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پیش درآمد
آغاز مناسبات ایران و روسیه با حوادث بسیار ناخوشایندی همراه بود و تا قرن ها کم ترین تأثیرات سازنده را 
در خود داشت. این خصوصیت با فترت ها و فراز و نشیب هائی تا پایان تزاریسم روسیه به همین گونه دوام یافت. 
از این رو مطالعه دستاوردهای انقالب اکتبر برای ایران بیش از آن که از حتوالت پس از ۲۸ فوریه و بویژه ۲۵ اکتبر 
۱۹۱۷ بگوید، باید از متام آنچه که در طول ۱۲۰۰ سال پیش از آن گذشت، یاد کند تا اهمیت بی بدیل و بی نظیر انقالب 

اکتبر و تشکیل دولت شوروی -هم چون یک حتول دوران ساز جهانی- برای مردم و کشور ایران آشکار شود. 
بر محور  بطور عمده  که  در دوران صفویه است  تنها  و روسیه،  ایران  اما طوالنی  ناپیوسته  تاریخ مناسبات 
مساملت جوئی و دوستی می چرخد و کم ترین خصومت ها را در خود دارد. این روابط بعد از صفویه و در ادامه قرن 
۱۲ تا استقرار قاجاریه رو به کاهش نهاد و به جای آن، پیشروی های استعماری روسیه در قلمرو تاریخی مملکت 
ایران شدت گرفت. در این دوران، کشور و دولت روسیه بر خالف دوران صفوی که بیشتر خواستار حمایت های 
ایران برای تقویت جایگاه خود در حتوالت و حوادث سیاسی و نظامی و اجتماعی داخلی و منطقه ای بود، به چنان 
او می شدند. همین  ایران ناگزیر برای حفظ خود خواستار حمایت های  قدرت و نفوذی رسید که برخی دولت های 
مسیر به جائی رسید که دولت روسیه تزاری، در پایان دوره دوم جنگ های خود با ایران و بویژه پس از قرار داد 

ترکمانچای )۱۲۴۳ هـ.ق(، اولین ارباب از میان اربابان دوگانه دولت قاجاریه شد. 
صرف نظر از آن دسته مناسبات قدیم تر ایران و روسیه که بطور کلی در تاریکی های قرون قرار دارد، مناسبات 
ایران ــ روسیه بطور اساسی با جنگ و خون ریزی آغاز شده است. البته بخشی از حوادثی که به پای روس ها نوشته 
شده - بویژه آن حوادثی که تا قرون ۳ و ۴ هـ.ق اتفاق افتاده بود- در حقیقت عملیات وایکینگ هائی است که از 

انقالب اکتبر و ایران
علی پورصفر )کامران(

محمد مصدق:
- ما مرهون دولت شوروی هستیم که اول دولتی بود که از حق کاپیتوالسیون، از مطالباتی 
کردند....  نظر  داشتند، صرف  ایران  در  دولت شوروی  افراد  که  امتیازاتی  از  داشت،  که 
ایران بست، محبوبیت فوق  با ملت  قراردادی که  به مالحظه یک چنین  دولت شوروی 
اتحاد  بود،  کرده  تزاری  روسیه  دولت  را  آنچه  حقیقتاً  کرد.  تحصیل  ایران  در  العاده ای 

جماهیر شوروی جبران کرد.

سید ضیاءالدین طباطبائی:

در  کردند،  ایران  برای  آنچه  و  دادند  ایران  به  انقالب شوروی...آنچه  رؤسای  و  لنین   -
تاریخ، هیچ شاه ایران، هیچ پیشوای ایران، هیچ وزیر ایران، هیچ نماینده مجلس و هیچ 

نویسنده ایران، برای ایران نکرد.
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طریق روسیه خود را به دریای خزر می رسانیدند و پس از قتل و غارت سواحل جنوبی این دریا -از مازندران تا 
گیالن- دوباره به مملکت خود باز می گشتند و مورخان مسلمان بدون اینکه میان وایکینگ ها و روس ها متایزی 
قائل شوند، تنها به این سبب که مهاجمان از قلمرو روسیه به دریای خزر وارد می شدند، آنان را روس می خواندند و 
این حمالت را به نام آنان ثبت می کردند. با این همه، سیاهی و سنگینی حضور روس ها در تاریخ ایران هیچ گاه به آن 
اندازه ای نبود که در دوران قاجاریه بدان رسید. حتی دوران چند ساله چیرگی روس ها بر قسمتی از شمال ایران در 
دوران پتر کبیر در قیاس با دوران قاجاریه از بعضی جنبه ها حتی قابل قبول و مطبوع گیالنیان بود. اما جنگ های 
دوره اول روسیه با ایران )۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ هـ.ق( و جنگ های دوره دوم )۱۲۴۱- ۱۲۴۲هـ.ق(، و حتمیل قرارداد های 
سنگین و کمرشکن گلستان )۱۲۲۸ هـ.ق( و ترکمان چای )۱۲۴۳ هـ.ق( بر کشور و دولت ایران، سیطره روسیه تزاری 

را در میهن ما به چنان اندازه ای رسانید که حتی از استعمار مستقیم و سختی ها و شدائد آن نیز افزون تر بود. 
در این روزگار، دولت روسیه تزاری بدترین دشمن مردم و کشور ایران شد و از هیچ کاری برای تثبیت موقعیت 
استعماری و جتاوزکارانه خود در این کشور خودداری نداشت. دولت تزاری چنان دشمنی بود که حتی پس از مرگش 
آن  سقوط  بابت  از  حق  درگاه  به  ثناگو  لبانی  با  را   ۱۹۱۷ فوریه   ۲۸ از  پس  شب های  که  ایرانیانی  از  بسیاری  نیز 
دولت به خواب می رفتند، هنوز خود را چنان رها منی دیدند که بتوانند خشنودی شان را از سقوط سلسله رومانوف 
آشکارا ابراز دارند. هنگامی که ده ها نفر از منایندگان ادوار سه گانه مجلس شورای ملی و دولت مردان اعتدالی 
از  این کشور مخابره کردند،  را به دومای  ایران، تلگراف تبریک تشکیل اولین دولت موقت روسیه  و اجتماعی 
هرگونه اشاره مستقیم معنی دار به سوابق روسیه تزاری در ایران و خرسندی از سقوط آن اجتناب ورزیدند. تنها 
و  کوچه ها  شد.  بلند  آمسان  به  ایران  متام  در  شادی  فریاد های  است،  مرده  دیگر  تزاریسم  شد  معلوم  آن که  از  پس 
خیابان های شهرهائی که تا دیروز جوالن گاه سالدات های مست و قزاق های وحشی و کنسول ها و سفیران جنایت کار 
و سرمایه داران غارت گر و دنباله های بی مقدار ایرانی شان بود، به محشر فریاد های نشاط و شادمانی تبدیل گردید 
و به جای عربده های گوش خراش قزاقان و سالدات ها که فحاشی های معمول در میان متجاوزان بی فرهنگ و یا 
سرود های دولتی و جنگی روسی را نعره می زدند و یا به جای تهدیدات درشکه چی ها و شاطرباشی ها و تاجرباشی ها 
و عوامل ایرانی روسیه، که هر دم مردم را از تنبیه و مجازات های سخت می ترسانیدند، این شعر درخشان ادیب 

پیشاوری، گوش نواز شد که:

 
روابط ایران و روس در قرون اول اسالمی تا دوران صفویه

روس های  است.  بوده  پاروزن  معنای  به  و  اویغوری-  فینو  زبان های  گروه  از   - فینی  واژه  یک  روس،  کلمه 
باستانی، دسته های گوناگون غارت گران سوئدی و نروژی را که از راه دریا به سواحل متعلق به آنان حمله می کردند، 

به نام روس می خواندند. فنالندی ها نیز هنوز این نام را در باره مملکت سوئد به کار می برند )جمال زاده، ص ۵۵(.
به نظر می رسد که خود وایکینگ ها و یا دست کم گروهی از آنان نیز خود را چنین می نامیدند. زیرا در قرون 
بعد از نیمه هزاره اول میالدی گروهی از همین وایکینگ ها که روس خوانده می شدند، در قلمرو اسالو ها اسکان 
گرفتند و نام روس یا روسیه را بر این پهنه نهادند و به تدریج زبان اسالوی اتباع غیر وایکینگ خود را که به نام 
آنان موسوم شده بودند، اقتباس کردند )توین بی، ص ۴۸۹(.آنان چند شهرها ساختند که یکی از معروف ترین آنها، 
شهر نووگرود است که مدت ها پیش از تشکیل اولین دولت روسیه در شهر کیف، کرسی حکومت روریک »وارگه« یا 

»وایکینگ« بوده است. چندی بعد، وی خنستین دولت روسیه باستان را در شهر کیف بر پا کرد. 

پتـروگراد ز  بـرآمـد  اوفتادخـروشـی  ختت  ز  اشک ریزان  شه  که 
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وایکینگ های سوئدی در سال ۸۸۰ م/۲۶۶ - ۲۶۷ هـ.ق خود را به دریای خزر رسانیدند و سواحل طبرستان 
را به باد قتل و غارت گرفتند )توین بی، ص ۴۸۸(. این، همان حادثه ای است که ابن اسفندیار آن را به »روسان« نسبت 
داده و به اختصار در ضمن سال های سلطنت حسن بن زید مؤسس دولت زیدیان طبرستان و استرآباد )۲۵۰ - ۲۷۰ 
هـ.ق(، از پیروزی او بر روسان در همین حادثه سخن گفته است )ج ۱، ص ۲۶۶(. حمالت مشابهی از این دست در 
سال های ۲۹۷ و ۲۹۸ هـ.ق به طبرستان و گیالن صورت گرفته، و ابن اسفندیار آنها را نیز به روس ها نسبت داده 
)همان(. اما همه قرائن حکایت از آن دارند که این حمالت نیز از ناحیه وایکینگ هائی بود که یا در روسیه اقامت 

داشتند، یا از روسیه عبور کرده و خود را به دریای خزر رسانیده بودند، و مورخان مسلمان به تسامح و به سبب 
ناآگاهی از وایکینگ ها، مهاجمان را روس انگاشته اند. همچنین حمالتی از همین گونه را )بعد از سال ۳۰۰ هـ.ق( 
که مسعودی به نام روس ها ثبت کرده )ج۱، ص ۱۸۰ - ۱۸۲(، یا حمالت مهاجمانی را که در سال ۳۳۲ هـ.ق از طریق 
دریای خزر به آذربایجان وارد شدند و پس از پیروزی های مرزبان بن محمد -مؤسس دولت مسافری آذربایجان- 
روس  را  آنان  مسلمان  مورخان  که  بود  وایکینگ هائی  عملیات   ،)۴۹۵۸ ص   ،۱۱ ج  اثیر،  )ابن  شدند  خارج  منطقه  از 
بدان  به شروان صورت گرفت، که هرچند مورخان  بار دیگر حمالتی  یا ۵۷۱ هـ.ق  می نامیدند. در سال های ۵۷۰ 
بن  اخستان  جنگ  درباره  غرائی  قصاید  و  نوشته  روس ها  جانب  از  را  آن  شروانی  خاقانی  اما  ندارند،  اشاره ای 

منوچهر شروانشاه با این مهاجمان و غلبه بر آنان سروده است )جمال زاده، ص ۴۶ - ۵۰(.
که  گرفته  صورت  روسیه  قلمرو  به  ایران  مغولی  دولت های  جانب  از  حمالت  برخی  حوادثی،  چنین  کنار  در 
هیچ گاه به اعماق روسیه منی رسید. اما در اواخر قرن ۸ هـ.ق، تیمور لنگ در جنگ با توقتامیش خان، سرکرده 
اردوی زرین مغوالن روسیه به سال ۷۹۷ هـ.ق، در قلمرو توقتامیش خان پیش رفت و دامنه فتوحات خود را تا شهر 
مسکو کشانید و با هزاران اسیر روس به ایران بازگشت و سپس به مسرقند رفت )شامی، ص ۱۶۰ - ۱۶۲، واله اصفهانی، 
پادشاه روسیه )۱۴۶۲- ۱۵۰۵(، در سال ۸۷۹ - ۸۸۰ هـ.ق، سفیری  ایوان سوم  ترکمانان، ص ۲۱۳(.  و  تیموریان  تاریخ 

به نام مارکو روفو )در برخی مراجع مارکو روسو( به دربار اوزون حسن آق قویونلو در تبریز فرستاد، تا در صورت 
امکان، در نبرد علیه باقیمانده اردوی زرین مغوالن روسیه، او را یاری کند )کنتارینی، ص ۴۷، سفرنامه های ونیزیان در 

ایران، ص ۱۴۶، جمال زاده، ص ۱۰۳ - ۱۰۵، فلسفی، ص ۱۰۶۶(. 

