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Abstract
The Caspian Sea gradually experienced a new position
in the Qajar era. The signing of the Turkmenchay
Agreement and its commercial annexation further
strengthened the position of Russian businessmen in
Iran. After concluding a contract and following the
actions of the Russians, much security and commercial
development was established in the Caspian Sea. Iran's
rich resources of agricultural products including rice led
to attract the attention of Russia. The main question is
what is the position of northern rice in trade between
Iran and Russia in this period? And what was the
importance of the rice trade in the economic relations
between Iran and Russia? Therefore, this research seeks
to elucidate the position of rice trade in the northern
regions of Iran in Iran-Russia trade relations during of
the Qajar period according to library references and
archival documents. Our research findings show due to
Russia's proximity to Iran and the existence of the
Caspian Sea waterway and the need of both countries
for each other's products and materials have led to the
development of trade between Iran and Russia. One of
the trade items of Iran that had a good position in the
trade relations between Iran and Russia was rice. At
first, it was sufficient for internal consumption, but after
the disease found in silkworms, the production of this
product multiplied and replaced with silk. Although
trade in this product fluctuated during times such as the
famine and the October Revolution in Russia, as well as
World War I, but the trade in this product continued.
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چکیده
.از دورة قاجار دریای خزر به تدریج موقعیت جدیدی را تجربه کرد
انعقاد قرارداد ترکمنچای و ضمیمة تجاری این قرارداد بیش از پیش
 بعد از انعقاد قرارداد و به..جایگاه تجار روس را در ایران مستحکم کرد
 امنیت و توسعة تجاری زیادی در دریای خزر،دنبال اقدامات روسها
 ذخایر غنی محصوالت کشاورزی ایران از جمله برنج باعث.برقرار شد
 پرسش اصلی این است که جایگاه برنج شمال.توجه ویژه روسیه شد
در تجارت بین ایران و روسیه در بازة زمانی مورد بررسی به چه صورت
است؟ و تجارت برنج چه اهمیتی در روابط قتصادی ایران و روسیه
 در صدد، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی،داشت؟ پژوهش حاضر
تبیین جایگاه تجارت برنج مناطق شمالی ایران در مناسبات تجاری ایران
و روسیه در دورة قاجار با تکیه بر منابع کتابخانهای و اسناد آرشیوی
 یافتههای پژوهش نشان میدهد نزدیکی روسیه به ایران و وجود.میباشد
راه آبی دریای خزر و نیاز هر دو کشور به محصوالت و مواد یکدیگر
 از اقالم تجاری ایران که.باعث توسعة تجارت مابین هر دو شده است
 برنج بود که،در مناسبات بازرگانی ایران و روسیه جایگاه خوبی داشت
در ابتدا کفاف مصرف داخلی را میداد اما بعد از بیماری که در کرمهای
. تولید این محصول چند برابر و جایگزین ابریشم شد،ابریشم پیدا شد
اگرچه تجارت این محصول در زمانهایی مثل قحطی و انقالب اکتبر
روسیه و نیز جنگ جهانی اول دچار نوساناتی شد اما فروش این
.محصول همچنان ادامه داشت
. برنج شمال، تجارت، قاجار، روسیه، ایران:کلیدواژهها
 باقر علی عادلفر:* نویسنده مسئول
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روزافزونی بر تجارت و اقتصووواد پیدا کردند و این

از عهد صفویه ،به خصوص از اواخر آن ،در تجارت

تسوووط روسها باعث رشووود تجارت در ایران و به

دریای خزر بهویژه میان ایران و روسیه تحول عمیقی

ویژه تو سعة تجارت مابین دو ک شور شد.از طرف

ایجاد شد .البته پیش از این دوره ،فعالیت بازرگانی

دیگر روسوویه که در همسووایگی ایران بود ،نفوذ و

مابین دو کشور هرچند محدود وجود داشت .در

ت سلط بر ایران را برای ر شد اقت صادی و همچنین

دورة نادرشاه نیز در ناوگان دریایی ایران ،به

نفوذ سیا سی ضروری میدان ست .بنابراین ضعز

خصوص دریای خزر ،تحول بزرگ هرچند مقطعی

پادشاهان ایران به ویژه از دوره صفویه این امکان را

مشاهده میشود .با روی کار آمدن قاجاریان روابط

هرچه بی شتر برای رو سیه و ک شورهای دیگر فراهم

ایران و روسیه از طریق دریای خزر وارد مرحلة

آورده بود تا به راحتی در تجارت ایران نفوذ نمایند.

نوینی شد .دورة قاجار از جمله ادوار مهم و تعیین

از جمله حوزه های مهم تجارت دو طرف در زمینة

کننده ،از نظر اقتصاد و تجارت بود؛ در این دوره

محصووووالت کشووواورزی بود .موقعیت مناسووو

روابط ایران با کشورهای اروپایی ،بهویژه فرانسه،

کشوووواورزی ایران از ل حاظ تول ید محصووووالت

انگلیس و روسیه ،افزایش یافت.

کشوواورزی چون ابریشووم ،پشووم ،پنبه ،تریاج ،برنج

ایران از دوره قاجار به دلیل موقعیت استراتژیکی

و ...سب

شد ایران از طریق دریای خزر و راههای

همواره مورد تو جه کشوووور های مختلز از جم له

زمینی دیگر تجارت قابل توجهی با روسوویه داشووته

روسوویه قرار داشووت .رقابت این کشووورها در تهیة

با شد .برنج یکی از مح صوالت مهم مناطق شمالی

مواد خووام و همچنین یووافتن بووازار برای فروش

ایران بود که ق بل از قا جار یه هم م باد لة آن بین

کاال های خود از دال یل تو جه به ایران و همچنین

رو سیه و ایران انجام می شد اما از این دوره به بعد

باعث گرفتن امتیازات بزرگ اقت صادی از ایران بود.

به یک محصوووول مهم تجاری تبدیل شووود که در

در ابتدا روسیه از نظر اقتصادی و صنعتی نسبت به

زمانهای مختلز دچار نوسووانات زیادی شوود .این

انگلیس و فرانسوووه در موقعیت پایینتری بود اما با

پژوهش به دنبال واکاوی چگونگی نفوذ روسویه در

روی کار آمدن پترکبیر بود که این کشوووور نیز در

بازار تجارت برنج ایران و روشن نمودن این بعد از

مسوویر توسووعة صوونعت و اقتصوواد پای گ اشووت.

راب طة ت جاری ایران و روسووو یه در دورة قا جار

همسوووایگی ایران با روسووویه و غنی بودن ایران از

میباشد.

لحاظ ذخایر ک شاورزی و دامپروری در دورة قاجار

در بررسووی پیشووینة پژوهش باید گفته شووود که

باعث توجه رو سیه به ایران و در نتیجه نفوذ هرچه

م قا له هایی در بارة ت جارت چوب ،پن به و همچنین

بیشتر در ایران شد.

