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Abstract 

Rice was one of the main export items of Iran to Russia during the Qajar period .This 

important issue can be mentioned from the point of view of financial value, volume and 

on the other hand, significant contribution to Iran's trade balance with Russia. In the 

meantime, the export of this product was done mainly from Mazandaran and Gilan, as 

important and long-standing centers of production, faced with serious challenges in the 

years 1300 to 1304. Therefore, this article tries to answer the question, what obstacles 

and problems did Iran's rice export to Russia face in the last years of the Qajar period? 
The authors of this article have found out that, with the descriptive-analytical method 

and relying on rare and new archival documents ,the Prohibition of rice export by the 

central government at different times, the occurrence of famine in Russia and the need 

of Russians for more food, the existence of the problem of smuggling and illegal 

transportation of rice, Transportation problems due to the lack of modern equipment and 

proper communication infrastructure, Product shortage and sharp price increase in the 

domestic market, the monopolistic approach and command economy of the Soviet 

government and finally, the conflict between the interests of traders and brokers in the 
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rice market with the interests of the masses of people in northern Iran appeared as the 

most important challenges of rice export to Russia in the considered time period. 
Keywords: Rice export, Mazandaran, Gilan, Russia, 1300-1304AH. 
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 هاي صادرات برنج مناطق شمالي ايران به روسيهچالش

  1ش1304- 1300طي سالهاي

  

  *امامعلي شعباني
  **رمحمدحسن پورقنب

  چكيده
در عصر قاجار بوده است. اين موضوع مهم برنج يكي از اقالم اساسي صادرات ايران به روسيه 

مالحظـه بـه موازنـه تجـاري ايـران بـا       از منظر ارزش مالي، حجم و از سوي ديگر، كمك قابل
باشد. در اين ميان، صادرات اين محصول كه عمدتا از مازندران و گيالن، به ذكر مي روسيه، قابل
ش ، بـا  1304تـا   1300، در سالهاي پذيرفتهاي مهم و پرسابقه توليد، صورت ميعنوان كانون

چالشهاي جدي مواجه گرديد. لذا اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسـش اسـت كـه صـادرات     
هـايي رو بـه رو   برنج ايران به روسيه در سالهاي پاياني دوره قاجاريه، با چـه مسـائل و چـالش   

د آرشـيوي كميـاب و   تحليلي و با تكيه بر اسـنا - گرديد؟ نويسندگان اين مقاله با روش توصيفي
اند كه، منع صادرات برنج از سوي دولت مركزي ايران نويافته، در پاسخ به سئوال مزبور، دريافته

در مقاطع زماني مختلف و متفاوت، وقوع قحطي در روسيه و در نتيجـه نيـاز بـه مـواد غـذايي      
نند فقـدان  بيشتر، وجود معضل قاچاق و حمل و نقل غيرقانوني برنج، مشكالت حمل و نقل ما

هاي ارتباطي مناسب، كمبود محصول و افزايش شـديد قيمـت در   تجهيزات مدرن و زيرساخت
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بازار داخلي، مشي انحصارطلبانه و اقتصاد دستوري حكومت شوروي، و در نهايت هـم، تضـاد   
هـاي  منافع تجار و دالالن بازار برنج با مصالح توده مـردم ايـران، بـه عنـوان مهمتـرين چـالش      

 رنج به روسيه در مقطع موردنظر ظاهر گرديد.صادرات ب

  ش1304- 1300صادرات برنج، مازندران، گيالن، روسيه،  ها: دواژهيكل
  
  مقدمه .1

هاي دور، از جمله محصوالت كشاورزي مهم مناطق شمالي ايران بويژه مازندران برنج از گذشته
توتـون و ابريشـم، از   و گيالن بود كه ارزش صادراتي داشـت، ايـن محصـول در كنـار چـاي،      

هاي اين مناطق بوده است. مشتري اصلي اين اقالم ايراني هم روسيه محسوب مهمترين فرآورده
مي شد چنانكه صادرات و درآمد ايران از فروش برنج، به شدت به بازار روسـيه وابسـته بـود.    

ارد كـه  شمسي بر اين واقعيت صـحه مـي گـذ    1304تا  1300اسناد و منابع تاريخي از سالهاي 
صادرات محصوالت غذايي و در راس آن نيز برنج، به عنوان يك دغدغه اصلي در هر دو سوي 
درياي خزر مطرح بوده است. حجم مكاتبات بين دو دولـت ايـران و روسـيه در ايـن سـالها و      

- پيرامون موضوع مورد نظر قابل توجه مي نمايد. در همين راستا مي بايسـت اعتـراف كـرد دل   

هاي طرف روسي و در قياس با ايرانيها دو چندان بوده است. ضمن آن كـه  نگرانيها و مشغولي
نگرانيهاي اتباع ايراني مقيم قفقاز كه خود جمعيت قابل توجهي را تشكيل مي دادند، نيز در اين 
امر بي تاثير نبوده است، زيرا صادرات مواد غذايي و در راس آن برنج در مقطع مورد اشـاره بـا   

  به رو گرديد كه قبل از آن، كمتر سابقه داشته است.   چالشهايي رو
صادرات برنج ايران به روسـيه در سـالهاي پايـاني دوره    پژوهش با طرح اين پرسش اساسي كه 

تحليلي و با رجوع اسـناد   - به روش توصيفيهايي رو به رو گرديد؟ قاجاريه، با چه مسائل و چالش
  مركز داشته است.بدشكافي موضوع، تو منابع تاريخي، بر كال

  
  پيشينه پژوهش 1.1

هـاي تـاريخي بـا    در خصوص ادبيات يا پيشينه پژوهش بايستي عنوان نمود، اگرچـه پـژوهش  
بررسي فعاليت تجارتخانـه  «محوريت مناسبات تجاري ايران و روسيه در دوره قاجار مانند مقاله

ايـران و روسـيه در   نقش شركت هاي تجاري «از قصابي و وكيلي، مقاله» هاي روسيه در مشهد
عملكردوپيامدهاي فعاليت كمپاني هاي ونشـتورگ و  «اثر رحمان حسني، و مقاله » اقتصاد قاجار
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از شجاعي ديـوكالئي و پـورقنبر تـاكنون بـه رشـته      » سنترسايوز شوروي در مناطق شمال ايران
جايگـاه  «تحرير درآمده است، و يا مقاالتي تاريخي با محوريت برنج در مسائل اقتصـادي ماننـد  

» تجارت برنج شمال ايران در مناسبات تجاري با روسيه از مشروطه تا پايان جنـگ اول جهـاني  
گرانـي و  «اثر عادلفر و جوانمردي، و نقش برنج در موضوعات اجتماعي و سياسي همانند كتاب

از گلشني و نورزاد به نگارش درآمده اسـت، امـا هـيچ    » ش1320كمبود برنج در وقايع شهريور
هاي صادرات برنج به روسـيه  هاي تاريخي، نه تنها بر روي موضوع چالشز اين پژوهشكدام ا

ش را نيز موردتوجه قـرار  1304تا1300هايمتمركز نشده، بلكه حتّي كاالي زراعي برنج در سال
هاي مذكور رو، هيچ همپوشاني با مطالب پژوهشاند، بنابراين، موضوع موردنظر مقاله پيشنداده

ه حتّي از آنجا كه مبتني بر اسناد و مدارك آرشيوي و نويافته مي باشد، در نوع خود، نداشته، بلك
اي از تواند در راستاي هويدا نمودن صفحه مـبهم و بخـش ناشـناخته   آيد و ميبديع  بشمار مي

  تاريخ اقتصادي و حتّي اجتماعي مناطق شمالي ايران اثرگذار تلقّي گردد.
نج در اين مقاله، حوزه جغرافيايي مازندران و گيالن خواهد شايان ذكر است، تمركز بحث بر

بود كه عالوه بر تامين برنج مورد نياز داخلي، سهم قابل توجهي از صادرات برنج را به طور اعم 
  اشاره به خود اختصاص مي دادند. و بازار هدف روسيه را به طور اخص در مقطع مورد

  
 جايگاه. صادرات برنج به روسيه؛ اهميت و 2

هـاي  ايـران طـي سـال    جايگاه و ارزش اقتصـادي بـرنج در حجـم تجـارت خـارجي     در مورد 
با توجه به محدوديت منابع تاريخي و فقدان آمـار، اطالعـات دقيـق و مبسـوط در      موردبحث،

دسترس نمي باشد، با اينحال، مطابق آماري كه در باب صـادرات محصـوالت كشـاورزي طـي     
توان تصويري نسبتاً مشـخص در  اني موردنظر موجود مي باشد، ميهاي نزديك به دوره زمسال

هاي آماري، مجموع ارزش پولي صادرات برنج ايران اين زمينه ترسيم نمود. مطابق يكي از داده
هـزار  103ميليـون و  29هزار قران بود كه قريـب بـه   210ميليون و 29ش، فراتر از 1290در سال

شـد.  درصد از برنج به روسيه صادر مي99ادل بيش از ) يعني مع24، ص1384قران (جمال زاده،
اطالعات آماري ديگر مربوط به نسبت ارزش ريالي صادرات برنج به مجموع كاالهـاي زراعـي   

ش، حكايت از اين دارد كه طي سه سال مزبور، به ترتيـب،  1309تا1307هايصادراتي طي سال
ران، متعلق به صـادرات بـرنج   درصد از كل صادرات محصوالت زراعي اي 17و  16، 14حدود 

ميليـون ريـال ارزش   200ش، از مجموع بيش از 1308كه براي نمونه، در سال بوده است، چنان



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 11سال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   176

 

درصد) مربوط به برنج بـوده  16ميليون ريال(معادل33صادرات محصوالت كشاورزي، قريب به 
  ).26- 18، صص52، ش1312است(اطاق تجارت،

  
  ايران 1.2

عنوان همسايه شمالي، همواره به طور سنتي براي ايران حائز اهميت  صادرات برنج به روسيه، به
كه، مركز توليد اين محصول كشاورزي در مناطق شمالي ايـران، نزديـك   بوده است. نخست آن

مرزهاي روسيه قرار داشت كه خود، به عنوان كانون جمعيت و بالطبع مصرف، شـهرت داشـته   
داخلي مي بايست صادر مي گرديد و در ايـن ميـان،   است. در همين راستا قاعدتا مازاد مصرف 

