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چکیده

 یو خارج یداخل استیسمطلق شاه در عرصه  ییسرآغاز فرمانروا 1332مرداد  28يکودتا

ـ     یتا در جهانِ مبتن دیمحمدرضا شاه کوش. بود رانیا و  یبر دو قطب شـرق و غـرب، منـافع مل

دهۀ  لیدر اوا زداییمتحده همسو کند، اما با آغاز دوران تنش االتیخود را با ا یخارج استیس

  .افتیبهبود  يو اقتصاد یاسیدر سطوح مختلف س يو شورو رانیا طرواب ،یشمس 40

و  زدایـی تنشاز آغاز دورة يو شورو رانیا يو تحوالت روابط اقتصاد رییپژوهش، تغ نیا در

ـ  ياقتصـاد  هايياهداف دو کشور در گسترش همکار ـ  یبررس ـ ا. شـود یم بـا آغـاز دوران    رانی

ـ نزد يوندهایبه موازات حفظ پ یمستقل مل استیگرفتن س شیو در پ زداییتنش و  کـا یبـا آمر  کی

هدف که مناسبات  نیبرآمد؛ با ا يبا شورو يروابط اقتصاد يبرقرار یدر پ ب،بلوك غر يکشورها

ـ  يامور اقتصاد رةیرا در دا يو شورو رانیا  یکـاهش وابسـتگ   هادرپیمحدود کند، حال آنکه روس

  .به جهان غرب بودند رانیا

  

واژگانکلیدي  

.يروابط اقتصاد ،يحکومت پهلو ،يشورو ران،یا
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  مقدمه

ي دوم، متأثر از تحوالت نظام پهلو شوروي در دورةروابط سیاسی ایران و 

در . گرفتتأثیر این نظام قرار می اقتصادي دو کشور نیز تحت  المللی بود و روابطبین

روابط سیاسی و اقتصادي دو کشور، 1332مرداد 28تا کودتاي 1320هاي فاصلۀ سال

و کردستان، حزب تحت تأثیر جنگ جهانی دوم، امتیاز نفت شمال، بحران آذربایجان 

با این همه، . دولت دکتر مصدق قرار داشت »موازنۀ منفی«توده و سرانجام سیاست 

مرزهاي طوالنی، پیشینۀ تاریخی روابط اقتصادي و تجاري دو کشور و وابستگی 

هاي اقتصادي ایاالت شمالی ایران به همسایۀ شمالی، روابط اقتصادي را حتی در دوره

.داشت و کشور، همچنان برقرار نگاه میبحرانی مناسبات سیاسی د

و آغاز جنگ سرد در سـطح   .ش1332سقوط دولت مصدق در سال  پس از

المللی، روابط سیاسی و اقتصادي ایران و شوروي بـیش از پـیش تحـت تـأثیر     بین

ناسیونالیسـم  «را تحـت عنـوان   »مثبـت  نـۀ مواز«شـاه  . المللی قرار گرفـت نظام بین

ــهموا«جــایگزین سیاســت »مثبــت اصــل اساســی در سیاســت  وکــرد  »منفــی زن

با کشورهاي غربـی و در رأس آنهـا ایـاالت متحـده و      اتحاد، »ناسیونالیسم مثبت«

تسـلط بـر خاورمیانـه در     برايدولت شوروي  ناکامی. مقاومت در برابر شوروي بود

ارتقاي روابط  ،دولتمردان این کشور را بهفضاي دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم

ن طالي ایران ت11ُدولت شوروي موافقت کرد  برانگیخت؛ به همین سبب،با ایران

و  وآمریکـا ایـران  روابط اقتصادي دو کشور، تحت تأثیر روابـط  را باز پس دهد، اما 

آمریکـا  ایـران و   میـان  نظـامی ادهاي عضویت ایران در پیمان بغداد و انعقاد قرارد

  .کاهش یافت



135زدایی تا پایان حکومت پهلويتنش ةروابط اقتصادي ایران و شوروي از شروع دور

زدایی در سطح دوران تنش ازآغوشمسی  40ۀاین وضعیت تا اوایل ده

دولت ایران به اتحاد شوروي . ش1341در شهریور . المللی و داخلی ادامه یافتبین

در همین سال . واگذار نخواهد شد»پایگاه موشکی«، »ها قدرت«داد که به  »تعهد«

سیاست «سیاست خارجی  ۀو در عرص آغاز کردرا  »انقالب سفید«ۀ شاه برنام

شاه در چارچوب پیوند با  »سیاست مستقل ملی«. پیش گرفترا در »مستقل ملی

هاي اقتصادي، تجاري در بخششد؛  نیز میروابط با شوروي  ۀتوسع شامل ،آمریکا

از سال  ،بدین ترتیب. دو کشوردر روابط و فنی و از نظر سیاسی کاهش تنش 

و ، روابط اقتصادي ایران .ش1357تا پیروزي انقالب اسالمی در سال  .ش1341

از سطح مبادالت بازرگانی محدود به  گسترش یافت وشوروي در سطحی وسیع 

 هاي بزرگمانندهاي اقتصادي و فنی و انعقاد موافقتنامهجدیدي از همکاري ۀمرحل

.منجر شدسازي اراك آهن اصفهان و ماشینساخت ذوب

 ، اهدافهاي اقتصادي با شورويشاه از گسترش همکاريترین انگیزة  مهم

هاي سیاسی و اقتصادي ایران و ضمن تحلیل انگیزه ،در این گفتار. سی بودسیا

هاي اقتصادي و تجاري، به تشریح این روابط در گسترش همکاري درشوروي 

.خواهیم پرداخت. ش1341- 1357هاي سال ۀفاصل

  

  هاي سیاسی ایران و شوروي از گسترش روابط اقتصاديانگیزه

 ،خود ناکام ماند ۀطلبانهاي اصالحراي سیاستپس از آنکه علی امینی در اج

اسداهللا علم اعالم کرد که  ،وزیر جدیدنخست. استعفاء داد.ش1341در تیر ماه

دولت ایران براي عادي کردن روابط با اتحاد شوروي کوشش خواهد 



1393زمستان–61، ش 16، س روابط خارجی تاریخ فصلنامۀ136

  

 وزیري در پی نخستو .ش1341مذاکراتی که از مرداد ).274: 1356ایوانف،(کرد

24در . شده بود، در شهریور همان سال پایان یافت آغازو شوروي ایران  میانعلم 

 را هایادداشتی عدم واگذاري پایگاه موشکی به قدرتدر دولت ایران 1341شهریور

.اعالم کردبه سفارت شوروي 

المللی و کاهش تنش در اول مدیون تحوالت بین ۀکه در درج موضوعاین 

هاي اقتصادي و فنی را در روابط همکاريروابط شرق و غرب بود، سطح وسیعی از 

روابط با  ۀشاه در ابراز تمایل خود براي توسع البته.در پی آوردایران و شوروي 

محدود نگاه هاي اقتصادي و فنی عرصه درآن را  کوشید پیوسته میاتحاد شوروي، 

 ، ضمن ادامه.ش1343با روي کارآمدن برژنف در سال «از سوي دیگر  .دارد

آمیز، رویکرد جدیدي ارائه شد که بر اساس آن مبارزه همزیستی مسالمتسیاست 

ي نفوذ ها حوزه هایی چون ایجاد و توسعهبا امپریالیسم از طریق اتخاذ شیوه

  ).8: 1381چپ در ایران به روایت اسناد ساواك،(»اقتصادي ادامه یافت

ادي بـا  شاه در بسط روابـط اقتصـ   انگیزةترین مهمکه  رسدبه نظر میچنین

هـاي سیاسـی را از طریـق    خواسـت انگیـزه  مـی  او. شوروي، اساسـاً سیاسـی بـود   

ـ  . هاي گسترده تجاري و فنی و اقتصادي بـرآورده سـازد  همکاري ویـژه در  ه شـاه ب

خواست همکـاري اقتصـادي بـا شـوروي ضـامن پشـتیبانی از       میشمسی  50ۀده

ابطش را با بغـداد  شوروي رو ،در نتیجه در منطقه باشد و وي سیاست اعمال نفوذ

شد دولت ایران در منطقه و ها با شوروي موجب میگسترش همکاري. تعدیل کند

در افکار عمـومی جهـان وابسـته بـه شـرق، فشـارهاي سیاسـی کمتـري تحمـل          

).228: 1367کارردانکوس،(کند
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 ۀایران با توسع رسد که چنین به نظر میهاي اقتصادي شاه، انگیزه بابدر 

