
  

  

  

  

  

  نقش ايران در نگاه لنين

  

  دكتر بهرام نوازني

  )ره(المللي امام خميني  ، دانشگاه بينگروه علوم سياسياستاديار  

  

  

  ايران در وضعيت رقابت خارجي

هاي مهم  ايران در طول تاريخ و از جمله در قرن بيستم همواره يكي از انگيزهموقعيت جغرافيايي 

در منطقه بوده نگراني جدي منبع يك  جهاني و همچنين براي پيدايش و گسترش امپرياليسم

امپرياليستي اضافه و موجب افزايش هاي  رقابت قدرت ةنيز به اين عرصنفت از برداري  بهره. است

صورت  توان گاهي به اين تالش را مي. هر يك از اين رقيبان در ايران گرديداعمال نفوذ تدريجي 

يا دو ) Compensation( به روش تالفي و جبران دو سياست متضاد و رو در روي يكديگر

مشاهده كرد كه ) Compromise(سياست موافق و همسوي يكديگر به روش تراضي و سازش 

   .كرد هاي آن را فراهم مي  تاراج سرزمين و داراييةاي از گذشتة ايران، زمين به نحوي در هر برهه

 روسيه در آسياي ةروع شد با توسعو روسيه كه در اواخر قرن هيجدهم شبريتانيا رقابت   

يكي از اين عوامل مهم . گسترش روسيه عوامل متعددي داشت.  اوج خود رسيدةمركزي به نقط

از آنجا  .ها بود بري در شاهراه قسطنطنيه و تنگه و ايجاد ميان) وري عثمانيتامپرا( شرقي ةحل مسئل

را بر خود بود، روسيه مجبور بود تا فشار هاي بسفر و داردانل از سوي بريتانيا احاطه شده  كه تنگه
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 قدرت در سرزمين پهناوري خأل. رفت شمار مي هبريتانيا بوري تقلب امپراوارد كند كه هندوستان 

هاي  كه از يك سو از درياي مازندران تا مرزهاي چين و از سوي ديگر از افغانستان تا دشت

هدف ديگر سياست . نمود  ميابيافت، حقيقتي بود كه براي روسيه جذ سيبري گسترش مي

را در خاورميانه و خاور نزديك به اقيانوس  يابي به راه آبي دانست كه آن توان دست روسيه را مي

يعني جاي پايي در  ديرينة خودآرزوي توانست به  از اين طريق روسيه مي. كرد متصل مي

  ۱. دست يابدفارس خليج

ها  انگليسي شديد ةمبارزجب برانگيخته شدن مو، ي تزاريها  روسهاي برنامهاين اهداف و   

منافع . شد چرا كه خود نيز پيش از اين از منافع سرشاري در منطقه و ايران برخوردار بودند مي

انحصار بازرگاني خارجي در شامل فارس  همچون منافع اين كشور در خليجنيز بريتانيا در ايران 

 ههندوستان ب. بسيار بودگوناگون و شورهاي منطقه، هاي سياسي با ك فارس و موافقتنامه بنادر خليج

. ماند هر قيمتي بايد براي بريتانيا محفوظ ميه رفت و ب شمار مي ه ب٢»وريتقلب امپرا«تنهايي  

كه «هاي مجاور بود  اي از سرزمين ايجاد زنجيرههم ترين شيوه براي حفاظت از هندوستان  نئمطم

همين خاطر بود كه ه  ب٣».دور مانده باشدذ قدرت بزرگ ديگر  بريتانيا باشد يا از نفوةيا تحت سلط

لينسون، نقش و را.نظر سر اچدر . كرد  پيدا مييش از پيش بين پس براي بريتانيا ارزشآ ايران از

 ايران داريوش ،درست است كه ايران امروز« :هدهشدار دچنين بود كه مهم اي  اندازه  هايران ب

وري تري بر سرنوشت امپراؤثطور م هتواند ب ترتيب مي هره باما كشوري است كه ... نيست، 

  ٤».ثير بگذاردتأبريتانياي كبير در شرق 

همين اهداف بود كه حكومت بريتانيا حفظ وضعيت موجود در ايران را بيشتر از ه خاطر ب  

مجبور  ي،سياستچنين  تعقيب و برايداد  ترجيح مي) Condominium( مشترك ةيك سلطوجود 

نفوذ پيشگيرانه سياست  اعمال .شد) Preemptive influence (نفوذ پيشگيرانهذ سياست به اتخا

. داد  مقابله با تهديدي بود كه استقالل ايران را از سوي روسيه در خطر قرار ميبه خاطربيشتر 

ضرورت « براي امنيت هندوستان بود حاال به يكاساسي  عاملوجود ايران كه همواره يك 

  .شده بودل يبدت ٥»نظامي
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 مجبور به »تر فع مهممنا« به خاطر كه بريتانيا و روسيه ١٩٠٧استثناء مدت كوتاهي در سال  ه ب  

بودند، شده  خود در ايران »ةمنافع ويژ« خود و اتخاذ سياست همكاري در ةترك رقابت ديرين

 منظور آنها به همين. هاي بزرگ در ايران تا زمان انقالب بلشويكي روسيه ادامه يافت رقابت قدرت

. شد تقسيم كردند جدا مي) Buffer(حايل  ة يك منطقا نفوذ كه بةقطدو منه ايران را ميان خود ب

خود وابسته خارجي يك از مناطق نفوذ به حامي  هرحل و فصل امور امنيتي، سياسي و اقتصادي 

شرايط اشغال ز آنجا كه در  ولي ا.گرفت ميايران قرار دولت  ةتحت ادارنيز  حايل ةمنطقو بود 

  سرزمين و مردم خود برخوردار نبود،ةنظامي، دولت ايران از توان و ارادة مستقلي براي ادار

بعدها در . نداشتگر  اشغالهاي  قدرتهاي  ها و تحكم اي جز تسليم در برابر درخواست چاره

  ٦. ميان خود تقسيم كردند ورا نيز برداشتهحايل  ة دو قدرت رقيب، اين منطق١٩١٥سال 

  

  لنين و انقالب اكتبر

 اساس يلنين براي مدتانقالبي  يها در روسيه، ديدگاه ١٩١٧اكتبر  ٢٥  سوسياليستيپس از انقالب

لنين و ديگر سردمداران حكومت انقالبي ضمن اعمال . دحكومت انقالبي شسياست خارجي 

 را نيز بر آن ٧هايي ، جرح و تعديل)كارگر صنعتي( انقالب پرولتاريا ةهاي كارل ماركس دربار نظريه

ها وارد ساخته و اهداف ايدئولوژيك را با سياست خارجي حكومت انقالبي خود عجين  نظريه

 ١٩١٢المللي سال   سوسياليستي بينةها در اولين كنگر لنين همچون ديگر سوسياليست. كردند

ي همچون  عامل ملي در روابط كشورهايبه خاطرهاي جنگ جهاني نه  كرد كه شعله بيني مي پيش

تقسيم مستعمرات ميان بريتانيا، فرانسه و آلمان «نام  هتر ب اي قوي اتريش و صربستان بلكه در ريشه

 »و تالش تزار و طبقات حاكم در روسيه براي تصرف ايران، مغولستان، تركيه، قسطنطنيه و گاليسي

ارتجاعي و در نظر لنين، جنگي   اول بهجهاني  جنگ٨.نهفته بود كه روزي زبانه خواهد كشيد

داران بود كه براي بشريت و صدها ميليون مردم مستعمرات در ايران،  جهت تأمين سود سرمايه

