
 

 

 معاهدات روسيه تزاری با ايران
 لغو شد

 
 انتشارات قلم: رضا

حکومت سقوط پی در ،۱۲۹۶ سال آذر ۲۶ روز در ايرانی:             تاريخ
طی کشور اين تازۀ دولت بلشويکی، انقالب پيروزی و روسيه            تزارهای
فاقد را ايران با تزاری روسيه دولت ميان تحميلی معاهدات            يادداشتی

 اعتبار اعالم کرد.
  

معاهداتی کلیۀ اينکه بر تاکيد با يادداشت اين در روسيه بلشويکی             دولت
ساقط اعتبار درجه از کرده تحميل ايران به اجبار به روسيه قبلی دولت               که
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پيروزی پی در که روسيه انقالب رهبر لنين سخنرانی اساس بر             است،
رضايت را روسيه و ايران معاهدات اعتبار مبنای بود، شده ايراد             انقالب

 دو طرف تعيين کرد.
  

نقشه يک اساس بر بلشويک ها که بود ميالدی ۱۹۱۷ سال نوامبر ۷              بامداد
يا   پتروگراد شهر مهم و تصميم گيری عمده مراکز شده طراحی پيش             از
اما کردند تصرف را تزاری روسيه پايتخت سن پترزبورگ          همان
يعنی ميالدی، ۱۹۱۷ سال اکتبر ۲۳ به عمليات اين انجام ايدۀ             شکل گيری
رهبر لنين، روز، اين در بازمی گشت. آن پيروزی از قبل هفته دو              حدود
کميته جلسۀ در شرکت برای را فنالند در پناهگاهش مخفيانه            بلشويک ها
به را مسلحانه شورش لزوم کميته جلسه در او کرد. ترک حزب              مرکزی
دولت سقوط به که عمليات اين کرد. تاکيد آن اجرای بر و رساند               تصويب
ادبيات در بعد ها انجاميد روسيه موقت دولت رئيس کرنسکی،           الکساندر

 بلشويک ها «انقالب اکتبر» نام گرفت.
  

تبديل سوی به حاال که روسيه با کشور ها ديگر روابط بر اکتبر              انقالب
از داشت. فراوانی تاثيرات می کرد، حرکت شوروی جماهير اتحاد به            شدن
يک حدود روسيه بلشويکی دولت که چرا ايران با روابطش در جمله              آن
تزاری روسيه دولت تحميلی قراردادهای جداگانه اعالمئه چند در بعد،            ماه

 برعليه ايران را لغو و از بدهی های مالی اين کشور صرفنظر کرد.
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آذرماه ۲۳ با برابر ۱۹۱۷ دسامبر ۱۴ در که اعالميه ای در شخصا              لنين
و انگلستان ۱۹۰۷ سال اوت عهدنامه شد، صادر او امضای به ۱۲۹۶            
بی طرف منطقه يک و نفوذ تحت منطقه دو به ايران تقسيم بر داير               روسيه
که کرد تاکيد و داشت اعالم اعتبار فاقد را آن محرمانه ضمائم و               فيمابين
ملت عمل آزادی و ارضی تماميت ملی، استقالل با که قراردادی             هرگونه
و است بی اعتبار لحظه اين از کند محدود را آن و داشته مغايرت               ايران
کرد استناد آن ها به بتوان که خارجی وجود ديگر و کرده پاره را               همه

 موجود نيست.
  

شد منتشر تهران شهر در زمان همان در     که لنين پيام از بخش هايی               متن
است. جريان در روسيه خاک در عمده وقايع برادران! «رفقا!، بود:             چنين
شروع ديگران ممالک کردن تقسيم برای از که خونينی مجازات            خاتمه
بنده را عالم ملل زندگانی که وحشيانه سلطنت می شود. نزديک بود             شده
بندگی و استبداد پوسيده و کهنه عمارت گرديد. مقهور بود داده قرار              خود
دست در مملکت حکومت می شود… خراب روس انقالب ضربات زير            در
دوردست است…هندوستان تنها مقدس مقصود اين در است…روسيه            ملت
بود شده واقع اروپا متمدن درندگان فشار و ظلم تحت متمادی قرون              که
منقرض سرمايه داران زور و غارت سلطنت برافراشته… انقالب          بيرق
تمام هندی ها!، عرب ها!، ترک ها، ايرانيان!، مشرق!، مسلمانان         گرديد.
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قرون در را شما آزادی و دارايی و زندگی اروپا حريص سباع که               طوايفی
می خواهند جنگجو غارتگران و داده قرار خود برای از مال التجاره            متوالی
تقسيم به راجع سری عهدنامه که می کنيم اعالم ما کنند! تقسيم را              ممالکتان
يابد، خاتمه جنگی عمليات که همين و گرديد پاره و محو ايران              کشور
دست به ايران مقدرات تعيين حق و می شود خارج ايران از روس              قشون
تحت که هند مسلمانان حتی که موقع اين در شد… خواهد تأمين              ايرانيان
شورش ستمکاران ضد بر شده اند فشرده و کوبيده بيگانه فشار و             ظلم
اراضی از را غاصبين و غنيمت را فرصت نشست. خاموش نبايد             می کنند
خود پرچم های زير استخالص برای را مظلومه ملل ما اندازيد. دور             خود
اين در ما زمين! مشرق مسلمانان ای روسيه! مسلمانان ای می دهيم.             جای
 راه تجديد حيات عالم از جانب شما انتظار هم عقيدگی و مساعدت داريم.»