روسيه مي توانست بازار خوبي براي اين كاالي زراعي باشد. از سـوي ديگـر، نبايسـتي ناديـده     
گرفت كه روسيه به عنوان يك كشور نسبتا صنعتي در سده هاي نوزده و بويژه بيسـتم مـيالدي   

مانـدگي فـاحش در   الي كـه دچـار عقـب   شد، لذا جامعه ايراني و به ويژه مناطق شمشناخته مي
هاي خود را از اين طريق، تامين توجهي از نيازمنديتوانستند بخش قابلحوزه صنعتي بودند، مي

هاي كه تا سده بيستم ميالدي همواره روسيه، به عنوان مدخل و يكي از شاهراهنمايند، ضمن آن
؛ 373،ص 1369(ر.ك. بـه: عيسـوي،   نمـود. مهم تعامالت تجاري ايران با اروپا، ايفاي نقش مي

   2).53، ص1373؛ سيف، 21،ص 1384جمالزاده، 
ه     ي كه در رابطه با صادرات برنج ايران به روسيه، بايـد بـه آن توجـيكي ديگر از نكات مهم

باشد كه از نهايت اهميت داشت، واردات نفت از روسيه، به ويژه براي صفحات شمالي ايران مي
يرا يكي از محصوالتي كه مـي توانسـت قابليـت نقـدينگي و يـا الاقـل       برخوردار بوده است، ز

پاياپايي را در مراودات تجاري با روسها داشته باشد، برنج بوده است. اهميت و جايگـاه تـامين   
انرژي براي ايرانِ مقطع زماني موردنظر، حتي به گونه اي بوده است كه عليرغم منـع صـادرات   

الوزرا  نفت، استثنائاتي از سوي دولت مركزي و شخص رئيسبرنج، گاهي صرفا براي واردات 
وقت(بـه طــور مثـال احمــد قـوام) در صــدور تهـاتري و پاياپــاي بـرنج بــا نفـت صــادر مــي       

). 20، ص31، پ35:ك1301ن؛ اسـتادوخ،  0- 0- 24727گرديد(ر.ك.به: متمـا،  شـماره راهنمـا    
تجارت بـا رئـيس دولـت در     و فالحت داخله و وزارت وزارت هاي ديگري از مكاتباتنمونه

نفت  خريد قبال در بادكوبه به برنج حمل اجازه صدور خصوص درخواست برخي تجار جهت
- 11، شماره راهنما و متعاقبا موافقت رياست وزراء بر اين اهميت صحه مي گذارد(ر.ك.به: متما

  م).12- 1286
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ايـن محصـول بـه     به نظر مي رسد هزينه هاي تجارت با روسيه به مراتب كمتر از صادرات
نواحي داخلي ايران و حتي پايتخت پرجمعيتي چون طهران عصر قاجاريه بوده اسـت كـه ايـن    
خود، از مزيت مسير تجارت دريايي در عرصه اقتصادي حكايـت دارد(ر.ك.بـه: متمـا، شـماره     

  م).  14- 127- 43راهنما 
سيه نيـز از نقـش مهـم    ايران به كاالهاي ديگر رو شايان ذكر است، عالوه بر نفت، نيازمندي

برنج در تامين اين كاالها تلويحا خبر مي دهد. در همين راستا مجله صـنعتي و تجـارتي چـاپ    
روسـيه و مربـوط بـه سـال     - برلن در يكي از مقاالت خود كه به مناسبات تجـاري بـين ايـران   

سيه تا دو ايران به قند رو«آورد كه ش پرداخته است، به نقل از رئيس نمايشگاه بادكوبه مي1302
اسـتادوخ، سـال   »( باشـد هزار عدل و آهن و بلـور محتـاج مـي    4و منسوجات تا  3ميليون پوط

). اين رابطـه ميـان كاالهـاي    126: ص1392؛ ر.ك.ترابي فارساني، 72،ص 52،پ  36،ك 1302
ر اي بود كه حتّي برخي بر اين باووارداتي ايران از روسيه با صادرات برنج به آن كشور، به اندازه

بودند، گراني نفت و قند در بازارهاي ايران طي آن مقطع زماني، ارتباط مستقيم و در عين حـال  
آذرمـاه   8، 233جدي با موضوع برنج دارد(مشروح مذاكرات مجلس ملي، دوره پـنجم، جلسـه   

1304(.  
  

  روسيه 2.2
ت و در اسناد و منابع تاريخي بر اين نكته مهم صحه مي گذارد كه صادرات برخي از محصـوال 

راس آن برنج به روسيه نه تنها براي جامعه ايراني، بلكه براي روسيه نيز بسيار حائز اهميت بوده 
- است. اين مساله به خصوص در مواقعي كه امپراتوري روسيه بـا بحرانهـاي طبيعـي، سياسـي    

ن يافت. بعـد از روي كارآمـد  گرديد، اهميت دو چنداني مينظامي و بالطبع اقتصادي مواجه مي
هاي داخلي و تيرگي روابط غرب با اين كشـور،  حكومت كمونيستي شوروي، بخاطر نابساماني

نياز روسها به محصوالت ايراني، بيشتر هم شد. و  در همين راستا بـود كـه، پيمـان مـودت در     
). 16- 15: 1384به روابط دو كشور جان تازه اي بخشيد (ر.ك.به: طاهراحمدي، 1300اسفندماه 

هي به تحوالت و متعاقبا شرائط امپراتوري روسيه در طي اين سالها به نظر مي رسد ضمنا با نگا
نياز مبرم روسها به محصوالت ايراني يك نياز مبرم بود. ضمن آن كه سيطره شان بـر گمركـات   
شمال ايران، كار تجارت را نسبت به هر دوره اي از تاريخ ايران، تسهيل مي كرده اسـت.(ر.ك.  

، 1304شوروي به آنجا رسيد كه در سـال   - ) رونق تجاري ايران 112- 94صص ،1369به:انتنر، 
شد، تا جـايي كـه از   ايران بعنوان بزرگترين صادركننده كاالهاي تجاري به روسيه محسوب  مي
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يازده ميليون روبل مبادالت تجاري بين كشورهاي آسيايي و شوروي، هفت و نيم ميليون روبل 
  ).18: 1384هراحمدي، آن به ايران اختصاص داشت(طا

در اين ميان، اسناد و شواهد موجود، از جايگاه حائز اهميت صادرات برنج به اين كشور در 
سالهاي پاياني حكومت قاجار حكايت دارد. به طور مثال مجله صنعتي و تجارتي چـاپ بـرلن   

ه ايران تـا  روسيه به پنب«ش به نقل از رئيس نمايشگاه بادكوبه مي آورد كه 1302مربوط به سال 
هزار پوط، ترياك تا  50ميليون پوط، پشم تا  8هزار پوط، برنج تا  500هزار پوط، خشكبار 350
).  بعـالوه، گـزارش   72،ص 52، پ 36،ك 1302استادوخ، سـال  »( پوط محتاج مي باشد 500

در خصوص ميزان صادرات ساالنه برنج  1300وزارت خارجه به نخست وزير ايران مقارن آذر 
ش، دالِّ بر ميزان بسيار قابل توجه پنج ميليون و نيم پوط يعني معادل سيصدهزار 1299ل در سا

خــروار خــود از حجــم قابــل توجــه نيازمنــديهاي روســها بــه بــرنج ايــران گــواهي          
م). آمار مذكور به نظر مي رسد با احتساب ميزان 12- 1286 - 20دارد(ر.ك.به:متما،شماره راهنما
د عدد باالتري خواهد بود. عليرغم اين كه ما در سـال قبـل از آن   قاچاق اين محصول، بي تردي

ش با قحطي بزرگي در داخل كشور روبرو بـوده ايـم، كـه البتـه خـود ايـن مسـاله        1298يعني 
كه، در نهايت به اين نكته هم بايد توجه نمـود،  توانسته است در آن بي تاثير باشد.ضمن اين نمي

ه، بويژه در خصوص محصول برنج، قابل توجـه بـوده و   هاي حقوق گمركي، براي روسيجاذبه
  ).373: 1369كرد(عيسوي، سود زيادي را نصيبش مي

  
  چالشهاي صارات برنج ايران به روسيه .3

ش برخالف سنوات  گذشته، با مسـائلي رو  1304تا  1300صادرات برنج به روسيه در سالهاي 
البته قبل از هر چيز بايستي عنـوان نمـود   به رو گرديد كه مي توان بعنوان چالش درنظر گرفت. 

ها، كامالً بي ارتباط با مسـائل كـالن تجـاري و حتـي     كه چالش  پيش رو، حداقل بخشي از آن
: 1368بعضاً مسائل سياسي بين ايران و شوروي در آن مقطع زماني نبود(براي نمونه:ر.ك.ذوقي، 

ــي زاده، 392- 390 ). ضــمنا قــوانين  81- 78 :1384؛ طــاهر احمــدي،  191، 189: 1372؛ تق
سختگيرانه مبني بر اقتصاد دولتي و البته در عين حال، مقـرّرات تبعـيض آميـز فضـاي انقالبـي      
شوروي براي بازرگانان ايراني مقيم قلمرو روسيه، ادامه زندگي و كار را براي آنان دشوار كـرده  

يست تحوالت سياسـي در  با). در كنار همه اينها البته نمي152- 151: 1384بود. (طاهر احمدي، 
ثباتي سياسي و فضاي ناامن براي كسـب و  ايران و روسيه در همان مقطع زماني، كه منجر به بي

  گرديد را ناديده انگاشت.كار و تجارت در هر دو كشور مي
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  هاي مقطعي صادرات از سوي دولت ايرانممنوعيت 1.3
بـه  - ها، صدمات اقتصـادي وسط انگليسيشرائط جامعه ايرانيِ دوره انتقال، اشغال نظامي ايران ت

هاي منتج از نهضت جنگـل(معروف بـه انقالبـات    حاصل از ناامني - ويژه در عرصه كشاورزي
گيالن كه تا بخشهايي از مازندران نيز امتداد مي يافت) موجب گرديد تا ما با منع صادرات برنج 

صـادرات بـرنج واكنشـهاي    ش رو به رو باشيم. منع 1304تا  1300در برخي از فصول سالهاي 
تندي را در درجه نخست از سوي روسها در پي داشت. نياز مبرم روسـيه بـه بـرنج ايـران، در     

ش به خوبي انعكاس يافته است. روسـها از  1300اعتراض كنسول روسيه در اواخر آذرماه سال 
 75ميـزان  ، شامل خريدهاي قبلي آنان به 4دولت مركزي ايران خواسته اند تا منع صادرات برنج

