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 انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی نگاهی به

 1امین آریان راد

 

 

 چکیده 

در فضای ملتهب پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و استعفای رضاشاا،  انمنان روابا     

یر شوروی  با هدف توسعة رواب  فرهنگی و ایماد حسن تفاهم فرهنگی ایران و اتحاد جناه

هایی در شهرهای بزرگ هنچون تبریاز   و دوستی دو ملت در تهران برپا شد و به مرور شعبه

ش. در قالاب  2312-2331هاای  مشهد  گرگان و اصفهان تأسیس کرد. این انمنان در ساا   

رهنگی شوروی در ایران داشت  اماا  های گوناگون  نقشی مهم در پیشبرد دیپلناسی ففعالیت

های آن مدتی دچار رکود شد و ممله نیز پس از یک سا  ش. فعالیت2331مرداد  12پس از 

هاای واود را از سار     منن پس از چند ساا  دوباار، فعالیات   از انتشار باز ایستاد. اگر چه ان

ة انمنان روابا    گرفت  اما هیچ گا، رونق گذشته را بازنیافت. تاکنو پژوهشی مستقل در باار 

فرهنگی ایران و اتحاد جناهیر شوروی سوسیالیستی صورت نگرفته است. در ایان پاژوه    

هاا و باا روش تااریخی    ای و اسنادی و گردآوری داد،کوش  شد، است تا با روش کتابخانه

جریان تأسیس و فعالیت انمنن توصیف و تحلیل شود و باه رویادادهایی کاه باه افاو  آن      

 زد.انمامید  بپردا

 
 واژگان کلیدی:

 رهنگی ایران و شورویایران  اتحاد جناهیر شوروی  انمنن رواب  ف
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 مقدمه

 ءآن رضاشااه اساتافا   و در پیقوای متفقین وارد ایران شدند  .ش1911در شهریور 

داد و حکومت را به محمدرضا شاه واگذار کرد. قوای متفقین ضامن گتاترش نفاور درا     

هاا،  تأسیس کردند. آمریکاایی عنوان انجمن روابط فرهنگی  هایی تحتانجمن ،مدت خود

کرده بودند، اما تأسیس مریکا را آانجمن روابط فرهنگی ایران و  .ش1911در سال گرچه 

ا  سار  فاالیات خاود را    .ش1911در اواخار   ،ها وقفاه پس ا  مدت کردند و فاالیتی نمی

جمن فرهنگی ایران و انگلایس  به طور رسمی ان .ش1911ها نیز در تیر . انگلیتیگرفتند

. در هاایی داشاتند   تر نیز باه طاور ریررسامی فاالیات    چند که پیش را افتتاح کردند، هر

 1111ایاران و دارای بایش ا     ةاتحاد جماهیر شوروی نیاز کاه همتاای    ،چنین شرایطی

وارد میادان   ،باا ایاران باود    ی و تاارییی بتایار  کیلومتر مر  مشترک و مشترکات فرهنگ

ای ا  انجمان رواباط   شاابه  ،برای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی خاود رهنگی شد و رقابت ف

را در تهاران افتتااح کارد.     1فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای خارجی )وکس(

انجمان رواباط   تأسایس  سارانجام باه    ،جریانی که در ادامه ا  آن سین گفته خواهد شد

 تتی انجامید.  فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالی

 .ش1911-1991 هاای طی ساال  انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی

انجمان رواباط    ةدر پیشبرد دیپلماسی فرهنگی شوروی در ایران داشت. توجه ویاژ  نقش مهم

های بتیار باه  فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای خارجی )وکس( به انجمن و کمک

برگازاری   مانناد میتلفی  های در  مینه ،ت. این انجمن در طول یک دههاس نظرید این ؤآن م

نشینی، کالس  بان روسی، متابقات ور شای و اعازام    های سینرانی، پیش فیلم، شبنشتت

 منتشر ساخت.   پیام نوای به نام و مجله فاال بودفرهییتگان ایرانی به شوروی 

                                                           
1. Society for cultural relations with foreign countries (VOKS) 
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باا وجاود    ،محمد مصاد   و سقوط دولت دکتر .ش1991مرداد  12پس ا  کودتای 

هاای  بهبود روابط دو دولت، دیپلماسی فرهنگی شوروی در ایران رو به افول نهاد، فاالیت

انجمن برای مدتی دچار رکود شد و نقش خود را در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی شوروی 

اما  ،های خود را ا  سر گرفت چه انجمن پس ا  چند سال دوباره فاالیت اگر .ا  دست داد

گتترش بیش ا  پیش روابط ایران با آمریکاا   ؛ حال آنکهچگاه رونق گذشته را با نیافتهی

که چه عواملی  پرسش این استهای رربی با دیپلماسی فرهنگی همراه بود. و سایر دولت

هاران را  ت ةهای افول انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحااد جمااهیر شاوروی شااب     مینه

تحاول در مناسابات ایاران و شاوروی،     ش آن اسات کاه   وه؟ مدعای ایان پاژ  آوردفراهم 

انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شاوروی  آن با ارتباط تحرکات حزب توده و 

و مشاکالت   انجمان هاای  ، میالفت نمایندگان مجلس شورای ملی با فاالیتتهران ةبشا

 .  کرد مینه افول آن را فراهم  ،مالی

 

 اندازی انجمنراه

پس ا  پیارو ی انقاالب در شاوروی و اساتقرار حکومات،       .م1311وریل در هفتم آ

تشکیالتی موسوم به انجمن روابط فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی با کشاورهای خاارجی   

)وکس( بارای تااامالت فرهنگای یاا در واقای تبلیار افکاار انقالبای شاکل گرفات و در           

ای ا  شاابه  (.69-61: 1916اسافند  ، پیام نوکرد ) تأسیسهایی کشورهای میتلف شابه

(. 1 :1911، اطالعاات اما فاالیت چندانی نداشت ) ،اندا ی شداین انجمن نیز در ایران راه

 ةدار برقاراری و توساا  انجمنای کاه عهاده   تأسایس   ةاندیش .ش1911دوم سال  ةدر نیم

مشاکالت   ،قوت گرفت. در آرا  ،روابط فرهنگی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی باشد

 اسااس پیشانهاد   . بار ش1911خرداد  11ا  جنگ مانی کار شد، اما اندکی باد در ناشی 

بهمان   11ای کاه در  فرهنگتاتان ایاران باه موجاب اساسانامه     به دولت، ساید نفیتی 

باه ناام انجمان    ا  اعضای خود انجمنی  ،به تصویب و ارت فرهنگ رسیده بود .ش1911
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نیاز در نیتاتین رو هاای کااری      . ایان انجمان  1تشاکیل داد المللی روابط فرهنگی بین

مجزا برای برقراری روابط فرهنگای باا اتحااد جمااهیر      ةچهار شاب گرفت تصمیم خویش

. تشاکیل دهاد  مریکا و کشاورهای عربای، هندوساتان و افسانتاتان     آشوروی، انگلتتان، 

اسافند هماان ساال باه تصاویب       16روابط فرهنگی ایران و شاوروی در   ةشاب ةاساسنام

