
 
 87-53ت صفحا، 99 زمستان، پنجبیست و ارة شميازدهم، سال ، نامة ايران بعد از اسالمفصلنامه علمي تاريخ

 

 11/09/98 تاريخ پذيرش نهايي: 26/03/98 تاريخ دريافت:

 

های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه چالش

 (1304تا  1300م ایران و شوروی )1921مودت 

 1سیدحسن شجاعی دیوکالیی

 2پورقنبر حسن مدمح

 چکیده

پس از استقرار رژيم تزاری در روسیه حاکمیت ايران در دريای کاسپین دچار چالش تدريجي شد. 
ر دريای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد های حاکمیتي ايران دچالش

های گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ايران در اين دريا انجامید. در چنین شرايطي انعقاد عهدنامه
م. ايران و شوروی، امید به احیای حاکمیت ايران در دريای کاسپین را ايجاد کرد. بر 1921عهدنامه مودت

الملل کنت والتز و رو درصدد است با اتکا بر نظريه سیستمي سیاست بین ن اساس، پژوهش پیشاي
کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به اين پرسش پاسخ دهد که استفاده از روش تحقیق تاريخي و به

هايي م. ايران و شوروی با چه چالش1921حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت
دهد که برخالف مفاد عهدنامه های پژوهش نشان ميش. مواجه بود؟ يافته1304تا  1300های در سال

ش. همانند 1304تا  1300های مودت، حاکمیت ايران در دريای کاسپین توسط حکومت شوروی در سال
با حمايت های جدی اقتصادی و سیاسي مواجه شد. رواج قاچاق کاال دوران حاکمیت تزاری با چالش

های حکومت شوروی، اخالل در امر تجارت و گراني ادواری قیمت کاالهای صادراتي و وارداتي، چالش
اقتصادی و شیوع ناامني و ايجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي، دخالت در امور داخلي 

های ی چالشو سیاسي ايران و درنهايت حمايت و تحريک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکز
 ش. بود.1304تا  1300های سیاسي حاکمیت ايران در دريای کاسپین طي سال

 م.1921ايران، شوروی، حاکمیت، دريای کاسپین، عهدنامه مودت  واژگان کلیدی:
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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 
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 مقدمه

 یپهلوبررسي تاريخي مناسبات ايران و روسیه از سقوط حکومت صفويه تا پايان دوران 
دهد که حاکمیت ايران در مناطق شمالي کشور همواره از جانب روسیه و نشان مي اول
های جدی مواجه بود. در تمامي اين دوران های سیاسي حاکم بر آن با تهديد و چالشمرژي

های مستقر در روسیه در مناسبات با ايران در پیش ای که رژيمطلبانههای توسعهسیاست
کشیده شدن حاکمیت ايران در تمامي مناطق شمالي  گرفته بودند موجبات تهديد و به چالش

توان نتیجه گرفت که ساس با بررسي مناسبات ايران و روسیه چنین ميايران بود. بر اين ا
طلبانه های توسعهنوع ساختار سیاسي حاکم بر روسیه هیچ تأثیر در رويکردها و سیاست

کرد. يکي از نتايج اين عدم های سیاسي حاکم بر اين کشور نسبت به ايران ايجاد نميرژيم
های سیاسي حاکم بر روسیه به چالش کشیده شدن يمطلبانه رژهای توسعهتغییر در سیاست

حاکمیت اقتصادی و سیاسي ايران در دريای کاسپین بود. در چنین وضعیتي از زمان سقوط 
رغم استقرار و حاکمیت يافتن دو رژيم علي اول یپهلوحکومت صفويه تا پايان دوران 

متفاوت، هیچ تغییری  سیاسي تزاری و کمونیستي شوروی با ماهیت سیاسي و ايدئولوژيکي
طلبانه سرزمیني اين دو رژيم مستقر در روسیه نسبت به ايران ايجاد های توسعهدر سیاست

طلبانه بود که حاکمیت اقتصادی و سیاسي ايران های توسعههمین سیاست جهیدرنتنگرديد. 
 در دريای کاسپین توسط اين دو رژيم مورد تهديد و چالش قرار گرفت.

های يکسان سیاست جهیدرنتای اقتصادی و سیاسي حاکمیت ايران هتداوم چالش
های حاکم بر روسیه در دريای کاسپین در چارچوب نظريه سیستمي طلبانه رژيمتوسعه

ي، تبیین و تحلیل است. والتز معتقد است که در بازشناسقابل 1الملل کنت والتزسیاست بین
ای در واحدهای سیاسي ملي نقش عمده المللي و در مناسبات میان کشورها،سیاست بین

کنند. بر اين اساس تغییرهای سیاسي در سطح المللي ايفا نميتعیین ساختارهای سیستم بین
شوند )مشیرزاده، المللي منجر نميواحدهای ملي به تغییر در سطح واحدهای سیستم بین

آن هستند که بر المللي و ساختارهای حاکم بر های بینبلکه اين سیستم .(113: 1384
يي که بر رفتار دوبندهایقگذارند و با های آن تأثیر ميرفتارهای واحدهای ملي يا همان دولت
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ها مختلف را در دهند و رفتار دولتالملل را شکل ميکنند، روابط بینها اعمال ميدولت
ساس و سازند. بر اين االمللي يکسان و شبیه به هم ميسطح يک واحد ملي در سیستم بین

ها در واحدهای ملي را تعین المللي رفتارهای دولتبنا بر اعتقاد والتز، ساختارهای سیستم بین
دهند. در چنین شرايطي تغییر در سطح واحد ملي مانند سقوط يک رژيم کنند و تداوم ميمي

سیاسي و ظهور رژيم سیاسي ديگر در يک واحد ملي تغییری در عملکرد آن رژيم در سطح 
المللي ايجاد الملل از يک سو و همچنین تغییری در سطح ساختار سیستم بینر بینساختا
 (.88-89: 1388کند )محمدخاني، نمي

کومت حهای تزاری و طلبانه حکومتهای توسعهای تشابه سیاستچنین نظريه هيبر پا
ی رهااختاستوان ناشي از های آن برای ايران را ميشوروی در دريای کاسپین و چالش

 ملي در يک واحد عنوانبههای مستقر در آن المللي و نقشي که روسیه و رژيمسیستم بین
است  ددرصدرو پیش کردند دانست. با اتکا به اين نظريه پژوهشاين ساختار سیستمي ايفا مي

ش اين پرس ی بهویآرش ی اسناد و مدارکریکارگبهتا با استفاده از روش تحقیق تاريخي و 
م 1921ودت مامه حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنپاسخ دهد که 

بر اين اساس  ش. مواجه بود؟1304تا  1300های هايي در سالايران و شوروی با چه چالش
ران در سي ايهای حاکمیتي اقتصادی و سیاچالش مسئلههدف از انجام اين پژوهش بررسي 

حکومت پهلوی و  ش. تا استقرا1299مودت در اسفند  دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه
ر اين است ش. است. فرضیه پژوهش ب1304تشکیل حکومت مرکز مقتدر در ايران در سال 

 اهیترغم شعارهای انقالبي و مهای حکومت شوروی نسبت به ايران عليکه سیاست
المللي تار بیندر ساخسیه نقشي که رو واسطهبهمتفاوت با رژيم تزاری  سیاسي و ايدئولوژيکي

 ست.های رژيم تزاری با ايران نداشته اکرد تفاوت چنداني با سیاستايفا مي

هايي پیرامون دريای در خصوص پیشینه اين پژوهش بايد عنوان کرد که اگرچه پژوهش
از منظر تاريخي به رشته تحرير درآمده است  های ايران در اين درياچالش کاسپین و برخي

نوشته محمدعلي  بزرگ هایقدرت و خزر دريایکتاب ها ترين اين پژوهشکه برجسته
مروری بر نظام حقوقي دريای خزر از »مقاله  ( و1-290: 1384بیگي، کاظمبیگي )کاظم

هايي ها و تمايزاز نادعلي صادقیان است؛ اما پژوهش پیشرو مزيت« دريچه اسناد و معاهدات
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قدرت و خزر دريایکتاب در  وزارت خارجهبر پايه اسناد بیگي دارد. کاظم با اين دو پژوهش
های آن را طي سال های شمالي ايران و سواحل جنوبيبريتانیا در آب دخالت ،بزرگ های
مروری بر نظام حقوقي »مورد بررسي قرار داده است. صادقیان هم در مقاله  .ش 1290دهة 

بط اضمن اشاره مختصر به پیشینه رو تالش کرد تا« دريای خزر از دريچه اسناد و معاهدات
اين نظام حقوقي حاکم بر  موقعیت و اهمیت دريای خزر، تاريخي ايران و روسیه و همچنین

بر مبنای معاهدات الملل درياهای بسته در حقوق بین دريا را بر اساس نظام حقوقي حاکم بر
اشي شوروی و قبل از فروپ خزر،دريای نظام حقوقي  م. واکاوی نمايد و1940و 1921

تحواّلت ژئوپلیتیک در حوزه »قاسمي و ناظری نیز در مقاله  .مورد توجّه قرار دهد ازآنپس
به تبیین اين تغییر نقش « های بزرگ در اين منطقهدريای خزر و تغییر نقش قدرت

های بزرگ که بعد از فروپاشي شوروی و وقوع تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه خزر قدرت
که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه رحالياند که دپرداخته و به اين نتیجه رسیدهاتفاق افتاد، 
بعد از  یهاهای قبل از فروپاشي شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سالخزر در سال

عالوه  .کننده تغییر نقش داده استثباتيفروپاشي شوروی اين سیستم به سیستم نفوذی ب
پژوهشي در جايگاه شیالت شمال در »ای با عنوان حسني نیز مقاله بر اين سه کار تحقیقاتي،

شیالت شمال و که در آن مقاله،  نوشته« مناسبات ايران و روسیه با تکیه بر اسناد آرشیوی
ها، ها، چگونگي واگذاری امتیاز به آنوضعیت آن پیش از واگذاری آن به لیانازوف

های آن، برخورد صیادان شمال، نقش و موضع در شیالت شمال و پیامدان آن یگذارهيسرما
دولت روسیه در اين زمینه، خاتمه امتیاز و واگذاری آن به دولت کمونیستي شوروی، ملي 

 کرده است.مصدق بررسي  دکتر وزيریشدن شیالت در زمان نخست

شده در بررسي تخصصي و های اشارهها و تمايزهای پژوهش پیش رو بر پژوهشمزيت
های حاکمیتي اقتصادی و سیاسي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد چالش مسئلهجزئي 

اين  عالوه برش. است. 1304تا 1300 یهاعهدنامه مودت در محدوده زماني کوتاه سال
های حاکمیتي ايران در دريای کاسپین در دوره حکومت چالش مسئلهای بررسي مقايسه

الملل کنت سیاست بین يستمیس هينظر هيپا برکمونیستي شوروی با دوره حاکمیت تزاری 
الخصوص اسناد و مدارک آرشیوی تاريخي علي اولدستی منابع ریکارگبهو همچنین  والتز

از مراکز مهم اسناد تاريخي کشور مانند اداره کل آرشیو اسناد وزارت خارجه، سازمان اسناد 
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مؤسسه مطالعات و  ملي، مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر و مرکز اسناد
های پژوهش پیشرو در مقايسه با های و تمايزهای سیاسي از ديگر مزيتپژوهش
 های قبلي است.پژوهش