مناسبات ایران و روسیه در قرن ۱۶م/۱۰هـ.ق، گرایش به صلح و همکاری داشت. زیرا هر دو با خطرات جدی 
و بازدارنده ای مواجه بودند. ایران از شرق و غرب با دولت های ازبکی و عثمانی تهدید می شد، و روسیه هم چنان 
در معرض خطرات باقی مانده اردوی زرین مغوالن بود. همین تهدیدات مشابه، دولت های ایران و روسیه را به 
همکاری و در صورت امکان به احتاد علیه دشمنان شان ترغیب می کرد. به همین سبب در متام این دوران طوالنی، 
اعزام سفیران حسن نیت به دربار های دوطرف، بسیار بیشتر از گسیل نیرو برای جنگ و یا تصرف مناطق یکدیگر 

بوده است )جمال زاده، ص ۱۰۹(. 

روابط ایران و روسیه در زمان صفویه
شاید خنستین سفیر روسیه در ایران دوره صفوی، آنتونی جنکینسن، تاجر انگلیسی مقیم مسکو باشد که در 
سال ۹۶۹ هـ.ق هم زمان از جانب ملکه الیزابت پادشاه انگلستان و ایوان مخوف به دربار شاه طهماسب آمد. وی 
مدتی را در قزوین پایتخت دولت صفویه گذرانید و بدون دستیابی به نتیجه ای به مسکو بازگشت. او بار دیگر در 
سال ۹۷۱ به دربار شاه طهماسب آمد و این بار نیز سفارت او، برای شرکت مسکووی نتیجه ای به همراه نداشت 

)فلسفی، ص ۱۰۶۷، جمال زاده، ص ۱۱۰(. 
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در سال ۹۹۴ و یا ۹۹۵ هـ.ق، شاه محمد خدابنده، سفیری را به نام هادی 
بیگ به دربار فئودورایوانویچ، جانشین ایوان مخوف فرستاد و آمادگی خود 
به  بود  عثمانی  دولت  اشغال  در  که  باکو  و  دربند  شهر های  واگذاری  برای  را 
دولت روسیه اعالم داشت. تزار نیز گریگوری واسیلچینکوف را به همراه هادی 
این هیأت در شعبان سال ۹۹۶  کرد.  روانه دربار سلطان محمد خدابنده  بیگ 
هـ.ق در حاجی طرخان، از تغییر سلطنت ایران آگاه شد. سفیر روسیه نیز، عنوان 
نامه تزار را از نام »شاه محمد خدابنده« به نام »شاه عباس« تغییر داد. هم او در 
سال بعد دوباره از طرف فئودور به دربار شاه عباس آمد. شاه با او چند مالقات 
و گفتگو داشت. به هنگام بازگشت وی، دو سفیر به نام های بوداق بیگ و هادی 
بیگ سابق الذکر را، با نامه ای متضمن همان پیشنهاد های شاه محمد خدابنده برای واگذاری بنادر دربند و باکو به نزد 
تزار فئودور فرستاد. همچنین خان احمدخان گیالنی، آخرین پادشاه کیائی الهیجان نیز سفیر مستقل خود را به همراه 
واسیلچینکوف و بوداق بیگ و هادی بیگ به دربار تزار گسیل داشت. اعزام سفیران میان تزار فئودور و شاه عباس 
و سپس میان بوریس گودونف جانشین غیررمسی فئودور، در سال های ۱۰۰۱تا ۱۰۱۹هـ.ق، چندین بار تکرار شد. آنچه 
که در این سفارت ها بیش از همه جلب توجه می کرد، درخواست های دو طرف مبنی بر حمایت های عملی از یکدیگر در 

برابر دشمنان خارجی، و افتتاح یا توسعه مناسبات جتاری میان دو کشور بوده است.
با این همه، دولت روسیه که از دوران ایوان مخوف خود را به حوالی قفقاز رسانیده بود، برای تثبیت و حتکیم 
موقعیت خود در منطقه، اقدامات بیشتری اجنام داد. به دستور فئودور، پسر و جانشین ایوان مخوف، قالعی در 
اطراف رودخانه های ترک و قوی سو بنا کرد. اما پسران امیر چوپان، شمخال داغستان، در همان سال ها به این قالع 
حمله بردند و آنها را ختریب کردند. بوریس گودونوف نیز در خنستین سال های حکومت خود چند قلعه در اطراف 
رودخانه های یاد شده برپا کرد، که با حمالت »سلطان بود« و »گرای سلطان« پسران امیر چوپان شمخال داغستان 

متروکه و یا ختریب شدند )پورصفر، ص ۲۸(. 
میخائیل رومانوف، مؤسس سلسله رومانوف ها اولین سفیر خود را در سال ۱۰۲۳ هـ.ق به دربار شاه عباس 
و  روسیه  و  ایران  دولت های  میان  مناسبات  حتکیم  آن  مضمون  که  داد  اجنام  عباس  شاه  با  مذاکراتی  و  فرستاد 
احتاد آنان با یکدیگر بود. میخائیل رومانوف و شاه عباس تا چند سال پیش از مرگ شاه ایران، چند بار سفیرانی 
در  و  کنند،  تقویت  را  دولت ها  میان  مودت  تا  هـ.ق(   ۱۰۲۸ و   ۱۰۲۷ و   ۱۰۲۳( داشتند  گسیل  یکدیگر  دربار های  به 
صورت امکان، برای مقابله با تعدیات دشمنان، از حمایت ها و همکاری های یکدیگر برخوردار باشند. اینان در 
نامه هایشان خود را برادران یکدیگر می خواندند و از هم می خواستند با نیروهای خود در مقابله با متجاوزان به 
کشورهایشان شرکت کنند. عالوه بر این حتی برخی از یاغیان معروف مخالف دولت روسیه، نظیر زارورتسکی که 
حاجی طرخان را تصرف کرده و خود را از حکومت رومانوف ها جدا کرده بود، با اعزام سفیری به دربار شاه عباس 

خواستار حمایت های او شد )اسکندربیگ ترکمان، ص ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۶۹۴، جمال زاده، ص ۱۱۲ - ۱۵۵، فلسفی، ۱۰۶۸- ۱۰۹۵(. 
تبادل سفیر میان ایران و روسیه در دوران شاه صفی نیز ادامه داشت و دست کم سه بار، در سال های ۱۰۴۲، 
۱۰۴۶، ۱۰۴۹هـ.ق، سفیران دو کشور به اصفهان و مسکو عزیمت کردند )واله اصفهانی، خلد برین؛ ایران در زمان شاه صفی 
عملیات  وجود  با  دوران،  این  در  روسیه  و  ایران  مناسبات  اخبار   .)۱۵۵ ص  جمال زاده   ،۳۰۴ و   ۲۵۸ ص  دوم،  عباس  شاه  و 

اقدامات  یا  می گرفته؛  صورت  شروانی  و  قفقازی  یا  قزاق،  و  روس  مردم  جانب  از  اغلب  که  متعددی  تهاجمی 
تزارهای روسی در سال های خنست قرن ۱۱ هـ.ق، اشارات اندکی به حوادث تلخ جنگی میان دولت های روسیه و 

ایوان مخوف
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ایران دارند. مورخان صفوی در این دوره، تنها به یک مورد از حمالت گروهی 
از روس ها -که قزاق دریائی خوانده می شدند- اشاره کرده اند. طبق این خبر، 
کشتی های  تصرف  کارشان  که  روس ها  این  از  نفر  صدها  هـ.ق،   ۱۰۴۱ سال  در 
شکسته و غارت مال و اموال آنها بوده، با لوتکاهای خود -این کلمه هنوز در 
شمال ایران متداول است- وارد میانه های دریای خزر شدند. اما باد ناموافق 
چندین لوتکای اینان را به سواحل شروان و باکو رسانید و مردم منطقه که از 
حمالت قبلی آنان دل پرخونی داشتند، همگی را کشتند )واله اصفهانی، خلد برین؛ 

ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم، ص۱۱۴(. 

بطور  نیز  دوم  عباس  شاه  دوران  در  روسیه  و  ایران  دولت های  مناسبات 
و  آمد  اصفهان  به  ۱۰۵۳هـ.ق  سال  در  دوران،  این  در  روسیه  سفیر  اولین  بود.  دوستانه  و  مساملت جویانه  عمده 
مالقات هائی با شاه داشت. این روابط تا درگذشت شاه عباس دوم برقرار بود. تا آن زمان چند بار دیگر، سفیرانی 
تنها  دوران  این  در  ۵۱۱ و۵۳۰(.  ص  همان،  اصفهانی،  واله   ،۱۵۹ ص  قزوینی،  )وحید  کشور مبادله شدند  دو  دربارهای  میان 
آنان  گفتگوهای  و  سفرا  مبادله  از  پس  نیز  آن  که  افتاد  اتفاق  روسیه  و  ایران  مناسبات  در  ناخوشایند  حادثه  یک 
با شاهان دو کشور، فیصله یافت: در سال ۱۰۶۳ هـ.ق، نظامیان روسیه به فرمان الکسی میخائیلویچ -دومین 
تزار رومانوف- قلعه هائی به جای قالع ویران شدۀ دوران فئودور و بوریس گودونوف، در کنار رودخانه های ترک 
و قوی سو برپا کردند و شاه عباس دوم نیز فرمان ختریب آن قالع را به امرای آذربایجان داد )واله اصفهانی، همان، ص 

۵۰۸ - ۵۱۱، جمال زاده،ص ۱۵۶-۱۵۸، پورصفر،ص ۷۵(.

دوران پادشاهی شاه سلیمان نیز روزگار هم زیستی مساملت جویانه دولت های ایران و روسیه بوده است )کمپفر، 
ص ۹۵(. تبادل سفیر میان دو کشور و بویژه از جانب روسیه به ایران چنان متعدد بود که به گمان انگلبرت کمپفر: 

دربار ایران در اصفهان اغلب گرفتار پذیرائی از فرستادگان روسیه است )ص ۲۶۵ - ۲۶۶(.
یکی از حساس ترین سفارت ها )۱۰۸۶هـ.ق(، درخواست اصرارآمیز الکسی میخائیلویچ تزار روسیه، از شاه 
سلیمان برای همراهی ایران با روسیه، در جنگ ها علیه دولت عثمانی بر طبق عهدنامه تدافعی میان دو کشور 
بوده است. گویا طبق این عهدنامه که زمان انعقاد آن معلوم نیست، دو کشور متعهد شده بودند که هرگاه دولت 
عثمانی به یکی از دو کشور حمله کند، کشور دیگر، سپاهی به تعداد ۲۰هزار نفر به کمک آن دیگری اعزام مناید. 
شاه سلیمان نیز شورائی تشکیل داد و آن شورا نیز اعالم داشت که منافع روس برای ایران دارای اهمیت چندانی 
نیست، و برای ایران بهتر است که با عثمانی راه آشتی بپیماید؛ حتی اگر موجب نقض عهدنامه با دولت روسیه 

شود )جمال زاده، ص ۱۶۸ - ۱۶۹(. 
است  بوده  مساملت جویانه  و  دوستانه  گذشته،  همچون  کبیر  پطر  سلطنت  آغاز  در  روسیه  و  ایران  مناسبات 
کشور  یک  به  آن  تبدیل  و  پطر،  سلطنت  در  روسیه  دولت  پیشرفت  و  ترقی  پابه پای  اما   .)۱۷۰  -  ۱۶۹ ص  )جمال زاده، 

پیامد  ایراِن حتت سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، روندی بکلی معکوس سپری شد که  در  بزرگ،  و  قدرمتند 
آن، تشدید عقب ماندگی کشور؛ تالشی ساختار های قدرت عمومی دولتی؛ افزایش ناتوانی های آن در رویاروئی 
با حوادث خارجی و داخلی؛ و محرومیت دولت صفوی از حمایت های مردم و گروه های اجتماعی کشور بود. )به 
همین سبب نیز در برخورد با یکی از عادی ترین حوادث اجتماعی، ساقط شد(. این روند، توازن قوا میان این دو 
دولت را بهم زد و کفه ترازو را به نفع روسیه سنگین کرد. مبادله سفرا میان پطر و شاه سلطان حسین )سال های 
۱۱۲۰ و ۱۱۲۹- ۱۲۳۱ هـ.ق(، بیش از هر چیز دیگری، وقوف دولت روسیه بر اوضاع ناهنجار ایران را تعمیق کرد و بر 

پطر کبیر
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توانائی هایش برای پیشبرد نقشه های توسعه طلبانه و استعماری در ایران افزود.
وخامت احوال دولت شاه سلطان حسین حتی پیش از سقوط او در محرم سال ۱۱۳۵ هـ.ق، به اندازه ای بود 
که قادر به کم ترین واکنشی در برابر پیشروی های ارتش روسیه در قلمرو ایران نشد. ارتش های پطر، از شوال سال 
۱۱۳۴ هـ.ق تا پایان همان سال، مناطق بزرگی از داغستان و قفقاز را اشغال کردند. اعتراضات دولت عثمانی به 
اشغال بخشی از قلمرو اسالمی، با قرارداد تقسیم ایران میان روسیه و عثمانی خاموش شد )۲۸ ربیع الثانی ۱۱۳۷ 
هـ.ق(. دولت پطر، علیرغم اعالم آمادگی های پیشین خود به شاه سلطان حسین و سپس به شاه طهماسب برای 
بازگردانیدن سلطنت صفویه، از هرگونه همکاری برای مقابله با افغان ها و عثمانی ها خودداری ورزید و خود یکی 
از اشغال گران شد )جمال زاده، ص ۱۷۰ - ۱۸۳(. پس از این روزگار است که نیاز برخی از دولت ها و یا مدعیان سلطنت 
ایران به حمایت های روسیه در برابر دشمنان و مخالفان، افزایش یافت. همین نیازمندی ها، مطامع دولت روسیه 