علای   ،کاری به این گتتردگی برآیاد  ةا  عهد توانتت نمیآنجا که این شابه اما ا   ،رسید

وقات، حمیاد سایاح، نا ار      ةسهیلی نیتت و یر وقت، محمد ساعد و یار اماور خارجا   

 .ش1911آباان   2اندا ی انجمنی متتقل افتادند. در راه به فکراعتمادی و ساید نفیتی 

ماکتایمو  کااردار سافارت شاوروی و     هماراه   ،1بیتت و دو نفر ا  هواخواهان این کاار 

                                                           
 .1 :1911 ،)قدیم( نامه فرهنگتتانن.ک.:  .1
پروفتور محتن ابراهیمی، نا ر اعتمادی، علی ا سر حکمت، حتین دلپاک، دکتر رالمالی رعدی آررخشی، ابراهیم  .1

لشگر اسماعیل شفایی، دکتر قاسام رنای، حتان فر اناه،      ند، محمد ساعد، حتین سمیای، علی سهیلی، حمید سیاح، سر

فر، محمد فهیمی، حتین گل گالب، دکتر حتان لقماان ادهام، سااید نفیتای،      الزمان فرو انسرتیپ حتین فر انه، بدیی

 16ستاان  در تااریخ   ؤمهیاأت  دوم  ة(. در جلتا 12: 1919تی، یجاه، رشید یاسمی )نفرالمرضا نور اد، محمدعلی همایون

سس انتیاب شدند: مجید آهی، دکتر حمید آهی، ابوالحتن ابتهاج، ایارج  ؤفراد  یر نیز به عنوان اعضای ما 1911بهمن 

الشارای بهار، مهندس ا سر پنااهی،  اسکندری، ابوالقاسم اعتصامی، محمد امینی، نصراهلل انتظام و یری، محمدتقی ملک

اهلل دری، دکتار رضاا رادمانش، اباراهیم نبیال سامیای،       یاب اهلل خالقی، ابراهیم خواجه ناوری، حب حتین پیرنظر، روح

نیاا، حتاین طااهر اده، اساماعیل     مصطفی سمیای، فاطمه سیاح، سرلشگر هادی شقاقی، ابوالفضل  دری، رضا  افی 

فرید پاک، مهندس رالمالی فریور، خلیل فهیمی، سرتیپ محمدحتین فیارو ، دکتار فریادون کشااور ، کاریم مبصار       

جدی، حتین منشور، مجید موقر، عیتی مهام، تقی نبوی، علی نصر، حتین نفیتی، موسای ناوری   روشنی، اسماعیل م

پناه، دکتر مرتضی یزدی، اساداهلل یماین   اسفندیاری، محتن وافی،  اد  وثیقی، علینقی و یری، سپهبد مرتضی یزدان

: ابوالقاسام امینای، دکتار مهادی     ستاان افازوده شادند   ؤمهیأت نهم اسفند نیز دوا ده نفر  یر بر  ةاسفندیاری. در جلت

ای، محمادتقی   اده، مهنادس رضاا گنجاه    اده، کاامم کاامم  بهرامی، حتین خیرخواه، رضا رفیای، دکتار قاسام قاسام    

چهاارم تیار    ةاهلل نبیل، سرلشگر احمد نیجوان و عبدالحتاین نوشاین. در جلتا   مصطفوی، سرلشگر حتن مقدم، فضل

افزوده شدند: محمد اد  اتابیکی، دکتر منوچهر اقباال، دکتار علای امیار      سس انجمنؤتن  یر بر اعضای م 13، 1919

حکمت، دکتر رفیی اماین، مهادی بیاانی، اباراهیم پاورداود، ایاران دخات تیمورتااش، مناوچهر تیموتااش، ابوالحتان            

زاد االسالمی، دکتر مصطفی حبیبی تویترکانی، محمد حجا ی، دکتر محمود حتابی، مهندس کریم طااهر اده، بها   هثق

ب شامار  الحتین متاود انصاری، دکتر یوسف میر، علی وکیلی. با این حتاا دفکرت، نصراهلل فلتفی، محمد گرگانی، عب

شاامل دکتار امیاراعلم، دکتار جاواد       در شهریور ماه چهار تان دیگار   (.12-13 )همان، تن رسید 36سس به ؤاعضای م

ساس  ؤجمی افزوده شدند، بدین ترتیب شامار اعضاای م  آشتیانی، دکتر محمد بهرامی و سرلشگر محمد نیجوان بر این 

 (.113 :1919؛ پیام نو، شهریور  61 :1911نو، خرداد به  د نفر رسید )پیام
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دنیپر  و کمیتار  نمایندگان وکس در ایران در و ارت خارجه گرد آمدند و حمید سیاح، 

ماأمور  نا ر اعتمادی، رالمرضا نور اد، حتن فر انه، ساید نفیتای و نماینادگان وکاس را    

ماأمور  گاری  رسید و گروه دی اعضاء بهمن اساسنامه به اطالع 16اساسنامه کردند. در  ةتهی

در این جلته علی سهیلی و مییائیلو  سفیرکبیر شوروی  ،تجدید نظر در آن شد. به عالوه

مدیره، حمید سایاح باه نیابات ریاسات،     هیأت به ریاست افتیاری، محمد ساعد به ریاست 

هاا باه عضاویت     این شیصیت داری وساید نفیتی به سمت منشی،  اد  وثیقی به خزانه

پناه، ابراهیم  ند، نا ر دکتر فاطمه سیاح، سپهبد مرتضی یزدان شدند:هیأت مدیره برگزیده 

الشارای بهار، رالمرضا ناور اد، دکتار مرتضای یازدی، دکتار حمیاد آهای،        اعتمادی، ملک

دیگاری تشاکیل و    ةمهندس رالمرضا فریور و مهندس ا سر پناهی. در نهام اسافند جتال   

وابط فرهنگای ایاران باا اتحااد جمااهیر      اساسنامه تصویب شد و این انجمن با نام انجمن ر

اردیبهشات   16. انجمان در تااریخ   (12-13: 1919 نفیتای، شوروی آراا  باه کاار کارد )    

ها و عالئم تجارتی و اختراعات به ثبت رسید و در دفتر ثبت شرکت 12 ةبه شمار .ش1919

 (.13 :1929قانون تجارت ایاران دارای شیصایت حقاوقی شاد )آقاا اده،       121 ةطبق ماد

-فرهنگ شوروی )وکس( تشکیل یافت و بیشتر فاالیات  ةانجمن ا  همان آرا  در محل خان

 (.119و  111 :1196)لنزوسکی،  شد ی آن با هماهنگی وکس انجام میها

 

 تشکیالت و منابع مالی انجمن

منظور ا لی این انجمن هرگوناه همکااری در   »انجمن،  ةیکم اساسنام ةبر مبنای ماد

شئون علمی و فرهنگی و ادبای و در   ةملل اتحاد جماهیر شوروی در کلیمیان ملت ایران و 

رواباط   ةعلوم و هنرهای  یبا و ادبیات اسات کاه مقصاود ا  آن توساا     ةاول در  مین ةدرج

فرهنگی در میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد حتن تفاهم بین محافال فرهنگای   