ابریشوووم که محصوووول مهم ایران در دورة مورد

روس ها تا زمان آغامح مد خان نتوانسوووت ند بر

پژوهش است نوشته شده است اما تاکنون پژوهش

دریای خزر و مناطق شوومالی ایران سوولطه یابند اما

علمی که دربارة تجارت برنج مابین ایران و روسویه

بعد از آغامحمدخان و روی کار آمدن شاهان دیگر

باشد انجام نشده است .مقالههای چاپ شده در این

قاجار و مخصوصاً بعد از عهدنامة ترکمنچای تسلط

زمینه «پژوهشوووی در جایگاه شووویالت شووومال در
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مناسبات ایران و روسیه با تکیه بر اسناد آرشیوی»،

ترکمنچای به این مهم دسووت یافتند .روابط تجاری

«جووایگوواه برادران کوسووویس و تئوفیالکتوس در

ایران و رو سیه در دورة صفویه به صورت پایاپای

تجارت چوب میان ایران و رو سیه در ع صر قاجار

بین تجار دو کشووور انجام میشوود مثل صووادرات

ب تکیه بر اسوووناد آرشووویوی»« ،نگاهی به تجارت

پارچههای چیت ،قالی و دارو که از ایران به رو سیه

پو ست میان ایران و روس در ع صر قاجار»« ،پنبه و

صادر می شد (انصاری رنانی و کرمانی .)999 :9811،البته

تجارت آن در عصووور قاجار از راه دریای خزر با

مهمترین مح صول صادراتی این زمان ابری شم بود

تکیه بر ا سناد بایگانی»« ،ابری شم در ع صر قاجار و

که در کنار سووونگهای قیمتی و طال و جواهرآالت

ت جارت آن از راه در یای خزر با تک یه بر اسووو ناد

به روسووویه میرفت (کاتز .)98: 9838 ،بازرگانان

آر شیوی» میبا شد که همه این پژوهشها از سید

روسوووی هم در آن زمان از راه ولگا و دریای خزر

رحمان حسووونی اسوووت .همچنین کتابهایی مانند

انواع خز ،چرم ،ماهوت ،پار چه های ک تان ،مس،

«گنج شایگان» اثر جمالزاده« ،تاریخ اقتصادی ایران

آهن ،عاج ،خاو یار ،گ ندم و ...به ایران صوووادر

در ع صر قاجار» از چارلز عی سوی یا «اقت صاد ایران

میکردند (کاتز98 :9838 ،؛ مفخم پایان.)918 :9833 ،

در قرن  »91اثر احموود سووویز کووه از مهمترین

در دورههای بعد روسها نفوذ و تسوولطشووان را

کتاب های مرتبط با اقتصووواد ایران در دورة قاجار

ادا مه داد ند .در عصووور قا جار هرچ ند تا پیش از

هسوووت ند؛ اشوووارهای کو تاه به برنج و ت جارت آن

جنگ های ایران و روس در دورة اول و دوم ،کم و

داشووو ته ا ند .حتی ک تاب مروین انتنر با نام روابط

بیش ت جارت در یایی برقرار بوده ،ا ما در دوران

بازرگانی روس و ایران ( )9199-9181که به طور

جنگ این تجارت با رکود قابل توجهی مواجه شوود

مفصوول تجارت ایران را با روسوویه مورد بحث قرار

(عی سوی .)911-913 :9881 ،پس از شک ست ایران در

داده ،اهمیت برنج در روابط تجاری ایران و رو سیه

دورة دوم ج نگ های ایران و روس و ع قد قرارداد

را مورد توجه قرار نداده اسووت .از این رو پژوهش

تجواری ترکمنچوای ،روابط ایران بوه خصووووص

مورد نظر در صوودد روشوون نمودن اهمیت تجارت

ت جارت ایران از طریق در یای خزر وارد مرح لة

برنج در مناسووبات ایران و روسوویه با تکیه بر منابع

جدیدی شد .آنچه از مفاد ضمیمه تجاری م ستفاد

آرشووویوی و پر کردن خو موجود در این زمی نه

میشووود این اسووت که روسها با توجه به مفاد آن

میباشد.

خود را از ل حاظ ت جاری بی مه کرد ند و با این کار
ابت کار ع مل ت جارت ایران را در اخت یار خود قرار

 .2آغاز مناسبات تجاری ایران و روسیه

دادند (بینا .)881/9 :9891 ،بنابراین روشوون اسووت که

میتوان گفت روس ها از گ شوووته های دور ،به

تجار روسی از مزایای این عهدنامه بیشترین بهره را

خصوص از زمان پترکبیرووو که در صددد دستیابی به

برد ند و به دن بال امت یازاتی که روس ها در طی

آبهای آزاد بود و (9911ق9811 /م) به دریای خزر

عهدنامه ترکمنچای به دسووت آوردند ،بسوویاری از

توجه زیادی نشوووان دادهاند (الرنس الکهارت:9811 ،

بازرگانان ایرانی خود را به تابعیت روسیه درآوردند

 )889و عاقبت در عصووور قاجار ،با انعقاد قرارداد

تا بتوانند از امتیاز عهدنامة م کور اسوووتفاده کنند
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(کاظمزاده.)933 :9839 ،

(کرزن ،)819/9 :9811 ،را نام برد .البته میتوان گفت

بعد از انعقاد عهدنامة ترکمنچای روس ها رفته

این توسووو عة ت جارت مابین دو کشوووور به نفع

رفته با ایجاد مؤسووسووههای تجاری سووعی داشووتند

شووورکت های حمل ونقل دریایی هم بود؛ چنان که

محصووووالت خووام ایران را کووه برای گردانوودن

عبدالحسووین خان سووپهر از وارد شوودن  938فروند

کارخانههای این کشووور الزم بود به روسوویه ج ب

کشووتی در سووال 9191م9881 /ق خبر میدهد که

کنند و در کنار آن اجناس و کاالهای تجاری خود

اقالم تجاری بین دو کشوووور همسوووایه را از طریق

را در ایران به فروش برسانند (تاجبخش)888 :9888 ،؛

دریای خزر جابهجا میکردند ( سپهر.)813 /9 :9818 ،

بنابراین در نیمة اول قرن نوزدهم میالدی مناسووبات

ب نابراین در نتی جة ا قدا مات روس ها در زمی نة

تجاری ایران و رو سیه گ سترش زیادی پیدا کرد ،به

ساختوساز راهها و تالش آن ها در جهت ترمیم و

طوریکه روسها بی شترین نقش را در صادرات و

بهینه کردن بندر انزلی و ساخت اسکله در این بندر،

واردات محصوووالت و مالالتجاره به ایران داشووتند

تجارت دریایی از طریق دریای خزر گسووترش پیدا

(انتنر .)81 :9881 ،بنابر آمار داده شووده ،تجارت ایران

کرد (کرزن .)833-838 /8 :9838 ،مشوووخر کردن

با روسویه از سوال 9181م9893 /ق ،یعنی دو سوال

حجم واردات از طریق دریای خزر مشکل و آمار و

بعد از انعقاد عهدنامة ترکمنچای 91/1 ،روبل طال

ارقام مربوط به آن جزئی و مقطعی ا ست .عالوه بر

به بیش از  19/8روبل طال در سوووال های 9199م/

این ،بعضی از این اقالم به صورت ترانزیت از اروپا

9888ق رسوووید (انتنر )998-999 : 9881 ،که این رقم

و از طریق رو سیه و دریای خزر وارد ایران می شد.

