
 
 

The Impact of Soviet Economic Pressure on Road Construction 
Policies in Reza Shah's Period: Case Study of Tabriz-Rawanduz 

Road to Iskenderun 
Shahram Gholami1 

Assistant Professor of History Department / Farhangian University  
(99-120) 

Abstract 
Expanding of the transport routes and having a sea route is the most 
important comparative advantage for the economic and political stability of a 
country and reduces dependence on neighboring countries. However, during 
the Qajar period, little attention was paid to this issue. During Reza Shah's 
reign, there was an extensive development in the road construction, that 
some have been referred it as "Knitting Iran together". Now, the main 
question is what factors influenced the extensive road construction policy of 
Iran during the Reza Shah period? This paper wants to answer this question 
based on the theory of dependent development and the model of the central-
peripheral world economic system. The premise of this paper is that the 
growth of Iran's agricultural economy, especially the Northern provinces in 
the last decades of the Qajar period was influenced by the economic 
development of the semi-peripheral country of Russia. Research findings 
Shows that this dependence continued during the reign of Reza Shah and the 
Russians aware of Iran's economic dependence on this country, used it as 
leverage to apply their political and economic goals. Thus, an important part 
of Iran's road-building policy was to reduce Russian trade pressures on the 
northern provinces. The government expanded its road construction policy to 
south and the west of the country with the aim of access to the Persian Gulf 
and the Mediterranean ports. Construction of Tabriz-Ruwanduz road to the 
Mediterranean Sea could end Russia's economic domination of the northern 
and western provinces of Iran. 
 
Keywords: agricultural economy, dependent development, Russia, road 
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 :رضاشاههاي راه سازي ایران دوره أثیر فشار اقتصادي شوروي بر سیاستت
 رواندوز به اسکندرون -راه تبریزبررسی موردي 

 1یشهرام غالم
 انی/ دانشگاه فرهنگخیگروه آموزش تار اریاستاد

 ۱۲/۱۴۰۰/ ۲۵؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۰۴/۱۴۰۰/ ۲۰تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
 مزیت نسبی براي ثبات اقتصادي و ترین مهم دریایی داشتن راه هاي ارتباطی داخلی وراه گسترش شبکه

تنوع بازارِ مقصد براي عرضه ایجاد  ضمن آید. دسترسی به راه دریاییمی حساب بهسیاسی یک کشور 
به این قاجار توجه چندانی  ةدورایران  در ،. با این حالکاهدبه کشورهاي همسایه می وابستگیکاال، از 

برخی از آن به عنوان  سازي انجام گرفت کهینه راهدر زماي شاه تحول گستردهدر دوره رضا. موضوع نشد
سازي ایران دوره راه سیاستاست که  این پرسش اساسی حال، اند.یاد کرده )1(»ایران بافتنبه هم «

توصیفی اسناد و منابع دست اول و به روش  گیريبهره بااین جستار شاه تحت تأثیر چه عواملی بود؟ رضا
 نظام اقتصاد جهانی مدل و توسعه وابسته ۀنظری بر اساستا پاسخ این پرسش را  کوشدمی تحلیلی -

اقتصاد کشاورزي ایران،  رشدپیش فرض این جستار آن است که  تبیین و ارزیابی نماید. ،پیرامون -مرکز
هاي پایانی دوره قاجار تحت تأثیر توسعه اقتصادي کشور نیمه هاي شمالی در دههبه ویژه استان

شدید از وابستگی  کامل آگاهیبا ها روسدهد که هاي پژوهش نشان مییافته پیرامونی روسیه بود.
پیشبرد اهداف  ايبه این کشور، از آن به عنوان اهرمی بردر بعد صادرات و ترانزیت کاال ایران  اقتصادي

 براي سازي ایرانسیاست راهبخش مهمی از  ،بنابراین کردند.برداري میسیاسی و اقتصادي خود بهره
سازي این دوره سیاست راهبخش مهمی از  .کشور بودبر ایاالت شمالی فشارهاي بازرگانی روسیه  کاهش

محاصره رفع  و فارس جیخلیابی به براي راه ،پندارندکه آن را صرفاً طرحی امنیتی می برخالف نظریه رایج
-رواندوز به سمت سوریه و دریاي مدیترانه می -. ساخت راه تبریزبود هاي شمالی کشورایالت اقتصادي
 ایاالت شمال و غرب ایران پایان دهد.بر  روسیهاقتصادي به سلطۀ  توانست

ترانزیت کاال، رواندوز، ، يساز راه روسیه، توسعه وابسته، ،ایرانکشاورزي  اقتصاد: کلیدي هايواژه
 تبریز

 مقدمه.1
از جمله عوامل  ،براي عرضه کاال مقصد بازارِهاي دریایی و داشتن تنوع یابی به راهدست
را در عرصه  آنقدرت سیاسی و اقتصادي  توانداست و مییک کشور ثبات اقتصادي  مهم

ایران که در نیمۀ دوم سدة نوزدهم به طور  تضمین کند.جهانی رقابت اقتصادي 
سواحل طوالنی در  رغم داشتنتحوالت اقتصاد جهانی قرار گرفت، به ناخواسته در مدار
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مهم مالی و بازرگانی جهان  يبازارهایابی آسان به از دست جنوب کشور تقریباًشمال و 
در مرکز و مسیرهاي وجود موانع طبیعی گوناگون در داخل، ناامنی شدید محروم بود. 

هاي بازدارندة روس و انگلیس سازي، سیاستگذاري در زمینه راه، فقدان سرمایهخروجی
شد تا ایران از مزایاي تحوالت چشمگیر باعث میهمگی  ،در کشور ساخت راه آهنبراي 
، اقتصاد یکپارچه ملی شکل هاي ارتباطی کارآمدنبود راه به دلیل. محروم بماند رهواین د

، مناطق پیرامونی کشور فراخور کشش تقاضاي خارجی در ،با این حالنگرفت. 
در این کشورهاي همسایه شکل گرفت. تحول اقتصادي اقتصادهاي محلی وابسته به 

به ویژه ایاالت گیالن و مازندران که به واسطۀ موانع طبیعی  ،نواحی شمالی ایران میان
 روسیهدر مدار اقتصاد ارتباط برقرار کند،  آسانی بهتوانست با نواحی داخلی کشور نمی

راه زمینی  ترین نزدیکرده، از سوي دیگر، روسیه با داشتن یک قلمرو گست قرار گرفت.
مقامات شوروي که نسبت به اهمیت  براي ترانزیت کاال به اروپا و بالعکس بود. از این رو،

که به  خواستنداز ایران  1889در سال  ،بودند ان در ترانزیت کاال به ایران آگاهکشورش
سال اجازه ساخت یا امتیاز راه آهن در داخل کشور  15موجب قرارداد بین دو کشور، تا 

به دنبال  1902همچنین در سال  )116، 2: ج1379مکملی، به هیچ کشور خارجی ندهد. (
 10آهن در ایران براي مدت ممنوعیت توسعه راهوسیه، قرارداد هاي ایران از ریافت وامرد

-همواره  زین رضاشاهپس از آن، در دوره  )Burrell, vol. 2: 94(شد.  سال دیگر تمدید
به عنوان اهرمی براي فشار بیشتر سیاسی و  »انحصار طبیعی فقدان راه«کوشیدند تا از

توان از اظهارات این برداشت روسیه را به طور آشکار می اقتصادي به ایران استفاده کنند.
اي به کشورش در اکتبر تهران دریافت. وي در نامهپتروفسکی سفیر اتحاد شوروي در 

 ش. صریحاً اظهار داشت که:1310م/ 1931سال
است و این قسمت کامالً به روسیه متکی  شده لیتشکهاي شمالی واقع  فقط از بخش ایران در«

توانند به بازار روسیه هاي شمالی که باید صادر شوند، فقط می است. همه تولیدات استان
(الهی، » شودشود. اگر ما خرید خود را متوقف کنیم، ایران طی یک ماه ورشکست می فرستاده

1369: 28- 27( 
 توان از منظردر دوره پهلوي یکم را می ایران سازيبخش مهمی از سیاست راهبنابراین  

 ايدر واقع، این جستار به گونهتوضیح داد.  روسیهوابستگی اقتصادي ایران به  رهایی از
اي شبه سازي این دوره را برنامهین دیدگاه رایج است که سیاست راهنقد و ارزیابی ا