هزار پوط كه بيعانه اش نيز پرداخـت شـده    435هزار پوط و نيز سفارشات جديدشان به ميزان 
است، نشود. متعاقب آن وزارت خارجه به گمرك دستور داد تا مطابق خواسته روسـها، اجـازه   

).  اسـناد بعـدي بـر جـاي مانـده از      40،ص5، پ 65،ك 1300خروج داده شود(استادوخ، سال
خارجه ايران بر اين نكته مهم صحه مي گـذارد كـه روسـها بـه شـدت بـه بـرنج         وزارت امور

مازندران وابسته بوده اند. چون عليرغم پذيرش درخواست قبليشان، كنسول روسيه در رشت در 
ش براي كسب تكليف از سفارت روسيه در خصوص ممنوعيت حمل بـرنج،  1300اوايل ديماه

سند مذكور همچنين در يك رويكرد تحليلي اين گونـه  ابتدا به تهران و سپس عازم مسكو شد. 
اعالن خطر مي نمايد كه در صورت اصرار ايران بر منع صادرات برنج به روسـيه، روسـيه نيـز    

). اين مساله خود از نياز 7،ص5،پ65،ك1300حمل كاال به ايران را ممنوع نمايد(استادوخ، س
برنج به عنوان يـك منبـع حيـاتي حكايـت      مبرم ايران و روسيه به كاالي يكديگر و در راسشان

  دارد.
بايسـت بـه   ش، مي1304در صدور و تداوم دستورالعمل منع صادرات برنج حداقل تا سال 

ش 1304هاي مردمي بعنوان عامل اساسـي، اشـاره كـرد. اسـناد تـاريخي از اسـفندماه       مخالفت
خانه جهت شكايت از حكايت از تحصن مردم فيروزكوه در دارالحكومه و نيز حضور در تلگراف

مقامات محلي به مقامات عاليه و در اعتراض به صادرات برنج از سوادكوه بـه سـمنان دارد. در   
 20حالي كه گفته شده است گاري ها براي حمل برنج به فيروزكوه آمده و مي خواستند صـرفا  

در اين زمينه موفـق  خروار برنج موجود در انبار دولتي را با خود ببرند، اهالي مانع شدند و البته 
بودند. ظاهرا سرماي سخت آن سال، كار تامين آذوقه و در راس آن بـرنج را بـراي مـردم ايـن     

م). همچنـين بنـابر خبـر منتشرشـده از     3- 462- 145منطقه دشوار كرده بود(متما،شماره راهنمـا  
توسـط   روية برنج از گيالن به قفقـاز سوي يكي از مطبوعات در همان مقطع زماني،صادرات بي
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هاي تجاري روسي، موجب كمبود اين محصول در بازارهاي گيالن شد، كه اين مسـاله  شركت
خود، حتّي موجـب بـروز درگيـري ميـان سـاكنان رشـت و بنـدرانزلي بـا مـاموران حكـومتي           

  )2، ص4، ش1301گرديد(شفق سرخ، 
و شرط ش مبني بر صادرات برنج به د1304نامه نخست وزير وقت به وزير ماليه مقارن دي

مازاد بر حوائج محلي و نيز واردات آرد به همان ميزان صادرات بـرنج، خـود از دغدغـه هـا و     
م). البتـه وزارت  14- 127- 17دشواريهاي مردم در تامين آذوقه حكايت دارد(متما،شماره راهنما 
گونه اعالن داشـت كـه وزارت   ماليه در پاسخ به نامه نخست وزير در بهمن ماه همان سال، اين

ماليه در حال فروش برنج موجودي در انبار خود [ كه شامل برنجهاي مالياتي و نيـز خريـداري   
شده] به كساني است كه به علت انسداد راهها، تـامين آن دشـوار گرديـده اسـت (متما،شـماره      

  5ن).0- 0- 37035راهنما  
 ش حكايـت از عـدول  1303سند برجاي مانده از وزارت جنگ مربوط بـه اواسـط تيرمـاه    

رئيس تيپ شمال از سياست منع صادرات برنج دارد. گرچه وزارت جنـگ نگرانـي خـود را از    
خروج بيش از حد برنج به شوروي اعالن داشت، ليكن رئيس تيپ مذكور ضـمن اعتـراف بـه    

هاي خارجي با جـديت مشـغول خريـداري    افت محصول شوروي، اعالن داشت كه تجارتخانه
رفع كمبودهاي داخلي، كميسيوني مركّـب از تجـار و خبرگـان    برنج بودند. متعاقب آن و براي 

هاي موجود خريداري گرديد و نيز احتياج عمومي نيز مدنظر قرار گرفت. وي تشكيل شد، برنج
در ادامه نامه متذكر گرديد كه با توجه به اين كه تامين آذوقه عمومي تا ابتداي برداشت محصول 

ابراين به قسمت مازندران دستور داده اسـت كـه مطـابق     آينده با مشكلي مواجه نخواهد شد، بن
). در 316،ص20،پ 1303ضمانت خـود  تجـار،  از حمـل بـرنج ممانعـت ننمايد(مپس،سـال       

توان به نفوذ احتمالي روسها بر رئيس تيپ شمال، صحت سنجش و ارزيـابي  تحليل اين امر مي
ي، فشـار و يـا همسـويي منفعـت     وي و كميسيون مذكور در رفع دغدغه ها و تامين نيازهاي آت

  طلبانه با تجار داخلي و خارجي و... نيز اشاره كرد.  
رسد، قانون منع صادرات برنج، در برخي مواقع، نه فقط اعتـراض  شايان ذكر است، بنظر مي

تجار، بلكه كشاورزان و نيز محتمال اركان دولتي و در راس آن، اداره ماليه و گمرك را كه از آن 
در  وزرا رياسـت  در نامـه اي بـه   ماليـه  دند، هم در پي داشته است. چنانچه وزارتشمنتفع مي
ش از شكايات متعدد اهالي مازندران نسبت به قانون منع صـادرات بـرنج خبـر    1304فروردين 

دهد. ضمن آن كه گزارش مي دهد اداره گمرك و اداره ماليه مازندران به علت وفور برنج در مي
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برنج به روسيه اعالن داشته  6را با صادرات مجدد و در عين حال مطلق مازندران، موافقت خود
م).14- 127 - 44تما، شماره راهنما اند(م  

 
  يرووقوع قحطي در شو 2.3

وقوع قحطي در شوروي و در نتيجه آن هم، نياز افزونتر آنها به مواد غذايي و در راس آن بـرنج  
در مقطع مورد اشاره دانسـت. اگرچـه بـروز    را نيز مي بايست از ديگر چالشهاي صادرات برنج 

- 1300م(دي1922قحطي در شوروي طي برخي مقاطع زماني، بويژه شش مـاه نخسـت سـال    
توانست يعنوان يك فرصت براي صادرات برنج ايران درنظر گرفته شود، اما ش) مي1301خرداد

چندان زياد توليد با توجه به حجم بسيار زياد تقاضاي برنج در شوروي و در آن سو ظرفيت نه 
هاي شوروي و هاي غيرقانوني مانند انحصار از طرف تجارتخانهبرنج در ايران، و همچنين روش

شد تا حساسـيت مـردم در   قاچاق حمل برنج از سوي برخي تجار ايراني، در مجموع سبب مي
بمنظـور   گيالن و مازندران نسبت به حمل برنج به روسيه افزايش يافته، و فشار بـه دولتمـردان  

روزنامه ايران در خبر ارديبهشت تر گردد. محدوديت در صادرات برنج به همسايه شمالي افزون
از قحطي شديد در روسيه پرده بر مي دارد. در اين خبر و بـه نقـل از اتبـاع ايرانـي      1301سال 

آمده است كـه روسـيه بـه ويـژه در ايـن منـاطق، بـا قحطـي          7قفقاز و نيز عشق آباد و تاشكند
اند تا بـا لغـو دسـتور منـع     شديدروبرو بوده است. آنان همچنين از دولت مركزي ايران خواسته

، 1301صادرات برنج و نيز گندم، به آنان در اين موقعيت دشوار، ياري رساند(روزنامه ايران،سال
  ).2،ص1138شماره 

ر و مربوط به اواخر تيرماه همانسال، بر اين خبر قحطـي، بـيش از   خبر بعدي روزنامه مذكو
پيش صحه مي گذارد، زيرا گفته شده عليرغم تداوم دسـتور منـع صـادرات بـرنج از مرزهـاي      

هـا  شـود و شـب  شمالي ايران به گمركات، از شهرهاي ساحلي درياي خزر، بـرنج قاچـاق مـي   
برند(روزنامـه  د، برنج را بار زده بـا خـود مـي   هايي كه پنهاني در اين سواحل پهلو ميگيرنكشتي

زده روسيه از يكسـو و نيـز   ). محتمال نياز مبرم مردم قحطي2،ص1178، شماره 1301ايران،سال
انگيزه مناسبي براي اين اقدام بـوده   - در كنار خطرات پيش رو –سود قابل توجه كاالي قاچاق 

ين زمـان و از سـوي كميسـيون    است. ضمنا گزارشي در دست است كه نشان مي دهد در همـ 
زدگان روسي، براي اتباع ايراني مقـيم گنجـه و   اعانه، عالوه بر سي هزار پوط برنج براي قحطي

هاي روسي حمل عشق آباد  نيز مقرر گرديد تا معادل دو هزار پوط برنج،  به وسيله  تجارتخانه
وه، بنا برگزارش سفارت ). بعال3،ص 77ش،شماره 1301شان تقسيم گردد(ايران آزاد،سال و بين
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انگليس در ايران در همان برهه زماني، مقامات دولت نوپاي حكومت كمونيست شـوروي، بـه   
ال در    خانة دليل سرماي سخت زمستان و قحطي شديد ناشي از آن، به تجارت هـاي روسـي فعـ

ن خريـداري  هزار تُن) برنج از گيالن و مازندرا18ايران، دستور دادند تا يك ميليون پوط (معادل
   .)IRAN POLITICAL DIARIES, 1997: 341( كندنمايد و روانة روسيه 

گرديد تا برنج زيادي از خشكسالي روسيه و افت برداشت محصوالت كشاورزي موجب مي
بنادر رسمي و غيررسمي درياي خزر به طرف شوروي حمل شود. به گزارش رئـيس نظاميـان   

- مردم را بازرگانان مي خريدند و به شـوروي صـادر مـي   آذوقه  1303آستارا مقارن اوايل مرداد