توانست قراردادهاي متعددي براي می ،کشورهاي سوسیالیست روابط تجاري با

).118: 1379کوالیی،(مبادالت تجاري ببندد

هاي کمکدر زمینۀ هاي سیاسی زدایی، محركگرچه در دوران تنش

خصوصیاتی از  ،در هر دوهم باز  ،امااي کاهش یافتاقتصادي شرق و غرب تا اندازه

خارجی شوروي و کشورهاي اروپاي  سیاست کمک. شدها دیده میاین محرك

ها صنعتی شرقی بر این پایه استوار بود که کشورهاي در حال توسعه با این کمک

نفوذ نیروهاي مستعمراتی  ةو از دایر شونداز نظر اقتصادي به خود متکی  وشده 

که داراي نظام و به کشورهایی بیرون روندداري سابق و کشورهاي سرمایه

کمک  ،بر اساس این فرضیه. ایل به آن هستند، نزدیکتر گردندکمونیستی یا متم

در هاي ممالک در حال توسعه بیشتر شوروي و کشورهاي اروپاي شرقی به دولت

 ۀبه کشورهاي پیشرفت آن کشورهااتکاء  ،صنایع سنگین بود تا بدین طریق زمینۀ

حاد ات ،بنابراین ).43: 1345وزارت خارجه،شهریور  ۀنشری(غرب کاهش یابد

هاي گسترش مبادالت بازرگانی و کمک ۀشوروي و متحدان آن کوشیدند برپای

در مقایسه با . یابدبه غرب کاهش ایران به شاه کمک کنند تا اتکاي  ،اقتصادي

هاي با شرط ، غالباًو غرب، کمک شوروي به کشورهاي در حال توسعه آمریکا

ملی این کشورها مغایرت که با استقالل و منافع  دیگر شروطسیاسی، نظامی و 

-این موضوع به ویژه به شاه کمک می).50:1371اسدي،(همراه نبود ،داشته باشد

 ،از سوي دیگر. بپردازدتعامالت اقتصادي  با شوروي به کرد تا با اطمینان بیشتري

نه امیدي به برقراري حاکمیت رژیم کمونیستی  شمسی 50ۀدولت شوروي در ده



1393زمستان–61، ش 16، س روابط خارجی تاریخ فصلنامۀ138

  

داد با بهبود ترجیح می ،بنابراین. به سرنگونی شاهدي امیدر ایران داشت و نه 

ویژه از راه نفوذ اقتصادي، از امنیت مرزهاي جنوبی خود اطمینان ه روابط با ایرانب

  .یابد

اي در سیاست خارجی اتحاد اولویت ویژه ،هاي فنی و اقتصاديهمکاري

رهبري اتحاد .اي و جهانی آن به دست آوردشوروي در قبال ایران و مواضع منطقه

، با توجه به میزان وابستگی و همراهی ایران با آمریکا که شوروي به خوبی دریافته بود

هاي اتحاد  اهداف و سیاست کنندهتواند تأمینهاي یاد شده میهمکاري در عرصه

.باشدشوروي 

برقراري روابط خوب اقتصادي با  برايسیاسی،  گذشته از دالیلها روس

که به قیمت  ،گاز طبیعی ایران ري نیز داشتند؛ مثالً در زمینۀدالیل دیگایران 

به ارز خارجی  یبه ویژه با توجه به نیاز عموم ؛کردندبسیار مناسبی دریافت می

کشورهاي سوسیالیستی، خواستار سهمی از بازار  ةبراي خرید در خارج از محدود

وارد کنند ز ایران ا ي نیزمحصوالت دیگر قصد داشتند د وایران بودن رشتابپرشد 

بازرگانی با ایران  ۀهمچنین به طور سنتی مهمترین جاذب).173:1372،کاتوزیان(

براي شوروي، نزدیکی بازارهاي ایران و بهاي ارزان حمل و نقل دریایی 

مجموع عوامل ذکر شده، شرایطی را پدید آورد که به  ).321:1373مهدوي،(بود

  . انجامید شمسی 50و  40هاي نزدیکی اقتصادي هر دو کشور طی دهه
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.ش1341- 1357هايروابط اقتصادي ایران و شوروي در فاصله سال

و  کاهش یافتاختالفات سیاسی ایران و شوروي .ش1341از سال  

کار اندردر این هنگام، دولت ایران دست . مناسبات دوجانبه رو به گسترش نهاد

./ ش1341ماه  و در بهمنبود  آمریکاجمهور وقت رئیسکندیمورد نظراصالحات 

شامل تحوالت که انقالب سفید را  ۀبرنامپرسی، با انجام همهشاه . م1963

. ي آغاز کردهاي جدبا وجود مخالفت، چون اصالحات ارضی ياجتماعی و اقتصاد

تأیید و پذیرش حکومت نظر توانست نمی»باالاصالحات از «اگرچه اقدام شاه در 

اقتصادي را تنها در - یتغییرات اجتماع زیرا راجلب کند، مارکسیستی شوروي

کرد، اما تعهد ایران در خودداري از ایجاد پایگاه کارگري ارزیابی می یانقالب سایه

و به  بود رسانده اش به آرزوي دیرینه مسکو راموشکی خارجی در خاك خود، 

هاي شاهانهبرنامه مخالفانشوروي ضمن تأیید انقالب سفید شاه،  همین سبب،

  ).224: 1367کارردانکوس،(خواند »مرتجع«را

نخستین قرارداد همکاري . م1963ژوئیه  27./ ش1342مرداد 5در  

در این قرارداد، . رسید ءبه امضا در تهران اقتصادي و فنی میان ایران و شوروي

ساختمان تأسیسات : بینی شده بود در این موارد پیشهمکاري ایران و شوروي 

 ۀهزار کیلو وات در منطق22، دو نیروگاه هریک با قدرت سدایجاد -کهیدروتکنی

اصالندوز که امکان -گردیز ۀمرزي رود ارس و همچنین ساختمان سد در منطق

هاي ایران همکاري ،در این قرارداد .کردمی فراهمهزار هکتار زمین را 120آبیاري 

اختمان هاي ساحلی دریاي خزر در بندرپهلوي، سوشوروي در الیروبی آب

هاي تکثیر ذخایر ماهی در آب بارةگزارش در  ۀتأسیسات صنایع ماهی و تهی
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اتحاد  ،قرارداد بر طبق این. بینی شده بودساحلی ایران در دریاي خزر پیش

هزار 80سیلو در مناطق مختلف ایران با ظرفیت کلی  11شوروي در ساختمان 

برقراري ارتباط هوایی  براي. م1964./ ش1343سال. کردمیهاي فنی تن کمک

وزارت امور  گزارش سالیانه(بسته شد قراردادي میان ایران و شوروي

هاي اقتصادي شوروي به ایران نیز این قرارداد، کمک در پی).20:1346خارجه،

هاي ساختمانی این تأسیسات، وامی معادل شوروي براي هزینه:آغاز گردید

سال و نرخ 12مدت این وام . گذاشت میلیون دالر اعتبار در اختیار ایران9/38

  ).42: 1345نشریه وزارت خارجه،شهریور(بود  آن سه و سه پنجم درصد ةبهر

عملیات اکتشافی  برايقراردادي .ش1342ایران در آذر بهسفر برژنف  در

اقبال . م1964سپتامبر / .ش1343در شهریور . دو کشور منعقد شد میانمشترك 

ه مسکو سفر کرد و قرارداد اکتشاف نفت شمال مدیر عامل شرکت ملی نفت ب

قرارداد ترانزیت حمل کاالهاي ایران ، در مهر همین سال. رساند ءایران را به امضا

 ءاز طریق شوروي به اروپا و کاالهاي شوروي از طریق ایران به خاور دور به امضا

).33-35: 1353حیدرنیا،(رسید

میلیون دالر با 7/1به مبلغ شوروي اعتبار کوتاه مدتی .ش1343در بهمن 

تأمین وسائل مرکز برق تبریز در اختیار ایران قرار  برايدرصد، 6/3نرخ بهره

  ).42: 1345خارجه،شهریور امور نشریه وزارت(داد

بسط و  ةبه مسکو، رهبران دو کشور دربار1344در سفر شاه در خرداد 

صنعتی میان دو  هاي سیاسی وگسترش مناسبات اقتصادي و بازرگانی و همکاري

، طرفین با اظهار با صدور اعالمیه مشترك در پایان این سفر. کشور مذاکره کردند
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همکاري اقتصادي و فنی دو  رضایت از توسعۀ روابط، متذکر شدند که موافقتنامۀ

دو کشور مبادله کرده بودند، با  کشور که اسناد مصوب آن را وزیران امور خارجۀ

ایران به مناسبت واگذاري امکانات وسیع براي عبور کاالهاي . شودموفقیت اجراء می

بالتیک، یعنی - ایران از طریق خاك شوروي، از آن جمله استفاده از راه آبی ولگا

ترین راه ترانزیتی میان ایران و شماري از بنادر اروپا اظهار رضایت کرد کوتاه

).52:همان(

نامـۀ  ر روابط دو کشور، موافقـت کننده دترین موافقتنامۀ تاریخی و تعیینمهم

- همکاري اقتصادي و فنی براي احداث کارخانۀ ذوب آهن اصفهان و تأسیس ماشین

در مسکو . م1966ژانویه  13/ .ش1344دي 23نامه در این موافقت. سازي اراك بود

توافقات مقدماتی میان هیئت نمایندگی ایران و نمایندة دولت اتحاد . به امضاء رسید

تأسـیس   ، بر سـر در این موافقتنامه. انجام گرفته بود. ش1344مهر 13شوروي در

سـازي  آهن اصفهان، احداث شاه لولۀ گاز و تأسـیس کارخانـه ماشـین   ذوب کارخانۀ

ایـران و اتحـاد جمـاهیر شـوروي      ایـن توافقنامـه،   1بنابر مادة. اراك توافق شده بود