 ة كارگر همةها و زنجيرهاي جديد بر گردن طبق تركيه و چين، ارمغاني جز بردگي جديد ملت

 هم  اول بازجهاني جنگ  و در اوج درگيري١٩١٥لنين در سال . همراه نخواهد آورد هكشورها ب

 روسيه رخ داد، ١٩٠٥دسامبر  - و انقالب اكتبر١٨٧١كرد كه آنچه در كمون پاريس  بيني مي پيش
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دار حامي   سرمايهةهاي امپرياليست و طبق  و دولتشدالمللي تكرار خواهد   بينةزودي در صحن  هب

  ٩.ساز انقالب پرولتاريا خواهند شد كارانه به يكديگر، زمينه آنها با شليك جنايت

ثير اين افكار بود كه حكومت انقالبي روسيه يك روز پس از پيروزي انقالب، أتحت تين لن  

در اين بيانيه، مسائل عمدة .  صلح منتشر نمودة، اولين بيانية خود را دربار١٩١٧ اكتبر ٢٦در 

هاي ملل و همچنين روش برخورد حكومت انقالبي با اين مسائل، مورد  المللي و زندگي توده بين

هايشان  هاي درگير در جنگ و حكومت و تحليل قرار گرفت و در خالل آن به كلية ملتتجزيه 

هاي ديگر،  پيشنهاد شد كه براي صلحي عادالنه و دمكراتيك، بدون الحاق اراضي ديگران و تحميل

حكومت شوروي الحاق و يا اشغال  «:در قسمت چهارم اين بيانيه آمده بود. وارد مذاكره شوند

ا از نظر حقوق دموكراتيك و باالخص منافع طبقات زحمتكش مردود شناخته و خاك ديگران ر

حكومت شوروي . داند باره را با اشغال غاصبانة اراضي ديگران برابر مي هر نوع بند و بست در اين

اند، به شرط اخراج لشكريان  طلب قرار گرفته براي دول ضعيف كه مورد تجاوز كشورهاي توسعه

باره،   طرز حكومت و مسائل داخلي را قائل است و در اينةتخاب آزادانكشور زورگو، حق ان

  ١٠.امكانات الزم را براي دولت ضعيف فراهم خواهد ساخت

هاي مختلف روسيه صادر شد و در آن   بيانية ديگري دربارة حقوق ملت١٩١٧ نوامبر ٢در   

 ة جدايي از روسيبرابري حقوقي، حق حاكميت و حق تعيين سرنوشت خود و حتي آزادي براي

انقالبي و تشكيل دولت مستقل مورد تصريح و تأكيد قرار گرفت و تمامي امتيازات ملي و مذهبي 

اي خطاب به مسلمانان   دسامبر همين سال نيز بيانيه١٦در .  اعتبار ساقط گرديدةنيز باطل و از درج

حكومت . اشاره شدكش روسيه و مشرق زمين صادر گرديد و در اين ميان، به ايران هم  زحمت

هاي پيشين  ها و توافق داريم كه عهدنامه  اعالم ميما رسماً«: انقالبي در اين بيانيه اعالم كرده بود

 و ١٩٠٧هاي  موافقتنامه(روسيه و انگلستان كه ايران را ميان دو كشور امپرياليست تقسيم كرده بود 

دهيم كه به  به شما قول مي! ايرانياناي .  اعتبار ساقط استةباطل و كان لم يكن و از درج) ١٩١٥

هاي جنگ، نيروهاي نظامي ما خاك كشورتان را تخليه كنند  محض پايان عمليات نظامي در صحنه

  ١١».و شما مردم ايران اين حق را داشته باشيد كه دربارة سرنوشت آتي خود آزادانه تصميم بگيريد
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 در بدو تأسيس حكومت انقالبي اي بود كه شدت احساسات انقالبي در روسيه به اندازه  

امور ) وزارت(كردند كه ديگر نيازي به كميسارياي  حتي خود سردمداران اين حكومت تصور مي

، اولين كميسر امور خارجه، كه بيش از سه )Trotsky(كه تروتسكي  طوري هب. خارجه نداشته باشند

 :ر اين كميساريا اعالم كرده بودماه هم در اين سمت باقي نماند، در اولين اجتماع همكاران خود د

در دولت كمونيستي، كميسر امور خارجه بودن حرف پوچي است مگر ما به ديپلوماسي احتياج «

نيا را من با چند نطق آتشين خودم د. خواهيم داشت كه كميسارياي امور خارجه الزم داشته باشيم

هان كمونيست شدند، بالتبع در  كشورهاي جةپا خواهم كرد و وقتي هممنقلب و قيام كمونيستي بر

  ١٢».اين دكان هم بسته خواهد شد

هاي  كرد تا با افشاء و باطل نمودن موافقتنامه  انقالبي تالش ميةبه اين ترتيب روسي  

هرگونه تنفر و استعماري، خود را از جرگة امپرياليسم و استعمارگران جهاني خارج كند و 

 برطرف ه بود،سوي امپرياليسم تزاري دامن زده شد از ي گذشتهها قرندر طول سوءظني را كه 

 قصد و غرض حكومت انقالبي ةمكي دربار.  وجيهي از خود به نمايش بگذاردةكرده و چهر

اش  خواست با اعمال عادالنه در آن روزها حكومت جوان كارگري مي«: نويسد روسيه مي

ه بود محو سازد و خود را  روسيةيادگارهاي شومي را كه از حكومت تزار در خاطر ملل همساي

از اعمال ... كرد كه  ها ايجاب مي اين سياست شوروي. خواهي معرفي كند مظهر عدالت و آزادي

 لنچافسكي ١٣».عمل سازند هنفوذهاي نامشروع در ايران خودداري كند و ادعاي خويش را مقرون ب

 كارل ماركس ةصول موضوع در آن روزها سرمست اها بلشويك«: نويسد نيز با تأييد اين موارد مي

همراهي ... بهترين طرز انتشار اصول كارل ماركس و جلوگيري از امپرياليسم انگلستان را ... بوده 

دانستند و به  با ملل ضعيفه و در حقيقت دستگيري از قربانيان امپرياليسم دولت تزاري روس مي

 سابق را جبران ة و رفتار روسيهاي رژيم تزاري را بگيرند خواستند دست افتاده همين جهت هم مي

 امپرياليسم را از ةكنند و از اين راه، دشمني عمومي براي امپرياليسم انگلستان پيدا كرده و ريش

هنوز مدت زيادي از مرگ كارل ماركس نگذشته و اشخاصي كه اصول مسلم او . ... جهان بركنند

براي جلب قلوب ملل ضعيفه و خير ... .  زياد بودندها را از خود او شنيده بودند در ميان بلشويك
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دادند كه ساير   عالقه نشان مييي هم داشتند و مخصوصاًها ها و گذشت رساندن به آنها فداكاري

  ١٤.ملل، آنها را مردماني عادل و منطقي و پشتيبان حق و عدالت بشناسند

 ةيران و درنتيجكه دولت بريتانيا از وضعيت خالء قدرتي كه در ا در مقابل و درست در زماني  

برد، بريتانيا در پي   پديد آمده نهايت استفاده را مي١٩١٧و روسي در سال خروج نيروهاي عثماني 

منافع سنتي خود در مناطق نفتي قفقاز و و همچنين حفظ خالء  نظامي براي پر كردن اين ةمداخل

ي ها حكومتيل براي تشكطلب و قفقاز  گراي داشناك، مساوات ي مليها نهضتو كمك به باكو 

پايگاه خط به يك ايران به همين خاطر سرزمين  .برآمدمستقل ارمنستان، آذربايجان و گرجستان 

نواري از ، بريتانيا توانست ١٩١٨ شوروي تبديل گرديد و تا تابستان ةدرگيري با روسي ةمقدم جبه