باالی تجارت ایران با روسووویه را بعد از عهدنامه

به هر حال آمارها در مورد واردات به صورت کلی

نشووان میدهد که هر سووال روابط تجاری مابین دو

بوده و شووامل مرزهای خشووکی و دریایی میشووود

کشور رشد قابل توجهی داشته است.

(کرزن .)833 /8 :9838 ،در این میان دولت روسوویه و

به نظر میرسووود تا اوایل قرن 99ق بیش از 31

بازرگانان این کشور در روابط تجاری ایران در رتبة

در صد صادرات و واردات ایران با رو سیه بوده که

اول قرار داشوووتند ،به طوریکه حدود  88درصووود

طبیع تا از راه در یای خزر و ب نادر آن صوووورت

تجارت ایران در نیمة اول قرن 91م به رو سیه تعلق

میگرفته اسووت (جمالزاده .)99 :9819 ،از دالیل آن به

داشته است (تاجبخش .)881 :9888 ،نسبت واردات و

خ صوص از دهة 9131م9818/ق میتوان تحول در

صووادرات روسوویه و ایران هم تقریبا مسوواوی بود،

کشوووتیرانی و کشوووتی های ت جاری در یای خزر و

اگرچه واردات در بع ضی موارد بی شتر از صادرات

تأسووویس راهآهن در ماوراء قف قاز ،به ویژه باطوم

بود (جمالزاده.)1 :9819 ،

تفلیس -باکو ،در سوووال 9131م9818/ق به ب عد

سلطة روسها بر تجارت ایران از آنجا مشخر

(عیسوی )891-891 :9881 ،و همچنین تأسیس راهآهن

می شود که آنها با افزایش نرخ گمرگ بنادر رو سیه

در ماوراء خزر در سووال 9111م9811 /ق که کرزن

مانع از ورود اقالم تجاری ک شورهای دیگر به ایران

صووادرات و واردات بین ایران و روسوویه از سووال

شووود ند و بدین ترت ی

برای ورود کاال های آن ها

9118م تا 9181م را تقریبا سوووه برابر اعالم میکند

اشوووکاالتی فراهم کردند تا آنها مجبور شووووند از
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تجارت با ایران صووورفد نظر کنند .از سووووی دیگر

باز هم بر اسووواس آمار مربوطه واردات روسووویه به

دولت رو سیه به آ سانی اقالم تجاری خود را هم از

ایران دو برابر گردیده است (انتنر 998 :9881 ،؛ رزاقی،

طریق دریای خزر و هم از خشوووکی به مرز ایران

 .)8 :9839مجموع اینها نشوووان میدهد که واردات

میرسووواند؛ در صوووورتی که این تسوووهیالت برای

ایران از رو سیه بی شتر از صادرات ایران به رو سیه

کشووورهای دیگر فراهم نبود (تاجبخش.)881 :9888 ،

بوده اسووت .اما مدت زمانی هم صووادرات ایران به

تأسیس شرکت حملونقل توسط روسها که ایران

رو سیه افزایش یافته بود .البته از آنجایی که بخ شی

حمل و نقل کاالهای تجارتی خود را به روسووویه

از تجارت ایران با رو سیه به شکل قاچاق صورت

واگ ار کرده بود ،بدون شووک در رشوود تجارت دو

میگرفته اسووت این مسووئله به ضوورر روسوویه تمام

طرف تأثیر گ ار بود (انتنر13-19 :9881 ،؛ لیتن:9883 ،

میشد (انتنر.)911 :9881 ،

 .)918-911زیرا ایجاد این شرکت باعث ت سریع در

با نگاه به آمار و ارقام صادرات و واردات ایران

ارسال و دریافت کاالهای هر دو کشور و سود قابل

میتوان ن شان داد که ایران واب ستگی زیادی به بازار

توجه برای آنها و مخصوووصواً روسوویه بود (انصوواری

روسیه داشته است .از یک سو روسیه هم در توسعة

رنانی و کرمانی.)939-938 :9811 ،

ت جارت با ایران حتی به قی مت لط مه خوردن

در مجموع میتوان گفووت تجووارت از طریق

روابطش با سایر کشورها تالش میکرد و از سوی

دریای خزر ،از زمان نا صرالدین شاه به بعد همواره

دیگر ،بنا به گفتة انتنر ،تالش روسوویه برای رشوود

روبه رشد و تا شروع جنگ جهانی اول رو به ترقی

تجارت در ایران به منظور مقاصد سیاسی بوده و در

بود .در پارهای موارد که آن هم مقطعی بوده ،بر

کل میتوان گفت تجارت وسیله و مقیاسی سیاسی

تجارت دریای خزر صووودمه وارد شووود .به عنوان

بوده است .هر بازرگان یا کاالی روسی نشانه وجود

نمونه میتوان ح ف عدم پرداخت گمرکی در سال

یک کنسووولگری برای دفاع و پشووتیبانی از آن بود

9118م9819 /ق در مورد کوواالهووای ترانزیتی و

(انتنر .)999-991 :9881 ،البته با بررسوووی اسوووناد و

بحرانهای ناشی از انقالب مشروطه در ایران را نام

مدارج موجود نمیتوان گ فت روسووو یه در روابط

بسته شدن راه ترانزیت قفقاز در این

تجاری خود با ایران تنها به دنبال اهداف سوویاسووی

سال شد و برای مدت کوتاهی بر تجارت لطمه زد

بوده است؛ بلکه صادرات و واردات بین دو کشور،

به طوریکه از میزان رفتوآمدها کاسووت (عیسوووی،

مخصوووص واً صووادرات ایران به این کشووور ،گویای

.)898 :9881

نیازمندی رو سیه به اقالم تجاری ایران به ویژه مواد

برد که موج

سوووهم روسووویه در واردات ایران ،بعد از تعرفة
گمرکی 9181م9889 /ق 93 ،تا  31در صد بوده که
به  81درصوود تا پیش از جنگ جهانی اول رسووید.

