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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٧ جوالی ٣١

  
  انقالب کبير اکتوبر

   عميق آن بر سرنوشت سياسی ايرانتأثير و 
 

زات سوسيال دموکراتھا در روسيه تزاری قرار داشته  مبارتأثيرجنبش دموکراتيک و کمونيستی ايران ھمواره در تحت 

 نفوذ ايرانيان مقيم باکو در آذربايجان روسيه تزاری، تأثيرھای سوسيال دموکرات در ايران، در تحت ايجاد ھسته. است

ه، از طريق ايران به روسي" ايسکرا"آنھا در عين ھمکاری با سوسيال دموکراتھای روس و ارسال نشريه . به وجود آمد

 تا ١٩٠۶ در روسيه شکست خورد، انقالب ١٩٠۵وقتی انقالب . کردنداز فعاليتھای سياسی و تئوريک آنھا استفاده می

ھای سوسيال دموکرات در ايران آغاز شد و به محدوديت اختيارات پادشاھان دوران  مشروطيت با شرکت ھسته١٩١١

.  شد و انتخابات مردمی صورت گرفتتأسيسان مجلس بار در ايربرای نخستين. قاجاريه در ايران منجر گرديد

 قرار داشت، اکتوبر مبارزات سوسيال دموکراتھای روسيه در قبل از انقالب تأثيرمبارزات مردم ايران نه تنھا در تحت 

  . رويدادھای روسيه صورت گرفتتأثير نيز تحوالت عميقی در جامعه ايران تحت اکتوبربلکه بعد از انقالب 

ًرسما شروع به » عدالت« در روسيه، حزب سوسيال دمکرات ايرانيان به نام بروریبعد از انقالب ف١٩١٧ در ماه مه

 نام خود را در ١٩١٧ اکتوبراين حزب از گروھھای سوسيال دموکرات ايرانيان به وجود آمد که بعداز انقالب . کار کرد

ويش را در بندرانزلی در استان گيالن برگزار  داد و کنگره نخست ختغيير به حزب کمونيست ايران ١٩٢٠ سال جون

 حزب کمونيست ايران نقش داشت و به عنوان اولين تأسيساوغلی از رھبران جنبش مشروطه ايران در عموحيدر. کرد

  . دبير کل حزب انتخاب شد

   .تاريخچه حزب کمونيست ايران از تاريخ جنبش ملی و ضد امپرياليستی مردم ايران معاصر جدا نيست

ھای اتحاديه.  حزب کمونيست ايران تحوالت مھمی در ايران صورت گرفتتأسيس و اکتوبربا پيروزی انقالب کبير 

 شوروی و فعاليت حزب کمونيست ايران ی کمونيستھاً فعاليت سوسيال دموکراتھای روس و بعداتأثيرکارگری تحت 

مپرياليسم  ھم ااکتوبراز رويداد انقالب کبير . بردندپیبرای نخستين بار در ايران پديد آمدند و کارگران به حقوق خويش 

شدت در ايران ضربه خورد و ھم ارتجاع داخلی ايران که ھمدست اين امپرياليسم بود بشدت استعمارگر بريتانيا ب

  .تضعيف گشت
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انقالب را در ات عظيم اين تأثيرخوب است به وضعيت ايران قبل از اين تحوالت جھانی در آن دوران نظری بيفکنيم تا 

  .سرنوشت مردم ايران بھتر درک کنيم

  

  )Sankt Petersburg(پيمان استعماری سن پترزبورگ

روسيه . سرزمين ايران در قبل از جنگ جھانی اول ميدان رقابت دو امپرياليسم بزرگ در آغاز قرن بيستم ميالدی بود

در جنوب ايران . ه ايران محسوب می شد کيلومتر مرز مشترک در شمال ايران بزرگترين ھمساي٢۵٠٠تزاری با 

امپرياليسم بريتانيا که در عراق و ھندوستان دو مستعمره مھم خويش را برپا کرده بود، از نفوذ و رخنه گری امپرياليسم 

در آن زمان ھنوز (روسيه به ايران واھمه داشت و برای حفظ مستعمره بزرگ خويش ھندوستان که در شرق ايران بود

کرد که ايران را نيز به مستعمره خويش بدل کند تا موفق شود تالش می) توفان- م پاکستان وجود نداشتکشوری به نا

لمان به ياری دولت عثمانی در پی آن ادر ھمان دوران نيز امپرياليسم . منافع فراوان خويش در ھندوستان را تضمين کند

