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چکیده
پس از استقرار رژيم تزاری در روسیه حاکمیت ايران در دريای کاسپین دچار چالش تدريجي شد.
چالشهای حاکمیتي ايران در دريای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد
عهدنامههای گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ايران در اين دريا انجامید .در چنین شرايطي انعقاد
عهدنامه مودت1921م .ايران و شوروی ،امید به احیای حاکمیت ايران در دريای کاسپین را ايجاد کرد .بر
اين اساس ،پژوهش پیش رو درصدد است با اتکا بر نظريه سیستمي سیاست بینالملل کنت والتز و
استفاده از روش تحقیق تاريخي و بهکارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به اين پرسش پاسخ دهد که
حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت1921م .ايران و شوروی با چه چالشهايي
در سالهای  1300تا 1304ش .مواجه بود؟ يافتههای پژوهش نشان ميدهد که برخالف مفاد عهدنامه
مودت ،حاکمیت ايران در دريای کاسپین توسط حکومت شوروی در سالهای  1300تا 1304ش .همانند
دوران حاکمیت تزاری با چالشهای جدی اقتصادی و سیاسي مواجه شد .رواج قاچاق کاال با حمايت
حکومت شوروی ،اخالل در امر تجارت و گراني ادواری قیمت کاالهای صادراتي و وارداتي ،چالشهای
اقتصادی و شیوع ناامني و ايجاد حس ترس ،نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي ،دخالت در امور داخلي
و سیاسي ايران و درنهايت حمايت و تحريک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی چالشهای
سیاسي حاکمیت ايران در دريای کاسپین طي سالهای  1300تا 1304ش .بود.
واژگان کلیدی :ايران ،شوروی ،حاکمیت ،دريای کاسپین ،عهدنامه مودت 1921م.
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Challenges of Iranian Sovereignty in the Caspian Sea after
the Conclusion of the Russo-Persian Treaty of Friendship
(1921 AD) (1300-1304)
S. H. Shojaee Div Kalaee1
M. H. Pour Ghanbar2

Abstract
After the establishment of the Tsarist regime in Russia, Iranian rule in
the Caspian Sea was gradually challenged. Challenges of Iranian
sovereignty in the Caspian Sea during the Qajar period, after two periods
of war with Russia and the conclusion of the Golestan and Turkmenchay
treaties led to the deprivation of Iranian sovereignty in this sea. In such
circumstances, the conclusion of the Russo-Persian Treaty of Friendship
(1921 AD) raised hopes of restoring Iranian sovereignty in the Caspian
Sea. The present study, relying on the systemic theory of International
Politics by Kenneth Waltz and using the method of historical research
and examining the archival documents, seeks to answer this question,
“What challenges were faced by the sovereignty of Iran in the Caspian
Sea in the years 1300 to 1304, after the conclusion of the Russo-Persian
Treaty of Friendship (1921 AD)? The research findings show that
contrary to the provisions of the Friendship Treaty, the sovereignty of
Iran in the Caspian Sea in the years 1300 to 1304 faced serious economic
and political challenges by the Soviet government, the same as what
happened in the Tsarist rule. The spread of smuggling with the support
of the Soviet government, disruption of trade and the periodic rise in the
prices of exported and imported goods, economic challenges and the
spread of insecurity and a sense of fear, violation of the national
sovereignty and territorial integrity, interference in Iran's internal and
political affairs and finally supporting and inciting divergent forces
against the central government were among the political challenges faced
by the Iran rule in the Caspian Sea from the years 1300 to 1304.
Keywords: Iran, Soviet Union, Sovereignty, Caspian Sea, Russo-Persian
Treaty of Friendship (1921 AD).
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مقدمه
بررسي تاريخي مناسبات ايران و روسیه از سقوط حکومت صفويه تا پايان دوران پهلوی
اول نشان مي دهد که حاکمیت ايران در مناطق شمالي کشور همواره از جانب روسیه و
رژيمهای سیاسي حاکم بر آن با تهديد و چالشهای جدی مواجه بود .در تمامي اين دوران
سیاستهای توسعهطلبانهای که رژيمهای مستقر در روسیه در مناسبات با ايران در پیش
گرفته بودند موجبات تهديد و به چالش کشیده شدن حاکمیت ايران در تمامي مناطق شمالي
ايران بود .بر اين اساس با بررسي مناسبات ايران و روسیه چنین ميتوان نتیجه گرفت که
نوع ساختار سیاسي حاکم بر روسیه هیچ تأثیر در رويکردها و سیاستهای توسعهطلبانه
رژيمهای سیاسي حاکم بر اين کشور نسبت به ايران ايجاد نميکرد .يکي از نتايج اين عدم
تغییر در سیاستهای توسعهطلبانه رژيمهای سیاسي حاکم بر روسیه به چالش کشیده شدن
حاکمیت اقتصادی و سیاسي ايران در دريای کاسپین بود .در چنین وضعیتي از زمان سقوط
حکومت صفويه تا پايان دوران پهلوی اول عليرغم استقرار و حاکمیت يافتن دو رژيم
سیاسي تزاری و کمونیستي شوروی با ماهیت سیاسي و ايدئولوژيکي متفاوت ،هیچ تغییری
در سیاستهای توسعهطلبانه سرزمیني اين دو رژيم مستقر در روسیه نسبت به ايران ايجاد
نگرديد .درنتیجه همین سیاستهای توسعهطلبانه بود که حاکمیت اقتصادی و سیاسي ايران
در دريای کاسپین توسط اين دو رژيم مورد تهديد و چالش قرار گرفت.
تداوم چالشهای اقتصادی و سیاسي حاکمیت ايران درنتیجه سیاستهای يکسان
توسعهطلبانه رژيمهای حاکم بر روسیه در دريای کاسپین در چارچوب نظريه سیستمي
سیاست بینالملل کنت والتز 1قابلبازشناسي ،تبیین و تحلیل است .والتز معتقد است که در
سیاست بینالمللي و در مناسبات میان کشورها ،واحدهای سیاسي ملي نقش عمدهای در
تعیین ساختارهای سیستم بینالمللي ايفا نميکنند .بر اين اساس تغییرهای سیاسي در سطح
واحدهای ملي به تغییر در سطح واحدهای سیستم بینالمللي منجر نميشوند (مشیرزاده،
 .)113 :1384بلکه اين سیستمهای بینالمللي و ساختارهای حاکم بر آن هستند که بر
رفتارهای واحدهای ملي يا همان دولتهای آن تأثیر ميگذارند و با قیدوبندهايي که بر رفتار
1- Kenneth Waltz
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دولتها اعمال ميکنند ،روابط بینالملل را شکل ميدهند و رفتار دولتها مختلف را در
سطح يک واحد ملي در سیستم بینالمللي يکسان و شبیه به هم ميسازند .بر اين اساس و
بنا بر اعتقاد والتز ،ساختارهای سیستم بینالمللي رفتارهای دولتها در واحدهای ملي را تعین
ميکنند و تداوم ميدهند .در چنین شرايطي تغییر در سطح واحد ملي مانند سقوط يک رژيم
سیاسي و ظهور رژيم سیاسي ديگر در يک واحد ملي تغییری در عملکرد آن رژيم در سطح
ساختار بینالملل از يک سو و همچنین تغییری در سطح ساختار سیستم بینالمللي ايجاد
نميکند (محمدخاني.)88-89 :1388 ،
بر پايه چنین نظريهای تشابه سیاستهای توسعهطلبانه حکومتهای تزاری و حکومت
شوروی در دريای کاسپین و چالشهای آن برای ايران را ميتوان ناشي از ساختارهای
سیستم بینالمللي و نقشي که روسیه و رژيمهای مستقر در آن بهعنوان يک واحد ملي در
اين ساختار سیستمي ايفا ميکردند دانست .با اتکا به اين نظريه پژوهش پیشرو درصدد است
تا با استفاده از روش تحقیق تاريخي و بهکارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به اين پرسش
پاسخ دهد که حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م
ايران و شوروی با چه چالشهايي در سالهای  1300تا 1304ش .مواجه بود؟ بر اين اساس
هدف از انجام اين پژوهش بررسي مسئله چالشهای حاکمیتي اقتصادی و سیاسي ايران در
دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت در اسفند 1299ش .تا استقرا حکومت پهلوی و
تشکیل حکومت مرکز مقتدر در ايران در سال 1304ش .است .فرضیه پژوهش بر اين است
که سیاستهای حکومت شوروی نسبت به ايران عليرغم شعارهای انقالبي و ماهیت
سیاسي و ايدئولوژيکي متفاوت با رژيم تزاری بهواسطه نقشي که روسیه در ساختار بینالمللي
ايفا ميکرد تفاوت چنداني با سیاستهای رژيم تزاری با ايران نداشته است.
در خصوص پیشینه اين پژوهش بايد عنوان کرد که اگرچه پژوهشهايي پیرامون دريای
کاسپین و برخي چالشهای ايران در اين دريا از منظر تاريخي به رشته تحرير درآمده است
که برجستهترين اين پژوهشها کتاب دريای خزر و قدرتهای بزرگ نوشته محمدعلي
کاظمبیگي (کاظمبیگي )1-290 :1384 ،و مقاله «مروری بر نظام حقوقي دريای خزر از
دريچه اسناد و معاهدات» از نادعلي صادقیان است؛ اما پژوهش پیشرو مزيتها و تمايزهايي
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با اين دو پژوهش دارد .کاظمبیگي بر پايه اسناد وزارت خارجه در کتاب دريای خزر و قدرت
های بزرگ ،دخالت بريتانیا در آبهای شمالي ايران و سواحل جنوبي آن را طي سالهای
دهة  1290ش .مورد بررسي قرار داده است .صادقیان هم در مقاله «مروری بر نظام حقوقي
دريای خزر از دريچه اسناد و معاهدات» تالش کرد تا ضمن اشاره مختصر به پیشینه روابط
تاريخي ايران و روسیه و همچنین موقعیت و اهمیت دريای خزر ،نظام حقوقي حاکم بر اين
دريا را بر اساس نظام حقوقي حاکم بر درياهای بسته در حقوق بینالملل بر مبنای معاهدات
1921و 1940م .واکاوی نمايد و نظام حقوقي دريای خزر ،قبل از فروپاشي شوروی و
پسازآن مورد توجّه قرار دهد .قاسمي و ناظری نیز در مقاله «تحوّالت ژئوپلیتیک در حوزه
دريای خزر و تغییر نقش قدرتهای بزرگ در اين منطقه» به تبیین اين تغییر نقش
قدرتهای بزرگ که بعد از فروپاشي شوروی و وقوع تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه خزر
اتفاق افتاد ،پرداخته و به اين نتیجه رسیدهاند که درحاليکه سیستم مداخله و نفوذ در منطقه
خزر در سالهای قبل از فروپاشي شوروی عامل ثبات در منطقه بوده ،در سالهای بعد از
فروپاشي شوروی اين سیستم به سیستم نفوذی بيثباتکننده تغییر نقش داده است .عالوه
بر اين سه کار تحقیقاتي ،حسني نیز مقالهای با عنوان «پژوهشي در جايگاه شیالت شمال در
مناسبات ايران و روسیه با تکیه بر اسناد آرشیوی» نوشته که در آن مقاله ،شیالت شمال و
وضعیت آن پیش از واگذاری آن به لیانازوفها ،چگونگي واگذاری امتیاز به آنها،
سرمايهگذاری آنان در شیالت شمال و پیامدهای آن ،برخورد صیادان شمال ،نقش و موضع
دولت روسیه در اين زمینه ،خاتمه امتیاز و واگذاری آن به دولت کمونیستي شوروی ،ملي
شدن شیالت در زمان نخستوزيری دکتر مصدق بررسي کرده است.