در درياي خزر و از بر گرداگرد روسيه از باتوم در درياي سياه گرفته تا انزلي خود را نيروهاي 

 بدون رقيب بريتانيا در ة همين وضعيت سلط١٥.ش دهدقزوين تا مشهد و از آنجا تا تركستان گستر

 را  كامل بر ايرانةسلطوزير بريتانيا، را بر آن داشت تا  ايران بود كه حكومت للويد جورج، نخست

 ة وزير خارج،لرد كرزن. الدوله به اجرا بگذارد وثوق - كاكس١٩١٩ ةبر اساس طرح موافقتنام

 :كند از نقش ايران اينچنين تشريح مي ١٩١٩در سال روشني برداشت دولت بريتانيا را   هب ،بريتانيا

هاي شطرنجي هستند كه با آنها  تركستان، افغانستان، ماوراء خزر و ايران براي من در حكم مهره«

  ١٦».بازي براي تسلط بر جهان در جريان است

  

  هانيلنين و انقالب ج

ي مخاطب يك دولت سوسياليستي بيش از دو گونه ها از نظر لنين و حكومت انقالبي وي، دولت

 ةي استعمار شدها و دولت) غربي(دموكرات  -ي استعمارگر بورژواها دولت: قابل تصور نبودند

عنوان مهد سوسياليسم موظف بود تا در  از نظر لنين، روسية انقالبي به. )شرقي(مستبد  -فئودال

 ي شرقي، سياست خارجي كامالًها ي غربي و دولتها روابط سياسي و اقتصادي خود با دولت

نظر لنين وقوع انقالب سوسياليستي نظير آنچه در روسيه رخ داده  به.  خود سازدةمتفاوتي را پيش

دموكرات  -بود در آلمان، لهستان و انگلستان كه از لحاظ صنعتي پيشرفته و متكي به رژيم بورژوا

وي معتقد بود كه اگر اروپاي . نمود ناپذير هم مي الوقوع بلكه ضروري و اجتناب تنها قريب  ود، نهب
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 آماده نبودن شرايط ذهني انقالب است ولي به محض به خاطرشود  صنعتي دچار انقالب نمي

داري صنعتي، انقالب سوسياليستي پديد  ي سرمايهها  آخرين حلقة زنجير دولت،آنكه در روسيه

در ساير كشورهاي صنعتي ) revolutionary proletariat(، بدون ترديد، پرولتارياي انقالبي آيد

دار را از هر  اروپا نيز دست به چنين تالشي خواهد زد و در نهايت دست استعمارگران سرمايه

  ١٧.گونه قدرتي كوتاه خواهد كرد

، )١٩٢٠(لهستان فرماندة جبهة غرب روسيه در جنگ با ) Tukhachevski(توخاچفسكي   

دفتر سياسي حزب كمونيست (يس كمينترن و اكثريت اعضاي پوليت بورو ئزينوويف، ر

، جنگ لهستان و هجوم به مرزهاي آلمان و مجارستان را يك هدف استراتژيك و اصلي )شوروي

كرد، به عنوان  كردند و از هجوم به داالن لهستان كه پروس شرقي را از آلمان جدا مي تلقي مي

. كردند اري براي وارد كردن فشار به برلين و تحقق دكترين ورود انقالب از خارج ياد ميابز

انقالب مسلحانه در : دست گرفتن قدرت در يك كشور دو راه معرفي كرد هتوخاچفسكي براي ب

وي با اشاره به اينكه هدف هر دوي اين . داخل و دخالت مسلحانه از طرف يك دولت پرولتاريا

حال وي راه  با اين. دانست  يك انقالب سوسياليستي است، ارزش هر دو را يكي مي انجامها راه

 و قالب از داخل را نداشت توصيه كرد مقدمات انة اينكه مشكالت بزرگ تهيبه خاطردوم را 

ي كشورهاي همسايه، اين ارتش را ها  نظامي ارتش سرخ به سرزمينةضمن برشمردن مزاياي حمل

 كامنف از ديگر رهبران حكومت ١٨.كرد هاي بورژوازي قلمداد مي اتوريابزاري براي سقوط ديكت

 دوم انترناسيوناليسم سوم چاپ شد، ة در كنگر١٩٢٠انقالبي روسيه هم در بروشوري كه در سال 

كه در صف كشورهاي رسمي اروپا  وقتي «:حتي زمان تعرض را هم تعيين كرده و نوشته بود

كننده باشد نام اين دولت، انترناسيونال سوم   كارگر قيامةطبقكشوري هم وجود دارد كه متعلق به 

روش آن عمليات . استي بورژوازي در اروپا ها  آن ساقط نمودن تمام رژيمةكمونيسم و وظيف

بين اتحاد شوروي، اولين كشور كمونيستي، و انترناسيونال سوم كمونيستي، ارتباط ... جنگي است 

اتحاد شوروي در وجود . تواند وجود داشته باشد گري نمينزديكي وجود دارد و يكي بدون دي

اي  و انترناسيونال سوم هم در وجود شوروي، اولين قلعه... انترناسيونال سوم، مدافع خود را دارد 

  ١٩.»دهد ي آن تمام دنياي كاپيتاليسم را هدف قرار ميها را دارد كه از برج
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ي آلمان ها كه كمونيست  روسيه، در صورتين حكومت انقالبي به اعتقاد لنين و ديگر رهبرا  

ترديد آلمان و  و مجارستان حتي تماس غيرمستقيمي با نيروهاي ارتش سرخ شوروي پيدا كنند، بي

  . ناپذير خواهند شد مجارستان دستخوش يك انقالب حتمي و اجتناب

كيل شد  تش١٩٢١ ة انترناسيونال كمونيست كه در ژوئن و ژوئيةاين اعتقاد تا سومين كنگر  

اما در جريان اين كنگره رهبران حكومت انقالبي ناگزير . همچنان ثابت و بدون خدشه باقي ماند

ين زودي كه انتظارش اانقالب سوسياليستي در اروپاي صنعتي به «از پذيرش واقعيتي شدند كه 

 ضد  لنين شكست كارگران صنعتي در شورش برنظر هب چرا كه ٢٠.»رود امكان نخواهد داشت مي

داران از  كه اين سرمايهكرد  ارتباط پيدا مي به منافعي ،ي كشورهاي امپرياليست اروپاييها حكومت

آنها به كشور امپرياليست، انتقال پس از وردند و آ دست مي هاستعمار مردم مستعمرات شرق ب

از اين گذشته حكومت . كردند پرداخت مي كارگر اروپايي ة به اعضاي طبق»رشوه«صورت  هب

مرزي خود در جنگ با لهستان نه تنها موفق به  البي روسيه در اولين مرحله از پيشروي برونانق

 متفقين به لهستان و ةوقف ي بيها ، كمكها  لهستانيةگرايان پيشروي نشده بود بلكه با مقاومت ملي

هاي  اگر حكومت انقالبي در اين جنگ به پيروزي. ديگر مشكالت داخلي نيز مواجه شده بود

هاي بعدي اين كشور فراهم و روسيه با   كافي براي پيشرويةيافت، شايد زمين ي دست ميمهم

اگر : بعدها لنين با اظهار تأسف از اين شكست چنين اظهار كرد. شد مشكالت كمتري مواجه مي

شد، اگر كارگران ورشو موفق به گرفتن كمكي كه انتظار داشتند از اتحاد  لهستان مال شوروي مي

لي كه بر اثر المل شد و تمام سيستم سياسي بين  ورساي فسخ ميةشدند، معاهد رند ميشوروي بگي