  
بطوريکه کرد بپا ايران ديپلماسی عرصۀ در غوغايی لنين           اعالميه
پتروگراد در خود سفير از ترديد و شک با و ناباورانه ايران              دولتمردان
قرارداد الغای بخواهند. بيشتری توضيحات شورا ها دولت از که           خواستند
مثبتی تاثيرات هم ايران مردم روی بر بلشويک ها و لنين توسط ۱۹۰۷            
و روزنامه نگاران نويسندگان، روشنفکران، از بسياری که بطوری          گذاشت
جمله آن از نوشتند. «لنين» وصف در را متنوعی مطالب ايران             شعرای
روسيه دوران در ايران وضعيت توصيف در که بود بهار            ملک الشعرای
سو دو از دشمن «دو می نويسد: وضعيت آن تغيير در لنين نقش و               تزاری
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سر يک کدام هر کنند. خفه را او که انداختند کسی گلوی به               ريسمانی
يکی آنگاه می کرد، تقال ميان در بدبخت آن و می کشيدند گرفته را              ريسمان
تو با من بيچاره ای گفت و کرد رها را     ريسمان سر يک خصم دو آن                  از
را     ما گلوی ريسمان که مرد آن يافت. نجات (ايران) بدبخت مرد و               برادرم

 رها کرده لنين است.»
  

دولت همان يا   روسيه کميسرهای شورای که بود قدمی نخستين اعالميه             اين
در را فراوانی اميدهای که اقدامی برداشت. ايران دربارٔه شوروی            روسيه
۱۷ تاريخ در شوروی روسيه دولت اعالميه، اين پيرو کرد. ايجاد             دل ها
در ايران دوستی جلب منظور به ۱۲۹۶ آذر ۲۶ با برابر ۱۹۱۷              دسامبر
دورٔه در که را ايران استقالل و حاکميت مخالف امتيازات کلئه             يادداشتی،
اين که داد وعده ايرانيان به و کرد لغو بود، شده واگذار روسيه به                تزار ها
از و کمک آن ها به ايران خاک از عثمانی و انگليس قوای اخراج در                دولت
خواهد پشتيبانی جنگ زمان خسارت مطالبٔه دربارٔه کشور آن           ادعاهای

 کرد.
  

و ايران دربارٔه خود ديدگاه تبيين و انقالبی مواضع ادامٔه در شوروی              دولت
طوری به بخشيد، فزونی را خود مالطفت و نرمش سياست ايران،             مردم
به ايران، با تزاری روسئه قراردادهای دربارٔه خود بيانيه های تکميل در             که
صورت به را ۱۹۰۷ مشخص قرارداد طور به و کرده عمل قبلی              وعدۀ
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 رسمی ملغی اعالم کرد.
  

از پس ماه يک حدود اکتبر انقالب شاخص رهبران از تروتسکی             لئون
که روسيه نظامی واحدهای به که کرد اعالم لنين، آشتی جويانۀ            اعالمیۀ
کشور اين در ايران تقسيم بر مبنی روسيه و انگلستان عهدنامه طبق              بر
تروتسکی است. داده را کشور اين از فوری خروج دستور شده اند،             مستقر
رسمی نامٔه از قسمتی در بلشويکی دولت خارجه امور کميسر عنوان             به
سفارت به ۱۲۹۶ دی ۲۴ با برابر ۱۹۱۸ ژانوئه ۱۴ تاريخ در که               خود
ايران ملت اينکه به «نظر است: آورده شد، ارسال سن پترزبورگ در             ايران
با است مردد انگليس و روس بين منعقد ۱۹۰۷ عهدنامه آتيه وضع              از
استحضار به را ذيل مراتب روسيه جمهوری حکومت نام به احترام                 نهايت
که بين المللی سياست اصول صريح نص موافق می رساند: شريف           خاطر
شده مقرر ۱۹۱۷ اکتبر ۲۶ در روسيه ممالک کميسرهای ثانی کنگره             در
فوق الذکر معاهده که می دارند اعالم روس ملت کميسرهای شورای           است،
انگليس و روس بين ايران ملت استقالل و آزادی عليه بر اينکه به               نظر
حيات جا هر نيز، آن الحق و سابق معاهدات تمام و ملغی کلی به شده                 بسته
ساقط اعتبار درجه از نمايد، محدود را ايران استقالل و آزادی             ملت،

 خواهد بود.
  