مزيتها و تمايزهای پژوهش پیش رو بر پژوهشهای اشارهشده در بررسي تخصصي و
جزئي مسئله چالشهای حاکمیتي اقتصادی و سیاسي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد
عهدنامه مودت در محدوده زماني کوتاه سالهای 1300تا 1304ش .است .عالوه بر اين
بررسي مقايسهای مسئله چالشهای حاکمیتي ايران در دريای کاسپین در دوره حکومت
کمونیستي شوروی با دوره حاکمیت تزاری بر پايه نظريه سیستمي سیاست بینالملل کنت
والتز و همچنین بهکارگیری منابع دستاول تاريخي عليالخصوص اسناد و مدارک آرشیوی
از مراکز مهم اسناد تاريخي کشور مانند اداره کل آرشیو اسناد وزارت خارجه ،سازمان اسناد
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ملي ،مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر و مرکز اسناد مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسي از ديگر مزيتهای و تمايزهای پژوهش پیشرو در مقايسه با
پژوهشهای قبلي است.
با اتکا به چنین مزيتي پژوهش پیشرو چالشهای حاکمیتي ايران بر دريای کاسپین پس
از انعقاد عهدنامه مودت 1921م .با شوروی را طي سالهای  1300تا 1304ش .مورد بررسي
قرار ميدهد .برای تحقق اين مهم در نخستین گام چالشهای حاکمیتي ايران بر اين دريای
در دوران استقرار حاکمیت رژيم تزاری در روسیه موردبحث و بررسي قرار ميگیرد.
چالشهای حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران استقرار رژیم تزاری
روسیه
همسايگي ايران و روسیه در دريای کاسپین در زمان سلطنت شاهطهماسب صفوی پس
از اينکه ايوان چهارم (ايوان مخوف) توانست در سال 1547م .سراسر خاک روسیه را تصرف
و با لقب تزار در مسکو تاجگذاری کند (ترويا )40-41 :1364 ،آغاز گرديد .اين همسايگي
اگرچه بهواسطه برخورداری روسیه و قزاقها از تجهیزات دريايي بهمراتب بیشتر نسبت به
ايران ،مقدمهای برای تهديد حاکمیت ايران در دريای کاسپین شد (بنگريد به :جملي کاررِی،
169 :1348؛ وحید قزويني ،)160-159 :1329 ،اما مناسبات ايران و روسیه در اين دريا طي
دوران صفويه تقريباً در وضعیت برابر قرار داشت و حکومت تزاری نميتوانست علناً به سلطه
بر اين دريا مبادرت نمايد ،چراکه نه روسها در آن برهه زماني ،همانند قرون 18و 19
میالدی دارای قدرت نظامي و سیاسي قابلتوجهي بودند و نه حکومت مرکزی ايران طي آن
مقطع زماني ،بهمانند قرون بعدازآن به شدّت ضعیف و ناتوان به شمار ميآمد (بنگريد به:
کاتف101-34 :2536 ،؛ اسکندربیک منشي507-504/2 :1334 ،؛ دالواله189 :1348 ،؛
شاردن.)252-250/3 :1336 ،
با سقوط حکومت صفوی و بروز بيثباتي شديدِ سیاسي در ايران طي دهههای نخست
قرن 18م ،تجاوز روسها به خاک ايران آغاز شد و حاکمیت ايران در دريای کاسپین
بهتدريج در موضع ضعف قرار گرفت و به چالش کشیده شد .درنتیجه بروز چنین ضعفي بود
که روسها حتّي مدّعي الحاق بخشهای قابلتوجهي از مناطق شمالي ايران مانند قفقاز،
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گیالن و مازندران به خاک خود شده ،و مناطق مزبور را به اشغال خود درآوردند (مرعشي،
74 :1328؛ استرآبادی17 :1377 ،؛ سايکس .)334/2 :1363 ،ظهور نادرشاه در ايران اما آغاز
دورهای جديد و کوتاهمدت برای احیای حاکمیت ايران بر دريای کاسپین بود .نماد بارز احیای
حاکمیت ايران در اين دريا را ميتوان در تالش وی برای ايجاد ناوگان دريايي در دريای
کاسپین مشاهده کرد.
تصمیم نادر در خصوص ايجاد ناوگان دريايي در دريای کاسپین متأثر از مخالف روسها
با درخواست وی جهت قرض دادن ده کشتي بهمنظور تأمین خواروبار نیروهای ايران در
جنگ با لزگيها بود .پس از اين مخالفت بود که نادرشاه بهمنظور ايجاد ناوگان دريايي در
دريای کاسپین جان التون انگلیسي به خدمت خود درآورد که با مجوز حکومت تزاری در
روسیه و دريای کاسپین به تجارت مشغول بود ( .)Hanway, 1753: 49-65التون به دستور
نادرشاه بهمنظور ساخت کشتي و ايجاد ناوگان دريايي در لنگرود مستقر شد و درصدد برآمد
تا با استفاده از چوب درختان جنگلي و پنبه و کنفي که در منطقه تولید ميشد ،به هدف خود
نائل شود (  287-289 Lockhart,1938:؛ .) Cook, 1770: 418-419سیاستهای نادر در
جهت ايجاد ناوگان دريايي اگرچه به ساخت يک کشتي توسط التون ،مساحي سواحل جنوب
شرق دريای کاسپین توسط وی و همچنین استقرار تأسیسات نظامي و بندری در سواحل
دريای کاسپین انجامید (بازن ،)43 :1340 ،اما قتل او در کنار کارشکني روسها ،موجب شد
تا اين طرح به ثمر نرسد (کرزن471/2 :1362 ،؛ سايکس .)393-389/2 :1363 ،بعد از
کشته شدن نادر ،روسیه مجدداً سیاستهای توسعهطلبانه خود را در مناطق شمالي ايران و
دريای کاسپین دنبال کرد .نتیجه اين توسعهطلبي سلب حاکمیت ايران در اين دريا بود که
طي دهههای نخست قرن 19م با انعقاد دو عهدنامه گلستان و سپس ترکمانچای صورت
پذيرفت.
بر اساس فصل پنجم عهدنامه گلستان مقرر شد تا کشتيهای دولت روسیه که در دريای
کاسپین تردد ميکنند اجازه حضور در سواحل و بنادر ايران را داشته باشند و دولت ايران هم
موظف بود به اين کشتيها در صورت دچار شدن به طوفان يا هر آسیبي ياری رسانند .در
طرف مقابل بر اساس همین فصل از عهدنامه روسیه اگرچه مشابه چنین امتیازی را به
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کشتيها ايراني در دريای کاسپین اعطا کرد؛ اما ايران از حق داشتن کشتي نظامي در دريای
کاسپین محروم گرديد و مقرر گرديد تنها روسیه در اين دريا از حق داشتن کشتيها جنگي
برخوردار باشد (لسانالملک سپهر :1377 ،ج .)243 /1-2توافقات فصل پنجم عهدنامه
گلستان میان ايران و روسیه پانزده سال بعد در فصل هشتم قرارداد ترکمانچای به همان
ترتیب تکرار شد (قاضیها.)248 :1374 ،
پیامد مهم اتخاذ چنین تصمیمي در عهدنامههای گلستان و ترکمانچای همانگونه که
سر پرسي سايکس به آن اشاره ميکند سلب حاکمیت ايران در دريای کاسپین درنتیجه
تسلط کامل روسها بر اين دريا بود (سايکس .)10 :1363،در پي برقراری چنین تسلطي بود
که اتباع روسیه در سال 1879م .امتیاز صید ماهي در ساحل جنوبي دريای کاسپین را به خود
اختصاص دادند (کاظمزاده .)192 :1371 ،اين امتیاز طي قراردادی در سال 1300ق1882/م.
به لیانازف روس واگذار گرديد (قاضیها ،1380 ،اسناد روابط ايران و روسیه از دوره
ناصرالدينشاه تا سقوط قاجاريه .)213-217 :همچنین بر پايه چنین تسلطي بود که روسها
در سال 1306ق1888/م طي قراردادی ديگر با ايران موفق به کسب امتیاز کشتيراني در
مردابها و رودخانههای ايراني گرديدند که مصب آنها در سواحل جنوبي دريای کاسپین
بود (تیموری.)323-324 :1322 ،
اما سلب حاکمیت ايران در دريای کاسپین درنتیجه برقراری تسلط روسیه بر اين دريای
دارای دو جنبه مشهود سیاسي و نظامي و اقتصادی بود .ناتواني ايران در حفاظت از سواحل
خود در دريای کاسپین و درخواست محمدشاه از روسیه جهت اعزام دو کشتي جنگي جهت
محافظت از سواحل مازندران در سال 1253ق (قاضیها ،1380 ،اسناد روابط ايران و روسیه
در دوران فتحعليشاه و محمدشاه ،)137 :اشغال جزيره آشوراده توسط روسها در سال
1247ق (حسیني )193 :1396 ،و ورود محمدعليشاه به ايران برای بازپسگیری سلطنت از
طريق اين دريا با کشتي روسي (کسروی )172 :1378 ،و با آگاهي اين کشور (بنگريد به:
شوستر 159-161 :1351 ،و  )179ازجمله نشانههای مشهود تسلط سیاسي روسیه بر دريای
کاسپین و برقرار نبودن حاکمیت سیاسي ايران بر اين دريا بود.