اين امر نيز .  خليج فارس و منطقه نفوذ بريتانيا را بگشايدحجاز را ساخته و راه نفوذ خويش به-بغداد- بود که قطار ترکيه

به اين جھت امپرياليسم بريتانيا در جھت . شدخطری برای منافع استعماری امپرياليسم بريتانيا در منطقه محسوب می

نزاع بر . حفظ منافع استعماری خويش در آسيا، بر سر مستعمره کردن مشترک ايران با امپرياليسم روس به توافق رسيد

برابر ( شمسی١٢٨۵سر تقسيم ايران ميان دو امپرياليسم روس و بريتانيا منجر به انعقاد قرارداد سن پترزبورگ در سال 

ھا به  ئیبه موجب اين قرارداد استعماری، کشور ايران ميان روسھا و بريتانيا. ميان ايندو کشور گرديد)  ميالدی١٩٠٧

وجود آمد که به عنوان منطقه بی طرف باقی ه  و در ميان آنھا يک منطقه ميانی بدو منطقه شمال و جنوب تقسيم گرديد

 بين دو امپرياليسم ١٩١۵اين منطقه ميانی نيز در سال . ماند تا خطر برخورد ميان دو امپرياليسم را به حداقل تنزل دھد

 .تقسيم شد

ان اوج جنبش انقالبی مشروطه در ايران در سال  بند داشت بدون آگاھی يا مشارکت دولت ايران در زم۵اين قرارداد که 

 به دور از چشم مردم ايران امضاء شد؛ بعد از پيروزی انقالب مشروطه در ايران که نخستين انقالب ١٩٠۶

دموکراتيک در آسيا بود، مجلس ملی برای نخستين بار در ايران تشکيل شد و نمايندگان بعد از اطالع از وجود چنين 

 با بی شرمی و به صورت ١٩٠٧مبر  سپت١۶امپرياليستھا در تاريخ . دپاسخ تندی در رد آن منتشر کردنقرارداد ننگينی 

نامه در سن پترزبورگ امضاء اين پيمان. ًطلبکارانه ايران را رسما در جريان انعقاد اين پيمان استعماری قرار داده بودند

  .کرد  میتعيين کشور ديگر را نيز شده بود و در کنار سرنوشت ايران سرنوشت افغانستان و چند

ًبا وجود اعتراضات ايران به اين قرارداد، مواد آن عمال توسط قوای نظامی و نفوذ امپرياليستھای روس و بريتانيا در 

شد و در زمان جنگ جھانی اول نيز به بھانه جنگ با عثمانی، مناطقی از ايران مدتی به اشغال روسيه و  عمل اجراء می

  .شان از اين قرارداد اصرار داشتند  بر حفظ منافع به دست آمدهاکتوبرھا تا زمان انقالب  روس. ر آمده بودبريتانيا د

مردم ميھن ما اقدام .  به عمر اين قرارداد استعماری پايان داد و استقالل ايران را به رسميت شناختاکتوبرانقالب کبير 

   .دانند استقالل ايران میتأمينمی در انقالبی پرولتاريای روسيه و بلشويکھا را عامل مھ

ًقرارداد سن پترزبورگ با بيانيه لنين عمال )  ميالدی١٩١٨( خورشيدی١٢٩۶ ]جدی[ دی٢٧، در اکتوبرپس از انقالب 

  .ملغی شد

/ ١٢٩۶ ]قوس[ آذر١۴در . ات خود را بر ايران گذاشتتأثير در ھمان نخستين روزھای پيروزی، ١٩١٧انقالب اكتبر  

 مھمی خطاب به ۀً، يعنی تقريبا چھل روز پس از وقوع انقالب و روی كار آمدن لنين، اعالمي١٩١٧مبر پنجم دس
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 بسيار مفصل كه مربوط ۀبخشی از اين اعالمي. مسلمانان مشرق زمين از طرف حکومت كمونيستی روسيه انتشار يافت

  :به ايران است، به شرح زير است

  !! و برادرانءرفقا"

كه با نيت تجاوز به ) جنگ جھانی اول(جنگ خونين كنونی. بزرگی در حال تكوين و انجام استدر روسيه حوادث  

 ۀدنيای ديگری پا به عرص. شود به پايان خود نزديك می  ھای بيگانه و تقسيم خاك ملل ديگر شروع شده، سرزمين