کشاورزی مانند پنبه ،برنج ،میوه و خشکبار است.
 .3برنج و تجارت آن در دورة قاجار

واردات ایران از روسووویه بین سوووال های  9111تا

با نگاهی به واردات مهم ایران در دورة قاجار،

9111م (9891-9811ق) طبق آمار روسوووی دو برابر

درمییابیم که ایران از نظر محصوووالت کشوواورزی

شده بود .از سال  9111تا 9198م (9888-9891ق)

تقریبا خودکفا بوده و به غیر از چای و مقدار کمی
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آرد گندم هیچ گونه محصووول کشوواورزی به ایران

کاشووت برنج اسووت ،در مناطق جنوبی مانند کرمان،

وارد نمی شده ا ست .بالطبع برنج نیز به دلیل وجود

فارس و اصووفهان ،لرسووتان ،خوزسووتان ،آذربایجان،

ارا ضی حا صلخیز ،نه تنها کفاف م صرف داخلی را

ا سترآباد ،زهاب در غرب کرمان شاه هم ک شت برنج

میداد بلکه مقدار قابل توجهی نیز به خارج کشووور

انجام می شد .البته جکسن هم در سفرنامهاش برنج

صادر می شد .م شتری ا صلی برنج هم ،مانند اکثر

را از جمله محصوالتی معرفی میکند که در ارومیه

تولیدات ایران ،رو سیه بود (ان صاری رنانی وووو کرمانی،

میروید (جکسوون )911 :9813 ،اما نه تفاوت روشها

 .)838 :9811رابینو که در اواخر دورة قاجار کن سول

و ابزار تول ید در این م ناطق بل که شووورایط اقلیمی

انگلیس در رشوووت بود ،در کتابش به صوووادرات

مناس تر مناطق شمالی ایران و نزدیکی به بازارهای

شووهرهایی چون لنگرود ،بندر حسوون کیاده و دیگر

رو سیه باعث بازدهی بی شتر این مح صول در شمال

شهرهای گیالن به روسیه اشاره میکند که مهمترین

ایران بود (جمووالزاده89 :9819 ،؛ سووویز)38 :9838 ،

آن برنج بوده که در مقابل دیگر صوووادرات گیالن

مجموع این عوامل نشان میدهد که بیشتر صادرات

سهم قابل توجهی را به خود اخت صاص داده ا ست

برنج ایران به رو سیه از مناطق شمالی ایران بوده و

(رابینو 818 :9833 ،و .)991

مناطق جنوبی بیشووتر در حد مصووارف خود تولید

باید به این توجه داشووت برنج از گ شووتههای

برنج داشتند.

دور ،از جمله محصوووالت کشوواورزی مهم مناطق

صادرات و درآمد ایران از فروش برنج به شدت

ش ومالی ایران بود که ارزش صووادراتی داشووت .این

به بازار رو سیه واب سته بود؛ چنانکه احمد سیز به

محصوووول ،در کنار چای و توتون و ابریشوووم ،از

نقل از چرچ یل بیان میک ند که در سوووال 9118م

مهم ترین فرآورده های این م ناطق بوده اسووووت

ترس عجیبی بازار رشوووت را فرا گرف ته بود زیرا

(فومنیگیالنی ،بیتا .)91 :شرایط آب و هوایی منا س

قیمت برنج  81در صد کاهش پیدا کرده بود و دلیل

عامل رشوود این محصووول بود و مهمترین ایالتی که

آن را کم کردن عوارض بر نج وارد شووووده از

نقش مهمی در ت جارت برنج داشوووت ،گیالن بود

هندوسووتان اعالم میکند که همین باعث شووده بود

چنووانکووه بوهلر در این مورد ،گیالن را مملکووت

واردات از هندوسوووتان افزایش پیدا کند و به بازار

پرمنفعتی میداند که دارای مح صوالتی چون ماهی،

ایران کمتر توجه شود .از سوی دیگر به دلیل نبود

ابریشم و برنج است و به دلیل نزدیکی به تهران آن

راه و ام کا نات ارت باطی ،برنج گیالن غیر از بازار

را مهمتر از ایاالت شووومالی معرفی میکند (بوهلر،

باکو به بازارهای دیگر دسوترسوی نداشوت و همین

 .)81 :9811ب نابر گف تة پوالج ،در اوا یل حکو مت

ترس برنجکاران و تجار را به همراه داشووت (سوویز،

نا صرالدین شاه ک شاورزان این مناطق برنج مازاد بر

 .)889-883 :9838یکی دیگر از دالیل وابستگی ایران

مصرف خود را میفروختند و تجار به دلیل نزدیکی

به بازار روسوویه ،نبود یک بازار منسووجم در داخل

به روسیه حجم زیادی از آن را به این کشور صادر

ایران بود که بتواند تولید و قیمت ها و صوووادرات

میکردند (ادوارد پوالج.)831 :9881 ،

برنج را زیر نظر بگیرد .به طوری که وقتی تول ید

عالوهبر گیالن که از ایالتهای ثروتمند درزمینه

انبوه بود؛ در بازار ج هانی و طبیع تا در بق یة ن قاط
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کشووور قیمتها افت میکرد .بنابراین صوواحبان این

سوووال 9183م محصوووول سووواال نه برنج حدود

فرآورده چارهای نداشتند و به هر قیمتی که برایشان

 98111111من ،یعنی حدود  931111111پوند بود

ممکن بود آن را ن قد میکرد ند .همچنین در ایران

کووه در سووووال 9138م حوودود  81111111من

صادرات وقتی صورت میگرفت که مازاد محصول

( 818311111پوند) میشود (عیسوی.)838 :9881 ،

وجود دا شت و وقتی و ضع مح صول نام ساعد بود

مجموع این آمار نشان میدهد که به دلیل رشد

صادرات کاهش پیدا میکرد و قیمتها هم به دلیل

کشت برنج ،امکان صادر کردن این محصول فراهم

کمبود باال میرفت.

شد و بعد از رونق صادرات برنج ،تقریباً کل

با این اوصوواف ،محصوووالت ایران در بازارهای

صادرات برنج ایران به روسیه بود و فقط قسمت

رو سیه دارای موقعیت م سلطی نبود .به این ترتی

خیلی کمی از آن به عثمانی و انگلستان صادر میشد.

وقتی قی مت ها در ایران باال میر فت روسووو یه به

جدول زیر آماری است از صادرات برنج به روسیه

راحتی میتوانسوووت بدون صوووادرات ایران زندگی

که توسط جمالزاده آورده شده است (جمالزاده،

اقتصوووادی خود را ادامه دهد بدون اینکه به دلیل

:)89 :9819

نبودن مح صوالت ایران گرفتار کمبود یا م شکالت

کلیة صادرات

سال

روسیه

ناشووی از آن بشووود ،در حالیکه توقز محصوووالت
وارده از روسیه به ایران اوضاع اقتصادی ایران را به
هم میریخت (سیز.)888-883 :9838 ،
در زمانهای متمادی محصوووول عمده مازندران
برنج و محصووول مهم گیالن ابریشووم بود .تا سووال
9189م ابری شم مهمترین کاالی صادراتی بود اما به
دل یل نوعی بی ماری در کرم های ابریشوووم ،تول ید

صادرات به

قوی ئیل -9883

89111981

88331381

9888

(قران)

(قران)