س پاسپین ای کهای حاکمیتي ايران بر دريبا اتکا به چنین مزيتي پژوهش پیشرو چالش
بررسي . مورد ش1304تا  1300 یهام. با شوروی را طي سال1921عهدنامه مودت  انعقاداز 

يای اين در ن برهای حاکمیتي ايرادهد. برای تحقق اين مهم در نخستین گام چالشقرار مي
 گیرد.مي و بررسي قرار موردبحثدر دوران استقرار حاکمیت رژيم تزاری در روسیه 

ی های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران استقرار رژیم تزارچالش

 روسیه

س پ طهماسب صفویدر دريای کاسپین در زمان سلطنت شاهي ايران و روسیه گيهمسا
وسیه را تصرف سراسر خاک ر م.1547ايوان مخوف( توانست در سال چهارم )که ايوان از اين

ي گيهمساگرديد. اين  ( آغاز40-41: 1364ترويا، کند )ی گذارتاجو با لقب تزار در مسکو 
ه بیشتر نسبت ب مراتببهريايي دهیزات ها از تجبرخورداری روسیه و قزاق واسطهبهاگرچه 

 ،جملي کاررِی به: بنگريدشد )ای برای تهديد حاکمیت ايران در دريای کاسپین ايران، مقدمه
 اسبات ايران و روسیه در اين دريا طي(، اما من160-159: 1329ي، نيقزو دیوح؛ 169: 1348

سلطه  لناً بهعتوانست اری نميو حکومت تز دوران صفويه تقريباً در وضعیت برابر قرار داشت
 19و 18ون ها در آن برهه زماني، همانند قرنه روس چراکهبر اين دريا مبادرت نمايد، 

طي آن  رکزی ايرانو نه حکومت م ي بودندتوجهقابلمیالدی دارای قدرت نظامي و سیاسي 
 ه:بنگريد ب) آمدمار ميشبه شدّت ضعیف و ناتوان به  بعدازآنقرون  مانندبهمقطع زماني، 

؛ 189: 1348، ؛ دالواله507-2/504: 1334یک منشي، ؛ اسکندرب101-34: 2536، کاتف
 (.252-3/250: 1336شاردن، 

های نخست ثباتي شديدِ سیاسي در ايران طي دههبا سقوط حکومت صفوی و بروز بي
 ها به خاک ايران آغاز شد و حاکمیت ايران در دريای کاسپینم، تجاوز روس18قرن 

بروز چنین ضعفي بود  جهیدرنتدر موضع ضعف قرار گرفت و به چالش کشیده شد.  جيتدربه
ي از مناطق شمالي ايران مانند قفقاز، توجهقابلهای ها حتّي مدّعي الحاق بخشکه روس
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مرعشي، درآوردند )مزبور را به اشغال خود  و مناطقگیالن و مازندران به خاک خود شده، 
(. ظهور نادرشاه در ايران اما آغاز 2/334: 1363، کسيسا؛ 17: 1377دی، ؛ استرآبا74: 1328
برای احیای حاکمیت ايران بر دريای کاسپین بود. نماد بارز احیای  مدتکوتاهای جديد و دوره

يي در دريای ايدرتوان در تالش وی برای ايجاد ناوگان حاکمیت ايران در اين دريا را مي
 کاسپین مشاهده کرد.

ها لف روسز مخايي در دريای کاسپین متأثر اايدرم نادر در خصوص ايجاد ناوگان تصمی
ن در یروهای ايرانتأمین خواروبار  منظوربهبا درخواست وی جهت قرض دادن ده کشتي 

يي در ايدران ايجاد ناوگ منظوربهها بود. پس از اين مخالفت بود که نادرشاه جنگ با لزگي
ری در مت تزاکه با مجوز حکو انگلیسي به خدمت خود درآورددريای کاسپین جان التون 

التون به دستور (. Hanway, 1753: 49-65بود )روسیه و دريای کاسپین به تجارت مشغول 
د برآم صدددرستقر شد و ميي در لنگرود ايدرساخت کشتي و ايجاد ناوگان  منظوربهنادرشاه 

دف خود به ه شد،د ميکنفي که در منطقه تولیتا با استفاده از چوب درختان جنگلي و پنبه و 
های نادر در (. سیاستCook, 1770: 418-419 ؛ Lockhart,1938:  287-289شود )نائل 

نوب جواحل سيي اگرچه به ساخت يک کشتي توسط التون، مساحي ايدرجهت ايجاد ناوگان 
احل ر سودشرق دريای کاسپین توسط وی و همچنین استقرار تأسیسات نظامي و بندری 

ها، موجب شد ي روس(، اما قتل او در کنار کارشکن43: 1340بازن، ) دیانجامدريای کاسپین 
 (. بعد از393-2/389: 1363؛ سايکس، 2/471: 1362تا اين طرح به ثمر نرسد )کرزن، 

ن و طلبانه خود را در مناطق شمالي ايراهای توسعهسیاست مجدداًنادر، روسیه  کشته شدن
که  ريا بودين داطلبي سلب حاکمیت ايران در پین دنبال کرد. نتیجه اين توسعهدريای کاس

ورت صم با انعقاد دو عهدنامه گلستان و سپس ترکمانچای 19های نخست قرن طي دهه
 پذيرفت.

های دولت روسیه که در دريای بر اساس فصل پنجم عهدنامه گلستان مقرر شد تا کشتي
ور در سواحل و بنادر ايران را داشته باشند و دولت ايران هم کنند اجازه حضکاسپین تردد مي

دچار شدن به طوفان يا هر آسیبي ياری رسانند. در  در صورتها موظف بود به اين کشتي
طرف مقابل بر اساس همین فصل از عهدنامه روسیه اگرچه مشابه چنین امتیازی را به 
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ايران از حق داشتن کشتي نظامي در دريای کرد؛ اما ها ايراني در دريای کاسپین اعطا کشتي
ها جنگي کاسپین محروم گرديد و مقرر گرديد تنها روسیه در اين دريا از حق داشتن کشتي

(. توافقات فصل پنجم عهدنامه 243 /1-2: ج1377الملک سپهر، برخوردار باشد )لسان
کمانچای به همان گلستان میان ايران و روسیه پانزده سال بعد در فصل هشتم قرارداد تر

 (.248: 1374ترتیب تکرار شد )قاضیها، 

 گونه کهمانهای گلستان و ترکمانچای هپیامد مهم اتخاذ چنین تصمیمي در عهدنامه
 جهیرنتد نیکاسپکند سلب حاکمیت ايران در دريای ي سايکس به آن اشاره ميسر پرس

نین تسلطي بود ي برقراری چدر پ(. 10: 1363ها بر اين دريا بود )سايکس،تسلط کامل روس
خود  کاسپین را به م. امتیاز صید ماهي در ساحل جنوبي دريای1879که اتباع روسیه در سال 

م. 1882ق/1300 در سال (. اين امتیاز طي قراردادی192: 1371زاده، اختصاص دادند )کاظم
از دوره وسیه ، اسناد روابط ايران و ر1380به لیانازف روس واگذار گرديد )قاضیها، 

ها روس چنین تسلطي بود که هيبر پا نیهمچن .(213-217تا سقوط قاجاريه:  شاهنيناصرالد
راني در شتيکبه کسب امتیاز  موفق رانيابا  م طي قراردادی ديگر1888ق/1306در سال 

اسپین کي دريای در سواحل جنوب هاآنهای ايراني گرديدند که مصب ها و رودخانهمرداب
 (.323-324: 1322، بود )تیموری

ريای اين د ه براما سلب حاکمیت ايران در دريای کاسپین درنتیجه برقراری تسلط روسی
واحل ساظت از ر حفدارای دو جنبه مشهود سیاسي و نظامي و اقتصادی بود. ناتواني ايران د

جهت  جنگي از روسیه جهت اعزام دو کشتي محمدشاهخود در دريای کاسپین و درخواست 
ايران و روسیه  ، اسناد روابط1380ق )قاضیها، 1253از سواحل مازندران در سال  محافظت

ها در سال يره آشوراده توسط روساشغال جز (،137شاه و محمدشاه: در دوران فتحعلي
ز گیری سلطنت اشاه به ايران برای بازپسورود محمدعلي ( و193: 1396حسیني، )ق 1247

بنگريد به: ) کشوربا آگاهي اين  ( و172: 1378سروی، ک) يروسطريق اين دريا با کشتي 
های مشهود تسلط سیاسي روسیه بر دريای نشانه ازجمله( 179و  159-161: 1351شوستر، 
 و برقرار نبودن حاکمیت سیاسي ايران بر اين دريا بود. کاسپین

های گلستان و ترکمانچای از تحمیل عهدنامه پس عالوه سلب حاکمیت سیاسي،
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واردات  رشد ت اقتصادی ايران نیز به طرز مشهودی در دريای کاسپین سلب گرديد.حاکمی
الخصوص پس از کاالهای روسي از طريق دريای کاسپین به ايران در دوره قاجار علي

میلیون روبل وام از روسیه در در ازای دريافت ده کشور کهواگذاری امتیاز گمرکات شمال 
های از نشانه يکي .(234: 1362اوبن، ) ديگردواگذار  ق. به اين کشور1319م./1900سال 

در راستای تحقق اين مهم به  هامشهود تسلط اقتصادی روسیه بر دريای کاسپین بود. روس
، سال روزنامه ثريا) يانزلايجاد خط کشتي در دريای کاسپین با هدف صدور کاال به بندر 

احداث راه شوسه انزلي  ( و6، ص 1317االول سال وهشتم ربیع، شنبه بیست41اول، شماره 
( مبادرت 622، ص 1312شوال  14شنبه ، سه39سال بیستم، شماره  روزنامه اختر،تهران )به 

روسي  هايي بود که واردات کاالهایکردند. با تسلط بر دريای کاسپین و در سايه چنین اقدام
ت کاالهای اين کشور به يکي از مبادی واردا عنوانبهبه ايران از طريق دريای کاسپین 

بارون ايران در دوره قاجار افزايش يافت و بنا بر گزارش بسیاری از سیاحان مانند 
 ( کنت105: 1362دوسرسي، ) ( کنت دوسرسي،120-119: 1372دورکورف، ) ،فیودورکورف

( ادوارد 234: 1353اورسل، ) اورسل، ( ارنست177: 1378دوروششوار، ) ژولین دوروششوار،
 کسيساي ( سر پرس1/283: 1362کرزن، ) کرزن، ( جرج311: 1384برون، ) برون،

روسي در بازارهای شهرهای  ی( کاالها39: 1362اوبن، ژان )و ( 30: 1363سايکس،)
 مختلف کشور در دوران قاجار عرضه و در معرض فروش قرار گرفت.