البی كه در روسيه انجام گرفته، در پشت سر انق. اين دنيا، دنيای رنجبران و ملل آزاد شده است. وجود گذاشته است

ای ! ای ايرانيان! ای مسلمانان مشرق زمين.  كارگران و دھقانان روسی است، ايستاده استۀحكومتی كه مولود اراد

ھا   جانتان، مالتان و ناموستان قرن تان، با شما كه زندگانی: روی سخن ما با شماست! ای ھنديان! ای اعراب! ترکان

  .روپائی مانده و له شده بودزير پای غارتگران ا

 ءھا و قراردادھای سری كه تزار مخلوع روسيه با انگلستان و فرانسه امضا داريم كه تمام پيمان ًما رسما اعالم می

 جنگ به روسيه داده شود و حكومت مخلوع ۀپس از خاتم) استانبول(كرده بود و طبق مفاد آن قرار بود قسطنطنيه

  .ند ا اعتبار ساقطۀھا را تأئيد كرده بود، ھمگی باطل و كان لم يكن و از درجنيز ھمان قرارداد» كرنسكی«

ھاست، يعنی شورای كميسرھای خلق، ھر دو با تصرف جمھوری سوسياليستی روسيه و حكومت كه مجری اوامر آن

صرف مسلمانان باقی ھاست و بايد مثل سابق در ت داريم كه قسطنطنيه مال ترك ً ديگران مخالفند، ما رسما اعالم می خاك

  .بماند

ھای پيشين روسيه و انگلستان كه ايران را ميان دو كشور امپرياليست  ھا و توافق داريم كه عھدنامه ًما رسما اعالم می

  ).١٩١۵ و ١٩٠٧قراردادھای (ند ا اعتبار ساقطۀباطل و كان لم يكن و از درج تقسيم كرده بود، 

   !ای ايرانيان

به محض پايان عمليات نظامی، سربازان ما خاك كشورتان را تخليه كنند و شما مردم ايران دھيم كه  به شما قول می

  ... سرنوشت آتی خود تصميم بگيريدرۀحق داشته باشيد كه آزادانه دربا

  لنين: رئيس شوراھای كميسرھای خلق

  "ستالين: ھا كميسر خلق برای امور مليت

دولت . كرد ھا ايجاددھای فراوانی را در دلي ايران برداشت و امۀ دربارن قدمی بود كه دولت شوراھايه نخستياين اعالم

 ۀايران را كه در دور ت و استقالليازات مخالف حاكمي امتۀيشوروی به منظور جلب دوستی ايران در اين يادداشت، كل

س و عثمانی از يانگل وایان وعده داد كه اين دولت در اخراج قيه واگذار شده بود، لغو كرد و به ايرانيتزارھا به روس

  .بانی خواھد نموديپشت  خسارت زمان جنگۀ مطالبۀخاك ايران به آنھا كمك و از ادعاھای آن كشور دربار

و مالطفت  است نرمشي ايران و مردم ايران، سۀن ديدگاه خود درباريياش و تب مواضع انقالبیۀدولت شوروی در ادام

ايران، قرارداد   تزاری باۀي قراردادھای روسۀھای خود دربارهيانيل بيد، به طوری كه در تكميخود را فزونی بخش

  . را به صورت رسمی ملغی اعالم كرد١٩٠٧

 به سفارت ١٢٩۶ ]جدی[دی ٢۴مطابق ١٩١٨ جنوری ١۴ ايران در تاريخ  رسمی دولت شوروی بهۀدر قسمتی از نام

  :رزبورگ اعالم داشتت در پايران

كلی ملغی و  س بسته شده، بهين روس و انگلين دولتيه آزادی و استقالل ملت ايران بيعل نظر به اين كه ١٩٠٧ ۀمعاھد"

 ." اعتبار ساقط خواھد بودۀز از درجيتمام معاھدات سابق و الحق آن ن
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ھم زد و نيروی ه اين اقدام يک جانبه روسيه سوسياليستی دسيسه تقسيم استعماری ايران را ميان امپرياليستھا ب

البته اين امپرياليسم ھمراه با . شدت به موقعيت امپرياليسم انگلستان صدمه زددر ايران را تقويت نموده و بان آزاديخواھ

) ١٩٧٩(١٣۵٧ ]دلو[ با دسيسه و کودتا تالش کردند روح اين معاھده استعماری را تا انقالب بھمنامريکاامپرياليسم 

