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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٠

  ران لغو شدي با ایه تزارياھدات روساري٢معھدات روسيه تزمع

  معاھدات روسيه تزاری با ايران لغو شد

   رھا کرده لنين است    لوی ما راآن مرد که ريسمان گ
 ۀ، دولت تازیکي انقالب بلشویروزيه و پي روسی سقوط حکومت تزارھای، در پ١٢٩٦سال ]قوس[ آذر ٢٦ در روز 

 .ران را فاقد اعتبار اعالم کردي با ایه تزاريان دولت روسي میلي معاھدات تحمیادداشتي ین کشور طيا

ل يران تحمي اره به اجبار بي روسی که دولت قبلیه معاھداتيکه کل نيد بر ايکأا تادداشت بين يه در اي روسیکيدولت بلشو

راد شده بود، ي انقالب ایروزي پیه که در پين رھبر انقالب روسي لنی اعتبار ساقط است، بر اساس سخنرانۀکرده از درج

  .ن کردييت دو طرف تعيه را رضايران و روسي اعتبار معاھدات ایمبنا

 یريگ مي تصمۀ شده مراکز عمدیش طراحياز پۀ ک نقشيھا بر اساس  کي بود که بلشویالدي م١٩١٧بر سال م نو٧بامداد 

ن ي انجام اۀدي ایريگ  را تصرف کردند اما شکلیه تزاريتخت روسيپترزبورگ پا  ھمان سن  ايو مھم شھر پتروگراد 

ن، ين روز، لنيدر ا. گشت ی آن بازمیروزي حدود دو ھفته قبل از پیعني، یالدي م١٩١٧ سال اکتوبر ٢٣ات به يعمل

 ۀاو در جلس.  حزب ترک کردی مرکزۀتي کمجلسۀ شرکت در یانه پناھگاھش در فنالند را برايھا مخف کيرھبر بلشو

ات که به سقوط دولت الکساندر ين عمليا. د کرديکأ آن تیب رساند و بر اجرايته لزوم شورش مسلحانه را به تصويکم

  .نام گرفت» اکتوبرانقالب «ھا  کيات بلشويھا در ادب د بعديه انجاميت موقت روسس دولي، رئیکرنسک

کرد،  ی حرکت میر شورويل شدن به اتحاد جماھي تبدیه که حاال به سويھا با روس گر کشوري بر روابط داکتوبرانقالب 

ک ماه بعد، در چند ي حدود هي روسیکيران چرا که دولت بلشوياز آن جمله در روابطش با ا.  داشتیرات فراوانيثأت

ن کشور صرفنظر ي ای مالیھا یران را لغو و از بدھيه اي علیه تزاري دولت روسیلي تحمی جداگانه قراردادھاۀياعالم

  .کرد

اگست  ۀ او صادر شد، عھدنامی به امضا١٢٩٦ آذرماه ٢٣ برابر با ١٩١٧مبر  دس١٤ که در یا هي در اعالمن شخصاً يلن

ن و ضمائم يمابيطرف ف ی بۀک منطقي تحت نفوذ و ۀران به دو منطقيم اير بر تقسيه داي روس انگلستان و١٩٠٧سال 

 ی و آزادیت ارضي، تمامی که با استقالل ملید کرد که ھرگونه قرارداديکأ آن را فاقد اعتبار اعالم داشت و تۀمحرمان

گر وجود ياست و ھمه را پاره کرده و داعتبار  ین لحظه بيرت داشته و آن را محدود کند از ايران مغايعمل ملت ا

  .ستي موجود ن،ھا استناد کرد  که بتوان به آنیخارج

ع عمده در يوقا! ، برادران!ءرفقا«: ن بودي ھمان زمان در شھر تھران منتشر شد چن    ن که دريام لني از پئیھا متن بخش

ک يگران شروع شده بود نزديدن ممالک دم کري تقسی که از برایني مجازات خونۀخاتم. ان استيه در جريخاک روس
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 استبداد ۀديعمارت کھنه و پوس. دي خود قرار داده بود مقھور گردۀ ملل عالم را بندیانه که زندگانيسلطنت وحش. شود یم

ن مقصود يه در ايروس… حکومت مملکت در دست ملت است… شود یر ضربات انقالب روس خراب مي در زیو بندگ

رق ي تحت ظلم و فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود بیتان دوردست که قرون متمادھندوس… مقدس تنھا است

ھا،  ، ترک!انيراني، ا!مسلمانان مشرق. ديداران منقرض گرد هيسلطنت غارت و زور سرما… انقالب برافراشته

التجاره   مالیر قرون متوال شما را دی و آزادئی و دارایص اروپا زندگي که سباع حریفي، تمام طوا!ھا ی، ھند!ھا عرب

