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  چکیده 
سازی روابط خود با شوروی و کشورهای   وزیری هویدا با عادی های نخست در سالایران 

های سیاست خارجی ایران و  ها همت گماشت. از جنبهراروپای شرقی به گسترش روابط با این کشو

یکی از  ،بر همین اساس .های اقتصادی بود گسترش همکاری .ش1341-1351های  شوروی در سال

  دی 23آهن اصفهان در  انۀ ذوباحداث کارخ در زمینههای همکاری اقتصادی  ترین موافقتنامه مهم

آهن  ذوب هدر ساختمان کارخان دولت شوروی پذیرفت تارسید.  ءبین دو کشور به امضاش. 1344

از آنان را برای گذراندن  شماریبه اتباع ایران آموزش فنی دهد و  ،اصفهان نظارت داشته باشد

در  ،بینی شده بود که پیشآهن چنان ذوب ه. طرح کارخاناعزام کند های تخصصی به شوروی دوره

در . از آن آغاز شدبرداری  تکمیل و بهره .ش1351به پایان نرسید و سرانجام در سال . ش1350سال

ها و  ها، روزنامه گیری از کتاب تحلیلی و با بهره -این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی

دولت ایران و شوروی در زمینه ایم که  اسناد، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش بوده

 اند. داشته  هایی و به چه میزان با یکدیگر همکاری آهن اصفهان در چه زمینه ساخت کارخانه ذوب
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 مقدمه

گسترش  ،.ش1341-1351های  یاست خارجی ایران و شوروی در سالهای س از جنبه

های  موافقتنامهترین  مهمیکی از  ،بر همین اساس .ادی و فنی بودهای اقتص همکاری

 /ش.1344ماه  دی 23ن اصفهان، در آه احداث کارخانۀ ذوب در زمینهدی اقتصا همکاری

، شوروی نامهجب این موافقترسید. به مو ء، بین دو کشور به امضام.1966ژانویۀ  13

نجام دهد و هرگونه وسایل و و اکتشافی اولیه را ا کشی متعهد شد عملیات نقشه

ام آوری اطالعات اولیه به ایران اعز و کارشناسان خود را برای جمعمین أآالت را ت ماشین

به اتباع ایران  ،آهن اصفهان نظارت داشته باشد در ساختمان کارخانه ذوب . همچنینکند

های تخصصی به شوروی  ورهاز آنان را برای گذراندن د شماریآموزش فنی بدهد و 

وامی به مبلغ دویست و شصت که  دولت شوروی پذیرفت ،بفرستد. از این گذشته

ایران بپردازد. طرح  به دویست و هشتاد و شش میلیون دالر میلیون روبل، معادل با

به پایان نرسید و  .ش1350در سال  ،بینی شده بود چنانکه پیش ،آهن کارخانۀ ذوب

، اثر پژوهشی در خوری در این قراردادبارۀ  تکمیل شد. در .ش1351سرانجام در سال 

توان  از آن جمله می ،شود تی پراکنده در برخی آثار دیده مینیست و تنها اطالعا دست

خارجی ایران در دوران  سیاستمهدی سنایی و کتاب ، اثر وسیهروابط ایران و راز: کتاب 
در این  های مراجعه شده کتابضا هوشنگ مهدوی یاد کرد. در اکثر عبدالر اثر پهلوی

ن و شوروی برای ساخت چگونگی همکاری دولت ایرا در باب مطلبی تفصیلیپژوهش، 

توان به نتایج  ها می گیری از اسناد و روزنامه بهرهو با  نیستآهن اصفهان  ذوب ۀکارخان

تحلیلی و با  -به روش تاریخی و رویکرد توصیفی مقالهاین در دست یافت.  بهتری

که  ایم بودهها و اسناد، در پی پاسخی برای این پرسش  ، روزنامهها کتابگیری از  بهره

ساخت  ۀ، در زمین.ش1341-1351های  و اتحاد جماهیر شوروی طی سالدولت ایران 

بر اساس  اند. داشته  همکاری هایی و به چه میزان در چه زمینهآهن اصفهان  ذوب ۀکارخان

ساخت و  ۀدر زمینشوروی  :که شود مطرح می ای بدین شکل فرضیه این پرسش،

 ثری داشته است. ؤهمکاری و نقش م آهن اصفهان، ذوب ۀبرداری کارخان بهره
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 آهن اصفهان پیشینۀ ساخت ذوب

های غربی، قبل از جنگ  آهن و فوالد به کمک شرکت ۀبرای ساخت کارخان کوشش

آهن ایران مورد  ، بار دیگر مسئلۀ ذوبشده بود. پس از خاتمۀ جنگ آغازجهانی دوم 

اولین  ،الممالک ، میرزا حسن مستوفیپهلوی لۀتوجه قرار گرفت. با روی کار آمدن سلس

 ۀنامه دولتش به مجلس شورای ملی وعده داد که در ایران کارخان ، در بروزیر نخست

به تصویب رسید که بر  ش. قانونی1305اسفند  4در  سپسسیس کند. تأآهن  ذوب

آهن  میلیون تومان از محل وجوه عایدات قند و شکر برای ایجاد ذوب 5/4اساس آن 

دو تکنسین خارجی از طرف وزارت فواید  ،اختصاص داده شد و بدین منظور سال بعد

ولی  ،شدندایران انتخاب  عامه برای مطالعات ساخت واحدهای تولید آهن و فوالد در

، ش.1334 نفروردی 20در (. 26:1396 )جعفرپور، یداقدامات آنها به نتیجه نرس

برای گروپ آلمانی  قراردادی بین سازمان برنامۀ ایران و نمایندگان کمپانی دماک

های  پس از مطالعات و بررسی مذکورآهن منعقد شد. کمپانی  ذوبتأسیس کارخانۀ 

چمزمان آهن در  کارخانۀ ذوب تا، طرحی پیشنهاد کرد .ش1335نهایی در سال 

مواد الزم آن  وازنا احداث گردد آهن  کیلومتری جنوب ایستگاه راه 10آباد واقع در  شمس

به این سبب که  ،گروپ با گذشت چهار سال، کمپانی دماک اما .آباد تأمین شود از شمس

از کاری عالقۀ چندانی وجود نداشت، ان بنایی در ایر های صنعتی زیر ایجاد فعالیت برای

. ابوالحسن ابتهاج دبیر اقتصادی شورای دولت در آن زمان، امضای این قرارداد پیش نبرد

های  ترین شرکت امضای این قرارداد با این شرکت که از بزرگ»را عجوالنه دانست: 