مدرنیستی براي فرونشاندن عطش ناسیونالیسم افراطی و ایجاد سلطه نظامی دولت بر 



 رواندوز به اسکندرون -زیراه تبر يمورد یبررس:دوره رضاشاه رانیا يراه ساز هاياستیبر س يشورو يفشار اقتصاد ریتأث /102

ره و با به تحلیلی  -توصیفیاین جستار با روش  )149-61 :1372(کاتوزیان،  داند.کشور می
کوشد تا جزئیات مهم روند وابستگی اقتصادي هاي دست اول میاسناد و گزارش گیري

بیشتر در برنامه  را که هاي بازرگانان و دولتو واکنش ،1312ایران به روسیه تا سال 
 یافت، تشریح کند. بروزسازي راه
  جنگ جهانی یکمتا  روند تسلط روسیه بر اقتصاد و بازرگانی ایرانو علل .2

نوزدهم به تدریج حجم تجارت خارجی ایران با روسیه افزایش  سدةپایانی  هايدههدر 
ارجی ایران و روسیه ش. حجم تجارت خ1293تا 1239م/ 1914تا  1860یافت. از سال

درصد  50درصد کل صادرات و  70روسیه  یکمدر هنگام جنگ جهانی  برابر شد. 12
ن، حجم زیادي از گذشته از آ .)109 :1362 (عیسوي، واردات ایران را از آن خود کرد

چشمگیر علل افزایش  شد.کاالهاي اروپاي شرقی و مرکزي از مسیر روسیه وارد ایران می
 توان در چند محور خالصه کرد:بازرگانی را می

 روسیه براي بیرون کردن رقباي اروپایی در ایران. بازارشکنیاست یالف: س 
 گیري از ابزارهاي گمرکی و بازرگانیبهرهب: 

 صنایع و گسترش راه آهن تا مرزهاي ایرانج: توسعه 
بیرون کردن رقباي خود  بابیستم این بود که سدة  آغازسیاست بازرگانی روسیه در الف. 

ي هااز بازار ایران، این کشور را در مدار سیاست ، فرانسه و بلژیکمانند انگلستان
روسیه حتی در نواحی جنوبی ایران با  بازرگانیاقتصادي خود قرار دهد. بنابراین دفاتر 

تا جاي پایی براي عرضه کاالهاي روسی  ندکوشیدیم ،هاي سنگینتحمل پرداخت هزینه
 5/4حدود  ،کیلو از انواع پارچه در جنوب ایران 16ها براي عرضه هر باز کنند. مثالً روس

سیه بود نه تجار رو مردمدادند. البته چنین ضررهایی بر دوش روبل طال ضرر می 5/5تا 
را مادام که به تجارت بریتانیا آسیب  هاییهزینهو سازندگان روسی. دولت روسیه چنین 

-184 :1376نیوکامن،  گلیدو( دیدعنوان یک سود پولی با بهره سیاسی باال می ، بهرساندمی
ایران را به سمت شمال منحرف  تا تمام مسیرهاي بازرگانی کوشیدندها میروس .)177

پنبه، نزدیک  صادرکنندگانروسیه در بوشهر به منظور تشویق  بازرگانیکنند. مثالً دفتر 
3به 
4

به بندر به صورت مستقیم را هزینه حمل از مناطق کشت پنبه در اصفهان و فارس  
و فارس به  ي کرمانها استانبیشتر پنبه تولید  ها برنامهبا این  کرد.و نقدي پرداخت می

  .)146 ،158 ،همان( شدروسیه صادر می
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. تحمیل قراردادهاي گمرکی بود ،بر ایران روسیهسلطۀ اقتصادي  یکی دیگر از عوامل ب:
تعرفه گمرکی براي ورود کاالهاي  خ.1207م/ 1828ترکمانچاي در سال  طبق قرارداد

 %2 به تازهقرارداد یک به موجب  خ.1280م/ 1902اما در سال  ،بود% 5روسی به ایران 
قلم از محصوالت صنعتی و  14قلم از محصوالت کشاورزي و  26 همچنین کاهش یافت.

 .)222 ،173-175 :1328صفی نیا، ( شدندمعدنی روسی به ایران از حقوق گمرکی معاف 
-آالت و ماشینکاالهاي مصرفی، آهن ها با باال بردن حقوق گمرکیِگذشته از این، روس

کوشیدند تا می که رقیب محصوالت این کشور بودند، وارداتی از کشورهاي اروپایی يها
 )262 :15و  14ت، ش. برتري محصوالت خودشان را حفظ کنند. (مجله فالحت و تجار

 ان و زیان بازرگانان ایرانی بود،تخریب کشاورزي شمال ایر ،یکی از پیامدهاي این قرارداد
مهاجرت کردند. در هزاران نفر از دهقانان آذربایجانی و خراسانی براي کار به روسیه  و

معاف از مالیات   میلیون قران کاالي روسی 34بیش از  نتیجۀ این قرارداد، در سال اول
 ،نیاصفی( میلیون قران رسید 40ش به 1292م/ 1913این رقم تا سال وارد ایران شد و 

  .)57 :1386، ؛ رشیدي175 -177: 1308

تولید براي صادرات به بازارهاي روسیه باعث توسعه کشت و تخصصی شدن بعضی  ج:
در آذربایجان  پنبه در مازندران و خشکبار ،محصوالت کشاورزي مانند برنج در گیالن

این  گرفت واز آنجایی که تولید تنها براي عرضه به بازارهاي روسیه صورت می شد.
هاي اقتصادي و انحصاري محصوالت کشاورزي ایران بود، سیاستخریدار یگانه کشور 

بازرگانی این کشور تأثیر زیادي در وضعیت کشاورزان و تجار این منطقه داشت. 
پاي بسته تبدیل شده بود که اي دهقان ایرانی  به فروشنده در این هنگام که يا گونه به

و برنج ایران پس از  پنبه .)212 :1365نوشیروانی،  ( توانست راه به بازار دیگري ببردنمی
 ها تنها خریدار پنبه،تا سال این کشور شد ومصرف داخلی تنها به روسیه صادر می

کاالي  ترین مهمکه ابریشم نیز  )379-383: 1362عیسوي، (ایران بود  و شیالت خشکبار
 .)131: 1373(سیف، شد شتر از مسیر این کشور صادر میبی بود، صادراتی ایران

 ز جنگ جهانی یکما پس ابزارهاي سلطه روسیه بر اقتصاد ایران.2
نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادي ایران پدید  1296/ 1917انقالب کمونیستی 

اي روبرو هاي تازهروسیه یا ترانزیت از آنجا را با محدودیتبه  نیاورد، بلکه صادرات ایران
ساخت. ایران نه تنها از لحاظ صدور محصوالت کشاورزي نواحی شمالی، بلکه حتی از 
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همچنان وابسته به روسیه باقی لحاظ واردات کاالهاي مصرفی مانند قند، شکر و پارچه 
هاي  وجود موانع طبیعی و ناامنی شدید ناشی از وجود ایالت در مسیر راه زیرا .ماند

هاي آن را ، تجارت در این منطقه را محدود و هزینهفارس جیخلسمت  از جنوبی ایران
شد. مثالً با باعث افزایش تجارت از مناطق شمالی ایران می ،داد و در عوضافزایش می

تر از قند وارداتی از  اینکه قند خریداري شده از بلژیک در سرحدات جنوبی ایران ارزان
طاهر (شد بایستی کرایه پرداخت میر داخل میروسیه بود، اما تقریباً معادل قیمت کاال د

 علت تداوم فشارهاي بازرگانی شوروي، موانع داخلیگذشته از  .)131-132: 1384، ياحمد
 توان در محورهاي زیر خالصه کرد:را می 1300در دهه 

 بازرگانی دولتی مؤسساتدولتی شدن اقتصاد و تشکیل .1
 بازارشکنیو در پیش گرفتن سیاست  غرب داريرقابت سیاسی و اقتصادي با سرمایه.2
 افزایش عوارض گمرکی و ایجاد موانع بازرگانی.3
 بازرگانی دولتی مؤسساتدولتی شدن اقتصاد و تشکیل  .2-1
هاي دولتی بازرگانی خارجی این کشور توسط شرکت ،پس از انقالب روسیه چون 

صادرات  شدیدي در نوسانات ،این کشور هاي بازرگانیتغییر مداوم برنامه ،شدهدایت می
شدید صادرات ایران به  در مقابلِ کاهشِ کرد.یران ایجاد میمحصوالت کشاورزي ا

در برابر  1300که در سال  يا گونه بهشوروي، واردات از شوروي بسیار افزایش یافت. 
از شوروي به ایران وارد شد، که  میلیون ریال کاال 609 میلیون ریال صادرات ایران، 179