اسپین طي در مناسبات ايران و روسیه در دريای ک جادشدهياهای بر اين اساس چالش
به سلب حاکمیت ايران بر اين دريا در دوره  تيدرنهازمان صفويه  تزارها ازدوران حاکمیت 

اکتبر قاجار انجامید. اين وضعیت اما در اواخر دوران قاجار و با وقوع انقالب بلشويکي 
در م. روسیه و سقوط رژيم تزاری دچار تغییر شد. وقوع اين انقالب آغاز دوران جديد 1917

حاکمیت ايران در دريای کاسپین بود. انقالب روسیه با  مسئلهايران با روسیه و  سباتمنا
های استعماری حکومت تزاری مخصوصاً در مناسبات با کشورهای شعار نفي سیاست

ي اين شعارها رويکرد حکومت انقالبي روسیه نسبت به ايران نیز در پهمسايه همراه بود. 
م. ايران شوروی 1921ويکرد انقالبي بود که عهدنامه مودت همین ر جهیدرنتتعیین گرديد و 

احیای مجدد حق حاکمیت ايران در دريای کاسپین بود میان دو کشور منعقد  کنندهيتداعکه 
 گیرد.در ادامه مقاله مورد بررسي قرار مي مسئلهگرديد که اين 
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 م. ایران و شوروی1921انعقاد عهدنامه مودت 

 ش.1296هر مم./1917اکتبر يم بلشويکي در جريان انقالب پس از به قدرت رسیدن رژ

طلبانه و های توسعهشعار نفي سیاست هيبر پاخود  های آغازينِ استقراراين رژيم از همان ماه
ماسي ديپل های خارجي حاکم برمشي سیاستتغییر در خط درصدداستعماری حکومت تزاری 

 مسايگانبات با ههای خارجي در مناسیاستمشي ستغییر در خط نيترمهماين کشور برآمد. 
ی، يم تزارطلبانه رژهای توسعهآن رژيم انقالبي با نفي سیاست جهیدرنتگرفت که صورت مي

کرد. اذ ميدوستانه را در مناسبات با همسايگان خود اتخ زیآممسالمتهای سیاست
ز اتزاری  توسط رژيمراضي را که ها به مردم چین وعده دادند که ابلشويک مثالعنوانبه
کومت ح که رادهند و غرامت شورش باکسرها  باز پساشغال شده بود به اين کشور  نیچ

 (.74-75: 1382تزاری به چین تحمیل کرده بود ملغي کنند )مگداف و کمپ،

 کومتحهای خارجي بود که رويکرد مشي سیاستدر پي ايجاد چنین تغییری در خط
حقق ای تراست در يکيبلشونیز مشخص گرديد. حکومت  انقالبي روسیه نسبت به ايران

 را به خود آمیز دوستانه با ايران در چند نوبت نمايندگانهای مسالمتمشي سیاستخط
يران به آمیز با امتتهران اعزام کرد تا هدف خود را در خصوص ايجاد روابط دوستانه و مسال

 ت شوروی در هريندگان اعزامي حکومهای نمااما اين تالش؛ دارد دولتمردان کشور اعالم
رغم وجود (. علي255-252: 1362مکي، نگرديد )همراه  تیبا موفقمرتبه به داليلي مختلف 

قعیت و یت مواز پیروزی انقالب بلشويکي که با تثب دو سالچنین شرايطي پس از گذشت 
 در ورویشت ايجاد ارتباط با حکوم ضرورت د؛ها در خاک روسیه همراه بوحاکمیت بلشويک

 .(12-13: 1384نزد رجال ايراني احساس شد )طاهر احمدی، 

ايران بر  دولت خان مشیرالدوله،ش، مقارن با کابینة میرزانصراهلل1299در اواسط سال 
های نخستین انقالب، در ها طي سالهايي که بلشويکها و بیانیهمبنای مجموعه وعده

االسالمي، شیخبود )خود يعني ايران مطرح کرده جهت ايجاد روابط حسنه با همسايه جنوبي 
ي ئتیهرأس  در گرفت تا مشاورالممالک انصاری را برای انجام مذاکره، ( تصمیم31: 1363

اعزامي ايران که يکي از اهداف  ئتیه .(3/133: 1343ی مسکو روانه نمايد )مستوفي، سوبه
اری قرار داده بود، همانند ديگر اصلي خود را الغای معاهدات و امتیازات تحمیلي روسیه تز
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نخبگان سیاسي ايران امیدوار بود که با عقد قرارداد جديد، به يک دوره طوالني از 
، پس از چند تيدرنها ئتیه نيا .(4/95: 1361ی، آباددولتپايان دهد ) هاروسهای اجحاف

ی را در مسکو در ماه رايزني و مذاکرات فشرده، توانستند عهدنامه مودّت میان ايران و شورو
 .(261-259: 1362م.( به امضاء برسانند )مکي، 1921فوريه ش )1299اسفند تاريخ هشتم 

ماده موارد متعددی از مسائل و مشکالت سیاسي و  وششستیبعهدنامه مذکور در 
قوانین  مجموعه مورد توجه خود قرار داد )نک: اقتصادی در مناسبات ايران و روسیه تزاری را

(. يکي از اين مشکالت در 4-7: 1388هجری شمسي، 1300-1320های سالو مقررات 
حق حاکمیت  مسئله مناسبات میان دو کشور که در عهدنامه مودت مورد بررسي قرار گرفت

ايران در دريای کاسپین بود. در ماده يازدهم عهدنامه مودت مقرر شده بود که از ساعت 
طور مساوی از مزيت کشتیراني در هستند تا به امضای اين معاهده، دو طرف اين حق را دارا

 رشي( پذ127: 1326شوند )منشور گرگاني،  مندبهرههای کشور خود دريای کاسپین با پرچم
پذيرش حق حاکمیت ايران در دريای  منزلهبهی از جانب حکومت شوروی امسئلهچنین 

ها و سیاست جهیدرنتسپین اما احیا و تحقق اين حق حاکمیت ايران در دريای کا؛ کاسپین بود
های اقتصادی و سیاسي که حکومت انقالبي شوروی در دريای کاسپین ايجاد کرد چالش

از سوی حکومت انقالبي  جادشدهياي اسیو سهای اقتصادی محقق نگرديد. اين چالش
های رژيم تزاری در دريای کاسپین بود در ادامه مقاله شوروی که در واقع تداوم سیاست

 گیرد.رسي قرار ميمورد بر

های اقتصادی حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد چالش

 م. ایران و شوروی1921عهدنامه مودت 

که به آن اشاره شد سلب شدن حاکمیت ايران بر دريای کاسپین توسط رژيم  گونههمان
با توجه به  های اقتصادی نیز داشت.های سیاسي جنبهتزاری در دوره قاجار عالوه بر جنبه

های امید ش. بارقه1299چنین شرايطي انعقاد عهدنامه مودت ايران و شوروی در اسفند 
احیای حاکمیت اقتصادی ايران در اين دريا و به دنبال آن احیای اقتصاد تجاری شمال کشور 

در خصوص برقراری حاکمیت اقتصادی ايران در دريای  جادشدهياکرد. امیدهای  جاديرا ا
های زيرا سیاست؛ وتاه زماني پس از انعقاد اين قرارداد به ناامیدی مبدل گشتکاسپین ک
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های حکومت رژيم از سوی رژيم کمونیستي حاکم بر شوروی که تداوم سیاست اتخاذشده
يي در دريای ايدرتزاری در مناسبات با ايران بود و همچنین برخوردار نبودن ايران از نیروی 

ن حاکمیت ايران در اين دريا پس از انعقاد عهدنامه مودت کاسپین منجر به برقرار نشد
های گرديد. در چنین شرايطي بود که حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین با چالش

 بزرگ اقتصادی مواجه گرديد.

اچاق قواج های بزرگ اقتصادی حاکمیت ايران در دريای کاسپین ريکي از اين چالش
از انعقاد  سکه پم. بود 1921س از انعقاد عهدنامه مودت کاال میان ايران و شوروی پ

گرفت. يم ورتص عیوسعهدنامه با حمايت و مداخله حکومت شوروی بسیار آسان و در ابعاد 
سال اسط ارت امور خارجه در اوبه وز هیوزارت مالنامه رسمي  بر اساسو  مثالعنوانبه

طريق  هزار تومان ازدود دوازدهارزش مالي ح کاال باش. نزديک به سیصد صندوق 1301
ت د. وزارشرد ايران قاچاق وا صورتبهيک کشتي از مبادی رسمي بندرجز در شرق مازندران 

ک و ا اسفنااال رورود چنین حجمي از قاچاق ک امور خارجهمالیه در گزارش خود به وزارت 
وسي رامات قکرد که با همکاری پنهاني مگستاخي قاچاقچیاني عنوان  شياز افزاناشي 

 .(1ص ،13پ ،49ک ،1301س کردند )اسناد وزارت خارجه:مبادرت به اين کار مي

های ديگری در خصوص نقش پنهان و آشکار حکومت گزارش فوق گزارش عالوه بر
مهر گزارش  بر اساسشوروی و اتباع آن در زمینه قاچاق کاال در دريای کاسپین وجود دارد. 

مخفیانه در شب  صورتبهالیه کنسول شوروی در انزلي ش. اداره گمرک به وزارت م1301
کرد شش صندوق نقره را بدون رعايت تشريفات گمرکي از طريق کشتي وارد خاک ايران 

با درخواست مأموران اداره گمرک  کهيهنگام( و 6976/240سند  شناسه سازمان اسناد ملي:)
مواجه شد بنای  نظرموردهای انزلي در راستای تفتیش کشتي روسي و بررسي جعبه

(. 4ص ،16پ ،2ک ،1301س ايراني گذاشت )اسناد وزارت خارجه: موربدرفتاری را با مأ
ي در خصوص قاچاق کاال به آستارا از طريق دريای کاسپین مشابههای اين گزارش عالوه بر

سند:  شناسه توسط کنسول شوروی در انزلي نیز ارائه شده است )سازمان اسناد ملي:
ش. به وزارت مالیه گزارش داد که 1304. همچنین اداره گمرک ايران در تیر (6897/240
های بخار شوروی در بندر انزلي، تن به تفتیش گمرک نداده و خودسرانه در اسکله کشتي
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اداره گمرک ايران اجازه بازرسي شناورهای خود را  مأمورانگیرند و به گمرک پهلو مي
 (.161ص ،7، پ1304س ی سیاسي:هاشپژوهدهند )اسناد مطالعات و نمي

هايي در خصوص قاچاق گیالن در بنادر سواحل شرقي مازندران هم گزارش عالوه بر
های طالی تقلبي و فاقد عیار از خاک روسیه به ايران توسط عوامل حکومت شمش و سکه

ی اين جابهحکومت شوروی  عوامل .(1380/240سند  شناسه دارد )همان: وجود یشورو
 دادند؛های قاچاق و فاقد عیار مشخص که در سواحل شمالي ايران رواج ميها و سکهشمش

، 83، پ1302س ی سیاسي:هاپژوهش؛ اسناد مطالعات و 6976/240سند  شناسه همان:)
ی نموده و آن را آورجمع النیگهای طال از بازارهای مازندران و ( مقدار زيادی سکّه11ص
های طال از ايران کردند. حجم قاچاق سکهروی ارسال ميقاچاق به خاک شو صورتبهنیز 

ای بود که کنسول ايران در لنکران و آستارای روسیه توسط مقامات شوروی به اندازه
های شمالي ايران ناياب شود )اسناد بیني کرد که در صورت تداوم آن طال در بخشپیش

 (.10، ص37، پ31، ک1302وزارت خارجه: س

ن کاسپی ريایهمچنین بیانگر آن است که در امر قاچاق کاال در د های اسنادیگزارش
ريای دوبي نقش مقامات حکومت شوروی؛ نقش بومیان ايراني ساکن سواحل جن عالوه بر