را بیشتر برانگیخت و پیشروی های او را در قلمرو ایران شدت بخشید.
حضور روس ها در بخشی از ایران در سال های یاد شده، با زیان ها و حوادث تلخ و تلفات انسانی همراه بود. 
اما این زیان ها و تلفات به هیچ رو قابل مقایسه با تلفات و صدمات ناشی از اعمال دولت و نظامیان عثمانی 
در ایران نبود. برای دریافت روشن تری از این تفاوت ها، تنها اشاره به کشنت ۵۰هزار افغان و افشار و کرد و مقدم 
در  از شاه َسَونان  نفر  آذربایجان؛ قتل ۶ هزار  و دیزج  اوریاد  در  با عثمانی ها، در سال ۱۱۳۸  و اوصاللو در جنگ 
صحرای مغان در سال بعد؛ و سر بریدن چهارهزار و دویست نفر از مردان اسیر ایل شاه َسَون در کنار رودخانه ارس به 

دستور فرماندهان عثمانی در سال ۱۱۴۰هـ.ق کفایت می کند )پورگشتال، ص ۳۱۲۲ و ۳۱۲۴ و ۳۱۳۶(. 
روس ها در این دوران هیچ گاه چنین کشتارهای عظیمی مرتکب نشدند. حتی گه گاه از شورشیان شاه َسَون و 
شقاقی علیه حکومت عثمانی آذربایجان نیز حمایت می کردند. هر از گاهی، به فراریان شاه َسَون و شقاقی که از 
تعدیات و جتاوزات ارتش عثمانی به متصرفات آنان می گریختند، پناه می دادند. البته روس ها در مواقعی، به این 
پناهندگان خیانت می کردند و اموال شان را می گرفتند و خودشان را به امان خدا رها می کردند تا به دست عثمانیان 
کشته شوند. روس ها نیز در اطراف رشت، بخش بزرگی از جنگل ها را نابود کردند تا خطر شبیخون های گیالنیان 
کاهش یابد و بدین ترتیب بر حیات طبیعی گیالن صدماتی جبران ناپذیر وارد آوردند. با همه این احوال، روس ها 
از هرگونه رویاروئی با نادر و ارتش او خودداری منودند؛ و پس از آگاهی از پیروزی های نادر و به دنبال مذاکرات 
از  او،  خواسته های  با  موافقت  و  م(   ۱۷۴۰  -  ۱۷۳۰( ایوانونا  آنا  سلطنت  زمان  در  روسیه  دولت  با  او  فرستادگان 
ایران خارج شدند )استر آبادی، ص ۱۸۲ و ۱۸۴- ۱۸۵ و ۲۴۵ - ۲۴۷(. اما عثمانی ها تا به طور نهائی شکست خنوردند، از 
ایران بیرون نرفتند؛ و تا موقعی که توپال عثمان پاشا، سرعسکر روم در سال ۱۱۴۵ هـ.ق؛ و عبداللـه پاشا کوپورلو 
اوغلو سرعسکر تام االختیار عثمانی در سال ۱۱۴۷ در جنگ با نادر کشته نشدند )استرآبادی، ص ۲۲۹ و ۲۴۸ - ۲۵۴(؛ 
مطالبات حقه دولت ایران را نپذیرفتند. به یاد بیاوریم پاسخ شاه سلیمان صفوی را به الکسی میخائیلویچ تزار 
آشتی و مساملت با دولت عثمانی، برای ایران ارجحیت دارد. حتی اگر به نقض عهدنامه  روسیه، که گفته بود: 

تدافعی ایران و روسیه بی اجنامد.

روابط ایران و روسیه از سقوط صفویه تا استقرار دولت قاجار
جانشینش  نیز،  او  قتل  از  پس  بود.  کلی  خصومت های  فاقد  نادرشاه  دوران  در  روسیه  و  ایران  مناسبات 
-عادل شاه- که موقعیت خود را چندان مستحکم منی دید، از الیزابت پطرونا، امپراتریس روسیه، خواستار حمایت 
شد )گملین، ص ۱۰۸(. چنین رویکردی، تا دوران آقامحمد خان قاجار، چندبار از جانب مدعیان سلطنت و یا خوانین 
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حکومت گر قفقازی و داغستانی و آذربایجانی تکرار شد. یکی از بزرگ ترین خوانین داغستانی حتت احلمایه روسیه، 
فتحعلی خان قبه ای )۱۱۴۹ - ۱۲۰۳ هـ.ق( حاکم موروثی قبه و دربند بود که سخت مورد توجه کاترین دوم قرار داشت و 
با حمایت های او بر اغلب مخالفان خود غلبه یافته بود )پورصفر، ص۵۲ و۶۲(. مشهور ترین مدعی سلطنت ایران که برای 
توفیق در کار خود به کاترین دوم متوسل شد، مرتضی قلی خان، برادر آقامحمد خان قاجار بود )پورصفر، ص ۱۶۰ و ۱۷۵(، 
که در سال ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ هـ.ق سفیری به نام میرزا محمد ایلچی اشرفی را به دربار کاترین دوم فرستاد و از او برای 

جنگ علیه برادرش آقامحمد خان قاجار در خواست حمایت کرد )نک: ایلچی اشرفی، شاهنامه کاترین(. 
پیشروی های روسیه در قلمرو تاریخی ایران بویژه در پادشاهی کاترین کبیر )۱۷۶۲ - ۱۷۹۶ م/۱۱۷۵ - ۱۲۱۲ 
هـ.ق( آشکارا ناشی از قدرت استعماری این کشور بود و قاطبه خوانین قفقاز و داغستان و آذربایجان -به استثنای 
یکی دو نفرشان- که از استیالی دولت آقامحمد خان قاجار بر قلمرو خود نگران بودند، به امید تداوم حکومت شان 
در سایه حمایت های دولت روسیه، به اطاعت از آن دولت روی آوردند و البته به همان سرنوشتی دچار شدند که از 

آن می گریختند )نک: پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار(.
نتایج توسعه نسبی روسیه و انتشار سرمایه داری -حتی در اندازه های نیمه فئودالی-، دولت روسیه را به 
اقتضای دوران، به یک قدرت استعمارگر و متجاوز همانند سایر دولت های سرمایه داری پیشرفته یا ناپیشرفته 
طبایع  ترکیب  از  داد.  انتقال  ناپیشرفتگی-  ویژگی های  همان  -با  امپریالیسم  به  را  آن  ادامه،  در  کرد؛  تبدیل 
اجتناب ناپذیر جتاوز و زیاده خواهی که در ذات امپریالیسم و استبداد قرون وسطائی موج می زند، یکی از بدترین 
منونه های قدرت دولتی جهانی در قرن ۱۹ میالدی شکل گرفت که به تقریب، متامی همسایگان خود را به شدیدترین 
سختی ها و مظالم دچار کرد و اگر برخی ملت های بالکان دوستدار این دولت و اعمال آن بودند، تنها به این سبب 
بود که دولت ستمگر عثمانی را باالی سر خود داشتند و روسیه را در مبارزه خود با عثمانی، متحد و همراه خود 

می دیدند. همان تصور خامی که بسیاری از ایرانیان نسبت به امپراتوری آملان داشتند. 
پایانی سلطنت  ایران در سال های  شاید بتوان گفت که تنها مانع جدی پیشروی های دولت روسیه در قلمرو 
بار  چند  جنگ-،  و  مصاحله  و  خدعه  -از  احلیل  لطائف  با  که  هم اوست  بود.  قاجار  آقامحمد خان  کبیر،  کاترین 
نیروهای روسی را در سواحل جنوبی دریای خزر و یا در ماوراء جنوبی قفقاز متوقف کرد. در همین مسیر بود که یکی 
از بدترین جنایت های دوره سلطنت خود را مرتکب شد و هزاران نفر از گرجیان را تنها برای انتقام گیری از هراکلیوس 
تزار گرجستان که خود را به دولت کاترین بسته بود، به قتل رسانید و بیش ۱۵ هزار دختر و زن و پسر گرجی را به 

اسارت و بردگی گرفت )ساروی، ص ۲۷۲ - ۲۷۷( تا روند احلاق گرجستان به روسیه متوقف شود.

روابط ایران و روسیه در دوران قاجار تا انقراض روسیه تزاری و پیروزی انقالب اکتبر
عملیات کاترین، در دوران سلطنت کوتاه پاول متوقف شد. اما الکساندر 
اول، توسعه طلبی های استعماری را احیاء کرد و استمداد ها و حمایت خواهی های 
خوانین قفقاز و ماوراء قفقاز را دست آویز لشکرکشی به آن منطقه قرار داد. بدین 
ترتیب، دوره اول جنگ های ایران و روس آغاز شد که قریب ۱۰سال طول کشید. 
و  فرانسه  دولت های  ریاکارانه  مداخالت  عمده  بطور  که  نشیب هائی  و  فراز  با 
انگلیس باعث آنها بود، پیروزی های بزرگی نصیب دولت روسیه شد و قرارداد 
خفت بار گلستان را به دولت ایران حتمیل کرد. طبق این قرارداد که در سال ۱۲۲۸ 
هـ.ق/۱۸۱۳م منعقد شد، بخش بزرگی از قلمرو ایران در ماوراءقفقاز و آذربایجان 
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و گرجستان و ارمنستان و یک رشته امتیازات دریائی و جتاری به روسیه داده شد )اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، 
ص ۱۵۱۶-۱۵۰۸(.

اما بدترین نتایج توسعه طلبی استعماری روسیه در ایران، به دنبال دوره دوم جنگ های ایران و روسیه )۱۲۴۱ 
- ۱۲۴۲ هـ.ق( رخ منود، که با امضای قرارداد ترکمانچای در سال ۱۲۴۳هـ.ق/۱۸۲۸م، تفوق و استیالی دامنه دار 
و بی کرانه دولت روسیه و اتباعش بر کشور و دولت ایران آغاز شد و به مهم ترین وجِه بازدارندۀ رشد اقتصادی-
اجتماعی کشور تبدیل گردید. طبق این قرارداد، رودخانه ارس از غرب به شرق تا نقطه مرزی بیله سوار، و رودخانه 
بالهارود از جنوب به شمال تا نقطه مرزی بیله سوار، و آستاراچای در مست جنوب این خط، مرز های ایران روسیه 
شد که تا امروز برقرار است. فصل ششم عهدنامه، دولت ایران را مکلف کرد تا برای جبران خسارات دولت روسیه 
در این جنگ ها، مبلغ ۱۰کرور تومان به دولت روسیه بپردازد. فصل هفتم، دولت روسیه را متعهد منود که سلطنت 
ایران را در شخص عباس میرزا نایب السلطنه تضمین کند و فصل هشتم، حق کشتیرانی نظامی در بحر خزر را از 
دولت ایران سلب کرد. در این میان، تضمین سلطنت برای عباس میرزا، صدور مجوز هرگونه مداخله استعماری 
روسیه در ایران بود. همین تعهد، بعدها به حمایت از سلطنت اوالد عباس میرزا تسری یافت و قریب یک قرن، 

هم چون شمشیری خونریز بر فراز سر کشور و مردم ایران در اهتزاز بود.
اتباع  و  برای دولت  فراوانی  امتیازات  آن  نیز منعقد شد که در  این قرارداد، یک عهدنامه جتاری  با  همراه 
روسیه پیش بینی گردید. طبق فصل پنجم این قرارداد، اتباع روسیه بر خالف عرف و عادات مرسوم، اجازه یافتند 
که در هر کجای ایران که بخواهند، برای خود خانه و انبار و مغازه و دفتر اجاره یا متلک کنند و مأموران یا اتباع 
دولت ایران از حق ورود به آن مراکز محروم شدند. مأموران ایرانی، تنها با موافقت ادارات کنسولی دولت روسیه و 
با حضور منایندگان آن دولت، می توانستند به این مراکز وارد شوند. فصل ششم عهدنامه، ایرانیانی را که در کشور 
خود، به دولت روسیه و یا اتباع آن خدمت می کردند، مانند اتباع روسیه مورد حمایت آن دولت قرار می داد و اگر 
اتهامی متوجه آنان می شد، تنها در صورتی به مأموران دولت ایران حتویل داده می شدند که مأموران روسیه اسناد 
جرائم آنان را تائید می کردند. فصل هفتم عهدنامه حاوی کاپیتوالسیون و حقوق کنسولی اتباع روسیه در ایران و 
معافیت آنان از محاکمه و مجازات در ایران بود )اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ص ۱۵۸۱ - ۱۵۹۲(. طبق مفاد این 
عهدنامه، تعرفۀ کاالهای وارداتی روسیه، به میزان ۵% محدود شد. طبق قرارداد کامله الوداد با انگلیس، همین 
میزان تعرفه، به کاالی انگلیسی نیز تعلق گرفت. ترکیب این تعرفۀ نازل، با میزان مالیات باالی گردش داخلی کاال 