شـد.  كردند. حتي گفته شده از اردبيل نيز برنج خريداري نموده و به روسيه حمل انتقال داده مي
ادامه گزارش البته به اين نكته مهم اشاره دارد كه اين امر موجب افزايش قيمـت بـرنج گرديـده    

ت قران بر قيمت آن افزوده شد. گزارش مذكور در است، چنانچه در اين سال در هر پوط ، هش
پس، سـال         نهايت، به مضيقه افتادن اهالي بر اثر صـادرات و نيـز افـزايش قيمتهـا اشـاره دارد(مـ

  ). 147، ص4،پ 1303
تـر از سـنوات قبـل بـوده اسـت،      ش روسيه بسيار جدي1303به نظر مي رسد قحطي سال 

و از سوي نمايندگان سياسي ايران در روسيه بـه   كه بر اساس تلگراف رمزي كه از تفليسچنان
ش رسيد، حكايت از قحطي شديد روسيه دارد. ضمنا 1303وزارت امور خارجه در اوايل مرداد

در اين تلگراف آمده كه براي پيشگيري از وقوع هرگونه قحطي در ايـران، دولـت مـي بايسـت     
، 16،ك1303اسـتادوخ، سـال   پيشاپيش از خريد و حمل آذوقه به روسيه ممانعـت بعمـل آورد(  

). در اواسط همين ماه نيز در گزارشي كه از سوي كـارگزاري ايـران در بـاكو  بـه     3، ص97پ
وزارت خارجه ارسال گرديد، از خشكسالي در روسيه شوروري و در نتيجه قحطي خبـر دارد،  

 - هو البته در خبري هشدارگون - كه خود موجب وحشت روسها گرديد. ضمنا در ادامه گزارش
آمده است كه روسها هفتاد هشتاد هزار پوط برنج از تجـار ايرانـي مقـيم سـواحل  بحـر خـزر       
خريداري كرده مشغول حمل به بادكوبه هستند. آنان همچنين در آذربايجان و خراسان در حال 

). تلگـرام  4، ص97، پ16، ك1303پيش خريد گندم به قيمـت ارزان هستند(اسـتادوخ، سـال    
ايران در تفليس به وزارت امور خارجه در اواسط مـاه مـذكور در راسـتاي     رمزي از كارگزاري

احتمال قحطي در روسيه و ممانعت از خريد غله توسط روسها توسط دولت مركزي بر گزارش 
  ).10، ص97، پ16، ك1303قبلي صحه مي گذارد(استادوخ، سال 
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  معضل قاچاق 3.3
ر مقاطع زماني كه منع صادرات وجود داشته، اسناد و شواهد تاريخي بر قاچاق محصول برنج د

رو، قاچاق ايـن محصـول حيـاتي، حتّـي در سـالهايي كـه       به انحاء مختلف حكايت دارد، ازين
روبـرو بـود، رواج    - به ويژه در قفقاز و آسياي مركـزي  –شوروي به شدت با بحران گرسنگي 

در عـين حـال    داشته است. ضـمن آن كـه در هـر دو سـوي دريـاي خـزر داراي مشـتريان و       
طور كه مـدارك و مسـتندات حكايـت دارد، و در    سودجويان دولتي و غيردولتي بوده است. آن

نشين يكي از كانونهاي اصلي ادامه خواهد آمد، صفحات شرقي مازندران و به ويژه بنادر تركمن
قسـمتهاي   قاچاق برنج به روسيه بود. قاچاقچيان به بهانه تهيه نيازهاي مردم اين منطقه، از ديگر

مازندران، برنج را خريداري و با قيمت باالتر به روسيه صادر مي كردنـد. ظـاهرا ناكـافي بـودن     
نهادهاي گمركي در آن منطقه، كه خود البته، با تضـعيف اقتـدار    وسائل جلوگيري و محدوديت

عتـا  ارتباط نبود، در ايـن مسـاله طبي  دولت مركزي در اين صفحات و آنهم در اواخر قاجاريه بي
 1301توانست اثرگذار باشد، كه نامه موجود از اداره گمركات به رياست وزرا در اوايل اسفندمي

بر اين امر صحه مي گذارد. اداره مذكور ضمن اعالن اين خبر كه يكي از كانونهاي اصلي قاچاق 
شـتري  برنج منطقه مذكور بوده و معموال به بهانه تامين نيازمنديهاي مـردم ايـن منطقـه بـرنج بي    

بدانجا منتقل مي شود، در راه حلي از رياست وزراء خواسته است حكومت محلي دقيقا مقـدار  
مورد نياز خود را براي مصرف داخلي معين كند و آنگاه گمرك اجازه خـروج بـرنج را صـادر    

  م). 12- 530 - 15نمايد(متما،شماره راهنما 
هـا قبـل از   يق تركمنها،  به سـال رسد سابقه موضوع قاچاق برنج به روسيه از طربه نظر مي

گردد، چنانكه تلگرافي از وزارت خارجه به رياست وزرا در آذرمـاه  دوره زماني موردنظر بر مي
و به نقل از كارگزاري مازندران بر اين امر صحه مي گذارد. مطابق آن، تراكمـه آنچـه در    1300

، بدون اينكه يك كيسـه بـه   اين مدت، برنج و آذوقه، ظاهرا براي مصرف خود خريداري كردند
منازل خود ببرند، همه را به روسيه حمـل نمودنـد. وزارت خارجـه و در حقيقـت كـارگزاري      

، علت اين امـر را قصـور   »زحمت و عسرت اهالي مملكت«مازندران ضمن اعالن خطر احتمال
ا گمرك در رعايت ميزان صادرات برنج دانسته و براي حل معضل قاچاق پيشنهاد نموده است ب

تشكيل كميسيوني، ميزان مصرف مازندران و طهران و واليات را معين و سپس اجازه صادرات 
- م). در همين راستا به نظر مي12- 1286- 18برنج مازاد به روسيه داده شود(متما، شماره راهنما 

رسد نفوذ تجار در گمرك و احتماال استفاده از ابزارهاي رايج و مرسومي چون پرداخت رشوه، 
اقتصادي روز و در راس آن، تضعيف فرامين دولت مركزي در اياالت و - نار عوامل سياسيدر ك
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واليات، به علت شرائط نامطلوب سياسي در نخستين سالهاي سده چهارده شمسي، در اين امر 
نشين نبوده، بلكه نقـاط سـاحلي   موثر بوده است. البته اين قاچاق فقط منحصر به نواحي تركمن

كه، گزارش روزنامه ايران مربوط به اواخر تيرمـاه  گرفت، چنانرا هم دربر مي ديگر شمال ايران
بر قاچاق برنج از شهرهاي ساحلي درياي خزر عليرغم ممنوعيت صادرات آن به خـارج   1301

از كشور حكايت دارد. گفته شده است شبها كشتي هـايي كـه پنهـاني در ايـن سـواحل  پهلـو       
  ).2،ص1178، شماره 1301ود مي برند(روزنامه ايران، سالميگيرند، برنج را بار زده با خ

  
  مشكالت ترابري 4.3

مشكالت تزانزيت تجاري شمال ايران و روسيه به طور اعم، و كاالي برنج بطور اخص، يكي از 
هاي صادرات بوده است. تصوير تلگرافي از فردي بـه نـام اقتدارالدولـه(احتماال مـدير     دشواري

ش بـر  1301مقارن اواخر فروردين  وزرا رياست به مشهدسر(بابلسر)  از كمرگ بندر مشهدسر)
اين امر صحه مي گذارد. در اين تلگراف به ماجراي اعتصاب كرجي هاي حمل كاال به روسيه و 
متعاقبا تحصن تجار بارفروش(بابل) و مشهدسر در تلگرافخانه در اعتراض به بـر زمـين مانـدن    

اسـت تعيـين تكليـف از وي در ايـن خصـوص اشـاره       كاالهاي تجاريشان و در نهايـت درخو 
ن). البته بايستي گفت اين معضل، يعني ضعف در خدمات 0- 0- 12791دارد(متما،شماره راهنما 

اي، ريلي و مهمتر از همه دريايي در شـمال ايـران،   ترانزيتي و فقدان امكانات حمل و نقل جاده
كـه در  تجاري روسي مي كرد، چنان هايسود هنگفتي از صادرات برنج ايران را نصيب شركت

هـاي  ش آمده اسـت كـه كمپـاني   1302گزارش يكي از مقامات نظامي گيالن مقارن اوايل سال 
المثل برنج را كه قبالً مجبور كنند. فيشوروي، كاالهاي ايراني را با كمترين قيمت خريداري مي

قران  25د از حمل به روسيه قران خريده و بع 5به خريد هر پوط آن به بيست قران بودند، فقط 
خرند، در ايران به بيش از دو قران مي 30رسانند. همچنين، قند را كه در باطوم فقط بفروش مي

فروشند. اين مساله در حاليست كه آنان كاالهاي روسي را با قران مي 70تا 60برابر قيمت، يعني
  ).102، ص108،پ 1302الرسانند(مپس، سخواهند در ايران به فروش ميهر بهايي كه مي

در گزارشات اداره گمرك ايران طي همان مقطع زماني و حتي يك دهه بعد از آن نيز، بارها 
هاي الزم بمنظور تجارت دريايي و زميني در شمال ايران اشاره شده است. به فقدان زيرساخت

داراي بنـدر  مشهدسـر  « است:  ش آمده1303براي نمونه، يكي از اين گزارشات مربوط به سال 
متر دور از ساحل، لنگر انداخته و  1500مجبور است به فاصله   كه كشتيداخلي نيست، بطوري

: 1304اداره كـل گمـرك،  »(هاي كوچك به كرپي گمرك برسـاند التجاره خود را بوسيله قايق مال
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نـي  ). توسعه بندر نيازمند داشتن راه ارتبـاط زمي 575: 1316؛ همچنين:ر.ك.اداره كل گمرك، 39
كه در گزارش اداره گمرك مشهدسر بـه حـاكم مازنـدران درسـت در زمـان      مناسب بود، چنان

  ش آمده است:1307احداث راه شوسه مشهدسر به تهران در سال 
مادامي كه مازندران بندر حسابي ندارد فوايد اساسي از درسـت شـدن راه بـراي پيشـرفت     

بنـدرجز لطمـه باهـالي مشهدسـر     آهن  رسد. حتي ممكن است تكميل راهتجارت بنظر نمي
برساند.باوجود اينكه راه مازندران بطهران نزديكتر از راه پهلوي بطهران است، بواسطه نبودن 