الخصوص ترکمنان که به يعل .(22579/240سند  شناسه نک: سازمان اسناد ملي:) نیکاسپ
ه وی آوردراال کين منطقه به قاچاق ی معیشتي ناشي از فقر و بیکاری در اتنگناها لیدل

از سوی  ش.1300مهر در .(4599/293بودند هم پررنگ بود )سازمان اسناد ملي: شناسه سند 
ی از ل جلوگیرشده که به دلیل کافي نبودن وساي گزارش ريوزنخستاداره گمرکات به 

ه دريا ب رقها و از طقاچاق توسط ترکمن صورتبهقاچاق کاال، بخش اعظم برنج مازندران 
يار نیز برنج، خاو ( عالوه برم12-530-15گردد )اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: روسیه حمل مي

ريای دز طريق اروی از ديگر کاالهای قاچاقي بود که پس از انعقاد عهدنامه مودت ايران شو
اچاق قشوروی  با همراهي ترکمنان و ديگر ساکنان بومي مناطق شمال ايراني به کاسپین

 .(20350/240د )سازمان اسناد ملي: شناسه سند شمي

های کشتي یهايتراشاز اشکالنقش پررنگ ترکمنان در قاچاق کاال به شوروی ناشي 
 هايتراشاشکالکاالهای تّجار ايراني به اين کشور بود. به دلیل همین  ونقلحملشوروی در 
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کردند. ان ترکمن واگذار ميتجار ايراني کاالهای خود را برای حمل به شوروی به قاچاقچی
های روسي امتناع کشتي»که  کنديمش. گزارش 1301روزنامه ايران در خرداد  مثالعنوانبه

های خود جای وسايل روسي ها با کرجيهای ايراني سبب شد تا ترکمنالتجارهاز حمل مال
)روزنامه ايران، « را گرفته و به شکل قاچاق، کاالهای برخي بازرگانان ايراني را حمل نمايند

ای بود ها در قاچاق کاال به اندازهفعالیت و نقش ترکمن میزان .(2ص ،1156، ش1301س
يي مواد غذانفت با  که يک کشتي روسي درصد مبادلههنگامي ش.،1300که در ارديبهشت 

های فعال در حمل قاچاق کاالهای بازرگانان ايراني ي در بندرگز برآمد، ترکمانمحلبا تجار 
(. 7ص ،1، پ35ک ،1300با اين اقدام مخالفت کردند )اسناد وزارت خارجه: س شدتبه

کارگزاری بندرگز در گزارش خود در خصوص دلیل مخالفت ترکمنان با اين اقدام عنوان 
قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکي، کاال به خارج حمل  صورتبهخود تراکمه » کند:مي
)اسناد  «دانستند.جارتي در بندرجز را بر ضد منافع خود ميرو، مبادالت تکردند، ازاينمي

 (.11ص ،3پ ،65ک ،1300وزارت خارجه: س

يران داری ارخورببروز چنین مشکالتي و لزوم جلوگیری از قاچاق کاال، ضرورت  جهیدرنت
د. به يجاد کرارا  از ناوگان دريايي کارآمد در دريای کاسپین پس از امضاء عهدنامه مودت

اری ايران از ش. برخورد1301لیل بود که وزارت مالیه ايران ناچار شد در سال همین د
رار داد قد توجه  موريي کارآمد در دريای کاسپین را برای مقابله با قاچاق کاالايدرناوگان 

هم در همین  (. رئیس اداره گمرکات ايران3ص ،5پ ،30ک ،1301س )اسناد وزارت خارجه:
 ری و يالوگیجت نظامي و دريايي اعم از کشتي و قايق جهت زمان بر لزوم خريد تجهیزا

-12عاصر:مريخ حداقلي کردن قاچاق کاال در دريای کاسپین تأکید کرد )اسناد مؤسسه تا
ی ايران مأمور سرحدسیون رئیس کمی در سايه وجود چنین ضرورتي بود که م(615-14

ا با رسترآباد ظامي در خلیج اها نیاز مبرم ايران به يک کشتي نگرديد در مذاکره با روس
 .(125ص ،2، پ49ک ،1301مقامات اين کشور مطرح سازد )همان: س

قاچاق کاال، اخالل در امر تجارت توسط حکومت شوروی يکي ديگر  مسئلهاما عالوه بر 
های اقتصادی حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه از چالش

کاال در  تيترانزاخاللي منجر به نابساماني در امر بازرگاني و م. بود. بروز چنین 1921مودت
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طريق  مناطق ازی تجّار ايراني در اين هاتیفعالعمدة  چراکهشد. مناطق شمالي ايران مي
يي ايران ايدرگرفت و فقدان ناوگاني ونقل دريايي انجام ميحمل ليوسادريای کاسپین و با 

ها و حکومت شوروی قرار ل دريايي در اختیار روسدر اين دريا دست برتر را در حمل نق
نیز با برخورداری از اين برتری از هیچ کارشکني در جهت اخالل در امور  هاآنداد و مي

کردند )نک: روزنامه ستاره ايران، سال هشتم، آذر تجارتي ايران در دريای کاسپین دريغ نمي
 .(2: 105، شماره 1301

 کهيدرحالمتعلق به ترکمنان ايراني  1ش. سه لُتکا1300 در آبان سال مثالعنوانبه
های متعلق به حکومت شوروی مشغول حمل کاال به بادکوبه بودند توسط يکي از کشتي

بدون هیچ دلیلي به بندر حسینقلي شوروی هدايت و در آنجا متوقف و تخلیه بار شدند )اسناد 
 ونقلحملاد ممانعت برای بر ايج عالوه .(3ص ،16پ ،49ک ،1300وزارت خارجه: س

شناورهای محدود ايراني در دريای کاسپین، حمايت تلويحي حکومت شوروی از دزدان 
های ايجاد اخالل در تجارت ايران در اين دريا بود. رئیس قشون يي يکي ديگر از روشايدر

ها روس» کند:ش. عنوان مي1301شمال ايران طي گزارشي به وزارت جنگ در پايیز سال 
ها عالوه روساغتشاشات دريايي تراکمه مسبوق و خودشان باعث آن هستند و به از

خواهند اغتشاشات دريايي را حتّي ادامه دهند که دولت ايران مثل سابق حفاظت سواحل مي
، 36پ ،1301های سیاسي: ش)اسناد مطالعات و پژوهش« درخواست بنمايد هاآنرا از 

 (.98ص

يي ايدرها و حکومت شوروی در امر تجارت سوی روس هايي ازايجاد چنین اختالل
های متعدّد بازرگانان گیالني و مازندراني در ها و شکوائیهايران در دريای کاسپین نارضايتي

 همان:رشت )(، 23ص ،2پ ،63ک ،1300اسناد وزارت خارجه: سانزلي )يي چون شهرها
( و 28ص ،5پ ،15ک ،1300همان: سبارفروش )(، 20و 16ص ،31پ ،35ک ،1301س

ي ابراز چنین در پ به همراه داشت. ( را28ص ،23پ ،36ک ،1302س همان:بندرجز )
ايران يادداشتي اعتراضي به سفیر مختار شوروی در  امور خارجههايي بود که وزارت شکوائیه

ايجاد اخالل در امر تجارت تجار ايراني  واسطهبهتهران ارسال و از عملکرد حکومت شوروی 
 .(5ص ،35پ ،36ک ،1301ی کاسپین انتقاد کرد )اسناد وزارت خارجه: سدر دريا

                                                           
1 - Lotka 
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برقرار نشدن حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین عالوه بر ايجاد اخالل در امر 
يي با خود چالش گراني ادواری کاالهای مصرفي را نیز پس از انعقاد عهدنامه ايدرتجارت 
الش خود ناشي مقولة قاچاق کاال همراه با م. به همراه داشت. بروز اين چ1921مودت 

شوروی  2و تنسترسايوز 1های ونشتورککاالها توسط تجارتخانه انحصار تجارت و ترانزيت
های دلیل برخوردار نبودن ايران از کشتي ( بهن0-0-12746اسناد مؤسسه تاريخ معاصر:)

 تجاری مدرن در دريای کاسپین بود.

افزايش قاچاق اين کاال به روسیه  جهیدرنتران و گیالن ترقّي شديد قیمت برنج در مازند
 جهیدرنتهای پس از انعقاد عهدنامه مودت يکي از شواهد مثال گراني ادواری کاالها در سال

م( افزايش قیمت 12-1518 -125قاچاق آن به شوروی بود )اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: 
ای بود که به اعتراضات شديد به اندازه برنج در اين مناطق که تولیدکننده اين محصول بودند

 ( و303ص ،20پ1303س ی سیاسي:هاپژوهشو درگیری مردم رشت )اسناد مطالعات و 
ي اين در پ. منجر شد( با مأموران حکومتي 2ص ،43ش ،1301شفق سرخ: س) يانزل

اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: داخله )ها اگرچه حکومت ايران به درخواست وزارت اعتراض
 ش. صادرات برنج به شوروی را ممنوع کرد )روزنامه ايران:1301سال  ( درم138-1518-12

ترين علت اين افزايش که عنوان گرديد اصلي گونههمان( اما 2ص ،1178ش ،1301س
ها پس از آن قاچاق گسترده اين محصول به شوروی و ناتواني ايران در قیمت و نارضايتي

يي کارآمد در دريای کاسپین بود ايدرر نبودن از ناوگان جلوگیری از آن به دلیل برخوردا
 .م(12-530-15)اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: 

کااليي وارداتي از شوروی مخصوصاً در سال  عنوانبهعالوه بر برنج، قیمت نفت 
يي کارآمد در دريای کاسپین با گراني ايدرش. به دلیل برخوردار نبودن ايران از ناوگان 1303

برای انتقال نفت از خاک شوروی  ايران از ناوگان دريايي مناسب ازآنجاکهواجه شد. ادواری م
های روسي عمده توسط کشتي صورتبهبرخوردار نبود؛ واردات نفت از شوروی به ايران 

موجب شد تا واردات و عرضه نفت در مناطق شمالي ايران  مسئلهگرفت. اين صورت مي

                                                           
1 - Vneshtorg 

2 - Tsentrosoyuz 
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کاری يا عدم همکاری با تجار ايراني جهت حمل نفت ها در همتحت تأثیر تمايالت روس
از شوروی به ايران قرار گیرد )نک: روزنامه اتحاد، سال اول، دی  هاآنتوسط  شدهیداريخر

های پس از انعقاد ها در سالچنین شرايطي بود که روس جهیدرنت( 2: 281، شماره 1301
م از حمل نفت متعلّق به تجّار ايراني های نامعلوادواری و به بهانه صورتبهعهدنامه مودت 

؛ همچنین اسناد وزارت امور 2ص 281سال اول، ش روزنامه اتحاد،)کردند خودداری مي
ساز کمبود و افزايش نتیجه چنین عملکردی زمینه .(25، ص4، پ49، ک1301خارجه س

 های اعتراضي مردم نسبت به اينادواری قیمت نفت در مناطق شمالي ايران و واکنش
ش. موجب شد تا در 1303کمبود و گراني قیمت نفت در سال  مثالعنوانبهبود.  مسئله

ي چنین تجمع اعتراضي بود در پمازندران مردم معترض در خانة حاکم مازندران تجمع کنند. 
ي دولت شوروی در بارفروش از وی درخواست کند ندگيبه نماای که حاکم مازندران در نامه

آن اقدامي  نفت در مازندران جزو مايحتاج عمومي است برای تعديل قیمتکه با توجه به اين
 (.15ص ،35پ ،36ک ،1303س انجام دهد )اسناد وزارت خارجه:

های رغم امیدواریتوان نتیجه گرفت که عليبا توجه به مباحث فوق چنین مي
م. در خصوص احیای حاکمیت اقتصادی 1921آمده پس از انعقاد عهدنامه مودت وجودبه

های رژيم تزاری در دريای ها به دلیل تداوم سیاستامیدواری نيا ايران در دريای کاسپین،
کاسپین توسط حکومت شوروی با ناکامي مواجه گشت. به وجود آمدن چنین شرايطي را 

المللي و در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری سیستم بینتوان منطبق با نظريه کنت والتز مي
تأثیر بودن نقش تغییر در سطح واحدها و ها و بيساختارهای آن بر رفتارهای دولت

المللي و ساختارهای آن دانست. بر اين ها در يک واحد بر تغییر در سیستم بینحکومت
وی هیچ تغییر در اساس با تغییر رژيم تزاری و حاکمیت يافتن حکومت انقالبي شور

های اقتصادی اين حکومت در قیاس با حکومت تزار در مناسبات با ايران در دريای سیاست
اين تداوم سیاست در مناسبات با ايران عدم استقرار حاکمیت  جهینت کاسپین صورت نگرفت.