کارخانۀ ذوب آهن، احـداث  تأسیس : کردند سوسیالیستی در موارد ذیل همکاري می

قـرار شـد   توافقنامـه  2مـادة  ي و بنابرشاه لولۀ گاز، تأسیس کارخانـه ماشـین سـاز   

انجـام کارهـاي اکتشـافی و    : هاي شـوروي ایـن مـوارد را بـر عهـده گیرنـد      سازمان

وسـائل   ،مصـالح  ،هـا ماشین ،تهیه و تحویل تجهیزات ،طراحی مورد لزومتحقیقاتی، 

و مشـاوره هنگـام سـاخت     ءنظـارت در اجـرا   ،شناسـی نمکانیکی و ساختمانی زمـی 

تأسیسات و نیز تعلیم فنی افـراد ایرانـی بـراي کمـک در نصـب و تنظـیم و بـه راه        

همچنین براي کسب تعلیمات فنـی در امـور تولیـدي،    . هاانداختن تجهیزات ماشین
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ت در این قرارداد همچنین موافقـ . ایرانیان در مؤسسات اتحاد شوروي پذیرفته شوند

تهیـه و تحویـل    ،طراحـی  ،شده بود کـه در انجـام کارهـاي تحقیقـاتی و اکتشـافی     

واننـد  هـاي ایرانـی بت  ها و مصالح براي ساخت تأسیسـات، سـازمان  ماشین ،تجهیزات

.)139: 1388سنایی و کرمی، (عهده گیرند حداکثر کارهاي مقدور را بر

ن بـا ظرفیـت   آهذوب ۀسیس کارخانبراي تأاین موافقتنامه، شوروي  در پی

کشی مین قسمتی از لوازم لولهأسازي و همچنین تماشین ۀهزار تن و کارخان600

نرخ  بامیلیون دالر 9/288این اعتبار معادل ؛ز، اعتباري براي ایران در نظر گرفتگا

گـاز و کـاال بـه     ،و ایران در مقابل بود ساله12درصد و مدت بازپرداخت5/2ةبهر

ایـن رقـم   ). 42: 1344خارجه، شهریور  امور یه وزارتنشر. (دکر صادر میشوروي 

کل کمک اقتصادي شوروي در این سال به کشورهاي عقب نگهداشته % 44اعتبار، 

بـه نفـوذ در ایـران و     تمایل خاص شوروي که بیانگر)34: 1353حیدرنیا،(شده بود

.است ایران در سیاست خارجی شوروي جایگاهاهمیت و 

هـا بیشـتر ماهیـت سیاسـی     ذوب آهـن از روس  شاه در خرید کارخانـۀ  انگیزة

تر از کشوري دیگـر خریـداري   اي بهتر و ارزان توانست کارخانهمی ، در حالی کهداشت

آهــن از شــوروي از لحــاظ سیاســی فــاحش ذوب کنــد، امــا تفــاوت خریــد کارخانــه

هـاي  اي خود به انگیـزه هچنانکه اسداهللا علم در یادداشت ).370:1372کاتوزیان،(بود

خـود شاهنشـاه روزي بـه مـن     «: گوید و می سیاسی شاه در این باره اشاره کرده است

- چندین لشـکر در شـمال بـه مـن کمـک مـی       گاز شوروي به اندازة ۀفرمودند که لول

)2/137: 1377علم، (»کند
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اقتصادي و خـودداري کشـورهاي صـنعتی غـرب در ایجـاد       ۀضرورت توسع

شاه براي کسب استقالل در  کوششهمچنین فشار افکار عمومی و صنایع اساسی، 

حکومـت   در مقابـل، . سیاست خارجیاز جمله عوامل اصلی عقد این موافقتنامه بود

. باشدایران براي اتحاد شوروي تهدیدي امنیتی  خواست نیزنمی شوروي

،به رغـم  آهن کلید پیشـرفت صـنعتی کشورهاسـت   جا که صنایع ذوباز آن

، باید شد وارد میآهن اصفهان ذوب ۀکارخان بهاقتصادي  ییکه از جنبۀ سودانتقادها

ـ  تأسیسالمللی زمان عقد موافقتنامه، پذیرفت که در شرایط داخلی و بین  ۀکارخان

-کمک به استقالل صنعتی ایران، صرفه آهن و صنایع ماشین سازي از جهتذوب

  ).279: 1379ي، ازغند(بینانه بودزایی واقعارز و اشتغال درجویی 

-همکـاري  بـارة میان ایران و شوروي توافقی در .م1967./ش1346در سال 

 ۀرشـد و توسـع   ۀپنج سال ۀچهارمین برنام ةهاي اقتصادي و فنی دو کشور در دور

بدین منظور اتحاد . حاصل شد) .م1968-1973/.ش1347-1352(اقتصادي ایران 

دو کشور در سطح وزیـران، سـالیانه   ایندگانشوروي و ایران موافقت کردند که نم

اتحـاد  .ش1349در اردیبهشـت  . دنـ در کمیسیون مختلط بـا یکـدیگر مالقـات کن   

شوروي و ایران موافقت کردند که ارتباط تلفنـی مسـتقیم میـان مسـکو و تهـران      

میان اتحـاد شـوروي و ایـران    . م1970اکتبر 7/.ش1349مهر 15در . برقرار شود

آموزشگاه  8سیس أسید که در آن همکاري دو کشور در تر ءاي به امضاموافقتنامه

-میلیون روبل اعتبار از جانب اتحاد شوروي پـیش  8اي در ایران و واگذاري حرفه

).275-276: 1356ایوانف، (بینی شده بود
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هاي اقتصادي و فنی، روابط بازرگانی آمیز همکاريموفقیت ۀتوسع همگام با

حجـم تجـارت   .ش1342حالی کـه در سـال    در:گسترش یافت نیزمیان دو کشور 

میلیـون  2/85به  .ش1348در سال این رقم میلیون دالر بود، 32خارجی حدود 

محصـوالت کشـاورزي و برخـی از     ۀاتحاد شـوروي عمـدتاً مـواد اولیـ    . دالر رسید

و در مقابل، ماشین آالت، فوالد،  گرفت از ایران میتولیدات صنایع نوبنیاد مونتاژ را 

  ).47-48: 1353حیدرنیا، (کرد مان، شکر و روغن گیاهی صادر میکاغذ، سی

شـوراي عـالی    ۀصدر هیئت رئیسـ  ،نیکالي پادگورنی 1349در دیدار آبان 

افزایش روابـط اقتصـادي ایـران و شـوروي      در بارة اتحاد جماهیر شوروي از ایران،

آبـان   6در سرتاسري گاز ۀپادگورنی در مراسم افتتاح خط لول. و گفتگو شدبحث 

ارزیـابی   بسیار تاریخی آن روز را در روابط دو کشور. م1950اکتبر  27/ .ش1349

دو کشور در شئون مختلف اقتصادي،  میانثمربخش روابط  ۀکرد و افزود که توسع

هاي آمیز و همکاريامکان همزیستی مسالمت آشکاري،اجتماعی و سیاسی به نحو 

شاه در این . آوردعی گوناگون را فراهم میهاي اجتمامتقابل کشورهاي داراي نظام

تأکید  و تأمین منافع هر دو کشور هاي اقتصاديهمکاري ۀمراسم بر ضرورت توسع

براي گسترش روابط تنظیم  پانزده ساله اي که دو کشور برنامه کرد و پیشنهاد داد

اد یـ سرانجام از مرزهاي ایران و شوروي به عنوان مرزهاي صلح و دوستی  او. کنند

).52: 1350گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، (کرد 

هر چه بیشتر روابـط   ۀهاي توسعزمینه شمسی 1340ۀدر ده ،بدین ترتیب

از نوسان در روابط سیاسی دوجانبـه،  تري یافت و مایران و شوروي مبناي مستحک

.نکردرا متزلزل  دوجانبههاي و توافقنکاست گسترش روابط دوجانبه روند 
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15قرارداد جدیـد  1351مسافرت شاه به مسکو در مهر  ورد چشمگیردستا

سال به طور خود به خود هر پنج 15این قرارداد پس از . اقتصادي و فنی بود ۀسال

یک سـال قبـل از انقضـاي موعـد      دو طرف،یکی از  آنکهمگر  ،شدسال تمدید می

در این  ).38: 1353حیدرنیا، (کرد قطع آن اعالم می برايقرارداد، خواست خود را 

-همکاري ۀامضاء پیمان دوستی پانزده ساله در زمین:تسخنانی گف دربرژنف  ،سفر

 میـان پنج ساله بـراي مبـادالت فرهنگـی     ۀهاي اقتصادي و فنی و همچنین برنام

ــراي آینــده  ــران و شــوروي، راه را ب ــی ای ــاز م ــط دو کشــور ب -اي روشــن در رواب