برای اجرای . بودنامناسب آن با عجله انجام شد و در نتیجه محل  ،صنعتی آلمان بود

رای از نظر تعیین محل مناسب ب اًچنین طرحی الزم بود مطالعات بسیار دقیقی مخصوص

سنگ و  آهن و زغال طوری که دسترسی به منابع سنگ  به ،احداث کارخانه به عمل آید

از مشاوران سوئدی  یدولت ایران هیئت (.417:1371 )ابتهاج، «آب مورد نیاز آسان باشد

. این بررسی کنندآهن را  ذوب ۀگروپ و مسئل دوباره کار دماک تاکرد را به ایران دعوت 

ارزش و غیراقتصادی  گروپ را بی هایپیشنهاد، .ش1338، در سال بررسیهیئت پس از 

: 1356، 6 و 5 نامه آهن، شمارۀ)ماه ددانست؛ به این ترتیب قرارداد گروپ منتفی گردی

 25های ارائه شده از طرف غرب نزدیک به  و مشاوره ها طرحها و  . ایران برای گزارش(5
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متخصصان کشورهای غربی قصد ای حاصل نشد.  اما نتیجه ،میلیون دالر هزینه کرد

سنگ فشرده در  ذغال و های آهن مناسب است که ایران فاقد سنگ نظر بوداثبات این 

ن، در آن زماو بهتر است فلزات سیاه نورد شده از خارج وارد شود.  نیستکشور موجود 

آهن و فوالد اصفهان بر اساس آن کار  ۀسنگ آهن و ذغال سنگ که کارخان های میدان

ها  به تعویق انداختن ساخت کارخانه سببشناخته شده بودند. آشکار است که  ،کند می

های غربی  ، بلکه شرکتربطی نداشتمواد اولیه  به نبودنکشورهای غربی  از سوی

آرشیو اسناد وزارت )را از دست بدهند بازارهای در حال گسترش ایران  خواستند نمی

داران  که سرمایه زمانی سبب،. به همین 1(ش.1351-334-23-6089امور خارجه: 

 شدند با کارشکنی بیگانگان مواجه می ،کنند تأسیسهایی  خواستند کارخانه ایرانی می

 (.633:1341 )رازی،

 همین اساس برو  آهن به فراموشی سپرده نشد ذوببا وجود چنین شرایطی، صنعت 

 ءامضا به آهن با دولت شوروی قرارداد تأسیس کارخانه ذوب .ش1344در سال  بود که

مقدماتی آن را به رغم  ۀ. و موافقتنام(10: 1347آهن،  نشریه شرکت ملی ذوب)رسید 

ئت نمایندگی هیسس ؤقی عالیخانی وزیر اقتصاد ایران و من مخالفت آمریکا، دکتر علی

(. گروه نمایندگان 117 :1384 )الجوردی، کردند ءامضا ش.1344مهر  14شوروی در 

تی روابط اقتصادی اتحاد شوروی با دول شوروی به ریاست کولیوف معاون رئیس کمیته

های خود را با وگو وارد تهران شدند و گفت ش.1344شهریور  12کشورهای خارجی در 

ماه به درازا  ها یکوگو دکتر عالیخانی آغاز کردند. این گفتهیئت ایرانی به ریاست 

هویدا و  در نشستی با حضور امیرعباس تاای تنظیم شد  موافقتنامه ،کشید و در پایان

شود منعقد  زایتسف سفیرکبیر شوروی در تهران، دکتر عالیخانی و کولیوف

 (.135: 1393 )طاهراحمدی،

گذشته، از جهت آشنایی با نحوه به دست آوردن آهن و فوالد  های قرنایران در 

اما در سه قرن اخیر، به لحاظ  ،های بزرگ بود تراز با دیگر جوامع و تمدن سطح و هم هم

                                                           
اسناد در این  شمار قابل توجهاسناد وزارت امورخارجه تهیه شده است. با توجه به  آرشیواز  این پژوهشاسناد  .1

و  آهن اصفهان، در این تحقیق از اسنادی استفاده شده است که تا به حال در کتب کارخانه ذوب بارۀدر  مرکز

 . استو دارای مطالب قابل توجهی بوده و برای خواننده جدید  مقاالت به چاپ نرسیده
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 ۀکشورهای غربی و پیشرفت سریع آنان و اضمحالل صنایع داخلی در زمر ۀسیطر

آهن که مادر صنایع  بذو ۀکارخان تأسیسواردکنندگان محصوالت فلزی قرار گرفت و 

همواره با موانع  اما ،قاجار مطرح بود ۀی از دورملّ همچون آرمانی ،شد محسوب می

تا اینکه در  ،های مالی مواجه بود مشکالت سیاسی خارجی و داخلی و محدودیت ،متعدد

احداث  سر بر های فنی و اقتصادی بین ایران و شوروی چهارچوب پروتکل همکاری

به  ش.1344 دی ماه 23در که امضاء شد،  نامهو موافقت شدتوافق  آهن ذوب ۀکارخان

تصویب مجلس شورای ملی رسید. یکی از اصول این توافقنامه همکاری دولت شوروی 

آهن  ی ذوبشرکت ملّ ،آهن در ایران بود و بر همین اساس ذوب ۀاحداث کارخان ۀدر زمین

طرح و تجهیزات  ۀتیاژ پرم اکسپورت شوروی برای تهی ۀسسؤایران، قرارداد الزم را با م

 آهک منعقد کرد سنگ و سنگ آهن و زغال الزم کارخانه و طراحی و تجهیز معادن سنگ

 ها به ایران نظیر شرایطی بود که قبالً شوروی پیشنهادی(. شرایط 38:1396 )جعفرپور،

 کردند، میای هم که در ایران تأسیس  کارخانهدر نتیجه،  ؛به هند پیشنهاد کرده بودند

 تأسیساما مدت الزم برای  ،که در هند به کار افتاد بودآهنی  ذوب ۀشبیه کارخان

ها پیشنهاد شد، سه سال و نیم تعیین گردید.  کارخانه به جای پنج سال که به هندی

جرای شاید او ها اظهار امیدواری کردند که این مدت باز هم تقلیل خواهد یافت  شوروی

دولت ایران باید  ،ن مربوطهنامه زودتر از موعد مقرر عملی شود. طبق اظهار کارشناسا بر