های متعدد اقتصادی مواجه شدن ايران با چالش جهیدرنتاقتصادی ايران بر دريای کاسپین 
حاکم بود که  نیز ر اين دريا بود. چنین وضعیتي بر حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپیند

 گیرد.در ادامه مقاله مورد بررسي قرار مي مسئلهاين 
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های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه چالش

 م.1921مودت 

يي کارآمد در ايدرودن ايران از ناوگان به آن اشاره شد برخوردار نب ترشیپکه  گونههمان
های اقتصادی، حاکمیت سیاسي ايران را نیز در اين دريای با دريای کاسپین عالوه بر چالش

های های سیاسي برای ايران تداوم سیاستمواجه کرد. در ايجاد اين نوع از چالش چالش
شیوع ناامني و  رژيم تزاری توسط حکومت شوروی در دريای کاسپین نقش مهمي داشت.

های سیاسي بود که ايجاد حس ترس در میان ساکنان سواحل اين دريا يکي از اين چالش
شد. بخشي از های رژيم تزاری توسط حکومت شوروی ايجاد شده ميتداوم سیاست جهیدرنت

اين ايجاد ترس و ناامني ناشي از اقدامات ترکمنان سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین بود 
 ی سیاسي،هاپژوهشاسناد مطالعات و اموال )تهاجمي خود به غارت  رکاتتحکه با 

ربايي و (. آدم916، ص2، ج1363مقصودلو، ) انسان، قاچاق (،506ص ،14پ ،1304س
اسناد ) نیکاسپدزديدن زنان و دختران بومیان ساکن غیر ترکمان سواحل جنوبي دريای 

چنین  جهیدرنتورزيدند. ادرت مي( مب80، ص3پ ،1303س ی سیاسي:هاپژوهشمطالعات و 
ش. 1304 اقداماتي بود که رئیس تیپ شمال در گزارشي به وزارت جنگ در ارديبهشت

دهند و اهالي مازندران های خود در دريای خزر جوالن ميها با قايقترکمن» کند:عنوان مي
العات و )اسناد مط« زده هستند ... و سواحل مازندران در خطر چپاول قرار داردوحشت
به ترکمانان امکان انجام  آنچهاين میان  در (.70ص ،15پ ،1304س ی سیاسي:هاپژوهش

در امور دريانوردی از يک سو و برقرار نبودن حاکمیت  هاآنداد تسلط چنین اعمالي را مي
 سیاسي و نظامي ايران در دريا کاسپین از سوی ديگر بود.

ايجاد ترس و  منظوربهی از ترکمنان در کنار عامل فوق نقش حمايتي حکومت شورو
های اسنادی حاکي از گزارش ناامني در سواحل جنوبي دريای کاسپین نبايد را ناديده گرفت.

شدند، توّسط مأموران ايراني دستگیر مي هاترکمنکه برخي از ها هنگاميآن است که روس
صد نفر از  کهيهنگام مثالنعنوابهبا فشار به مقامات ايراني، خواستار آزادی آنان بودند. 

ي به بهانه تجارت نمک به سواحل رقانونیغ صورتبهترکمنان تبعه حکومت شوروی که 
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ی بازداشت و زنداني بندر پهلومشهدسر، لنگرود و  و درجنوبي دريای کاسپین وارد شدند، 
گرديدند، موضوع آزادی آنان از طرف کمیساريای خارجه دولت شوروی در آسیای مرکزی 

 (.305ص ،15پ ،1304مطرح و به حکومت ايران اعالم شد )همان: س

عوامل حکومت شوروی از ترکمنان ايجادکننده ناامني در يکي از داليل مهم حمايت 
سواحل جنوبي دريای کاسپین آن بود که درصدد بودند تا مقامات ايراني را وادار نمايند، 

های جنگي خود به بهانة رار آزادانة کشتيهمانند دوران دوره قاجار دست شوروی را در استق
مستشارالدوله رئیس کمیسیون توسط  مسئلهايجاد امنیت در سواحل ايران باز بگذارند. اين 

ش. مورد اشاره قرار گرفت. وی در 1301در آذر  روسي ئتیهسرحدی ايران برای مذاکره با 
رآباد گفته که تا بندرجز کنسول روس بارها به حکومت است» بخشي از اظهاراتش عنوان کرد:

و خلیج استرآباد يک کشتي جنگي به خود نبیند قادر به جلوگیری از اغتشاشات و قاچاق 
توانیم کشتي بخريم، اين گفته کنسول روس يعني ما نمي ازآنجاکهتراکمه نخواهد بود... و 

)اسناد « های تراکمهدرخواست ايران برای حضور روسیه در منطقه برای مبارزه با شرارت
کند اسلحه و پولي ادامه وی گزارش مي ( در125، ص2، پ49ک ،1301وزارت خارجه: س

ها در شود، نقش مهمي در ايجاد ناامنينشین ايران ميترکمن وارد مناطقکه از روسیه 
ای از سوی دولت ايران انديشیده دارد که اگر راه چاره ي دريای کاسپینجنوب شرقسواحل 

های جنگي روسي توسط دولت ايران در یعتاً منجر به پذيرش توقف کشتينشود، اين امر طب
عالوه بر  .(125، ص2، پ49ک ،1301: سوزارت خارجهسواحل ايران خواهد شد )اسناد 

حرکات »کند ش. گزارش مي1303در استرآباد در آبان  امور خارجهاين کارگزار وزارت 
و اخیراً رئیس گمرک و رئیس  دهندخالف تراکمه که هر روز هم توسعه به آن مي

توان جداً به اين تشبثات تپه را تهديد به قتل نموده به عقیده فدوی نميگمیش خانهتلگراف
 .(418ص ،22پ ،1303های سیاسي: ساسناد مطالعات و پژوهش«)ها اعتراض نمود؟روس

حکومت شوروی عالوه بر شیوع ناامني و ايجاد حس ترس، با نقض حاکمیت ملّي و 
مامیت ارضي، حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین را نیز پس از انعقاد عهدنامه مودت ت

يکي  ازآنجاکه (.8ص ،31پ ،49ک ،1301م. به چالش کشید )اسناد وزارت خارجه: س1921
های قدرت ملّي قدرت نظامي است و نیروی دريايي يکي از ارکان قدرت نظامي به از مولّفه
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 تنهانهيک نیروی دريايي کارآمد از طرف ايران در دريای کاسپین  آيد، در غیابشمار مي
های سرزمیني بلکه اين حاکمیت در بنادر و شهرهای ساحل حاکمیت سیاسي ايران در آب

 ها مواجه گرديد.ايران نیز با تهديد روس

ش. آزادانه به 1303تا 1300های های جنگي شوروی طي سالدر چنین شرايطي کشتي
تا هر زمان که تمايل داشتند در آنجا  و گرفتنديمان وارد و حتي در بنادر پهلو سواحل اير

يک » کند:ش. گزارش مي1300کنسولگری انگلیس در مرداد مثالعنوانبهماندند. باقي مي
مجهز به دو توپ در نوزدهم اوت در بندرانزلي پهلو  1کشتي کوچک روسي به نام توال

ناو پس از بازديد از سواحل ايران در هیجدهم اوت رزم و يک 2گرفت. کشتي روسي اورال
تا وی را از شروع عملیات  آورديمانزلي را ترک کردند. روتشتین همچنان به رضاخان فشار 

 (.28: 1369)میرزاصالح، « میرزا کوچک خان باز دارد بر ضد

ال در بندرانزلي در آذر س امور خارجهاين در گزارش کارگزاری وزارت  عالوه بر
تا اين اواخر يک کشتي مجهز به توپ شوروی در بندرانزلي پهلو » ش. عنوان شد:1300

کشتي  ازجملهگرفته بود، ولي در شامگاه بیست و هشتم نوامبر دوازده کشتي روسي و 
(. همچنین کارگزاری 86میرزاصالح، همان: «)فوق بندر را به قصد باکو ترک گفتند. دارتوپ

ارشي به وزارت خارجه در خصوص ورود يک کشتي جنگي روسي ش. گز1300انزلي در دی 
در کنار کشتي جنگي  و قرار گرفتن آن با سه توپ بزرگ و دو توپ کوچک به بندرانزلي

 ،1300در آنجا لنگر انداخته بود ارائه کرد )اسناد وزارت خارجه: س نيازاشیپديگر روسي که 
 .(1، ص19پ ،46ک

ر گیالن، حاکمیت ملي و تمامیت ارضي ايران در سواحل دريای کاسپین د عالوه بر
سواحل اين دريا در مازندران هم توسط حکومت شوروی پس از انعقاد عهدنامه مودت 

يک فروند کشتي جنگي تجسّسي  ش .1300در خرداد مثالعنوانبهم. نقض شد. 1921
 ابه( مش22ص ،30پ ،49ک ،1300روس به بندرگز وارد گرديد )اسناد وزارت خارجه: س

ش، پس از 1303در بندرگز در خرداد امور خارجههمین گزارش در گزارش کارگزاری وزارت 

                                                           
1 -Tula 

2 - Ural 
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شوروی در خلیج بندرگز به بهانه سرکشي فانوس  1استقرار يک ماه کشتي رُزا لوکزامبورگ
 .(418ص ،22پ ،1303های سیاسي: سيي ارائه شده است )اسناد مطالعات و پژوهشايدر

حکومت شوروی در جهت نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي  هايي از سویچنین اقدام
وزارت امور خارجه  مثالعنوانبهشد. مواجه مي های مکرّر حکومت ايرانايران با اعتراض

ش. به ورود يک کشتي جنگي روسي به بندر انزلي به سفارت شوروی در 1300ايران در دی 
وزارت  نیهمچن .(1ص ،19پ ،46ک ،1300تهران اعتراض کرد )اسناد وزارت خارجه: س