را ايران خاک هنوز که روس قشون از دسته جاتی تعديات خصوص             در
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ميل و اراده خالف بر ترتيبات اين که شود خاطرنشان بايد نکرده اند              تخليه
ضد سوءنيت و سربازان از قسمتی جهالت از ناشی و گرفته صورت              ما
حيز در آنچه روسيه کميسرهای شورای است. ايشان فرماندهان           انقالبی
سرمايه داران و تزار مامورين از ايران استخالص به دارد           قدرت
می باشند روسيه خصم هم و ايران ملت دشمن هم که خود             امپراطوری
نامشروع تجاوزکارانه اعمال مرتکب که را روس اتباع تمام داشته            مبذول
و کرد خواهد تنبيه انقالبی قوانين موافق مجدانه شده اند ايران ملت به              نسبت
تخليه به که کرد خواهد جديت امکان درجه تا بين المللی روابط زمينه              در
صميمانه کند. حاصل موفقيت ايران از انگليس و عثمانی قشون            کامل
به را خود حکومت های دنيا ملل که باشد شده نزديک آن زمان              اميدوارم
و قوی توسعه موانع و وادار ايران ملت به نسبت تجاوزات از              جلوگيری
شورای حال هر به نمايند؛ مرتفع را مزبور مملکت آزادانه            ترقی
بر مبتنی که می داند معتبر ايران با را روابطی فقط روس ملت              کميسرهای

 تعهداتی به رضايت طرفين و احترامات بين دو دولت باشد.»
  

ضمن شوروی روسيه ديپلماسی دستگاه آمده، بيانيه اين در که            آنچنان
عليه اتحاد به نسبت انقالبی حکومت مساعدت اعالم و           حمايت
در نظامی عمليات پايان محض به که است داده وعده            استعمارگران،
خارج ايران از سرعت به روسی نظامی نيروهای جنگ،           صحنه های
اول جهانی جنگ در متارکه به تصميم انقالب شورای آنکه از پس              شوند.
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دول سفارتخانه های به نامه ای در خارجه کميسر تروتسکی، لئون           گرفت،
اول قدم در و اساس همين بر رساند. آن ها اطالع به را موضوع اين                متفق
صلح قرارداد عقد مورد در بلشويک ها با را خود متحد، مذاکرات             دول
برست منطقٔه در که شوروی و آلمان بين مذاکرات جريان در کردند.              آغاز
کشور دو بين ليتوفسک برست پيمان عقد به منجر و شد انجام              ليتوفسک
کنندٔه مذاکره طرف به ايران ملت حقوق دربارٔه را مطالبی تروتسکی             شد،
اظهار شوروی جماهير اتحاد خارجٔه امور کميسر کرد. عنوان خود            آلمانی
روسيه سابق حکومت طرف از که مظالمی است مايل «مشاراليه که             داشت
در و داده قرار توجه مورد مخصوصًا آمده، وارد بی طرف ايران             به

 جبران  آن ها اقدام نمايد.»
  

فال به را تروتسکی بيانات آلمان، وقت خارجٔه امور وزير کولمان             فون
با همواره مرکزی اروپای «دول کرد: اعالم وی به خطاب و گرفته              نيک
و بوده ايران قديم التمدن ملت آزادی خواهان مخصوصی صميميت           يک
رهايی خارجی فشارهای از آتيه در ايرانيان اينکه جز ندارد آرزويی             هيچ

 پيدا کرده و تمدن خود را آزادانه تعقيب نمايند.»
  

مقامات با مذاکره و روسيه در ايران سفارت کارکنان و سفير تالش پی               در
متارکٔه به مربوط قراردادهای در ايران استقالل و حقوق آلمانی، و             روسی
 ،۱۹۱۸ ليتوفسک برست آلمان، و روسيه بين صلح برقراری و             جنگ
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مفاد تروتسکی ليتوفسک، برست قرارداد امضای از پس شد.           تضمين
همان ژانويهٔ    در رساند. پتروگراد در ايران کاردار اطالع به را             قرارداد
قشون تخلئه برای شوروی حکومت ماده ای پنج برنامٔه تروتسکی           سال
سربازان» و کارگران «شورای روزنامٔه در را ايران خاک از            روس
افسران که بودند گرفته تصميم بلشويک ها برنامه، اين براساس داد.            انتشار

 روس لشکر قزاق را نيز به روسيه احضار کنند.
  