شد كه آن  گرديد، آن وقت فرانسه فاقد سپري مي دست آمده بود مضمحل مي پيروزي بر آلمان به

  ٢١.را از اتحاد شوروي جدا كند

  

  لنين و انقالب شرق

 را بر آن داشت تا در ظاهر، براي ايجاد اين شكست، لنين و ديگر رهبران حكومت انقالبي روسيه

 و پس پرده تياق زيادي نشان دهند ولي در خفا سياسي و اقتصادي با اروپاي صنعتي اشةرابط

روابط سياسي و اقتصادي، در جستجوي فرصت كافي براي پيگيري انقالب سوسياليستي در آن 
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آور  از مقتضيات زودگذر و تأسف اقتصادي با اروپاي صنعتي ةنظر آنان رابط به. كشورها برآيند

  ٢٢.نياز نمايد سرعت خود را از لحاظ نظامي و اقتصادي بي  هبوده و حكومت انقالبي بايد ب

ي فئودالي، استبدادي و استعمارشدة شرقي ها  دولتةسياست حكومت انقالبي روسيه دربار  

قبل از انقالب اكتبر گرفت،  ت ميئ لنينيسم نش- از مواضع ايدئولوژي ماركسيسمنيز كه كامالً

اي نوشته بود كه   مقاله١٩١٦ي اوت تا اكتبر ها لنين در ماه.  و از سوي لنين اعالم شده بود١٩١٧

در اين مقاله آمده . منتشر گرديد) Izvestia( ايزوستيا ة مجل٢ و ١ ة در شمار١٩٢٤بعدها در سال 

. ... تعمرات خارج شوندخواهيم كه از مس ي خود ميها از دولت) طبقات كارگر(ما  «:است

ي ستمديده، آزادي كامل براي جدا شدن و ها ، به طبقات محروم سرزمينها خواهيم كه دولت مي

ما مطمئنيم كه به مجرد آنكه خود، . ... ندنحق واقعي براي تعيين سرنوشت خود را واگذار ك

ادي را اعطا  اين حق را عملي خواهيم ساخت و اين آزقدرت و حكومت را تصاحب كنيم حتماً

، ها كار ببريم تا اتحاد و همبستگي خود را با مغول هما بايد تمامي مساعي خود را ب. ... خواهيم كرد

ما انجام اين كار را هم وظيفه و هم نفع .  تقويت و تحكيم بخشيمها  و مصريها ، هنديها ايراني

ما بايد بكوشيم تا . واهد مانددانيم زيرا در غير اين صورت سوسياليسم در اروپا پايدار نخ خود مي

يعني به آنها . اي بدهيم شائبه كمك فرهنگي بي... ترند  تر و محروم افتاده  كه از ما عقبها به اين ملت

وسياليسم كراسي و سوآالت، تنوير افكار پرولتاريا، دم كمك كنيم كه از مراحل استفاده از ماشين

ها و بدون استثناء همه  ها، مصري ها، ايراني  مغولكه از آزادي جدا شدن ما وقتي. ... عبور كنند

 هستيم ها كنيم، نه به اين خاطر است كه طرفدار جدايي ملت ي محروم و نابرابر صحبت ميها ملت

  ٢٣.»بلكه تأكيد ما فقط بر وحدت آزاد و داوطلبانه و بدون اجبار آنها با يكديگر است

ي ها  سراسري سازمانةب به دومين كنگرلنين، پس از انقالب اكتبر نيز در سخناني خطا  

 : ملي و مستعمراتي اعالم كرده بودة مسئلة دربار١٩١٩ نوامبر ٢٢كمونيستي مردمان شرق در 

 انقالبي جمهوري ةجنبش انقالبي مردمان شرق در حال حاضر تنها با همبستگي مستقيم با مبارز«

مؤثري گسترش يابد و به نقطة طور  هتواند ب المللي مي شوروي در مقابل امپرياليسم بين

ماندگي روسيه و مناطق وسيع آن و   شرايطي از جمله عقببه خاطر. آميزي دست يابد موفقيت

 ةاينكه روسيه در مرز ميان اروپا و آسيا و حايل غرب و شرق واقع شده، جمهوري شوروي هم
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د امپرياليسم، آن را افتخار  جهاني بر ضةعنوان پيشگام مبارز ناشي از اين مبارزه را تحمل و بهفشار 

انقالب روسيه نشان داد كه چگونه پرولتاريا بعد از شكست دادن . ... كند بزرگي تلقي مي

. داري و اتحاد با تودة متفرق دهقاني در نبرد با بيداد قرون وسطايي به پيروزي رسيد سرمايه

رعهده گيرد و همراه با آرايي مردم در حال بيداري شرق را ب جمهوري شوروي ما بايد حاال صف

هاي كمونيستي در شرق براي  سازمان هسته. ... المللي را برپا كند آنان مبارزه بر ضد امپرياليسم بين

  ٢٤.»كند ترين ارتباط با انترناسيونال سوم فراهم مي شما فرصتي براي حفظ نزديك

 راه ةن دربارپس از ذكر لزوم نزديكي و اتحاد زحمتكشان ملل گوناگون با يكديگر، لني  

 ة مستحكم همبايد سياست عملي ساختن اتحاد كامالً«رسيدن به چنين هدفي معتقد بود كه 

نظر لنين، براي  هب ».ي رهايي بخش ملي و مستعمراتي با روسيه شوروي را اجرا نمودها جنبش

را ستعمره ي مستعمره و نيمه مها سرزمينمردم داري، بايد  رتر به امپرياليسم سرمايهؤث هرچه مةحمل

را از منافعي كه از استعمار مردم داري  از نظر لنين بايد امپرياليسم سرمايه.  كردبه شورش تحريك

از اين پاريس و لندن به اين ترتيب است كه راه فروپاشي  نمود وكرد محروم  شرق تصاحب مي

ين كنگره كه خود ديدگاه لنين در ا. عبور خواهد كردپكن، دهلي، تهران، قسطنطنيه و قاهره پس از 

 ملي و مستعمراتي را برعهده داشت و نمايندگاني از ايران نيز در ة مسئلةكنند  بررسيةرياست كميت

ي ها بر اين اساس، حكومت انقالبي روابط خود را با دولت. آن حضور داشتند، به تصويب رسيد

ي شرقي ها براي دولتالمللي قرار داد و  شرقي بر پايه و شعار اصول عدالت و برابري حقوق بين

و امكانات جديدي را كه از نظر سياسي و اقتصادي محكوم به بردگي استعمارگران بودند، فرصت 

  .  و خشم و غضب برخي ديگر شدها اي كه موجب شور و شعف برخي ملت گونه فراهم كرد به

م  براي يورش به امپرياليسعنوان يك عامل اساسي از همين جاست كه موقعيت ايران به  

هاي اقتصادي، چهرة  داري و ايجاد انقالب شرق مورد توجه قرار گرفت و عالوه بر انگيزه سرمايه

 و لنين در طول مدت مبارزه با رژيم تزاري.  انقالبي هم به خود گرفت-ايدئولوژيك و آرماني 

  بار به١٠٠كه در مجموعه آثار وي آمده است، بيش از  چنان رهبري حكومت انقالبي روسيه آن

اشاره كرده و از آن در رديف چين، تركيه و مصر با ) Persia(ايران با نام رايج آن زمان خود 

  كامالً، تقريباً)colonies(، مستعمره )semi-colonies(عناوين مختلفي همچون نيمه مستعمره 
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، محروم )weak(، ضعيف )dependent(، وابسته )almost completely a colony(مستعمره 

)oppressed( برده ،)enslaved ( و بلعيده شده)swallowed up ( ياد كرده كه در ميانة جنگ