 ،آهن میان اصفهان و کرمان را که معدن زغال سنگ است سال و نیم اتصال راه ظرف یک

آالت کارخانجات  نصب ماشین ،به اتمام برساند و دولت شوروی نیز در همان موقع

 (.1344/ 9/10 ،6722ش  ،23 سال )کیهان،را آغاز کند آهن  ذوب

مهم در جهت  یآهن که گام ذوب ۀموافقت شوروی برای احداث کارخان قبل از

را از آمریکا خواستار آمد، ایران احداث این کارخانه  صنعتی شدن کشور به شمار می

 ها به این خواسته پاسخ منفی دادند و دولت ایران متوجه شوروی شد اما آمریکایی شد،

-8-5، 5آرشیو اسناد وزارت امور خارجه: ) دو آنها از این پیشنهاد استقبال کردن

به صالح  راآهن  ذوب در گذاری سرمایه ،ایراندولت به  ای در نامه(. آمریکا ش.1345

ایجاد  "کایزر" کارشناسان شرکت آمریکاییبه نظر (. 28:1396 )جعفرپور،ندانست 

نبود صرفه  بهوای زیاد مس در سنگ آهن محت سببآهن در ایران به  صنعت ذوب
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غربی و محافل مالی  انگلیس، آلمانکشورهای  ؛آمریکا به استثنای. (2:1396 )اکبری،

بین نبودند و آن  خوش چندان آهن در ایران ذوب تأسیس کارخانۀفرانسه هم نسبت به 

: 18/10/1344، 618ش  ،13 سال )تهران اکونومیست، شمردند را برای ایران الزم نمی

12) . 

 

 آهن ذوب ۀبا ایران در ساخت کارخان های فنی و علمی شوروی همکاری

هنگام  ش.1344آهن از بهار سال  مذاکرات ایران و شوروی برای خرید کارخانه ذوب

به مسکو آغاز شد و پس از توافق کلی میان سران دو کشور ایران  محمدرضا پهلویسفر 

هیئتی از کارشناسان شوروی به تهران آمدند و مطالعات  ،سالآن در تیرماه  ،و شوروی

های معدنی برای استفاده در  محل کارخانه و آزمایش میزان موجود سنگ ۀبار خود را در

 )کیهان، و اصفهان را برای محل کارخانه انتخاب کردند نموده این کارخانه آغاز

. کارشناسان ایران و شوروی اطراف شهر اصفهان را از نظر (1344/ 9/10 ،6722ش

استحکام طبقات زمین، موقعیت محل از نظر زلزله، تأمین آب، گاز، انرژی الکتریکی و 

سایر مواد اولیه و خطوط ارتباطی و عوامل فنی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

کیلومتری  45ارخانه در فاصلۀ سرانجام محل ک ،کارشناسان شوروی با مطالعاتدادند. 

کیلومتری رودخانۀ  5 اصفهان به شهرکرد، در ۀشهر تاریخی اصفهان و در شمال جاد

(. پروفسور سی الیف با 10:1347 شرکت ملی ذوب آهن، ۀ)نشری رود انتخاب شد زاینده

 )جعفرپور، آهن مشخص کرد را برای تأسیس ذوبدشت طبس  ،های بسیار بررسی

128:1396 .) 

های شوروی در ایران و نیز آموزش کادر  این موافقتنامه متضمن حضور تکنسین

های  سازمان»این قرارداد:  2 ۀماد بر بنا(. 372:1377 )کاتوزیان، ایرانی در شوروی بود

دار انجام کارهای اکتشافی و تحقیقاتی و طراحی مورد لزوم و تهیه و  شوروی عهده

و وسایل مکانیکی و ساختمانی خواهند بود و  ها و مصالح تحویل تجهیزات و ماشین

آوری اطالعات اولیه، عملیات تحقیقاتی و اکتشافی  کارشناسان شوروی برای جمع

و مشاوره هنگام ساخت تأسیسات و نیز تعلیم فنی افراد  ءشناسی و نظارت در اجرا زمین

به ایران  ها ایرانی برای کمک در نصب و تنظیم و به کار انداختن تجهیزات و ماشین
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اعزام خواهند شد. همچنین مقرر شد برای کسب تعلیمات فنی در امور تولیدی برای به 

سسات اتحاد ؤکار گماردن افراد ایرانی در تأسیسات مورد همکاری، این افراد در م

این موافقتنامه، شوروی (. به موجب 139:1387 کرمی،-)سنایی «شوروی پذیرفته شوند

کشی و اکتشافی اولیه را انجام دهد و هرگونه وسایل و  هنقش تعهد کرد که عملیات

کارشناسان خود را  و تأمین کند ،آید آالت و مواردی را که در ایران به دست نمی ماشین

در ساختمان کارخانه نظارت  . همچنینآوری اطالعات اولیه به ایران بفرستد برای جمع

از آنان را برای گذراندن  ریشمابه اتباع ایران آموزش فنی بدهد و  ،داشته باشد

 .ش1348در سال (. 323: 1377 )مهدوی، های تخصصی به شوروی اعزام کند دوره

های وابسته  سسهؤآموزش کارکنان فنی و علمی م ۀهای ایران و شوروی در زمین همکاری

های گوناگونی برای  آهن، انتقال گاز و شیالت همچنان ادامه داشت و گروه به ذوب

. بر های عملی به شوروی اعزام شدند های علمی و تجربه تکمیل آگاهی آموزی و کار

ی نفر از کارآموزان شرکت ملّ 161، .م1972 /.ش1351اساس همین قرارداد، در سال 

سفر این کشور  بهآهن شوروی  آشنایی با طرز کار کارخانجات ذوب برای ،آهن ایران ذوب

 (.193:1393 )طاهراحمدی،کردند 

 دورههای روابط دو کشور در  توان بهترین سال را می .ش1357تا  1345های  سال

 ۀهای احداث توسع زیرا هزاران کارشناس روسی برای اجرای طرح دانست،پهلوی دوم 

 کرمی، -)سنایی ساختن سیلوها وارد ایران شدند و سازی اراک آهن اصفهان، ماشین ذوب

تا آخر »آهن اظهار داشت:  ذوب ۀتولید کارخاندر مهندس شوروی  کولوف سر(. 41:1387

کارشناسان جدیدی از شوروی به ایران خواهند آمد که فقط در امور تولید و  ،سال جاری

کارشناس  40در حال حاضر در حدود  وآهن تخصص دارند  برداری از کارخانه ذوب بهره

نه های فنی و نظارت بر امور ساختمانی در محل کارخا شوروی برای تعلیم افراد و کمک

 (.1349/ 26/5، 8124ش  ،28 سال )کیهان،« مشغول کارند

های اقتصادی و مالی شوروی با ایران در ساخت کارخانه  در رابطه با میزان همکاری

هایی  آهن مصاحبه آهن اصفهان، با تعدادی از کارکنان و مدیرعامالن اسبق ذوب ذوب

ها عملکرد مثبتی در فرآیند  دهد که شوروی مضامین آنها نشان می وصورت پذیرفته 

 اند. از خود نشان دادهآهن  تأسیس ذوب
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 5الی  4آهن در طی  : ساخته شدن ذوبگوید در این زمینه می داریوش شهیدی -