عالوه سلب حاکمیت سیاسي ،پس از تحمیل عهدنامههای گلستان و ترکمانچای
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حاکمیت اقتصادی ايران نیز به طرز مشهودی در دريای کاسپین سلب گرديد .رشد واردات
کاالهای روسي از طريق دريای کاسپین به ايران در دوره قاجار عليالخصوص پس از
واگذاری امتیاز گمرکات شمال کشور که در ازای دريافت دهمیلیون روبل وام از روسیه در
سال 1900م1319/.ق .به اين کشور واگذار گرديد (اوبن .)234 :1362 ،يکي از نشانههای
مشهود تسلط اقتصادی روسیه بر دريای کاسپین بود .روسها در راستای تحقق اين مهم به
ايجاد خط کشتي در دريای کاسپین با هدف صدور کاال به بندر انزلي (روزنامه ثريا ،سال
اول ،شماره  ،41شنبه بیستوهشتم ربیعاالول سال  ،1317ص  )6و احداث راه شوسه انزلي
به تهران (روزنامه اختر ،سال بیستم ،شماره  ،39سهشنبه  14شوال  ،1312ص  )622مبادرت
کردند .با تسلط بر دريای کاسپین و در سايه چنین اقدامهايي بود که واردات کاالهای روسي
به ايران از طريق دريای کاسپین بهعنوان يکي از مبادی واردات کاالهای اين کشور به
ايران در دوره قاجار افزايش يافت و بنا بر گزارش بسیاری از سیاحان مانند بارون
فیودورکورف( ،دورکورف )120-119 :1372 ،کنت دوسرسي( ،دوسرسي )105 :1362 ،کنت
ژولین دوروششوار( ،دوروششوار )177 :1378 ،ارنست اورسل( ،اورسل )234 :1353 ،ادوارد
برون( ،برون )311 :1384 ،جرج کرزن( ،کرزن )283/1 :1362 ،سر پرسي سايکس
(سايکس )30 :1363،و ژان (اوبن )39 :1362 ،کاالهای روسي در بازارهای شهرهای
مختلف کشور در دوران قاجار عرضه و در معرض فروش قرار گرفت.
بر اين اساس چالشهای ايجادشده در مناسبات ايران و روسیه در دريای کاسپین طي
دوران حاکمیت تزارها از زمان صفويه درنهايت به سلب حاکمیت ايران بر اين دريا در دوره
قاجار انجامید .اين وضعیت اما در اواخر دوران قاجار و با وقوع انقالب بلشويکي اکتبر
 1917م .روسیه و سقوط رژيم تزاری دچار تغییر شد .وقوع اين انقالب آغاز دوران جديد در
مناسبات ايران با روسیه و مسئله حاکمیت ايران در دريای کاسپین بود .انقالب روسیه با
شعار نفي سیاستهای استعماری حکومت تزاری مخصوصاً در مناسبات با کشورهای
همسايه همراه بود .در پي اين شعارها رويکرد حکومت انقالبي روسیه نسبت به ايران نیز
تعیین گرديد و درنتیجه همین رويکرد انقالبي بود که عهدنامه مودت 1921م .ايران شوروی
که تداعيکننده احیای مجدد حق حاکمیت ايران در دريای کاسپین بود میان دو کشور منعقد
گرديد که اين مسئله در ادامه مقاله مورد بررسي قرار ميگیرد.
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انعقاد عهدنامه مودت 1921م .ایران و شوروی
پس از به قدرت رسیدن رژيم بلشويکي در جريان انقالب اکتبر 1917م/.مهر 1296ش.
اين رژيم از همان ماههای آغازينِ استقرار خود بر پايه شعار نفي سیاستهای توسعهطلبانه و
استعماری حکومت تزاری درصدد تغییر در خطمشي سیاستهای خارجي حاکم بر ديپلماسي
اين کشور برآمد .مهمترين تغییر در خطمشي سیاستهای خارجي در مناسبات با همسايگان
صورت ميگرفت که درنتیجه آن رژيم انقالبي با نفي سیاستهای توسعهطلبانه رژيم تزاری،
سیاستهای مسالمتآمیز دوستانه را در مناسبات با همسايگان خود اتخاذ ميکرد.
بهعنوانمثال بلشويکها به مردم چین وعده دادند که اراضي را که توسط رژيم تزاری از
چین اشغال شده بود به اين کشور باز پس دهند و غرامت شورش باکسرها را که حکومت
تزاری به چین تحمیل کرده بود ملغي کنند (مگداف و کمپ.)74-75 :1382،
در پي ايجاد چنین تغییری در خطمشي سیاستهای خارجي بود که رويکرد حکومت
انقالبي روسیه نسبت به ايران نیز مشخص گرديد .حکومت بلشويکي در راستای تحقق
خطمشي سیاستهای مسالمتآمیز دوستانه با ايران در چند نوبت نمايندگان خود را به
تهران اعزام کرد تا هدف خود را در خصوص ايجاد روابط دوستانه و مسالمتآمیز با ايران به
دولتمردان کشور اعالم دارد؛ اما اين تالشهای نمايندگان اعزامي حکومت شوروی در هر
مرتبه به داليلي مختلف با موفقیت همراه نگرديد (مکي .)255-252 :1362 ،عليرغم وجود
چنین شرايطي پس از گذشت دو سال از پیروزی انقالب بلشويکي که با تثبیت موقعیت و
حاکمیت بلشويکها در خاک روسیه همراه بود؛ ضرورت ايجاد ارتباط با حکومت شوروی در
نزد رجال ايراني احساس شد (طاهر احمدی.)12-13 :1384 ،
در اواسط سال 1299ش ،مقارن با کابینة میرزانصراهللخان مشیرالدوله ،دولت ايران بر
مبنای مجموعه وعدهها و بیانیههايي که بلشويکها طي سالهای نخستین انقالب ،در
جهت ايجاد روابط حسنه با همسايه جنوبي خود يعني ايران مطرح کرده بود (شیخاالسالمي،
 )31 :1363تصمیم گرفت تا مشاورالممالک انصاری را برای انجام مذاکره ،در رأس هیئتي
بهسوی مسکو روانه نمايد (مستوفي .)133/3 :1343 ،هیئت اعزامي ايران که يکي از اهداف
اصلي خود را الغای معاهدات و امتیازات تحمیلي روسیه تزاری قرار داده بود ،همانند ديگر
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نخبگان سیاسي ايران امیدوار بود که با عقد قرارداد جديد ،به يک دوره طوالني از
اجحافهای روسها پايان دهد (دولتآبادی .)95/4 :1361 ،اين هیئت درنهايت ،پس از چند
ماه رايزني و مذاکرات فشرده ،توانستند عهدنامه مودّت میان ايران و شوروی را در مسکو در
تاريخ هشتم اسفند 1299ش (فوريه 1921م ).به امضاء برسانند (مکي.)261-259 :1362 ،
عهدنامه مذکور در بیستوشش ماده موارد متعددی از مسائل و مشکالت سیاسي و
اقتصادی در مناسبات ايران و روسیه تزاری را مورد توجه خود قرار داد (نک :مجموعه قوانین
و مقررات سالهای 1300-1320هجری شمسي .)4-7 :1388 ،يکي از اين مشکالت در
مناسبات میان دو کشور که در عهدنامه مودت مورد بررسي قرار گرفت مسئله حق حاکمیت
ايران در دريای کاسپین بود .در ماده يازدهم عهدنامه مودت مقرر شده بود که از ساعت
امضای اين معاهده ،دو طرف اين حق را دارا هستند تا بهطور مساوی از مزيت کشتیراني در
دريای کاسپین با پرچمهای کشور خود بهرهمند شوند (منشور گرگاني )127 :1326 ،پذيرش
چنین مسئلهای از جانب حکومت شوروی بهمنزله پذيرش حق حاکمیت ايران در دريای
کاسپین بود؛ اما احیا و تحقق اين حق حاکمیت ايران در دريای کاسپین درنتیجه سیاستها و
چالشهای اقتصادی و سیاسي که حکومت انقالبي شوروی در دريای کاسپین ايجاد کرد
محقق نگرديد .اين چالشهای اقتصادی و سیاسي ايجادشده از سوی حکومت انقالبي
شوروی که در واقع تداوم سیاستهای رژيم تزاری در دريای کاسپین بود در ادامه مقاله
مورد بررسي قرار ميگیرد.
چالشهای اقتصادی حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد
عهدنامه مودت 1921م .ایران و شوروی
همانگونه که به آن اشاره شد سلب شدن حاکمیت ايران بر دريای کاسپین توسط رژيم
تزاری در دوره قاجار عالوه بر جنبههای سیاسي جنبههای اقتصادی نیز داشت .با توجه به
چنین شرايطي انعقاد عهدنامه مودت ايران و شوروی در اسفند 1299ش .بارقههای امید
احیای حاکمیت اقتصادی ايران در اين دريا و به دنبال آن احیای اقتصاد تجاری شمال کشور
را ايجاد کرد .امیدهای ايجادشده در خصوص برقراری حاکمیت اقتصادی ايران در دريای
کاسپین کوتاه زماني پس از انعقاد اين قرارداد به ناامیدی مبدل گشت؛ زيرا سیاستهای
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اتخاذشده از سوی رژيم کمونیستي حاکم بر شوروی که تداوم سیاستهای حکومت رژيم
تزاری در مناسبات با ايران بود و همچنین برخوردار نبودن ايران از نیروی دريايي در دريای
کاسپین منجر به برقرار نشدن حاکمیت ايران در اين دريا پس از انعقاد عهدنامه مودت
گرديد .در چنین شرايطي بود که حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین با چالشهای
بزرگ اقتصادی مواجه گرديد.
يکي از اين چالشهای بزرگ اقتصادی حاکمیت ايران در دريای کاسپین رواج قاچاق
کاال میان ايران و شوروی پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م .بود که پس از انعقاد
عهدنامه با حمايت و مداخله حکومت شوروی بسیار آسان و در ابعاد وسیع صورت ميگرفت.