 ی سرۀم که عھدناميکن یما اعالم م! م کننديخواھند ممالکتان را تقس ی خود قرار داده و غارتگران جنگجو میاز برا

ران خارج يابد، قشون روس از اي خاتمه یات جنگين که عمليد و ھميران محو و پاره گرديم کشور ايراجع به تقس

 مسلمانان ھند که تحت ظلم ین موقع که حتيدر ا… ن خواھد شديان تأميرانيران به دست اين مقدرات اييشود و حق تع یم

مت و يفرصت را غن. د خاموش نشستيکنند نبا ی ضد ستمکاران شورش مهاند ب ده و فشرده شدهيگانه کوبيو فشار ب

 یا. ميدھ ی می خود جایھا ر پرچمي استخالص زیما ملل مظلومه را برا. دي خود دور اندازین را از اراضيغاصب

 و مساعدت یدگيعق ات عالم از جانب شما انتظار ھميد حين راه تجديما در ا! ني مسلمانان مشرق زمیا! هيمسلمانان روس

  ».ميدار

د از يران ناباورانه و با شک و ترديکه دولتمردان ايطوره پا کرد به ران بي ایپلماسي دۀ در عرصئین غوغاي لنۀياعالم

ن و ي توسط لن١٩٠٧ قرارداد یالغا.  بخواھندیشتريحات بيھا توض  پتروگراد خواستند که از دولت شورار خود دريسف

سندگان، ي از روشنفکران، نویاري که بسیطوره  گذاشت بیرات مثبتيثأران ھم تي مردم ایھا بر رو کيبلشو

 بھار بود که در یالشعرا آن جمله ملکاز . نوشتند» نيلن« را در وصف یران مطالب متنوعي اینگاران و شعرا روزنامه

دو دشمن از دو سو «: سدينو یت مير آن وضعيين در تغي و نقش لنیه تزاريران در دوران روسيت ايف وضعيتوص

ان يدند و آن بدبخت در ميکش یسمان را گرفته ميک سر ريھر کدام .  انداختند که او را خفه کنندی کسی به گلویسمانير

چاره من با تو برادرم و مرد بدبخت ي بی رھا کرد و گفت ا    سمان رايک سر ري از آن دو خصم یکي کرد، آنگاه یتقال م

  ».ن استي رھا کرده لن     ما رایسمان گلويآن مرد که ر. افتينجات ) رانيا(

. اشتران بردي اۀ درباریه شوروي ھمان دولت روس  ايه ي روسیسرھاي کمی بود که شوراین قدميه نخستين اعالميا

 ١٩١٧مبر  دس١٧خ ي در تاریه شورويه، دولت روسين اعالميرو ايپ. جاد کرديھا ا  را در دلی فراوانیدھاي که امیاقدام

ران را يت و استقالل ايازات مخالف حاکميه امتي، کلیادداشتيران در ي ای به منظور جلب دوست١٢٩٦ آذر ٢٦برابر با 

س و ي انگلین دولت در اخراج قوايان وعده داد که ايرانيبود، لغو کرد و به اه واگذار شده يھا به روس  تزارۀکه در دور

  . خواھد کردیباني خسارت زمان جنگ پشتۀ مطالبۀ آن کشور درباریھا کمک و از ادعاھا ران به آني از خاک ایعثمان

است نرمش و مالطفت خود يران، سيران و مردم اي اۀدگاه خود دربارين ديي و تبی مواضع انقالبۀ در ادامیدولت شورو

 عمل ی قبلۀران، به وعدي با ایه تزاري روسی قراردادھاۀ خود درباریھا هيانيل بي که در تکمید، به طوري بخشیرا فزون

  . اعالم کردی ملغی را به صورت رسم١٩٠٧قرارداد  کرده و به طور مشخص 

ن، اعالم کرد که به ي لنۀانيجو ی آشتۀيعالمک ماه پس از اي حدود اکتوبر از رھبران شاخص انقالب یلئون تروتسک

اند،  ن کشور مستقر شدهيران در ايم اي بر تقسیه مبني انگلستان و روسۀه که بر طبق عھدنامي روسی نظامیواحدھا

 از ی در قسمتیکيسر امور خارجه دولت بلشوي به عنوان کمیتروتسک. ن کشور را داده استي از ایدستور خروج فور

پترزبورگ ارسال  ران در سني به سفارت ا١٢٩٦ یدج ٢٤ برابر با ١٩١٨ جنوری ١٤خ ي که در تار خودی رسمۀنام

س مردد است با ين روس و انگلي منعقد ب١٩٠٧ ۀ عھدنامۀيران از وضع آتيکه ملت ا نينظر به ا«: شد، آورده است

ح يموافق نص صر: رساند یف ميل را به استحضار خاطر شريه مراتب ذي روسیت احترام به نام حکومت جمھورينھا    