).21: 1353مهر 20اطالعات، (دکن

برابري حجم مبـادالت کـاال   5سخنانی، ضمن اشاره به افزایش  درنیز  شاه

هـاي اقتصـادي و   همکـاري  ۀقرارداد توسع :دو کشور در پنج سال اخیر گفت میان

 به گفتۀ وي،.  دادخواهد  افزایشآینده، حجم مبادالت را باز هم  ۀفنی پانزده سال

افزایش یافته % 62گذشته، رقم صدور گاز طبیعی از ایران به شوروي در یک سال 

).21:همان(بود 

 جلسـۀ در پنجمـین  . م1973اکتبر  / .ش1352سال  این قرارداد در در پی

 ةاقتصـادي دوجانبـه، دربـار    هـاي  همکاري ةویژ ،کمیسیون دائمی شوروي و ایران

سـاختمان   تأسیسـات صـنعتی در ایـران از جملـه     سـاخت همکاري دو کشور در 

 ۀهزار کیلووات ساعت نیروي بـرق در اهـواز، توسـع   600ت نیروگاه حرارتی با قدر

سازي اراك و همکاري در پـرورش کـادر فنـی در    ماشین ۀظرفیت تولیدي کارخان

  ).276: 1356ایوانف، (توافق حاصل شدایران 
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صنعتی  مؤسسۀ130اتحاد شوروي در ساختمان . م1975./ ش1354تا سال 

از هفتـاد و چهـار   . م1976./ ش1355ا آغاز کرد و از این شمار، تبه ایران کمک می

هـاي دولتـی ایـران از اتحـاد     تدیدارهاي متقابـل شخصـی  . برداري شدبهره مؤسسه

شوروي و رهبران اتحاد شوروي از ایران در توسعۀ روابـط ایـران و شـوروي اهمیـت     

هاي دولتی ایران بارها به اتحاد وزیر و دیگر شخصیتنخستهویدا شاه، :خاص داشت

وي مسافرت کردند و رهبـران اتحـاد شـوروي برژنـف، پـادگورنی و کاسـیگین،       شور

  ).276: همان(معاونان رئیس شوراي وزیران اتحاد شوروي به ایران آمدند

شـوروي   جمـاهیر  اتحاد .ش1344-1352هاي سال دربازرگانی،  در زمینه

ت ایـران  و حجم صادرا بودمقام اول داراي میان خریداران خارجی کاالهاي ایران 

شـمرده  صادرات ایران بـه کشـورهاي خـارجی     ۀیک چهارم کلی ،به اتحاد شوروي

ایران پس از هند و مصر در ردیف سوم کشورهاي  ،همچنین ).277: همان(شد  می

قـرار  اروپاي شـرقی  کمک اقتصادي از شوروي و متحدان تدریافبراي سوم  جهان

مصنوعات روسـی   ةواردکنند يکشورها ایران پس از مصر در ردیف دوم .گرفتمی

  ).40:1353حیدرنیا،(بود کشورهاي دنیا  میاندر 

اي داشت که حضور بیش هاي علمی و فنی شوروي به ایران چنان دامنهکمک

).36: 1370ایرانی، (از سه هزار مشاور اهل شوروي را در ایران ضروري کرده بود 

ایـران بـا شـوروي    . م1966ژوئیـه / .ش1345نظامی نیز در مرداد  ۀدر زمین

سال 5در مدت شوروی. دکرمیلیون دالري براي خرید اسلحه منعقد 110يقرارداد

میلیـون دالر   344حـدود  . م1965-1970./ ش1344-1349هاي سال ۀدر فاصل

 70/ شمسـی  50هـاي پایـانی دهـۀ     در سـال . تجهیزات نظامی به ایـران فروخـت  
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در بـازار اسـلحۀ ایـران بـه     ) میلیون دالر 210(درصدي  2میالدي مسکو سهمی 

  ).41-42: 1379کدي و گازیوروسکی، (دست آورد 

از موضوعات اختالف برانگیز در روابط اقتصادي دو کشور، بهاي گاز صادراتی 

گاز . گازي با ایران بسیار سودمند است دانست که معامله شوروي می. به شوروي بود

کرد و مازاد آن را بـه بهـاي   می هاي آسیایی شوروي را تأمینيایران مصرف جمهور

فروخـت تـا از محـل آن، تکنولـوژي     ارزهاي قوي به کشـورهاي اروپـاي غربـی مـی    

توانست گاز را بـه بهـاي نـازل بـه     دولت شوروي می. پیشرفته از آنان خریداري کند

نخستین - همراه با افغانستان- سان ایرانبدین. متحدانش در اروپاي شرقی نیز بدهد

از . م1973./ ش1352اخـتالف در تابسـتان   . گاز طبیعی شـوروي شـد  منبع تأمین 

تر از هنگامی آغاز شد که ایران دریافت که بهاي گاز صادراتی به شوروي بسیار ارزان

بهاي گاز در بازارهاي جهانی است و شوروي، همین گاز را بـه چهـار برابـر بهـا بـه      

35یرفت بهـاي گـاز را   اختالف چندان بود که مسـکو پـذ   .فروشدیمشتریان خود م

درصد افزایشی کـه خـود در    400با این همه، این رقم هنوز از  .درصد افزایش دهد

 ).228: 1367کـارردانکوس،  (داشـت   داد، فاصـله قیمت فروش گاز به دیگـران مـی  

اسداهللا علم ضمن اشاره به تمکین شوروي در این باره و موافقت با افزایش دویسـت  

قیمت گاز به ایران در هر سال، بر اهمیتی که دولت شوروي میلیونی اضافه پرداخت 

  ).105: 1377علم، (در روابط با ایران قائل است، تأکید کرده است 

رهبـران  . م1975نوامبر /.ش1354در آذر سرانجام ها، موافقتنامه ۀدر سلسل

 ارسال گاز طبیعی به آلمان فدرال و برايبیست ساله  اي مسکو و تهران موافقتنامه
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ایـران و شـوروي   بـا همکـاري    هایمخصوص کـه لوله تولید فرانسه از راه شوروي و

  ). 228: 1367کارردانکوس، (امضاء کردندشد،  تولید می

تـا پـاییز    1356زمـانی اواسـط   حوادث و تحوالت داخلی ایـران در فاصـله  

نداشـت  تأثیر چنـدانی بـر مناسـبات اقتصـادي و صـنعتی بـا شـوروي        . ش1357

معـاون وزارت   ،نیکالي اورتیکف1357فروردین20در  ).180: 1378عطارزاده، (

روابط ایـران و   ةبازرگانی خارجی شوروي در مصاحبه با خبرنگار رادیو مسکو دربار

تـرین سـطح   شوروي گفت که حجم بازرگانی دو کشور در سال گذشته بـه عـالی  

 ).328: 1379ازغندي، (یافته است افزایشدرصد 5رسیده و نسبت به سال پیش 

پیوندهاي اقتصـادي اتحـاد   آور  از افزایش شگفتمطبوعات شوروي 1357در مهر

دولـت شـوروي    ،اول مهر ۀدر هفت. سخن به میان آوردندجماهیر شوروي با ایران 

 ۀهزینـ . کـرد  ءاي براي تأمین برق شهر اصفهان بـا دولـت ایـران امضـا    موافقتنامه

و شــد ون دالر تخمــین زده مــیمیلیــ410مگــاواتی 800احــداث ایــن نیروگــاه 

).15: 1357مهر 8کیهان، (صدور گاز به شوروي تأمین گرددبایست از محل  می

و در عـین   آمریکادولت ایران با وجود وابستگی همه جانبه به  ،بدین ترتیب

گاه سیاسی با شوروي، پیوندهاي اقتصاي خود را با ایـن دولـت   اختالفات گاه و بی

ثباتی سیاسی در ایران، سیاسـت  در اوج بی نیز ت شورويدول .حفظ و تقویت کرد

 دانسـت و گذشـته از   را شایسـتۀ پشـتیبانی مـی   صنعتی کـردن کشـور   شاه براي 

خلـیج   منطقـۀ نقش ایـن کشـور در ثبـات     به جایگاه وسودآوري تجارت با ایران، 

  .داد اهمیت خاص میفارس 
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هنتیج

تـر دو  تفـاهم وسـیع  رفتـار ایـران، بـه عنـوان بخشـی از      . ش1341از سال 

دولت ایران در این . الملل، نسبت به شوروي تغییر کردابرقدرت در سطح نظام بین

از . ها به دولت شوروي تعهـد داد  سال براي عدم واگذاري پایگاه موشکی به قدرت

آن پس، روابط دو کشور در بعد سیاسی بدون بحران خاصی جریـان داشـت و در   

شـاه  . هاي اقتصادي و فنـی نیـز گسـترش یافـت    يبعد اقتصادي، در سطح همکار

همکاري اقتصادي با شوروي را ضامن سروري در منطقه به ویژه در خلیج فارس و 

دانست و از آن سوي، شوروي گسترش روابـط را  تعدیل روابط شوروي با بغداد می

اي براي جلوگیري از وابستگی بیشتر ایران به جهان غرب مخصوصاً آمریکا و وسیله

. ش1341از سـال  . دیدنعی براي تبدیل ایران به تهدیدي امنیتی براي خود میما

پهلوي، روابط اقتصادي ایران و شوروي از چارچوب مبادالت بازرگانی  تا پایان دورة

احداث  موافقتنامۀ: هاي وسیع اقتصادي و فنی رسیدجدیدي از همکاري به مرحلۀ

شوروي همچنین از برنامۀ . اكسازي ارآهن اصفهان و تأسیس ماشینذوب کارخانۀ

-اش یسـتی به رغم تضاد با ایدئولوژي مارکس-اهانقالب سفید و اصالحات ارضی ش

و موافقتنامـۀ  1351سالۀ اقتصـادي و فنـی در مهـر    15عقد قرارداد . حمایت کرد

نیز از جمله اقـدامات  1354احداث خط لولۀ انتقال گاز ایران به شوروي در سال 

در زمینـۀ بازرگـانی، در دو دهـۀ آخـر     . صادي دو کشور در این دوره بـود مهم اقت

تـوان شـوروي را در    ، مبادالت آنچنان وسیع بـود کـه مـی   محمدرضا شاه سلطنت

بـه  . هاي آخر حکومت پهلوي، بزرگترین بازار کاالهاي ساخت ایـران دانسـت  سال

ا غرب، بـا  شمسی شاه توانست ضمن حفظ اتحاد ب 50و  40طور کلی، در دو دهۀ 
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همکاري وسیع اقتصادي، فعالیـت و نظـر دولـت شـوروي را در مسـائل داخلـی و       