 (.1 :1919، امرداد پیام نو) «دو کشور باشدایران و شوروی و تحکیم دوستی و مودت میان 

دار و مدیره مرکب ا  رئیس، نایب رئیس، منشی، خزانههیأت هشتم،  ةبر مبنای ماد

شادند. بار   مجمی عمومی انتیااب مای   ا  طریقده نفر اعضای مشاور در مهرماه هر سال 
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(. 69ان، هما ) بینی نشده بودهفتم محدودیتی برای شمار اعضای عادی پیش ةمبنای ماد

هاا  شان را در دوستی و همکااری باا روس  منافی و ارراض شیصی»کتانی که  ،در نتیجه

 . 1(161 :1922 )علوی،« دانتتند در این انجمن گرد آمدندمی

                                                           
دانیم که این افراد عضویت عادی آن را پذیرفته بودناد:  می ؛شدهایی که گاه ا  اعضای عادی منتشر میا  فهرست .1

آقا، احمد بهمنش، حتین آمو گار، دکتار ساالم   ی آرر، حکمت آلالملوک مصاحب، دکتر مهدفروغ حکمت، شمس

جاوید، دکتر محمدعلی حکمت، خلیل راور، دکتر حتن  فوی، رالمحتین طالبی، محمد عرفان، مارکار قرابکیاان،  

، حبیاب  اهلل یارشااطر احتاان آباادی،  رالمحتین مصاحب، محمود مصاحب، محمد میرفیرایی، دکتر محماود نجام  

، دکتر تقی بهرامی، سارکیس جانبا یاان، عبااس شااهنده،     اختر کیانوری )کامبیش((، 61: 1919تی، یسمایی )نفی

(، آپامیلباسایا  113 :1919ناو، شاهریور   دکتر حتن شهید نورائی، اسماعیل  ابری، علی کریمی، رحیم نامور )پیاام 

ور ی، پادرام کماالی، دکتار لیلای     ، دکتر خدیجاه کشاا  مریم فیرو اسکندر ووا، و.ب. رو نبلوم، الیزابت عیتی بیک، 

نیاا، فریادون ابراهیمای، احماد احتشاامی،      ، مصطفی آدیشاحمدجالل آلمرتضوی، رضا آررخشی، اسداهلل آقا اده، 

، محماد  الماوتی  نورالادین افراشته، جالل افشار، جهانگیر افکااری،   مد اده، عزیزاهلل افشار، محمدعلیدکتر ماین اح

محماد   در، پرویز بهبودی، امیار بیرجنادی، دکتار پرتاو،     ی، منصور باقری، عباس بنیامیر ا النی، اسماعیل انصار
، محمود تاهبا  اده، کریم تادریس، دکتار والدیمیار مااتوینوی      وریجافر پیشه، دکتر جافر پزشک، گنابادیپروین

ودت، عبااس  اقوب توماسف، فیرو  تهرانچای، محمادعلی جاواهری، دکتار حتاین جا      یترکیا، تیگران ترهاکوپیان، 

رضا حکمت، علینقی حکیمی، حتن خاشی، دکتر خااوری،  ، محتن حداد، علیجهانشاهلو اهللدکتر نصرتجهانتو ، 

علای دبیار   محمدعلی خلاتبری، عباس دادیار، احمد داراب، پرویاز داریاوش، حبیاب داناش، ویلیاام دانیال، محاب       

اکبار  حمدحتن ر اقی خمتی، حمید رضاوی، علای  سپهری، محمود دژکام، دکتر ابوالقاسم دیبا، هوشنگ رادپور، م

االمین، ابوطالب روحی، رضا روستا، محمد  اوش، دکتر اسداهلل  اهدی، اسماعیل  نجانی، عماد ساالک، اباوالفت    روح

رضاا  اهلل سپهری، میرحتین سرشار، کریم رضوی طالقانی، سلیمان ساهرابی، علای  سامی، حتنالی سپاهی، حشمت

پور، حتن شیبانی، بهمن شیدانی، محمادتقی  حمدعلی شمیده، عباس شوقی، فیرو  شهابشفایی، حتن شقاقی، م

 الحی، حتن  فاری، محمود  فوی، احمد ضیاء، دکتر رحیم عابدی، احمد آشورپور، دکتر عباس عباسیان، دکتر 

، دکتار  علای عللواوی  ، بزرگ علویگرجی، ابونصر عضد، دکتر احمد عقیلی، اهلل عباسیان میالنی، محمد عبداهللعنایت

اهلل فرجای شاادان، محمادعلی فار ،     الدین فتاحی، رضا فیرایی، عزترالمرضا عمید اده، شمیران عیتی بیک، فت 

الاابدین فرو ش، فریدون فروردین، ژرژ فرهاد، عبداهلل فریاار، احماد قاسامی، اباراهیم     ،  یندکتر رالمحتین فروتن

باری، ابوالقاسم قربانی، سید حتن قرشیان، دکتار عبااس قریاب، مهادی     قایمی تهرانی، محمد قراگزلو، اسماعیل قر

الاابدین قیاامی، پروفتاور سالیمان    بیش قهرمان،  ینقریب، رالمحتین قریب گرگانی، ابوالقاسم قندهاریان، یزدان

-ی، علی، دکتر مصطفی گرامنورالدین کیانوری، کریم کشاور اکبر کاوه، علی کباری، جمشید کشاور ، کاممی، علی

ا سر گرمتیری، آرام گوالووی ، آندره مییائیل گوالووی ، ابوالفضل لتانی، جواد محماد امینای، ابوالفضال مرعشای،     

حتن مقتدری مژدهای، دکتار مهادی    دکتر یوسف مشکی، محمد مشیری، رضا مصطفوی، مصیب مفرح آرری، ابوال

ی، علینقی میراسکندری، حتاین میرمیرانای،   یدپردا ؤ، احمد موسوی، حتن موقتی، نا ر م اده، خلیل ملکی ملک

اللهای، عباداهلل ناوایی،    جمال میری، ابراهیم ناجی، آرداشس نا اریان، ابوالفضل نا حی، محمد نظری، احماد نامات  
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ایاران   وقات  نیتات و یار   ،نهام  ةبر مبنای ماد ،بر ایرانی بودن انجمنتأکید برای 

نمایندگان تأثیر نفور و  مراقبت بربرای  ،ریاست افتیاری دائم را بر عهده داشت. به عالوه

سفیر کبیر شوروی نیز ریاست افتیاری را بر عهاده داشات و بار     ،نهم ةماد بنابر ،شوروی

، امارداد  پیاام ناو  مادیره باود )  هیأت وکس در ایران عضو دائم  ةنمایند ،دهم ةمبنای ماد

یرکبیر شوروی علی سهیلی و مییائیلو  سفش. 1911بهمن  16(. بنابراین در 1 :1919

 (. 12، اری انتیاب شدند )نفیتیبه ریاست افتی

مدیره، حمید سیاح به نیابت هیأت محمد ساعد به ریاست ش.  1911بهمن  16در 

داری و دکتر فاطمه سایاح،  ریاست، ساید نفیتی به سمت منشی،  اد  وثیقی به خزانه

لشاارای بهاار، رالمرضاا    اپناه، ابراهیم  ناد، نا ار اعتماادی، ملاک    سپهبد مرتضی یزدان