تجارت خارجی روسیه در مورد  .)230: 1362(عیسوي،  برابر صادرات ایران بود 5/3دود ح
صادرات قند و شکر به ایران و واردات محصوالت زراعی از ایران به روسیه، در انحصار دو 

شتوركشرکت روسی  براي حمل قند و شکر به  بود این دو شرکت سانتر سایوزو  ون
صادرات پشم و . )4 :70، سال اول، ش. (روزنامه مرد آزاد بردند برابر قیمت آن سود می 5ایران 

پوست و واردات قند و پارچه نیز در اختیار این دو شرکت بود و به دلیل افزایش حقوق 
 :2(مجله تجارت، ش. اي نداشت. گمرکی و بیمه، واردات آن براي بازرگان ایرانی هیچ صرفه

شرکت مانند آهن، قند و شکر، کاغذ، در انحصار  آورسود تمام کاالهايواردات  .)13، 6
بود. واردات نفت به طور کل در انحصار دولت روسیه بود و اجازه دخالت به  شرق

ها باقی گذاشته بودند که تنها کاالهایی براي ایرانی ،دادند. در مقابلبازرگانان ایرانی نمی
 .)127-128: 1361؛ آپتون، 29 :12تجارت، ش.  (مجلهکشید میفروش آن پنج سال طول 

افزودند. پیوسته بر قیمت کاالهاي خود می نبود،هیچ رقیبی در مقابل آنها  بنابراین چون
یش دادند افزا 1302قران در سال  14به  1301قران در سال  4براي نمونه بهاي نفت از 
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اي در ایالت سابقهبی پس از آن نیز بهاي نفت به صورت .)6-5 :1(مجله تجارت، ش. 
  باال رفت. جانیآذربا

هاي تجاري  در بعد صادرات نیز صدور پنبه از ایران به روسیه هم در انحصار شرکت
با یک داشتند، خیز ایران حاصل شعباتی که در مناطق از طریقروسی قرار داشت. آنها 

هایی که در داخل کردند و به دلیل اشکال تراشیپنبه را از رعایا خرید می مظنه ارزان
ایرانی را به روسیه حمل نماید.  توانست کاالينمی یکس ،شداین کشور به تجار ایران می

هاي تجاري قیمتی ارزان به شرکت کاران ناچار بودند پنبه را بابه این ترتیب، پنبه
برابر  ها از صادرات پنبه ایران هم دواین شرکت .)91-92: 1384، طاهر احمدي(بفروشند 
تومان در ایران خریداري  7یا  6کیلو)  17از قرار پوطی ( را بردند. آنها پنبهسود می

در  رغم افزایش نسبی تقاضاي جهانیبه فروختند. حتی تومان می 15کرده و در آنجا 
توانست غیر از روسیه بازار جدیدي براي ، بنا به دالیل متعدد ایران نمی1300نیمۀ دهه 

هاي محدودیت .)League of Nations. 1927: 46ا کند (پید عرضه محصوالت خود
بازرگانی روسیه براي ورود کاالهاي ایرانی به این کشور نهایت وخامت اقتصادي براي 

بر مناطق شمالی کشور بسیار ویرانگر بود و باعث شد تا  ژهیو بهایران داشت. تأثیر آن 
(میلسپو، دي شوروي درآیند هاي شمالی ایران به سرعت تحت بندگی کامل اقتصا استان
 .)Burrell, vol. 7, p. 531؛ 11: 1305

 بازارشکنیرقابت با غرب و سیاست  .2-2
گیري از موقعیت و بهره بازارشکنیقرارداهاي بازرگانی، سیاست  گیري ازها با بهرهروس 

از بین کاالهاي اروپایی را در بازار ایران کامالً عرضۀ برخی توانستند ترانزیتی این کشور، 
دولت شوروي براي اجراي برنامه توسعه صنعتی خود و باال بردن توان رقابت با . ببرند

طبق کرد. میصنایع اروپایی، از ترانزیت کاالهاي اروپایی از طریق خاك خود جلوگیري 
هاي پشمی و پارچه مانند یالهایکا 1308قانون ترانزیت روسیه در سال  مادة الحاقیۀ

ابریشمی، نخ، صابون، مصنوعات الکتریکی، عطریات، کاالهاي فلزي مانند ظروف خانگی 
از طریق  چدنی، آهنی و لعابی، مسی، برنجی و آهن سفید و ریل قطار، تیر برق و غیره

 1306در سال  در راستاي این سیاست، .)18 -19: 10(مجله تجارت، ش.  شوروي ممنوع شد
ولت شوروي تدریجاً رتبۀ اول واردات پارچه در گیالن را به دست آورد و با واردات د

در خریدهاي عمده تا آنها از بازارها کم کند.  چیت ارزان موفق شد کاالهاي منچستر را
(مجلۀ اطاق تجارت،  فروختندبا وعدة یک تا سه ماه میرا جنس  شد وتخفیف داده می 9%
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تجارت چیت منچستر در تبریز کامالً از  به همین ترتیب، .)66 :1310، اسفند 34 -35ش. 
% کل 35و واردات شوروي ، % 3تنها  1309بین رفت. واردات چیت از انگلیس در سال 

واردکننده عمدة کاالهاي ذرعی نخی در ها روس 1310در سال  ات به تبریز بود.وارد
بازرگانی شوروي، اصفهان را مرکز توزیع جنس براي همۀ  مؤسساتبودند. اصفهان 

 .رسید هاي انگلیسی به صفرواردات پارچهبی ایران قرار دادند. در نتیجه صفحات جنو
قیمت چیت  ژهیو به ،ها از لحاظ قیمتروس توانستند بازیرا بازرگانان انگلیسی نمی

به جنس ارزان ایرانی طبقه متوسط  فقر نسبی مردم، به دلیل همچنین،رقابت کنند. 
هاي روسی پس از بیرون با این حال، شرکت .)66 -67 :(همانایل داشت بیشتر تم روسی

راندن رقیبان خارجی و قبضۀ بازار ایران، وضع را تغییر دادند. آنها  کاالهاي صادراتی 
ا کاالي خریدند و در مقابل کاالهاي ساخت این کشور و یایران را به نصف قیمت می

کاالهایی  بهاي کردند. براي نمونهساخت اروپا را با بهاي بیشتر از معمول وارد ایران می
: 22(مجله تجارت، ش.  % باالتر از قیمت معمول بود150تا  50مانند قند، کاغذ و آهن از 

42(. 
 1300در دهه  موانع بازرگانی ایجاد افزایش عوارض گمرکی و .2-3

خ، 1280با زیر پاگذاشتن قرارداد گمرکی  1297ها در سال روساندکی پس از انقالب، 
محصول خود روسیه یا کاالهاي وارداتی که  جز بهترانزیت  همه نوع کاال از راه قفقاز، 

 .)261: 15و  14(مجله فالحت و تجارت، ش. کرد، ممنوع کردند خود روسیه آن را مصرف می
آنها با ابزارهاي سیاسی و اقتصادي که در اختیار داشتند صادرات محصوالت کشاورزي و 
واردات کاالهاي مصرفی را در انحصار خود قرار دادند و به بازرگانان ایرانی یا تجار سایر 

داند تا کاالهاي غیر روسی را از طریق این کشور مستقیماً به  کشورهاي دیگر اجازه نمی
ها از طریق انحصار ترانزیت برخی کاالها از این ند. به این ترتیب، روسایران وارد کن

قران و هزینه  5بردند. مثالً قند بلژیکی که در بندر باتوم هر من کشور سود بسیاري می
قران  10ها آن را در ایران به ازاي هر من شد، روسقران تمام می 2انتقال آن به ایران 

 .Fateh, 1926: pبردند ( % براي ترانزیت آن سود می30از یا بیشتر تحویل داده و بیش 

79.( 
اروپایی از طریق این کشور تعرفه بر روي ترانزیت کاالهاي  1300در سالروسیه ابتدا 

از آن به عنوان  . بعدبازرگانان ایرانی شدبه  يشدیدخسارت  ار کرد کهنگینی برقرس
% از بهاي کاال به عنوان 2دریافت به شرط  1280به اجراي تعرفه گمرکی  ،مساعده

 . کارمزد، رضایت داد



 107/ 1400 زمستان،، 28یاپیپ ةشمار -4 ة، شمار13 ةدور ،�و��ھای ع�وم �ر��ی

روبلی با میلیون  5/15کسري تجاري  دولت شوروي براي جبران 1303 سال در
 رت با شرق را تغییر داد. در نتیجۀتجا سیاست بازرگانی خود، مبنی برکشورهاي شرقی، 
واحد پول شوروي  Chervonentzبانک ایران و روس از خرید گیروانکه  ،تغییر این سیاست