(سـاكما،   كننـد از ايـن راه اسـتفاده نماينـد     بندر حسابي، تجار و حتي مسافرين جرئت نمي
  ).3657/293: 1307مهر12گزارش اداره گمرك مشهدسر به حاكم مازندران، 

شد تا روسـها در  مين كمبود امكانات تزانزي تجاري و تجهيزات دريايي ايران، موجب ميه
كـه در گزارشـي   برابر ايران در درياي خزر، دست باال و موقعيت برتـر را داشـته باشـند، چنـان    

  راني ايران:هاي روسها در امور كشتيش، راجع به دخالت1302مربوط به اواسط سال 
ه ماه لتكاي آرازقربان، تركمن ايراني، را توقيف كرده بود. علـت ايـن   اداره دريايي روس، س
مشهدسر به انزلي و بردن بار بنزين و كاغذ به جاي نفت بـود. وقتـي    اقدام، تغيير مقصد از

كارگزار انزلي از كنسول روس علت اين اقدام بي جا را سوال كرد. پاسخ شـنيد كـه حفـط    
ي جواب داد كه دولت عليه يك چنين حقي به دولـت  امنيت بحر خزر با ماست، مقام ايران

 ).25، ص108، پ 1302(مپس،سال روسيه نداده است

حال، مي توان عنوان نمود كه موانع طبيعي و مهمتر از آن يخ بستن رودهاي روسيه علي اي
در فصل زمستان، و حتّي دزدي دريايي يكي از چالشهاي مناسبات تجاري ايران با روسيه در آن 

). عالوه بر اين، وضع نامناسب و عقب مانده بنـادر  243، 236: 1369طع زماني بود(عيسوي، مق
شد، آنهم در ايران در اين سالها، موجب كُندي بارگيري و تخليه بار در سواحل شمالي ايران  مي

). غير 236گرديد(همان: قسمتي از خاك ايران كه از نواحي اصلي توليدات زراعي محسوب مي
هاي مناسب ديگر چـون راه آهـن، راه شوسـه، بـر ايـن شـدت       موارد، فقدان زيرساخت از اين

اختالل در امر مناسبات تجاري ايران با روسيه در آن مقطع زماني، منجمله صادرات برنج ايـران  
  .)239- 238افزود(ر.ك.به: همان: به همسايه شمالي، مي
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  و افزايش قيمت در بازارهاي داخليكمبود محصول  5.3
رشد قيمت در بازارهاي داخلي و نيز احتمال كمبود محصول برنج، به ويژه در منـاطق شـمالي،   
خود يكي از مسائل مهمي بوده است كه حول محور صادرات برنج ايـران بـه روسـيه در دوره    

ه بـرنج از شـمال ايـران بـه       .زماني موردنظر وجود داشته است چرا كه بعضاً صادرات بي رويـ
گرديد تا مقامات اين منطقه، از دولت مركزي بخواهند صادرات ايـن كـاال،    روسيه، موجب مي

توان، بعنوان يـك چـالش   محدود و يا حداقل براي مدتي، ممنوع اعالم گردد و همين امر را مي
ن بـه رياسـت وزرا مقـارن اوايـل ارديبهشـت      براي نمونه، تلگراف حـاكم گـيال  درنظر گرفت. 

بيني نمود قران رسيد. ضمنا پيش 12به  5ر طول يكماه از ش آمده است كه قيمت برنج د1301
احتمال قحط و غال و نيز نارضايتي سياسي اهالي نيز وجود دارد. وي سپس در ادامه صـادرات  
اين محصول به روسيه را به انحاء مختلف عامل اصلي دانسته و از دولت مركزي خواسته است 

- 1518- 153آن نظارت نمايد(متما، شـماره راهنمـا   و نيز بر » حمل برنج به روسيه را قدغن«تا 
  م).12

هاي متعدد ديگر از شهرهاي شمالي به نخست وزير و يا وزارت داخلـه، عمـدتا از   تلگراف
سوي مقامات رسمي مازندران و گيالن، خود حكايت از نگرانـي جـدي مـردم ايـن منطقـه از      

رات برنج به روسيه، دارد. در يك از احتمال قحطي و متعاقبا گرسنگي، بر اثر ادامه سياست صاد
، ضـمن  »دربخانه حكومت«اين اعتراضات، برخي از مردم الهيجان با تجمع و تحصن در مقابل 

اعالن اعتراض، با قواي نظامي درگير شدند. خواسته همگي نيز صدور و سپس نظارت بر منـع  
- 140ان، شماره راهنما  م؛ هم12- 1518- 152صادرات برنج به روسيه بود(متما، شماره راهنما  

ــارن اواســط   12- 1518 ــه وزارت خارجــه مق ــدران ب ــارگزاري مازن ــين تلگــراف ك م).  همچن
ش از عمق اين نگرانيها پرده بر مي دارد.  وي با بيان ايـن گـزارش كـه تجـار     1301ارديبهشت

داخلي با خريد و انبار انبوه مواد غذايي و صادرات آن به روسيه، موجـب افـزايش حـدودا دو    
دهد كه اگر همين رونـد  گرديدند. ضمنا در ادامه هشدار مي- به ويژه جو و برنج–برابري قيمتها 

صادرات ادامه پيدا كند، خطر قحطي آذوقه به خصوص پايتخت يعني تهران را تهديـد خواهـد   
نمود. او در خاتمه از دولت مركزي مي خواهد تا صادرات اين محصوالت را به روسيه محدود 

  .8م)12- 1518- 125ا، شماره راهنما  منمايد(مت
در نتيجه اين اعتراضات بود كه، رياست وقت وزراء به وزارت امور خارجه مقـارن آذرمـاه   

نويسد كه بيانگر عدم تشكيل كميسـيون جهـت احصـاء احتياجـات     ش نامه اعتراضي مي1300
، عالوه بر اين داخلي و در نتيجه اعالن خطر قحطي احتمالي در ماههاي آتي بود. نخست وزير
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از وزارت خارجه خواست با اقدام فوري مانع از ادامه رويه نمايندگان تجاري روسيه در ايـران  
وزارت خارجه در پاسخ به نامه اعتراضـي وزيـر و    9م).12- 1286- 21شود(متما، شماره راهنما 

وائد عامه و در همان ماه اعالن داشت كه نه تنها به تشكيل كميسيون[ظاهرا ارزاق] در وزارت ف
تهيه اليحه جهت طرح در هيئت محترم وزراء اقدام كرده اسـت، بلكـه در مالقـات مـدير اداره     
حريم سياسي وزارت امور خارجه بـا نماينـده تجـارتي روسـيه، مراتـب اعتـراض خـود را در        

  موضوع خريداري و حمل برنج به روسيه اعالن داشته است. در خاتمه نيز آورده است كه
سابقه از گيالن و تنكابن و مازندران مقدار پنج ميليون و نيم پوط برنج كه تقريبا در سنوات 

و از قرار معلوم امسال  برنج آن  ار  است به روسيه حمل ميكرده اندمعادل سيصدهزار خرو
  م).12- 1286 - 20(متما، شماره راهنما  نقاط هم خيلي خوب بوده است

الاقـل  - ريخي از وقوع شرائط جوي خاص جوي در خاتمه اين بحث بايستي گفت منابع تا
و در اوج كشت برنج در مازندران و در نتيجه كاهش توليد گواهي  - ش1301در مردادماه سال 

سابقه بوده، بر مازندرانِ ايـن  دهند. گرمايي كه روايت شده، در مقياس با نيم قرن گذشته، بيمي
اهرا به مدت يكماه و نيم، و آنهـم در  مقطع زماني،و به ويژه صفحات شرقي، مستولي گرديد. ظ

مقطعي كه برنج نياز به آب مبرم داشت، باران نباريد. اين مسـئله در ميـزان توليـد محصـوالت     
زارعي و از جمله برنج تاثيرات بسيار نامطلوبي بر جاي گذاشت كه در نهايت خود را به عنوان 

  ).825، ص2، ج1363يكي از عوامل منع صادرات برنج به نمايش نهاد(مقصودلو، 
  

  جويانه و انحصاري روسيه شورويسياستهاي مداخله 6.3
گرايانه، بر در اين برهه زماني، يك حكومت نوپا با ماهيت كمونيستي در نتيجه يك انقالب چپ

خاك روسيه مسلط بود. دولتي كه تاكيد زيادي بر اقتصـاد دولتـي داشـت و حركـت در مسـير      
يررقابتي را هدف خود قرار داده بود. با اين اوصاف، دور از ذهن اقتصاد دستوري در يك بازار غ

  هاي تجاري ايران و روسيه، منجمله صادرات برنج، در اين زمان اضافه شود.نبود كه بر چالش
مقامات شوروي، تجارت خارجي خود را به صورت انحصاري در اختيار چنـد تجارتخانـه   

هـاي شـديدي بـر    ل كردند كه در پي آن، محدوديتهايي را اعمادولتي قرار دادند و ممنوعيت
تـوجهي از واردات، و در راس  هاي روسي، بخش قابلبازرگانان ايراني اعمال گرديد.تجارتخانه

آن برنج، را در انحصار خود قرار دادند كه اين امر طبيعتاً البته به ضرر تجار ايراني بود(ر.ك.بـه:  
لت شوروي براي ايجـاد تـوازن واردات و صـادرات    ). همچنين دو128: 1392ترابي فارساني، 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 11سال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   188

 

كشور خود، دخالت در امور تجارتي را افزايش داد، به طور مثال اجازه ترانزيت كاالهاي ايراني 
، 1300از داخل خاك روسيه را نداد و حتي اموال تجار ايراني را توقيـف كرد(ايـران آزاد، سـال   

ات و واردات كاال به اين كشـور را نداشـتند،   ). در نتيجه، تجار ايراني، امكان صادر4، ص89ش
مگر با مجوزي كه براي گرفتن آن نيز مي بايست رقـم قابـل مالحظـه اي پرداخـت ميكردنـد،      
عالوه بر اين، به جز دوران بازار مكاره بادكوبه كه در زمان محـدودي برگـزار مـي شـد(حدود     

 30ق/1345جمادي الثاني 23عات، يكماه و نيم)، مبادله كاال به صورت آزاد، غيرممكن بود(اطال
م).  ضمنا امكانات و امتيازات ويژه اي چون معافيت در پرداخت ده درصد گمرك 1926دسامبر 