بین مناطق مختلف ایران، ضربۀ مهلکی به سرمایۀ صنعتی و تولیدکنندۀ ایرانی زد.
حقوق و امتیازاتی از این دست، تا آن زمان، در هیچ کشور مستقلی، به هیچ کشور دیگری داده نشده بود. 
این امتیازات، سرآغاز برخورداری های نامشروع و غیرقانونی استعمارگران، در کشور هائی نظیر ایران و چین شد. 
تصاحب  به  و  می شد  طاقت فرساتر  و  سنگین تر  حلظه  به  حلظه  بودند،  آورده  به دست  روس ها  که  اقتداری 
امتیاز های اقتصادی و سیاسی بیشتر و سهمگین تری منتهی گردید. روس ها از همین طریق، ده ها امتیاز اقتصادی 
و مالی در ایران به دست آوردند و یکی از دو ستون نگه دارنده استعمار و امپریالیسم در ایران و یکی از دو عامل 
بود(.  انگلستان  دیگر،  )ستون  شدند  ایران  اخالقی  و  نظامی  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سقوط  و  احنطاط 
روسیه آشکارا قصد بلعیدن ایران را داشت. برخی از دولتمردان قاجار که به این نیت واقف بودند، یا نتایج چنین 
نیاتی را دست کم برای خود زیان بار می دیدند، به لطایف احلیل، قصد بازداشنت آن را داشتند و به هر ترتیبی در این 
باره می کوشیدند. یکی از این موارد، مقاومت حاج میرزا آقاسی در برابر توقعات دولت روسیه نسبت به شیالت 
دریای خزر بود و از همین بابت به مأموران دولت ایران هشدار داده بود که از هرگونه همکاری با دولت و اتباع 
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روسیه در این باره خودداری کنند. او در یکی از نامه های خود خطاب به حاکم استرآباد اخطار کرد که:...آقاسی 
نام، آدم تو، شیالت استر آباد را به جتار روسی اجاره داده است. اگر این حکایت راست باشد، خدا می داند دیگر 
از دست من خالص خنواهی شد... من جهد دارم سایر شیل را هم از دولت بهیه روس بگیرم. آدم تو برمی دارد 
شیالتی که در دست ماست به جتار روس اجاره می دهد. مجماًل می نویسم... به ورود نوشته، آدمی بفرست آن 

آدمت را که آقاسی نام است از سر شیالت استر آباد بردارند و کس دیگر را مباشر این امر بکن )آدمیت، ص ۴۰۳(.
حاجی در این راستا، حتی به تضرع و استغاثه در برابر منایندگان دولت روسیه افتاد و کار او به خواهش و متنا 
کشید. اما توفیقی نیافت و روس ها همچنان با استفاده از زور، ماهیگیری دریای خزر را به صورت های غیرقانونی 
گوناگون در اختیار خود داشتند. این ترتیبات سراجنام به امتیازات لیانازوف منتهی شد )تیموری، ص ۲۷۴ - ۲۸۷(. 
چنین خطراتی را، حتی ناصرالدین شاه بی خبر و مستبد نیز تشخیص داده بود. او یکی از خراسانیان را که 
مقداری از امالک خود را به تاجرباشی روسیه اجاره داده بود چنین تهدید کرد که:... این پدر سوخته بسیار غلط 
کرده است که ملک و زمین خود را به حاجی فتحعلی رعیت خارجه سپرده است. در خراسان مگر انسان و آدم پیدا 
منی شود به غیر از حاجی فتحعلی؟ ثانیًا اگر شنیده است که یک وجب ملک و زمین به خارجه بفروشد سر او را 
خواهم برید... )صفائی، پنجاه نامه تاریخی، ص ۱۳۵ - ۱۳۶(. البته همین ناصرالدین شاه حدود ۱۰سال پیش از این، و در 
سال ۱۲۹۵ هـ.ق و پس از بازگشت از سفر اروپا، در روسیه، با مشاهده رژه گارد قزاق ارتش روسیه، به تأسیس یک 
واحد نظامی شبیه همان قزاقان، برای خود میل کرد و هنگ قزاق ایران نیز در سال بعد به دست کلنل مامونتوویچ 
تأسیس شد )تیموری، ص ۳۰۹ - ۳۱۲(. می دانیم که این واحد بعد ها بزرگ تر شد و نام بریگاد یا تیپ گرفت و به اندازه 
دیویزیون یا لشکر رسید و به ابزار یگانه و بی همتائی در حفظ و توسعه منافع امپریالیسم روسیه در ایران تبدیل 

شد و لطماتی بر ایران وارد منود که پیامد های برخی از آنها هنوز باقی است.
روس  قزاقان  انضباط  و  نظم  لذت بخش  تأثیرات  باره،  این  در  شاه  ناصرالدین  محرک  که  می گویند  چند  هر 
ترتیب مداخالت دولت  این  به  او  باره دخالت داشته است.  این  به نظر می رسد که توقعات دیگری در  اما  بوده، 
روسیه به نفع خود را خریداری کرده بود. همچنان که همین توقع، محرک میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی شد تا 
برای خدمت بیشتر به مخدوم خود عباس میرزا نایب السلطنه، حمایت تزار روسیه از سلطنت او را در فصل هفتم 
عهدنامه ترکمانچای بگنجاند )قائم مقام، هفت(. چنین شد که او، با این همه وفاداری به نایب السلطنه، بی آنکه قصد 
خدمت به بیگانگان را داشته باشد، موجباتی فراهم منود تا بیشترین لطمات بر کشور ایران و جامعه ایران و آینده 

ایران وارد آید. 
ایران  مطلق  قادر  را  خود  و  نبود  مهارشدنی  ترتیبی  هیچ  به  دیگر  ترکمانچای  قرارداد  از  بعد  روسیه  دولت 
می دانست. چنان آشکارا بر این طبل می کوبید که هر ناظر ساده ای می توانست آن را ببیند و تشخیص دهد. لیدی 
ایران آمده بود، ۲۳ سال  به  ایران که در سال ۱۸۴۹/۱۲۶۶  شیل، همسر سرگرد اوستین شیل، سفیر انگلیس در 
پس از انعقاد قرارداد ترکمانچای در باره وضع ایران در برابر دولت روسیه تزاری می نویسد: وقتی یک مملکت 
ضعیف و بدون حامی مثل ایران، دچار مصیبت همسایگی با کشوری قدرمتند مثل روسیه باشد که در آن یک نفر 
حاکم مطلق است، هیچ راهی جز اجرای دستورات خودکامانه و اطاعت از فرمانده مستبد برای دولت ایران باقی 
منی ماند. ایران خوب می داند که اگر در مقابل این خودکامگی ها تعظیم نکند، چنان با فشار کمر او را در مقابل 

امپراتور روسیه خم خواهند کرد، که دیگر نتواند کمر راست کند )لیدی شیل، ص ۲۱۱ - ۲۱۲(.
این حقیقت تلخ را شاهان ایران نیز دریافته بودند و هر کدام از آنان به ترتیبی از آن شکایت داشتند. محمدشاه 
قاجار به سال ۱۲۵۹ هـ.ق در موافقت با شکایت های مکتوب حاج میرزا آقاسی از گستاخی های سفیر روسیه نسبت 
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به خود، خطاب به حاجی می نویسد که: جناب حاجی، دیگر به از این کاغذ که به ایلچی نوشته اید، منی شود. خدا 
گوش شنوا بدهد و زوری که حرف حسابی را ایشان مجری بکند. آمین )صفائی، یکصد سند تاریخی، ص ۴۰(.

توقعات  از  خشمگین  بود،  شده  ایران  در  روس ها  نظامی  اقتدار  موجب  خود  که  شاه  ناصرالدین  بعد  سال ها 
زیاده خواهانه دولت روسیه و فشار های آن برای تصرف مناطقی از ایران و لشکرکشی هایشان در خراسان و تصرف 
سرخس کهنه و عملیات خودسرانه آنها در قلمرو ایران؛ حضور بدون جواز و خودسرانه آنها در کشور؛ و ناامید و نگران 
از هرگونه همراهی انگلیسی ها با دولت ایران در سال ۱۳۰۱ هـ.ق )وزارت امور خارجه، ص ۲۴۰ و ۲۴۱ و۲۵۱ و ۲۵۴ و ۲۵۵و و ۲۶۷ 
و ۲۷۳ و ۳۱۰( خطاب به وزیر خارجه ایران می نویسد که: جناب وزیر خارجه؛ امروز صریح و در کمال سختی به وزیر 

مختار بگو. البته به همین عبارت که می نویسم بگو. شاه می گوید: من می توامن از سلطنت خودم بگذرم، لیکن 
منی توامن از یک وجب خاک و متعلقات سرخس بگذرم. این حرف آخر است )وزارت امور خارجه، ص ۳۰۱(.

دولت و امپریالسم روسیه تلقی روشنی از موقعیت خود در ایران داشتند و از قدرت فائقه خود در ایران با 
صدای بلند سخن می گفتند. در نوامبر سال ۱۸۸۸، روزنامه روسی نوی ورمیا )عصر جدید( چاپ پطرزبورگ، در 
مقاله ای نوشت که: کار ما با ایرانی ها از ترتیب و قاعده ممکن نیست خارج شود. روس ها با قدرت کامل خود در 
اموراتی که راجع به اوست، در ایران مجری خواهد کرد و این مطالب موافق تواریخ سابقه به ما وصیت شده است 
و اجنام این کارها برای سلطان مقتدری مثل روس، سهل و آسان است. از یکصد و پنجاه سال قبل الی حال، ایران 
قدرت ما را فهمیده....تا قدرت انگلیس از آجنا زایل نشود، ما در حق این دولت کوچک بی قدرت، بد گمان 
خواهیم بود....ایران مثل سایر ممالک، مجلس غوررسی ندارد و قدرت جتارت شان چندان نیست و دادرس هم 

یافت منی شود و ما در مملکتی که حق حتکم داریم، خواهش خنواهیم کرد )تیموری، ص ۳۱۴(.
صاحب  امپریالیستی،  قدرت  بی محابای  کاربرد  و  گسیخته،  جلام  اقتدار  چنین  نتیجه  در  روسیه  دولت 
امتیازات بزرگی در ایران شد که او را در قیاس با سایر دولت های امپریالیستی دیگر، در مقامی بسیار باالتر 
قرار می داد. و به همین ترتیب، صاحب منافع اقتصادی و سیاسی کالنی شد که برای ملت و دولت ایران بیشترین 
زیان ها و آسیب ها را به همراه داشت. این امتیازات از آن جهت که ارزش اضافه به دست آمده از کار زحمتکشان 
و توده های مردم و نهاد ها و فرصت های اقتصادی ایران را، به طور کامل به دولت و سرمایه داران روسیه منتقل 
می کرد، جز ابقای بدترین اشکال عقب ماندگی و ارجتاع سیاسی و اجتماعی بشدت ظاملانه؛ حمایت از هرگونه 
برای توجیه مداخالت روزافزون  و آشوب  تولید اغتشاش  و  تقویت حکومت های فاسد و مستبد؛  و  سرکوبگری 
خود در ایران، هیچ رفتار و چاره دیگری برای خود منی شناخت. این همان ترتیباتی بود که در قلمرو روسیه نیز 

به کار می آمد.
دولت روسیه در جریان انقالب مشروطیت ایران )۱۳۲۴هـ.ق/۱۲۸۵ ش/۱۹۰۶م(، تنها به سبب انقالب ۱۹۰۵ 
و گرفتاری های عظیم خود در داخل، از مداخله گسترده به سود استبداد و دخالت های وسیع و آشکار نظامی برای 

پیشگیری و یا توقف انقالب مشروطیت ناتوان شده بود. 
اما خطر انقالب ایران برای منافع و مصاحل استراتژیک 
و  انقالب،  توقف  برای  را  وسیله ای  هر  که  بود  چنان  او 
محمدعلی  سلطنت  در  بویژه  آن،  آثار  و  استبداد  استمرار 
بخشی  جهات  همه  از  که  را  قزاقخانه  گرفت.  به کار  شاه 
از سامان نظامی دولت روسیه در خارج از این کشور به 
قرار  ایران  مشروطیت  برابر  در  قد  متام  می آمد،  بریگارد قزاق در تبریز، فروردین ۱۲88حساب 
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داد؛ و حتی از محمدعلی شاه که با مالحظه برخی مصاحل و نگرانی ها، هنوز در کاربرد سریع تر و خشن تر قوه قهریه 
علیه مشروطیت، تعلل و تأمل داشت، پیش تر رفت و او را به آیندۀ سرکوب امیدوار کرد )مامونتوف، متام کتاب از جمله، 

ص ۱۰۸ - ۱۱۰(. از همین طریق بر مشروطه ایران - دوران موسوم به مشروطه صغیر - غالب آمد.