- استقالل خويش را از جمله مديون بلشويکھای شوروی میايران.  خويش را بر ايران حاکم گردانندۀحفظ کنند و سلط

ان، دولت جوان اتحاد جماھير  استقالل ايرتأمينو ) پترزبورگقرارداد سن( بعد از الغاء اين قرارداد استعماری.داند

آميز ميان دولتھا، پيشنھاد انعقاد يک قرارداد دوستی با شوروی سوسياليستی در چارچوب سياست ھمزيستی مسالمت

 استقالل ايران در مقابل تجاوز خارجی به ۀتضمين کنند) ١٩٢١قرارداد دوستی ايران و شوروی (ايران نمود که اين سند

يه حضور دولت سوسياليستی شوروی و قرارداد دوستی با وی، موفق شد در شرايط مناسب ايران در سا. ايران بود

امپرياليستھا از اين .  ضد امپرياليسم انگلستان دست بزنده به ملی کردن صنايع نفت خويش ب١٩۵٠جھانی در اوايل سال 

ِھای فراوان، رژيم حاکم ملی ايران که با دسيسه طوریه اقدام ملی و ضد استعماری ايرانيان به شدت ناراضی بودند، ب ِ ِ

يعنی حکومت دکتر محمد مصدق را که رھبری مبارزات مردم برای ملی کردن صنعت نفت را به عھده داشت، توسط 

 و در تبانی با يکديگر سرنگون نموده، محمد رضا شاه را که در اثر مبارزه ضد امريکاسازمانھای جاسوسی بريتانيا و 

  . بر سر کار آوردندًن به خارج فرار کرده بود و در رم در ايتاليا زندگی می کرد، مجددااستعماری مردم ايرا

تنھا نفس . فراموش نکنيم که ارتش امپرياليسم انگلستان قصد داشت برای اشغال آبادان نيروی نظامی به ايران پياده کند

از آن زمان با تفوق امپرياليسم . زکارانه شد مانع از اين اقدام تجاو١٩٢١رخ ؤوجود قرارداد دوستی ايران و شوروی م

 امريکا در ايران، رژيم پھلوی بيش از پيش وابسته به امپرياليسم گرديد و شاه ايران به عنوان عامل امپرياليسم امريکا

را گاه به تعھدات خويش نسبت به اين قرارداد دوستانه با اتحاد شوروی سوسياليستی عمل نکرد و ايران  در منطقه، ھيچ

از جمله ) قرنطينه به دور شوروی سوسياليستی(با کشاندن به عرصه ھمکاريھای نظامی و انعقاد پيمانھای نظامی

 با امپرياليستھا، به بخش فرعی پيمان ناتو بدل کرد که وظيفه آن محاصره اتحاد جماھير CENTOقرارداد نظامی سنتو

 در ايران به پايگاه اين امپرياليسم و به امريکافوذ امپرياليسم ايران در طی زمان با افزايش ن. شوروی سوسياليستی بود

 ضد اتحاد جماھير شوروی بدل نمود و بزرگترين دستگاه ه ايران را به مرکز جاسوسی بامريکا. ژاندارم منطقه بدل شد

. ايجاد کرد -حتی زمانی که ديگر شوروی سوسياليستی نبود-ئیامريکاشنود را در شمال ايران تحت نظر کارشناسان 

 قرارداد دوستی با اتحاد شوروی بود که ايران را به ۵ئی در ايران ناقض بند امريکا ھزار مستشار نظامی ۵٠حضور 

ی بر سند تأئيدکنيم تا ما در زير به بخشی از بندھای اين قرارداد اشاره می. کردسکوئی برای تجاوز به شوروی بدل می

 در صد سال پيش نه تنھا دنيای جديدی اکتوبرانقالب کبير .  شوروی گذارده باشيمدوستی ميان مردم ايران و بلشويکھای

خلق کرد، بلکه از ريشه در سرنوشت مردم ايران نيز اثر گذاشت و کمر نظام فرتوت استعماری انگلستان را درھم 

 ضد ملی اين چنين ضد  امروز بورژوازی ايران اعم از ملی واکه حت  اين.شکست و آزادی خلقھا را به ارمغان آورد

روسيه است نه ناشی از جنايات تزاريسم عليه ايران است بلکه از اين است که روسيه سوسياليستی شد و اين خاری به 

نفرت بورژوازی ايران عليه روسيه نفرت عليه امپرياليسم نيست نفرت عليه . چشم ھمه بورژواھای جھان بود