داراني  و سرمايه) predators(، غارتگران )international imperialists(المللي  جويان بين سلطه

)capitalists (زند كه براي چاپيدن  دست و پا مي)robbing( چپاول ،)plundering( خفه كردن ،

)strangling( مطيع كردن ،)subjugating( تجزيه كردن ،)carving up ( و تحقير)putting down (

  ٢٥.بودند) free hand(آن خواهان دست باز 

اي   فرستاده١٩١٩ ژوئن ٢٦در انقالبي روسيه حكومت ، انقالبيي ها همين آرمانثير أتحت ت  

رفتار سوء  به خاطر انقالبي را ةنام كولوميتسيف به تهران روانه كرد تا عذرخواهي روسي را به

 به حكومت تزاري و رژيم دولت ايرانهاي   بدهيو تماميبه ايران ابالغ  ها  روسةگذشت

 خساراتي را كه به موجب حضور نيروهاي روسي پيشنهاد جبران تماميملغي و را كاپيتوالسيون 

را براي انعقاد وي همچنين تمايل حكومت متبوع خويش .  بود، بنمايددر ايران وارد شده

   ٢٦. اعالم كرد»آزادي اراده و احترام متقابل به مردمان« قراردادهاي جديدي با ايران بر اساس اصل

  

   و نقش ايرانانقالب شرق

 ةهمپس از سه سال جنگ داخلي پس از انقالب اكتبر، در نهايت ارتش سرخ توانست 

انقالبيون   و ضدانگليسيروهاي طلب قفقاز را درهم كوبيده و در تعقيب ني هاي جدايي نهضت

در . گرددبريتانيا در ايران بدون رقيب  ةسلط رويارويي با ةو آمادرسد بسفيد به مرزهاي ايران 

نخستين ) در تابستان همين سال( و اندكي پس از اشغال باكو از سوي ارتش سرخ ١٩٢٠سپتامبر 

 ةولوژيك روسيئني از اهداف ايدتصوير روشكنگرة ملل شرق در شهر باكو برگزار و در خالل آن، 

اين كنگره كه از سوي كمينترن برپا شده بود هدفي . گرديده ئ شرق و مردم شرق اراةانقالبي دربار

 بيدار كردن ي جزمنظورآوري و اتحاد شرق در اطراف كشور پرولتاريايي پيروزمند و  جز جمع

ا سپري نكرده بود ولي كنگره داري ر  سرمايهةگرچه شرق هنوز مرحل. نداشت دهقان ها ميليون

 نفر از مراكش ١٨٩١ تعداد .وقوع پيوندد ه كمونيستي در شرق بانتظار داشت كه يك انقالب كامالً

   ٢٧. نفر آنان كمونيست بودند١٢٧٣تا منچوري در كنگره شركت كرده بودند كه 
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سپتامبر  ملل شرق، در اين كنگره كه از اول تا هشتم ةزينوويف، رييس كمينترن و كنگر  

هاي زنجير  كه يك كشور واحد توانست حلقه زمانياز «:  ادامه داشت چنين اظهار كرده بود١٩٢٠

توانند و بايد براي  چين، هندوستان، تركيه، ايران و ارمنستان هم مي... داري را بگسالند  سرمايه

ه كنگره بايد  كه بود زينوويف نتيجه گرفت٢٨.» مستقيم كنندة مبارز،برقراري يك سيستم شوروي

ي چپاولگر انگليسي و ها ضد امپرياليست اينجا و همين حاال يك جنگ واقعي مقدس را بر

 در اين كنگره امواج كارگران و دهقانان ايران، تركيه و هندوستان، صرفنظر از .فرانسوي اعالم كند

 و پيروزي  مشتركةمنظور هدايت آنها در مبارزه  شوروي بةيشان براي اتحاد با روسيها حكومت

، با استناد به خط لنينيستي برخورد ديگر رييس كنگره رادك، ٢٩.ه بودندمشترك تشويق شد

سياست شرقي ه بود كه  استدالل كرد،داري هاي كمونيسم و سرمايه ناپذير ميان سيستم اجتناب

طلبانه نيست بلكه كوششي است صميمانه براي كمك به   يك مانور فرصت،حكومت شوروي

 وي ضمن حمله به استثمارگران بومي ٣٠.شان در برابر بيدادگران ه شرق در مبارزةستمديدهاي  توده

عنوان مركز اعصاب و زاردخانة   خوانين و اشاره به نقش روسيه بهشامل سالطين، حكام، اميران و

كس جلودار سيل  هيچ دشمني، ماية هراس شما نخواهد بود و هيچ «:انقالب اعالم كرده بود

.  نخواهد شد، شوروي متحد گردندة اگر با روسي، دهقانان ايران، تركيه و هندوستانكارگران و

يي ها تواند به توليد سالح  دشمنان گرفتار بود ولي اكنون مية محاصرة شوروي در حلقةروسي

بپردازد تا دهقانان هندي، ايراني و آناتولي را كه همگي تحت فشار ظلم و ستم قرار دارند با آنها 

  ٣١.مجهز سازد و آنها را به تالش مشترك و پيروزي مشترك رهنمون گردد

اي در حالي به كار خود پايان داد كه پيشنهاد زينوويف به  كنگرة ملل شرق با صدور بيانيه  

اگر بخواهيم انگلستان از كمك به قواي « :زينوويف پيشنهاد كرده بود. سيده بودتصويب اكثريت ر

دست بكشد و دولت بلشويك را به رسميت بشناسد، بايد در ) ي سفيدها روس(ضد انقالبي 

 در هندوستان انقالب كنيم و با تحريك تمايالت ملي اهالي، آنها را ممالك خاورميانه و مخصوصاً

هاي  كه اشارات متعدد و متناوب به ايران در سخنراني همچنان ٣٢.» بشورانيمها بر عليه انگليسي

پيشتر از اين در سال . دهد، ايران نقش مهمي در استراتژي انقالب شرق داشت كنگره نشان مي

 Vosloki (لوشياونام كي تريانوسكي در كتاب وسلوكي ريو هاي بلشويك ب نويسندههم  ١٩١٨
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Revolusia(موريت اصلي ايرانأم... چنانچه  «:ل شده بودئاارزشي براي ايران قا نقش ظريف و ب، 

 طبيعي براي جنبش رهايي سياسي آسياي مركزي باشد، ضرورت دارد كه اين آبگير از آبگيرايجاد 

ط يتنها در اين شرا. شود پاك گردد هاي آن جمع مي هرگونه رسوب و ضايعاتي كه در انبار و كانال

 آن گزارده ةموريت كه تاريخ و طبيعت برعهدأند در موقعيت ايفاء اين متوا است كه ايران مي

وستان باشد، د است كه براي يورش به سنگر انقالب شرق، كه هندربياگر ايران . ...  برآيد،است

شورش ايراني عالمتي براي يك . ... بايد از طريق آن گذشت، ما بايد انقالب ايران را دامن بزنيم

. ... اهد بود كه در سراسر آسيا و قسمتي از آفريقا گسترده خواهد بود خوها سري انقالب

درست . شود  بازي است كه به هندوستان منتهي ميراهايران تنها . هندوستان هدف اصلي ماست

 انقالب كليد انقالب ايراني نيز ،ز كه كليد تسلط بريتانيا بر شرق استئمثل مصر و كانال سو

 بايد در ،اين كليد قيمتي براي شورش شرق. ز انقالب استئ سوالكانايران . سراسر شرق است

قيمتي كه شده، ايران بايد مال ما باشد؛ ايران بايد متعلق به انقالب  هره دستان بلشويسم باشد، ب