خاطر رقابت ه ها ب شوروی سال پدیده نادر و شگرفی بود. دالیل این امر متعدد است، اوالً

ای موفق و  مند بودند که تجربه عالقه ،صنعتی ایران که بیشتر با غرب بود در مراودت

ها  فرستادند. شوروی بنابراین کارشناسان و مدیران خوبی را به ایران می ؛قوی ارائه کنند

تجربۀ یک الگوی موفق  ،ها که با شوروی موافقت نداشتند خواستند در برابر آمریکایی می

: کند که اظهار می محمد طاهایی دسیّهمچنین  (.293: 1396)جعفرپور، را ارائه دهند 

آهن به امر  ساخت فاز اول کارخانه، کمتر از چهار سال به انجام رسید. در شروع کار ذوب

مشاغل حساس جهت  افراد در شد. بیش از سیصد نفر از آموزش اهمیت بسیار داده می

آموزش تخصصی به شوروی سابق اعزام شدند و در کارخانجات فوالد آن کشور تحت 

: گوید می بیگلربیگی یزدانو نیز  (324 )همان، قرار گرفتندآموزش تئوری و عملی 

سابقه بود  سال که زمانی بی 4آهن اصفهان در طول حدود  ذوب ۀساخت کارخان

ها و  سال اخیر( با همت کارگران، تکنسین 60پروژه در ترین زمان اتمام یک  )کوتاه

 (.185 )همان، مهندسین ایرانی و کارشناسان شوروی به اتمام رسید

 ش.1345-1355 های سال طیاز کارآموزان ایرانی که  شماریدر جدول زیر اسامی 

  آمده است: ،های آموزشی به شوروی اعزام شدند برای برگزاری دوره

 

 محل آموزش مدت آموزش سال نام ردیف

 شوروی - 1345 مجتبی فردیار 1

 شوروی سال 1 1348 د محمد طاهاییسیّ 2

 شوروی سال 2 1348 بخش رضا امید محمد 3

 شوروی ماه 5 1348 حسین آذربایجانی 4

 شوروی - 1350 ایرج اصالنی 5

 شوروی سال 1 1350 یزدان بیگلری 6

 شوروی ماه 1 1352 محمود طیاری 7

 شوروی ماه 1 1352 طینت امین پاک محمد 8

 شوروی ماه 1 1352 هوشنگ امامی 9
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 ش.1345-1355های  سال -نیروهای آموزش دیده ایرانی در کشور شوروی

 (3-4-ه)اسناد شمار -(1396)جعفرپور،
 

 اسامی کارشناسان فنی شوروی در ایران

 (106:1376نصر، )شعبانی
 

ژانویۀ 13 /ش.1344دی ماه  23آهن اصفهان در ذوب ۀقرارداد ساخت کارخان

آغاز  .ش1346و قرار بر این شد که ساخت کارخانه از سال گردید منعقد  م.1966

بایست ظرف مدت چهار سال به پایان  می ،بینی شده پیش طرحبر اساس شود و 

آهن اصفهان در  ذوب ۀکارخانساخت . کرد میشروع به کار  .ش1350 و در رسید می

. اولین کلنگ طول کشیدچهار تا پنج سال  ۀدر فاصل ،ترین مدت ممکن کوتاه

بهمن  19در  و به زمین زده شد ش.1346اسفند  23ساختمان کارخانه در 

فیزیکی و  ۀخان بلند، نیروگاه برق، تصفیه کارخانه با اتمام ساختمان کوره ش.1350

های کنورتر و نورد، تولید چدن خام را  کارگاه سازی، آگلومراسیون و شیمیایی، کک

های  سازی، کارخانه عظیم فوالد با به کار افتادن واحد ش.1351آذر  25آغاز کرد. در 

های وابسته، تولید  های تولید آهک مخصوص و سایر کارگاه تولید اکسیژن، کوره

و فوالد از مجتمعی شامل تمام مراحل تولید آهن  ،پوالد آغاز گردید. بدین ترتیب

با  ،های پوالدی ها و ورقه شمش ساختاستخراج ذغال سنگ و سنگ آهن گرفته تا 

 شوروی ماه 1 1352 محمدی علی شاه 10

 شوروی چند ماهه 1354 اصغر اربابیون 11

 شوروی ماه و نیم 3 1355 یداهلل قادری 12

 نوع فعالیت نام ردیف

 .ای و. -بویکو 1
ان مربوط به ساختمان کارخانه سرپرست گروه کارشناس

 آهن اصفهان ذوب

 آهن اصفهان مهندس ارشد پروژه کارخانه ذوب .و و. -فیالتوف 2
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هزار تن در مدت کمتر از پنج سال ساخته شد و به  700نزدیک  ۀظرفیت اولی

 (.  169:1381 )رزاقی، برداری رسید بهره

 افتد، تحقق پروژۀ ها به تأخیر می ها سال در کشور ما که اجرای برخی از طرح

پیشرفت کارهای " :آور بود اعجاب آمده است، اطالعات ۀنام روز درچنانکه  ،آهن ذوب

 "آور دانست کننده و اعجاب آهن نه تنها چشمگیر است، بلکه باید آن را خیره ذوب

در طول تاریخ در کمتر کشوری ". (27/3/1347 ،12008ش ، 42 سال ،اطالعات)

آهن  ذوبۀ شاه عباس کبیر و کارخان مانند سدّمشاهده شده است که دو واحد اقتصادی 

، 43 سال ،اطالعات) "برداری رسیده باشد اصفهان با این سرعت در مدت کوتاهی به بهره

آهن: سرعت  رضا برهان یکی از کارمندان ذوب احمدبه گفتۀ (. 19/3/1348 ،12020ش 

بیانگر  ،سالبرداری این مجتمع عظیم صنعتی ظرف مدت چهار  عمل در ساخت و بهره

و انجام عملیات ساخت و نصب بوده است و  ءوحدت در فرماندهی، نظم و قدرت در اجرا

برداری کارخانه باعث تعجب و  کار ساخت، نصب و بهره پیشرفت .ش1352در سال 

آهن ایران را  . اتحاد شوروی نه فقط صنایع ذوب(160:1396 )جعفرپور، م گردیدا شگفتی

نیز تربیت ی متخصص ملّ کادرهای، بلکه در جریان آن دتأسیس کردر کشور ایران 

 . شدند

یکی از آنها  کرد؛ میرا حل  بسیاریایران باید مشکالت کوچک و بزرگ 

تهیه و تأمین نیروی انسانی و کارآمد از واجبات » :سازی پرسنل فنی ملی بود آماده

چرا که به عقب انداختن و تأخیر در فراهم  است،یک طرح عظیم صنعتی و اقتصادی 

ثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. کشور ایران هم أکردن این شرایط بر روند تولیدی ت