بهعنوانمثال و بر اساس نامه رسمي وزارت مالیه به وزارت امور خارجه در اواسط سال
1301ش .نزديک به سیصد صندوق کاال با ارزش مالي حدود دوازدههزار تومان از طريق
يک کشتي از مبادی رسمي بندرجز در شرق مازندران بهصورت قاچاق وارد ايران شد .وزارت
مالیه در گزارش خود به وزارت امور خارجه ورود چنین حجمي از قاچاق کاال را اسفناک و
ناشي از افزايش گستاخي قاچاقچیاني عنوان کرد که با همکاری پنهاني مقامات روسي
مبادرت به اين کار ميکردند (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،49پ ،13ص.)1
عالوه بر گزارش فوق گزارشهای ديگری در خصوص نقش پنهان و آشکار حکومت
شوروی و اتباع آن در زمینه قاچاق کاال در دريای کاسپین وجود دارد .بر اساس گزارش مهر
1301ش .اداره گمرک به وزارت مالیه کنسول شوروی در انزلي بهصورت مخفیانه در شب
شش صندوق نقره را بدون رعايت تشريفات گمرکي از طريق کشتي وارد خاک ايران کرد
(سازمان اسناد ملي :شناسه سند  )240/6976و هنگاميکه با درخواست مأموران اداره گمرک
انزلي در راستای تفتیش کشتي روسي و بررسي جعبههای موردنظر مواجه شد بنای
بدرفتاری را با مأمور ايراني گذاشت (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،2پ ،16ص.)4
عالوه بر اين گزارشهای مشابهي در خصوص قاچاق کاال به آستارا از طريق دريای کاسپین
توسط کنسول شوروی در انزلي نیز ارائه شده است (سازمان اسناد ملي :شناسه سند:
 .)240/6897همچنین اداره گمرک ايران در تیر 1304ش .به وزارت مالیه گزارش داد که
کشتيهای بخار شوروی در بندر انزلي ،تن به تفتیش گمرک نداده و خودسرانه در اسکله
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گمرک پهلو ميگیرند و به مأموران اداره گمرک ايران اجازه بازرسي شناورهای خود را
نميدهند (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1304پ ،7ص.)161
عالوه بر گیالن در بنادر سواحل شرقي مازندران هم گزارشهايي در خصوص قاچاق
شمش و سکههای طالی تقلبي و فاقد عیار از خاک روسیه به ايران توسط عوامل حکومت
شوروی وجود دارد (همان :شناسه سند  .)240/1380عوامل حکومت شوروی بهجای اين
شمشها و سکههای قاچاق و فاقد عیار مشخص که در سواحل شمالي ايران رواج ميدادند؛
(همان :شناسه سند 240/6976؛ اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1302پ،83
ص )11مقدار زيادی سکّههای طال از بازارهای مازندران و گیالن جمعآوری نموده و آن را
نیز بهصورت قاچاق به خاک شوروی ارسال ميکردند .حجم قاچاق سکههای طال از ايران
توسط مقامات شوروی به اندازهای بود که کنسول ايران در لنکران و آستارای روسیه
پیشبیني کرد که در صورت تداوم آن طال در بخشهای شمالي ايران ناياب شود (اسناد
وزارت خارجه :س ،1302ک ،31پ ،37ص.)10
گزارشهای اسنادی همچنین بیانگر آن است که در امر قاچاق کاال در دريای کاسپین
عالوه بر نقش مقامات حکومت شوروی؛ نقش بومیان ايراني ساکن سواحل جنوبي دريای
کاسپین (نک :سازمان اسناد ملي :شناسه سند  .)240/22579عليالخصوص ترکمنان که به
دلیل تنگناهای معیشتي ناشي از فقر و بیکاری در اين منطقه به قاچاق کاال روی آورده
بودند هم پررنگ بود (سازمان اسناد ملي :شناسه سند  .)293/4599در مهر1300ش .از سوی
اداره گمرکات به نخستوزير گزارش شده که به دلیل کافي نبودن وسايل جلوگیری از
قاچاق کاال ،بخش اعظم برنج مازندران بهصورت قاچاق توسط ترکمنها و از طرق دريا به
روسیه حمل ميگردد (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر530-12-15 :م) عالوه بر برنج ،خاويار نیز
از ديگر کاالهای قاچاقي بود که پس از انعقاد عهدنامه مودت ايران شوروی از طريق دريای
کاسپین با همراهي ترکمنان و ديگر ساکنان بومي مناطق شمال ايراني به شوروی قاچاق
ميشد (سازمان اسناد ملي :شناسه سند .)240/20350
نقش پررنگ ترکمنان در قاچاق کاال به شوروی ناشي از اشکالتراشيهای کشتيهای
شوروی در حملونقل کاالهای تجّار ايراني به اين کشور بود .به دلیل همین اشکالتراشيها
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تجار ايراني کاالهای خود را برای حمل به شوروی به قاچاقچیان ترکمن واگذار ميکردند.
بهعنوانمثال روزنامه ايران در خرداد 1301ش .گزارش ميکند که «امتناع کشتيهای روسي
از حمل مالالتجارههای ايراني سبب شد تا ترکمنها با کرجيهای خود جای وسايل روسي
را گرفته و به شکل قاچاق ،کاالهای برخي بازرگانان ايراني را حمل نمايند» (روزنامه ايران،
س ،1301ش ،1156ص .)2میزان فعالیت و نقش ترکمنها در قاچاق کاال به اندازهای بود
که در ارديبهشت 1300ش ،.هنگاميکه يک کشتي روسي درصد مبادله نفت با مواد غذايي
با تجار محلي در بندرگز برآمد ،ترکمانهای فعال در حمل قاچاق کاالهای بازرگانان ايراني
بهشدت با اين اقدام مخالفت کردند (اسناد وزارت خارجه :س ،1300ک ،35پ ،1ص.)7
کارگزاری بندرگز در گزارش خود در خصوص دلیل مخالفت ترکمنان با اين اقدام عنوان
ميکند« :خود تراکمه بهصورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکي ،کاال به خارج حمل
ميکردند ،ازاينرو ،مبادالت تجارتي در بندرجز را بر ضد منافع خود ميدانستند( ».اسناد
وزارت خارجه :س ،1300ک ،65پ ،3ص.)11
درنتیجه بروز چنین مشکالتي و لزوم جلوگیری از قاچاق کاال ،ضرورت برخورداری ايران
از ناوگان دريايي کارآمد در دريای کاسپین پس از امضاء عهدنامه مودت را ايجاد کرد .به
همین دلیل بود که وزارت مالیه ايران ناچار شد در سال 1301ش .برخورداری ايران از
ناوگان دريايي کارآمد در دريای کاسپین را برای مقابله با قاچاق کاال مورد توجه قرار داد
(اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،30پ ،5ص .)3رئیس اداره گمرکات ايران هم در همین
زمان بر لزوم خريد تجهیزات نظامي و دريايي اعم از کشتي و قايق جهت جلوگیری و يا
حداقلي کردن قاچاق کاال در دريای کاسپین تأکید کرد (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر-12:
615-14م) در سايه وجود چنین ضرورتي بود که رئیس کمیسیون سرحدی ايران مأمور
گرديد در مذاکره با روسها نیاز مبرم ايران به يک کشتي نظامي در خلیج استرآباد را با
مقامات اين کشور مطرح سازد (همان :س ،1301ک ،49پ ،2ص.)125
اما عالوه بر مسئله قاچاق کاال ،اخالل در امر تجارت توسط حکومت شوروی يکي ديگر
از چالشهای اقتصادی حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه
مودت1921م .بود .بروز چنین اخاللي منجر به نابساماني در امر بازرگاني و ترانزيت کاال در
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مناطق شمالي ايران ميشد .چراکه عمدة فعالیتهای تجّار ايراني در اين مناطق از طريق
دريای کاسپین و با وسايل حملونقل دريايي انجام ميگرفت و فقدان ناوگاني دريايي ايران
در اين دريا دست برتر را در حمل نقل دريايي در اختیار روسها و حکومت شوروی قرار
ميداد و آنها نیز با برخورداری از اين برتری از هیچ کارشکني در جهت اخالل در امور
تجارتي ايران در دريای کاسپین دريغ نميکردند (نک :روزنامه ستاره ايران ،سال هشتم ،آذر
 ،1301شماره .)2 :105
بهعنوانمثال در آبان سال 1300ش .سه لُتکا 1متعلق به ترکمنان ايراني درحاليکه
مشغول حمل کاال به بادکوبه بودند توسط يکي از کشتيهای متعلق به حکومت شوروی
بدون هیچ دلیلي به بندر حسینقلي شوروی هدايت و در آنجا متوقف و تخلیه بار شدند (اسناد
وزارت خارجه :س ،1300ک ،49پ ،16ص .)3عالوه بر ايجاد ممانعت برای حملونقل
شناورهای محدود ايراني در دريای کاسپین ،حمايت تلويحي حکومت شوروی از دزدان
دريايي يکي ديگر از روشهای ايجاد اخالل در تجارت ايران در اين دريا بود .رئیس قشون
شمال ايران طي گزارشي به وزارت جنگ در پايیز سال 1301ش .عنوان ميکند« :روسها
از اغتشاشات دريايي تراکمه مسبوق و خودشان باعث آن هستند و بهعالوه روسها
ميخواهند اغتشاشات دريايي را حتّي ادامه دهند که دولت ايران مثل سابق حفاظت سواحل
را از آنها درخواست بنمايد» (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :ش ،1301پ،36
ص.)98
ايجاد چنین اختاللهايي از سوی روسها و حکومت شوروی در امر تجارت دريايي
ايران در دريای کاسپین نارضايتيها و شکوائیههای متعدّد بازرگانان گیالني و مازندراني در
شهرهايي چون انزلي (اسناد وزارت خارجه :س ،1300ک ،63پ ،2ص ،)23رشت (همان:
س ،1301ک ،35پ ،31ص 16و ،)20بارفروش (همان :س ،1300ک ،15پ ،5ص )28و
بندرجز (همان :س ،1302ک ،36پ ،23ص )28را به همراه داشت .در پي ابراز چنین
شکوائیههايي بود که وزارت امور خارجه ايران يادداشتي اعتراضي به سفیر مختار شوروی در
تهران ارسال و از عملکرد حکومت شوروی بهواسطه ايجاد اخالل در امر تجارت تجار ايراني
در دريای کاسپین انتقاد کرد (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،36پ ،35ص.)5
1- Lotka
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برقرار نشدن حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین عالوه بر ايجاد اخالل در امر
تجارت دريا يي با خود چالش گراني ادواری کاالهای مصرفي را نیز پس از انعقاد عهدنامه
مودت 1921م .به همراه داشت .بروز اين چالش خود ناشي مقولة قاچاق کاال همراه با
انحصار تجارت و ترانزيت کاالها توسط تجارتخانههای ونشتورک 1و تنسترسايوز 2شوروی
(اسناد مؤسسه تاريخ معاصر0-0-12746:ن) به دلیل برخوردار نبودن ايران از کشتيهای
تجاری مدرن در دريای کاسپین بود.