پیچی ئیل -9888

81339138

81919318

9883
خاقوی ئیل

89893933

89993189

9881-9883
ایت ایل -9881

81891993

81918938

9881

ابریشووم تا سووال 9181م به یک پنجم کاهش یافت

جدول -1صادرات برنج به روسیه

(ر نه دال مانی)919 :9831/9 ،؛ همین امر با عث شووود

شایان ذکر ا ست که گیالن تا قبل از این وقایع

کشووت برنج ،تنباکو و چای در گیالن رونق یافت و

به دلیل کشووت ابریشووم ،برنج را از شووهرهای دیگر

تول ید برنج گوی سوووب قت را از ماز ندران ربود و

وارد میکرد و حتی به ا ندازة جمع یت خود برنج

گیالن به عنوان مهمترین تولید کنندة برنج درآمد و

نداشووت و بنا به گزارش فرانسوویس مکنزی که در

این محصوووول به زودی به مهمترین محصوووول

سووال 9131م9839 /ق به مناطق شوومال ایران سووفر

صووادراتی به روسوویه تبدیل شوود و محصووول برنج

کرده بود ،زمینهای آنها پر بود از درختهای توت

گیالن نسووبت به قبل در طی مدت زمان کم به سووه

و برای به عمل آوردن برنج باید این درخت ها را

برابر رسووید (عیسوووی838 :9881 ،؛ عظیمی دوبخشووری،

قطع میکردند تا بتوانند برنج بکارند .او بیان میکند

11 :9819؛ سیز .)11 :9838 ،عیسوی به نقل از ابوت،

که در این زمان صووودور برنج به گیالن از سووووی

کن سول بریتانیا در تهران و تبریز ،بیان میکند که در

دولت منع شوووده بود و همین باعث قحطی در این
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والیت شده بود و دلیل آن قانون منع صدور برنج

منظور هدر نرفتن آب ،پرورش اراضی با استفاده از

به روسیه از طرف دولت بود (فرانسیس مکنزی:9831 ،

کود و به کار بردن ماشوووینهای سووواخت غرب در

.)33-38

آسوویاب کردن برنج .شوواید اگر این اصووالحات به

باید توجه داشوووت در مواردی به دلیل کمبود

صورت ا سا سی انجام میگرفت مقدار بازدهی این

برنج در ایران ،صوووادرات به روسووویه منع میشووود

مح صول خیلی بی شتر می شد (جمالزاده-18 :9819 ،

چنانکه در سووال 9881ق دولت تجار را از صوودور

 .)13در مدت این دوره ،بر ا ساس شواهد و ا سناد

برنج به رو سیه ،به وا سطة کمبود برنج و در سختی

موجود ،هیچ نوع ابتکار و تحولی در کشت برنج به

افتادن مردم ،منع کرد و به آنها فرصوووت دادند تا

وجود نیامد .همچنین در ترتی

مالکیت زمین هم

برنجهای خریداری شوودة خود را تا  83ربیع االول

که منا صفه بود و مزد دهقان نیمی از مح صول بود،

به روسیه حمل کنند و بعد از آن اجازة خروج برنج

تغییری به وجود نیامد (عیسوی.)838 :9881 ،

ایران داده نمیشووود و حمل برنج به خارج به کلی

بعد از انقالب اکتبر9193روسوویه ،تجارت ایران

ممنوع شد (ا ستادوخ9881/98/8 ،ق ،برگ 81؛ ا ستادوخ،

با این ک شور با رکود قابل توجهی مواجه شد .تجار

 .)9899/88/99البته این تصمیم دولت باعث خسارت

برنج نمیتوان ستند بازاری در روسیه پیدا کنند؛ و از

به تجار روس شووود و در نتیجه موجبات اعتراض

طرف دیگر ،به دل یل دوری راه نمیتوانسوووت ند در

آنها را فراهم آورد .همین باعث فرسووتادن تلگرافی

بازارهای هندوستان ،مقدونیه و جمهوریهای قفقاز

از ا سترآباد به وزارت داخله شد که در آن اعتراض

جای خود را باز کن ند .همچنین به دل یل ناامنی

تجووار روس را م ن ع کس می کرد (اسوووتووادوخ،

موجود در ترکیه نمیتوانسووتند از طریق داردانل به

9881/98/8ق ،برگ .)89

بازارهای اروپا دسوووت یابند (رشووویدی.)919 :9818 ،

در ت مام م ناطق جنوبی در یای خزر ،به دل یل

بنابراین صووادرات برنج ایران ،با توجه به جنبههای

حاصلخیزی خاج ،برنج از پربازدهترین محصوالت

گوناگون تجارت این محصوووول ،تنها به روسووویه

به شوومار میرفت .به طوریکه زمینهای آنها  81تا

اقتصووادی و به صوورفه و امکانپ یر بود .همچنین با

 11برابر بازده داشوووت .اما به دلیل اسوووتفاده از

شروع جنگ جهانی ایران نیز توانایی صادرات این

روشهای قدیمی پو ست کندن سبوس برنج که با

محصووول را به روسوویه نداشووت .چنانکه در اوایل

جدا می شد ،بی شتر از یک

جنگ جهانی اول به دلیل کمبود مواد غ ایی و از

سووووم آن تلز میشووود .بنابراین برآورد معمول به

جمله برنج ،هشووداری از سوووی کنسووول ایران در

طور عموم بسووویار کمتر از متوسوووط نرخ بازدهی

بادکوبه ،مبنی بر صووادرات بیرویة برنج به روسوویه

محصووول بود (ابوت .)18 :9818 ،برنجکاری در ایران

داده شد .آنها خوا ستار ت صمیمی ا صولی از سوی

در این زمان از روی قوانین و اصوووول هزار سوووال

وزارتخانههای مالیه و فواید عامه و تجارت به دلیل

پیش بود و محتاج به اصووالحات اسوواسووی بود که

احتمال بروز کمیابی برنج در کشور شدند (استادوخ،

جمالزاده برخی از این ا صالحات را عنوان میکند

9888/81/9ق.)99 ،

لگد کردن تو سط ا س

از جمله آبیاری مناسوو

و مسووط کردن زمین به
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 .4اهمیت تجارت برنج بین ایران و روسیه