 پنبه را تحریم جز بهدولت شوروي واردات کلیه کاالهاي ایرانی  سال بعد خودداري نمود.
. این تحریم خسارت سنگینی به کلیه مردم مناطق شمالی ایران وارد کرد و اقتصاد کرد

پنبه  بهاي مناطق بیشتردر  ،در نتیجه .)108 :1386(رشیدي،  ایران را تحت تأثیر قرار داد
 135. مثالً در شاهرود و سمنان قیمت پنبه از خرواري پایین آمدو خشکبار به شدت 

تومان کاهش یافت و قیمت خشکبار هم تنزل نموده و خریداري  90تا  100تومان به 
 .)152 :1303،(میلسپو نداشت

ورود بیشتر کاالهاي تجاري از  1304در سال  روسیه براي حفظ ارزش پول خود
سرحدات  1304در بهمن . کردایران، چین و افغانستان به این کشور محدود یا ممنوع 

روي کاالهاي ایرانی به استثناي پنبه مسدود نموده و اجناسی را که بازرگانان  خود را بر
برخی  نتیجه،در   .)80-83 :1384، يطاهر احمد(به شوروي برده بودند، توقیف کرد ایرانی 

 .ورشکست شدندلتجار بوشهري اهاي تجار ایرانی مانند شرکت معیناز شرکت
 1312تا  1305علل و پیامدهاي فشار اقتصادي روسیه بر اقتصاد ایران:  .3

-در طرحتالش روسیه براي گرفتن امتیازات اقتصادي مانند شیالت شمال و مشارکت 
روسیه در  فشار اقتصادي ی بود کهسراسري از جمله عوامل هاي عمرانی مانند راه آهن

فشارها منجر به ورشکستگی کشاورزان و بازرگانان شد و این  .را تشدید کرداین دوره 
 شود.در ادامه به برخی از این موارد اشاره می .هاي وسیعی در پی داشتواکنش

 و پیامدهاي آن ها براي گرفتن امتیازاتاقدامات روس .3-1
الیحه تأسیس شرکت شیالت ایران و شوروي توسط مجلس پس از آنکه  1306در سال 

وضع بازرگانان ایرانی  و عوارض گوناگون بر نوع مالیات 20بیش از یه ایران رد شد، روس
شد، خود دولت قیمت فروش آن را تعیین د. اجناس تجار ایرانی که به باکو حمل میکر
-49 :1326گرگانی، (منشور شده بفروشندرا به قیمت تعیینکرد و تجار ناچار بودند آن می

دادن ایران براي امضاء قرارداد ماهیگیري دریاي  ها براي تحت فشار قرار روس )248
، از بحران ناشی از حمل و نقل عمومی در ایران که در نتیجه کمبود غالت و مازندران

اختصاص اکثر وسایل حمل و نقل براي انتقال گندم به وجود آمده بود، سوء استفاده 
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 پنبه خودداري کردند. جز بهکرده و در نتیجه از ورود کاالهاي ایرانی به روسیه 
)Lingeman, 1925: 10(. گونه که انتظار آن ،ایران و روس 1306سال  قرارداد بازرگانی

هاي بازرگانی روسیه طبق شرایط  سازمانبازرگانی ایران را حل نکرد.  رفت مشکالت می
را وادار به خرید  ها توانستند در عوض فروش محصوالت بازرگانان ایرانی، آنقرارداد می
بازار فروش نداشت و اغلب به بهاي  آسانی بهنمایند که معموالً در ایران کاالهایی 

رفت شد، به فروش میها فروخته میبیشتري از کاالهاي مشابه که توسط روس
)Lingeman, 1930:13 ; Simmonds, 1935: 3(. هاي بازرگانی این در حالی بود که سازمان

ت، رف روسیه سهم قابل توجهی از شکر و کاالهاي اساسی که بالفاصله در ایران فروش می
هاي بازرگانی روسیه براي از بین این سازمان . عالوه برداشتندبراي خود محفوظ می

 ,Lingeman( کردندمی بازارشکنیبردن بازار رقابت و حذف بازرگانان ایرانی اقدام به 

p.28-29(. 
در  شده نییتعهاي از آنجایی که دولت شوروي نسبت به تعهدات خود در برابر سهمیه

تراز بازرگانی ایران با  شد،اهمیتی قائل نمیصادرات کاالهاي ایران  براي 1306قرارداد 
در طی دو سال پس  .)108-109، طاهر احمدي؛ 110-112 :1386(رشیدي،  شد روسیه منفی

میلیون ریال کسري  47/206از اجراي این قرارداد، ایران در بازرگانی با شوروي حدود 
روي دست مانند برنج و خشکبار الت کشاورزي ایران محصو ،در عوض تجاري داشت.

 .)104 :1384، طاهر احمدي( کنندگان باقی ماند و فاسد شدتولید
تمام صادرات و واردات ، مرزهاي خود را بر روي 1311اسفند 20بار دیگر در شوروي
تحت فشار قرار دادن ایران بود تا حداقل بخشی از  ،از این اقدامات هاآن. هدف ایران بست

به خاطر این کشور خریداري کند.  هاي راه آهن سراسري را از تجهیزات و نیازمندي
صادر نشد. در 1311روسیه، مقدار زیادي از برنج ایران در سال و فشار  ها یکارشکن
ه موجب آن خرید شد تا قراردادي با این کشور امضاء کند که ب ایران ناچار ،نتیجه

گرفت. کامالً آشکار بود که کیلومتر از راه آهن ایران از شوروي صورت می 600تجهیزات
ها به هیچ  ها خودشان قادر به تأمین مصالح مورد نیاز راه آهن ایران نبودند اما آنشوروي

 دادند که مواد مورد نیاز ریل بندر شاه (بندر ترکمن) حمل کند.کشور دیگر اجازه نمی
دالر براي هر تن افزایش  28ها نرخ ترانزیت کاال از طریق باتوم را به روس ،بنابراین
شاه براي توسعه شتابان راه آهن شمال کشور، با توجه به دستور رضا ،با این حالدادند. 

 ,Burrell, vol. 9, pp. 383, 385( ها را نداشت آن هايجز پذیرش خواسته ايایران چاره

ها تهدید کرده بودند که اگر سفارش تهیه لوازم راه آهن ایران به هر زیرا روس .)390
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 کشور دیگر غیر از شوروي واگذار شود، تمام ملزومات آن را توقیف خواهند کرد
)Burrell, vol. 9, p. 517(. 

اختالفات پیوسته ایران و شوروي بر سر مسائل بازرگانی و کاهش تقاضاي جهانی براي 
، باعث شد تا بازرگانی 1929کشاورزي بعد از بحران اقتصادي خرید محصوالت خام 
اي پیدا کند. در نواحی شمالی وضعیت تیره و ناامید کننده 1312خارجی ایران در سال 

اختالفات بازرگانی  ازرگانی عمالً راکد بود. در نتیجۀب 1312ایران در بیشتر ایام سال 
کاهش  1312سال  در %25به  %41از  ایران و روسیه، میزان واردات ایران از روسیه

درصد کل صادرات ایران به  37که از  ايصادرات به روسیه هم نصف شد به گونه .یافت
 1312در  سال  همچنین Burrell,vol. 9, pp. 515-516( درصد پایین آمد 19ه به روسی

نصف  ه وریال تنزل نمود 27ریال به  45 کیلو) 17پوطی (از خراسان ایالت  بهاي پنبه
همۀ تجار پنبه و کشاورزان در سرتاسر خراسان دچار  1312ه طور کل در سال ب شد.