  ٣٣.باشد

 و دهند اش نسبت مي  به پتر كبير در وصيتنامه همان اصطالحي است كه معموالًاين دقيقاً  

كند كه   ميأييدطور روشن ت هويژه در ايران ب هطلبي روسيه در خاورميانه و ب  توسعهةتاريخ گذشت

 ،هندوستانتصرف صرفنظر از اينكه اين وصيتنامه واقعي يا ساختگي باشد، روسيه همواره براي 

هندوستان ... كه ممكن است به  ييتا جا «: پتر كبير نوشته بود.نياز مبرمي به اين گذرگاه داشته است

و در جهت ... هركس كه بر آنجا حكومت كند، حاكم واقعي جهان خواهد شد . ويدنزديك ش

 خاور مديترانه را ةايران تا تمام ايران پيشروي كنيد؛ و در صورت امكان تجارت باستاني با كران

به اين نقطه كه رسيديم، .  احيا كنيد و تا هندوستان هم كه شده به پيشروي خود ادامه دهيدمجدداً

  ٣٤.ازي به طالي انگلستان نخواهيم داشتديگر ني

 هموار ساختن راه انقالب ايران و ه منظورب ملل شرق در باكو مقرر شد تا ةدر كنگر  

 پول كافي به تمام نقاط ايران، افغانستان، بااي مأمور و مبلغ مخصوص  عده« كشورهاي همسايه،

در تعقيب نيروهاي بريتانيا نيز رخ ارتش س ٣٥.»عراق، مرز هندوستان، عربستان و غيره اعزام شوند

در مدت كوتاهي گرگان و مازندران به .  وارد شمال ايران شد١٩٢٠انقالبيون سفيد در مه  و ضد
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حيدر عمو اوغلي در رأس يك گروه پانصد نفره، مجهز به اسلحه و . درآمدروسي اشغال نيروهاي 

 جمهوري شوروي گيالن ،در گيالن ٣٦.اهللا خان پيوست توپ، در انزلي پياده شد و به قواي احسان

مأموران و جاسوسان شوروي . حركت درآمدند  هبتهران سوي  ه بها اعالم گرديد و كمونيست

 سخنراني به تبليغات خود طريقطور قاچاق به ايران وارد كردند و از  هنشريات چاپي را از باكو ب

ي روسيه در ايران بود كه وقفة حكومت انقالب  اين تحركات بيةدر نتيج ٣٧.شدت بخشيدند

سمت ه بو  رهاگيالن را عاجز شده بودند، دفاع از شمال ايران و انگليسي كه از نيروهاي ايراني 

به نيز اولتيماتومي حكومت انقالبي روسيه حتي در نوامبر همين سال  .ندشيني كردن قزوين عقب

 و ضمن طفره رفتن از شدانگليسي از كشور هاي نيروة حكومت ايران فرستاد و خواستار تخلي

آنها نيز به  شته باشند،در ايران حضور دانيروهاي انگليسي كه  تا زمانيكرد  تهديد مي ،نشيني عقب

، هاي فراوان  و خودمختارطلبيها  شورش در ميان٣٨.اشغال نواحي شمالي ايران ادامه خواهند داد

انگليسي شهروندان به  بود كه  پررنگ شده١٩٢١ ةنظمي چندان در ژانوي بيهرج و مرج و  ةمنظر

  ٣٩.شد كه خاك ايران را ترك كنند توصيه مي

هاي كنگره تحت تأثير اعمال نظرات بخشي از جناح حاكم در  در واقع بايد گفت كه مصوبه  

 انقالبي به رهبري تروتسكي، كميسر امور دفاعي، بود كه به جناح افراطي يا طرفداران ةروسي

همين جناح بود كه پس از سرخوردگي ناشي از سد پيشروي در . انقالب جهاني مشهور بودند

جنگ لهستان، از رويارويي نظامي با غرب صنعتي رويگردان شده بود و راه مبارزه با غرب را در 

 :اين جناح معتقد بود. كرد ي شرق در باكو دنبال ميها  ملتةجوامع شرقي و با تشكيل كنگر

وجود آورده كه با ايدئولوژي كشورهاي  ومت جديدي بهكانقالب اكتبر، ايدئولوژي و طرز ح«

بقاي حكومت شوروي . ... غيركمونيستي و طرز حكومت آنها از زمين تا آسمان فرق دارد

داري در دنيا از بين برود و راهي نيست جز اينكه انقالب  مشروط بر اين است كه سيستم سرمايه

رو  دنياگير خواهد شد و از اين... ي ي، اصول انقالبو در صورت مبارزه و پايدار. ... ادامه پيدا كند

 كشندة خود را به حكومت كمونيستي جديد روسيه ةداري ضرب قبل از آنكه كشورهاي سرمايه... 

جا به استقرار  ور گردد و در همه وارد سازند، بايد نيروي انقالبي پيشدستي كرده و به آنها حمله

  ٤٠.حكومت كمونيستي كمك و مساعدت بكند
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  آميز لنين و نقش ايران همزيستي مسالمت

، كميسر امور خارجه، و )Tchicherine(ولي برخالف تروتسكي و همفكرانش، لنين و چيچرين 

جمعي ديگر از رهبران حكومت انقالبي كه شاهد سه سال جنگ داخلي و خارجي بودند و 

كردند،  بيني مي نيسم پيشالمللي را براي جلوگيري از پيشروي كمو احتمال تشكيل يك نيروي بين

اين در حالي است كه . دانستند تا تغيير جهتي در سياست خارجي خود بدهند بر خود الزم مي

يكي از ابتكارهاي لنين بر ماركسيسم همانا لزوم خشونت و شورش مسلحانه براي تصاحب 

 ي صنعتي و ديگر مردم ساكن درها قدرت و حكومت از سوي پرولتارياي ساكن در قدرت

 از ديرباز معتقد بود كه اگر ها لنين برخالف ماركس و برخي ديگر از سوسياليست. مستعمرات بود

 و جنگ بر سر مستعمرات ارتجاعي و جنايتكارانه است، جنگ مردم محروم ها جنگ امپرياليست

و زير استعمار يك جنگ و شورش ملي است كه هم از نظر تاريخي ممكن و هم براي انقالب 

كه بورژوازي در تمام جهان مغلوب و از مالكيت محروم  ي الزم است و تنها در صورتيستسوسيالي

چه ن در اين زمان ناچار بودند كه هر اما لنين و چيچري٤١.دادگردد، ديگر جنگ ملي رخ نخواهد 

زودتر صلح و آرامش را در روابط حكومت انقالبي روسيه با دنياي خارج برقرار كنند تا براي 

توان لنين   به همين داليل مي٤٢.تحكيم حكومت شوراها فرجه و فرصت كافي پيدا شوداستقرار و 

عنوان اولين كسي دانست كه در حكومت انقالبي روسيه، اساس و بنيان سياست همزيستي  را به

 حزب كمونيست خطاب به طرفداران ةوي در دومين كنگر. گذاري كرد آميز را پايه مسالمت

ما قبل از هر چيز به صلح احتياج داريم و بايد به مقتضاي زمان رفتار : شتانقالب جهاني اظهار دا

 صلحي در كنيم و مقتضيات تاريخي و سير تكامل اجتماعي جوامع بشري را در نظر بگيريم واالّ

ما با هر دو دست  «: لنين در گزارش خود به اين كنگره آورده بود٤٣.دنيا وجود پيدا نخواهد كرد

دهيم و مطمئنيم كه صلح با دول كوچك،  چسبيم و به حداكثر گذشت تن مي ميپيشنهاد صلح را 