این قزاق خانه و فرماندهان روسی آن، پس از ناکامی در کودتای اول محمدعلی شاه که به حادثه میدان توپخانه 
موسوم است )ذیقعده ۱۳۲۵هـ.ق تا محرم ۱۳۲۶هـ.ق( سراجنام با کودتای دوم محمدعلی شاه )از ۳ تا ۲۳ جمادی 
را به خون کشیدند؛ حافظ استبداد صغیر شدند )جمادی االولی۱۳۲۶ -  االولی ۱۳۲۶هـ.ق( انقالب مشروطیت 
جمادی اآلخر ۱۳۲۷ هـ.ق(؛ چند سال بعد، صدها و شاید چندهزار نفر از مبارزان وطن خواه و مردم دوست را که به 
نقض بی طرفی ایران توسط روسیه وانگلستان در جنگ جهانی اول اعتراض داشتند، در حوادث متعدد به قتل 
از نهضت جنگل  را به سبب حمایت هایشان  از مردم گیالن  رسانیدند )۱۳۳۳- ۱۳۳۵هـ.ق(؛ و جمع نامعلومی 
را که  ایران  بر قزاقخانه  نابود کردند )۱۳۳۳-۱۳۴۰هـ.ق(؛ سرهنگ کلرژه فرمانده منصوب دولت موقت روسیه 
گارد  فرمانده  سوادکوهی،  پاالنی  رضاخان  به دست  و  استارسلسکی  سرهنگ  دستور  به  داشت  لیبرالی  متایالت 
تیرانداز آتریاد همدان برانداختند )۱۳۳۶ هـ.ق/۱۲۹۷ ش/۱۹۱۷ م(؛ قیام شیخ محمد خیابانی را در هم شکستند و 
خود او را کشتند و جسدش را در خیابان ها به زمین کشیدند )۱۳۳۹-۱۳۴۰ هـ.ق(؛ و با اشاره سفارت خانه انگلیس 
ایران را به سود دولت و سرمایه داران انگلیس مرتکب شدند و سلطنت ضدملی  ایران، بدترین کودتای تاریخ  در 

پهلوی را به حکومت رسانیدند )۱۳۴۰ هـ.ق/ ۱۲۹۹ش(.
افسران قزاق - از جمله افسران قزاق ایرانی- چنان منفور نیروهای وطن دوست بودند، که شاید بتوان گفت 
یکی از مهم ترین عوامل حتریک ژاندارمری آذربایجان به شرکت در قیام ماژور ابوالقاسم خان الهوتی علیه دولت 
ادغام  برای  سپه-  سردار  رضاخان  ویژه  به  -و  دولت  تصمیمات  )بهمن۱۳۰۰ش(،  مشیرالدوله  میرزاحسن خان 
)بیات، کودتای الهوتی، ص ۴۶(. قزاق ها در آغاز دوران پهلوی به هسته کانونی و  ژاندارمری در قزاق انه بوده است 
اساسی ارتش دائمی آن دولت تبدیل شدند و کیست که از مصیبت ها و بالیائی که آن ارتش نصیب دهـقانان و عشایر 

ایران کرد، بی خبر باشد؟ کیست که کودتای خفت بار و مخرب ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را از ناحیه همان ارتش نداند. 
قزاقخانه نیز یک عینیت مادی و تابع قوانین حاکم بر عینیات بود. علی رغم چنان کارکردی که گفته شد، 
برخی اعضای آن نظیر اسداللـه خان ابوالفتح زاده، و ابراهیم خان منشی زاده، حتی پیش از مشروطیت، از مخالفان 
اثنای انقالب مشروطیت، به آن پیوستند. در سال ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ هـ.ق کمیته مجازات را  استبداد بودند و در 
تأسیس کردند و خود نیز از جمله اولین قربانیان ترور دولتی ایران در حکومت وثوق الدوله شدند. برخی از قزاقان 
ایرانی، در همین سال ها، دیگر به مخالفان و دشمنان روسیه پیوسته بودند و عملیاتی علیه آنان اجنام می دادند. 
در فروردین ۱۲۹۵ش/آوریل ۱۹۱۶ بیشتر از ۱۵ نفر قزاق ایرانی در کرمانشاه برای اعتراض به اعمال قزاق خانه 
در کنسول گری انگلیس پناهنده شدند )میرزائی، ص ۹۰۹(. در پائیز ۱۲۹۵ش/نوامبر ۱۹۱۶ ژاندارمری همدان با یک 
حرکت سریع، این شهر را در اختیار گرفت؛ سیصد نفر از قزاقان خود را به ژاندارمری تسلیم کردند، و تعدادی از آنان 
به خدمت دولت موقت ملی ایران در آمدند )همان(. درهمین زمان قزاقخانه تهران نیز شاهد رویدادهای مشابهی 
ایرانی آماده همکاری با طرح کودتای سفارت خانه های آملان، اتریش و  از قزاقان  بوده است: قریب یک صد نفر 
عثمانی علیه روسیه و انگلیس در ایران شدند، اما فرماندهان روسی از طرح کودتا خبر یافتند، با اعالم آماده باش 
و انتقال دو-سه هزار سرباز روسی از قزوین به اطراف کرج، چنین احتمالی را خنثی کردند. طبعًا آن قزاقان ایرانی 
که در باال بدان ها اشاره شد، ناگزیر از قزاقخانه گریختند و پس از چندی به کمیته دفاع ملی و سپس به دولت موقت 

ملی ایران پیوستند )گرکه، ص ۳۱۴ - ۳۱۵(. 
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یک  انگلیس  دولت  موافقت  با  و   ۱۹۱۵ قرارداد  به دنبال  تزاری  روسیه 
درست  آن  وظایف  که  داد،  تشکیل  غرب  پلیس  نام  به  مزدور  نظامی  سازمان 
 - ایران  جنوب  در  انگلیس  مزدور  نظامی  سازمان   - جنوب  پلیس  همانند 
از  یکی  بود.  ایران  غرب  در  روسیه  دولت  دخلواه  انضباط  و  نظم  عهده دار 
دیوان  بصیر  فضل اللـه خان  مزدور،  پلیسی  سازمان  این  اعضای  مشهورترین 

همدانی یا همان سرلشکر فضل اللـه زاهدی است.
برای  خود،  ساله  چهل  حیات  دوم  نیمه  در  بویژه  ایران،  روسی  قزاقخانه 
مقاصد روشنی تربیت می شد و این مقاصد چیزی جز انتشار حوزه امتیازات 
نیمه  احلاق  روند  تقویت  و  ایران  در  روسیه  امپریالیسم  اقتصادی  و  سیاسی 
شمالی ایران به قلمرو روسیه تزاری و سرکوبی هرگونه مقاومتی در برابر این گونه 

انقالب ۱۹۰۵، سودای احلاق متامی بخش های  از  تزاری حتی پیش  نبود. روسیه  امپریالیستی  توسعه طلبی های 
شمالی ایران به قلمرو خود را داشت و تزار نیکالی دوم به شهادت ژنرال کروپاتکین، همواره در فکر تصرف کره 
و منچوری و تبت و افغانستان و ایران بود. اعضای دولت روسیه نیز بلندپروازی ها و آرزومندی هایش را تشویق 
می کردند )فایجس، ص ۲۵۱ - ۲۵۲(. او بارها و با صراحت گفته بود که: احلاق سایر مناطق ایران به قلمرو تزاری ادامه 
خواهد یافت )فاوست، ص ۱۵۲(. کنت سرگئی ویته، وزیردارائی دولت روسیه که در انقالب ۱۹۰۵ به صدارت رسید، 
گمان داشت که: حتی اگر بخش های شمالی ایران ضمیمه روسیه نشوند، الاقل به صورت کشوری درآیند که حتت 

حمایت کامل روسیه قرار داشته باشند. )همان(. 
بسیاری از ژنرال های ارتش روسیه حتی در آخرین روزهای حیات تزاریسم، در آرزوی تصرف دست کم نیمه 
شمالی ایران بودند. ژنرال کروپاتکین، وزیر جنگ روسیه در فوریه سال ۱۹۱۷-چند روز پیش از سقوط نیکالی دوم 
- درگزارشی به تزار پیشنهاد کرد که: شمال ایران، ملک طلق پطرکبیر است و باید به روسیه عودت داده شود و باید 
با انگلستان توافق کرد و از آذربایجان تا خراسان را در اختیار گرفت )نیکیتین،ص۱۲۰(. آنچه که این روند ستمگرانه 
استعماری را متوقف کرد و مانع تقسیم ایران و تبدیل نیمه شمالی کشور به مستعمره روسیه تزاری شد، تنها و تنها 

پیروزی انقالب اکتبر و تشکیل دولت شوروی بود.
روسیه تزاری در آن دوران همان جایگاهی را داشت که دولت ایاالت متحده آمریکا، بویژه پس از جنگ جهانی 
دوم از آن برخوردار بود. اگر در این سال ها، کشور آمریکا پناهگاه شاهان و رؤسای جمهور فاسد و جنایتکاری شد 
ازمأموران  اگر در همین سال ها، بسیاری  به آمریکا گریخته بودند؛  انتقام جوئی مردم کشور های خود،  از بیم  که 
تبهکار سازمان های اطالعاتی و امنیتی و شکنجه گران و زندانبانان قسی القلب و نظامیان جنایتکار و افسران 
فحشاء  صنعت  سرکردگان  و  بین املللی  قاچاقچیان  و  مافیا  رؤسای  و  دولتی  آدمکش  مأموران  و  پلیس  بی رحم 
توانسته بودند در آمریکا و حتت حمایت های دولت آمریکا جا خوش کنند؛ روسیه تزاری نیز بویژه در سال های اول 
قرن بیستم، بهشت موعود چنین مردمانی بود. به همین دلیل ابوالقاسم الهوتی شاعر مشروطه خواه ایران در سال 
۱۳۲۸هـ.ق و پس از فرار رحیم خان چلبیانلو -سردار نصرت، رئیس طایفه چلبیانلو و سرکرده راهزنان و آدمکشان 

ضد مشروطه قراچه داغ- به روسیه در اوایل همان سال، می سراید:

ابوالقاسم الهوتی

گمامن اینکه به جز ملک روس جائی نیست
کردار  این  غبار  و  گرد  و  نفرت  غبار 
شـود دوست  آنکه  هر  متدن  دشمنان  به 

بی ناموس مردمان  چنین  پناهگاه 
اقیانوس کنار  تا  خزر  بحر  ز  بشد 
افسوس خورد  خود  کردار  ز  است  مسلم 
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دولت روسیه در این دوران، هر آن رفتاری را که با شهروندان کشور خود داشته، با خشونتی بیشتر، علیه 
مردم کشورهائی که مالک امتیازاتی در آجنا بوده و یا خود را صاحب حقوق و امتیازاتی در آجنا می دانسته -البته 
با استثناهائی نظیر افغانستان و حتی چین- تکرار می کرد. بویژه در ایران حتی از عملیاتی که در گذشته علیه 
مردم لهستان و نیروهای استقالل طلب آن کشور اجنام داده بود، فراتر رفت. دولت روسیه که نتوانسته بود مانع از 
پیروزی انقالب مشروطیت ایران شود، پس از شکست محمدعلی میرزا در بازگشت به ایران در سال ۱۳۲۹ هـ.ق، 
درصدد برآمد تا مشروطیت را از حوزه نفوذ خود بویژه شمال ایران بیرون کند و هم زمان با تضعیف هرچه بیشتر 
مشروطیت در روسیه، حمله مستقیم به مشروطه ایران را -البته با حمایت های آشکار و همکاری مستقیم و آشکار 

دولت انگلیس )بنکداریان، ص ۴۶۷ - ۴۶۸ و ۶۶۳ - ۶۶۴( - آغازکرد. 
وقایع خونینی را که روس ها از آغاز محرم سال ۱۳۳۰ تا جمادی االول همان سال )آذر تا بهمن ۱۲۹۰ش( در تبریز، 
اردبیل، رشت، انزلی، ساری، گرگان، مشهد، و در اندازه های کوچک تر در ارومیه و مرند و ماکو به راه انداختند، 
و  مردم  با  روس  نظامیان  جنگ های  وقایع،  این  میان  در  حادثه  بدترین  بود.  ایران  مشروطیت  برانقالب  پایانی 
مجاهدین مشروطه خواه تبریز است که از روز ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹ تا ۵ محرم سال ۱۳۳۰هـ.ق طول کشید. نظامیان روس 
با درنده خوئی و کشتار قریب ۲ هزارنفر از مردم تبریز، و اجنام فجایعی که دولت روسیه درتبلیغاتش، ارتکاب آنها را 
به مردم و مجاهدین نسبت می داد -دولت انگلیس نیز با استناد به گزارش های دروغین جرج شیپلی کنسول بی اخالق 
و مرجتع خود در تبریز این ادعاها را تائیدکرده بود- و با سوءاستفاده از مصلحت اندیشی های مجاهدین و مآل اندیشی 
مردم که متایلی به تشدید بحران نداشتند، سراجنام بر شهر چیره شدند و حاج صمدخان شجاع الدوله مقدم مراغه ای 
دشمن وحشی و قسم خورده انقالب مشروطیت و مجاهدین فداکار تبریز را به حکومت آذربایجان نشانیدند تا حکومت 
متام عیار وحشت را بر تبریز و متام آذربایجان حتمیل کرده باشند. این حکومت وحشت -البته تا اندازه ای کم تر- در 
نوار شمالی ایران نیز بر پا بود. نکراسف، کنسول جنایتکار روسیه در رشت، پس از یک محاکمه غیرقانونی فرمایشی 
در قلمرو ایران -که در هیچیک از قراردادهای ایران و روسیه پیش بینی نشده بود-، چهار نفر از آزادی خواهان گیالن 
به نام های شریعتمدار کرگانرودی و صاحل خان و یوسف خان جو بنه ای و کاظم خان کمیسر را، که با همدستی و همکاری 
او دستگیر و  میرزا رضا قائم مقام امللک رفیع، روحانی سابق و منشی کنسولگری روسیه و دوستان وطن فروش 
محاکمه شده بودند، در ۱۳صفر ۱۳۳۰هـ.ق/۱۲بهمن ۱۲۹۰ش/۲فوریه ۱۹۱م، در صحرای ناصریه یا قرق کارگزار رشت 