نفر از تجار پنبۀ مشهد و والیات یکی پس از دیگري دچار  2000و نزدیک شده خسارت 
بازار پنبه ایران در هامبورگ رواج و ترقی کامل  ورشکستگی و افالس شدند. با اینکه

و عدم دسترس به بازار اروپا از منافع  واسطه نداشتن راهتاجر خراسانی به  اما ،داشت
تومان ضرر دیدند. حتی آنها  5-6 سر ناچاري براي هر عدل پنبهمحروم بوده و از معلوم، 

به  ر بازارهاي اروپااز تجار خراسانی خریده و اغلب د و حتی نسیه لقیمت ناز پنبه را با
 پول نقد آن را% 20 تا 10 در مقابل گرفتند.میقیمت اعال فروخته وجه آن را طال و نقره 

 16951 ةشمار کتابخانه ملی سند داسنا( کردندمیخود را به تجار تحمیل  و بقیه اجناس داده
 /250(. 
 هاي تجار و فعاالن اقتصادي به فشار اقتصادي روسیهواکنش .3-2

هاي  باعث خسارت به تجار در استان 1305در سال  توقف صادرات خشکبار و پشم
تجار قزوین، رشت و مشهد و در  ،گیري اتحادیه تجار شد. در نتیجهشمالی و شکل

اي به مجلس شوراي ملی از انحصار فروش کاالهاي هاي جداگانهدر نامه 1305تیرماه 
 شکایت کردند پنبه، پشم، خشکبار و برنج در بازارهاي روسیه و پریشانی وضعیت خود

مجمعی به نام  1305ماه  دي گروهی از بازرگانان گیالنی در .)92: 1384، طاهر احمدي(
 نامه هفتهنخستین بیانیه خود را در  تشکیل دادند. آنها» جمعیت نهضت اقتصاد«
از  سسات تجاري شوروي،به چاپ رسانده و خواستار برچیدن کلیه مؤ» معیشت ملی«

 .)84-88(همان،  شدند شرکت حمل و نقل شوروي ،بیوپرس اداره جملۀ



 رواندوز به اسکندرون -زیراه تبر يمورد یبررس:دوره رضاشاه رانیا يراه ساز هاياستیبر س يشورو يفشار اقتصاد ریتأث /110

نسبت به سیاست تجاري شوروي در سایر مناطق  جمعیت نهضت اقتصاداعتراضات 
هایی با شد و تشکل يریگیپشمالی ایران مانند خراسان، آذربایجان، تهران و قزوین نیز 

تجار مراغه در تبریز، طی تلگرافی از  هیئت اقتصاد آذربایجانهمین عنوان شکل گرفت. 
 1305اسفند  درخواست تا روابط تجاري خود را با شوروي قطع نماید. تجار مراغه نیز 

در بیانیه  .انبارهاي خشکبار را مهر نموده و از صدور کاال به روسیه خودداري کردند
منتشر شد، جمعیت نهضت اقتصاد اعالم کرد که »  فکر جوان« کوتاهی که در نشریه 

 اندهمه نوع فداکاري حاضر و آماده کرده اقتصادي، خودشان را برايبراي رفع بحران 
، دفتر مخصوص ریوز نخستهایی براي  همچنین، این جمعیت در تلگراف .)92-93(همان، 

شاه و مجلس شوراي ملی، از دولت خواستند تا گمرکات شمال را تحت نظر گرفته و از 
 .)97 -101(پیشین.  واردات و صادرات جلوگیري نمایند

با  در واکنش به فشارهاي اقتصادي روسیه هیئت تجاري گیالننیز  1311در سال 
مؤسسات  ،اي تهدید نمود که اگر تحریم کاالهاي روسی صورت نگیردصدور بیانیه

هاي اعتراضی بیانیه .)Burrell, vol. 9, p. 350( را خواهند بستتجاري روسیه در گیالن 
در ایران و جلوگیري از بازرگانی این کشور به سرعت در هاي بازرگانی روسیه علیه روش

ي به دولت فرستادند و انامهتصویب کشوربازرگانی  هايسراسر کشور گسترش یافت. اتاق
هایشان، کاالهاي بازرگانی شوروي را تأکید کردند که تا زمان برآورده نشدن خواسته

جامعه تجار «در تهران مجمعی به نام  آن به دنبال )Ibid, p. 350( حریم خواهند کرد.ت
ها خواستار توقیف خرید و فروش با روساي طی اعالمیه تشکیل شد. این مجمع» مرکز

هاي تجارت ایران در کنفرانس سراسري اطاق )9 :1311 اسفند 57 ش. تجارت اطاق مجله( شد
بر روي چند محور اصلی نمایندگان تجار  در تهران برپا شد، 1312که در فروردین 

 :کردندتوافق 
 .هاي سهامیفردي و تشکیل شرکت هايسرمایهتجمیع .1
 .ر تجارت خارجی توسط دولتاو انحصتمرکز دادن به تجارت  .2
 هاي بازرگانی و یافتن بازارهاي جدید براي صادراتتوسعه راه. 3
  .)24 تا 10 :1312، سال 63پیشین، ش. ( سازي جایگزین وارداتصنعتی.4

براي پایان دادن به محاصره  خراسان هاي بازرگانینمایندگان اطاق اجالساین در 
بر لزوم ایجاد خط آهن از مشهد به زاهدان، توسعه بندر چابهار و اقتصادي خراسان 

بر لزوم اتصال گیالن به  نمایندگان گیالن دستیابی به دریاي آزاد تأکید داشتند.
هاي نمایندگان اطاق .ندز آنجا به رواندوز تأکید داشتاطریق خلخال و آذربایجان از 
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(همان.  کردند میبر لزوم گسترش راه ارتباطی رواندوز تأکید  بازرگانی تبریز و اورمیه نیز
 .)11 برگ

 ولت در مقابل فشار اقتصادي روسیهاقدامات د.4
 سازي به سمت جنوب و غربسیاست راه .4-1

ها توسعه راه 1300-1301اقتصادي روسیه در سال به فشارهاي نخستین واکنش دولت 
ه جایگزین راه انزلی کرمانشا بغداد -راه بازرگانی بصره به سمت جنوب و غرب کشور بود.

 :Fateh, 1926(کرمان تقویت شد  -بندرعباسو راه  ،مشهد -، سیستانشد و راه زاهدان

p. 78( توسعه  بههاي بازرگانی آذربایجان دولت ایران براي رفع محدودیت ،این عالوه بر
و اعالم کرد که براي حمایت از بازرگانان براي  پرداختموصل  -رواندز  -راه تبریز

 -ه راه زنجان صادرات کاالهایشان به کشوري دیگر غیر از روسیه و براي دسترسی ب
 .)Burrell, vol. 7, p. 465, 474( کندخلخال را تأسیس می -رو فومنتهران، جاده ماشین

رگانی در مجاري جدیدي براي باز آباد خرمهاي مازندران و  ساختن راه واسطه بههمچنین 
  .)14 :1305 ،(میلسپونظر گرفته شد 

و  1305پس از مسافرت به ایالت آذربایجان در سالاکبر داور وزیر فواید عامه علی
محصوالت  کشتبراي تغییر ، طرحی تصادي این منطقه به روسیهوابستگی اقآگاهی از 

. همچنین وي ورد نیاز بازارهاي اروپا ارائه دادممحصوالت  آذربایجان و کاشت ایاالت
رانی بر روي  براي توسعه اقتصادي این ایالت گسترش شبکه راه آهن تبریز، کشتی

دریاچه ارومیه و اتصال راه آهن تبریز به رواندوز و موصل در نظر گرفت. به اعتقاد داور 
ایجاد راه آهن مورد نظر، آذربایجان را به یکی از مراکز پر رونق تجاري تغییر کشت و 

کرد. زیرا کاالهاي ایرانی از طریق دریاي مدیترانه و به سهولت وارد شرق تبدیل می
ود رابطه شد. آرزوي حکومت پهلوي این بود که ایران را از لزوم وجبازارهاي اروپایی می

خواست کشاورزي این منطقه را تغییر داده و شاه میشوروي آزاد سازد. رضا اقتصادي با
آن را با نیازهاي بازارهاي اروپا تطبیق دهد. بنابراین براي رسیدن به این هدف، به راه 

ترابوزان امید زیادي بسته بودند و براي بهبود این راه و اتومبیل رو ساختن آن  -تبریز
 .)156-157: 1383سلطانزاده، ( هاي بزرگی انجام شدفعالیت

موصل، و راه بندر شاهپور  -رواندوز -هاي تبریز ایجاد راهدر این هنگام  به هر حال، 
نواحی شمالی ایران از نفوذ  يآزادسازبه بندر گز از طریق بروجرد، همدان و تهران، براي 

اتحاد جماهیر شوروي و انحراف مسیر بازرگانی این منطقه به سمت جنوب و جنوب 
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احتماًال تعیین مسیر راه آهن  .)95-97: 1383سلطانزاده، غرب ایران صورت گرفت (
 سراسري شمال به جنوب ایران ادامه همین طرح بود.