ترقّي شديد قیمت برنج در مازندران و گیالن درنتیجه افزايش قاچاق اين کاال به روسیه
در سالهای پس از انعقاد عهدنامه مودت يکي از شواهد مثال گراني ادواری کاالها درنتیجه
قاچاق آن به شوروی بود (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر12-1518 -125 :م) افزايش قیمت
برنج در اين مناطق که تولیدکننده اين محصول بودند به اندازهای بود که به اعتراضات شديد
و درگیری مردم رشت (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س1303پ ،20ص )303و
انزلي (شفق سرخ :س ،1301ش ،43ص )2با مأموران حکومتي منجر شد .در پي اين
اعتراضها اگرچه حکومت ايران به درخواست وزارت داخله (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر:
138-1518-12م) در سال 1301ش .صادرات برنج به شوروی را ممنوع کرد (روزنامه ايران:
س ،1301ش ،1178ص )2اما همانگونه که عنوان گرديد اصليترين علت اين افزايش
قیمت و نارضايتي ها پس از آن قاچاق گسترده اين محصول به شوروی و ناتواني ايران در
جلوگیری از آن به دلیل برخوردار نبودن از ناوگان دريايي کارآمد در دريای کاسپین بود
(اسناد مؤسسه تاريخ معاصر12-530-15 :م).
عالوه بر برنج ،قیمت نفت بهعنوان کااليي وارداتي از شوروی مخصوصاً در سال
1303ش .به دلیل برخوردار نبودن ايران از ناوگان دريايي کارآمد در دريای کاسپین با گراني
ادواری مواجه شد .ازآنجاکه ايران از ناوگان دريايي مناسب برای انتقال نفت از خاک شوروی
برخوردار نبود؛ واردات نفت از شوروی به ايران بهصورت عمده توسط کشتيهای روسي
صورت ميگرفت .اين مسئله موجب شد تا واردات و عرضه نفت در مناطق شمالي ايران
1- Vneshtorg
2- Tsentrosoyuz
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تحت تأثیر تمايالت روسها در همکاری يا عدم همکاری با تجار ايراني جهت حمل نفت
خريداریشده توسط آنها از شوروی به ايران قرار گیرد (نک :روزنامه اتحاد ،سال اول ،دی
 ،1301شماره  )2 :281درنتیجه چنین شرايطي بود که روسها در سالهای پس از انعقاد
عهدنامه مودت بهصورت ادواری و به بهانههای نامعلوم از حمل نفت متعلّق به تجّار ايراني
خودداری ميکردند (روزنامه اتحاد ،سال اول ،ش 281ص2؛ همچنین اسناد وزارت امور
خارجه س ،1301ک ،49پ ،4ص .)25نتیجه چنین عملکردی زمینهساز کمبود و افزايش
ادواری قیمت نفت در مناطق شمالي ايران و واکنشهای اعتراضي مردم نسبت به اين
مسئله بود .بهعنوانمثال کمبود و گراني قیمت نفت در سال 1303ش .موجب شد تا در
مازندران مردم معترض در خانة حاکم مازندران تجمع کنند .در پي چنین تجمع اعتراضي بود
که حاکم مازندران در نامهای به نمايندگي دولت شوروی در بارفروش از وی درخواست کند
با توجه به اينکه نفت در مازندران جزو مايحتاج عمومي است برای تعديل قیمت آن اقدامي
انجام دهد (اسناد وزارت خارجه :س ،1303ک ،36پ ،35ص.)15
با توجه به مباحث فوق چنین ميتوان نتیجه گرفت که عليرغم امیدواریهای
بهوجودآمده پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م .در خصوص احیای حاکمیت اقتصادی
ايران در دريای کاسپین ،اين امیدواریها به دلیل تداوم سیاستهای رژيم تزاری در دريای
کاسپین توسط حکومت شوروی با ناکامي مواجه گشت .به وجود آمدن چنین شرايطي را
ميتوان منطبق با نظريه کنت والتز در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری سیستم بینالمللي و
ساختارهای آن بر رفتارهای دولتها و بيتأثیر بودن نقش تغییر در سطح واحدها و
حکومتها در يک واحد بر تغییر در سیستم بینالمللي و ساختارهای آن دانست .بر اين
اساس با تغییر رژيم تزاری و حاکمیت يافتن حکومت انقالبي شوروی هیچ تغییر در
سیاستهای اقتصادی اين حکومت در قیاس با حکومت تزار در مناسبات با ايران در دريای
کاسپین صورت نگرفت .نتیجه اين تداوم سیاست در مناسبات با ايران عدم استقرار حاکمیت
اقتصادی ايران بر دريای کاسپین درنتیجه مواجه شدن ايران با چالشهای متعدد اقتصادی
در اين دريا بود .چنین وضعیتي بر حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین نیز حاکم بود که
اين مسئله در ادامه مقاله مورد بررسي قرار ميگیرد.
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چالش های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه
مودت 1921م.
همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد برخوردار نبودن ايران از ناوگان دريايي کارآمد در
دريای کاسپین عالوه بر چالشهای اقتصادی ،حاکمیت سیاسي ايران را نیز در اين دريای با
چالش مواجه کرد .در ايجاد اين نوع از چالشهای سیاسي برای ايران تداوم سیاستهای
رژيم تزاری توسط حکومت شوروی در دريای کاسپین نقش مهمي داشت .شیوع ناامني و
ايجاد حس ترس در میان ساکنان سواحل اين دريا يکي از اين چالشهای سیاسي بود که
درنتیجه تداوم سیاستهای رژيم تزاری توسط حکومت شوروی ايجاد شده ميشد .بخشي از
اين ايجاد ترس و ناامني ناشي از اقدامات ترکمنان سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین بود
که با تحرکات تهاجمي خود به غارت اموال (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي،
س ،1304پ ،14ص ،)506قاچاق انسان( ،مقصودلو ،1363 ،ج ،2ص .)916آدمربايي و
دزديدن زنان و دختران بومیان ساکن غیر ترکمان سواحل جنوبي دريای کاسپین (اسناد
مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1303پ ،3ص )80مبادرت ميورزيدند .درنتیجه چنین
اقداماتي بود که رئیس تیپ شمال در گزارشي به وزارت جنگ در ارديبهشت 1304ش.
عنوان ميکند« :ترکمنها با قايقهای خود در دريای خزر جوالن ميدهند و اهالي مازندران
وحشتزده هستند  ...و سواحل مازندران در خطر چپاول قرار دارد» (اسناد مطالعات و
پژوهشهای سیاسي :س ،1304پ ،15ص .)70در اين میان آنچه به ترکمانان امکان انجام
چنین اعمالي را ميداد تسلط آنها در امور دريانوردی از يک سو و برقرار نبودن حاکمیت
سیاسي و نظامي ايران در دريا کاسپین از سوی ديگر بود.
در کنار عامل فوق نقش حمايتي حکومت شوروی از ترکمنان بهمنظور ايجاد ترس و
ناامني در سواحل جنوبي دريای کاسپین نبايد را ناديده گرفت .گزارشهای اسنادی حاکي از
آن است که روسها هنگاميکه برخي از ترکمنها توسّط مأموران ايراني دستگیر ميشدند،
با فشار به مقامات ايراني ،خواستار آزادی آنان بودند .بهعنوانمثال هنگاميکه صد نفر از
ترکمنان تبعه حکومت شوروی که بهصورت غیرقانوني به بهانه تجارت نمک به سواحل
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جنوبي دريای کاسپین وارد شدند ،و در مشهدسر ،لنگرود و بندر پهلوی بازداشت و زنداني
گرديدند ،موضوع آزادی آنان از طرف کمیساريای خارجه دولت شوروی در آسیای مرکزی
مطرح و به حکومت ايران اعالم شد (همان :س ،1304پ ،15ص.)305
يکي از داليل مهم حمايت عوامل حکومت شوروی از ترکمنان ايجادکننده ناامني در
سواحل جنوبي دريای کاسپین آن بود که درصدد بودند تا مقامات ايراني را وادار نمايند،
همانند دوران دوره قاجار دست شوروی را در استقرار آزادانة کشتيهای جنگي خود به بهانة
ايجاد امنیت در سواحل ايران باز بگذارند .اين مسئله توسط مستشارالدوله رئیس کمیسیون
سرحدی ايران برای مذاکره با هیئت روسي در آذر 1301ش .مورد اشاره قرار گرفت .وی در
بخشي از اظهاراتش عنوان کرد« :کنسول روس بارها به حکومت استرآباد گفته که تا بندرجز
و خلیج استرآباد يک کشتي جنگي به خود نبیند قادر به جلوگیری از اغتشاشات و قاچاق
تراکمه نخواهد بود ...و ازآنجاکه ما نميتوانیم کشتي بخريم ،اين گفته کنسول روس يعني
درخواست ايران برای حضور روسیه در منطقه برای مبارزه با شرارتهای تراکمه» (اسناد
وزارت خارجه :س ،1301ک ،49پ ،2ص )125در ادامه وی گزارش ميکند اسلحه و پولي
که از روسیه وارد مناطق ترکمننشین ايران ميشود ،نقش مهمي در ايجاد ناامنيها در
سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین دارد که اگر راه چارهای از سوی دولت ايران انديشیده
نشود ،اين امر طبیعتاً منجر به پذيرش توقف کشتيهای جنگي روسي توسط دولت ايران در
سواحل ايران خواهد شد (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،49پ ،2ص .)125عالوه بر
اين کارگزار وزارت امور خارجه در استرآباد در آبان 1303ش .گزارش ميکند «حرکات
خالف تراکمه که هر روز هم توسعه به آن ميدهند و اخیراً رئیس گمرک و رئیس
تلگرافخانه گمیشتپه را تهديد به قتل نموده به عقیده فدوی نميتوان جداً به اين تشبثات
روسها اعتراض نمود؟»(اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1303پ ،22ص.)418
حکومت شوروی عالوه بر شیوع ناامني و ايجاد حس ترس ،با نقض حاکمیت ملّي و
تمامیت ارضي ،حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین را نیز پس از انعقاد عهدنامه مودت
1921م .به چالش کشید (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،49پ ،31ص .)8ازآنجاکه يکي
از مولّفههای قدرت ملّي قدرت نظامي است و نیروی دريايي يکي از ارکان قدرت نظامي به
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شمار ميآيد ،در غیاب يک نیروی دريايي کارآمد از طرف ايران در دريای کاسپین نهتنها
حاکمیت سیاسي ايران در آبهای سرزمیني بلکه اين حاکمیت در بنادر و شهرهای ساحل
ايران نیز با تهديد روسها مواجه گرديد.