شوروي هم ضمن کسب منافع اقتصادي سرشار به تعدیل . اي خاموش کندمنطقه

. روابط ایران با غرب پرداخت
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  منابع و مآخذ

  ها کتاب

نشر : تهران ،)نشاندهدولت دست(1320-1357روابط خارجی ایران ، )1379(ازغندي، علیرضا، 

  .قومس

دانشگاه : ، تهران1357- 1368عالئق و استراتژي ابرقدرتها در خلیج فارس، )1371(اسدي، بیژن، 

  .شهید بهشتی

، شماره »المللی دوم تاکنونروابط ایران و آمریکا و شوروي از جنگ بین«، )1370(ایرانی، ناصر، 

  .اطالع رسانی و کتابداري: نشریه، 36، ص64

  .چنشر سلو: پناه، تهرانهوشنگ تیزابی و حسن قائم: ، ترجمهتاریخ نوین ایران، )1356(س، .نف، مایوا

  .انتشارات ندا]: جابی[، 1956- 1973روابط نو استعماري شوروي با ایران ، )1353(حیدرنیا، محسن، 

، )مجموعه مقاالت(روابط تجاري ایران و روسیه ، )1388(،  سنایی، مهدي و جهانگیر کرمی

  .ایراس: تهران

، صص 27، شماره »ي کمونیسمبررسی روابط ایران و شوروي در دوره«، )1378(عطارزاده، مجتبی، 

  .علوم سیاسی مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز: نشریه، 180-179

  .مازیار: علینقی عالیخانی، تهران: ، ویراستار2، ج هاي علمیادداشت، )1377(علم، اسداهللا، 

ي از مشروطیت تا پایان سلسله(اقتصاد سیاسی ایران  ،)1372(، )همایون(مدعلی کاتوزیان، مح

  .نشر مرکز: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، تهران: ترجمه، چاپ دوم،)پهلوي

امپراتوري جدید شوروي یا حق استفاده از (نه صلح نه جنگ  ،)1367(کارردانکوس، هلن، 

  .البرز: هدوي، تهرانهوشنگ م: ، ترجمهچاپ دوم، )زدایی تنش

روابط خارجی ایران با آمریکا و : نه شرقی نه غربی، )1379(کدي، نیکی و مارك گازیوروسکی، 

  .مرکز اسناد انقالب اسالمی: الهه کوالیی و ابراهیم متقی، تهران: ، ترجمهاتحاد شوروي

مرکز اسناد : ، تهراناتحاد جماهیر شوروي و انقالب اسالمی ایران، )1379(کوالیی، الهه، 

.انقالب اسالمی
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وزارت : ، تهران1350و  1346هاي  سال روابط خارجی ایران، )1346(ایران، امور خارجهوزارت 

  .امور خارجه

؛ روابط چپ در ایران به روایت اسناد ساواك، )1381(مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 

  .وزارت اطالعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی :، تهران)41-47هاي  مربوط به سال(ایران و شوروي 

  .البرز: ، تهران1300- 1357سیاست خارجی در دوران پهلوي ، )1373(مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، 

  

  نشریات

  1353مهر 20، 13923اطالعات، شماره 

  1357مهر 8، 10610کیهان، شماره 

  1344و  1345هاي سال ،3و  1شماره هاي ، 3دوره  وزارت امور خارجه ایران، نشریه
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال شانزدهم، شماره61،زمستان 1393، صص 152-133

روابط اقتصادی ایران و شوروی از شروع دورة تنشزدایی 
تا پایان حکومت پهلوی (1357- 1342ش)

فاطمه زینلی


محمدتقی مختاری


· چکیده

کودتای 28 مرداد 1332 سرآغاز فرمانروایی مطلق شاه در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران بود. محمدرضا شاه کوشید تا در جهانِ مبتنی بر دو قطب شرق و غرب، منافع ملی و سیاست خارجی خود را با ایالات متحده همسو کند، اما با آغاز دوران تنشزدایی در اوایل دهة 40 شمسی، روابط ایران و شوروی در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی بهبود یافت.


در این پژوهش، تغییر و تحولات روابط اقتصادی ایران و شوروی از آغاز دورةتنشزدایی و اهداف دو کشور در گسترش همکاریهای اقتصادی بررسی میشود. ایران با آغاز دوران تنشزدایی و در پیش گرفتن سیاست مستقل ملی به موازات حفظ پیوندهای نزدیک با آمریکا و کشورهای بلوک غرب، در پی برقراری روابط اقتصادی با شوروی برآمد؛ با این هدف که مناسبات ایران و شوروی را در دایرة امور اقتصادی محدود کند، حال آنکه روسهادرپی کاهش وابستگی ایران به جهان غرب بودند.

· واژگانکلیدی

ایران، شوروی، حکومت پهلوی، روابط اقتصادی.

مقدمه

روابط سیاسی ایران و شوروی در دورة پهلوی دوم، متأثر از تحولات نظام بینالمللی بود و روابط  اقتصادی دو کشور نیز تحتتأثیر این نظام قرار میگرفت. در فاصلة سالهای1320تا کودتای 28 مرداد 1332روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، تحت تأثیر جنگ جهانی دوم، امتیاز نفت شمال، بحران آذربایجان و کردستان، حزب توده و سرانجام سیاست «موازنۀ منفی» دولت دکتر مصدق قرار داشت. با این همه، مرزهای طولانی، پیشینة تاریخی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و وابستگی اقتصادی ایالات شمالی ایران به همسایة شمالی، روابط اقتصادی را حتی در دورههای بحرانی مناسبات سیاسی دو کشور، همچنان برقرار نگاه میداشت.

پس از سقوط دولت مصدق در سال 1332ش. و آغاز جنگ سرد در سطح بینالمللی، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی بیش از پیش تحت تأثیر نظام بینالمللی قرار گرفت. شاه «موازنة مثبت»را تحت عنوان «ناسیونالیسم مثبت»جایگزین سیاست «موازنه منفی» کرد و اصل اساسی در سیاست «ناسیونالیسم مثبت»، اتحاد با کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده و مقاومت در برابر شوروی بود. ناکامی دولت شوروی برای تسلط بر خاورمیانه در فضای دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم،دولتمردان این کشور را به ارتقای روابط با ایران برانگیخت؛ به همین سبب، دولت شوروی موافقت کرد 11 تُن طلای ایران را باز پس دهد، اما روابط اقتصادی دو کشور، تحت تأثیر روابط ایران وآمریکا و عضویت ایران در پیمان بغداد و انعقاد قراردادهای نظامی میان ایران و آمریکا کاهش یافت.

این وضعیت تا اوایل دهة 40 شمسی وآغاز دوران تنشزدایی در سطح بینالمللی و داخلی ادامه یافت. در شهریور 1341ش. دولت ایران به اتحاد شوروی «تعهد» داد که به «قدرتها»، «پایگاه موشکی»واگذار نخواهد شد. در همین سال شاه برنامة «انقلاب سفید» را آغاز کرد و در عرصة سیاست خارجی «سیاست مستقل ملی»را در پیش گرفت. «سیاست مستقل ملی» شاه در چارچوب پیوند با آمریکا، شامل توسعة روابط با شوروی نیز میشد؛ در بخشهای اقتصادی، تجاری و فنی و از نظر سیاسی کاهش تنش در روابط دو کشور. بدین ترتیب، از سال 1341ش. تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357ش.، روابط اقتصادی ایران و شوروی در سطحی وسیع گسترش یافت و از سطح مبادلات بازرگانی محدود به مرحلة جدیدی از همکاریهای اقتصادی و فنی و انعقاد موافقتنامههای بزرگمانند ساخت ذوبآهن اصفهان و ماشینسازی اراک منجر شد.

مهمترین انگیزة شاه از گسترش همکاریهای اقتصادی با شوروی، اهداف سیاسی بود. در این گفتار، ضمن تحلیل انگیزههای سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری، به تشریح این روابط در فاصلة سالهای 1357-1341ش. خواهیم پرداخت.

انگیزههای سیاسی ایران و شوروی از گسترش روابط اقتصادی

پس از آنکه علی امینی در اجرای سیاستهای اصلاحطلبانة خود ناکام ماند، در تیر ماه 1341ش.استعفاء داد. نخستوزیر جدید، اسدالله علم اعلام کرد که دولت ایران برای عادی کردن روابط با اتحاد شوروی کوشش خواهد کرد(ایوانف،1356: 274).مذاکراتی که از مرداد 1341ش.و در پی نخستوزیری علم میان ایران و شوروی آغاز شده بود، در شهریور همان سال پایان یافت. در 24 شهریور 1341دولت ایران در یادداشتی عدم واگذاری پایگاه موشکی به قدرتها را به سفارت شوروی اعلام کرد.