مهنادس ا اسر    نور اد، دکتر مرتضی یزدی، دکتر حمید آهی، مهندس رالمرضا فریاور و 

عماومی   ةسپس در جلت (.12-13، همانمدیره برگزیده شدند )هیأت پناهی به عضویت 

 :جدید انتیااب شاد   ةمدیرهیأت  ،تن ا  حاضران 12ی أبر اساس ر .ش1919بهمن  16

اهلل جهانبانی و عبدالحتین متااود انصااری   تیمتار سرلشگر امانعلی سهیلی )ریاست(، 

داری( و دکتار  )نیابت ریاست(، ساید نفیتی )منشی کل(، ابراهیم نبیل سامیای )خزاناه  

ی، محماد پاروین گناباادی و حتاین     فاطمه سیاح، دکتر قاسم رنی، دکتر مرتضی یازد 

(. بادها مریم فیرو ، 61 :1919، خرداد نوپیام) رسیدندمدیره هیأت گالب به عضویت  گل

 شادند  ی و کریم کشاور  جایگزین علی سهیلی، متاود انصاری و دکتر رنیرّاله دلجبیب

حتاین   ا  آن سوی، .شرکت کننددر جلتات انجمن  توانتتند نمیمتافرت  سببکه به 

دی  13 ةدر جلتا  کارد،  شارکت نمای   در جلتات انجمان  که دلیل این گالب نیز بهگل

 1 ة(. در جلتا 11 :1911، اردیبهشات  پیام نوتتافی شناخته شد )ضمیمه مش.  1911
                                                                                                                                        

اشر  والی، ابوالفت  وثاو   ماانی، مهادی وحادت، اماین      نفس، منوچهر وارسته، علینقی نیکحتین نویتی، علی

 اده، مهدی هاشمی نجفی، هادی هدایتی، دکتار رالمرضاا هشاترودیان،     یری، مصیب وکیلو یر اده، دکتر کامم و

شاود  گونه که مشاهده مای . همان(61-69: 1911خرداد نو، متاود همایونی، ابوالفضل یزدانی، گابریل یوسیپ )پیام

دانایم کاه   تنها مای  ،نیتتبتیاری ا  این افراد عضو حزب توده بودند. ا  شمار اعضای انجمن اطالع دقیق در دست 

 (.11 :1911، اردیبهشت پیام نونفر رسید )ضمیمه  211شمار آنان به  1911در اردیبهشت 
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اهلل دری و کاریم   اد   اد  متتشار الدولاه )ریاسات(، حبیاب   ش.  1911اردیبهشت 

کشاور  )نیابت ریاست(، دکتر مرتضای یازدی، دکتار رالمحتاین فاروتن، دکتار اختار        

راهیم نبیال سامیای باه    کامبیش، محمد پروین گنابادی، بزرگ علوی، مریم فیارو ، ابا  

هیاأت  بیاش قهرماان باه عناوان     مدیره و دکتر رادمنش، کیانوری و یزدانهیأت عنوان 

 (.11، همانبا رسی برگزیده شدند )

ادبیات " ةگانهای ششستان تشکیل کمیتیونؤمهیأت پس ا  تصویب اساسنامه، 

و  "جهاانگردی ور ش و "، "موسیقی و تئاتر و سینما"، "پزشکی و بهداشت"، "و نشریات

باه یکای ا  ایان     ءرا تصویب کارد و هار کادام ا  اعضاا     "شناسیهنرهای  یبا و باستان"

مرکزی در تهران کار خود را آرا  کارد. باادها    ةها پیوستند. بدین ترتیب شابکمیتیون

چهاار کمیتایون جدیاد شاامل فنای، اقتصااد و       ش. 1919اسفند  16عمومی  ةدر جلت

(. در سااال 69 :1911خاارداد ، پیااام نااوت تشااکیل شااد )کشاااور ی، قضااایی و انتشااارا

ها افزوده پرورش نیز بر کمیتیونو ه کمیتیون شطرنج،  نان و آمو ش نیز سش. 1911

 (. 11 :1911، اردیبهشتنوپیامبرسد )ضمیمه  19ها به شد تا شمار کمیتیون

 ،وددر هر موقی که وساایل کاار آمااده شا    »توانتت انجمن می ،سوم ةاساس ماد بر

(. بر همین اساس 1 :1919، امرداد پیام نو) «کندتأسیس شابی در شهرهای دیگر ایران 

های مشهد، تبریز، بابل، رشت، بندر پهلوی )بندر انزلی(، رضاییه )ارومیاه(، قازوین،   شابه

اردبیل، مراره، خوی، سمنان، الهیجان، رودسر، ساری، شفارود، پونل شفارود، بندر شااه،  

، شاهرود، سبزوار، کرمانشاه، اراک، گرگان، کرج، ا فهان، قوچان، نیشاابور،   نجان، آستارا

بجنورد، سبزوار، تربت حیدریه، کاشمر، شایرا ، گنباد کااووس، مااکو، سالماس، اشانو،       

(. ایان  61 :1911خارداد  ، پیاام ناو  ) مهاباد، مرند، میانه، میان دوآب و جلفا تشکیل شاد 

را هاای خاود   هایی تشکیل دادند و فاالیتتیونکمی ،سسؤمهیأت ها بنابر تصمیم شابه

هاا باه   وضاایت شااب شهرساتان   »گزارش شد که ش. 1911آرا  کردند. در اردیبهشت 

باشد، به طوری که بایاد و  تبریز که فاالیت آن ا  هر جهت قابل تقدیر می ةاستثنای شاب

تشاکیل باا   در بادو   شهر دایر بود، 91ر که در بیش نبوده است. شاب مزبوشاید رضایت
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ای ا  نقاط مثال در مشهد باه  حرارت و جدیت قابل تمجیدی شروع به کار نمود و در پاره

رفته ا  آن حرارت اولیه کاسته شاده و  انجام کارهای مفید و مهمی نائل گردید. ولی رفته

ای مالاول  در ارلب نقاط جز اسمی ا  آن باقی نمانده است. این وضایت البتاه تاا انادا ه   

باه پیشارفت    الی و نداشتن وسایل کار و انتیاب اشیا ی که چنادان عالقاه  مشکالت م

عالوه بر علل نامبرده یاک موضاوع دیگاری     امور انجمن نداشتند، بوده است. با این حال،

کاه بایاد در اینجاا  اادقانه باه آن       ی در کاهش فاالیت شاب انجمن داشتکلتأثیر نیز 

نجمن مرکزی نتبت به جریان امور و حوائج اعترا  نمود و آن عدم توجه کامل ا  طر  ا

باادها   (.19 :1911ناو، اردیبهشات   پیام)ضمیمه « ها بوده استشاب خود در شهرستان

نهم و دهم حاذ  شاد    ةمادش. 1911در اردیبهشت  در اساسنامة انجمن،اتی ا الحدر 

 (.12، 131111111 ة)سا مان ملی اسناد، سند شمار

 

 های انجمناهداف و فعالیت

 مورد به شرح  یر بود:  12 ،دوم اساسنامه ةبر مبنای ماد ،هدا  انجمنا

د جمااهیر شاوروی و آشانایی ملال اتحااد      اآشنایی ملت ایران با فرهنگ ملل اتح. 1