آخرين خروج پی در اما گفتند ترک را ايران روسيه نيروهای ترتيب              بدين
ايران کشور وارد عراق طريق از که انگليسی نيروهای روس،            سرباز
را کرمانشاه استان از نيمی و شيرين قصر شهر سرعت به بودند              شده
تسلط ايران و عراق در حضور از انگليس ها عمده هدف کردند.             تصرف
به انگليسی اشغالگران شدن وارد پی در بود. کشور دو اين نفت ذخاير               به
ايران مرکزی دولت که شد سبب مردم نارضايتی و شورش ها ايران،             خاک
عهدنامه لغو به توجه با که بخواهد انگلستان دولت از سال همين بهمن               در
 دوجانبه ۱۹۰۷ از سوی لنين، نيروهای انگليسی نيز ايران را ترک کنند.

  
قرارداد لغو با ۱۲۹۷ ماه آذر در يعنی بعد سال يک حدود انگلستان               دولت
توافق از انگليس ها هدف که شد آشکار بعد ها هرچند کرد. موافقت ۱۹۰۷            
آن اساس بر که بود ۱۹۱۹ قرارداد انعقاد ،۱۹۰۷ داد قرار لغو سر               بر
شورای مجلس حال اين با می آمد. در بريتانيا دولت تحت الحمايگی به             ايران
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از پس دانست. مردود را آن و کرد مخالفت ۱۹۱۹ قرارداد با ايران               ملی
کميسر منصب در وی گرفتن قرار و چيچيرين گئورگی آمدن کار             روی
دربارٔه چيچيرين، يافت. تداوم انقالبی اقدامات شوروی روسيه          خارجی
اوت ۳۰ روز در ايران مردم عليه انگلستان ۱۹۱۹ استکباری            قرارداد
کمند می خواهد درنده انگلستان که لحظه اين «در گفت: چنين ۱۹۱۹           
طور به شوروی روسيه بياندازد، ايران مردم گردن بر را مطلق             اسارات
نمی شناسد رسميت به را ايران و انگليس قرارداد که می دارد اعالم             رسمی

 و آن را فاقد اعتبار می شمارد.»
  

دولت به نامه ای در ۱۲۹۸ تير ۵ با برابر ۱۹۱۹ ژوئن ۲۶ روز در                او
به را تزاری روسئه تحصيلی امتيازات کلئه عناوين، ذکر با            ايران،
«۱ـ بود: آمده نامه اين از بخشی در کرد. اعالم باطل و لغو يکجا                صورت
روسيه ۲ـ می شود، الغا تزاری زمان تقبالت مطابق ايران بدهی های            تمام
و تلگراف خانه ها و گمرکات قبيل از ايران عوايد در خود مداخلٔه             به
پرچم زير در کشتيرانی برای خزر دريای ۳ـ می دهد، پايان            ماليات ها
ارادٔه مطابق ايران با شوروی سرحدات ۴ـ می شود، اعالم آزاد            ايران
امتيازات و روس دولت امتيازات تمام ۵ـ شد، خواهد معين سرحدی             سکنه
ايران استقراضی بانک ۶ـ است، ساقط اعتبار درجٔه از و باطل             خصوصی
راه های و تلگراف خطوط ۷ـ می شود، اعالم ايران ملک متعلقات، تمام             با
اصول ۸ـ می شود، واگذار ايران ملت به جنگ طول در شده ساخته              شوسٔه
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ميسيون ۹ـ می شود، باطل کًال کنسول ها سابق قضاوت و           محاکمات
ايران در متوطن روسئه اتباع تمام ۱۰ـ می شود، منحل اروميه            روحانی
نمايند، تأديه اهالی با بالسويه را ماليات ها و عوارض کلئه هستند             مکلف
می شود، باز مال التجاره حمل و آزاد عبور برای روس و ايران سرحد              ۱۱ـ
۱۳ـ می شود، داده روسيه از مال التجاره ترانزيت اجازٔه ايران به            ۱۲ـ
ايران خاک در مسلح قوای تشکيل در مشارکت هرگونه از روسيه             دولت
کارگزاری ها شدن ملغی به روسيه دولت ۱۴ـ می نمايد،          صرف نظر
و شهر کلئه در که می شود داده اجازه ايران به ۱۵ـ می دهد،              رضايت

 بخش های شوروی کنسول تعيين نمايد.»
  
  

 منابع:
  

 ايران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شميم، انتشارات مدبر
نشر عاقلی، باقر اسالمی، انقالب تا مشروطه از ايران؛ تاريخ            روزشمار

 نامک
پژوهش های و مطالعات موسسه ايران ، بر روسيه اکتبر انقالب           تأثير

 سياسی
 تاريخ ديپلماسی عمومی، حسن ستوده، انتشارات دانشگاه تهران
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مطالعات دفتر انتشارات واليتی، علی اکبر ايران، خارجی روابط          تاريخ
 سياسی و بين المللی

 