 ی مقرر شده است، شورا١٩١٧ اکتوبر ٢٦ه در ي ممالک روسیسرھاي کمی که در کنگره ثانیالملل نياست بياصول س
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ن روس و يران بي و استقالل ملت ایه آزاديکه عل نيالذکر نظر به ا  فوقۀدارند که معاھد ی ملت روس اعالم میسرھايکم

ران را ي و استقالل ایات ملت، آزاديز، ھر جا حي و تمام معاھدات سابق و الحق آن نی ملغیس بسته شده به کلينگلا

  . اعتبار ساقط خواھد بودۀد، از درجيمحدود نما

ن يد خاطرنشان شود که اياند با ه نکردهيران را تخلي از قشون روس که ھنوز خاک ایجات ات دستهيدر خصوص تعد

 فرماندھان یت ضد انقالبي از سربازان و سوءنی از جھالت قسمتیل ما صورت گرفته و ناشيف اراده و مبات خاليترت

داران  هين تزار و سرمايمورأران از ميز قدرت دارد به استخالص ايه آنچه در حي روسیسرھاي کمیشورا. شان استيا

ول داشته تمام اتباع روس را که مرتکب اعمال باشند مبذ یه ميران و ھم خصم روسي خود که ھم دشمن ملت ایورتامپرا

 روابط ۀنيه خواھد کرد و در زمي تنبین انقالبياند مجدانه موافق قوان ران شدهي نامشروع نسبت به ملت اۀتجاوزکاران

. ت حاصل کنديران موفقيس از اي و انگلی کامل قشون عثمانۀيت خواھد کرد که به تخلي امکان جدۀ تا درجیالملل نيب

 از تجاوزات نسبت به ملت یري خود را به جلوگیھا ا حکومتيک شده باشد که ملل دنيدوارم زمان آن نزديمانه اميصم

 ملت یسرھاي کمیند؛ به ھر حال شوراي مملکت مزبور را مرتفع نماۀ آزادانی و ترقی قوۀران وادار و موانع توسعيا

  ».ن دو دولت باشدين و احترامات بيت طرفي به رضایتعھدات بر یداند که مبتن یران معتبر مي را با ایروس فقط روابط

 نسبت به یت و اعالم مساعدت حکومت انقالبي ضمن حمایه شوروي روسیپلماسيه آمده، دستگاه ديانين بيآنچنان که در ا

 ی نظامیروھاي جنگ، نیھا  در صحنهیات نظاميان عمليه استعمارگران، وعده داده است که به محض پاياتحاد عل

 اول گرفت، یم به متارکه در جنگ جھاني انقالب تصمیکه شورا پس از آن. ران خارج شوندي به سرعت از ایروس

ن يبر ھم. ھا رساند ن موضوع را به اطالع آني دول متفق ایھا  به سفارتخانهیا سر خارجه در نامهي، کمیلئون تروتسک

ان يدر جر. ھا در مورد عقد قرارداد صلح آغاز کردند کيمذاکرات خود را با بلشو اساس و در قدم اول دول متحد، 

ن دو يتوفسک بيمان برست ليتوفسک انجام شد و منجر به عقد پي برست لۀ که در منطقیلمان و شوروان يمذاکرات ب

سر امور يکم.  خود عنوان کردیلمانا ۀران به طرف مذاکره کنندي حقوق ملت اۀ را درباری مطالبیکشور شد، تروتسک

ه به ي که از طرف حکومت سابق روسیل است مظالميه مايمشارال« اظھار داشت که یر شوروي اتحاد جماھۀخارج

  ».ديھا اقدام نما آن طرف وارد آمده، مخصوصاً مورد توجه قرار داده و در جبران  یران بيا

دول «:  اعالم کردی وک گرفته و خطاب بهي را به فال نیانات تروتسکيلمان، با وقت ۀر امور خارجيفون کولمان وز

 ندارد ئیچ آرزويران بوده و ھيالتمدن ا مي ملت قدی خواھان آزادیت مخصوصيميک صمي ھمواره با ی مرکزیاروپا

  ».نديب نمايدا کرده و تمدن خود را آزادانه تعقي پئی رھای خارجیه از فشارھايان در آتيرانيکه ا نيجز ا

ران در ي، حقوق و استقالل ایلمانا و یه و مذاکره با مقامات روسي روسران درير و کارکنان سفارت اي تالش سفیدر پ

پس . ن شدي تضم ، ١٩١٨توفسک يلمان، برست لاه و ين روسي صلح بی جنگ و برقرارۀ مربوط به متارکیقراردادھا

جنوری در . دران در پتروگراد رساني مفاد قرارداد را به اطالع کاردار ایتوفسک، تروتسکي قرارداد برست لیاز امضا

 ۀران را در روزنامي قشون روس از خاک اۀي تخلی برای حکومت شورویا  پنج مادهۀ برنامیھمان سال تروتسک