در ادبیاات و   هاای هار دو کشاور   جماهیر شوروی با فرهنگ ایران و مارفی پیشارفت 

 .هنرهای  یبا و علوم

ادبی قدیم و جدید شوروی به  بان فارسی و ترجمه و ترجمه و انتشار آثار علمی و . 1

 های ملل اتحاد جماهیر شوروی.انتشار ادبیات ایران به  بان

ل مربوط باه  ئمتامین مقا د و أطبی و نشر رو نامه و مجله ا  طر  انجمن برای ت. 9

 .روابط فرهنگی

قبیل اپارا   تشکیل مجالس نمایش برای آشنایی کامل با  نایی تئاتری دو کشور ا . 1

ها و مجالس نشینیهای سایر هنرپیشگان و ترتیب شبو درام و ریره و تشکیل دسته

 .هنرمندان دو کشور ةموسیقی به وسیل

 .های سینماتهیه و نمایش فیلم. 1
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های ور شی و  ورآ مایی و المپیادها و سفرهای ور شکاران چاه در  تشکیل متابقه. 6

 وی.ایران و چه در اتحاد جماهیر شور

 .دو کشور برای پیشرفت منظور انجمنها در خانهکتابیانه و قرائتتأسیس . 2

یان  ا های دو کشور برای پیشرفت مقا ادی کاه در  لیفات به  بانأکتب و ت ةمبادل. 2

 .دهاساسنامه رکر ش

های جهانگردی و سیاحت در دو کشور برای آشنا کردن دانشامندان  تشکیل دسته. 3

 .ستات فرهنگی اتحاد جماهیر شورویؤان ایرانی با مو دانشجویان و هنرمند

هاا و  ایجاد و استقرار روابط دائمی در میان محافل و مجامی فرهنگای و دانشاکده  . 11

 .ستات فرهنگی دو کشورؤها و مشگاهدان

 ،ل علمی و هنرهاای  یباا  ئهای فنی برای مطالاه در متامجمی و انجمنتأسیس . 11

 جماهیر شوروی. چه در ایران و چه در اتحاد

هنرهای  یبا و علوم و ادبیاات   ةبار رادیو در ةها و گفتارها به وسیلسینرانی ةتهی. 11

داناان در انتشاارات رادیاو    های هر دو کشور و شرکت هنرپیشگان و موسایقی به  بان

 .میم هنرهای  یبای ایرانی و شورویبرای تا

شناسای دو کشاور   ت باساتان ستاؤوسایل همکاری در میان دانشمندان و م ةتهی. 19

 .هنگ باستانی ایران و ممالک شورویبرای شناسایی فر

 .ادبی ایران و اتحاد جماهیر شورویهای هنرهای  یبا و آثار علمی و تشکیل نمایشگاه. 11

وسایل همکاری در متائل علمی و ادبی و  اناتی در میاان دانشامندان و     ةتهی. 11

 ی  یبای ایران و شوروی.علوم و هنرها ةهنرمندان برای توسا

اهنمایی و متااعدت نتابت باه دانشاجویان و هنرجویاانی کاه بارای تکمیال         ر. 16

ه مالومات خود ا  ایران به خاک اتحاد جماهیر شاوروی یاا ا  کشاورهای شاوروی با     

 .کنندایران سفر می

های ملل اتحااد جمااهیر    بان ةهای میصوص برای بتط و توساکالستأسیس . 12

 .بان فارسی در اتحاد جماهیر شوروییران و  شوروی در ا
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مین مقا دی که در ماواد ایان اساسانامه منظاور     أدفتر اطالعات برای تتأسیس . 12

 (.1: 1919، امرداد پیام نو) «شد مدیره اداره خواهدهیأت شده است و به متئولیت 

 ا  ایان دسات پرداخات:    یهاای باه فاالیات  انجمان   ،با توجه به اهدا  تایین شده

، ناو پیاام ، ترجمه و انتشار کتاب، تهیاه و چاام مجلاه    جالس سینرانی، یادبود و جشنم

هاای  برگزاری متابقه، ییهای سینمانشینی، تهیه و نمایش فیلمبرگزاری کنترت و شب

هااا هااای علماای و فرهنگاای بااه شااوروی، برگاازاری کنگااره تأهیااور شاای، فرسااتادن 

هاای آمو شای آوا ،   برگزاری کاالس علمی، های هنری و ، برگزاری نمایشگاهها وکنفرانس

تأسایس  بهداشت همگانی و  بان روسی، تهیاة برناماه بارای پیاش در رادیاو تهاران و       

 ها.کتابیانه و قرائتیانه

 

 های افول انجمنزمینه

شامار  های بای با وجود فاالیت اتحاد جماهیر شوروی و انجمن روابط فرهنگی ایران

ساا  افاول   عوامل بتایاری  میناه  ه دچار افول گردید. پس ا  نزدیک به یک ده ،یاد شده

 توان به این عوامل ا لی اشاره کرد: می بوده است، ا  آن جمله

 

 تحول در مناسبات ایران و شوروی

 تحوالتی در رواباط ایاران و شاوروی روی داد کاه بار      ،ا  فاالیت انجمن هدر این دور

بار   ،و کردستان پس ا  پایان جنگ جهاانی  بحران آرربایجاننهاد. برو  تأثیر فاالیت انجمن 

 موجبو  داشتمنفی تأثیر  ،ها دست کم خصمانه نبودروابط ایران و شوروی که تا این سال

که تاا آن  ماان دیادگاه مثبات نتابت باه شاوروی و         شد، خروج برخی ا  اعضای انجمن

ری بر جاای  ثیأمال نیز چنین تسیاست آن در ایران داشتند. موضوع واگذاری امتیا  نفت ش

ا   را متاتافی ، احماد قاوام نیتات و یار     .ش1916بهمن  11انجمن در به ویژه که  ؛نهاد

که رواباط فرهنگای را بارای     ،یکم اساسنامه ةطبق مادریاست افتیاری انجمن برکنار کرد، 

ال م دانتاته و  « باین دولتاین  تحکیم مبانی دوستی »عالی نهایی یانی  ةتحصیل یک نتیج
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را میاالف باا مقاررات     ءعمل یکی ا  اعضا» اگرداد هیئت مدیره حق می چهارم که به مادة

-پیاماو را ا  عضویت انجمن اخراج کند ) تواند می« اساسنامه و منظور انجمن تشییص دهد

شکتات قاوام در جلاب     سابب به  تصمیم،(. روشن است که این 112 :1912، فروردین نو

ساادچیکف   -فت به شوروی )اعالمیه قاوام رضایت نمایندگان مجلس برای واگذاری امتیا  ن

وی  تسییار ریاست افتیاری نیتت و یار باا    ،نامهینی( روی داد. البته طبق آش.1191تیر 

اما خشم اعضاای انجمان ا  رفتاار قاوام آن      ،شدخود به خود لسو و به فرد جدید واگذار می

این رویداد نشان  .کردند و وی را برکنار دادندای تشکیل جلته ءاندا ه بود که به طور استثنا