، بار دیگر 1312در سال  شورويزینه ترانزیت کاال از طریق العاده هبا افزایش فوق
موصل عالقمند شد  -رواندو -تبریزو  ،ترابوزان -ه تبریزادولت ایران به امکان استفاده از ر

)Burrell,vol.9, p. 516- 517(. بهبود راه تبریز و اصالح به ترابوزان به تبریز از شاه سفر- 
 همچنین راه تبدیل شد. کشور يساز راه پروژه ترین مهمبه  خط این رواندوز کمک کرد و

 ساختهدف از  کرد.می وصل تبریز اي در دست ساخت قرار گرفت که رشت را بهتازه
 ازاما  روسیه بود. غیر کشورهاي به مازندران ساحلی هاي استان محصوالت انتقال این راه

 صدور امکان بود، روسیه انحصار در تنها ها استان این شیالت محصوالت واردات که آنجا
 .)Burrell, vol. 10, p. 86( داشتن وجود محصوالت این

ل ي شمالی و آذربایجان، در تابستان ساها استانبه منظور جبران کمبود سوخت در 
ت سفید توسط شرکت نفت ایران و انگلیس از طریق موصل نفمقدار قابل توجهی  1312

ت به سال گذشته واردات نفت از شوروي نسب ،در نتیجه و رواندوز روانه آذربایجان شد.
-راه نبه دنبال مسدود شد 1312سال در  .)15 : 89(مجله اطاق تجارت، ش. هش یافت کا

از طریق رواندوز  مانند قالی جانیآذرباهاي بازرگانی روسیه بخشی از کاالهاي بازرگانی 
ق اطا(یران به خرمشهر فرستاده شد و بخشی دیگر از طریق مرکز ا ،به بندر اسکندرون

پنبه ک از خرید رسخلوپشرکت پِ به دلیل خودداري .)22 -21 :1312، آبان 74تجارت، ش. 
، شماري از بازرگانان پنبه خود را از راه جنوب و رواندوز به بازار 1312خوي در سال 

مقرون به صرفه ان هامبورگ فرستادند اما به دلیل کرایه زیاد و بعد مسافت این کار چند
چون مؤسسات حمل و نقل  بیترتبه همین  .)10 :1313، شهریور 94(اطاق تجارت، ش. نبود 

به اروپا  خودداري کردند، آنها  ایران شوروي از قبول ترانزیت پنبه و پیلۀ بازرگانان شمال
تجارت، (مجله اجناس خود را به تهران بازگرداندند تا از طریق جنوب به اروپا حمل کنند 

شد، اما در این تا این زمان برنج از هند و عراق وارد بنادر جنوب ایران می )5: 27ش. 
ها به ها و نیز صدمات کمرشکنی که از سوي روسسال تجار گیالن به دلیل گشایش راه

، برگ 24و  23(مجله تجارت، ش.  ل حمل برنج به ایاالت جنوبی شدندآنها رسیده بود، مشغو
18(. 

که تا چه حد از لحاظ اقتصادي  ایران بار دیگر دریافت ،بحران جدیداین  جۀدر نتی
شود. وابسته به شوروي است و تا چه میزان درگیري با آن کشور برایش گران تمام می

ها ایران را وادار کرد تا بازارهاي جدیدي براي برخی از تولیدات خود  یتمحدوداما این 
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براي برخی از صادرات و واردات خود ترتیب دهد و ي جایگزین ها راهکشف نماید؛ 
اقداماتی اساسی براي توسعه صنایع قند و نساجی به منظور کاهش وابستگی به شوروي 

ایران به خاطر موقعیتی که پیش  ،بدون شک .)Burrell, vol.9, p. 517( عمل آورد به
 عنوان به اینکه از اهش جنوب بیشتر پی برد. -به مزایاي ساخت راه آهن شمال  ه بود،آمد

 شده مهار شوروي دولت توسط اقتصادي لحاظ به مازندران و گیالن منطقه در زمیندار
 یا عراق، ،ترکیه طریق ازراهی مشکل  این حل براي تا کردمی تالش و نگران بود ،بود

 تا بود شده باعث ،اعتبار کسب براي تالشبا   همراه عامل،  این کند. پیدا فارس خلیج
و آزادسازي اقتصاد شمال  ایران سراسري آهن راه تکمیل روي بر را خود تالش شاه

 هايراه و سراسري آهن راه ساخت باالي هايهزینه او نظر از کند. کشور متمرکز
 هاروس سلطه اش از زیرشخصی امالك و کشور آزادسازي ایده با مقایسه در ارتباطی

 .)Burrell, vol. 10, p. 86نبود ( بزرگی رقم
 رواندوز در اقتصاد ایران -تبریزراه اهمیت  .4-2

آن تأکید رفت از محاصره اقتصادي شوروي بیشتر بر روي راه حل دیگري که براي برون
اقتصادي و  بیشتر فعاالنبود.  رواندوز به سمت مدیترانه -شد، گشایش راه تبریزمی

هاي جنوبی کشور از راه ترگشایش این راه را به صرفه کشور مسئولین امور اقتصادي
نزدیک  بندر جنوب ایران، ترین نزدیک ، معتبرترین وفاصله تبریز تا بوشهر دانستند.می

 650نزدیک یر رواندوز ل از مسکه فاصله تبریز تا موص یحالدر . کیلومتر بود 1600
با وضعیت نامناسب  بود. کیلومتر 900یا بیروت نزدیک  ل تا اسکندرونکیلومتر و از موص

ساعت و با  24یل موصل با اتومب -مهاباد  -بین تبریز زمان مسافرت در آن هنگام ها راه
ساعت  17زمان مسافرت با اتومبیل به  ،در صورت درست شدن راه بود که روز 3کامیون 

بسیار  ،با دور زدن قاره آفریقا یا عبور از کانال سوئز فارس جیخلراه  یافت.کاهش می
بصره نیز چنین وضعیتی  -کرمانشاه -راه تبریز. شدمیاز بازارهاي آمریکا و اروپا  تردور

بوشهر  –رواندوز با مسافتی نزدیک به راه زمینی تبریز  –تبریز  مسیر که یدرحالداشت. 
 کرد.فراهم می جهانمهم ي بازارها به بیشتر يتر آساندسترسی کوتاه و 

 بحران اقتصادي ر گرفت.این راه مورد توجه قرا 1305 و 1300هاي در سالیک بار 
رفع محاصره براي  وزو فشارهاي بازرگانی روسیه بار دیگر اهمیت راه رواند 1929

یجه دولت و در نت باال برد. رويهاي آذربایجان و گیالن از انحصار شوایالت اقتصادي
آذربایجان را  تجارت تواندمی واست نهایت مهم بیراه رواندوز . ..که ندفهمید«بازرگانان 
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با عبور از راه  ایران کاالهاي ،شدراه گشوده میاگر این زیرا . »آورداز انحصار بیرون 
در ساحل وارد اسکندرون یماً خط آهن موصل مستق توانست بامیعراق شوسه جدید 

 رسدمدیترانه ب تومان از تبریز به کنار 20در حدود  يخرواربا قیمت  وشده  مدیترانه
 .)6 :27 ؛ همان ش.32 -33 : 20مجله تجارت، ش. (

 ،راه بازرگانی خارجی براي ایاالت شمالی بود ترین نزدیکترابوزان  -با اینکه راه تبریز
و غرب  فارس خلیجهاي مواصالتی به سمت  بیش از همه، دولت ایران به فکر ایجاد راهاما 

هایی براي ایران به سمت سوریه افتاد. زیرا کشور ترکیه نیز در همین زمان محدودیت
هاي ها پیش به بهانه روم از مدتارز -کرده و راه بازرگانی تبریز بازرگانی ایران ایجاد

شتري که  2600هاي ایرانی بسته شده بود. در اقدامی دیگر، از  مختلف بر روي کاروان
مورد آن توسط ارتش ترکیه  2200کرد،ا از تبریز به ترابوزان حمل میایران ر کاالي

 5این راه بیش از  ،همچنین .)Burrell, vol.7, p. 465مصادره و به ارز روم فرستاده شد (
به دلیل گرانی سوخت، بازرگانان ناچار  1310در دهه ماه در سال قابل تردد نبود و 

 دادند.ترجیح می حمل و نقل با چهارپایان را بر کامیون
ایران، بلکه  در خصوص صادرات محصوالت شمال غرب نه تنها تبریز -راه رواندوز

واردات  زیرااي داشت. هاي نفتی این ایاالت اهمیت ویژهتأمین سوخت و فراورده براي
به طور ناگهانی  1302بهاي آن را در سال  هاي روسی بود ونفت در انحصار شرکت