کردند اگر در گمرج برنج هندوسووتان تخفیز داده

چنانچه گفته شووود ،برنج از اقالم مهم تجاری

شوووود ،اوالً قیمت برنج ایران و مقدار ارسوووالی آن

مابین ایران و روسوویه بود .روسوویه از برنج ،به دلیل

نصز میگردد ثانیاً این مسئله ضرر بسیار زیادی به

نوع رژیم غ ایی ،کمتر از مواد غ ایی دیگر ا ستفاده

تجارت ایران و روسوویه خواهد زد .بنابراین تجار از

می کرد امووا همواره در تالش برای واردات این

دولت درخواست کردند این مسئله را مهم دانسته و

محصووول به کشووورش بود که شوواید یکی از دالیل

برای رفع این ضرر ،سریعتر م اکره کند (ا ستادوخ،

اصووولی این تقاضوووا مبادالت کاال مابین طرفین بود

 )3 ،9883/98/81زیرا چنانچه ورود برنج هندوسووتان

چون روسیه از ایران برنج میخرید و در عوض آن،

به رو سیه ادامه پیدا میکرد در سال شش یا هفت

کاال های دیگر خود م ثل ق ند و چای را به فروش

کرور ضووورر به ت جارت برنج ایران وارد میآ مد

میرسوووانید و نوعی مبادلة کاال به کاال بود .چنانکه

(اسوووتادوخ9883/98/81 ،ق .)8 ،همین باعث شووود که

در سال 9883ق ،وقتی عوارض گمرکی برنج هند

مح مد علی عالءالسووولط نه ،وزیر امور خار جه،

پس از تالش های انگلیس کاهش پیدا کرد موج

تلگرافی در تاریخ  8ذیالحجه به سووفارت ایران در

اعتراض تجار رو سیه شد و تجار رو سیه به خاطر

پطرزبورگ فر ستاد و د ستور تحقیق در مورد دفاتر

این که به ت جارت برنج ایران خللی وارد ن یای ید و

قرارداد تجارتی روسیه با هندوستان را داد .همچنین

بتوانند مالالتجاره خود را در عوض برنج به ایران

خواسوووتار توضوووی

در مورد کاهش نرخ گمرج

حمل کنند مانع این کار شووودند .بنابراین چنان که

مح صوالت وارده از هند شد و اینکه از خ سارت

مشووخر اسووت هرقدر دولت روسوویه بخواهد از

وارد شوووده به برنج های ایرانی ممانعت به عمل

گم رج برنج هند بکاهد در مقابل تجارت روسووویه

بیاید (اسووتادوخ9883/38/83 ،ق .)88 ،بعد از گ شووت

ضووورر خواهد دید .زیرا هزینة گمرکی کم ،باعث

دوهفته ،یعنی در تاریخ  89ذیالحجه ،عالءال سلطنه

ورود برنج هندوستان به روسیه می شد و تجار هند

به کارگزاری خارجه رشوووت اطالع میدهد که در

در مقابل برنج فروخته شووده پول و طال به کشووور

خ صوص گمرج برنج در رو سیه ،بر طبق تلگرافی

خود میبرد ند ولی ت جار ایرانی پول ن قد خود را

از سووفارت روسوویه به وزارت خارجه ،تغییری در

همراه برنج به روسوویه آورده و کاال با خود به ایران

وضوووع برنج داده نشوووده و بعد از این هم تغییری

میبردند (اسوووتادوخ9883/98/8 ،ق .)983 ،مجموع این

ایجاد نخواهد شد (استادوخ9883/83/9 ،ق.)93 ،

عوامل باعث می شد که رو سیه خوا ستار تجارت با

در سوووندی دیگر میبینیم سووواعدالملک ،ژنرال

ایران باشد تا از این طریق پول و طال به کشور خود

کنسووولگری ایران در قفقاز و تفلیس به دولت ایران

وارد کند نه این که پول از کشور خارج کند.

پی شنهاد کرده که طی م اکره با رو سیه بیان کند که

از سووووی دیگر با شووونیدن خبر تخفیز دولت

یا برنج ایران هم مانند برنج هندوسوووتان از گمرج

رو سیه به برنج هندو ستان ،تجار ایران مقیم بادکوبه

معاف شووود یا برنجهای هندوسووتان بدون گمرج

نیز به مخالفت برخاسته و خواستار پیگیری موضوع

وارد روسوویه نشوووند؛ در غیر این صووورت ضوورر

توسط دولت و وزیر تجارت ایران شدند .آنها اعالم

بزرگی متو جه ت جارت ایران که تقری با ده میلیون
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تومان در سووال هسووت میشووود و سووکتة کاملی به