داد که انجمن بیش ا  آن که نهادی برای تامیق دوستی و گتترش روابط فرهنگی طرفین 

 در جهت پیشبرد منافی سیاسی شوروی در حال فاالیت است. ،باشد

تداوم بحران در روابط ایران و شوروی در  مان نیتت و یاری عبدالحتاین هژیار    

هاا و انجمان رواباط    مدرساة روس م. 1312ژوئیاه   /ش.1912شد تا در تیار   موجب ،نیز

؛ 911: 1962فرهنگی ایران و شوروی در تهران به طاور موقات تاطیال شاوند )روقای،      

 (.112: 1926ا رندی، 

 

 تحرکات حزب توده و ارتباط آن با انجمن

بازرگ علاوی، عبدالحتاین     بودناد، مانناد  بتیاری ا  اعضای انجمن عضو حزب توده 

تاا   الشاارای بهاار و  ملاک ، مانناد  ة چپ در ایاران اندیش شیفتةیا  ،حمدانوشین و جالل آل

هاای آمو شای بهداشات    برگازاری کاالس   موقایات ا   ماموالً آنها . اد  هدایتای  اندا ه

کردناد. در  هاای سیاسای اساتفاده مای    عمومی در انجمن بارای گردهماایی و ایاراد بحا     

هاای  گازارش وجهی اشاره شاده اسات )  های شهربانی در این  مینه به موارد قابل ت گزارش

ماننااد هااا موضااوعات برخاای سااینرانی (.1/ 911، 961، 966: 1921، محرمانااه شااهربانی

 ندگی دهقاانی و ا اول   »و  1(1/  111: 1921، های محرمانه شهربانیگزارشماتریالیتم )

                                                           
 .شود دیده نمیای به برگزاری چنین نشتتی اشاره ،با تاب یافته پیام نوهای انجمن که در مجله فاالیت در گزارش .1



 44/  انجمن روابط فرهنگی ایران و... نگاهی به

 ءنیز با تبلیسات حزب توده نزدیکی خا ی داشت و اعضا 1(123)همان، « های جدید راعت

 گرفتند. ا  این جلتات برای آگاهی بیشتر و به کارگیری در تبلیسات حزبی بهره می

 ،های آن یااری رسااند  چه به انجام فاالیت حضور اعضای حزب توده در انجمن اگر

 .ش1912بهمان   11. بحران آرربایجان و ترور نافرجام شاه در آورداما متائلی نیز در پی 

و رهباران   اعاالم شاود   شد که ایان حازب ریرقاانونی    موجب ،و نقش حزب توده در آن

انجمان بیاش مهمای ا      ،(. بدین ترتیب92-92: 1922دستگیر یا فراری شوند )بهرو ، 

 ،(911نیروهایش همچون عبدالصمد کامبیش، ایارج اساکندری، رضاا روساتا ) یباائی،      

کتار رضاا   (، نورالدین کیانوری، دکتر مرتضی یزدی، د21-26: 1922مریم فیرو  )فیرو ، 

رادمنش، دکتر فریدون کشاور ، دکتر محمد بهرامی، دکتر رالمحتاین فاروتن، احتاان    

طبری، دکتر حتین جودت، احماد قاسامی، اختار کیاانوری )کاامبیش(، عبدالحتاین       

سااجاد ( و محماادتقی اباان111-116 :1919نوشااین، مهناادس علاای عللوااوّی ) یبااائی،  

پاس   ا  دست داد.را که عضو این حزب بودند  (1/  913، های محرمانه شهربانیگزارش)

سارکوب شاد    سایت حازب تاوده    .ش1991مرداد  12 سقوط دولت دکتر مصد  درا  

که ا  اعضاای فااال انجمان بودناد     افرادی همچون کریم کشاور  نیز  و (12-12)بهرو ، 

ن با انجم ،(. عالوه بر این1/  111، های محرمانه شهربانیگزارشدستگیر و تباید شدند )

 1991اردیبهشات   1الشاارای بهاار در   ملک ش.،1991مرگ  اد  هدایت در فروردین 

و خاروج بازرگ علاوی ا  ایاران در فاروردین      ش.  1991آرر  16و  اد   اد  در ش. 

 بیش مهمی ا  نیروهایش را ا  دست داد.ش.  1991

                                                           
در  111، 1912، تیار  پیام ناو با بررسی مجله  اما ،قید شده 1/1/1912در گزارش شهربانی تاریخ جلتة مورد نظر  .1

. شرح خبر مرباوط باه ایان جلتاه     شود دیده میبیش گزارش انجمن تنها به برگزاری یک جلته در این رو  اشاره 

هاای  اهمیات ایتاتگاه  "بااره   رو  اول تیر نیز آقای دهبان عضو فاال کمیتیون کشاور ی انجمان در : »استچنین 

 «.سینرانی سودمندی ایراد کردند "الحتی در کشاور ی شورویماشینی ف
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 انجمنفعالیت مخالفت نمایندگان مجلس با 

ی و تحرکاات حازب تاوده باا اساتفاده ا  فضاای       تحول در مناسبات ایران و شاورو 

در نمایندگان مجلاس باا تاداوم فاالیات انجمان گردیاد.        موجب میالفت شدید ،انجمن

در نطقی به  ،ابوالمکارم ماتمد دماوندی نمایندة مجلس شورای ملیش. 1912ششم تیر 

موضاوع دیگاری کاه در اماور سیاسات کشاور       » :های روابط فرهنگی حمله کارد انجمن

باید تمامش بتاته شاود،    -های روابط فرهنگی است )دهقانخله دارد داستان انجمنمدا

های متجااو ، متفقاین خااک ماا را     ناحق دولت مرکز جاسوسی شده است( رو ی که به

پرساتان حقیقای   اشسال کردند ما که سر جنگ با کتی نداشتیم وقتی که دیدناد مایهن  

ند آمدند فکری اندیشیدند و ا  خاود یادگااری   روایران  یر بار تمایالت نامشروع آنها نمی

گذاشتند که آن داستان انجمن روابط فرهنگی بود. متااقب آمدن ارتش متجاو  متفقاین  

نماینده انجمن روابط فرهنگی بریتانیای عظمی در جنوب پیادا شاد    ةدیدیم که سر و کل

که داخال ایان مار      ]...[ حریف شمالی هم ناچار بود ا  او در این امر پیروی بکند او هم

شد متااقب او نماینده وکس وارد شد ]...[ به عقیدة من بزرگترین مرکز جاسوسی همین 

هاای  خواهم که در تماام انجمان  هاست ) حی  است( ]...[ من ا  دولت حاضر میانجمن

در نیاز  مجلاس   ةاحمد دهقاان دیگار نمایناد    سپس. 1«فرهنگی را ببندد ) حی  است(

هاای رواباط فرهنگای یانای     عرض سوم من مربوط باه انجمان  » جلته هشتم تیر گفت:

مراکز بزرگ جاسوسی بیگانگان در کشور ماسات. در ایان ماورد نماینادة محتارم آقاای       

ماتمد دماوندی بیانات کافی ایراد فرمودند و جای  حبت باقی نمانده به مطلاب ایشاان   

هاای  ا  ساا مان  هاایی کاه  اضافه کنم که و ارت فرهنگ باید فکری هام بارای دبتاتان   