به عنوان یک کشور جهان سومی و دارای امکانات آموزشی محدود، داشتن چنین 

به همین منظور،  .آهن احساس کرد شرایطی را برای برپایی کارخانه عظیم ذوب

آهن ایران برای ایجاد هماهنگی در انجام امور و همچنین باال بردن  ملی ذوب شرکت

ای و دایر ساختن  های حرفه سطح کارایی کارکنان خود، اقدام به تأسیس آموزشگاه

های تخصصی و همچنین اعزام کارآموز به کشورهای خارج نمود. در  دوره کالس

با همکاری اتحاد جماهیر شوروی  مرکز آموزشی که 4سال در ایران،  5مدت بالغ بر 

هزار نفر متخصص ایرانی در  8شروع به فعالیت کردند و نزدیک به  ،ساخته شدند
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تا سال  1347آهن، از آبان ماه  پرسنل ذوب یامور آموزش التحصیل شدند. آنها فارغ

تکنسین و کارگر فنی به  -نفر کارآموز در سطح مهندسی هزار قریب به یک ش.1350

موزی نظری و عملی اعزام کرد و در خالل آکشورهای شوروی و هندوستان جهت کار

گری مداوم،  های نورد، ریخته نفر برای کارآموزی در رشته 172، تعداد .ش1350سال 

مات گفته شده، از استخراج معادن روباز زغال به شوروی اعزام شدند. با توجه به اقدا

کارآموز، بعد از اتمام دورۀ مربوطه، از شوروی مراجعت  278، .ش1350ابتدای سال 

« برداری به کارخانه آریامهر معرفی شدند نمودند و بالفاصله جهت اشتغال در امور بهره

مرکز  9ش، سازماندهی 1351(. در سال 1350 آهن ایران، شرکت ملی ذوب ۀنام )کار

مرکز آموزشی دیگر  10مبنی بر سازماندهی  یبه اتمام رسید و قرارداد آموزشی دیگر

های در حال ساخت  ای در تمام سازه شد. این شکل آموزش به طور گسترده ءهم امضا

آرشیو اسناد ) در ایران با همکاری اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گرفت

 (.ش.1351-334-6089-26وزارت امور خارجه: 

 

 آهن ی ذوبها های آموزشگاه ای از فعالیت خالصه

 آموزشگاه متالوژی در تهران

آریامهر در ابتدا در تهران  ۀتربیت کادر مورد نیاز کارخان برایآموزشگاه متالوژی 

به اصفهان منتقل شود. در  .ش1351 فعالیت داشت و قرار بود این آموزشگاه در سال

های مربوطه در این آموزشگاه، جهت  کارآموز بعد از طی دوره 252، ش.1350 سال

نفر از کارآموزان  67خدمت به واحد عملیات ساختمانی کارخانه آریامهر معرفی شدند و 

 های علمی به شوروی اعزام شدند. آموزشگاه جهت دوره
 

 آموزشگاه معدنی در کرمان

نفر کارشناس شوروی  15نفر کارشناس ایرانی و  26 آموزشگاه معدنی کرمان با

آغاز نمود. اولین دسته کارآموزان در  ش.1349فعالیت خود را از شهریور ماه سال 

، دروس تئوری و عملی خود را در ش.1350برابر با شهریور ماه سال  م.1971 سپتامبر

 های مربوطه مشغول به کار شدند. های زیر به پایان رسانده و در قسمت رشته
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 نهای شبانه آموزشگاه اصفها آموزش در کالس

های شبانه آموزش زبان روسی زیرنظر مترجمین آموزشگاه جهت اعزام دوازده  کالس

، شروع به فعالیت نمودند و ش.1349 ماه نفر تکنسین به شوروی در تاریخ یکم شهریور

 کار خود را به اتمام رساندند ش.1350تیرماه  23 تاریخساعت آموزش در  872پس از 

 (.50:1350 آهن ایران، نامه شرکت ملی ذوب )کار
 

 .ش1350ای اصفهان در سال  پرسنل ایرانی و شوروی آموزشگاه حرفه

 (1350آهن، نامه شرکت ملی ذوب )کار
 

 تعداد کارآموزان نام رشته

 48 بر کارگر کوه

 26 کارگر آتشبار

 26 ماشینیست حفاری

 جمع)نفر( کارگران کارمندان تاریخ

 فروردین

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 مرداد

 شهریور

 مهر

 آبان

 آذر

 دی

 بهمن

 اسفند

74 

71 

70 

73 

71 

70 

69 

72 

77 

76 

75 

76 

83 

85 

86 

86 

84 

85 

82 

82 

86 

86 

87 

86 

157 

156 

156 

159 

155 

155 

151 

154 

163 

162 

162 

162 
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 آهن اصفهان فارغ التحصیالن آموزشگاه حرفه ای ذوب

 (72: 1350، مهر و آبان2و1آهن اصفهان،ش حرفه ای ذوب)نشریه ماهانه آموزشگاه 

 

 آهن اصفهان جغرافیایی کارگران ذوب ءتوزیع منشا

 آهن اصفهان آهن، موجود در ادارۀ عمومی و کارگزینی ذوب کارگران ذوب 16)دفتر شمارۀ 

 (1357سال 

 دوره
دیپلم 

 ساله یک

 دیپلم 

 دو ساله
 سیکل

زمان 

 التحصیلی فارغ
 ها تعداد رشته

 رشته10 1348 مهر - - 367 اول

 رشته 2 1349 مرداد - 69 " "

 رشته 5 1349 خرداد - - 117 دوم

 رشته 5 1349 دی - - 133 سوم

 رشته 2 1350 فروردین - - - "

" - - 27 
 نیمه دوم فروردین

1350 
 رشته 1

 رشته 2 1350 مهر 87 - - چهارم

 تعداد کارگر نام محل تعداد کارگر نام محل

 اراک

 زنجان

 سیستان و بلوچستان

 همدان

 کردستان

 لرستان

 آذربایجان

 باختران

 یزد

 فریدن

96 

167 

176 

212 

232 

289 

320 

375 

425 

602 

 کرمان

 شیراز

 گیالن

 مازندران

 خوزستان

 خراسان

 تهران

 چهارمحال

 اصفهان

815 

850 

900 

1100 

1600 

2500 

2801 

3220 

11190 

 27870 جمع  
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 آهن اصفهان جغرافیایی کارمندان ذوب ءتوزیع منشا

