاری حق انحصاری صادرات و واردات شوروی به کمپانيهای تجاری ونشتورک و
سنترسایوز از سوی حکومت شوروی در راستای سیاست حکومت این کشور در جهت
مليکردن تجارت خارجي ،زمینه را برای عملکردهای انحصارگرایانه این کمپانيها در
مناسبات تجاری با ایران فراهم کرد و اقتصاد مناطق شمالي کشور را از آذربایجان تا
خراسان بهشدّت تحتتأثیر قرارداد .این عملکرد که به برقراری روابط تجاری یکجانبه از
سوی شوروی و بهطور اخص این دو کمپاني با ایران منجر ميشد ،به بحران و بنبست
اقتصادی در مناطق شمالي ایران دامن زد.
در چنین شرایطي بخشهای مختلف اقتصاد ایران ،مخصوصاً اقتصاد تجاری ،در
نتیجة عملکردهای انحصاری و یکجانبة کمپانيهای مذکور دچار بحران شد .در پي این
وضعیت ،تجار مناطق شمالي کشور در صادرات کاال به روسیه و واردات از این کشور با
محدودیت جدی مواجه شدند که این مسئله اعتراضهای شدید آنان را به همراه داشت.
تجار مناطق شمالي کشور خواستار واکنش جدی دولتهای ایراني به عملکرد
انحصارگرایانة کمپانيهای تجاری شوروی شدند .در این میان ،آنچه بیش از همه
ضرورت مداخلة دولتهای ایران را برای رفع این مشکل ضروری ميکرد ،اختاللهایي
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بود که کمپاني های تجاری ونشتورک و سنترسایوز در اقتصاد مناطق شمالي کشور دامن
ميزدند و در نتیجة آن ،نهتنها تجار ،بلکه زندگي و معیشت تودههای مردم را هم با
مشکل مواجه ميکردند .خرید و احتکار برخي اقالم مواد غذایي در ایران مانند برج و
گندم با هدف افزایش قیمت فروش آنها و افزایش قیمت برخي از محصوالت وارداتي از
روسیه به ایران ،مانند نفت و قند ،ازجمله عملکردهای تجاری این کمپانيها بود که
زندگي مردم را نیز مختل ميکرد .پیامد چنین وضعیتي سختي معیشت ،بیکاری ،رواج
قاچاق کاال و مهمتر از همه ،افزایش نارضایتي در مناطق شمالي ایران بود که درنهایت به
شکل جنبش نهضت مقاومت اقتصادی در میان تجار سربرآورد.
اگرچه مداخلة حکومت برای رفع مشکالت ضروری بود ،لیکن تالشهای حکومتهای
ایراني که از بهار  1300و با حکومت سیدضیاءالدین طباطبائي آغاز شد تا شهریور
 1306به دلیل کوتاهبودن عمر دولتهای ایران ،ضعف دستگاه دیپلماسي کشور در
مناسبات بینالمللي و مهمتر از همه ،سیاستهای حمایتي شوروی از دو کمپاني بهواسطة
رویکردهای ایدئولوژیک و انقالبي و اعمال فشارهای دیپلماتیک این حکومت به دولتهای
ایراني ناکام ماند.
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