هاا  شده است بنمایند. ]...[  یان این دبتتانتأسیس مذهبی و سیاسی بیگانگان در ایران 

ساا ند نیتات و نظار آقاای     های فرهنگی که جوانان ما را گمراه میکمتر ا   یان انجمن

ی بیگانگان در این مملکت ئکنم که مدارس ابتداو یر الیق فرهنگ را با این امر جلب می

                                                           
رو ناماه رسامی کشاور     ،1912تیار   6یکشانیه  ، رو  23، جلتاه  دورة پاانزدهم شاورای ملای   مذاکرات مجلاس   .1

 .9123: 1912تیر  3، چهارشنبه 321، ش 1، سشاهنشاهی ایران



 40/  انجمن روابط فرهنگی ایران و... نگاهی به

چه متتشاارالدوله   . اگر1«های فرهنگی مضرتر استهای فرهنگی و انجمنین سا مانا  ا

ای به سردار فاخر حکمت رئایس مجلاس باه ایان حماالت پاساخ داد       در نامة سرگشاده

 (.111-119: 1912، تیر نوپیام)

سرکوب شدید حازب   ش. و1991مرداد  12ویژه پس ا  کودتای ها به این میالفت

ش. 1999پنجشانبه اول مهار مااه     ةتری یافت. برای نمونه در جلتا گتترش بیش ،توده

محمد عباسا  در نطاق پایش ا  دساتور خاود باه انجمان رواباط          ،مجلس شورای ملی

کاه باا    خواناد « پایگااه جاسوسا   »و « مرکز فتاد و توطئه»فرهنگی حمله کرد و آن را 

. وی ا  سات «ای ما یان آور بر»ایجاد شده و « تحریف و تبلیر و تمجید کمونیزم»هد  

مؤستاات  »شوروی خواست که در این انجمن و سایر مراکز فاال خود در ایران را ببندد: 

مظنون خارج  که مرکز فتاد و توطئه است باید بتته شاود ایان مؤستاه وکاس ایان      

شاود؟ ) احی     هاى  ل  )آتش افرو ى( اگر نباشد چه مای بیمارستان شوروى این خانه

شاود؟   ماوارء قفقا  رابطه فرهنگ  نداشته باشیم چاه مای   یها تتاست(. اگر ما با کمونی

هاى رواباط فرهنگا  نیتات کاه کتاب و مجاالت و رسااله هااى          مگر در همین انجمن

بااد  ه شود، مگر در همین رساالت نیتت که مردم ایاران را با   کمونیتت  طبی و نشر می

؟ مگار ماا در روسایه    کنناد  گیرند، ول  ا  ترقیات عظیم ا بکتتان ستایش می دشنام می

فرهنگ  دائر کنیم؟ مگر ما حق داریم در شاهرهاى قفقاا  بیمارساتان     ةتوانیم مؤست می

دائر کنیم؟ ا  آثار شوم این انجمن فرهنگ  خاناه وکاس هماناا تألیفاات  یااد و کتاب و       

رساالت بیشمار است که همه در رکر فضائل ا بکتتان و تاجیکتتان و ارمنتتان و ریاره  

مان ا  دولات    ...شاود   افه تبلیسات شوم و  هرآگین علیه مقدسات مل  ما مای است در لف

درنگ درب این مراکز فتاد را ببندد و ا  سافارت شاوروى    کنم که بال جداً درخواست می

 تقاضا کند که مریضیانه خود را در خیابان نادرى که مرکز و النه جاسوس  است ببنادد. 

ه طر  آن فحش و ناسزا با  پایگاه جاسوس  و یک اینگونه روابط فرهنگ  یا بهداشت  که

                                                           
رو ناماه رسامی کشاور     ،2191تیرمااه   2 بهشان ساه ، رو  21انزدهم، جلته پ ةدورشورای ملی مذاکرات مجلس  .1

 .9132:   1912تیر  19، یکشنبه 321، ش1، سشاهنشاهی ایران
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ایران و ایران  و طر  دیگرش تحریف و تبلیر و تمجید کمونیزم باشد براى ما  یاان آور  

هاای انجمان   ها باع  امنیتی شدن فضا و جلوگیری ا  فاالیتاین گونه میالفت .1«است

 16، در باود  الملهه اد   اد  )متتشارالدوله( نیز که فردی  احب نفور و وجیگردید. 

: 1991، دی ناو پیاام انجمن درگذشته باود  ) بر پس ا  هفت سال ریاست ش. 1991آرر 

، بتیاری ا  کوشندگان انجمن گرفتار شادند  ،دین ترتیبب .(1: 1991، مهر پیام نو؛ 116

 (. 29: 1912راد، رفت و آمد خود را به انجمن قطی کردند )مقدم بیم،یا ا  

 

 منانج مشکالت مالی

مین منابی مالی انجمن أبرای ت مشکالت مالی بود. ،در افول انجمن مؤثر دیگر عامل

ساس در ساال ششصاد ریاال و     ؤاعضاای م » آمده بود:اساسنامة انجمن در مادة پانزدهم 

، امارداد  پیام ناو « )اعضای عادی در سال سیصد ریال به عنوان حق عضویت باید بپردا ند

حاق  »حق عضویت کااهش یافات:    ،الحی در مادة دهما  با میتصر(. بادها 69 :1919

یز مبلار یکصاد ریاال    ریال است و در موقی قبول عضویت ن عضویت اعضاء در ماه بیتت

گاردد. دانشاجویان ا  پرداخات حاق     فقط برای یک مرتبه به عنوان ورودی دریافت مای 

، ناو پیاام  ةضامیم « )باشاد ورودی ماا  و حق عضویت آنان ا  قرار مااهی ده ریاال مای   

هاای   راه نمایش فیلم، فروش کتااب و کماک  انجمن ا   ،(. به عالوه12 :1911اردیبهشت 

باه انجمان    (. سافارت شاوروی نیاز   11-19، هماان درآمدهای دیگری نیز داشت ) ءاعضا

(. به عالوه انجمن روابط فرهنگی اتحاد جماهیر شاوروی  161)علوی،  کرد میمالی کمک 

 (.1 :1911، مهر نوپیام) کرد میکمک نجمن به ابا کشورهای خارجه )وکس( نیز 

کاه ا    ،آناان و دیگار اعضاای انجمان     ةمیفی شدن اعضای حزب توده و قطی رابط

انجمن را که بیش عمده درآمد خاود را  طه خود را با انجمن قطی کرده بودند، راب هراس،

باه   ءهای اعضا، نمایش فیلم، فروش کتاب، اشتراک مجله و کمکحق عضویتا  دریافت 

                                                           
رو ناماه رسامی کشاور     ،1999تیرمااه   1 شانبه پانج ، رو  11، جلته هجدهم ةدورشورای ملی مذاکرات مجلس  .1

 .1: 1999مهر  2شنبه  1، 1216، ش 11، س شاهنشاهی ایران



 43/  انجمن روابط فرهنگی ایران و... نگاهی به

 ،هاا هاای شهرساتان  شابهرو به رو کرد. به همین سبب،  آورد با مشکالت مالیدست می

 12پاس ا    ،بیاش نباود  ای مشهد رضایتتبریز و تا اندا ه ةشان جز شاب هایکه فاالیت

نیاز  های انجمن مرکزی (. بدین ترتیب فاالیت29راد، )مقدم شدبتته ش.  1991مرداد 

تاوجهی   قابال ( به طاور  111-16)ا رندی، پس ا  کودتا  ورررم بهبود روابط دو کشعلی

هفتم و پاس ا  انتشاار ششامین شاماره در اسافند       ةدر دور پیام نوانتشار کاهش یافت. 