این ممنوعیت ،مخالفت روس ها را برانگیخت؛

تجووارت ا یران وارد خواهوود آموود (اسووووتووادوخ،

چون عدهای از ت جار روس م قدار ز یادی برنج

9888/81/8ق .)8 ،همچنین بیان شووود که در پی این

پیشخرید کرده بودند که به دنبال این ممنوعیت ها

اقدام منطقة شوومال ایران دچار فقر بزرگی میشووود

از حمل برنج خریداری شوودة روسها از تنکابن به

زیرا ابری شم مثل سالهای قبل او ضاع خوبی ندارد

رشوووت جلوگیری به عمل میآمد پس وزیر مختار

و در این ز مان فقط برنج محصوووول ت جارتی مهم

روس از دولت ایران درخواسووت تعیین مهلت سووه

ایران ا ست که اگر آن هم تنزل پیدا کند اقت صاد این

هفتهای برای حمل برنج های مزبور به روسووویه و

منطقه به شوودت متضوورر خواهد شوود (اسووتادوخ،

متعاق

آن جلوگیری از خسوووارات وارد شوووده به

9888/81/8ق.)9 ،

تجار رو سیه شد (ا ستادوخ981/98/8 ،ق .)8 ،از طرف

در بع ضی مواقع تجارت برنج با م شکل روبهرو

دیگر به دل یل طو فانی بودن در یا ،ت جار مزبور

بود که از جملة آن میتوان به صوووادرات زیاد برنج

نمی توانسوووت ند در این ز مان م حدود برنج های

به روسوویه ،در نتیجه کمبود آن و همچنین بارندگی

خریداری شووودة خود را به روسووویه انتقال دهند و

زیاد و صدماتی که به مح صول وارد می شد ا شاره

ام کان ح مل برنج های خر یداری شووووده وجود

کرد .چنانکه در  91مهر  ،9881به وا سطة کمبود و

نداشووت؛ بنابراین سووفارت روس خواسووتار تمدید

در نتیجه گرانی برنج که ناشی از صادرات زیاد این

مهلت مقرر شووده از  83ربیعاالول به  83ربیعالثانی

محصووول به روسوویه بود ،مردم رشووت و انزلی به

شووود (اسوووتادوخ9881/98/8 ،ق .)3 ،به دنبال اعتراض

اعتراض برخا ستند .بع ضی از اهالی منطقه با وجود

روسها ،دولت ایران پ یرفت و یاددا شتی از طرف

گرانی برنج ،آن را انبار کرده بودند و میخواسوووتند

وزارت امور خارجه ،یعنی منشوووورالملک ،مبنی بر

آن را به روسووویه حمل کنند که نظمیه در بعضوووی

برطرف شوودن ممنوعیت حمل برنج از مازندران به

موارد آنها را شنا سایی و د ستگیر میکرد و شالق

روسووویه و این که صوووادرات برنج از مازندران به

میزد .زیرا به واسووطة احتکارهایی که توسووط خود

رو سیه مانعی ندا شته و تجار اجازه دارند برنجهای

اهالی و مهمتر از همه تجار می شد قیمت برنج زیاد

خریداری شوووده خود را در مهلت معین شوووده به

شده بود (استادوخ .)13 ،9881/89/1 ،به دنبال اعتراض

رو سیه انتقال دهند ،به سفارت روس فر ستاده شد

مردم مبنی بر کمبود و گرانی برنج و درخواسوووت

(استادوخ9881/98/8 ،ق.)98 ،

آنها جهت ممانعت از حمل برنج به روسووویه ،از

شایان ذکر است ،هرچند دولت در بعضی موارد

طرف حکومت ،امام جمعه و تجار جلسهای تشکیل

مانع از حمل برنج به روسووویه میشووود اما همچنان

شد که در نتیجة آن به مردم و تجار اجازه داده شد

پدیده قاچاق وجود داشوووت و شووونیده میشووود از

تا پنج روز دیگر برنجهای خریداری شووده خود را

قل عه هایی که نزد یک روسووو یه بود و از طرف

به روسیه منتقل کنند و پس از آن اجازه حمل آن به

کد خدا یان قالع و همچنین مأمورین دولتی باج

روسووو یه را غیر قانونی اعالم کرد ند (اسووو تادوخ،

گرفته میشووود تا مانع خروج برنج نشووووند و در

9881/89/1ق.)18 ،

مواقعی همین افراد از بیرا هه و بدون ت کره به
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راحتی محصووووالت خود از جمله برنج را از ایران

به دلیل قحطی و کمبود آذوقه و در سوووختی افتادن

خارج میکردند .از سوی دیگر مأمورین روسیه هم

مردم ،حکمی از طرف هیئت دو لت ایران در مورد

به دل یل این که محصووووالت مورد ن یاز آن ها وارد

عدم حمل برنج از خاج ایران به روسیه صادر شد.

مملکتشوووان میشووود ،راه را برای آنها باز میکردند

آنها احتمال قحطی بیشوووتر را میدادند و در نتیجه

(اسوووتادوخ .)8 ،9881/81/98 ،مطمئناً این قاچاق کاال

پیشووونهاد خرید برنج های تجار روس را به قیمت

برای هردو طرف زیانآور بود .اما در بعضووی مواقع

عادال نه ،در صوووورت مواف قت آن ها ارا ئه نموده و

به وا سطة ممنوعیت حمل برنج به رو سیه که باعث

همچنین اعالم کردنوود در جهووت جلوگیری از

کمیابی این محصول میشد میتوانست کمک کننده

خسارتهای احتمالی واردشده به تجار ،تالش الزم

باشد.

را انجام دهند (ا ستادوخ9883/83/91 ،ق .)981-989 ،به
دن بال کمبود ارزاق و اج ناس ،ممنوع یت صووودور

 .5وضعیت برنج در میانة جنگ جهانی اول

برنج و سایر غالت به رو سیه اعمال شد .از طرفی

شوووروع جنگ جهانی اول و بعد از آن ،انقالب

کنسوووولگری ایران در روسووو یه اعالم نمود که اگر

اکتبر  9193در روسووویه و پیامدهای آن اختالالت

صادرات اجناس و ارزاق بین ایران و روسیه تبادلی

عمیقی را بر تجارت بین روسوویه و ایران وارد کرد.

باشد ،ایرانیها کمتر دچار مشکل میشوند (استادوخ،

واض و اسووت به دنبال جنگ جهانی قحطی بزرگی

9883/83/91ق.)911 ،

ایران را فراگر فت و حضوووور نیرو های روس و
انگلیس باعث کمبود مواد غ ایی در ایران شد.

به دنبال ممنوعیت حمل برنج به روسیه از سوی
ایران ،به دلیل کمبود آذوقه ،سفارت روسیه معترض

بروز قحطی در این ز مان در گیالن را میتوان

شوووده و اعالم نمود که ت جار و ات باع روس برنج

به طور کلی نا شی از صادرات انگلی سیها به باکو

فراوانی را از ایران خریدهاند که در زمان مناسوووبی

دانسوووت .چنانکه محمدقلی مجد اشووواره میکند،

بتوانند آن را به روسوویه حمل کنند .اما دولت ایران

کمبود غ ایی زیادی به دلیل وارد نشدن مواد غ ایی

حمل برنج به روسوویه را ممنوع کرده و این موج

برای کارگران نفت باکو به انگلی سیها ر سیده بود.

خسووارت زیادی برای تجار شووده اسووت (اسووتادوخ،

ب نابراین دو لت انگلیس تصووومیم میگیرد که از

9883/83/91ق .)839 ،روسوووویووه از دولووت ایووران

هرجایی که امکان دا شته با شد آذوقه و مح صول را

درخواسوووت میکند که یا اجازه خروج برنج های

خریداری کرده و به باکو ارسال کند .در نتیجه ایران

خریداری شده را بدهند یا اینکه آنها را بخرند .البته

که این زمان آ شکارترین منبع آذوقة باکو بود ،مورد

سووفیر روسوویه اظهار میکند که این نوع برنجها در

توجه آنها قرار گرفت .صادرات مواد غ ایی تو سط

ایران مصرف داخلی ندارد و خرید آنها ضرر زیادی

انگلیس ها به باکو ب عد از مدتی قحطی و کمبود

را به تجارت ایران وارد میکند .بنابراین خواسوووتار

برنج را در گیالن به همراه آورد (م جد-998 ،9813 ،

انت قال این برنج ها به روسووو یه شووود (اسووو تادوخ،

.)998

9883/83/91ق .)981 ،مستشارالدوله وزیر امور داخله

به دنبال این اوضوواع ،در میانة جنگ جهانی اول

د ستور ت شکیل جل سه با ح ضور نمایندگان و تجار
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مشهور در این مورد را میدهد و خواستار رسیدگی