در چنین شرايطي کشتيهای جنگي شوروی طي سالهای 1300تا 1303ش .آزادانه به
سواحل ايران وارد و حتي در بنادر پهلو ميگرفتند و تا هر زمان که تمايل داشتند در آنجا
باقي ميماندند .بهعنوانمثال کنسولگری انگلیس در مرداد1300ش .گزارش ميکند« :يک
کشتي کوچک روسي به نام توال 1مجهز به دو توپ در نوزدهم اوت در بندرانزلي پهلو
گرفت .کشتي روسي اورال 2و يک رزمناو پس از بازديد از سواحل ايران در هیجدهم اوت
انزلي را ترک کردند .روتشتین همچنان به رضاخان فشار ميآورد تا وی را از شروع عملیات
بر ضد میرزا کوچک خان باز دارد» (میرزاصالح.)28 :1369 ،
عالوه بر اين در گزارش کارگزاری وزارت امور خارجه در بندرانزلي در آذر سال
1300ش .عنوان شد« :تا اين اواخر يک کشتي مجهز به توپ شوروی در بندرانزلي پهلو
گرفته بود ،ولي در شامگاه بیست و هشتم نوامبر دوازده کشتي روسي و ازجمله کشتي
توپدار فوق بندر را به قصد باکو ترک گفتند(».میرزاصالح ،همان .)86 :همچنین کارگزاری
انزلي در دی 1300ش .گزارشي به وزارت خارجه در خصوص ورود يک کشتي جنگي روسي
با سه توپ بزرگ و دو توپ کوچک به بندرانزلي و قرار گرفتن آن در کنار کشتي جنگي
ديگر روسي که پیشازاين در آنجا لنگر انداخته بود ارائه کرد (اسناد وزارت خارجه :س،1300
ک ،46پ ،19ص.)1
عالوه بر سواحل دريای کاسپین در گیالن ،حاکمیت ملي و تمامیت ارضي ايران در
سواحل اين دريا در مازندران هم توسط حکومت شوروی پس از انعقاد عهدنامه مودت
1921م .نقض شد .بهعنوانمثال در خرداد .1300ش يک فروند کشتي جنگي تجسّسي
روس به بندرگز وارد گرديد (اسناد وزارت خارجه :س ،1300ک ،49پ ،30ص )22مشابه
همین گزارش در گزارش کارگزاری وزارت امور خارجه در بندرگز در خرداد1303ش ،پس از

1-Tula
2- Ural

چالشهای حاکمیتي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت…

73 

استقرار يک ماه کشتي رُزا لوکزامبورگ 1شوروی در خلیج بندرگز به بهانه سرکشي فانوس
دريايي ارائه شده است (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1303پ ،22ص.)418
چنین اقدامهايي از سوی حکومت شوروی در جهت نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي
ايران با اعتراضهای مکرّر حکومت ايران مواجه ميشد .بهعنوانمثال وزارت امور خارجه
ايران در دی 1300ش .به ورود يک کشتي جنگي روسي به بندر انزلي به سفارت شوروی در
تهران اعتراض کرد (اسناد وزارت خارجه :س ،1300ک ،46پ ،19ص .)1همچنین وزارت
خارجه ايران در دی 1303ش .در يادداشتي اعتراضي به سفارت شوروی در تهران با اشاره به
استقرار سه فروند کشتي جنگي شوروی حامل قشون ،توپ جنگي و تلگراف بيسیم در
آب های ساحلي ايران نزديک بندرانزلي ،متذکّر شد که اين کار برخالف قوانین بینالمللي و
حق حاکمیت ايران است و عليرغم اينکه طي اين مدّت حداقل چهار بار بهطور رسمي به
مقامات شوروی در اين زمینه اطالع داده شد ،امّا همچنان مقامات روس عليرغم اينکه بعد
از انقالب 1917م .دست دوستي بهسوی ايران دراز کرده بودند ،برخالف اين رويه عمل
نموده و رويه امپريالیستي حکومت گذشته را دنبال ميکنند (اسناد وزارت خارجه :س،1303
ک ،40پ ،4ص.)2
به چالش کشیده شدن حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین از طريق نقض حاکمیت
ملي و تمامیت ارضي ايران بهواسطه تجاوز کشتيهای شوروی در برخي مواقع با پیاده شدن
و تهاجم نیرویهای نظامي اين کشور در سواحل ايران همراه بود .بهعنوانمثال تلگرافخانه
بندرانزلي در شهريور 1300ش .به تهران گزارش کرد که بلشويکها با پیاده شدن از کشتي:
« به دفترخانه و انبار گمرک انزلي حمله کردند و پس از ورود به دفترخانه گمرک ،درها،
پنجرهها صندلي و لوازمات ساختماني را شکسته و اوراق و اسناد گمرک را درون کیسهای
ريخته و با خود بردند(».سازمان اسناد ملي ايران :شناسه سند.)240/32589:
عالوه براين در شهريور 1302ش .سربازان روسي بدون توجّه به اعتراض حاکم نظامي
انزلي و رئیس ساخلوی اين بندر به بهانة حفاظت از ادارة شیالت از کشتي جنگي لنین در
بندرانزلي پیاده و روان ة آنجا شدند .کنسول روس در انزلي در پاسخ به اعتراض حاکم نظامي
1- Rosa Luxemburg
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انزلي عنوان کرد« :چون ممکن است يک دسته اشخاص مجهولالهويه قصد احتراق اداره
ماهیگیری برآيند برای حفظ آن اداره چند نفر قراول گذاشته و قراولهای مزبور تا وصول
دستور از سفارت در آنجا خواهند بود» (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س،1302
پ ،85ص .)58در پي اين ماجرا بود که وزارت خارجه ايران طي يادداشتي به سفارت
شوروی ضمن اظهار مغايرت ورود بدون اجازه نظامیان روس به خاک ايران با عهدنامه
مودت منعقده میان ايران و شوروی ،خواستار خروج هرچه زودتر افراد مسلح روسي از اداره
ماهیگیری انزلي شد .وزارت امور خارجه در ادامه پیگیریهای خود در خصوص اين تعرض
به سفارت ايران در مسکو مأموريت داد تا اعتراض رسمي دولت ايران را به وزارت خارجه
شوروی اعالم کند (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س ،1302پ ،85ص.)59
همچنین در شهريور 1302ش ،.هنگاميکه حاکم نظامي انزلي دستور تصرّف ساختمان
لیانازوف را در اين شهر به سربازان تحت امر خود داد؛ ماهیگیران روسي که در اين ساختمان
يک انبار سالح و مهمات داشتند ،با اطمینان از حمايت شناورهای اژدرافکن شوروی در دريا
با نیروهای ايران درگیر شدند که بر اثر آن ،يک افسر ايراني از ناحیه سر مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و مجروح شد (.(IRAN POLITICAL DIARIES, p. 598
حضور کشتيهای شوروی در سواحل دريای کاسپین عالوه بر نقض حاکمیت ملي
ايران ،از طريق تجاوزهای گاهوبیگاه نیروهای شوروی مستقر در اين کشتيهای ،تبديل به
يک اهرم فشار بر رجال سیاسي و حاکمیتي ايران شد .بهعنوانمثال در خرداد 1301ش.
هنگاميکه تجار مناطق مرکزی مازندران در بارفروش و مشهدسر در واکنش به اجحافات
تجارتخانههای شوروی دست به اعتراض زدند حکومت مازندران با يادآوری احتمال خطر
تجاوز کشتيهای جنگي شوروی از تجار اين مناطق خواست تا اعتراض و اعتصاب خود را
نسبت به کمپانيهای تجاری شوروی متوقف کنند (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر-0-12741 :
0ن) همچنین در آبان 1303ش .هنگاميکه مأمورين نظامي ايران در مصب سفیدرود مانع از
ماهیگیری صیادان روسي شدند ،با تهديد حکومت شوروی و ورود کشتي جنگي لنین به اين
منطقه بهناچار اجازه صیادی در مصب سفیدرود را به صیادان روسي دادند (اسناد وزارت
خارجه :س ،1303پ ،22صص 252تا .)260
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حکومت شوروی عالوه بر نقض حاکمیت ملّي و تمامیت ارضي ايران از طريق دريای
کاسپین ،با مداخله در امور داخلي و سیاسي ايران از طريق اين دريا حاکمیت سیاسي ايران را
نیز پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م .به چالش کشید .يکي از راههای مداخله شوروی در
امور داخلي ايران در سالهای پس از انعقاد عهدنامه مودت ترويج ايدئولوژی مارکسیستي در
نواحي شمالي ايران با ارسال پول ،کتاب و جزوههای تبلیغاتي با کشتي از طريق دريای
کاسپین بود .بهعنوانمثال در خرداد 1302ش .يک کشتيهای روسي با پهلو گرفتن در بندر
انزلي سيهزار روبل طال و مقدار قابلتوجهي کتاب و جزوههای تبلیغاتي را که در جعبههای
صابون و چای جاسازی کرده بودند ( )IRAN POLITICAL DIARIES, p. 512برای حمايت از
تبلیغات کمونیستي در منطقه گیالن به همراه آورد.
تکاپوهای فراوان تبلیغاتي و ايدئولوژيکي روسها و عناصر منتسب به آنها در سواحل
جنوبي دريای کاسپین طي مقطع زماني موردبحث تا حدود زيادی مرهون همین حمايتهای
مادی و معنوی حکومت شوروی از آنها بوده است .وجود چنین رابطه و صحت چنین
ادعائي را ميتوان از گزارش خرداد 1301ش .وابسته کنسول انگلستان در استرآباد در
خصوص توزيع نفت و پول توسط کنسول روسیه در میان خوانین و روسای يموت،
(مقصودلو ،همان ،ج )819 ،2گزارش تیپ مستقل شمال در خرداد 1302ش .در خصوص
نقش حمايتهای حکومت شوروی در گسترش مجامع و محافل انقالبیون و تبلیغات
کمونیستي در دو شهر رشت و انزلي( ،اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س،1302
پ ،108ص )66گزارش مرداد 1302ش .کارگزار بندرگز در خصوص فعالیتهای تبلیغاتي
رئیس اداره نفت شوروی در مناطق گمیشتپه و خواجهنفس در پوشش تجارت( ،اسناد وزارت
خارجه :س ،1302ک ،49پ ،14ص )20گزارش تیر 1302ش .رئیس تیپ شمال به وزارت
جنگ در خصوص دفاع آشکار شاهزاده مبشرالسلطان کفیل حکومت گیالن از کمونیسم با
حمايت حکومت شوروی در مجامع انتخاباتي (اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي:
س ،1302پ ،83ص )12و گزارش محرمانه شهريور1302ش .کنسول روسیه در انزلي به
سفیر اين کشور در تهران در خصوص انجام فعالیتهای سیاسي و تبلیغاتي خود از طريق
تشکیل مجامع سیاسي در کشتيهای جنگي شوروی مستقر در بندر انزلي (اسناد مطالعات و
پژوهشهای سیاسي :س ،1302پرونده ،5ص )36مشاهده کرد که همه اين موارد شواهد
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مثالي از به چالش کشیده شدن حاکمیت ملي ايران توسط حکومت شوروی از طريق دريای
کاسپین در سالهای پس از انعقاد عهدنامه مودت میان دو کشور است.