ي اعتراضي به سفارت شوروی در تهران با اشاره به ادداشتش. در ي1303ايران در دی  خارجه
سیم در استقرار سه فروند کشتي جنگي شوروی حامل قشون، توپ جنگي و تلگراف بي

لي و الملهای ساحلي ايران نزديک بندرانزلي، متذکّر شد که اين کار برخالف قوانین بینآب
طور رسمي به که طي اين مدّت حداقل چهار بار بهرغم اينحق حاکمیت ايران است و علي

که بعد رغم اينمقامات شوروی در اين زمینه اطالع داده شد، امّا همچنان مقامات روس علي
ی ايران دراز کرده بودند، برخالف اين رويه عمل سوبهم. دست دوستي 1917از انقالب 

 ،1303کنند )اسناد وزارت خارجه: سامپريالیستي حکومت گذشته را دنبال مي نموده و رويه
 .(2ص ،4پ ،40ک

اکمیت قض حبه چالش کشیده شدن حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین از طريق ن
ن یاده شدپي مواقع با های شوروی در برختجاوز کشتي واسطهبهملي و تمامیت ارضي ايران 

 خانهتلگراف مثالعنوانبهامي اين کشور در سواحل ايران همراه بود. های نظو تهاجم نیروی
 ي:ها با پیاده شدن از کشتش. به تهران گزارش کرد که بلشويک1300شهريور  بندرانزلي در

ها، مرک، درگانه به دفترخانه و انبار گمرک انزلي حمله کردند و پس از ورود به دفترخ»
ای رون کیسهاوراق و اسناد گمرک را ده و اني را شکستها صندلي و لوازمات ساختمپنجره

 .(32589/240سازمان اسناد ملي ايران: شناسه سند:«)ريخته و با خود بردند.

حاکم نظامي ش. سربازان روسي بدون توجّه به اعتراض 1302براين در شهريور عالوه 
کشتي جنگي لنین در به بهانة حفاظت از ادارة شیالت از  انزلي و رئیس ساخلوی اين بندر

ة آنجا شدند. کنسول روس در انزلي در پاسخ به اعتراض حاکم نظامي و روانبندرانزلي پیاده 

                                                           
1 - Rosa Luxemburg 
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الهويه قصد احتراق اداره چون ممکن است يک دسته اشخاص مجهول» انزلي عنوان کرد:
 ی مزبور تا وصولهاقراولی برآيند برای حفظ آن اداره چند نفر قراول گذاشته و ریگیماه

، 1302س ی سیاسي:هاپژوهش)اسناد مطالعات و  «دستور از سفارت در آنجا خواهند بود
ي به سفارت ادداشتي اين ماجرا بود که وزارت خارجه ايران طي يدر پ (.58، ص85پ

بدون اجازه نظامیان روس به خاک ايران با عهدنامه  ضمن اظهار مغايرت ورود شوروی
، خواستار خروج هرچه زودتر افراد مسلح روسي از اداره مودت منعقده میان ايران و شوروی

های خود در خصوص اين تعرض در ادامه پیگیری امور خارجهماهیگیری انزلي شد. وزارت 
 وزارت خارجهبه سفارت ايران در مسکو مأموريت داد تا اعتراض رسمي دولت ايران را به 

 (.59ص ،85، پ1302س ی سیاسي:هاپژوهشاسناد مطالعات و کند )شوروی اعالم 

که حاکم نظامي انزلي دستور تصرّف ساختمان ش.، هنگامي1302همچنین در شهريور 
ساختمان  در اين ي کهلیانازوف را در اين شهر به سربازان تحت امر خود داد؛ ماهیگیران روس

 دريا وروی درشفکن يک انبار سالح و مهمات داشتند، با اطمینان از حمايت شناورهای اژدرا
صابت گلوله مورد ا ه سربا نیروهای ايران درگیر شدند که بر اثر آن، يک افسر ايراني از ناحی

 .IRAN POLITICAL DIARIES,  p. 598))قرار گرفت و مجروح شد 

نقض حاکمیت ملي  عالوه برهای شوروی در سواحل دريای کاسپین حضور کشتي
های، تبديل به ی مستقر در اين کشتينیروهای شورو گاهیوبگاهايران، از طريق تجاوزهای 

ش. 1301در خرداد  مثالعنوانبه .شد رانيايک اهرم فشار بر رجال سیاسي و حاکمیتي 
تجار مناطق مرکزی مازندران در بارفروش و مشهدسر در واکنش به اجحافات  کهيهنگام

ال خطر ی احتمادآورهای شوروی دست به اعتراض زدند حکومت مازندران با يتجارتخانه
های جنگي شوروی از تجار اين مناطق خواست تا اعتراض و اعتصاب خود را تجاوز کشتي

-0-12741های تجاری شوروی متوقف کنند )اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: نسبت به کمپاني
مأمورين نظامي ايران در مصب سفیدرود مانع از  کهيهنگامش. 1303ن( همچنین در آبان 0

سي شدند، با تهديد حکومت شوروی و ورود کشتي جنگي لنین به اين ماهیگیری صیادان رو
را به صیادان روسي دادند )اسناد وزارت  درودیسفاجازه صیادی در مصب  ناچاربهمنطقه 

 .(260تا  252صص ،22پ ،1303خارجه: س
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حکومت شوروی عالوه بر نقض حاکمیت ملّي و تمامیت ارضي ايران از طريق دريای 
داخله در امور داخلي و سیاسي ايران از طريق اين دريا حاکمیت سیاسي ايران را کاسپین، با م

های مداخله شوروی در م. به چالش کشید. يکي از راه1921نیز پس از انعقاد عهدنامه مودت 
های پس از انعقاد عهدنامه مودت ترويج ايدئولوژی مارکسیستي در امور داخلي ايران در سال

های تبلیغاتي با کشتي از طريق دريای با ارسال پول، کتاب و جزوهنواحي شمالي ايران 
در بندر  پهلو گرفتنهای روسي با ش. يک کشتي1302در خرداد  مثالعنوانبهکاسپین بود. 

های های تبلیغاتي را که در جعبهي کتاب و جزوهتوجهقابلهزار روبل طال و مقدار انزلي سي
برای حمايت از  (IRAN POLITICAL DIARIES,  p. 512) بودندصابون و چای جاسازی کرده 

 تبلیغات کمونیستي در منطقه گیالن به همراه آورد.

ها در سواحل ها و عناصر منتسب به آنتکاپوهای فراوان تبلیغاتي و ايدئولوژيکي روس
های تا حدود زيادی مرهون همین حمايت موردبحثجنوبي دريای کاسپین طي مقطع زماني 

بوده است. وجود چنین رابطه و صحت چنین  هاآنمعنوی حکومت شوروی از  مادی و
ش. وابسته کنسول انگلستان در استرآباد در 1301خرداد  از گزارشتوان ادعائي را مي

 خصوص توزيع نفت و پول توسط کنسول روسیه در میان خوانین و روسای يموت،
ش. در خصوص 1302 ر خردادد( گزارش تیپ مستقل شمال 819، 2مقصودلو، همان، ج)

های حکومت شوروی در گسترش مجامع و محافل انقالبیون و تبلیغات نقش حمايت
 ،1302های سیاسي: ساسناد مطالعات و پژوهش) کمونیستي در دو شهر رشت و انزلي،

های تبلیغاتي فعالیت در خصوصش. کارگزار بندرگز 1302مرداد  ( گزارش66ص ،108پ
اسناد وزارت ) نفس در پوشش تجارت،تپه و خواجهوی در مناطق گمیشرئیس اداره نفت شور

ش. رئیس تیپ شمال به وزارت 1302تیر  ( گزارش20ص ،14پ ،49ک ،1302خارجه: س
جنگ در خصوص دفاع آشکار شاهزاده مبشرالسلطان کفیل حکومت گیالن از کمونیسم با 

های سیاسي: و پژوهشاسناد مطالعات ) يانتخاباتحمايت حکومت شوروی در مجامع 
ش. کنسول روسیه در انزلي به 1302( و گزارش محرمانه شهريور12، ص83، پ1302س

ی سیاسي و تبلیغاتي خود از طريق هاتیفعالسفیر اين کشور در تهران در خصوص انجام 
اسناد مطالعات و ) يانزلهای جنگي شوروی مستقر در بندر تشکیل مجامع سیاسي در کشتي

( مشاهده کرد که همه اين موارد شواهد 36، ص5، پرونده1302اسي: سهای سیپژوهش
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مثالي از به چالش کشیده شدن حاکمیت ملي ايران توسط حکومت شوروی از طريق دريای 
 های پس از انعقاد عهدنامه مودت میان دو کشور است.کاسپین در سال

جم ورة پندات نتخابارتباط با اانجام چنین تحرکاتي از سوی مقامات حکومت شوروی بي
بلیغاتي تهای سیاسي تشورای ملّي نبود. مقامات اين کشور در تالش بودند تا با انجام فعالی

ن کمک گیال و حتي صرف هزينه و پول نقد به انتخاب نمايندگان متمايل به شوروی در
ومت شوروی ش. مقامات حک1302کنند. در راستای تحقق اين مهم بود که در بهار سال 

 ن مناطقاکناسصاً کنسول اين کشور در انزلي تکاپوهای فراواني برای جلب توجّه مخصو
يه های کارگری چون اتحاداتحاديه تشکیل ازجملهمذکور به مرام کمونیسم به طرق مختلف 

العات و اسناد مط)ان انجام دادند سازان، حماالن، صیادان، نجاران و بیکاربانان، حلبيکرجي
رشي که ها بر اساس گزانتیجه اين تالش .(4ص ،84پ ،1302س ی سیاسي:هاپژوهش

نظر  رديد تاگوجب مدهد موفق بوده و کنسول انزلي به وزيرمختار شوروی در تهران ارائه مي
 .(32ص ،5پ ،1302س ی مرام کمونیسم جلب گردد )همان:سوبهبسیاری از اهالي 

يج اين ايدئولوژی های مادی و معنوی حکومت شوروی برای ترودر کنار حمايت
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 

از جريان جنگل که حکومت مرکزی ايران را به چالش  تيحما سیاسي ايران در اين دريا بود.
شد، يکي از اقدامات حکومت شوروی در اين وعي حرکت مرکزگريزانه محسوب ميکشید و ن

های خود در دريای کاسپین، نقش پررنگي در شوروی از طريق کشتي حکومت راستای بود.
 1ش. گزارشي از استاروسلسکي1299در دی  مثالعنوانبه حمايت از جريان جنگل ايفا کرد.