هاي زحمتكش را با  ، تودهها زيرا امپرياليست. نهايت بار بهتر از جنگ پيش خواهد برد كارها را بي

دارند و لذا هر نوع   شوروي را در زير آن پنهان ميةفريبند و حقيقت مربوط به روسي جنگ مي

  ٤٤.تر راه را براي نفوذ ما خواهد گشود يشتر و سريعصلحي، صد بار ب



 

  

213   نقش ايران در نگاه لنين

  

 مركزي حزب كمونيست شوروي قرار ة سياسي لنين مورد پذيرش كميتةبه اين ترتيب نظري  

ي همسايه و ديگر ها گرفت و مقرر شد كه در آن شرايط حكومت انقالبي روسيه با دولت

لت سوسياليستي در واقع از اين طريق  صلح كرده و روابط رسمي برقرار نمايد تا اولين دوها دولت

ي جنگي خود را ترميم ها مورد شناسايي رسمي واقع شده و بتواند از طريق روابط تجاري، خرابي

الملل سوم و احزاب كمونيست در ديگر كشورها،   در فرصت مناسب از طريق بينكند و بعداً

 ايزوستيا در ةيم بود كه روزنامدر پي اين تصم. گيري كند انقالب جهاني در ساير كشورها را پي

 ة مركزي حزب كمونيست ايران نيز از پندار گذشتة خود نوشت كه كميت١٩٢١ نوامبر ٦ ةشمار

و كوشش  ... آغاز شود بورژوازي ةانقالب در ايران بايد از طبق«خود دست كشيده و پذيرفته كه 

فايده  زمايش نمود، بيبراي تأسيسات اشتراكي در ايران، چنانكه حكومت اشتراكي گيالن آ

خان،  اي خطاب به ميرزا كوچك  روتشتين، اولين سفير شوروي در ايران، نيز در نامه٤٥».است

 ةوضع سال گذشت«:  اين تغيير روش سياست خارجي حكومت انقالبي با صراحت نوشتةدربار

نام   كرد و بهادها را زي  نظامي حكومت انقالبي روسيه در شمال ايران چقدر نفوذ انگليسيةمداخل

المللي برايتان امكان نيافت تا با تاكتيك خودتان دولت را   اوضاع بينةبه واسط. ... نيكمان لطمه زد

از . ... ها آزاد نماييد مرعوب و مجبور به بعضي تغييرات كنيد و يا مملكت را از نفوذ انگليسي

فايده و بلكه مضر  بي را بيكه ما يعني دولت شوروي در اين موقع نه تنها عمليات انقال آنجايي

 در ها نفوذ معنوي انگليسي. ... ايم دانيم، فرم سياستمان را تغيير داده و وضع ديگري اتخاذ كرده مي

اي در جنوب متزلزل شده است، اما هنوز از جهاتي داراي نفوذ بسياري  شمال بلكه تا اندازه

. ... ملت، اين نفوذ را از بين ببريمهاي حساس  معهذا گمان دارم بتوانيم به كمك توده. هستند

 ديگر هم مورد نظر است و آن باز شدن راهي است كه نه تنها ايران را با روسيه بلكه با تمام ةمسئل

اين راه، . بعد از باز شدن اين راه، ايران نفس راحتي خواهد كشيد. ... سازد دنياي خارج مربوط مي

اين راه از احتياجات اقتصادي به . صل خواهد ساختايران را از حيث اقتصادي به تمام جهان مت

پوشيده نيست . ... انگليس خواهد كاست و به همين اندازه به نفوذشان ضربه وارد خواهد ساخت

كه از فقدان روابط تجاري با ساير كشورها چه اندازه فقر به ايران استيال يافته است و همين امر 

  ٤٦.ران خواهد داد سياسي و اقتصادي مهمي به دست ديگةحرب
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 ارتش ةوسيل ه نيروهاي بريتانيايي و قسمتي ديگر بةوسيل هدر وضعيتي كه قسمتي از ايران ب  

ه امضاء نمايندگان دولت بدر مسكو  ١٩٢١ ة فوري٢٦ت  مودةسرخ به اشغال درآمده بود، عهدنام

، ه بودانجاميد ملل به تصفيه ةاين درگيري كه در خارج از جامع. رسيد شوروي ةروسيايران و 

صورت  انقالبي ةميان بريتانيا و روسيبر سازشي بود كه پيش از اين   مبتنيحاكي از تفاهم آشكار

اعمال جابرانه كه «سياست از در ضمن اين عهدنامه، روسيه شوروي . گرفته بود و در جريان بود

 نمود و براي »ظر صرفننمودند قطعاً نسبت به ايران تعقيب مي... ي مستعمراتي روسيه ها دولت

 شوروي ةروسي ،»هاي خود تصرفات الزمه را بنمايد بتواند آزادانه در دارايي... ملت ايران «اينكه 

كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق  تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادها را«

؛ و نسبت )فصل اول(الن كرد  اع» اعتبار ساقط شدهة ملغي و از درج،نمود ملت ايران را تضييع مي

 تأمين استقالل ملل مزبور با ساير ةدسته از قراردادهايي كه بدون رضايت ملل آسيا و به بهان به آن

 اظهار ،گرديد استمالك آن ميه نمودند كه بالنتيجه منجر ب منعقد مي... ممالك اروپا در باب مشرق 

 كه نه تنها استقالل ممالك آسيا را منهدم سياست جنايتكارانه اعالم كرد را يك تنفر كرد و آن

داد   حرص غارتگران اروپايي و تعديات مرتب آنها قرار مية مشرق را طعمةنمود بلكه ملل زند مي

 معاهدات و قراردادهايي را كه دولت سابق ةكرد و همچنين كلي ميو آنها را بدون هيچ شرطي نفي 

 اعتبار ة ملغي و از درج،ه آن منعقد نموده استضرر ايران و راجع به روسيه با ممالك ثالثي ب

  ).فصل دوم(اعتبار كرد  ساقط و بي

از سياست اقتصادي كه حكومت ...  شوروي همچنين ضمن انصراف قطعي خود ةروسي  

با صرفنظر از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضي كه ... نمود  تزاري روسيه در شرق تعقيب مي

هاي ايران به روسيه را نسخ شده و غيرقابل تأديه   بدهية هم،تدولت تزاري به ايران داده اس

هاي مذكوره   استقراضةد مملكتي ايران كه وثيقيشمرد و از تمام تقاضاهاي راجع به انتفاع از عوا

 شوروي تمام نقدينه و اشياء ة؛ در همين راستا دولت روسي)فصل هشتم( صرفنظر كرد ،بودند

 دارايي منقول و غيرمنقول ةبانك استقراضي ايران و همچنين كلي مطالبات و بدهي ةقيمتي و كلي

روسي تأسيسات ؛ )فصل نهم(لكيت كامل ايران واگذار نمود ابانك مزبور را در خاك ايران به م

ها، خطوط تلگرافي و تلفني و بندر  ي شوسه، خطوط آهن، اسكلهها در ايران از جمله راهرا خود 
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؛ حق برخورداري ايران از نيروي )فصل دهم(ايران واگذار كرد لكيت قطعي اانزلي بالعوض به م

  قرارداد تركمانچاي سلب شده بود در اين عهدنامه مجدداًةواسط هدريايي در درياي خزر كه ب

 شوروي از حق كشتيراني آزاد در زير ةبرقرار شد و ايران مجاز شد كه بالسويه با دولت روسي

 امتيازات اعم از آنكه ة هم شوروي همچنينةروسي؛ )يازدهمفصل (هاي خود برخوردار گردد  بيرق

 آن ةواسط ه اجرا گذارده شده باشند و يا گذارده نشده باشند و تمام اراضي را كه ب بهبه موقع