این موضوع که در درجة اول مدیون تحولات بینالمللی و کاهش تنش در روابط شرق و غرب بود، سطح وسیعی از همکاریهای اقتصادی و فنی را در روابط ایران و شوروی در پی آورد.البته شاه در ابراز تمایل خود برای توسعة روابط با اتحاد شوروی، پیوسته میکوشید آن را در عرصههای اقتصادی و فنی محدود نگاه دارد. از سوی دیگر «با روی کارآمدن برژنف در سال 1343ش.، ضمن ادامه سیاست همزیستی مسالمتآمیز، رویکرد جدیدی ارائه شد که بر اساس آن مبارزه با امپریالیسم از طریق اتخاذ شیوههایی چون ایجاد و توسعه حوزههای نفوذ اقتصادی ادامه یافت»(چپ در ایران به روایت اسناد ساواک،1381: 8).

چنینبه نظر میرسد که مهمترین انگیزة شاه در بسط روابط اقتصادی با شوروی، اساساً سیاسی بود. او میخواست انگیزههای سیاسی را از طریق همکاریهای گسترده تجاری و فنی و اقتصادی برآورده سازد. شاه به ویژه در دهة50 شمسی میخواست همکاری اقتصادی با شوروی ضامن پشتیبانی از سیاست اعمال نفوذ وی در منطقه باشد و در نتیجه، شوروی روابطش را با بغداد تعدیل کند. گسترش همکاریها با شوروی موجب میشد دولت ایران در منطقه و در افکار عمومی جهان وابسته به شرق، فشارهای سیاسی کمتری تحمل کند(کارردانکوس،1367: 228).

در باب انگیزههای اقتصادی شاه، چنین به نظر میرسد که ایران با توسعة روابط تجاری با کشورهای سوسیالیست، میتوانست قراردادهای متعددی برای مبادلات تجاری ببندد(کولایی،1379: 118).

گرچه در دوران تنشزدایی، محرکهای سیاسی در زمینة کمکهای اقتصادی شرق و غرب تا اندازهای کاهش یافت،اما باز هم در هر دو، خصوصیاتی از این محرکها دیده میشد. سیاست کمک خارجی شوروی و کشورهای اروپای شرقی بر این پایه استوار بود که کشورهای در حال توسعه با این کمکها صنعتی شده و از نظر اقتصادی به خود متکی شوند و از دایرة نفوذ نیروهای مستعمراتی سابق و کشورهای سرمایهداری بیرون روند و به کشورهاییکه دارای نظام کمونیستی یا متمایل به آن هستند، نزدیکتر گردند. بر اساس این فرضیه، کمک شوروی و کشورهای اروپای شرقی به دولتهای ممالک در حال توسعه بیشتر در زمینة صنایع سنگین بود تا بدین طریق، اتکاء آن کشورها به کشورهای پیشرفتة غرب کاهش یابد(نشریة وزارت خارجه،شهریور 1345: 43). بنابراین، اتحاد شوروی و متحدان آن کوشیدند برپایة گسترش مبادلات بازرگانی و کمکهای اقتصادی، به شاه کمک کنند تا اتکای ایران به غرب کاهش یابد. در مقایسه با آمریکا و غرب، کمک شوروی به کشورهای در حال توسعه، غالباً با شرطهای سیاسی، نظامی و دیگر شروط که با استقلال و منافع ملی این کشورها مغایرت داشته باشد، همراه نبود(اسدی، 50:1371).این موضوع به ویژه به شاه کمک میکرد تا با اطمینان بیشتری با شوروی به تعاملات اقتصادی بپردازد. از سوی دیگر، دولت شوروی در دهة50 شمسی نه امیدی به برقراری حاکمیت رژیم کمونیستی در ایران داشت و نه امیدی به سرنگونی شاه. بنابراین، ترجیح میداد با بهبود روابط با ایرانبه ویژه از راه نفوذ اقتصادی، از امنیت مرزهای جنوبی خود اطمینان یابد.

همکاریهای فنی و اقتصادی، اولویت ویژهای در سیاست خارجی اتحاد شوروی در قبال ایران و مواضع منطقهای و جهانی آن به دست آورد. رهبری اتحاد شوروی به خوبی دریافته بود که با توجه به میزان وابستگی و همراهی ایران با آمریکا، همکاری در عرصههای یاد شده میتواند تأمینکننده اهداف و سیاستهای اتحاد شوروی باشد.

روسها گذشته از دلایل سیاسی، برای برقراری روابط خوب اقتصادی با ایران دلایل دیگری نیز داشتند؛ مثلاً در زمینة گاز طبیعی ایران، که به قیمت بسیار مناسبی دریافت میکردند؛ به ویژه با توجه به نیاز عمومی به ارز خارجی برای خرید در خارج از محدودة کشورهای سوسیالیستی، خواستار سهمی از بازار رشد پرشتاب ایران بودند و قصد داشتند محصولات دیگری نیز از ایران وارد کنند (کاتوزیان، 173:1372).همچنین به طور سنتی مهمترین جاذبة بازرگانی با ایران برای شوروی، نزدیکی بازارهای ایران و بهای ارزان حمل و نقل دریایی بود(مهدوی، 321:1373). مجموع عوامل ذکر شده، شرایطی را پدید آورد که به نزدیکی اقتصادی هر دو کشور طی دهههای 40 و 50 شمسی انجامید. 

روابط اقتصادی ایران و شوروی در فاصله سالهای1357-1341ش.

 از سال 1341ش.اختلافات سیاسی ایران و شوروی کاهش یافت و مناسبات دوجانبه رو به گسترش نهاد. در این هنگام، دولت ایران دست اندرکار اصلاحات مورد نظرکندیرئیسجمهور وقت آمریکا بود و در بهمن ماه 1341ش./ 1963م. شاه با انجام همهپرسی، برنامة انقلاب سفید را که شامل تحولات اجتماعی و اقتصادی چون اصلاحات ارضی، با وجود مخالفتهای جدّی آغاز کرد. اگرچه اقدام شاه در «اصلاحات از بالا»نمیتوانست نظر تأیید و پذیرش حکومت مارکسیستی شوروی راجلب کند، زیرا تغییرات اجتماعی- اقتصادی را تنها در سایه انقلابی کارگری ارزیابی میکرد، اما تعهد ایران در خودداری از ایجاد پایگاه موشکی خارجی در خاک خود، مسکو را به آرزوی دیرینهاش رسانده بود و به همین سبب، شوروی ضمن تأیید انقلاب سفید شاه، مخالفان برنامههای شاهانه را«مرتجع» خواند(کارردانکوس،1367: 224).

 در 5 مرداد 1342ش./ 27 ژوئیه 1963م. نخستین قرارداد همکاری اقتصادی و فنی میان ایران و شوروی در تهران به امضاء رسید. در این قرارداد، همکاری ایران و شوروی در این موارد پیشبینی شده بود: ساختمان تأسیسات هیدروتکنیک-ایجاد سدّ، دو نیروگاه هریک با قدرت 22هزار کیلو وات در منطقة مرزی رود ارس و همچنین ساختمان سد در منطقة گردیز- اصلاندوز که امکان آبیاری 120 هزار هکتار زمین را فراهم میکرد. در این قرارداد، همکاریهای ایران وشوروی در لایروبی آبهای ساحلی دریای خزر در بندرپهلوی، ساختمان تأسیسات صنایع ماهی و تهیة گزارش در بارة تکثیر ذخایر ماهی در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر پیشبینی شده بود. بر طبق این قرارداد، اتحاد شوروی در ساختمان 11 سیلو در مناطق مختلف ایران با ظرفیت کلی 80 هزار تن کمکهای فنی میکرد. سال1343ش./ 1964م. برای برقراری ارتباط هوایی میان ایران و شوروی قراردادی بسته شد(گزارش سالیانه وزارت امور خارجه،20:1346).در پی این قرارداد، کمکهای اقتصادی شوروی به ایران نیز آغاز گردید:شوروی برای هزینههای ساختمانی این تأسیسات، وامی معادل 9/38میلیون دلار اعتبار در اختیار ایران گذاشت. مدت این وام 12 سال و نرخ بهرة آن سه و سه پنجم درصد بود (نشریه وزارت خارجه،شهریور1345: 42).

در سفر برژنف به ایران در آذر 1342ش.قراردادی برای عملیات اکتشافی مشترک میان دو کشور منعقد شد. در شهریور 1343ش./ سپتامبر 1964م. اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت به مسکو سفر کرد و قرارداد اکتشاف نفت شمال ایران را به امضاء رساند. در مهر همین سال، قرارداد ترانزیت حمل کالاهای ایران از طریق شوروی به اروپا و کالاهای شوروی از طریق ایران به خاور دور به امضاء رسید(حیدرنیا،1353: 35-33).

در بهمن 1343ش.شوروی اعتبار کوتاه مدتی به مبلغ 7/1 میلیون دلار با نرخ بهره6/3درصد، برای تأمین وسائل مرکز برق تبریز در اختیار ایران قرار داد(نشریه وزارت امور خارجه،شهریور1345: 42).