نیرو و اسلحه از  هرروزهوقت ايران در خصوص اعزام  وزيربريگاد قزاق به نخست فرمانده
های شوروی به گیالن و همچنین استقرار يک کشتي جنگي حکومت شوروی طريق کشتي

بیش از همه  آنچهها ارائه شده است. در اين گزارش در انزلي برای کمک به جنگلي
حکومت شوروی در های کند ناتواني حکومت ايران در ممانعت از اين اقداممي توجهجلب

عنوان يک نیروی معارض با حکومت مرکزی است های نظامي از جريان جنگل بهحمايت
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 ن(.0-0-33457)اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: 

ي های حکومت شوروی از جريان جنگل و به چالش کشیدن حاکمیت سیاسحمايت
ای اسنادی هش. نیز ادامه داشت. گزارش1300ايران از طريق دريای کاسپین در سال 
ي با احل انزلهای نظامي و تجاری شوروی به سوموجود از اين سال نیز حاکي از تردد کشتي

 ود.کمک به جريان جنگل ب منظورهبسالح و نفرات جنگي به گیالن  هدف حمل
از  ريوزنخستمحرمانه به  طي گزارش ش .1300در فروردين  وزارت جنگ مثالعنوانبه

تي جنگي خان دوستدار با دو فروند کشاهللبايجاني تحت رياست احساناعزام دو هزار نفر آذر
 .ن(0-0-12803آورد )اسناد مؤسسه تاريخ معاصر: شوروی سخن به میان مي

ان رکمنهای نظامي از جريان جنگل حکومت شوروی با حمايت از تدر کنار حمايت
ی يق درياز طران را اي دريای کاسپین نیز حاکمیت سیاسي ايرجنوب شرقمستقر در سواحل 

از  ش.1300تان در شهريور ی انگلسکنسولگر مثالعنوانبهکاسپین به چالش کشیدند. 
ه بب انقالبي باکو کشتي تامارا از طرف حز لهیوسبهگلوله  8000قبضه تفنگ و  134ارسال

، لحمیرزاصاآورد )تپه سخن به میان ميتقسیم آن در میان تراکمة گمیش منظوربهمازندران 
 (.49همان: ص

ش. عنوان 1301آيرم( در گزارشي به وزارت جنگ در آبانشمال )همچنین رئیس تیپ 
هايي که حکومت شوروی از طريق پُست کنسولي و با کشتي وارد ايران کند که پولمي

های ديگری که ها با اين اقدام و همچنین وعدهتراکمه توزيع شده و روس نیب کنديم
، 49، ک1301کنند )اسناد وزارت خارجه: ستحريک به اغتشاش مي دهند، تراکمه رامي
درخواست وزارت جنگ،  بنا بري اين گزارش بود که وزارت خارجه ايران در پ .(5، ص26پ

ها در منطقه و جريانات سیاسي سواحل جنوب شرقي دريای کاسپین را به مداخالت شوروی
خواست تا با وزارت خارجه شوروی در باب  سفارت ايران در مسکو اطالع داد و از سفیر ايران

در استرآباد در امور  هاآنها و مداخالت کنسولگری جلوگیری از عملیات و تحريکات روس
 .(6، ص26، پ49، ک1301داخلي ايران مذاکره نمايد )اسناد وزارت خارجه: س

 عنوان نیروهای واگرا در سواحلهای ترکمنان بهحمايت حکومت شوروی از اغتشاش
کشید تا سال جنوب شرقي دريای کاسپین که حاکمیت سیاسي ايران را به چالش مي
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انجامد عنوان حکومت مرکزی مقتدر ميش. که به استقرار حکومت پهلوی اول به1304
ش. رئیس فوج استرآباد در گزارشي به وزارت 1302 در خرداد مثالعنوانبهادامه پیدا کرد. 

صحرا وس در اين منطقه به بهانه خريد پشم به ترکمنکند که کنسول رجنگ عنوان مي
رفته، قراردادی با تراکمه منعقد نمود که بر طبق آن ده هزار قبضه تفنگ و مقدار زيادی 

 همچنین .(155ص ،7پ ،49، ک1302بفروشد )همان: س هاآنفشنگ در شش قسط به 
ي عوامل حکومت شوروی های تبلیغاتش. گزارشي از فعالیت1302کارگزار بندرگز در مرداد 

کند که کنسول روس در در حاشیه جنوب شرقي دريای کاسپین ارائه و در آن عنوان مي
هاست. هر فعالیت زيادی دارد و در حال تحريک ترکمن 2نفسو خواجه 1تپهمناطق گمیش

را  هاترکمنبا حامي نشان دادن خود،  چراکهصحرا به نفع روسیه است اغتشاشي در ترکمن
 (.20ص ،14پ ،49ک ،1302کند )اسناد وزارت خارجه: سی خود جلب ميوسبه

در سايه چنین اقداماتي از سوی مقامات حکومت شوروی در منطقه بود که اداره گمرک 
راني شوروی در بندرگز مبني بر ش. با درخواست نمايندگي کشتي1303شمال ايران مرداد 

 تپه با اين استدالل که:وی در بندر گمیشهای شورلنگر انداختن و بارگیری مستقیم کشتي
بوده و ممکن است بالمانع مقاصد  هاآنپیشرفت  ديمؤاين موضوع نیز دسیسه سیاسي و »

 ،1303های سیاسي: ساسناد مطالعات و پژوهش«)خود را در طوايف تراکمه انجام دهند
 ( رد کرد.302ص ،22پ

توان عنوان کرد که سیاست مي های اسنادی فوق چنینگزارش هيبر پابدين ترتیب و 
رغم مواعید حکومت شوروی در خصوص حاکمیت سیاسي ايران در دريای کاسپین علي

م. معطوف به تهديد و نقض حاکمیت سیاسي، ملي و ارضي 1921موجود در عهدنامه مودت 
رغم شعارهای انقالبي و ايدئولوژيکي های رژيم تزاری عليايران در انطباق و تداوم سیاست

سران حکومت شوروی و ايجاد روابط دوستانه با ايران و مغاير با اصول دوستانه مورد انتظار 
همراه با به چالش کشیدن حاکمیت سیاسي ايران در  تيدرنهامودت بود. چنین سیاستي که 

دريای کاسپین همانند دوره قاجار بود در حوزه سیاست نیز در انطباق با نظريه کنت والتز در 
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ها و المللي و ساختارهای آن بر رفتارهای دولتت و تأثیرگذاری سیستم بینخصوص اهمی
ها در يک واحد بر تغییر در سیستم تأثیر بودن نقش تغییر در سطح واحدها و حکومتبي

المللي و ساختارهای آن است. بر اين اساس با تغییر رژيم تزاری و حاکمیت يافتن بین
نعقاد عهدنامه مودت در حوزه سیاست هیچ تغییر در رغم احکومت انقالبي شوروی و علي

های اين حکومت در قیاس با حکومت تزار در مناسبات با ايران در دريای کاسپین سیاست
 صورت نگرفت.

 گیرینتیجه

اکمیت ن، حالخصوص پس از سقوط حکومت صفويه در ايرابا استقرار رژيم تزاری علي
ديد ن تهری با چالشي جدی مواجه شد. ايايران در دريای کاسپین توسط حکومت تزا

سلب  تدريج بهبه الخصوص در ابتدای قرن نوزدهم و با استقرار حکومت قاجار در ايرانعلي
های استايران در اين دريا انجامید. حکومت تزاری روسیه در راستای سی حاکمیت

ي طلبي ارضسعهیاست توهای استعماری قرن نوزدهم، سخود در چارچوب رقابت طلبانهتوسعه
های ايران جنگ طلبي ارضي که با دو دورهرا در آسیا و ايران در پیش گرفت. اين توسعه

 همچنین وران های زيادی از خاک ايروس همراه بود درنهايت منجر به از دست رفتن بخش
ای شد. مانچهای گلستان و ترکسلب حاکمیت ايران بر دريای کاسپین درنتیجه عهدنامه

های یاستسچنین شرايطي، روسیه تزاری در تمامي دوران قاجار در راستای درنتیجه 
دف و رد که هکهايي اتخاذ طلبانه خود در مناسبات با ايران در دريای کاسپین سیاستتوسعه

 نتیجه آن سلب حاکمیت سیاسي و اقتصادی آن در اين دريا بود.

ور و استقرار رژيم م. اين کش1917سقوط حکومت تزاری روسیه درنتیجه انقالب 
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 

د در کننده آغاز دوراني جديطلبانه رژيم تزاری، تداعيهای توسعهو نفي سیاست جوارهم
کننده امیدهای احیای مجدد حاکمیت مناسبات میان دو کشور بود. چنین شعارهايي ايجاد

ايران دريای کاسپین بود. بر پايه همین امیدواری بود که شرايط انعقاد عهدنامه مودت ايران 
ش. فراهم شد که بر اساس آن مقرر گرديد از ساعت امضای اين 1299و شوروی در اسفند 
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های طور مساوی از مزيت کشتیراني در دريای کاسپین با پرچمرف قرارداد، بهمعاهده، دو ط
 مند شوند.کشور خود بهره

 ای که حکومتهای مساعد و دوستانهای و برخالف وعدهرغم انعقاد چنین عهدنامهعلي
 يران دریت اشوروی در راستای تحقق حاکمیت ايران بر دريای کاسپین داده بود، حاکم

هايي لشا چابپین چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسي برقرار نشد و دريای کاس
 ، ايجادورویها و عوامل حکومت شجدی مواجه شد. رواج قاچاق کاال مخصوصاً توسط روس

يايي و ر تجارت دردريايي کاال از سوی حکومت شوروی، اخالل در ام ونقلحملمحدوديت 
 ادواری رانيگپین توسط حکومت شوروی و همچنین حمايت از دزدان دريايي در دريای کاس

شدند ه ميبادلمبرخي کاالهای صادراتي و وارداتي که از طريق اين دريا میان دو کشور 
شیوع  چنینهای عمده تحقق حاکمیت اقتصادی ايران در دريای کاسپین بودند. همچالش

های وگاننا ارسال ناامني و ايجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملي و تمامیت ارضي از طريق
طريق  يران ازااسي نظامي و پیاده کردن نیرو در سواحل ايران، دخالت در امور داخلي و سی

يت و ايت حماها و درنهترويج ايدئولوژی مارکسیستي و حمايت مادی و معنوی از اين جريان
م پین هی ايران از طريق دريای کاسمرکزتحريک نیروهای واگرا در مقابل حکومت 

مه د عهدنانعقاهای عدم تحقق حاکمیت سیاسي ايران در اين دريا پس از اهای چالشهنشان
 ش. بود.1304تا  1300های مودت در سال

م. 1921محقق نشدن حاکمیت ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت 
ايجاد های اقتصادی و سیاسي که حکومت شوروی در اين دريا برای ايران درنتیجه چالش

های رژيم تزاری در قبال ايران بلکه تداوم نقش رژيم تنها تداوم سیاستکرده بود، در واقع نه
عنوان يک واحد از اين ساختار المللي بود که سرزمین روسیه بهتزاری در ساختار سیستم بین

ساختار های مستقر در روسیه در المللي ناچار به ايفای آن بود. بر اين اساس رژيمسیستم بین
المللي که کنت والتز به تبیین آن پرداخت ناچار به انجام بازيگری در نقشي بودند سیستم بین

المللي در قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم برای اين که فضای حاکم ساختار سیستم بین
المللي تحت تأثیر کشور تعیین کرده بود. نقش سرزمیني روسیه در ساختار سیستم بین

طلبي ارضي همراه با نقض حاکمیت ملي و ارضي استعماری در اين دوران توسعه هایرقابت
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منجر به نقض و به چالش کشیده شدن حاکمیت  مسئلهبود که اين  جوارهمهای سرزمین
ايران در دريای کاسپین در دوران تزاری و دوران حاکمت رژيم کمونیستي شوروی 

 د.ش. ش1304تا  1300های الخصوص در سالعلي
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 ،يعل ترجمه ،1907-1906 رانیا در فرانسه ریسف یهایبررس و سفرنامه ،(1362) ژان اوبن
 .زوار يفروشکتابتهران:  .یدیسع اصغر

 ،زوار انتشارات: تهران. یدیسع اصغريترجمه عل ،اورسل سفرنامه ،(1353) ارنست اورسل. 