هاي نفتی براي تأمین که شوروي با افزایش قیمت فراورده 1309سال در افزایش دادند. 
 در اي شعبه انگلیس و ایران نفت شرکتایجاد کرد، مشکالتی سوخت نواحی شمالی 

 به رواندوز راه از شتر وسیله به را خود بنزین و نفت محصوالت از مقداري و دایر اورمیه
تأمین نفت ایالت آذربایجان توسط شرکت  )25 :11ارت، ش. (مجله اطاق تجوارد کرد  اورمیه

اربیل و  -رکوكک -ه بصرهحمل و نقل حییم ناتائیل با خرید از نفت جنوب ایران از را
 17( ) حدود یک میلیون پوط1312(در سال  ساالنه آن. مقدار گرفتخانه صورت می

 8 با این شرکتشد. اورمیه و مهاباد مصرف می در قسمتی از آن بود که  میلیون لیتر) 
داد. این شرکت عالوه انجام می کار سوخت رسانی به آذربایجان رادستگاه کامیون عراقی 

، محل 240030031( کردبر نفت، قند، شکر و چاي نیز از همین مسیر و از بصره وارد می

بنابراین تا هنگام راه اندازي پاالیشگاه نفت کرمانشاه در ) 5، برگ.29828/1/13در آرشیو 
، انتقال نفت و مواد سوختی از طریق راه رواندوز براي تأمین نیاز ایاالت 1314ال س

 شمالی بسیار ضروري بود.
 رواندوز -اقدامات عملی براي گشایش راه تبریز. 4-3
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رواندوز، به سمت  -دولت ایران تحقیقاتی درباره بازگشایی راه مهاباد 1305در آغاز سال 
راه آهن کرکوك انجام داد. در یک اقدام مجلس ایران با پرداخت اعتباري به مبلغ 

هاي تجاري شمال موافقت کرد از این میزان مبلغ  تومان براي توسعه راه 000/500
رواندوز اختصاص داد  -ع راه موجود بین تبریزتومان براي بهبود سری 000/100

)Burrell, vol.7, pp.587-588(. 
 پدید آمد،1311با توجه به بحرانی که در روابط اقتصادي ایران و شوروي در سال 

مأمور شد تا شخصاً از راه  رضاشاهبه دستور مستقیم  ایران در بغداد سفیر باقر کاظمی
، محل 240030031 ةسند شمار (خود را به دربار گزارش دهد. رواندوز بازدید، و مطالعات 

بنادر سوریه و  بهموصل  -رواندوز از راه شخصاً او ،بنابراین  )1برگ  ،29828/1/13در آرشیو 
راه دیرالزور به از  کرد. او در بازگشت سفررون، تریپولی و بیروت یعنی اسکند لبنان

 000/10هیئت وزرا مبلغ  1312در آبان  کرد. پس از آن،گزارش مفصلی ارائه  موصل
در تا  تصویب کرد، به وسیلۀ برخی از تجار آگاهکاال  انتقال آزمایشی ریال اعتبار براي

از سوي خان وکیلی . براي این منظور محسندبرطرف گرد هاي راهصورت لزوم دشواري
فرت خود با در مسا ه شد. اوو این کار برعهده ایشان گذاشت ،انتخابادارة کل تجارت 

 . (سند پیشین)یاي آن تهیه کرددقت بسیار گزارشی از نواقص و مشکالت این راه و مزا
بایست مورد که می در مرز ایران و عراق (پیرانشهر) اتصال تبریز به خانه اصلی يها راه

 گرفتند، به شرح زیر بود:توجه قرار می
 خانه (پیرانشهر)  -حیدرآباد -اورمیه –جلفا  -تبریز.1
 خانه -حیدرآباد -شرفخانه -صوفیان -تبریز.2
 خانه -حیدرآباد -مهاباد -مراغه -تبریز.3

رعایت شده بود، براي  در ساخت آن شرایط فنیکه  1مسیر شماره در میان این سه راه، 
 2در مرز عراق مسافرت زمستان مناسب بود و مدت مسافرت آن با کامیون تا پیرانشهر 

چون در مسیر برگشت از پیرانشهر به تبریز بار وجود  این راه طوالنی بود و اما. روز بود
شماره مسیر  .)29828/1/13، محل در آرشیو 240030031 (سند نداشت، کرایه کامیون باال بود

 125 امااز تبریز تا شرفخانه راه آهن بود کیلومتر آن  134 بود و تر کوتاه با اینکه 2
چون دریاچۀ اورمیه به  شد،حمل می کشتی ید باباآن از شرفخانه تا حیدرآباد کیلومتر 

متر  3نزدیک سال  15در طی  1312تا  1297هاي شد و در طی سالسرعت خشک می
 بنابراین،بود. شده استفاده  رقابلیغهاي آن ها و اسکلهپلبود،  از عمق آن کم شده
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 شد.و باعث اتالف وقت می ،دریاچه مشکلبار در بنادر این  بارگیري و پیاده کردن
کرد تأمین نمی جنوبی آذربایجان و زنجان را مناطقگذشته از این، انتقال محصوالت 

  .)2برگ  ،همان(
 -تبریزیعنی راه  مسیر سوم، قرار داشت مورد توجه فوري راهی که بیشتر ،بنابراین

ساعت و  10با اتومبیل سواري  زمان مسافرت از آن در فصل تابستانمهاباد بود.  -مراغه 
ساعت  6 يسوار لیاتومببا  آن زمان مسافرتل یمتک در صورتساعت بود.  15یون با کام

فاصله  به منظور کم کردندر کنار تکمیل این مسیر،  .رسیدمیاعت س 10بهو با کامیون 
مراغه به سمت پیرانشهر  -راه میانه ساخت غربی،زنجان به سمت مرزهاي  -راه رشت

ر هشرشت و زنجان به مقصد پیران ، مسیرراهزیرا با ساخت این مورد توجه قرار گرفت. 
شد. این راه چون براي انتقال کاالي ایالت زنجان و می تر کینزدکیلومتر  150نزدیک 

مبلغی براي تکمیل آن اختصاص داده شد تا 1313یالن مهم بود، در بودجه سال گ
همچنین، براي اینکه مردم گذر کنند.  از آن سانیآ بهبتوانند هم هاي بزرگ کامیون

فرعی  يهاساخت بخش در تبریز متمرکز کنند التجاره را لزوماًمجبور نشوند همۀ مال
 .)10، برگ 240030031سند ( نقده مورد توجه قرار گرفت -بادراه مهااین راه ازجمله 

 دستور داد به ریاست وزرا شاهدفتر رضااز  1312بهمن  با توجه به اهمیت این راه، در
همچنین،  .)17برگ   72718/310(کردن آن اقدامات الزم را به عمل آورد  ریداتا براي  شد

اي به در نامه اي براي گشایش این راه داشت،ویژهتوجه که  اداره اقتصادي وزارت خارجه
براي دایر شدن آن به  که هاي زیادين یادآوري اهمیت این راه و هزینهضم ،ریوز نخست

در نتیجه، به  .شود برطرفزیتی این نو ترا کار رفته بود، پیشنهاد کرد تا موانع گمرکی
یس کل اداره اقتصادي وزارت مرکب از رئ یگروه 1312اسفند  13پیشنهاد او، در تاریخ 

ل و نمایندگانی از وزارت مالیه، اداره کل گمرکات، تشکیالت کل نظمیه و اداره ک خارجه
سند ( تجارت تشکیل شد تا مشکالت مربوط به ترانزیت کاال از این مسیر را برطرف کنند

 .)11و  3برگ   72718/310
 ،به شرط اقدام متقابل عراق موانع این راه تصمیم گرفت براي رفع ونیکمساین 

 .دهد کاهش %25به  50از سپردن ودیعه نقدي براي کاالهاي بازرگانی ایران را 
از پرداخت یک  ،ندشدبه طور ترانزیت وارد ایران می که همچنین، وسایط نقلیه عراقی

 تسهیالتی براي و نمودهمعاف  را %10دهم ودیعه نقدي و سپردن ضامن معتبر در مقابل 
ییم ناتانیل با اینکه سرویس حمل و نقل عراق در اختیار شرکت ح .آنها در نظر گرفت

ایرانی توان رقابت با آن هاي و نقل ایران بود و شرکت رویس حملاز س بسیار مجهزتر
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 ،شداما ایران ضرري که از راه ایجاد تسهیالت ترانزیت به عراق متحمل می نداشتند،
پالك به مشکالت مربوط  همچنین کند.توانست از طریق فرستادن کاال جبران می