اعدام کرد )اوسنکو، ص ۱۵۲ - ۱۵۳ و فخرائی، گیالن در جنبش مشروطیت، ص ۲۲۵ - ۲۵۷(.
این حکومت وحشت و جنایت با فراز و نشیب هائی قریب ۵ سال ادامه داشت. روس ها و عمال ایرانی شان که 
همگی پیروان و برکشیدگان صمد خان بودند -نظیر نقی خان رشیدامللک در اردبیل و حسینقلی خان اعتمادالدوله 
در ارومیه- در چند ماه اول حکومت خود، ۲۰۰ -۳۰۰ نفر از مبارزان آزادیخواه و مجاهدان ملی را گاه با بدترین 
اشکال نظیر انداخنت سگ های درنده به جان آنان و یا دو نیم کردنشان اعدام کردند. پس از آن نیز همواره حربه 
اعدام و شکنجه را فراخور روزگار بارها به کار بردند. جرج شیپلی قریب نیم قرن بعد شریک دیگری در تبریز پیدا 
گزارش های  با  که  است   ۱۳۲۵-۱۳۲۴ سال های  در  تبریز  در  آمریکا  کنسول  روسو،  رابرت  نام  به  مردی  او،  و  کرد 
دروغین و بی اساس خود درباره مقاصد و عملیات حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان، مصاحل الزم 
و مطلوب دولت آمریکا را برای مداخله بیشتر در اوضاع ایران و آغاز جنگ سرد با شوروی فراهم آورده بود )فاوست، 

ص ۲۲۲ - ۲۲۴(. 

خونریزی های روس های تزاری و عمال ایرانی شان در نوار شمالی ایران، با فراز و نشیب هائی تا روز سقوط 
در  ایرانیان  از  بسیاری  محرک  همچنان  آنها،  از  برخی  پیامد های  که  داشت  همراه  به  نتایجی  و  یافت  ادامه  تزار 
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مخالفت با هرچه روس و روسی، است.
به شرح زندگانی مرحوم امیرحشمت ابواحلسن نیساری سرکرده جنگ علیه سالدات های روس در محرم سال 
۱۳۳۰ بنگرید و ببینید که این انسان شجاع و آزادیخواه که در استبداد صغیر، یکی از همکاران نزدیک حیدر خان 
تبریز  از روز چهارشنبه ۵ محرم همان سال که  آزادی می کوشید،  و  او در پیشبرد عدالت  و همانند  بود  عمواوغلی 
از هر چه روس و روسی، بیزار بود. یا حسین آقا فشنگچی که در  را ترک گفت تا روزی که درگذشت )۱۳۳۳ش( 
خصومت نسبت به روس ها حتی به مزدوری برای وثوق الدوله و اجنام قتل های غیرقانونی برای حتکیم موضع 
وثوق الدوله افتاد. یا بخشعلی خان یکانی که از فردای استیالی روس ها بر تبریز تا روزی که با خیانت امساعیل آقا 
شکاک اسیر روس ها شد و توسط آنان اعدام به قتل رسید )سال ۱۳۳۳ هـ.ق( هر جا که روسی را می دید، جر قتل 

او فکر دیگری منی کرد.
منایندگان سیاسی و فرماندهان نظامی روسی مستقر در تبریز و عمال آنان در طول حکومت خود بر آذربایجان 
-که به ترتیبی تا انقالب اکتبر و تشکیل دولت شوروی ادامه داشت-، به اتکای چندهزارسالدات و قزاق خشن 
و بی رحم و با حمایت عناصر وطن فروش و برخی قشریون و اغلب مالکان ارضی، به دست خود و به دست حاج 
صمدخان شجاع الدوله، صدها نفر از مشروطه خواهان و مردم دیگر را اعدام کردند که اولین و مشهورترین آنان، 
میرزا علی آقا ثقة االسالم تبریزی، شیخ سلیم خطیب، ضیاءالعلما، حاج محمدقلی خان، صادق امللک، آقامحمد 
صدها  و  انداختند  زندان  به  را  بسیاری  بودند.  موسیو  علی  کربالئی  نوجوان  پسران  غدیر،  و  حسن  و  قفقایچی، 
خانواده را آواره و بی خامنان کردند و لطمات جبران ناپذیری بر مردم وارد آوردند. همه نهادهای برخاسته از انقالب 
مشروطیت را برانداختند و استبداد و توحشی بر مردم حتمیل کردند که به مراتب بدتر و سنگین تر از استبداد شاهان 

قجری تا پیش از انقالب مشروطیت بود.
را  آنها  سنگینی  همه  تقریب،  به  که  است  بوده  تکان دهنده  چنان  حکومت  این  ستمگری های  و  شقاوت ها   
براون،  ادوارد  تبریز«، گردآورده  از  از طریق گزارش های غم انگیز کتاب »نامه هائی  و  می توان بی هرگونه واسطه ، 
و کتاب »تاریخ هیجده ساله آذربایجان« احمد کسروی، و »یادداشت های میرزا اسداللـه ضمیری« احساس کرد. 
روس ها در گیالن، و بویژه در رشت و انزلی نیز حکومت مستقیم کنسولگری و نظامیان خود را مستقر کردند و با 
حمله به اجتماعات اعتراضی مردم و سازمان های انتظامی دولتی، و ضمن عملیات ایجاد رعب و هراس، ده ها 
نفر را به قتل رسانیدند؛ چندین نفر از مشروطه خواهان، مبارزان و مجاهدان مشروطه را اعدام کردند؛ گروه کثیری 
را  ایالتی  و  والیتی  اجنمن های  نظیر  مشروطه  نهادهای  و  فرستادند  تبعید  به  را  بسیاری  انداختند؛  زندان  به  را 
برانداختند )فخرائی، ص ۲۲۵-۲۵۷، کسروی، ص ۵۰۱ - ۵۱۷( در مشهد مقدس، کار سرکوبی مشروطه و مشروطه خواهان 
را به گلوله باران حرم اما رضا کشانیدند )بافقی، ص ۲۱۷ - ۲۳۴(. در هر جائی که مأموران سیاسی و نظامیان روسی 

مستقر بودند، همین اعمال را تکرار کردند )نیکیتین، ص ۱۵۲ و ۱۵۳(. 
دولت روسیه پس از حوادث محرم سال ۱۳۳۰هـ.ق/۱۹۱۲م، و استیالی کامل بر شمال ایران - از شمال غرب 
تا شمال شرق، شامل آذربایجان، تالش، گیالن، مازندران، استرآباد و خراسان- طبق قرارداد ۱۹۰۷م، به استعمار 
مستقیم در حوزه نفوذ خود اقدام منود و تصرف امالک موروثی و اجدادی برخی عشایر ایران را در آن مناطق که 
مستعد زراعت بودند آغاز کرد. این کوشش ها از آغاز با جتاوز و تعدی همراه بود، اما مالحظاتی مانع از آن می شد 
که دولت روسیه و منایندگی های سیاسی آن در شمال، تنها از طریق نظامی و کاربرد زور مقصود خود را تعقیب کنند. 
از این رو در کنار فشار و تعدی، یک دسته منایش های ظاهری از برخی روش های پذیرفته شده حقوقی در ایران، 

نظیر اجاره های ۹۹ ساله و تنظیم وکالت نامه های بال عزل را به کار گرفتند.



 دانش و مردم/ مهر ۱۳۹۶/ 147صدسالگی اکتبر

آنان  برای  را  ظاهرسازی ها  این  تا  کردند  اجیر  را  وطن فروش  بی مرام  عناصر  از  نفر  چند  همچنین  روس ها 
اجراء کنند و برخی رجال بزرگ دولتی ایران را که اجاره دار امالک خالصه دولتی در آن مناطق بودند، واداشتند 
خودفروختگان،  دسته  دو  این  طریق  از  ترتیب  بدین  واگذارند.  روسیه  دولت  یا  اتباع  به  را  خود  مستاجرات  تا 
امالک اشتراکی روستائی و زمین های عمومی شهری و امالک بی صاحب که در حقیقت بخشی از امالک دولت 
محمدخان  میرزا  گزارش  به  کردند.  تصاحب  را  مناطق-  آن  دولتی  خالصه های  همه  تقریب  به  -و  بودند،  ایران 
بود:  اردبیل  در  ایران  خارجه  وزارت  کارگزار   ۱۹۱۱  -  ۱۹۱۰ درسال  که  مراغه ای(  ساعد  )محمد  ساعدالوزاره 
و  یا اجاره ۹۹ ساله بدهند  آنان بفروشند،  با اعمال فشار مردم را وادار می کردند که امالک خود را به  روس ها 
مردم بیچاره و مستاصل این کار را می کردند. هدف آنها این بود که بعد ازمدتی ادعای مالکیت سرزمین های 

خریداری شده را بکنند )الهی، ص ۴۱۳(. 
صوری  حقوقی  عملیات  طریق  از  سپس  و  اقدامات  همین گونه  طریق  از  روسیه  سیاسی  منایندگی های 
و  فرنگی  سیدمحمدتقی  نظیر  نداشتند،  معامله  موضوع  بر  حقی  هیچ  که  فروشندگانی  با  فرمایشی  ومعامله های 
به:  کنید  نگاه  اشخاص  این  )درباره  سپهساالراعظم  محمدولی خان  و  استرآبادی  فاضل  محمدباقر  شیخ  و  ترکمن  نفس 
وکیل الدوله مقصودلو، ص ۳۴۷ - ۳۴۸ و۳۶۲ - ۳۶۳ و ۳۸۵ - ۳۹۲ و ۴۱۱ و ۴۴۵ و ۵۳۴ و ۵۶۵ - ۵۶۶، اسناد استرآباد، ص ۲۲۵ و 

را تصرف کردند و چون مطامع  ایران  و دولت  از امالک مردم  ۴۱۵ و ۴۱۶، نظری، ص ۶۲( دو-سه هزار کیلومتر مربع 

بیشتری داشتند، به اقدامات نظامی روی آوردند. اینان از طریق عملیات نظامی و جنگ و ستیز با مردم محل، 
چند هزار کیلومتر مربع دیگر از امالک متعلق به ایالت و طوایف ترکمن و شاه َسَون و اراضی و امالک عمومی مردم 
استرآباد و حاجیلر و رامیان و دشت مغان و همچنین متام خالصه جات دولتی منطقه استرآباد را که در اختیار مردم 
و یا اجاره داران دولتی بود، تصرف کردند، و همه را به سرمایه داران و دولتمردان و امرای ارتشی و گروه هائی از 
کشاورزان ثرومتند روس واگذار کردند. آنان نیز گروه هائی از برزگران اوکرائینی و اورنبورگی و سیبریائی و روسی و 
گروه هائی از کشاورزان آملانی تبار روسیه و صدها خانوار از پیروان یک فرقه نیمه مسیحی به نام مالقان ها را در 

این اراضی اسکان دادند.
تعداد این مهاجران در اوایل سال ۱۹۱۴ به حدود ۲۰ هزار نفر رسیده بود و پابه پای پیشرفت های نظامی ارتش 
روسیه در این مناطق و شکست و فرار اقوام -بویژه- ترکمن ها، هرماه بر این جمعیت افزوده می شد. دولت روسیه 
و  ایران  صحرای  ترکمن  جتزیه  جهت  در  مشخص  به طور  مهاجران  این  از  خود،  نظامی  و  مالی  حمایت های  با  نیز 
انضمام آن به روسیه پیش می رفت )نیکیتین، ص ۵۶(. دولت روسیه در ماه های پیش از فوریه ۱۹۱۷ و سقوط تزار، 
برای سرکوب شورش ترکمن ها؛ اتباع خود که برخالف قرار های رمسی گذشته به جنگ احضار شده بودند؛ همچنین 
ترکمن های  متحد  و  داده  دست  از  را  خود  امالک  که  ایران  ترکمن های  افزایش  به  رو  مقاومت های  شکسنت  برای 
شورشی روسیه شده بودند، عملیات نظامی بسیار سنگین و خشونت باری را علیه ترکمن ها آغاز کرد. بسیاری 
از آنان را کشت و اموال و امالک شان را به غارت گرفت و جمعیت کالنی را نیز آواره بیابان ها و حواشی شهر ها 
و روستاها کرد )اسناداسترآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت، ص ۲۲۳ - ۲۳۱ و ۲۳۸ - ۲۴۳، وزارت امور خارجه، ص ۳۴۰ - ۴۱۱، 

امیرموید سوادکوهی، ص ۱۳۷، وکیل الدوله مقصودلو، ص ۳۲۸ - ۵۴۰، لوگاشوا، ص ۱۳۲- ۱۳۶(. 