آهن  آهن، موجود در ادارۀ عمومی و کارگزینی ذوب کارمندان ذوب 17)دفتر شمارۀ 

 (1357سال  اصفهان،

 

 های مختلف اصفهان در رشتهآهن  تعداد کارکنان ذوب

 (388: 8 ش، 1352)مجله سالنامه آماری
 

برای تمام تالش خود را ها، بیانگر آن است که شوروی  اطالعات موجود در این جدول

کرده است. نیروهای کارگری ساده و یا با ایرانی تربیت نیروی متخصص و کارآزموده 

چندان باال در منطقه گرد آمدند و با هدایت و نظارت کارشناسان  مهارت و تخصص نه

 تعداد کارمندان نام محل تعداد کارمندان نام محل

 اراک

 زنجان

سیستان و 

 بلوچستان

 همدان

 کردستان

 لرستان

 آذربایجان

 باختران

 یزد

 فریدن

27 

46 

47 

52 

58 

77 

78 

97 

105 

142 

 کرمان

 شیراز

 گیالن

 مازندران

 خوزستان

 خراسان

 تهران

 چهارمحال

 اصفهان

210 

245 

254 

283 

397 

630 

747 

821 

2774 

 

 7090 جمع  

 1351 1350 1349 1348 1347 نوع ماده معدنی

 9030 4030 3350 31050 3030 سنگ زغال

 2150 950 32 16 24 آهن سنگ
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اعزامی اتحاد جماهیر شوروی سابق، فعالیت وسیعی را آغاز نمودند. دولت شوروی به 

های فنی و علمی، نهایت تالش و همکاری را با ایران داشته است. اتحاد  لحاظ همکاری

نعتی ایران به موقع و تمام و کمال های ص شوروی نه تنها به تعهدات خود در مورد طرح

ها و پیدایش امکانات جدید به قبول تعهدات  عمل نمود، بلکه همزمان با اجرای این طرح

های صنعتی، علمی و  سازی و دیگر طرح آهن و ماشین تری در امور توسعه ذوب وسیع

 ها اقدام کرد.   آموزشی و نظایر آن

آهن  ان با ساخت کارخانه ذوبزم از شرایط مهم پیش آمده آن بود که هم

اصفهان، مشکل تأمین مسکن و شرایط زندگی کارگران و کارمندان کارخانۀ آهن و 

ها  فوالد نیز مطرح شد. در رابطه با این موضوع ایدۀ ساخت شهر متالوژیست

وساز  وساز آن به کمک متدهای پیشرفتۀ ساخت )آریاشهر( شکل گرفت که ساخت

وساز  ساختهای شوروی، طراحی این شهرک و  همکاری سازمانمسکن انجام شد. با 

آهن آریامهر در  آن به واقعیت پیوست. این شهر برای سکونت کارکنان کارخانه ذوب

کیلومتری کارخانه آریامهر احداث شد و وجود یک رشته  12نظر گرفته شد و در 

این شهر مسکونی ممتد از شمال به جنوب مانع از نفوذ هوای آلوده کارخانه به  کوه

 11 هکتار )به طول 6000 گردید. مساحت تقریبی این شهر، در مرحله نهایی می

نامه شرکت ملی  کیلومتر( در نظر گرفته شد )کار 8 تا 6کیلومتر و عرض بین 

آهن با هشتاد هزار جمعیت  شهر در جوار کارخانه ذوب(. پوالد1350 آهن ایران، ذوب

هایی که در جوار دیگر مراکز  آینده و شهرک هزار در 200، و .ش1350در سال 

هایی بکر و برای اول بار در ایران  سازی در زمین آهن و ماشین صنعتی مربوط به ذوب

های اقتصادی و فنی اتحاد شوروی به ایران به  از نتایج دیگر کمک، اند ساخته شده

(. این جمله بیانگر آن است که دولت شوروی در 11: [تا بی] )کیهان، رود شمار می

همکاری الزم را با ایران داشت و توانست تا حدودی مشکل تأمین  ،شهرآریاساخت 

در جدول زیر تعداد کارمندان مسکن کارگران و کارمندان کارخانه را برطرف نماید. 

را مشاهده در ساخت آریاشهر فعالیت داشتند  .ش1350ایرانی و شوروی که در سال 

 کنیم. می
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 .ش1350پرسنل ایرانی و شوروی واحد ساختمانی آریاشهر در سال 

 (1350 آهن ایران، نامه شرکت ملی ذوب )کار
 

 از سوی شوروی تأمین اعتبارات مالی

آهن در  های ذوب های اقتصادی ایران و شوروی، شامل ایجاد کارخانه قرارداد همکاری

کیلومتر لوله گاز از جنوب ایران تا آستارا  1100سازی در اراک و نصب  ماشیناصفهان و 

مرز شوروی بود. ایران برای اجرای این قراردادها، اعتباری به مبلغ ششصد میلیون دالر 

های  اعتبارات الزم برای طراحی و خرید ماشین آالت و تجهیزات و هزینه و داشت نیاز

آموزی افراد ایرانی از جانب دولت اتحاد جماهیر  کارکارشناسان مورد نیاز و مخارج 

ش ، 39 سال )اطالعات، شدشوروی سوسیالیستی در اختیار دولت شاهنشاهی گذاشته 

ی اعتبارات الزم را جهت  شورو که نامه قرار شدبه موجب موافقت(. 14/7/1344 ،9871

 5/2 میلیون دالر با بهرۀ 286آهن به صورت وام دوازده ساله به مبلغ  اجرای پروژۀ ذوب

 جمع)نفر( کارگران)نفر( کارمندان)نفر( تاریخ

 فروردین

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 مرداد

 شهریور

 مهر

 آبان

 آذر

 دی

 بهمن

 اسفند

64 

67 

68 

66 

69 

72 

74 

75 

78 

79 

84 

88 

1539 

1529 

1787 

1809 

1878 

1937 

1995 

2126 

2136 

2020 

1943 

1952 

1603 

1596 

1855 

1875 

1947 

2009 

2069 

2201 

2214 

2099 

2027 

2040 
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گاز و محصوالت کشاورزی و  ،در ازاء آن دهد ودرصد در اختیار دولت ایران قرار 