پالك وسیلۀ نقلیه و جواز رانندگی رانندگان پس از آن و  ،جواز رانندگی برطرفخودرو و 
 .)5 و4 برگ  240/ 30031( طرفین در هر دو کشور معتبر بودترازیتی 

اي بود که شماري از بازرگانان اهمیت این راه به اندازهگذشته از توجه ویژه دولت، 
هده هاي ساختمان این راه را بر عمراغه تصمیم گرفتند به اتفاق اهالی هشترود، هزینه

بگیرند و از دولت تقاضا داشتند یک نفر مهندس در اختیار آنها گذاشته شود و ساختمان 
 .)10برگ ،  72718/310(هاي الزمه را هم خود دولت بر عهده بگیرند پل

 براي صادرات ایران سوریهدر امزایا و تسهیالت بن:  4-4
براي باال بردن ظرفیت استفاده از خط  ریه و لبنانحکومت جمهوري سودر این زمان 

توسعه روابط بازرگانی در  به ،شدبرداري میآهن خود که به صورت محدودي از آن بهره
خطوط و و احیاي بنادر  ایران ي تجاريکاالبراي جلب  ،این مسیر مشتاق بود. بنابراین

نمایند  بود تا در بنادر اسکندرون و بیروت معاملۀ بندر آزاد ایجاد ددرصد راه آهن خود
در بندر اسکندرون یک  .)11، برگ 29828/1/13، محل در آرشیو 240030031 ةسند شمار(

 کاالهاییمهمی مخصوصاً براي پذیرفتن کاالهاي بازرگانی ایرانی بنا کرده بودند.  بخش
ار راه آهن تل ریوان در جلو انبار مستقیماً با قط توانست، میشدایران وارد می که از

متر مربع با اسکلت آهن و  720این انبار به مساحت  .شود همخصوص از واگن پیاد
 ،گذشته از این تن بار را داشت. 5000گنجایش  بتن ساخته شده و دیوارهاي آجر و

تن که  3ان با تو هاي متحرك بر روي ریلهاي متعدد دیگر با انواع جرثقیلمحوطه
کلیه  ، قرار داشت.  مجموعبود از خشکی به دریا و از دریا به خشکیکاال حمل  محصول

، بیش از در اختیار کاالهاي ایران گذارده شده بودکه ه کنار دریا تا راه شوس اراضی
در این گمرك کاالهاي ایرانی تا سه هفته از پرداخت گمرك معاف  متر مربع بود. 4000

حقوق گمرکی در بیروت براي  .شددریافت می مناسبی گمرکیحقوق آن  بودند و پس از
ریال ایران بود و این  5/5قروش سوري معادل  25کیلو  100کاالهاي ایرانی براي هر 

شد. حق انبارداري براي هر عدل یا بسته که وزن آن بابت حق بندر و پل و حمال نیز می
کاغذي بود و در سایر بنادر سوریه همین وضع  کفران 8کیلو بود ماهانه  100تا  50بین 
 .)32، برگ 1312، خرداد 63(مجله اطاق تجارت، شماره بود 
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فاقد آن گذشته از این، بندر اسکندرون از مزایایی برخوردار بود که بنادر ایرانی 
شمار هاي بیهاي یکی از شرکتاینکه از اسکندرون همه روزه از کشتی . از جملهبودند

کردند و به تمام بندرهاي جهان ارتباط داشت. طول راه از شمال ایران به فت میآمد و ر
ن راه داشت و شمار روز بود. دوم اینکه به تمام بندرهاي جها 10این بندر  نزدیک 

در بندر بیروت نیز همین هاي مهم در این بندر نمایندگی داشتند. زیادي از بانک
در این زمان فرانسه بندر بیروت را چندین  براي کاالهاي ایرانی وجود داشت. تسهیالت

براي کاالهاي ترانزیتی ایران اختصاص داده بود. ابر توسعه داده و محوطۀ بزرگی بر
(سند پیشین، برگ  شرایط انبارداري و مالیات بندر بیروت درست مانند بندر اسکندرون بود

12(. 
 1312در سال ایجاد شهر پیرانشهر  تبریز رواندوز:نتیجه توجه به راه : 4-5

نظر به اهمیتی که راه رواندوز در مبادالت بازرگانی ایران پیدا کرد، وزارت خارجه در 
» خانه«طی یادداشتی از وزارت داخله خواست تا برنامه شهرسازي اصولی در روستاي 

ی در خصوص تقسیمات (پیرانشهر) در مرز ایران و عراق در پیش گرفته و اقدام عاجل
شهري و نقشه شهري انجام دهد. گذشته از این، از وزارت پست و تلگراف خواسته شد تا 

،  72718/310سند (ر پست و تلگراف برپا شود ، دفات»خانه«براي تسهیل امور بازرگانی در 

نزدیک الهیجان در والیت  که روستاي کوچکی در خانهدر نتیجۀ این اقدامات،  .)11برگ 
هاي اداره امور اقتصادي با پیگري نداشت،چهار پنج خانوار  کردستان بود و بیش از

. در یافتتوسعه  رواندوز -راه بازرگانی تبریز گسترشخارجه و در راستاي امور وزارت 
تا که . اداره گمرك آنجا گمرك و پست امنیه تأسیس شد هاي جدیداداره 1310سال 
-انبار بزرگ و محوطه سعه یافت ووت ،تنها یک اتاق کوچک در داخل روستا بود سالاین 

خانه و تلفن نیز هایی براي آن ساخته شد. اداره امنیه گسترش یافت و ساختمان تلگراف
معاینه بهداشتی  ادارات دولتی دیگر مانند قرنطینه و مرکز .تکمیل شد 1313در سال 
 در آنجا، ایل پیرانبعداً با اسکان سافران ساخته شد. هایی براي مو مهمانخانهمسافران 

شهرتبدیل به شهر شد و به   .)5برگ ، 30021/2400( سند تغییر نام یافت  پیران
 نتیجه

در نیمۀ سده نوزدهم به روسیه  ویژه ایاالت شمالی کشوربه وابستگی اقتصادي ایران 
 روسیه از هاي حمایتیسیاست :از جمله بود، این امر معلول چند عامل مهم آغاز شد.
 گیري از قلمرو گسترده در خشکی،ههاي گمرکی، بهر، اعمال تعرفهاین کشور بازرگانی

هاي دهه در. کشورراه آهن و صنعتی شدن این محدودیت فقدان راه در ایران، توسعه 
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هاي بازرگانی خارجی روسیه و اعمال قراردادهاي گمرکی آغازین سده بیستم با سیاست
هاي این وابستگی تشدید شد. انقالب کمونیستی شوروي نه تنها تغییري در سیاست

هاي بازرگانی دولتی و ایجاد شرکتاستعمارگرانۀ اقتصادي این کشور ایجاد نکرد، بلکه با 
دچار بحران و  صنعتی، بازرگانی و اقتصاد ایران ساله 5هاي در پیش گرفتن برنامه

 1317، 1312، 1305، 1300هاي سال اي اقتصادي درفشاره. این شدنوسانات شدیدي 
رفع محاصره اقتصادي  تأکید بر .هاي شدید در روابط میان دو کشور شدمنجر به بحران

انحصار ایجاد و  ،سازي رو به جنوب و غرب کشورنواحی شمالی ایران از طریق راه
توسط دولت مطرح شود، خواسته اکثریت بازرگانان و  یش از آنکه، پبازرگانی خارجی

 هان امور اقتصادي بود.آگا
رفع محاصره اقتصادي ایاالت باعث شد تا ایران براي فشار اقتصادي روسیه سرانجام، 

به سمت جنوب و مرزهاي غربی به سوي  يساز راهکشور برنامه  غرب شمالشمال و 
هاي اسکندریه یکی از راه -رواندوز  -راه تبریز .گیردسوریه و دریاي مدیترانه را در پیش 

رفع محاصره اقتصادي  ضمنتوانست میدر سمت شمال غرب ایران بود که کلیدي 
دستان شمالی، به انتقال سوخت از جنوب ایاالت آذربایجان، گیالن، زنجان، قزوین و کر

سازي این راهگاه رایج که سیاست ددی برخالفبنابراین،  .ایران به این مناطق کمک کند
سلطان حتی منتقدان چپ آن زمان مانند فرو کاسته شده،  دوره تنها به اهداف نظامی

اقتصادي نواحی شمال  يآزادسازسازي دولت به منظور که سیاست راه باور داشتند زاده
 و غرب ایران از سلطۀ بازرگانی شوروي بوده است.
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