م گرفته بودند که افسران روس لشکر يھا تصم کين برنامه، بلشويبراساس ا. انتشار داد»  کارگران و سربازانیشورا«

  .ه احضار کننديز به روسيقزاق را ن

ق يس که از طري انگلیروھاين سرباز روس، ني خروج آخریران را ترک گفتند اما در پيه اي روسیروھايب نين ترتيبد

ھدف .  از استان کرمانشاه را تصرف کردندیمين و نيريران شده بودند به سرعت شھر قصر شيعراق وارد کشور ا

س ي وارد شدن اشغالگران انگلیدر پ. بودن دو کشور ير نفت ايران تسلط به ذخايھا از حضور در عراق و ا سي انگلۀعمد

ن سال از دولت ي ھم]دلو[ران در بھمني ای مردم سبب شد که دولت مرکزیتيھا و نارضا ران، شورشيبه خاک ا

  .ران را ترک کننديز ايس ني انگلیروھاين، ني لنی از سو١٩٠٧ دوجانبه ۀانگلستان بخواھد که با توجه به لغو عھدنام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھا آشکار شد  ھرچند بعد.  موافقت کرد١٩٠٧ با لغو قرارداد ١٢٩٧ در آذر ماه یعنيک سال بعد ي دولت انگلستان حدود

ران به ي بود که بر اساس آن ا١٩١٩، انعقاد قرارداد ١٩٠٧ھا از توافق بر سر لغو قرار داد  سيکه ھدف انگل

 مخالفت کرد و آن را ١٩١٩ا قرارداد ران بي ای ملین حال مجلس شورايبا ا. آمد یا در ميتاني دولت بریگيالحما تحت

 یه شوروي روسیسر خارجي در منصب کمین و قرار گرفتن ويريچي چی کار آمدن گئورگیپس از رو. مردود دانست

 گست ا٣٠ران در روز يه مردم اي انگلستان عل١٩١٩ ی قرارداد استکبارۀن، درباريريچيچ. افتي تداوم یاقدامات انقالب

ندازد، يران بيخواھد کمند اسارات مطلق را بر گردن مردم ا ین لحظه که انگلستان درنده ميدر ا«: ن گفتي چن١٩١٩

شناسد و آن را فاقد اعتبار  یت نميران را به رسميس و ايدارد که قرارداد انگل ی اعالم می به طور رسمیه شورويروس

  ».شمارد یم

اوي به دولت ایا  در نامه١٢٩٨ ]سرطان[ري ت٥ برابر با ١٩١٩ جون ٢٦او در روز  ر عن ا ذک ازات يه امتين، کليران، ب

دھ١«: ن نامه آمده بودي از ایدر بخش. کجا لغو و باطل اعالم کردي را به صورت یه تزاري روسیليتحص ام ب ا یـ تم  یھ

زاريا ان ت بالت زم ابق تق ا میران مط ود،  ی الغ ه مداخليـ روس٢ش ود در عواۀه ب ات و يران از قبيد اي خ ل گمرک

رایايـ در٣دھد،  یان ميھا پا اتيھا و مال خانه تلگراف رچم اي در زیراني کشتی خزر ب ـ ٤شود،  یران آزاد اعالم مير پ

ورو ا ایسرحدات ش ابق ارادي ب کنه سرحدۀران مط د، ي معی س د ش ام امت٥ن خواھ ت روس و امتيـ تم ازات يازات دول

ات، ملک اي ایـ بانک استقراض٦ اعتبار ساقط است، ۀ باطل و از درجیخصوص شود،  یران اعالم ميران با تمام متعلق

ه ملت ایھا ـ خطوط تلگراف و راه٧ ده در طول جنگ ب ذار مي شوسه ساخته ش ـ اصول محاکمات و ٨شود،  یران واگ

وطن در يـ تمام اتباع روس١٠شود،  یه منحل مي ارومیون روحانيسيـ م٩شود،  یھا کالً باطل م قضاوت سابق کنسول ه مت

 عبور آزاد یران و روس برايـ سرحد ا١١ند، يه نماي تأدیه با اھاليھا را بالسو اتيه عوارض و ماليف ھستند کلران مکليا

اره از روس ت ماليران اجازه ترانزيـ به ا١٢شود،  یالتجاره باز م و حمل مال ه از يـ دولت روس١٣شود،  یه داده ميالتج

شک شارکت در ت ه م وايھرگون اک ایل ق سلح در خ رفران ي م ر م ص ت روس١٤د، ينما ینظ ه ملغيـ دول دن یه ب  ش

ه در کل یران اجازه داده ميـ به ا١٥دھد،  یت ميھا رضا یکارگزار ا  و بخشھاه شھريشود ک سول تعی شورویھ ن يي کن

   ».دينما
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