روسيه، استفاده مجاني از كشتي و راه آهن براي حمل و نقل اجناس، صدور اجناس روسي كـه  
ي به تجارتخانه هاي حمل آن براي سايرين ممنوع بود، امتيازات مهم ديگري بود كه دولت شور

داد كـه در نهايـت  و عمـال     - »سنترسايوز«و » ونشتورك«و در راسشان تجارتخانه هاي  - خود
: 1392تجارتخانه هاي شمال ايران را به كل در اختياز دولت مذكور قرار مي داد(ترابي فارساني، 

شـتند، ميفروختنـد؛   ). لذا بي دليل نيست كه آنان كاالهاي خود را به هر ميزان كه تمايـل دا 128
). حتـي  153ليكن اجناس ايراني به ويژه برنج را به قيمت نـازل خريـداري مـي كردنـد(همان:     

بعدها شاهديم كه قيمت گذاري بر كاالهاي صادراتي ايران توسـط مراكـز تعيـين شـده دولـت      
شوري انجام ميشد كه غالبا به قيمت نازل و به نفـع طـرف روسـي انجـام مـي شـد(اطالعات،       

). ضمن آن كه حمل كاال مي بايست با اجازه كميسارياي 3، ص1928فوريه 1346/22بانشع29
ملي تجارت شوروي انجام و ضمنا بر كيفيت كاالها توسـط كميسـارياي مـذكور نظـارت مـي      
شد(همانجا). عبور و مرور كاروانهاي تجاري در سـرحدات كنتـرل و بـراي عبـور مكاريهـا و      

). حتـي چنـد تـن از    10، ص3ش، ش1302حبل المتين، سال شد(سرحدنشينان مطالبه ويزا مي
تجار ايراني به خاطر معامله برات و پولهاي خارجي در مسكو و بادكوبه توقيف گرديدند(ترابي 

  ).129: 1392ساني، فار
عالوه بر انحصار تجارت، اخذ مبالغ زياد گمركي و لزوم صدور جواز براي كاالهاي ايراني، 

) 130تجار ايراني مبني بر خريد كاالهاي روسي در ازاي صادرات(همان: الزام گمرك روسيه به 
خود اعتراضات مكرر و پيوسته ، تحصن در تلگرافخانه تجار عمـدتا شـمال ايـران[ و البتـه بـا      
همراهي و حمايت اتحاديه تجار تهران از يكسو و حتي زارعان و كشاورزان و فالحان از ديگر 

شــوراي ملــي و نيــز رئــيس الــوزراء وقــت را در پــي   ســو] و ارســال شــكوائيه بــه مجلــس
انحصـار در حمـل    ).ن0- 0- 24712؛ همـان:  ن0- 0- 12669؛ همان: ن0- 0- 12780:داشت(متما

شد مال التجاره، اولويت در حمل و نقل كاالهاي روسي، موجب تنزل قيمت كاالهاي ايراني مي
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بـار و  ده بودنـد، بسـيار خسـارت   و براي تجار ايراني كه پيش از اين، تجارت آزاد را تجربه كـر 
، 1300غيرقابل پذيرش بود. حتـي برخـي از آنهـا، دچـار ورشكسـتگي شـدند(روزنامه ايـران،        

). جالب اينجاست، در مواقعي كه بازرگانان ايراني تحت فشار اقتصـاد بسـته و   2، ص1117ش
د، فعاليـت  شـدن شديدا دولتي شوروي قرار گرفته و از منفعت اقتصادي موردنظر برخوردار نمي

خود را در زمينه كمك به افزايش سطح زندگي مردم فرودست جامعه خـود و ارتقـاي كيفيـت    
كه تجار يكـي از  نمودند، چناندادند و حتّي بعضا قطع ميحيات اجتماعي شهر خود كاهش مي

هاي شوروي دچار زيان اقتصـادي  شهرهاي گيالن، وقتي در رقابت نابرابر با يكي از تجارتخانه
د، از كمك به دارالمساكين آن شهر اجتناب ورزيدند كه در نتيجة آن، اين مركز خيريـه بـه   شدن

). شايد بتوان اين نوع اقدام تجار ايرانـي را  ن0- 0- 18488دليل مشكالت مالي منحل شد (متما: 
هم، بعنوان يك اهرم فشار بر دولت ايران، بمنظور احقاق حقوق تجاري آنها از شوروي طي آن 

  اني بشمار آورد.مقطع زم
در نهايت، فشار تجار موجب گرديد تا دولت ايران مسـتقيماً و مجدانـه وارد ميـدان شـود،     

كه تقي زاده را در راس هيئتي به مسكو فرستادند بازرگانان ايراني، خواهان تجارت آزاد با چنان
د كردنـد كـه   شوروي، و سرعت بخشيدن به قرارداد تجاري با اين كشور بودند، و حتّي پيشـنها 

درصـد نقـدي باشـد.(روزنامه     20تجارت با شوروي به صورت هشتاد درصد مبادله جنسـي و  
- 551،صـص 3؛ ج1384؛ مستوفي، 56، ص1، ج1357؛ بهار، 2، ص1088، ش1300ايران، سال

  )12- 8، صص11، ش1300؛ حبل المتين، سال552
  
  د ضرورتهاي عمومي با منافع تجارتضا 7.3

افع و در حقيقت تضاد ضرورتهاي عمومي جامعه با منافع طبقه تجار به به نظر مي رسد تضاد من
توانست بر چالشهاي صـادرات  شمسي بخصوص، مي1304تا  1300طور عموم، و در سالهاي 

برنج به روسيه بيافزايد. گرچه متاسفانه تاريخنگاري عمومي و متعلق به طبقـات پـائين اجتمـاع    
كاتبات برجاي مانده متعلق به دستگاههاي حكومتي متاثر از چندان گويا نبوده و عمدتا اسناد و م

ساختار قدرت و  در راس آن تجار است[ تجار با توجه به نقش آفرينـي مـوثر در نهضـت نـه     
چندان دور مشروطه و نيز اعمال نفوذ در مجلس شـوراي ملـي، در كنـار نفـوذ سـنتي در بـين       

در تاريخ معاصر ايـران ظاهـار شـده انـد]،     همواره به عنوان يك جريان اثرگذار  10علماي ديني،
ليكن جسته و گريخته تصويري از شرائط عموم جامعه بعضاً قابل استنباط خواهد بود. در همين 
راستا به نظر مي رسد تجار در پي تعقيب منافع خود سعي در وارونه نشان دادن واقعيتهاي روز 
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 11داشته اند.- به ويژه در امر صادرات- و در نتيجه تاثير بر تصميمات و دستورات دولت مركزي 
ضمن آن كه مي بايست مكاتبات و اقدامات مستقل تجار را نيز در نظر گرفـت. نتيجـه آن كـه    

مذهبي تجـار و نيـز در پرتـو     - بيراه نيست اگر گفته شود حكام محلي تحت تاثير نفوذ سياسي
يا منافع طبقه تجار واقـع  تطمع قدرت مالي آنان، گرچه در آغاز بر سر دوراهي منافع عمومي و 

شد كه البته در نهايـت، خـود موجـب    شدند، ليكن در نهايت به نفع تجار گزارش تنظيم ميمي
  گرديد. هاي اجتماعي ميهاي عمومي و بعضا اعتراضات و ناامنينارضايتي

هـايي  ترديد تناقضات و سردرگميدر موضوع صادرات مواد غذايي و در راس آن برنج، بي
حكّام نواحي شمالي[و در حقيقت دولت مركزي) در سالهاي مورد اشاره، وجود داشـته  در بين 

شد. در اين ميان، گاهي تجـار نسـبت   است كه خود گاهي با نگرانيهاي سياسي در هم تنيده مي
 تجـار  به مقامات دولتي غيرهمسو با منافعشان دعوي شكايت مي كردند، به طور مثال اتحاديـه 

 ماليـه  ش، نسـبت بـه اقـدام اداره   1303در اسفند  وقت وزرا تلگراف به رياستبا ارسال  آستارا
در ممانعت از صادرات برنج به روسيه، شكايت و ادعاي خسارت كرده است. ضمنا  آذربايجان

از وي خواسته است تا به اداره مذكور دستور دهد تا مجوز الزم را براي صادرات برنج از سوي 
ار مذكور براي توجيه خواسته خود به خسـارات مـالي و جـاني در    اداره مذكور صادر شود. تج

نتيجه انقالبات، ضرر و زيان كشاورزان، ذخيره نيازمنديها توسط عموم جامعه و در نتيجه وجود 
برنج مازاد بر مصرف داخلي، ضرورت ترقي وضعيت زارعين، تنزل برنج در بازارهاي داخلـي،  

رسد كـه ايـن مسـاله در    در همين راستا به نظر مي 12رند.افزايش قيمت برنج در روسيه اشاره دا
- 127- 40ديگر شهرهاي نواحي درياي خزر عموميت داشته اسـت(ر.ك.متما، شـماره راهنمـا    

م). اگرچه راستي آزمايي از دعاوي تجار و با توجه بـه ضـعفهاي تاريخنگـاري ايرانـي كـار      14
  باشد.دشواري مي

با صادرات برنج در برخـي از مقـاطع زمـاني طـي      كه مخالفت دولتدر آن سوي، در حالي
هاي مردم به دولت در راستاي پيشگيري از كمبود آذوقه دوره موردنظر، عمدتا بخاطر فشار توده

سو، تجار، وبازرگانـان و سـودجويان بـازار    در داخل كشور و عدم قحطي در جامعه بود، در آن
خاستند. يكي از اين موارد، مربوط ت بر ميبرنج، از هر طريقي براي مخالفت با اين تصميم دول

ش است، كه تجار برنج با تلگرافهايي، خطاب به رياست وزراء، خواسـتار  1300به زمستان سال
لغو اين دستور شدند، ضمن آن كه به توقيف مال التجاره شان در بادكوبه و توسط دولت روسيه 

ون منـع صـادرات بـرنج و نيـز     اشاره نمودند كه خود، از واكنش طرف خارجي نسبت بـه قـان  
گروكشي آنها و محتمال فرصت طلبي تجار ايرانـي بـراي درخواسـت ايـن مقـرّرات حكايـت       
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ار بـه دولتمـردان     ن). همچنين در يكي از نامـه 0- 0- 12669دارد(متما،شماره راهنما   هـاي تجـ
 و حيـف  از ش، آنان ضمن به ميان آوردن موضوعاتي همچون نارضـايتي 1300مربوط به اسفند