تأک ید نمود که ت جار مزبور ج هت ته یه و ارا ئة

به این ادعای روسها در مورد مقدار برنج خریداری

صوووورت خرید و مخارج حمل برنج ها و سوووایر

شوووده و جنس برنج ها و میزان مصووورف داخلی

مخارج تجارتی به منظور احقاق حقشوووان در این

می شود (ا ستادوخ9883/83/91 ،ق .)839 ،با وجود همة

زمینووه اقوودامووات الزم را بنموواینوود (اسوووتووادوخ،

این موارد ،در سووونوودی از هیئووت وزرا در دوم

9883/83/91ق .)898 ،همچنین جلسوووهای به منظور

ذیالقعده مشاهده می شود دستوری صادر شده که

رسیدگی به این مسئله از سوی دولت ایران تشکیل

طبق پی شنهاد کم سیون ارزاق به منظور جلوگیری از

و از طرف ادارة ارزاق رو سیه نیز مأموری فر ستاده

کمبود برنج و ارزاق و آذو قه هیچ نوع برنجی به

شد تا به حقوق تجار در این مورد ر سیدگی شود

روسیه صادر نشود (استادوخ9883/83/91 ،ق.)988 ،

(استادوخ.)881 ،9883/83/91 ،

کمیتة تفتیش ملی ایران در یادداشوووتی به اهالی

صووادرات برنج ایران به روسوویه دارای اهمیت

مازندران تأکید کردند که به دلیل در سووختی افتادن

ز یادی بود به طوری که وزیر مخ تار روس اظ هار

مردم ،ام کان ا جازه انتقال برنج به روسووو یه وجود

کرد که «برنج ایران برای روسووویه در حکم نفت و قند

ندارد و ت جار خاطی و محتکر توسوووط عل ما و

رو سیه برای ایران ا ست .به همان اندازه که نفت و قند

رؤسووای شووهر مجازات خواهند شوود (اسووتادوخ،

در ایران محتاج الیه ا ست برنج هم در رو سیه همانقدر

9883/98/81ق .)33 ،با این حال ،بعضوووی ت جار به

مهم و قابل مالحظه اسوووت» (اسوووتادوخ9888/83/8 ،ق،

درخواسوووت های دولت بیتوجهی کرده و برنج را

 .)983پس از گ شوووت مدتی از پایان جنگ جهانی

همچ نا ن به روسووو یه ح مل و یا آن را احت کار

اول و اواخر دورة قا جار یه و همچنین به دن بال

میکردند .این اقدام تجار ،زمینه سووورزنش و توبیخ

رونق کشوووت برنج در ایران ،از طرف هیئت دولت

تفتیش کمیتة ملی ایران را برای آنها فراهم آورد که

اجازه حمل برنج به روسیه و کشورهای دیگر صادر

در طی یادداشتی تاجران را وطن فروش نامید ،زیرا

شووود .روزنامة اتحاد گزارش میدهد که محصوووول

با وجود سووختی و فقر مردم باز برنج را به روسوویه

برنج به اندازهای بوده که بتوان آن را صوووادر کرد و

انتقال میدادند (استادوخ9883/98/81 ،ق.)31 ،

ارزاق عمومی و برنج به ا ندازة کافی وجود دارد.

بیشووتر برنجی که از رشووت به روسوویه صووادر

بنابراین امروز در ادارة حکومتی ن ش ستی با شرکت

میشوود ،در بادکوبه گمرج شووده و بعد به سووایر

تجار و علما برگزار شووود و نتیجة آن آزادی حمل

مناطق روسیه میرفت (استادوخ )93 ،9898/83/18 ،که

برنج به خارج بود (فرا هانی813/8 :9813 ،؛ روز نا مه

به دلیل افزایش حق گمرکی از سوی مأموران ارزاق

اتحاد ،شماره  .)8 ،889بنابراین هرچند صادرات برنج

روسووو یه موج بات اعتراض ت جار ایرانی را فراهم

به رو سیه در دورههایی دچار وقفه شد ،اما به دلیل

آورد .به همین منظور تجار مازندران در خصوووص

اهمیت آن در تبادالت دو کشور ،ما تجارت گستردة

تجاوزات مأمور وزارت ارزاق روسووویه نسوووبت به

این محصووول را در طی زمانهای متمادی مشوواهده

برنجهای توقیفی آنها در بادکوبه از دولت شووکایت

میکنیم.

کردند .به دنبال شووکایات تجار ،معینالرعایا به آنها

باقرعلی عادلفر صحیح و علیه جوانمردی :جایگاه تجارت برنج شمال ایران در مناسبات تجاری با روسیه از مشروطه 211 ...

می شد که اگر اصالحات اساسی در زمینة کشت و

 .6نتیجه
همسایگی ایران و روسیه به طور طبیعی روابطی

برداشوووت برنج صوووورت میگرفت به طور یقین

دو سویه را برای هردو کشور رقم میزد و وجود

بازدهی بیشوووتر و در نتیجه درصووود بیشوووتری از

دریای خزر و راههای خشکی متعدد تأثیر زیادی در

صادرات ایران را شامل میشد.

مناسبات ایران و روسیه به خصوص مناسبات

میتوان گفت صوووادرات برنج به روسووویه تابع

تجاری و اقتصادی داشت .موقعیت و شرایط ایران

شرایط زمانی مختلز بوده و با نو سانات زیادی در

در زمینة محصوالت کشاورزی و در اختیار داشتن

تجارت این محصوووول مواجه شووودهایم .چنان که

محصوالتی نظیر ابریشم ،پنبه ،خشکبار ،برنج و غیره

میبینیم در بی شتر مواقع ،زمانی این مح صول صادر

شده بود کشور

می شد که مازاد دا شته با شد؛ در غیر این صورت

روسیه برای به دست آوردن مواد خام مورد نیاز در

ت جار ا جازه خروج و انت قال برنج به روسووو یه را

صنایع خود به ایران روی بیاورد .در کل میتوان

نداشوووتند .هرچند در کنار این محدودیت هایی که

گفت مناطق حاصلخیز والیات شمالی ایران و

برای تجار به وجود میآمد ،قاچاق این مح صول از

شرایط و امکانات آنها در زمینة کاشت محصوالت

طریق زمینی و در یایی از ایران به روسووو یه د یده

کشاورزی ،از زمانهای دور و به خصوص از دورة

می شوووود .در زمان ج نگ جهانی اول نیز به دل یل

قاجار ،توجه کشورهای مختلز و از جمله روسیه

قحطی و کمبود آذوقه ،صدور آن به رو سیه ممنوع

کرد.

اعالم شد .انقالب اکتبر رو سیه نیز اقت صاد و روابط

و در مجموع مواد خام موج

را به این مناطق جل

روابط اقت صادی ایران و رو سیه بعد از عهدنامة

تجاری دو ک شور را دچار رکود کرد که بدون شک

ترکمن چای و ضووومی مة ت جاری آن ،وارد مرح لة

تجارت برنج هم تحت تأثیر آن قرار گرفت .اما با

جدیدی شد و تجارت از این دوره به بعد ر شد و

همووة این نواسووووانووات ،برنج یکی از اقالم مهم

تو سعة قابل توجهی را تجربه کرد .واب ستگی ایران

کشوواورزی ایران بوده و به عنوان یکی از مهمترین

و روسیه دو طرفه بود و هردو کشور به محصوالت

محصووالت تجارتی ایران و روسویه مطرب بوده که

همدیگر نیاز داشوووتند ،در نتیجه نمیتوان به طور

سالها تجارت آن به روسیه تداوم داشته است.

قطعی نظر داد که عملکرد اقتصادی روسیه در ایران
صرفا سیاسی بوده است .از جمله محصوالت مهم
کشوواورزی ایران در دورة مورد تحقیق برنج بود که
بیشووتر در ایاالت شوومالی ایران کاشووت میشوود و
بخش زیادی از آن در داخل مصرف و بخشی از آن
نیز صووادر میشوود که تقریباً صووادرات بیشووتر برنج
ایران به روسوویه بود و فقط مقدار اندکی از آن را به
عثمانی و انگل ستان صادر میکردند .این مح صول
حدود  99درصد صادرات ایران به روسیه را شامل
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