با  (.9/10/1344 ،6722ش ، 23 سال )کیهان، های معدنی ایران را خریداری کند سنگ

احداث خط لوله سراسری گاز ایران به شوروی، پشتوانه خوب و قابل اطمینانی برای 

آهن اصفهان در ازاء صدور  ذوبکارخانه  آمد.های عظیمی به وجود  پروژهاحداث چنین 

 دگاز به روسیه از آن کشور خریداری شد و در نزدیکی شهر ریز از توابع لنجان بنا گردی

 (. 247:1396 )جعفرپور،

اتحاد جماهیر شوروی تعهد همکاری فنی با ایران را در ساخت  ،طبق این توافقنامه

 هزار تن فوالد در سال 500-600به قدرت تولیدیدر اصفهان کارخانه آهن و فوالد 

چنین هم و شوروی -خط لوله سراسری ایران از میادین نفتی جنوبی تا مرز ایران

اتحاد جماهیر شوروی به ایران  ،عهده گرفت. به این منظور سازی را به کارخانه ماشین

(. ش.1351-55-334-6089-22امور خارجه:  آرشیو اسناد وزارت) کردوامی پرداخت 

، برای .ش1345-1351 های های پرداختی شوروی به ایران طی سال در جدول زیر وام

سازی اراک و احداث خط  آهن اصفهان، کارخانه ماشین اندازی و توسعه کارخانه ذوب راه

 بینیم. ای را می های حرفه لوله گاز و تأسیس آموزشگاه

 

 ش.1345-1351های  طی سالهای پرداختی شوروی به ایران  وام

 (121:1396)عباسی ماکرانی،

 نحوه مصرف محل اعتبار مبلغ سال نخست وزیر ردیف

 شوروی میلیون روبل 260 1345 هویدا 1
سیس کارخانه أت

 آهن ذوب

 شوروی میلیون دالر 80 1347 هویدا 2
خرید تجهیزات 

 سازی اراک ماشین

 شوروی میلیون روبل8 1349 هویدا 3
های  سیس آموزشگاهأت

 ای حرفه

 شوروی میلیون روبل260 1351 هویدا 4

افزایش تکمیل و 

ظرفیت کارخانه 

 آهن ذوب
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 آهن ساخت کارخانه ذوب :مرحله یکم

 ترین اقدامات به منظور پیشرفت روابط اقتصادی ایران و شوروی در سال مهم

قراردادی  م.1966ژانویه  13این اقدامات در  ۀانجام گرفت، در نتیج م.1966 /ش.1343

آهن را در نزدیکی  رسید که دولت ایران با کمک فنی شوروی، کارخانه ذوب ءبه امضا

کشی از معادن جنوبی گاز و نفت تا آستارا  سازی در اراک و لوله اصفهان، کارخانه ماشین

اندازی  در دو مرحله راهآهن اصفهان  در مرز ایران و شوروی را ایجاد کرد. کارخانه ذوب

با همکاری شوروی شروع به کار کرد و در سال  .ش1346مرحله اول آن در سال  ؛شد

های چدن از کارخانه  برداری قرار گرفت و نخستین فرآورده مورد بهره ش.1350

بلند در این مرحله، کارخانه آریامهر  برداری کوره با آغاز بهره .آهن اصفهان بیرون آمد ذوب

نامه  )کار نمود نفر کارمند و کارگر شروع به کار 3585 با ش.1350ماه سال  تیراز 

(. کارشناسان شوروی با توجه به محدودیت منابع 1350آهن ایران،  شرکت ملی ذوب

هزار  550مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول، 

های اجرایی احداث ساختمان واحدهای مختلف تن فوالد در سال تعیین کردند. کار

سازی، آگلومراسیون و  های کک شده بود و با ایجاد کارگاه آغاز .ش1346 کارخانه از سال

برداری از مجتمع با تولید چدن  بهره ش.1350بلند شماره یک در نیمه اول دی ماه  کوره

زی و مهندسی نورد سا اندازی بخش فوالد آغاز شد و تولید محصوالت فوالدی نیز با راه

 .(38:1396 )جعفرپور، هزار تن در سال شروع شد 550با ظرفیت  1351در دی ماه 

 

 آهن توسعه کارخانه ذوب: مرحله دوم

همکاری دیگری برای  ۀنام، موافقتم.1972مارس  15/ ش.1351اسفند  24در 

وزیران  نخستهای ایران و شوروی با حضور  آهن اصفهان میان دولت توسعه کارخانه ذوب

(. دولت 156:1393 )طاهراحمدی، شد ءدو کشور در کاخ وزارت امور خارجه ایران امضا

شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نظر به مناسبات حسن 

های  همجواری بین ایران و شوروی و بنا به تمایل طرفین برای توسعه و تحکیم همکاری

باشد، این موافقتنامه را منعقد  متقابل هر دو طرف میاقتصادی که بر اساس منافع 
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 بر پایه این(. ش.1351-55-347-6215-19آرشیو اسناد وزارت امور خارجه: ) نمودند

میلیون روبل برای پرداخت بهای ماشین  260 شوروی مجدداً که موافقتنامه قرار شد

 ،ن در سال الزم استمیلیون تُ 9/1 آالت و وسایلی که برای افزایش ظرفیت کارخانه تا

همین . به درصد به ایران پرداخت شد 5/2این وام نیز با بهرۀ  و در اختیار ایران بگذارد

کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به  ش.1351منظور، در سال 

های  و توسعه بخش 2 بلند شماره تن فوالد در سال با احداث کوره 1900000 ظرفیت

نورد شروع گردید و عملیات ساختمانی  و سازی سازی، فوالد آگلومراسیون، ککمختلف 

-55-334-6089-24همان: ) به اتمام رسید .ش1357کمپلکس چدن در سال 

 9/1آهن با ظرفیت  ذوبۀ دوم توسعۀ مرحلش. 1355در سال  و همچنین (ش.1351

، 14912ش ، 48 سال )اطالعات، خاتمه یافتن، با کمک کارشناسان شوروی میلیون تُ

22/10/1353 .) 