اتباع آن، از سال های خنست قرن ۱۹ تا سال های خنست قرن ۲۰م، امتیازاتی  دولت روسیه تزاری و برخی 
ترتیب  همین  به  می کرد.  برابری  ایران  در  دیگر  خارجیان  امتیازات  متام  با  تنهائی،  به  که  کردند  کسب  ایران  در 
سرمایه گذاری هایشان نیز به اندازه سرمایه گذاری همه خارجیان در ایران بود. در فاصله قابل توجهی پس از آن، 
دولت و اتباع انگلیسی قرار داشتند که ایران را جدا از آنکه حلقه ای در زجنیره تقسیم کار جهانی می دیدند، منافع 
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از آن طلب می کردند. این کشور را سپری حائل میان روسیه توسعه طلب و مستعمره هند می دانستند؛  سرشاری 
برای تضمین منافع خود در این منطقه بزرگ، از هر گونه همکاری با روسیه تزاری استقبال می کردند و حتی خود 
مشوق چنین همکاری هائی بودند. دولت های انگلیس و روسیه، برای کاسنت از اختالفات خود در سایر عرصه های 
جهان، به توصیه و پیشنهاد دولت فرانسه، کشور ایران را به حوزه های نفوذ میان خود و دولت ایران تقسیم کردند 
و کم ترین وقعی به اعتراضات نیروهای ملی و میهن دوست ننهادند و همین قرارداد را در سال ۱۹۱۵ برای حتکیم 
هرچه بیشتر روابط خود در جنگ جهانی اول، به صورت تکمیل شده ای درآوردند. در این قرارداد، منطقه بی طرف 
متعلق به دولت ایران به انگلیس رسید و در برابر آن، دست روسیه به طور کامل در نیمه شمالی ایران و بویژه در نوار 
شمالی باز شد. همچنین توافق گردید که برای دسترسی روسیه به آب های آزاد جنوب ایران، بندری برای همیشه در 
اختیار او گذاشته شود )بنکداریان، متام کتاب، از جمله صفحه ۶۶۵(. روس ها در همین سال ها برخی از بدترین امتیازاتی 
را که می توان تصور منود، از دولت های نامشروع و عاری از بنیاد های ملی گرفتند؛ اجرای توسعه خطوط ارتباطی 
و صنعتی و جتاری ایران را به سوی قلمرو اصلی روسیه جهت دادند و استیالی خود را بر نیمه شمالی ایران به 
جائی رسانیدند که تا احلاق به قلمرو روسیه تنها گامی باقی مانده بود. فهرست امتیازات دولت و سرمایه داران 
روسیه در ایران از دوران نیکالی اول تا سقوط نیکالی دوم و انقالب اکتبر - از دوران ناصرالدین شاه تا احمد شاه 

قاجار - به شرح زیر است: 
۱. خط تگراف چکشلر-استرآباد. ۱۲۹۸هـ.ق/۱۸۸۱م. دولت روسیه. 

۲. دریافت عوارض تلگراف. ۱۳۰۳هـ.ق/۱۸۸۶م. دولت روسیه. 
۳. ماهیگری لیانازوف. ۱۳۰۶هـ.ق/۱۸۸۸م. استپان لیانازوف.

۴.بانک و قرضه. ۱۳۰۷هـ.ق. ۱۸۹۰م. پولیاکوف. رافالوویچ.
 )در سال ۱۸۹۱ با نام بانک رهنی افتتاح شد و پس ازانتقال سهام آن به دولت روسیه در سال ۱۸۹۹، نام 

اعدام شیخ سلیم، ثقه االسالم، ضیاءالعلما،صادق امللک،محمد ابراهیم و ... از سران جنبش مشروطیت
به دست قزاقان روسیه تزاری
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۶. تائید امتیاز شماره ۱۳۰۸هـ.ق/۱۸۹۱م. دولت روسیه.
۷. امتیاز احنصار حمل و نقل و بیمه. ۱۳۰۸هـ.ق/۱۸۹۱م. پولیاکوف.

۸. تکمیل امتیازات ۵ و ۶، ۱۳۰۹هـ.ق/۱۸۹۱م. دولت روسیه.
۹. امتیاز ساخت جاده انزلی-قزوین. ۱۳۱۰هـ.ق/۱۸۹۳م. شرکت بیمه و حمل و نقل.

۱۰. جتدید امتیاز ماهیگری لیانازوف. ۱۳۱۱هـ.ق/۱۸۹۳م. استپان لیانازوف.
۱۱. عوارض تلگراف مسیر آستارا. ۱۳۱۱هـ.ق/۱۸۹۳ م. دولت روسیه.

۱۲. الیروبی دهانه مرداب و ساخت بندرانزلی. ۱۳۱۳هـ.ق. ۱۸۹۵م. شرکت راه انزلی.
۱۳. امتیاز ساخت جاده قزوین. تهران. ۱۳۱۳هـ.ق/۱۸۹۵م. شرکت راه انزلی.

۱۴. امتیاز ساخت جاده قزوین-همدان. ۱۳۱۳هـ.ق. ۱۸۹۵م. شرکت راه انزلی.
۱۵. جتدید امتیاز لیانازوف. ۱۳۱۴هـ.ق/۱۸۹۶م. استپان لیانازوف.

۱۶. انتقال امتیاز لیانازوف به پسرش. ۱۳۱۴هـ.ق/۱۸۹۶م. کئورکی لیانازوف.
۱۷. امتیاز معادن نفت و زغال قراچه داغ. ۱۳۱۶هـ.ق/۱۸۹۸م. گوریانف و اینکیف.

۱۸. قرضه بانکی به مبلغ ۲۲/۵ملیون روبل. ۱۳۱۸هـ.ق/۱۹۰۰م. دولت روسیه.
۱۹. قرضه بانکی به مبلغ ۱۰ملیون روبل. ۱۳۱۹ هـ.ق/۱۹۰۲م. دولت روسیه.

۲۰. امتیاز خط تلگراف مشهد-نصرت آباد )۸۸۴ کیلومتر(. ۱۳۱۹هـ.ق/۱۹۰۲م. دولت روسیه.
۲۱. احداث جاده تبریز-جلفا و تبریز. تهران. ۱۳۱۹هـ.ق/۱۹۰۲م. بانک استقراضی ایران.

 )همه معادن دوطرف جاده ها به شعاع ۶۰ کیلومتراز وسط جاده به صاحب امتیاز واگذار شد(.
۲۲. جتدید امتیاز گئورکی لیانازوف. ۱۳۲۳هـ.ق/۱۹۰۵م. گئورکی لیانازوف.

۲۳. تائید امتیاز شماره ۲۲. ۱۳۲۴هـ.ق/۱۹۰۶م. گئورکی لیانازوف.
۲۴. اداره جاده آستارا-اردبیل ۱۳۲۵هـ.ق/۱۹۰۷م. امین التجار باکوئی. 

۲۵. قرضه ۱۲ملیون روبل. ۱۳۲۹هـ.ق/۱۹۱۱م. بانک استقراضی.
۲۶. احداث لوله انتقال نفت انزلی-رشت. ۱۳۲۹هـ.ق/۱۹۱۱م. شرکت برادران نوبل.

۲۷. احداث راه آهن تبریز-جلفا و تبریز. صوفیان. ۱۳۳۰هـ.ق/۱۹۱۲م. بانک استقراضی.
۲۸. امتیاز کشتیرانی دریاچه ارومیه ۱۳۳۰ هـ.ق/۱۹۱۲ م. بوداقیانتس.

)این امتیاز پیش از این به شاهزاده امامقلی میرزا واگذار شده بود و او نیز در سال ۱۳۳۰هـ.ق آن را به اتباع 
روسیه واگذار کرد(.

۲۹. امتیاز ساخت جاده تهران- مشهدسر )بابلسر(. ۱۳۳۲هـ.ق/۱۹۱۳م. شرکت روسی- ایرانی تومانیانس. 
۳۰.جاده عشق آباد-قوچان پیش از ۱۳۳۰هـ.ق/۱۹۱۲م. دولت روسیه. 

)اداره این جاده به یک شرکت ایرانی شریک دولت روسیه واگذار شده بود(. )لینت، ص ۹۳ - ۱۲۵(.
ایران  در  امتیازاتی  که  دیگر  اروپائی  شرکت های  برخی  در  فوق،  امتیازات  بر  عالوه  روسیه  اتباع  و  دولت 
داشتند، صاحب سهامی -گاه عمده- بوده است. نظیر راه آهن بلژیکی تهران که بالغ بر ۵۰% سهام آن به روس ها 
تعلق داشت )همان( و یا شرکت کوسیس توفیالکتوس یونانی که امتیاز بهره برداری احنصاری از جنگل های شمال 
ایران و احنصار خرید و فروش زیتون گیالن را در اختیار داشت، بخش اعظم سرمایه آن روسی بود. امتیاز دیگر 
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روس ها در شمال ایران، حقوق کشتیرانی آزاد آنان در مرداب انزلی و رودخانه های منتهی به این مرداب و کلیه 
رودخانه هائی است که در شمال ایران به دریای خزر می ریزند. این امتیاز در سال ۱۳۰۶هـ.ق/۱۸۸۹م و در برابر 
امتیاز کشتیرانی انگلیسی ها در رودخانه کارون به روس ها داده شد و دولت ایران با اصرار و مساجت های موهن و 
تهدیدآمیز سفیر روسیه در ایران -که صدای ناصرالدین شاه را نیز در آورده بود- ناگزیر از واگذاری این امتیاز شد 
)تیموری، ص ۳۱۵ - ۳۲۵ و ۳۳۳ - ۳۳۴(. برخی اتباع روسیه عالوه بر امتیازات بزرگ کشوری، یک رشته امتیازات 

محلی نیز صاحب شده و تا پیش از سقوط دولت تزاری اقداماتی در موضوع امتیازات مزبور به عمل آورده بودند. 
از آن جمله، امتیازات آکاکی خوشتاریا برای بهره برداری از جنگل و امالک زراعی تالش بوده که دقیقأ شکلی از 

تصاحب امالک مردم و احلاق تدریجی به قلمرو روسیه به شمار می آمد.
مخالفت های  و  اعتراضات  با  جنگل  از  بهره برداری  زیرا  بود  ناموفق  امتیازات  این  اجرای  در  خوشتاریا 
بسیار جدی بومیان روبرو شده بود. بهره برداری از امالک زراعی نیز با مخالفت بومیان تالش ناممکن می منود، 
زیرا که تالشی ها بر سر همین امالک، با نصرت اللـه خان سردار امجد تالش درگیر جنگ و ستیز شده و او را از 
با  که  بود  تهران  و  قزوین  به  گیالن  از  خودرو،  با  حمل ونقل  احنصار  او،  دیگر  امتیاز  بودند.  کرده  اخراج  منطقه 
میان  کوهستانی  جاده  در  نقلیه  وسائط  این  تردد  از  مانع  خودروها،  کم توانی  اما  شد،  آغاز  خودرو  دستگاه  ده 
انزلی  بود. خوشتاریا در جزیره میان پشته  به گیالن شده  آن عماًل محدود  و فعالیت های  و قزوین می شد  رشت 
کاخی بزرگ و مجلل به سبک عمارات ایوان دار هندی ساخته و در حوالی آن نیز یک کارخانه بزرگ اره کشی 
برای بریدن چوب های جنگلی تالش احداث کرده بود. او همچنین در غازیان بندر انزلی، یک گاراژ بزرگ؛ در 
برای  ساختمان  تعدادی  نیز  دریا  سواحل  در  و  برجن،  نگهداری  برای  انبارهائی  و  دفتر  برای  عمارتی  کرگانرود، 

اقامت کارکنان خود ساخته بود )نیکیتین، ص۱۰۱ - ۱۰۶(.
میزان سرمایه گذاری روس ها در این امتیازات - دست کم در قسمت اعظم آنها - به شرح زیر بوده است:

۱. تلگراف ۱/۰۰۰/۰۰۰ روبل.
۲. بانک استقراضی ایران. ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ روبل.

۳. امالک و مستغالت. ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ روبل.
۴. قروض سال های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و ۱۹۱۱. ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ روبل.

۵. اوراق قرضه. ۱۴/۲۶۰/۰۰۰ روبل.
۶. شرکت جاده سازی انزلی. ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ روبل.

۷. شرکت بندر انزلی. ۱/۳۰۰/۰۰۰ روبل.
۸. ماهیگیری لیانازوف. ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ روبل.