 ملّي آثار انجمن: تهران حريری، اصغرعلي ترجمه ،نادرشاه طبیب هاینامه ،(1340) بازن. 

 ،عالمه. تهران:  يلحصا يترجمه مان ،انیرانیا انیم در سال کی ،(1384) ليادوارد گرانو براون
 نشر اختران.

 رسا يانتشارات شرکت: تهران ،يالنیم نیمه ترجمه ،مخوف وانیا ، (1364)ی هنر ا،يترو. 

 تهران، ،یموریت میراهاب ،رانیا در ازاتیامت خیتار ای یخبریب عصر ،(1332) میابراه ،یموریت 
 و شرکا. اقبال ينسب شرکت

 عباس نخجواني، تبريز:  ترجمه ،کارری سفرنامه ،(1348) فرانچسکو جیواني کارری، جملي
 فرانکلین.

 ديمروار انتشارات: بابل ،قاجار عصر در خزر یایراه در از تجارت ،(1396) رحمان دیس ،يحسن 
 بحر علم.

 ،و رانيا مناسبات در شمال التیش گاهيجا»در  يپژوهش» ،(1392) رحمان سید حسني 
 .107شماره ،تاریخ اسالم و ایران مجله، «(م1953-1828) یویآرش اسناد بر هیکت با «هیروس

 ،يتهران: نشر ن ،يترجمه مهران توکل ،رانیا سفر راتطخا ،(1378) نیکنت ژول دروششوار. 

 ،و ترجمه بنگاه: تهران شفا، الدين، ترجمه شجاعسفرنامه پیترو دالواله ،(1348) پیترو دالواله 
 .کتاب نشر
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 ،اسکندر ترجمه، 1834-1835 ودورکوفیف بارون هسفرنام ،(1372) ویف بارون دورکورف 
 .روز فکر انتشارات: تهران. انیحیذب

 فردوسي.تهران چهارم، جلد ،یحیی حیات ،(1361) يحیي ،یآباددولت : 

 ،حسین سعادت  ترجمه ،سایکس یسر پرس ژنرال سفرنامه ،(1363) يسر پرس سايکس
 .آسمان چاپخانه: جانوری، بي

 ،محمد عباسي، جلد سوم، تهران: امیرکبیر. ترجمه ،شاردن نامهاحتیس(، 1335) ژان شاردن 

 1320شهریورتا 1917اکتبر انقالب از شوروی و ایران روابط ،(1363) جواد االسالمي،شیخ، 
 تهران: انتشارت دانشگاه تهران.

 ،تهران، 2چ ،یشوشتر یموسو ابوالحسن ترجمه ،رانیا اختناق ،(1351) مورگان شوستر :
 .شاهیعليصف يمطبوعات انتشارات

 ریرکبیام: تهران ،رضاشاه دوره در یشورو و رانیا روابط(، 1384) محمود ،یاحمد طاهر. 

 ،نقش تغییر و خزر دريای حوزه در ژئوپلیتیک تحوالت»(، 1390) حاکم و زهرا ناظری قاسمي 
 .23شماره ،ژئوپلیتیک فصلنامه، «بزرگ در اين منطقه هایقدرت

 تهران: انتشارات سازمان  ،یترکمانچا معاهده یاجرا روند از یاسناد ،(1374) فاطمه ها،یقاض
 .ياسناد مل

 محمدشاه و شاهیفتحعل دوران در هیو روس رانیروابط ا اسناد ، (1380) فاطمه ها،یقاض، 
 امور خارجه. وزارت انتشارات: تهران

 هیقاجار سقوط تا شاهنیناصرالد دوره از هیروس و رانیا روابط اسناد ،(1380) فاطمه ها،یقاض، 
 تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

 ،صادق همايونفرد، تهران: کتابخانه  ترجمه ،کاتف سفرنامه(، 2536فدت آفاناس يويچ ) کاتف
 .ملي

 ریرکبیام انتشارات: تهران، 12 چ ،جانیآذربا سالهجدهیه خیتار ،(1378) احمد ،یکسرو. 

 تهران ،: امپریالیزم بریتانیابزرگ هایقدرت و خزر دریای ،(1384) محمدعلي بیگي،کاظم :
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 .خارجه وزارت

 منوچهر ترجمه، 2چ ،1864-1914رانیا در سیانگل و روس ،(1371) روزیف زاده،کاظم 
 .ياسالم انقالب آموزش و انتشارات: تهران ،یریام

 ،ن: انتشارات ترجمه وحید مازندراني، جلد دوّم، تهرا ،ایران قضیه و ایران ،(1362) جرج کرزن
 علمي و فرهنگي.

 تهران، 1-2ج انفر،یک دیجمش اهتمام به ،خیالتوارناسخ (،1377) يمحمدتق سپهر، الملکلسان :
 .ریاساط انتشارات

 قوه قضائیه  (1384) ،شمسی هجری 1300-1320 هایسال مقررات و قوانین مجموعه
 ايران.، تهران: روزنامه رسمي جمهوری اسالمي 1روزنامه رسمي کشور. ج

 تابي: جابي ،التواریخمجمع(، 1328) محمدخلیل صفوی، مرعشي. 

 ،زوار: تهران سوم، جلد ،من زندگانی شرح ،(1343) عبداهلل مستوفي. 

 سمت تهران، ،المللنیب روابط یهاهینظر در تحول(، 1386) رایحم رزاده،یمش. 

 ،و درياگشت، جلد دوّم، : افشار کوشش به ،استرآباد مخابرات ،(1363) حسینقلي مقصودلو
 تهران: نشر تاريخ ايران.

 ،امیرکبیر :تهران ،قاجار احمدشاه سلطان سیاسی زندگانی از مختصری ،(1362) حسین مکّي. 

 ،هوشنگ ترجمه ،سوم جهان ،یتئور خ،يتار ،سمیالیامپر ،(1382) کمپ تام و یهار مگداف 
 .ريکو انتشارات: تهران، 5چ ،یمقتدر

 1306تا1296 از ایران در شوروی دولت سیاست ،(1326) عليمحمد گرگاني، منشور، 
 .مظاهری چاپخانه: هرانت

 ،سفارت انگلیس هایگزارش بنا بر خانمیرزاکوچک جنبش ،(1369) غالمحسین میرزاصالح ،
 .ايران تاريخ نشر: تهران

 داودی يفروش: کتاباراک ،عباسنامه ،(1329) محمدطاهر قزويني، وحید. 



 

 

 

 

  85 …های حاکمیتي ايران در دريای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودتچالش
 

 

 اسناد

 خارجه وزارت اسناد و آرشیو لک اداره

 1پرونده ش، 35کارتن ش، 1300سال، 

 3 پرونده ش، 65کارتن ش، 1300سال، 

 5پرونده ش، 15کارتن ش، 1300سال، 

 2پرونده ش، 63کارتن ش، 1300سال، 

 16، ش پرونده49، ش کارتن1300سال، 

 19 پرونده ش، 46کارتن ش، 1300سال، 

 30پرونده ش، 49کارتن ش، 1300سال، 

 19پرونده ش، 46کارتن ش، 1300 سال، 

 16پرونده ش، 2کارتن ش، 1301سال، 

 5پرونده ش، 30کارتن ش، 1301سال، 

 31پرونده ش، 35کارتن ش، 1301سال، 

 35پرونده ش، 36کارتن ش، 1301سال، 

 2پرونده ش، 49کارتن ش، 1301سال، 

 4پرونده ش، 49کارتن ش، 1301سال، 

 13پرونده ش، 49کارتن ش، 1301سال، 

 26 پرونده ش، 49کارتن ش، 1301سال، 

 31پرونده ش، 49کارتن ش، 1301سال، 
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 37 پرونده ش، 31کارتن ش، 1302سال، 

 23 پرونده ش، 36کارتن ش، 1302سال، 

 2پرونده ش، 40 کارتن ش، 1302سال، 

 14پرونده ش، 49کارتن ش، 1302سال، 

 7پرونده ش، 49کارتن ش، 1302سال، 

 4 پرونده ش، 56کارتن ش، 1302سال، 

 35پرونده ش، 36کارتن ش، 1303سال، 

 4پرونده ش، 40کارتن ش، 1303سال، 

 ملی اسناد سازمان

 138/240: سند شناسه، 

 22579/240: سند شناسه، 

 6976/240: سند شناسه، 

 6897/240: سند شناسه، 

 6976/240: سند شناسه، 

 20350/240: سند شناسه، 

 32589/240: سند شناسه، 

 4599/293: سند شناسه، 

 سیاسی هایپژوهش و مطالعات سسهمؤ اسناد مرکز

 36 پرونده ش، 1301سال، 

 5 پرونده ش، 1302سال، 
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 83 پرونده ش، 1302سال، 

 84 پرونده ش، 1302سال، 

 85 پرونده ش، 1302سال، 

 106 پرونده ش، 1302سال، 

 108 پرونده ش، 1302سال، 

 111 پرونده ش، 1302سال، 

 3 پرونده ش، 1303سال، 

 22 پرونده ش، 1303سال، 

 20 پرونده ش، 1303سال، 

 7 پرونده ش، 1304سال، 

 14 پرونده ش، 1304سال، 

 15 پرونده شماره، 1304 سال، 

 معاصر تاریخ مطالعات مؤسسه اسناد مرکز

 م.14-615-12: راهنما شماره 

 م.12-530-15: راهنما شماره 

 م12-1518-138:راهنما شماره 

 م.12-1518 -153: راهنما شماره 

 ن.0-0-12741:راهنما شماره 

 ن.0-0-12746:راهنما شماره 

 ن.0-0-33457: راهنما شماره 
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 ن.0-0-12803: راهنما شماره 

 نشریات

 281 شماره، 1301 ید اول، سال ،اتحاد روزنامه. 

 39 شماره، 1312 شوال 14 شنبهسه ستم،یسال ب ،اختر روزنامه. 

 1156شماره، 1301 خرداد هفتم، سال ،ایران روزنامه. 

 1178شماره، 1301 تیر ،ایران روزنامه. 

 105 شماره، 1301آذر  هشتم، سال ،رانیا ستاره روزنامه. 

 1317 سال االولعیرب وهشتمستیب شنبه، 41 شماره اول، سال ،ایثر روزنامه. 

 43شماره، 1301تیر دوم، سال ،سرخ شفق روزنامه. 

 اسناد  مروری بر نظام حقوقي دريای خزر از دريچه» ان،یصادق ي، نادعلاسناد نهیفصلنامه گنج
 .45-62 حهصف ،1386 زيیپا ،3 شماره ،17 دوره، «و معاهدات

 بین روابط در ييگرانوواقع رويکرد تبیین» ،يمحمدخان رضايعل ،یاسیس مطالعات فصلنامه
 .83-100 صص، 1388 بهار، 3 شماره اول، دوره ،«الملل
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