در سفر شاه در خرداد 1344به مسکو، رهبران دو کشور دربارة بسط و گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی و همکاریهای سیاسی و صنعتی میان دو کشور مذاکره کردند. در پایان این سفر با صدور اعلامیه مشترک، طرفین با اظهار رضایت از توسعة روابط، متذکر شدند که موافقتنامة همکاری اقتصادی و فنی دو کشور که اسناد مصوب آن را وزیران امور خارجة دو کشور مبادله کرده بودند، با موفقیت اجراء میشود. ایران به مناسبت واگذاری امکانات وسیع برای عبور کالاهای ایران از طریق خاک شوروی، از آن جمله استفاده از راه آبی ولگا- بالتیک، یعنی کوتاهترین راه ترانزیتی میان ایران و شماری از بنادر اروپا اظهار رضایت کرد (همان:52).

مهمترین موافقتنامة تاریخی و تعیینکننده در روابط دو کشور، موافقتنامة همکاری اقتصادی و فنی برای احداث کارخانة ذوب آهن اصفهان و تأسیس ماشینسازی اراک بود. این موافقتنامه در 23 دی 1344ش./ 13 ژانویه 1966م. در مسکو به امضاء رسید. توافقات مقدماتی میان هیئت نمایندگی ایران و نمایندة دولت اتحاد شوروی در 13 مهر 1344ش. انجام گرفته بود. در این موافقتنامه، بر سر تأسیس کارخانة ذوبآهن اصفهان، احداث شاه لولة گاز و تأسیس کارخانه ماشینسازی اراک توافق شده بود. بنابر مادة1 این توافقنامه، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موارد ذیل همکاری میکردند: تأسیس کارخانة ذوب آهن، احداث شاه لولة گاز، تأسیس کارخانه ماشین سازی و بنابرمادة 2 توافقنامه قرار شد سازمانهای شوروی این موارد را بر عهده گیرند: انجام کارهای اکتشافی و تحقیقاتی، طراحی مورد لزوم، تهیه و تحویل تجهیزات، ماشینها، مصالح، وسائل مکانیکی و ساختمانی زمینشناسی، نظارت در اجراء و مشاوره هنگام ساخت تأسیسات و نیز تعلیم فنی افراد ایرانی برای کمک در نصب و تنظیم و به راه انداختن تجهیزات ماشینها. همچنین برای کسب تعلیمات فنی در امور تولیدی، ایرانیان در مؤسسات اتحاد شوروی پذیرفته شوند. در این قرارداد همچنین موافقت شده بود که در انجام کارهای تحقیقاتی و اکتشافی، طراحی، تهیه و تحویل تجهیزات، ماشینها و مصالح برای ساخت تأسیسات، سازمانهای ایرانی بتوانند حداکثر کارهای مقدور را برعهده گیرند (سنایی و کرمی، 1388: 139).

در پی این موافقتنامه، شوروی برای تأسیس کارخانة ذوبآهن با ظرفیت 600 هزار تن و کارخانة ماشینسازی و همچنین تأمین قسمتی از لوازم لولهکشی گاز، اعتباری برای ایران در نظر گرفت؛این اعتبار معادل 9/288میلیون دلار با نرخ بهرة5/2 درصد و مدت بازپرداخت 12 ساله بود و ایران در مقابل، گاز و کالا به شوروی صادر میکرد. (نشریه وزارت امور خارجه، شهریور 1344: 42). این رقم اعتبار، 44% کل کمک اقتصادی شوروی در این سال به کشورهای عقب نگهداشته شده بود(حیدرنیا،1353: 34)که بیانگر تمایل خاص شوروی به نفوذ در ایران و اهمیت و جایگاه ایران در سیاست خارجی شوروی است.

انگیزة شاه در خرید کارخانة ذوب آهن از روسها بیشتر ماهیت سیاسی داشت، در حالی که میتوانست کارخانهای بهتر و ارزانتر از کشوری دیگر خریداری کند، اما تفاوت خرید کارخانه ذوبآهن از شوروی از لحاظ سیاسی فاحش بود(کاتوزیان، 370:1372). چنانکه اسدالله علم در یادداشتهای خود به انگیزههای سیاسی شاه در این باره اشاره کرده است و میگوید: «خود شاهنشاه روزی به من فرمودند که لولة گاز شوروی به اندازة چندین لشکر در شمال به من کمک میکند»(علم، 1377: 2/137)

ضرورت توسعة اقتصادی و خودداری کشورهای صنعتی غرب در ایجاد صنایع اساسی، همچنین فشار افکار عمومی و کوشش شاه برای کسب استقلال در سیاست خارجیاز جمله عوامل اصلی عقد این موافقتنامه بود. در مقابل، حکومت شوروی نیزنمیخواست ایران برای اتحاد شوروی تهدیدی امنیتی باشد. 

از آنجا که صنایع ذوبآهن کلید پیشرفت صنعتی کشورهاست،به رغم انتقادهاییکه از جنبة سود اقتصادی به کارخانة ذوبآهن اصفهان وارد میشد، باید پذیرفت که در شرایط داخلی و بینالمللی زمان عقد موافقتنامه، تأسیس کارخانة ذوبآهن و صنایع ماشین سازی از جهت کمک به استقلال صنعتی ایران، صرفهجویی در ارز و اشتغالزایی واقعبینانه بود(ازغندی، 1379: 279).

در سال 1346ش./1967م.میان ایران و شوروی توافقی در بارة همکاریهای اقتصادی و فنی دو کشور در دورة چهارمین برنامة پنج سالة رشد و توسعة اقتصادی ایران (1352-1347ش./1973-1968م.) حاصل شد. بدین منظور اتحاد شوروی و ایران موافقت کردند که نمایندگان دو کشور در سطح وزیران، سالیانه در کمیسیون مختلط با یکدیگر ملاقات کنند. در اردیبهشت 1349ش.اتحاد شوروی و ایران موافقت کردند که ارتباط تلفنی مستقیم میان مسکو و تهران برقرار شود. در 15 مهر 1349ش./7 اکتبر 1970م. میان اتحاد شوروی و ایران موافقتنامهای به امضاء رسید که در آن همکاری دو کشور در تأسیس 8 آموزشگاه حرفهای در ایران و واگذاری 8 میلیون روبل اعتبار از جانب اتحاد شوروی پیشبینی شده بود(ایوانف، 1356: 276-275).

همگام با توسعة موفقیتآمیز همکاریهای اقتصادی و فنی، روابط بازرگانی میان دو کشور نیز گسترش یافت:در حالی که در سال 1342ش.حجم تجارت خارجی حدود 32 میلیون دلار بود، این رقم در سال 1348ش. به 2/85 میلیون دلار رسید. اتحاد شوروی عمدتاً مواد اولیة محصولات کشاورزی و برخی از تولیدات صنایع نوبنیاد مونتاژ را از ایران میگرفت و در مقابل، ماشین آلات، فولاد، کاغذ، سیمان، شکر و روغن گیاهی صادر میکرد (حیدرنیا، 1353: 48-47).

در دیدار آبان 1349 نیکلای پادگورنی، صدر هیئت رئیسة شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی از ایران، در بارة افزایش روابط اقتصادی ایران و شوروی بحث و گفتگو شد. پادگورنی در مراسم افتتاح خط لولة سرتاسری گاز در 6 آبان 1349ش./ 27 اکتبر 1950م. آن روز را در روابط دو کشور بسیار تاریخی ارزیابی کرد و افزود که توسعة ثمربخش روابط میان دو کشور در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به نحو آشکاری، امکان همزیستی مسالمتآمیز و همکاریهای متقابل کشورهای دارای نظامهای اجتماعی گوناگون را فراهم میآورد. شاه در این مراسم بر ضرورت توسعة همکاریهای اقتصادی و تأمین منافع هر دو کشور تأکید کرد و پیشنهاد داد که دو کشور برنامهای پانزده ساله برای گسترش روابط تنظیم کنند. او سرانجام از مرزهای ایران و شوروی به عنوان مرزهای صلح و دوستی یاد کرد (گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، 1350: 52).

بدین ترتیب، در دهة1340 شمسی زمینههای توسعة هر چه بیشتر روابط ایران و شوروی مبنای مستحکمتری یافت و نوسان در روابط سیاسی دوجانبه، از روند گسترش روابط دوجانبه نکاست و توافقهای دوجانبه را متزلزل نکرد.

دستاورد چشمگیر مسافرت شاه به مسکو در مهر 1351قرارداد جدید 15 سالة اقتصادی و فنی بود. این قرارداد پس از 15 سال به طور خود به خود هر پنج سال تمدید میشد، مگر آنکه یکی از دو طرف، یک سال قبل از انقضای موعد قرارداد، خواست خود را برای قطع آن اعلام میکرد (حیدرنیا، 1353: 38). در این سفر، برژنف در سخنانی گفت:امضاء پیمان دوستی پانزده ساله در زمینة همکاریهای اقتصادی و فنی و همچنین برنامة پنج ساله برای مبادلات فرهنگی میان ایران و شوروی، راه را برای آیندهای روشن در روابط دو کشور باز میکند(اطلاعات، 20 مهر 1353: 21).