گری مرزھای ميان تزاريسم، سوسياليسم، سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم خواھند با موذيآنھا می. سوسياليسم است

آزادی و "ثر ؤ را دوست مردم ايران و عامل مامريکاروس را بزدايند و جالب است که آنھا ھنوز ھم امپرياليسم 

  .زننددر جھان جا می" دنيای آزاد"و مظھر " دموکراسی

  :از جمله می آيد" ١٩٢١اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی قرارداد دوستی دو جانبه ايران و "در متن 

  فصل اول"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھای خود راجع به مبانی سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسالت  دولت شوروی روسيه مطابق بيانيه

ھای   که دولتای از سياست جابرانه نمايد که  ً يک مرتبه ديگر رسما اعالن می١٩١٩ جوالی ٢۶ و ١٩١٨ جنوری ١۴

ًنمودند قطعا   اين مملکت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب میقانانمستعمراتی روسيه که به اراده کارگران و دھ

نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق به اين که ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در . نمايد صرف نظر می

دولت شوروی روسيه تمام معاھدات و مقاوالت و قراردادھا را که دولت تزاری  خود تصرفات الزمه را بنمايد ئیدارا

نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط  شده اعالن  ع میييروسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تض

  .)توفان-تکيه ھمه جا از حزب کار ايران(.نمايد می

  فصل دوم

 استقالل ملل تأمينی روسيه تزاری که بدون رضايت ملل آسيا و به بھانه ھا دولت شوروی روسيه از سياست دولت

 گردد اظھار نتيجه منجر به استمالک آن  مینمودند که بال معاھداتی منعقد میمزبوره با ساير ممالک اروپا در باب مشرق 

نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه  یکارانه را که نه تنھا استقالل ممالک آسيا را منھدم منمايد، اين سياست جنايت تنفر می

نظر . نمايد داد دولت شوروی روسيه بدون ھيچ شرطی نفی می  و تعديات مرتب آنھا قرار میئیحرص غارتگران اروپا

دولت شوروی روسيه استنکاف خود را از به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چھارم اين معاھده 

می که منجر به تضعيف و محفوظ نماندن سيادت ايران بشود اعالن نموده و کليه معاھدات و مشارکت در ھر نوع اقدا

است ملغی و از درجه   را که دولت سابق روسيه با ممالک ثالثی به ضرر ايران و راجع به آن منعقد نمودهئیقراردادھا

  ).توفان- تکيه ھمه جا از حزب کار ايران (.داند اعتبار ساقط می

...  

  ارمفصل چھ

که ھر يک از ملل حق دارد مقدرات سياسی خود را بالمانع و آزادانه حل نمايد ھر يک از طرفين  با تصديق اين

  .متعاھدتين از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواھد نمود

  فصل پنجم

به ھر اسم که ) ھا گروپ(توقف تشکيالت و يا دستجاتاز ترکيب و يا ) ١: (نمايند که طرفين معظمتين متعاھدتين تقبل می

ناميده شوند و يا اشخاص منفرد که مقصود تشکيالت و اشخاص مزبوره مبارزه با ايران و روسيه و ھمچنين با ممالک 

متحده با روسيه باشد در خاک خود ممانعت نمايند و ھمچنين از گرفتن افراد قشونی و يا تجھيزات نفرات برای صفوف 

به کليه ممالک و يا تشکيالت قطع نظر از ) ٢. ( تشکيالت مزبوره در خاک خود ممانعت نمايندحو يا قواء مسلون قش

اسم آن تشکيالت که مقصودشان مبارزه با متعاھد معظم باشد نبايد اجازه داده شود که به خاک ھر يک از طرفين 

با ) ٣. ( ديگر استعمال شود وارد نموده و يا عبور دھند ضد متعاھدهمعظمتين متعاھدتين تمام آنچه را که ممکن است ب

 مملکت ثالث ديگری در صورتی که احتمال برود اشد از توقف قشون و يا قواء مسلحتمام وسايلی که به آن دسترس ب

ين شود بايد در خاک خود و متحد توقف قواء مزبوره باعث تھديد سرحدات و يا منافع و يا امنيت متعاھد معظم ديگر می

  .خود ممانعت نمايد

  فصل ششم

طرفين معظمتين متعاھدتين موافقت حاصل کردند که ھر گاه ممالک ثالثی بخواھند به وسيله مداخله مسلحانه سياست 