انجام چنین تحرکاتي از سوی مقامات حکومت شوروی بيارتباط با انتخابات دورة پنجم
شورای ملّي نبود .مقامات اين کشور در تالش بودند تا با انجام فعالیتهای سیاسي تبلیغاتي
و حتي صرف هزينه و پول نقد به انتخاب نمايندگان متمايل به شوروی در گیالن کمک
کنند .در راستای تحقق اين مهم بود که در بهار سال 1302ش .مقامات حکومت شوروی
مخصوصاً کنسول اين کشور در انزلي تکاپوهای فراواني برای جلب توجّه ساکنان مناطق
مذکور به مرام کمونیسم به طرق مختلف ازجمله تشکیل اتحاديههای کارگری چون اتحاديه
کرجيبانان ،حلبيسازان ،حماالن ،صیادان ،نجاران و بیکاران انجام دادند (اسناد مطالعات و
پژوهشهای سیاسي :س ،1302پ ،84ص .)4نتیجه اين تالشها بر اساس گزارشي که
کنسول انزلي به وزيرمختار شوروی در تهران ارائه ميدهد موفق بوده و موجب گرديد تا نظر
بسیاری از اهالي بهسوی مرام کمونیسم جلب گردد (همان :س ،1302پ ،5ص.)32
در کنار حمايتهای مادی و معنوی حکومت شوروی برای ترويج اين ايدئولوژی
مارکسیستي ،حمايت و تحريک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی ايران در سواحل
جنوبي دريای کاسپین از ديگر اقدامات حکومت شوروی در جهت به چالش کشیدن حاکمیت
سیاسي ايران در اين دريا بود .حمايت از جريان جنگل که حکومت مرکزی ايران را به چالش
کشید و نوعي حرکت مرکزگريزانه محسوب ميشد ،يکي از اقدامات حکومت شوروی در اين
راستای بود .حکومت شوروی از طريق کشتيهای خود در دريای کاسپین ،نقش پررنگي در
حمايت از جريان جنگل ايفا کرد .بهعنوانمثال در دی 1299ش .گزارشي از استاروسلسکي1
فرمانده بريگاد قزاق به نخستوزير وقت ايران در خصوص اعزام هرروزه نیرو و اسلحه از
طريق کشتي های شوروی به گیالن و همچنین استقرار يک کشتي جنگي حکومت شوروی
در انزلي برای کمک به جنگليها ارائه شده است .در اين گزارش آنچه بیش از همه
جلبتوجه ميکند ناتواني حکومت ايران در ممانعت از اين اقدامهای حکومت شوروی در
حمايتهای نظامي از جريان جنگل بهعنوان يک نیروی معارض با حکومت مرکزی است
1-staroselsky
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(اسناد مؤسسه تاريخ معاصر0-0-33457 :ن).
حمايت های حکومت شوروی از جريان جنگل و به چالش کشیدن حاکمیت سیاسي
ايران از طريق دريای کاسپین در سال 1300ش .نیز ادامه داشت .گزارشهای اسنادی
موجود از اين سال نیز حاکي از تردد کشتيهای نظامي و تجاری شوروی به سواحل انزلي با
هدف حمل سالح و نفرات جنگي به گیالن بهمنظور کمک به جريان جنگل بود.
بهعنوانمثال وزارت جنگ در فروردين  .1300ش طي گزارش محرمانه به نخستوزير از
اعزام دو هزار نفر آذربايجاني تحت رياست احساناهللخان دوستدار با دو فروند کشتي جنگي
شوروی سخن به میان ميآورد (اسناد مؤسسه تاريخ معاصر0-0-12803 :ن).
در کنار حمايتهای نظامي از جريان جنگل حکومت شوروی با حمايت از ترکمنان
مستقر در سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین نیز حاکمیت سیاسي ايران را از طريق دريای
کاسپین به چالش کشیدند .بهعنوانمثال کنسولگری انگلستان در شهريور 1300ش .از
ارسال 134قبضه تفنگ و  8000گلوله بهوسیله کشتي تامارا از طرف حزب انقالبي باکو به
مازندران بهمنظور تقسیم آن در میان تراکمة گمیشتپه سخن به میان ميآورد (میرزاصالح،
همان :ص.)49
همچنین رئیس تیپ شمال (آيرم) در گزارشي به وزارت جنگ در آبان1301ش .عنوان
ميکند که پولهايي که حکومت شوروی از طريق پُست کنسولي و با کشتي وارد ايران
ميکند بین تراکمه توزيع شده و روسها با اين اقدام و همچنین وعدههای ديگری که
ميدهند ،تراکمه را تحريک به اغتشاش ميکنند (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک،49
پ ،26ص .)5در پي اين گزارش بود که وزارت خارجه ايران بنا بر درخواست وزارت جنگ،
مداخالت شورویها در منطقه و جريانات سیاسي سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین را به
سفارت ايران در مسکو اطالع داد و از سفیر ايران خواست تا با وزارت خارجه شوروی در باب
جلوگیری از عملیات و تحريکات روسها و مداخالت کنسولگری آنها در استرآباد در امور
داخلي ايران مذاکره نمايد (اسناد وزارت خارجه :س ،1301ک ،49پ ،26ص.)6
حمايت حکومت شوروی از اغتشاشهای ترکمنان بهعنوان نیروهای واگرا در سواحل
جنوب شرقي دريای کاسپین که حاکمیت سیاسي ايران را به چالش ميکشید تا سال
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1304ش .که به استقرار حکومت پهلوی اول بهعنوان حکومت مرکزی مقتدر ميانجامد
ادامه پیدا کرد .بهعنوانمثال در خرداد 1302ش .رئیس فوج استرآباد در گزارشي به وزارت
جنگ عنوان ميکند که کنسول روس در اين منطقه به بهانه خريد پشم به ترکمنصحرا
رفته ،قراردادی با تراکمه منعقد نمود که بر طبق آن ده هزار قبضه تفنگ و مقدار زيادی
فشنگ در شش قسط به آنها بفروشد (همان :س ،1302ک ،49پ ،7ص .)155همچنین
کارگزار بندرگز در مرداد 1302ش .گزارشي از فعالیتهای تبلیغاتي عوامل حکومت شوروی
در حاشیه جنوب شرقي دريای کاسپین ارائه و در آن عنوان ميکند که کنسول روس در
مناطق گمیشتپه 1و خواجهنفس 2فعالیت زيادی دارد و در حال تحريک ترکمنهاست .هر
اغتشاشي در ترکمنصحرا به نفع روسیه است چراکه با حامي نشان دادن خود ،ترکمنها را
بهسوی خود جلب ميکند (اسناد وزارت خارجه :س ،1302ک ،49پ ،14ص.)20
در سايه چنین اقداماتي از سوی مقامات حکومت شوروی در منطقه بود که اداره گمرک
شمال ايران مرداد 1303ش .با درخواست نمايندگي کشتيراني شوروی در بندرگز مبني بر
لنگر انداختن و بارگیری مستقیم کشتيهای شوروی در بندر گمیشتپه با اين استدالل که:
«اين موضوع نیز دسیسه سیاسي و مؤيد پیشرفت آنها بوده و ممکن است بالمانع مقاصد
خود را در طوايف تراکمه انجام دهند»(اسناد مطالعات و پژوهشهای سیاسي :س،1303
پ ،22ص )302رد کرد.
بدين ترتیب و بر پايه گزارشهای اسنادی فوق چنین ميتوان عنوان کرد که سیاست
حکومت شوروی در خصوص حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین عليرغم مواعید
موجود در عهدنامه مودت 1921م .معطوف به تهديد و نقض حاکمیت سیاسي ،ملي و ارضي
ايران در انطباق و تداوم سیاستهای رژيم تزاری عليرغم شعارهای انقالبي و ايدئولوژيکي
سران حکومت شوروی و ايجاد روابط دوستانه با ايران و مغاير با اصول دوستانه مورد انتظار
مودت بود .چنین سیاستي که درنهايت همراه با به چالش کشیدن حاکمیت سیاسي ايران در
دريای کاسپین همانند دوره قاجار بود در حوزه سیاست نیز در انطباق با نظريه کنت والتز در
1- Gomish Tepe
2- Khvajeh Nafas
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خصوص اهمیت و تأثیرگذاری سیستم بینالمللي و ساختارهای آن بر رفتارهای دولتها و
بيتأثیر بودن نقش تغییر در سطح واحدها و حکومتها در يک واحد بر تغییر در سیستم
بینالمللي و ساختارهای آن است .بر اين اساس با تغییر رژيم تزاری و حاکمیت يافتن
حکومت انقالبي شوروی و عليرغم انعقاد عهدنامه مودت در حوزه سیاست هیچ تغییر در
سیاستهای اين حکومت در قیاس با حکومت تزار در مناسبات با ايران در دريای کاسپین
صورت نگرفت.
نتیجهگیری
با استقرار رژيم تزاری عليالخصوص پس از سقوط حکومت صفويه در ايران ،حاکمیت
ايران در دريای کاسپین توسط حکومت تزاری با چالشي جدی مواجه شد .اين تهديد
عليالخصوص در ابتدای قرن نوزدهم و با استقرار حکومت قاجار در ايران بهتدريج به سلب
حاکمیت ايران در اين دريا انجامید .حکومت تزاری روسیه در راستای سیاستهای
توسعهطلبانه خود در چارچوب رقابتهای استعماری قرن نوزدهم ،سیاست توسعهطلبي ارضي
را در آسیا و ايران در پیش گرفت .اين توسعهطلبي ارضي که با دو دوره جنگهای ايران
روس همراه بود درنهايت منجر به از دست رفتن بخشهای زيادی از خاک ايران و همچنین
سلب حاکمیت ايران بر دريای کاسپین درنتیجه عهدنامههای گلستان و ترکمانچای شد.
درنتیجه چنین شرايطي ،روسیه تزاری در تمامي دوران قاجار در راستای سیاستهای
توسعهطلبانه خود در مناسبات با ايران در دريای کاسپین سیاستهايي اتخاذ کرد که هدف و
نتیجه آن سلب حاکمیت سیاسي و اقتصادی آن در اين دريا بود.
سقوط حکومت تزاری روسیه درنتیجه انقالب 1917م .اين کشور و استقرار رژيم
بلشويکي اما سرآغاز دوراني جديد در مناسبات میان ايران و روسیه بود .حکومت کمونیستي
شوروی با ايدئولوژی و شعارهای انقالبي خود مبني بر ايجاد روابطي دوستانه با کشورهای
همجوار و نفي سیاستهای توسعهطلبانه رژيم تزاری ،تداعيکننده آغاز دوراني جديد در
مناسبات میان دو کشور بود .چنین شعارهايي ايجادکننده امیدهای احیای مجدد حاکمیت
ايران دريای کاسپین بود .بر پايه همین امیدواری بود که شرايط انعقاد عهدنامه مودت ايران
و شوروی در اسفند 1299ش .فراهم شد که بر اساس آن مقرر گرديد از ساعت امضای اين
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معاهده ،دو طرف قرارداد ،بهطور مساوی از مزيت کشتیراني در دريای کاسپین با پرچمهای
کشور خود بهرهمند شوند.