شاه نیز در سخنانی، ضمن اشاره به افزایش 5 برابری حجم مبادلات کالا میان دو کشور در پنج سال اخیر گفت: قرارداد توسعة همکاریهای اقتصادی و فنی پانزده سالة آینده، حجم مبادلات را باز هم افزایش خواهد داد.  به گفتة وی، رقم صدور گاز طبیعی از ایران به شوروی در یک سال گذشته، 62% افزایش یافته بود (همان:21).

در پی این قرارداد در سال 1352ش./  اکتبر 1973م. در پنجمین جلسة کمیسیون دائمی شوروی و ایران، ویژة همکاریهای اقتصادی دوجانبه، دربارة همکاری دو کشور در ساخت تأسیسات صنعتی در ایران از جمله ساختمان نیروگاه حرارتی با قدرت 600 هزار کیلووات ساعت نیروی برق در اهواز، توسعة ظرفیت تولیدی کارخانة ماشینسازی اراک و همکاری در پرورش کادر فنی در ایران توافق حاصل شد(ایوانف، 1356: 276).

تا سال 1354ش./ 1975م. اتحاد شوروی در ساختمان 130 مؤسسة صنعتی به ایران کمک میکرد و از این شمار، تا آغاز 1355ش./ 1976م. از هفتاد و چهار مؤسسه بهرهبرداری شد. دیدارهای متقابل شخصیتهای دولتی ایران از اتحاد شوروی و رهبران اتحاد شوروی از ایران در توسعة روابط ایران و شوروی اهمیت خاص داشت:شاه، هویدا نخستوزیر و دیگر شخصیتهای دولتی ایران بارها به اتحاد شوروی مسافرت کردند و رهبران اتحاد شوروی برژنف، پادگورنی و کاسیگین، معاونان رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی به ایران آمدند(همان: 276).

در زمینه بازرگانی، در سالهای 1352-1344ش. اتحاد جماهیر شوروی میان خریداران خارجی کالاهای ایران دارای مقام اول بود و حجم صادرات ایران به اتحاد شوروی، یک چهارم کلیة صادرات ایران به کشورهای خارجی شمرده میشد (همان: 277). همچنین، ایران پس از هند و مصر در ردیف سوم کشورهای جهان سوم برای دریافت کمک اقتصادی از شوروی و متحدان اروپای شرقیقرار میگرفت. ایران پس از مصر در ردیف دوم کشورهای واردکنندة مصنوعات روسی در میان کشورهای دنیا بود (حیدرنیا، 40:1353).

کمکهای علمی و فنی شوروی به ایران چنان دامنهای داشت که حضور بیش از سه هزار مشاور اهل شوروی را در ایران ضروری کرده بود (ایرانی، 1370: 36).

در زمینة نظامی نیز در مرداد 1345ش./ ژوئیه1966م. ایران با شوروی قراردادی110 میلیون دلاری برای خرید اسلحه منعقد کرد. شورویدر مدت 5 سال در فاصلة سالهای 1349-1344ش./ 1970-1965م. حدود 344 میلیون دلار تجهیزات نظامی به ایران فروخت. در سالهای پایانی دهة 50 شمسی/ 70 میلادی مسکو سهمی 2 درصدی (210 میلیون دلار) در بازار اسلحة ایران به دست آورد (کدی و گازیوروسکی، 1379: 42-41).

از موضوعات اختلاف برانگیز در روابط اقتصادی دو کشور، بهای گاز صادراتی به شوروی بود. شوروی میدانست که معامله گازی با ایران بسیار سودمند است. گاز ایران مصرف جمهوریهای آسیایی شوروی را تأمین میکرد و مازاد آن را به بهای ارزهای قوی به کشورهای اروپای غربی میفروخت تا از محل آن، تکنولوژی پیشرفته از آنان خریداری کند. دولت شوروی میتوانست گاز را به بهای نازل به متحدانش در اروپای شرقی نیز بدهد. بدینسان ایران- همراه با افغانستان- نخستین منبع تأمین گاز طبیعی شوروی شد. اختلاف در تابستان 1352ش./ 1973م. از هنگامی آغاز شد که ایران دریافت که بهای گاز صادراتی به شوروی بسیار ارزانتر از بهای گاز در بازارهای جهانی است و شوروی، همین گاز را به چهار برابر بها به مشتریان خود میفروشد. اختلاف چندان بود که مسکو پذیرفت بهای گاز را 35 درصد افزایش دهد. با این همه، این رقم هنوز از 400 درصد افزایشی که خود در قیمت فروش گاز به دیگران میداد، فاصله داشت (کارردانکوس، 1367: 228). اسدالله علم ضمن اشاره به تمکین شوروی در این باره و موافقت با افزایش دویست میلیونی اضافه پرداخت قیمت گاز به ایران در هر سال، بر اهمیتی که دولت شوروی در روابط با ایران قائل است، تأکید کرده است (علم، 1377: 105).

در سلسلة موافقتنامهها، سرانجام در آذر 1354ش./نوامبر 1975م. رهبران مسکو و تهران موافقتنامهای بیست ساله برای ارسال گاز طبیعی به آلمان فدرال و فرانسه از راه شوروی و تولید لولههایمخصوص که با همکاری ایران و شوروی تولید میشد، امضاء کردند(کارردانکوس، 1367: 228). 

حوادث و تحولات داخلی ایران در فاصله زمانی اواسط 1356 تا پاییز 1357ش. تأثیر چندانی بر مناسبات اقتصادی و صنعتی با شوروی نداشت (عطارزاده، 1378: 180). در 20 فروردین 1357 نیکلای اورتیکف، معاون وزارت بازرگانی خارجی شوروی در مصاحبه با خبرنگار رادیو مسکو دربارة روابط ایران و شوروی گفت که حجم بازرگانی دو کشور در سال گذشته به عالیترین سطح رسیده و نسبت به سال پیش 5 درصد افزایش یافته است(ازغندی، 1379: 328). در مهر 1357 مطبوعات شوروی از افزایش شگفتآور پیوندهای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی با ایران سخن به میان آوردند. در هفتة اول مهر، دولت شوروی موافقتنامهای برای تأمین برق شهر اصفهان با دولت ایران امضاء کرد. هزینة احداث این نیروگاه 800 مگاواتی 410 میلیون دلار تخمین زده میشد و میبایست از محل صدور گاز به شوروی تأمین گردد(کیهان، 8 مهر 1357: 15).

بدین ترتیب، دولت ایران با وجود وابستگی همه جانبه به آمریکا و در عین اختلافات گاه و بیگاه سیاسی با شوروی، پیوندهای اقتصای خود را با این دولت حفظ و تقویت کرد. دولت شوروی نیز در اوج بیثباتی سیاسی در ایران، سیاست شاه برای صنعتی کردن کشور را شایستة پشتیبانی میدانست و گذشته از سودآوری تجارت با ایران، به جایگاه و نقش این کشور در ثبات منطقة خلیج فارس اهمیت خاص میداد.

نتیجه

از سال 1341ش. رفتار ایران، به عنوان بخشی از تفاهم وسیعتر دو ابرقدرت در سطح نظام بینالملل، نسبت به شوروی تغییر کرد. دولت ایران در این سال برای عدم واگذاری پایگاه موشکی به قدرتها به دولت شوروی تعهد داد. از آن پس، روابط دو کشور در بُعد سیاسی بدون بحران خاصی جریان داشت و در بُعد اقتصادی، در سطح همکاریهای اقتصادی و فنی نیز گسترش یافت. شاه همکاری اقتصادی با شوروی را ضامن سروری در منطقه به ویژه در خلیج فارس و تعدیل روابط شوروی با بغداد میدانست و از آن سوی، شوروی گسترش روابط را وسیلهای برای جلوگیری از وابستگی بیشتر ایران به جهان غرب مخصوصاً آمریکا و مانعی برای تبدیل ایران به تهدیدی امنیتی برای خود میدید. از سال 1341ش. تا پایان دورة پهلوی، روابط اقتصادی ایران و شوروی از چارچوب مبادلات بازرگانی به مرحلة جدیدی از همکاریهای وسیع اقتصادی و فنی رسید: موافقتنامة احداث کارخانة ذوبآهن اصفهان و تأسیس ماشینسازی اراک. شوروی همچنین از برنامة انقلاب سفید و اصلاحات ارضی شاه- به رغم تضاد با ایدئولوژی مارکسیستیاش- حمایت کرد. عقد قرارداد 15 سالة اقتصادی و فنی در مهر 1351و موافقتنامة احداث خط لولة انتقال گاز ایران به شوروی در سال 1354 نیز از جمله اقدامات مهم اقتصادی دو کشور در این دوره بود. در زمینة بازرگانی، در دو دهة آخر سلطنت محمدرضا شاه، مبادلات آنچنان وسیع بود که میتوان شوروی را در سالهای آخر حکومت پهلوی، بزرگترین بازار کالاهای ساخت ایران دانست. به طور کلی، در دو دهة 40 و 50 شمسی شاه توانست ضمن حفظ اتحاد با غرب، با همکاری وسیع اقتصادی، فعالیت و نظر دولت شوروی را در مسائل داخلی و منطقهای خاموش کند. شوروی هم ضمن کسب منافع اقتصادی سرشار به تعدیل روابط ایران با غرب پرداخت. 
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