 د.متوقف شش.  1999

 

 نتیجه

روابط فرهنگی  ةانجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی با هد  توسا

هاایی را در  ت در تهران برپا شد و به مرور شاابه حتن تفاهم و دوستی دو مل برقراریو 

کاه باا    -کارد. انجمان  تأسایس  شهرهای بزرگ همچون تبریز، مشهد، گرگان و ا فهان 

 -ابزار پیشبرد دیپلماسای شاوروی در ایاران باود     ،حزب توده ارتباط داشت و در کنار آن

ایان   .ش1911-1991هاای  توانتت افراد سرشناس بتیاری را جذب کند. در طول سال

هاای  باه فاالیات  و  داشات در پیشبرد دیپلماسای فرهنگای شاوروی     مهم ینقشانجمن 

برگزاری مجالس سینرانی، یادبود و جشان، برگازاری    پرداخت: ا  این دست میمیتلفی 

هاای ور شای،   های ساینما، برگازاری متاابقه   نشینی، تهیه و نمایش فیلمکنترت و شب

هاای  هاا، برگازاری نمایشاگاه   هاا وکنفارانس  گرههایی به شوروی، برگزاری کنتأاعزام هی

 . ا  میاان ایان  پیاام ناو  ای باه ناام   مجلاه انتشاار  میتلف، برگزاری کالس  بان روسای و  

 ةبرگزاری نیتتین نمایشاگاه هنرهاای  یباای ایاران و نیاز نیتاتین کنگار        ،ها فاالیت

رویادادی   ،نو در تااریخ ادبیاات ماا ار ایارا    باود  نظیار  نویتندگان و شاعران ایران، بی

ای نیاز تشاکیل داد و   خانهانجمن کتابیانه و قرائت ،. به عالوهشد فرد تلقی می هب منحصر

 یا ا  چام آنها حمایت کرد.   ،آثار بتیاری را نیز چام

تحول در مناسبات ایران و شوروی در دورة مورد بررسی، وقوع بحاران آرربایجاان،   

عضاویت نیروهاای   حرکات حازب تاوده و   واگذاری امتیا  نفت شمال به شوروی، ت متألة
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اتناگ باا آن پاس ا  تارور نافرجاام شااه در       گو ارتبااط تن حازب تاوده   ا لی انجمن در 

و ممنوعیت فاالیت حزب توده، انجمن را ا  نظر نیاروی انتاانی باا مشاکل و      .ش1912

کاه باا    ،پایش و باه ویاژه پاس ا  کودتاا      ،لهأ. همین متا کردرونق  های آن را کمفاالیت

ی باا  ملا میالفت نمایندگان مجلس شورای  موجب ،شدید حزب توده همراه بود سرکوب

های روابط فرهنگی به طور کل و انجمن روابط فرهنگی ایران و شاوروی باه طاور    انجمن

انجمان را   ده و قطی رابطة آنان و دیگر اعضاء،خاص گردید. میفی شدن اعضای حزب تو

حق عضویت و اشاتراک مجلاه باه دسات      درآمد خود را ا  دریافت ای ا  که بیش عمده

-فاالیات  .ش1991مرداد  12ا  این روی پس ا  . کردرو ه با مشکالت مالی روب ،آوردمی

نیاز پاس ا  یاک ساال ا       نوپیامبرای مدتی دچار رکود شد و مجله  نیتت های انجمن

 گاه رونق گذشته را با نیافت.انتشار با  ایتتاد و انجمن هی 

 



 16/  انجمن روابط فرهنگی ایران و... نگاهی به

 منابع و مآخذ

 ناداس

 ، بدون تاریخ.131111111، سند شماره 913 ن1 ب آ 1سا مان ملی اسناد، 

 

 هاکتاب

ای ا  رواباط فرهنگای ایاران و    فرهنگ نیلگون در سر مین روس )انگاره ،1929 ،آقا اده، حتین
 .ان: مرکز با شناسی اسالم و ایرانتهر ،روس(

 .ستهران: قوم ،1911-1912ده( روابط خارجی ایران )دولت دست نشان ،1926 ،ا رندی، علیرضا

 ،مهادی پرتاوی   :ترجماه ، 11چ ،شورشیان آرمانیواه: ناکامی چپ در ایران ،1922 ،بهرو ، ما یار

 .تهران: ققنوس

-16)های محرمانه شهربانی گزارش  ،1921 ،)به کوشش(و محمود طاهر احمدی مجید ،تفرشی

 .انتشارات سا مان اسناد ملی ایرانتهران:  ،1، ج(1911

-12)هاای محرماناه شاهربانی   گزارش ، 1921 ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .انتشارات سا مان اسناد ملی ایرانتهران: ، 1ج ،(1912

هاا در ایاران، ا     هاای کمونیتات  کمونیزم در ایران یا تاریخ میتصر فاالیت، 1919 یبائی، علی، 
 .[نابی]: [جابی]، 1919اوایل مشروطیت تا فروردین ماه 

 .ت، تهران: اطالعا9، چخاطرات مریم فیرو  )فرمانفرمائیان( ،1922 ،فیرو ، مریم

 .: حمید احمدی، تهران: دنیای کتاببه کوشش ،خاطرات بزرگ علوی ،1922،علوی، بزرگ

، امپریالیتم ةبار های بزرگ در جنگ جهانی دوم: پژوهشی درایران و قدرت ،1962 روقی، ایرج،

 .: پاژنگتهران

 : اسماعیل رائاین، ترجمه ،1چ ،[1312-1312] رقابت روسیه و ررب در ایران ،لنزوسکی، جورج

 .1196ان، تهران: جاوید

 .و نامه رسمی کشور شاهنشاهی ایرانر ،]تهران:[ ،مذاکرات مجلس سوم شورای ملی، 1912

، "(1312-1322اتحااد جمااهیر شاوروی )   رواباط فرهنگای ایاران باا     " ،1912 ،راد، ا سرمقدم

 .حقو  و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشکده  ارشد،نامه کارشناسی پایان

کارهای انجمن تارییچه انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحااد جمااهیر   " ،1919 نفیتی، ساید،

 .12-61مرداد،  ص ، 1، ش1، سنوپیام، "شوروی
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 نشریات

 .1911شنبه اسفند ، پنج1111، ش12، ساطالعات

 .1919، امرداد 1، ش1، سنو پیام

 .1919، شهریور 1، ش1، س____

 .1919اسفند ، 1، ش1س  ، ____

 .1911، خرداد 2، ش1س ، ____

 .1911، اردیبهشت 6، ش9س، ____

 .1911، مهر 1، ش9س، ____
 .1912فروردین ، ____
 .1912تیر  ، ____

 .1991، دی 1، ش9د، ____

 .1991، مهر 62-63ش ، ____

 .1911، فروردین و اردیبهشت 1، ش1 س ،)قدیم( تتاننامه فرهنگ
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