 

 نتیجه  

های صنعتی قبل و بعد از  ترین طرح یکی از اقتصادی ،آهن اصفهان کارخانۀ ذوب

شد. دولت ایران از سال  تأسیسترین زمان با همکاری دولت شوروی  انقالب در کوتاه

به همین منظور در ابتدا خواهان و به دنبال احداث کارخانه فوالد بود  .ش1306

اما  ،غربی از جمله آلمان و فرانسه شد های دولتهمکاری با ایاالت متحده آمریکا و 

با پیشنهاد ایران مبنی بر ساخت  .ش1344دی ماه سال  23سرانجام دولت شوروی در 

که  تعهد کردبین طرفین منعقد شد. شوروی  این مجتمع موافقت کرد و قراردادی

کشی و اکتشاف اولیه را انجام دهد و هرگونه وسایل و ماشین آالت و  عملیات نقشه

آوری  کارشناسان خود را برای جمع .کندآید، تأمین  مواردی را که در ایران به دست نمی

اطالعات اولیه به ایران بفرستد و در ساختن کارخانه نظارت داشته باشد. طبق قرارداد 

به  .م1971 /.ش1350آهن در سال  شد که کارخانه ذوب قررمبین ایران و شوروی 

شده به  تعیینو کار ساخت کارخانه در تاریخ  رخ نداداین اتفاق  اما ،برداری برسد بهره

، موافقتنامۀ جدیدی .م1972 آگوست 10 /.ش1351مرداد  19در  ،اتمام نرسید. بنابراین

آهن، ظرفیت تولید  ذوب ۀیل کارخانرسید که عالوه بر تکم ءبین ایران و شوروی به امضا
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های اروپایی و آمریکا از رهایی که اکثر کشو آن نیز افزایش یافت. دولت شوروی در سال

با ایران  مشارکت کرد وعظیم  ۀدر ساخت این پروژ ،کردند داری می کمک به ایران خود

 و علمی ،در زمینۀ فنیآخرین مرحله، تا نقطه آغاز ساخت کارخانه از  و نمودهمکاری 

کرد و با یک سال ظیم همکاری پروژه ع در ساخت ایناعطای وام به ایران با مالی 

آهن اصفهان به  ذوب ۀ، کارخان.ش1351سرانجام در سال  موعود،اختالف از زمان 

 .آرزوی دیرینه ایرانیان به تحقق پیوست و برداری رسید بهره
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 منابع و مآخذ

 اسناد

 .1345، 5/5-8 ، پرونده145خارجه، کارتنآرشیو اسناد وزارت امور 

 .1345، 5/5-9 ، پرونده145، کارتن __________________

 .1351، 6117-3 ، پرونده336، کارتن__________________

 .1351، 6117-11 ، پرونده336، کارتن__________________

 .1351، 6117-12 ، پرونده336، کارتن__________________

 .1351، 6117-13 ، پرونده336، کارتن__________________

 .1351، 6215-19 ، پرونده347، کارتن__________________

 .1351، 6215-20 ، پرونده347، کارتن__________________

 .1351، 6089-22 ، پرونده334، کارتن__________________

 .1351، 6089-23 ، پرونده334، کارتن__________________

 .1351، 6089-24 ، پرونده334، کارتن__________________

  .1351، 6089-26 ، پرونده334، کارتن__________________

 

 ها کتاب

 تهران: علمی ،خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 1371 ،ابتهاج، ابوالحسن

 آذیناصفهان: مهر ،وب آهن اصفهان در گذر زمانذ، 1396 ،اکبری، هوشنگ

 آذیناصفهان: مهر ،زبان ذوب، 1396جعفرپور، بهرام، 

 تهران: اقبال ،تاریخ مفصل ایران، 1341رازی، عبداهلل، 

 تهران: نشر نی ،آشنایی با اقتصاد ایران ،1381 رزاقی، ابراهیم،

 انتشارات ایراس ، تهران:روابط ایران و روسیه ،1387 ،کرمی جهانگیر وسنایی، مهدی 

جلد هشتم  ،جانبه ایران با سایر دولاسناد معاهدات دو ،1376 نصر، فریبا، شعبانی

 انتشارات وزارت امور خارجه تهران: )قسمت اول و دوم(،
تهران: وزارت  ،تاریخ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی ،1393، طاهراحمدی، محمود

 امور خارجه
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 ،پایان سلسله پهلویاقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا  ،1377، کاتوزیان، محمدعلی

 تهران: مرکز

: [جا بی] ،ده سال کمک اقتصادی و فنی اتحاد شوروی به ایران ،[تا بی]، کیهان، مهدی

 صلح

 تهران: ثالث ،خاطرات محمد یگانه ،1384، الجوردی، حبیب

تهران:  ،1300-1357 جی ایران در دوران پهلویسیاست خار ،1377، مهدوی، عبدالرضا

 پیکان
 

 نشریات

 .14/7/1344، 9871، شماره 39روزنامه اطالعات، سال 

 .27/3/1347، 12008، شماره 42، سال __________

 .19/3/1348، 12020، شماره 43، سال __________

 .22/10/1353، 14912، شماره 48، سال __________

 .9/10/1344، 6722، شماره 23روزنامه کیهان، سال 

 .26/5/1349، 8124،  شماره 28، سال ________
 .18/10/1344، 618، شماره 13مجله تهران اکونومیست، سال 

 .1352، 8مجله سالنامه آماری، شماره 

 .1347آهن،  نشریه شرکت ملی ذوب

 .1350، مهر و آبان 2و1آهن اصفهان، شماره  بای ذو نشریه ماهانه آموزشگاه حرفه

آهن  و کارگزینی ذوب آهن، موجود در ادارۀ عمومی کارگران ذوب 16دفتر شماره 

 .1357اصفهان، 

آهن  آهن، موجود در ادارۀ عمومی و کارگزینی ذوب کارگران ذوب 17دفتر شماره 

 .1357اصفهان، 

 .1350 آهن ایران، نامه شرکت ملی ذوب کار

 .1356، 6و  5ماهنامه آهن، شماره 

 



 23/  آهن اصفهان  اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب -های فنی همکاری

 
 

 نامه پایان

 ،(ش.1332 -1357دوم )وام های دریافتی دوره پهلوی ، 1396، عباسی ماکرانی، رضا
 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.
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 های اقتصادی ایران و شوروی همکاری

 (خارجهامور وزارت  آرشیو اسناد -1 سند شماره)

 
 



 25/  آهن اصفهان  اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب -های فنی همکاری

 
 

 

 

 
 آهن ایران به شوروی  اعزام کارکنان ایرانی شرکت ذوب

 جهت بازدید از کارخانجات نورد

 (خارجهامور اسناد وزارت  آرشیو -2 سند شماره)
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 ایرانی به شوروی برای کارورزی در رشته نورد 57اعزام 

 (خارجهامور اسناد وزارت  آرشیو -3سند شماره )
 



 27/  آهن اصفهان  اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب -های فنی همکاری

 
 

 

 
 آهن اصفهان موافقتنامه همکاری ایران و شوروی در توسعه کارخانه ذوب

 (خارجهامور اسناد وزارت  آرشیو -4سند شماره )