 بـه  آن تجـارت  انحصـار  بواسـطه  بـرنج  قيمـت  تنزل روسيه، و قفقاز در اهالي التجاره مال ميل
فرادستان و بازرگانان  نامساعد هايي همچون اوضاعتجارت، و بهانه آزادي عدم و خاص كمپاني
جنگل از جمله تاراج اثاثيه منازل و بعالوه خراب شدن خانه ها، احتراق  نهضت بواسطه گيالني

دكاكين و كاروانسراها از يكسو و نيز با يادآوري قول وزير جنگ مبني بر جبران ضرر و زيانهاي 
حاصل از انقالبات گيالن از ديگر سو، خواهان لغو دستور منع صـادرات بـرنج گرديدنـد(متما،    

رسـد بازرگانـان سـاكن در شـمال كشـور، بـا       م). همچنين، بنظر مي14- 496- 8شماره راهنما  
هـاي انتخابيـه نماينـدگان مجلـس در     از سرمايه اقتصادي خود، و نفوذي كه در حـوزه استفاده 

- آوردند تا محدوديتشهرهاي شمالي كشور داشتند، از طريق اين نمايندگان، به دولت فشار مي

هاي صادرات برنج را لغو نموده، يا حداقل از آن، بكاهند. چنانكه در برخي از جلسات مجلس 
پرداختند، به طـور مثـال   مايندگان، به طرح اين موضوع در صحن مجلس ميپنجم، تعدادي از ن
ش، يكـي از نماينـدگان ضـمن تـذكر بـه وزارت ماليـه در       1303در سال  93در جلسه شماره 

خصوص منع صادرات برنج به روسيه، به ضرر و زيانهاي تجار در متوقف ماندن برنجشـان در  
احتـرام بـه تجـارت آزاد، خواسـتار از سـرگيري      گمرك اشاره دارد. وي ضمن اشاره بـه لـزوم   

توليـد بـرنج سـه     1302صادرات برنج گرديد. او همچنين اين گونه اظهار داشت كـه در سـال   
ميليون و دويست هزار پوند و صادراتش دو ميليون و صد هزار پوند بوده اسـت. در ادامـه نيـز    

ن ميزان بوده است(مشـروح  تجار براي صادرات به همي 1303خاطرنشان نمود كه خرديد سال 
) و در يكي ديگر از جلسات، يكـي از  1303قوس  19، 93مذاكرات مجلس دوره پنجم، جلسه 

نمايندگان مجلس(قائم مقام الملك) به تلگراف تجار گيالني اشاره دارد كه درخواست نمودنـد،  
ده اسـت،  مجلس به وزارت ماليه تذكر بدهد كه چرا مانع از صادرات برنج صدري به روسيه ش

آذوقه عمومي نيست. ضمن آن كه مي آورد برنج صدري در گـيالن   13حال آن كه برنج صدري
تومان خريد و فروش مي شود(مشروح مـذاكرات مجلـس    30تومان و در روسيه  10خرواري 

؛ جلسـه  1303جـدي  11، 103؛ همچنـين ر.ك. جلسـه   1304ارديبهشت  3، 154پنجم، جلسه 
  ).1304آذر  8، 223؛ جلسه 1303، جدي 105

همـين بـس كـه عمـدتا      - محلـي و چـه ملـي    - در نفوذ تجار بر بخش سياسـي حكومـت  
گرفت كه خـود، از سـيطره   درخواستها و شكوائيه هايشان مورد پذيرش رياست وزراء قرار مي

شان  به انحاء مختلف، بر ساختار سياسي قدرت حكايت دارد. به طور نمونه تلگـراف يكـي از   
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ش 1304ه نام يوسف خان محمودي رشتي به رياست وزرا مقارن فروردين تجار معتبر گيالن ب
بر اين امر صحه مي گذارد. وي ضمن شكايت از گمرك خانه انزلي بخاطر ممانعـت از حمـل   

هزار پوط)، مدعي گرديده است كه خسارت زيـادي بـر او وارد شـده     8برنج به روسيه(حدود 
برنج توسـط وي هـيچ خللـي در امـر ارزاق     است. وي در ادامه مدعي شده است كه صادرات 

عمومي ايجاد نخواهد كرد. نكته عجيب آن كه خواسته او مـورد موافقـت رياسـت وزراء قـرار     
گرفت كه خود از نفوذ تجار در راس هرم قدرت و دريافـت امضـاهاي طاليـي بـراي پيشـبرد      

 م).  همچنـين نامـه  14- 127- 48منافعشان در سريعترين زمان حكايت دارد(متما، شماره راهنما 
وزرا مقـارن   رياسـت  بـه  معينـي  يكي از تجـار برجسـته و متمـول گـيالن بـه نـام سـيدمهدي       

ش به نظر مي رسد بيشتر از ترفندها و شگردهاي اين قشر براي فرار از قـانون  1304ارديبهشت
وي در نامه خود بـه ادعـاي خسـارات امـوال و تجـارتش در       منع صادرات برنج گواهي دارد.

 تنزل به علت طي سالهاي قبل از آن و نيز خسارت گيالن صفحات به متجاسرين حمله ماجراي
 حمـل  ممنوعيـت  حكم بدنبال روسيه و به حمل جهت شده خريداري برنج پوط 1000 قيمت
خارج، اشاره دارد. ضمن مدعيست كه صادرات اين محصول به طهران نيـز بـه صـرفه     به برنج

به وزارت جليه ماليـه بفرماينـد كـه    «وزراء مي خواهد كه  نبوده است. وي در خاتمه از رياست
متمـا،  »(جواز عبور مقدار يك هزار پوط برنج صدري براي روسيه به جان نثار  مرحمـت شـود  

  م).14- 127- 43شماره راهنما 
يكي ديگر از ترفندهاي تجار برنج براي دور زدن دستور منع صـادرات بـه روسـيه، اعـالن     

 رياسـت  بـه  بارفروش(بابل) برنج تجار بوده است، به طور مثال، تلگرافصادرات برنج قديمي 
 گمـرك  اداره از شـكايت  ش بر ايـن امـر داللـت دارد. آنـان ضـمن     1304مقارن شهريور  وزرا

 مكـاره  بـازار  [بـه ميـزان ده هـزار كيسـه]به     آنها برنج محموله حمل از جلوگيري در بارفروش
علت كهنگي اساسا مورد اسـتفاده اهـالي نيسـت و     شوروي، مدعي شده اند كه برنج مذكور به

و اگر بيشتر از اين متوقف بماند، به كلي فاسد خواهد شد. در پاسخ به اين نامه،  14خريدار ندارد
براي حمل برنج كهنـه بـه بـازار مكـاره، از     «رياست وزراء به وزارت  ماليه دستور مي دهد كه 

م) كه البته خود 14 - 127 - 23شماره راهنما متما، »(طرف گمركات سواحل خزر ممانعت نشود
  از نفوذ تجار در ساختار سياسي قدرت خبر مي دهد.
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  . نتيجه گيري4
برنج بعنوان يكي از محصوالت زراعي برجسته شمال ايـران، همـواره نقـش اثرگـذار و نسـبتاً      

ر داشـته  بديلي در مناسبات تجاري ايران با همسايه شمالي خود يعني روسـيه در دوره قاجـا   بي
است، چنانكه در غياب اقتصاد صنعتي و با نظـر بـه عـدم پويـايي و رونـق در حـوزه اقتصـاد        
خدماتي، گيالن و بويژه مازندران تقريبا همانند امروز، با اقتصاد زراعـي و محصـوالتي هماننـد    

در برنج شناخته شده، و كاالي مزبور از اقالم صادراتي عمده و بسيارمهم شمال ايران به روسيه 
شد، كه براي هر دو كشور داراي منفعت بود. با اينحال، در سالهاي ايرانِ پيشامدرن محسوب مي

ش، صادرات برنج ايران 14تر، در سالهاي نخست قرنپاياني حكومت قاجار، و به عبارتي دقيق
 ها در دوره موردنظر، ايجاد محدوديتهايي جدي روبرو گرديد. يكي از اينبه روسيه، با چالش

مقطعي و البتّه متناوب در صادرات برنج به روسيه از سوي حكومت ايران بود، كه البتـه تحـت   
فشار اكثريت توده مردم در مناطق شمالي كـه در تنگناهـاي غـذايي و كمبـود خواروبـار قـرار       

مشي مبادرت ورزيدند. عامـل بعـدي بـه بـروز قحطـي و      داشتند، دولتمردان ايراني به اين خط
گـردد، مقامـات   نه محصوالت غذايي در خاك روسيه طي سالهاي موردبحث بر ميكمبود پردام

حكومت نوپاي شوروي سعي كردند با حجم گسترده خريد برنج از مازندران و گيالن، كمبـود  
مواد غذايي در قلمرو خود را جبران نمايند، اما همين اقدام آنها، به كمبود ارزاق، بويژه برنج در 

يت مقامات ايراني در اين زمينه دامن زد. چالش سوم، به مساله قاچاق كاال، شمال ايران و حساس
گردد،كه همين مقوله يعني ارسال برنج از ايران به شوروي از طريـق مبـادي   منجمله برنج بر مي

شد تا آسيب جدي در زمينه صادرات برنج ايراني به روسيه غيرقانوني و غيررسمي، موجب مي
نمود بلكه منافع ين روند، نه تنها برنج در بازار داخلي را با كمبود مواجه ميوارد گردد، چراكه ا

كـرد. عامـل   گمركي حاصل از صادرات برنج ايران به همسايه شمالي را هم دچار نقصـان مـي  
گردد كه در حوزه ترانزيت كاال وجـود داشـت، فقـدان وسـايل و     هايي بر ميچهارم، به چالش

هاي داخلي مناسب در زمينـه حمـل و نقـل ريلـي،     عدم زيرساختتجهيزات مدرن و همچنين 
شد تا در حوزه صادرات برنج ايران به روسـيه  هاي دريايي، سبب ميزميني و مهمتر از همه، راه
ها بودند كه موقعيت وري كاملي وجود نداشته باشد و هميشه اين روسطي دوره موردنظر، بهره

با ايران داشتند. چالش بعدي، مربوط به نوع مشي اقتصادي برتر و دست باال را در تجارت برنج 
باشد، چرا كه حكومت كمونيستي شوروي با نظر به اقتصاد دولتـي و  حكومت وقت روسيه مي