 يا ها و قضاوت كنسول) فصل دوازدهم(واگذار كرد ... اند به دولت ايران  امتيازات تحصيل شده

و رسيدگي   محليةبا سكن... وق مساوي اتباع روسي ساكن ايران كاپيتوالسيون را ملغي نمود و حق

  . را پذيرفتبه تمام كارهاي قضايي آنها در محاكم محلي 

  ةي را فراهم ساخت كه در چارچوب حسن نيت روسياين عهدنامه، در ميان ديگر مزايا، جو 

روي گيالن و  نيروهاي روسي، سركوب جمهوري شوةحياتي همچون تخليمهم و ل ئانقالبي مسا

بر سه دولت روسيه حال اصرار  با اين .شروع روابط بازرگاني با روسيه مورد مذاكره قرار گرفت

شان  بر نيات انقالبي خود، نشان از تداوم پافشاري آنها حياتي داشتةموضوعي كه براي آنها جنب

و يا دستجات  طرفين براي ممنوعيت تركيب و يا توقف تشكيالت ةعالوه بر تعهد دوجانب. داشت

به هر اسم كه ناميده شوند و يا اشخاص منفرد كه مقصود تشكيالت و اشخاص مزبور مبارزه با 

ايران و روسيه و همچنين با ممالك متحده با روسيه باشد در خاك خود و جلوگيري از طرف 

شود و ثالث براي وارد نمودن و يا عبور تمام آنچه را كه ممكن است برضد متعاهد ديگر استعمال 

كه احتمال برود   مملكت ثالث ديگري در صورتية مسلحيممانعت از توقف قشون و يا قوا

در ... شود   باعث تهديد سرحدات و يا منافع و يا امنيت متعاهد معظم ديگر مي مزبوريتوقف قوا

 نظامي ةجانبه متعهد شد كه از مداخل طور يك هايران بدولت ، )٥ ةماد(خاك خود و متحدين خود 

 سياست غاصبانه را در خاك ايران مجري ،هان دخالت مسلحةوسيل ممالك ثالثي كه بخواهند به«

 خطري دارند، يا خاك ايران را مركز حمالت نظامي برضد روسيه قرار دهند و اگر ضمناً

.  جلوگيري كند،»را تهديد نمايد سرحدات دولت جمهوري اتحاد شوروي روسيه و يا متحدين آن

اگر حكومت ايران پس از اخطار دولت شوروي روسيه «ايران پذيرفت كه دولت  تر از همه مهم
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خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد، دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاك 

  ).فصل ششم (».عمل آورد  نظامي را بهةايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات الزم

نظر به اينكه مالحظات « برطبق فصل هفتم،. منيت درياي خزر بود اةموضوع دوم دربار  

دولت  »توانند همچنين در باب امنيت در بحر خزر مورد پيدا نمايند مذكور در فصل ششم مي

 ايران اتباع دولت ثالثي باشند كه از بودن خود در ةاگر جزء افراد بحري«ايران موافقت كرد كه 

 دولت شوروي روسيه ،خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند ايران براي تعقيب مقاصد ةبحري

ين موضوع  سوم».حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضر مزبور را از دولت ايران بخواهد

طبق فصل سيزدهم،   اينكه بر:ها گذاشته شده بود ها و بخشش شرطي بود كه بر تمام اين گذشت

 كه ايران كند ميصادي خود را در ايران ملغي  امتيازات اقتةشرطي همه ب شوروي ةدولت روسي

 هيچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثي واگذار ننموده و تمام ةبه تصرف و اختيار و يا استفاد«آنها را 

عنوان  هاز اين شرط بدولت روسيه بعدها  ».حقوق مذكوره را براي رفاه ملت ايران محفوظ بدارد

  .هاي سياسي و اقتصادي خود استفاده كردرم فشاري براي برآورده ساختن تقاضاها

خود كه در ميان مواد پيشنهادي ديگري هم داشت نيت البته حكومت انقالبي روسيه   

هاي كارگري در ايران  آزادي تبليغات سوسياليستي و تشكيل اتحاديهگنجانده بود كه عبارت از 

 مذكور در ةت متن عدم مداخلصور وافقت حكومت ايران واقع نشد و به اين پيشنهاد مورد م٤٧.بود

داد مقدرات سياسي خود را بالمانع و آزادانه حل نمايد و از  فصل چهارم كه به طرفين حق مي

 خودداري خواست كه از مداخله در امور داخلي طرف متقابل صرفنظر كرده و جداً طرفين مي

  .كنند، تغيير يافت

ضمن اجبار احمد ه بريتانيا منعقد شد كني  انقالبي در زماةت ميان ايران و روسي مودةعهدنام  

،  سفيد كه در خدمت حكومت ايران بودندية افسران روسةلسكي و همزاستاروشاه براي بركناري 

ژنرال سر ادموند آيرونسايد، طراح اصلي . كنترل تيپ قزاق را در دست افسران انگليسي قرار داد

با اغتنام فرصت از هرج و ، نيز ن شمالي بودنيروي ايراانگليسي  ةكودتا كه در اين زمان فرماند

 ١٩٢١ ة فوري٢٢تشويق كرد تا در و سپس گمارد قزاق رضاخان را به فرماندهي ابتدا ، ايرانمرج 

هاي لنين و ديگر رهبران  مانع انتشار نظريهتوانست  اگر بريتانيا نمي ٤٨.دست به يك كودتا بزند
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 و ددهن خودمختاري ملي سر ةو خاورميانه داعيهندوستان بعيد نبود كه ، گرددشوروي  ةروسي

اصطالح قسطنطنيه ه  بةموافقتنام. انقالب شرق تحت حمايت حكومت انقالبي روسيه به ثمر برسد

ه فارس ب  از هندوستان و خليجها داد كه براي بريتانيا دور ماندن روس وضوح نشان ميه  ب١٩١٥

   ٤٩.بودبوسفور و داردانل هاي  ه بر تنگها تر از دسترسي و كنترل روس مراتب مهم

 مختار دولت ايران ةعنوان نمايند ت در مسكو، مشاورالممالك به مودةپس از امضاء عهدنام  

 مختار شوروي در تهران تعيين و راهي ةعنوان نمايند هم بهودور روتشتاين ئتكار شد و  همشغول ب

انگليسي نيروهاي . وارد تهران شدعنوان اولين سفير شوروي  ه ب١٩٢١ آوريل ٢٥در  وتهران شد 

 ٣٠در نيز آخرين واحدهاي روسي  از ايران خارج شدند و ١٩٢١در مه  قبلي نيز بر طبق تفاهم

ي ايران را ترك ها آبو هايي كه حكومت شوروي اعزام كرده بود سوار شده   كشتيةاكتبر بر عرش

ناپذيري به  طور اجتناب هبن در ايرايك حكومت مركزي قوي  روتشتاين معتقد بود كه ٥٠.كردند

ي امپرياليستي ها فعاليتتواند به كمك اين كشور مانع   و مي شوروي وابسته خواهد بودةروسي

 از سران مهاجرين بلشويك، خان، يكي هللا ييد اين تاكتيك، احسانأدر ت .بريتانيا در ايران شود

طاب به جمع تماشاچياني كه شد خ  كشتي روسي سوار مية ايران بر عرشةكه براي تخلي هنگامي

 خدماتمان ئة ما را از ارا، هموطنان عزيز، خيانت مقامات حكومتي:اعالم كردحضور يافته بودند 

   ٥١كنيم  نزديك موكول ميةموريت خود را به آيندأبنابراين ما اجراي م. بازداشته است
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