عليرغم انعقاد چنین عهدنامهای و برخالف وعدههای مساعد و دوستانهای که حکومت
شوروی در راستای تحقق حاکمیت ايران بر دريای کاسپین داده بود ،حاکمیت ايران در
دريای کاسپین چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسي برقرار نشد و با چالشهايي
جدی مواجه شد .رواج قاچاق کاال مخصوصاً توسط روسها و عوامل حکومت شوروی ،ايجاد
محدوديت حملونقل دريايي کاال از سوی حکومت شوروی ،اخالل در امر تجارت دريايي و
حمايت از دزدان دريايي در دريای کاسپین توسط حکومت شوروی و همچنین گراني ادواری
برخي کاالهای صادراتي و وارداتي که از طريق اين دريا میان دو کشور مبادله ميشدند
چالشهای عمده تحقق حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین بودند .همچنین شیوع
ناامني و ايجاد حس ترس ،نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي از طريق ارسال ناوگانهای
نظامي و پیاده کردن نیرو در سواحل ايران ،دخالت در امور داخلي و سیاسي ايران از طريق
ترويج ايدئولوژی مارکسیستي و حمايت مادی و معنوی از اين جريانها و درنهايت حمايت و
تحريک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی ايران از طريق دريای کاسپین هم
نشانههای چالشهای عدم تحقق حاکمیت سیاسي ايران در اين دريا پس از انعقاد عهدنامه
مودت در سالهای  1300تا 1304ش .بود.
محقق نشدن حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م.
درنتیجه چالش های اقتصادی و سیاسي که حکومت شوروی در اين دريا برای ايران ايجاد
کرده بود ،در واقع نهتنها تداوم سیاستهای رژيم تزاری در قبال ايران بلکه تداوم نقش رژيم
تزاری در ساختار سیستم بینالمللي بود که سرزمین روسیه بهعنوان يک واحد از اين ساختار
سیستم بینالمللي ناچار به ايفای آن بود .بر اين اساس رژيمهای مستقر در روسیه در ساختار
سیستم بین المللي که کنت والتز به تبیین آن پرداخت ناچار به انجام بازيگری در نقشي بودند
که فضای حاکم ساختار سیستم بینالمللي در قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم برای اين
کشور تعیین کرده بود .نقش سرزمیني روسیه در ساختار سیستم بینالمللي تحت تأثیر
رقابتهای استعماری در اين دوران توسعهطلبي ارضي همراه با نقض حاکمیت ملي و ارضي
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سرزمینهای همجوار بود که اين مسئله منجر به نقض و به چالش کشیده شدن حاکمیت
ايران در دريای کاسپین در دوران تزاری و دوران حاکمت رژيم کمونیستي شوروی
عليالخصوص در سالهای  1300تا 1304ش .شد.
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 دروششوار ،کنت ژولین ( ،)1378خاطرات سفر ایران ،ترجمه مهران توکلي ،تهران :نشر ني.
 دالواله ،پیترو ( ،)1348سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمه شجاعالدين شفا ،تهران :بنگاه ترجمه و
نشر کتاب.
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 دورکورف ،بارون فیو ( ،)1372سفرنامه بارون فیودورکوف  ،1834-1835ترجمه اسکندر
ذبیحیان .تهران :انتشارات فکر روز.
 دولتآبادی ،يحیي ( ،)1361حیات یحیی ،جلد چهارم ،تهران :فردوسي.
 سايکس ،سر پرسي ( ،)1363سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس ،ترجمه حسین سعادت
نوری ،بيجا :چاپخانه آسمان.
 شاردن ،ژان ( ،)1335سیاحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسي ،جلد سوم ،تهران :امیرکبیر.

 شیخاالسالمي ،جواد ( ،)1363روابط ایران و شوروی از انقالب اکتبر1917تا شهریور،1320
تهران :انتشارت دانشگاه تهران.
 شوستر ،مورگان ( ،)1351اختناق ایران ،ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری ،چ ،2تهران:
انتشارات مطبوعاتي صفيعلیشاه.
 طاهر احمدی ،محمود ( ،)1384روابط ایران و شوروی در دوره رضاشاه ،تهران :امیرکبیر.
 قاسمي ،حاکم و زهرا ناظری (« ،)1390تحوالت ژئوپلیتیک در حوزه دريای خزر و تغییر نقش
قدرتهای بزرگ در اين منطقه» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،شماره.23
 قاضیها ،فاطمه ( ،)1374اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمانچای ،تهران :انتشارات سازمان
اسناد ملي.
 قاضیها ،فاطمه ( ،)1380اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلیشاه و محمدشاه،
تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.

 قاضیها ،فاطمه ( ،)1380اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدینشاه تا سقوط قاجاریه،
تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
 کاتف ،فدت آفاناس يويچ ( ،)2536سفرنامه کاتف ،ترجمه صادق همايونفرد ،تهران :کتابخانه
ملي.
 کسروی ،احمد ( ،)1378تاریخ هیجدهساله آذربایجان ،چ  ،12تهران :انتشارات امیرکبیر.
 کاظمبیگي ،محمدعلي ( ،)1384دریای خزر و قدرتهای بزرگ :امپریالیزم بریتانیا ،تهران:
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وزارت خارجه.
 کاظمزاده ،فیروز ( ،)1371روس و انگلیس در ایران ،1864-1914چ ،2ترجمه منوچهر
امیری ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.
 کرزن ،جرج ( ،)1362ایران و قضیه ایران ،ترجمه وحید مازندراني ،جلد دوّم ،تهران :انتشارات
علمي و فرهنگي.
 لسانالملک سپهر ،محمدتقي ( ،)1377ناسخالتواریخ ،به اهتمام جمشید کیانفر ،ج ،1-2تهران:
انتشارات اساطیر.
 مجموعه قوانین و مقررات سالهای  1300-1320هجری شمسی )1384( ،قوه قضائیه
روزنامه رسمي کشور .ج ،1تهران :روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ايران.
 مرعشي صفوی ،محمدخلیل ( ،)1328مجمعالتواریخ ،بيجا :بيتا.
 مستوفي ،عبداهلل ( ،)1343شرح زندگانی من ،جلد سوم ،تهران :زوار.
 مشیرزاده ،حمیرا ( ،)1386تحول در نظریههای روابط بینالملل ،تهران ،سمت.
 مقصودلو ،حسینقلي ( ،)1363مخابرات استرآباد ،به کوشش :افشار و درياگشت ،جلد دوّم،
تهران :نشر تاريخ ايران.
 مکّي ،حسین ( ،)1362مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار ،تهران :امیرکبیر.
 مگداف ،هاری و تام کمپ ( ،)1382امپریالیسم ،تاريخ ،تئوری ،جهان سوم ،ترجمه هوشنگ
مقتدری ،چ ،5تهران :انتشارات کوير.

 منشور گرگاني ،محمدعلي ( ،)1326سیاست دولت شوروی در ایران از 1296تا،1306
تهران :چاپخانه مظاهری.

 میرزاصالح ،غالمحسین ( ،)1369جنبش میرزاکوچکخان بنا بر گزارشهای سفارت انگلیس،
تهران :نشر تاريخ ايران.
 وحید قزويني ،محمدطاهر ( ،)1329عباسنامه ،اراک :کتابفروشي داودی.
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اسناد
اداره کل آرشیو و اسناد وزارت خارجه
 سال ،1300ش کارتن ،35ش پرونده،1
 سال ،1300ش کارتن ،65ش پرونده ،3
 سال ،1300ش کارتن ،15ش پرونده،5
 سال ،1300ش کارتن ،63ش پرونده،2
 سال ،1300ش کارتن ،49ش پرونده،16
 سال ،1300ش کارتن ،46ش پرونده ،19
 سال ،1300ش کارتن ،49ش پرونده،30
 سال  ،1300ش کارتن ،46ش پرونده،19
 سال ،1301ش کارتن ،2ش پرونده،16
 سال ،1301ش کارتن ،30ش پرونده،5
 سال ،1301ش کارتن ،35ش پرونده،31
 سال ،1301ش کارتن ،36ش پرونده،35
 سال ،1301ش کارتن ،49ش پرونده،2
 سال ،1301ش کارتن ،49ش پرونده،4
 سال ،1301ش کارتن ،49ش پرونده،13
 سال ،1301ش کارتن ،49ش پرونده ،26
 سال ،1301ش کارتن ،49ش پرونده،31
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 سال ،1302ش کارتن ،31ش پرونده ،37
 سال ،1302ش کارتن ،36ش پرونده ،23
 سال ،1302ش کارتن  ،40ش پرونده،2
 سال ،1302ش کارتن ،49ش پرونده،14
 سال ،1302ش کارتن ،49ش پرونده،7
 سال ،1302ش کارتن ،56ش پرونده ،4
 سال ،1303ش کارتن ،36ش پرونده،35
 سال ،1303ش کارتن ،40ش پرونده،4
سازمان اسناد ملی
 شناسه سند،240/138 :
 شناسه سند،240/22579 :
 شناسه سند،240/6976 :
 شناسه سند،240/6897 :
 شناسه سند،240/6976 :
 شناسه سند،240/20350 :
 شناسه سند،240/32589 :
 شناسه سند،293/4599 :
مرکز اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
 سال ،1301ش پرونده ،36
 سال ،1302ش پرونده ،5
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 سال ،1302ش پرونده ،83
 سال ،1302ش پرونده ،84
 سال ،1302ش پرونده ،85
 سال ،1302ش پرونده ،106
 سال ،1302ش پرونده ،108
 سال ،1302ش پرونده ،111
 سال ،1303ش پرونده ،3
 سال ،1303ش پرونده ،22
 سال ،1303ش پرونده ،20
 سال ،1304ش پرونده ،7
 سال ،1304ش پرونده ،14
 سال  ،1304شماره پرونده ،15
مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
 شماره راهنما14-615-12 :م.
 شماره راهنما12-530-15 :م.
 شماره راهنما12-1518-138:م
 شماره راهنما12-1518 -153 :م.
 شماره راهنما0-0-12741:ن.
 شماره راهنما0-0-12746:ن.
 شماره راهنما0-0-33457 :ن.
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 شماره راهنما0-0-12803 :ن.
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