هاي خود، قائل شـد،  اي براي تجارتخانهدستوري خود، امتيازات و تسهيالت انحصاري و ويژه
تجـار ايرانـي در زمينـه خريـدوفروش بـرنج      توجهي براي كه همين امر، سبب محدوديت قابل
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گرديد. چالش آخر نيز به تعارض منافع جامعه و اكثريت مردم در شمال ايران(كه قـوت غالـب   
شود، چرا كـه، در  آنان برنج بوده)، با منافع بازرگانان و دالالن بازار برنج شمال ايران مربوط مي

رخي مقاطع زماني رنـج بـرده و از بـروز    حالي كه از يك طرف، توده مردم از كمبود برنج در ب
- قحطي و گرسنگي هراس داشتند، تجار و سودجويان برنج، بخاطر منفعـت طلبـي و شخصـي   

مندي از سود اقتصادي بيشتر نگري، از هر طريقي براي صادرات برنج به روسيه در راستاي بهره
  جستند.بهره مي

 

  ها نوشت پي
 

  شده و ميشوند. تقديم به پدران و اجداد كشاورزمان كه در طول تاريخ با داسهاي نامرئي درو . 1
 كيلومتر، ظرفيت باالي روسيه براي جذب محصوالت كشاوري و 2500داشتن مرز مشترك به طول . 2

طرف مهم تجاري ايران باشد. اين  طور طبيعي،سيه به ودامي به ويژه شمال ايران، موجب گرديد تا ر
 بـه سـبب نداشـتن    ،چرا كه ايـن خطـه  مالي كشور بيشتر صدق مي كرد، ويزگي در باره استانهاي ش

از راه دريا كه حمل و  ار روسيه وابسته بود و هموارهكامال به باز ،ايرانراههاي ارتباطي با نقاط داخلي 
. اسـتانهاي شـمالي   75طاهر احمدي، - نقل كاال در آن سريع و ارزان بود، با روسيه داد و ستد داشت

- براي انتقال فراورده هاي خود به درون كشور و بازارهاي جهاني با مشكالت فراوان رو به رو بودند
شد تا اين كشور نقش لذا بيشتر توليدات خود را به روسيه مي فرستاند كه خود موجب مي .75همان: 

. حتـي بيـراه نبـود (گـر چـه      76همان: - اساسي و بسيار مهم در حيات اقتصادي ايران به عهده بگيرد
ممكن است توام با اغراق تلقي شود) روسها بر اين باور بودند كه ايران در واقـع فقـط از بخشـهاي    

الي تشكيل شده است و اين قسمت كامال به روسيه متكي است. همه توليدات استانهاي شـمالي  شم
كه بايد صادر شوند، فقط مي توانند به بازار روسيه فرستاده شوند و اگر مـا خريـد خـود را متوقـف     

  )28- 27: 1369كنيم، ايران طي يكماه ورشكست مي شود(همايون الهي، 
  كيلوگرم. 16روسيه و معادل  واحد اندازه گيري وزن در. 3
البته برخي از تجار به بهانه انعقاد معامله با طرف روسي قبل از حكم منع حمـل بـرنج بـه خـارج از     . 4

كشور، با ارسال عريضه هايي خواستار ارسال برنج ميشدند كه معموال منوط به موافقت رياست وزراء 
ن درخواستها داللت دارد. ضمنا گرچه برخي از بوده است. اسناد موجود بر موافقت وي با برخي از اي

آنان صدور برنج در ازاي واردات كاالهاي ضروري و نيز احتمال ضبط بيعانه توسط طـرف روسـي،   
عدم فروش در بارارهاي داخلي و در نتيجه ضرر و زيانهاي مالي را چاشني درخواستشان مي كردند، 

نج در حجم باال و در دوران منع صادرات متداول ليكن به نظر مي رسد نوعي ترفند براي صادرات بر
است. ضمن آن كه بي ترديد در اين مقطع سود حاصل از صـادرات بـرنج قابـل اعتنـاء بـوده و بـه       
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شمسي ر.ك.به: آرشيو اسـناد  1300جهت نمونه ها و از سال  - دردسرهاي اداري آن مي ارزيده است
  ن.0- 0- 24719همان،  شماره راهنما م؛ 12- 1286- 11موسسه تاريخ معاصر  شماره راهنما  

. البته دستور منع صادرات برنج گاهي بنا به شرائط و يا محتمال به طور موردي و در دل همين سالهاي 5
از  1304سخت تامين آذوقه عمومي ملغي گرديد. چنانچـه نخسـت وزيـر وقـت در در ارديبهشـت     

ج در سال زراعـي گذشـته و نيـز    وزارت ماليه خواسته است كه به علت برداشت خوب محصول برن
نزديكي برداشت محصول سال زراعي جدي،  و از آنجايي كه احتمال قحطي ضعيف اسـت، اجـازه   

خروار بـرنج صـدري    500خروار  برنج صدري به آقاي ميرزا احمد تاجر طهراني و نيز  850صدور 
موسسه تـاريخ معاصـر   آرشيو اسناد - متعلق به آقاي محمدحسين تاجر اصفهاني به روسيه دارده شود

م. پاسخ وزارت ماليه به اين خواسته نيـز مبنـي بـر عمـل آن بـوده      14- 127- 26ايران،شماره راهنما  
م. نكته ظريف در اسامي 14- 127- 27آرشيو اسناد موسسه تاريخ معاصر ايران،شماره راهنما   - است

  ر دارد.  تجار برنج از تجارت پرسود آن و نقش آفريني تجار تهراني و اصفهاني خب
آرشـيو اسـناد    - . ظاهرا در اين زمان آزادي صادرات برنج نه چندان مرغوب گرده معمول بوده اسـت 6

  م.14- 127 - 44موسسه تاريخ معاصر ايران، شماره راهنما 
. گويا برخالف مردم روسيه كه غذاي اصليشان گندم بوده است، در مناطق چون قفقاز و بخشـهايي از  7

  آسياي مركزي، برنج غذاي اصلي محسوب مي گرديد. 
ش با پيش بيني و متعاقبا نگرانيهاي جدي خطر قحطي مواد 1301. نه تنها جامعه مازندران اوائل سال 8

وده است، اسناد برجاي مانده از اين گـيالن ايـن مقطـع بـر ايـن      غذايي و در راس آن برنج رو برو ب
دغدغه عمومي صفحات و  نواحي شمالي ايران بيش از پيش صحه مي گـذارد. چنانچـه كـارگزاري    

) ضمن درخواست اقدام موثر از سوي دولـت  1301رشت در نامه ايي به وزارت خارجه (ارديبهشت
جلسي از مالكين و تجار در دارالحكومه، توافق گرديـد  مركزي، اين گونه گزارش داد كه با تشكيل م

آرشـيو اسـناد   - شـود، جلـوگيري شـود   تا از حمل برنج به خارجه تا مهرماه كه برنج جديد توليد مي
  م.  12- 1518- 126موسسه مطالعات تاريخ معاصر، شماره راهنما، 

و نمايندگان آن در گيالن و مي رسد عدم توانايي در كنترل قاچاق برنج توسط دولت مركزي  . به نظر9
مازندران كه البته با اعمال نفوذهايي روبرو بوده است، در اين مكاتبات اعتراضي و نيـز شـكوائيه هـا    

  مشهود است. 
ش تشكيل گرديد[ با دهها 1298كه در سال » هيئت اتحاديه تجار«وجود تشكيالتي با عنوان  . ضمن10

چانه زني آنان در سطح ملي و منطقه اي دو چنـدان  شعبه داخلي و خارجي] نيز مي توانست قدرت 
). اسناد موجود از مداخله تشكيالت مـذكور در حـل   106،114: 1392سازد(ر.ك.به: ترابي فارساني، 

در مـذاكره بـا نهادهـا و     –موانع و مشكالتي است كه در تجارت تجار ايرانـي بـا روسـيه شـوروي     
). در همين راستا در 121- 119يت دارد (همان: و به نفع تجار حكا - اشخاص داخلي و حتي خارجي
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شمال ايران و در ذيل هيئت اتحاديه تجار، نهضت اقتصاد شكل گرفت كه خـود عمـدتا بـراي رفـع     
مشكالت تجار شمال ايران و به ويژه در تجارت با روسها بود. فلسفه شكل گيري آن وقـوع بحـران   

رضاخان بود كه خـود موجـب نوشـتن     تجاري با همسايه شمال و حتي تا سالهاي نخست حكومت
نامه هاي اعتراضي به اركان دولت، مجلس و روزنامه ها و تالش هيئت در راهيابي و اعزام نماينده يا 
براي مذاكره در مورد مشكالت بود كه خود بيانگر انسجام درونـي ايـن طبقـه و واكنشـي در مقابـل      

  ).126ضعف سياست خارجي دولت محسوب مي شد(همان: 
ست اين تحليل نيز مطرح شود كه همزمان با صادرات بـرنج بـه خـارج از كشـور،     ا ر چه ممكنگ. 11

ت بـه احتمـال قحطـي    له منتقع مي شدند؛ ليكن نمـي بايسـ  قاعدتا كشاورزان نيز از درآمدهاي حاص
ر بر عموم جامعه، سود غالب و در عين حال نابرابر تجار به علت انبار تعمومي و در نتيجه آسيب بيش

ن محصوالت كشاورزي و با خريد از كشاورزان در فصل برداشـت و در نهايـت تضـاد طبقـاتي     كرد
  تاريخي بين رعيت و تاجر غفلت كرد. 

وسل و در حقيقت تمسك تجار برنج به بهانه ها و در حقيقت ترفندهاي مختلف كه برخي از آنان . ت12
فكار عمـومي و بـه ويـژه دولتمـردان     كامال دروغين بوده است، خود از استفاده ابزاريشان در فريب ا

  گواهي دارد. سياستي كه عموما با موفقيت قرين بوده است. 
 ، برنج به سه دسته تقسيم گرديد: برنج چمپا كه معموال براي تجارت آزاد1304تا  1300. در سالهاي 13

زاد صـادراتش آ  ،و در صورت مازاد بر مصرف داخلي نج رسمي كه خوراك عمومي مردم بودبود، بر
اعالن گرديد و در نهايت برنج صدري كه گفته شده است در صورتي ما به ازادي نيمي از صادراتش، 

  .5، دوره 233جلسه - آرد وارد كشور شود، صادراتش منعي نخواهد داشت
البته اين ادعاي تجار چندان با واقعيت منطبق نمي باشد و برنج كهنـه بـه لحـاظ پخـت و كيفيـت،       .14

  نسبت به برنج جديد داشته و دارد.مزاياي بيشتري 
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