ً ضد روسيه قرار دھند و اگر ضمنا های را در خاک ايران مجری دارند يا خاک ايران را پايگاه حمالت نظامی بغاصبانه

مھوری اتحاد شوروی روسيه و متحدانش را تھديد کند و دولت ايران خودش نتواند اين خطر خطری سرحدات دولت ج
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رغم درخواست يکباره روسيه رفع نمايد، دولت شوروی حق خواھد داشت قشون خود را به خاک ايران وارد  را علی

ی روسيه متعھد است که پس از دولت شورو. ھای الزم نظامی را به عمل آورد که برای دفاع از خود اقدام نمايد تا آن

  .رفع خطر بالدرنگ قشون خود را از قلمرو ايران خارج نمايد

....  

  فصل ھشتم

نمود  دولت شوروی روسيه انصراف قطعی خود را از سياست اقتصادی که حکومت تزاری روسيه در شرق تعقيب می

داد  اعالن   برای اسارت سياسی ايران پول میو به دولت ايران نه از ديدگاه توسعه اقتصادی و ترقی ملت ايران، بلکه

 است  بنابراين دولت شوروی روسيه از ھر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ايران داده. نمايد می

شمارد و ھمچنين دولت شوروی روسيه از تمام  ديه میأھا را نسخ شده و غيرقابل ت صرف نظر کرده و اينگونه استقراض

تکيه ھمه . (نمايد ھای مذکوره بودند صرف نظر می  راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ايران که وثيقه استقراضتقاضاھای

   ..." ).توفان- جا از حزب کار ايران

...  

کردند و  ضد استعمار و امپرياليسم صميمانه مبارزه میه بًدھد که بلشويکھا عميقانگاھی به متن اين قرارداد نشان می

اين اقدامات انقالبی . يال دموکراتھا جريانھائی نبودند که در حرف سوسياليست و در عمل امپرياليست باشندمانند سوس

  .بلشويکھا تمام باند سوسيال دموکراسی جھانی را بی اعتبار کرد

يران يک  جنبش کمونيستی در ايران رو به قدرت نھاد و امپرياليسم انگلستان مصمم شد که در ااکتوبراز فردای انقالب 

الطوايفی و ضعف قدرت مرکزی در حکومت متمرکز، قدرتمند و سرکوبگر بر سر کار آورد که به مناسبات ملوک

-امپرياليسم انگلستان می. ايران پايان داده  و ايران را به سپری قدرتمند در مقابل کمونيسم در جنوب شوروی بدل کند

 کمونيسم منجر گردد و به ھمين جھت سلسله پھلوی را با ياری ھراسيد ضعف قدرت مرکزی در ايران به افزايش نفوذ

روی کار آوردن رضا خان پدر محمد رضا . دستياران خويش که نوکران کھنه استعمار در ايران بودند بر سر کار آورد

حمد رضا پسر وی م. شاه به عنوان مستبد و سرکوبگر بزرگ نتيجه اين سياست جديد امپرياليسم انگلستان در ايران بود

 ادامه داد و ١٩٧٩شاه به منزله ديکتاتور بعدی، در خدمت منافع امپرياليسم جھانی ھمان سياست را در ايران تا انقالب 

  . خدمت کردامريکاً  ضد مصالح مردم ايران به امپرياليسم انگلستان و بعداهب

- وی که دست ی وزير امور خارجهدر زمان دولت بازرگان که يکی از دولتھای ضد کمونيست ايران بود دکتر يزد

 و ضد کمونيست معروفی بود اين پيمان دوستی را ملغی ساخت و به اين ترتيب وقتی روسيه سوسيال امريکاپرورده 

امپرياليستی فروپاشيد دست ايران به جائی نرسيد تا حقوقی را که در دريای خزر توسط دولت بلشويکی به دست آورده 

ھا ھرگز خويش را وارثان تعھدات روسيه اين جمھوری.  از فدراسيون روسيه طلب کندھای مستقلبود از جمھوری

داری اسالمی ايران در اين جمھوری سرمايه. دانستندشوروی بر مبنای قرارداد يکطرفه ملغی شده از طرف ايران نمی

 .زمينه سکوت مرگ اتخاذ کرده است

 ٢٠١٧ت سال گسـ ا٣٩۶١  ]اسد[ مرداد ماه٢٠٩بر گرفته از توفان شـماره 
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