۹. معادن قراچه داغ. ۵۰۰/۰۰۰ روبل. 
۱۰. شرکت جاده سازی جلفا- تبریز - قزوین. ۴/۶۰۰/۰۰۰ روبل.

۱۱. شرکت راه آهن جلفا - تبریز - قزوین. ۴/۶۹۰/۰۰۰ روبل.
۱۲. شرکت لوله انتقال نفت انزلی - رشت. ۱۰۰/۰۰۰ روبل. 

۱۳. سهام راه آهن بلژیکی تهران. ۲/۰۰۰/۰۰۰ روبل. 
۱۴. شرکت کوسیستوفیالکتوس. ۵۰۰/۰۰۰ روبل.

۱۵. شرکت های کشتی رانی و جتارختانه ها. ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روبل.
مجموع سرمایه هائی که روس ها در این امتیازات و یا در کسب و کارهای خود در ایران به کار انداخته بودند 
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بالغ بر ۱۶۳/۷۵۰/۰۰۰ روبل بوده؛ این مقدار جدا از سرمایه گذاری هائی نظیر راه اندازی شبکه حمل ونقل ماشینی 
در انزلی و رشت و گیالن، یا کسب و کار ها و سرمایه گذاری های عده ای از روس ها بدون اطالع دولت ایران، و یا 
سرمایه گذاری هایی است که در برخی شرکت های تازه تأسیس ایرانی اجنام داده بودند. همچنین هزینه های انتقال 
هزاران دهقان روسی به مناطقی در شمال ایران و راه اندازی تأسیسات الزم در آبادی های تازه تأسیس روسی در این 
مناطق نیز در فهرست فوق منظور نشده است. به همین دلیل تصور می رود که اگر این گونه از فعالیت های اقتصادی 
روس ها در نظر گرفته شود، مجموع سرمایه گذاری های آنان در ایران، از ۲۰۰ ملیون روبل نیز فراتر می رفته است. 
طبق برآوردی که ویلهلم لینت به دست داده، روس ها در میان خارجیان بیشترین سرمایه گذاری ها را در ایران اجنام 
داده بودند و مجموع سرمایه گذاری هایشان برابر با مجموع سرمایه گذاری همه خارجیان در ایران بوده است )همان(. 

انقالب فوریه و ایران
و  خود  برای  بهتر  آینده  به  امیدواری  روسیه،  همسایه  ملت های  از  بسیاری  برای  تزاری،  دولت  فروپاشی 
مناسبات بهتر و عادالنه تر با دولت روسیه را به همراه داشت. رهبران دولت موقت نیز با صدور برخی اعالمیه ها 
علیه وضع گذشته، حقانیت چنین توقعاتی را تائید کرده بودند. پاول میلیوکف رهبر حزب کادت که به وزارت امور 
خارجه دولت موقت روسیه رسیده بود، در روز۱۹مارس ۲۵/۱۹۱۷جمادی االول ۱۳۳۵هـ.ق تلگرافی به سفارت 
روسیه در تهران مخابره کرد و به دولت ایران اعالم منود که: سیاست روسیه در آینده بر اساس اصول دموکراتیک 
جدید  دولت  تشکیل  تلگراف،  این  پاسخ  در  نیز  ایران  دولت  شد.  خواهد  هدایت  و  اداره  ملل  حقوق  به  احترام  و 
۲،ص  )گرکه،ج  داشت  ابراز  تزاری  دولت  نابودی  و  آزادی  عصر  ظهور  از  را  خود  خشنودی  و  گفت  تبریک  را  روسیه 
در  روسیه  دولت  مناینده  مینورسکی  به  در۱۷مارس  و  آن  از  پیش  روز  دو  میلیوکف  که  است  حالی  در  این   .)۸۵۹

تهران اعالم داشته بود که: دولت روسیه مانند پیش، از سیاست همکاری متقابل با دولت بریتانیا در امور ایران 
پیروی می کند... سیاست دولت روس هیچ گونه دگرگونی ای را حتمل خنواهد کرد... اما در نظر داشته باشید، به 
انگیزه نظام جدیدی که ما داریم، مبادا آشکارا علیه گرایش های لیبرالی در تهران تظاهر کنید. بنابراین، بهتر است 
در این گونه موارد ابتکار را به دست سفیر انگلیس بدهید و فقط از اقداماتش پشتیبانی کنید )گرانتوسکی،ص۴۲۰، 
ابراهیموف،ص ۱۲۷- ۱۲۸(. وی در تلگرافی برای سفیرکبیر روسیه در پاریس تأکید کرده بود که منطقه بی طرف ایران، 

در قرارداد ۱۹۰۷ میان دولت های روسیه و انگلیس تقسیم شده و بغاز ها نیز متعلق به روسیه است )مورخ الدوله سپهر، 
به تعهداتش نسبت  با نشریه منچسترگاردین تصریح منودکه: روســیه هم چنان  او سپس در مصاحبه ای  ص ۴۵۱(. 

به متحدان خود پای بند است )کار، ج ۱، ص ۱۱۴،فایجس، ص ۵۶۹(. در آوریل سال ۱۹۱۷، ضمن یادداشتی خطاب به 
است  معتقد  قاطع  پیروزی  به  سرسختانه  همچنان  روسیه  که:  داشت  اعالم  مسکو  در  خارجی  سفارت خانه های 
)فایجس،ص ۵۷۰( و تصریح کرد که: به هیچ وجه نباید برای کسی این توهم را پیش آورد که انقالب فوریه نقش روسیه 

را در مبارزه مشترک متفقین تضعیف خواهد کرد. کاماًل بر عکس، میل متفقین به پیروزی قاطع در جنگ جهانی 
اینک تقویت شده است )تروتسکی، ج ۱، ص ۳۲۷ - ۳۲۹(.

جانشین میلیوکوف، ترشچنکف نیز در ۹ مه همان سال به مینورسکی تلگراف زد که: جهت کلی سیاست ما 
همانطور که سلف من یادآوری کرده، همکاری متقابل با انگلیسی هاست. در همان حال به سفیر انگلیس در مسکو 

اطمینان داد که: روس ها دلیلی برای گرایش به دموکرات های ایران منی بینند )گرانتوسکی، همان(. 
با  و  نداشت  گذشته  رژیم  استراتژیک  رفتارهای  تغییر  به  اعتقادی  خود،  دولت  آغاز  همان  از  نیز  کرنسکی 
به  که  لیبرال هائی  و  روسیه  موقت  دولت  داد.  خبر  ایران  در  تزاری  سیاست های  ادامه  از  اعالمیه هائی،  صدور 
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حکومت رسیده بودند، هیچ متایلی به ختلیه ایران از نظامیان خود نداشتند. حتی در ماه های اول انقالب و در نیمه 
اول سال ۱۹۱۷، واحدهای نظامی جدیدی روانه ایران کردند و بر تعداد نظامیان روسی در ایران افزودند. در ذیقعده 
سال ۱۳۳۵هـ.ق/اوت۱۹۱۷، هنوز بین۶۰ تا۷۰ هزار نظامی روسی، در ایران حضور داشتند که از این میان، بین 
۳۰ تا ۴۰ هزار نفرشان فقط در آذربایجان مستقربودند )گرکه، ج ۱، ص ۴۵۷ - ۴۵۸ و ج ۲، ص ۸۵۹(. دولت موقت روسیه 
در کنار افزایش تعداد نظامیان خود در ایران و ادامه عملیات و سیاست های سابق، هم زمان یادداشت زننده ای به 
دولت ایران داد و خواستار اجرای توافقات قبلی دولت های روسیه و انگلیس و ایران، درباره ادامه کار کمیسیون 
مختلط شد )روزنامه جنگل،ش۱۱، ص۱- ۵(. این کمیسیون به اصرار و حتی تهدید سفارت خانه های روسیه و انگلیس 
در تهران، و با هدف نظارت بر درآمدها و مخارج دولت ایران، از طرف محمدولی خان سپهساالر اعظم تنکابنی 
در کنار امضای خود )گیلک،ص۷۲-۷۴(، که به  فورس ماژور  صدراعظم ایران پذیرفته شد و او نیز با قید عبارت 
معنی رفع مسؤولیت از خود بود، با نظارت و مداخله این کمیسیون بر همه درآمدها و مخارج دولت ایران، و در 
حقیقت با حکومت مستقیم دولت های روسیه تزاری و انگلیس بر کشور و دولت ایران موافقت کرد. او با فشار همان 
دولت ها، آمادگی خود را برای تشکیل دو لشکر و تأمین هزینه های آن -هرکدام به استعداد حداقل ۱۱هزارنفر- به 
فرماندهی افسران روسی و انگلیسی در شمال و جنوب ایران اعالم منود )مورخ الدوله سپهر، ص ۳۶۵ - ۳۶۶، سپهساالر 
تنکابنی، ص ۳۴۲(. این کمیسیون، پنج عضو داشت که دو نفر از آنان منایندگان دولت های روسیه و انگلیس، و دو 

نیز  آن  ایران به نام های میرزامحسن خان امین الدوله و عبداحلسین خان تیمورتاش بودند. ریاست  نفر منایندگان 
با مسیو هنسنس، مستشار بلژیکی امور مالیه ایران بود. سپهساالر در آغاز تنها با نظارت این کمیسیون برحنوه 
دولت  استمهال  با  موافقت  از  پس  انگلیس  و  روسیه  دولت های  که  بود  کرده  موافقت  عایداتی  و  پول ها  هزینه کرد 
ایران برای پرداخت دیون سابق به دولت ایران می دادند. خنستین جلسات این کمیسیون در روزهای اول ماه شوال 
۱۳۳۴هـ.ق/اوت ۱۹۱۶ تشکیل شد. اما پس از چند روز سفرای روسیه و انگلیس به توصیه هنسنس، خواستار 
نظارت کامل کمیسیون بر متام عایدات و مخارج دولت ایران شدند. تشکیل این کمیسیون ادامه روندی بود که 
پس ازانعقاد قرارداد تقسیم ایران میان روسیه و انگلیس در سال ۱۹۱۵و حتکیم جایگاه استعمار در ایران، شدت 
گرفته بود. این دو کشور، بنا به مفاد قرارداد یاد شده، ایران را میان خود تقسیم کرده و منطقه بی طرفی را که درقرارداد 

۱۹۰۷ پیش بینی شده بود، حذف کردند و آن را میان خود 
تقسیم کردند و توافق کردند که شهر استانبول و تنگه های 
بسفور و داردانل نیز، پس ازخامته جنگ به دولت روسیه 
حتی  و  داشت  نظر  در  میلیوکف  که  را  آنچه  واگذارشود. 
روسیه  ارتش  جنگی  عملیات  ادامه  بود،  نکرده  پنهان 
ایران  شمالی  نیمه  احلاق  و  توافقات  همین  اجرای  برای 
داردانل،  و  بسفور  تنگه های  تصرف  و  روسیه  قلمرو  به 
شهر استانبول، و ارمنستان عثمانی بود. این مطالبات از 
مدت ها پیش، بخشی از اهداف امپریالیسم روسیه تزاری 
وکاپیتالیسم،  فاشیسم   ،۵۷۰ ص  )فایجس،  می داد  تشکیل  را 
و  منچسترگاردین  با  میلیوکف  انتشارمصاحبه   .)۱۲۳ ص 

همچنین انتشار یادداشت او، اعتراض گروه های بزرگی از 
تقسیم ایران بین روسیه و انگلستان، ۱۹۰۷مردم روسیه را برانگیخت و ده ها هزار نفر را به خیابان های 
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استهزای  مایه  را  توقعات  این  بودند،  کادت  حزب  و  موقت  دولت  متحدان  که  منشویک ها  حتی  کشانید.  مسکو 
دموکراسی نامیدند )تروتسکی، ج ۱، ص ۳۲۷ - ۳۴۱، کار، ج۱،ص۱۱۴(. در این میان انتقادات پراودا ارگان بلشویک ها از 
دولت موقت و شخص میلیوکف، حدت و شدت بیشتری داشت و بویژه مقاالت افشاگرانه استالین درباره توقعات 
جتاوزکارانه و امپریالیستی میلیوکف، نظیر تصرف تنگه ها و شمال ایران، تأثیراتی تکان دهنده داشت و به یکی از 

فصول برجسته و درخشان مبارزات بلشویک ها با دولت موقت روسیه تبدیل شد )دویچر، ص ۱۶۷- ۱۶۸(.
وطن خواهان ایرانی و اغلب جنبش های اجتماعی و سیاسی ایران، پس از وقوع انقالب فوریه خواستار الغای 
متام قراردادها و امتیازات استعماری روسیه در ایران شدند. اما هر دو کابینه دولت موقت روسیه، از این کار سر 
باز زدند و امیدواری های ایرانیان را در زمانی کوتاه، به یأس و نومیدی و رجن و نگرانی تبدیل کردند. در مقابل 
آنان بلشویک ها و متحدان شان قرار داشتند که به جد، خواهان اجرای وعده های انقالب فوریه به مردم ایران بودند 
و دولت موقت را از این بابت سرزنش می کردند. یک گروه از اینان، جامعه روس های گیالن بودند که بطور عمده از 
نظامیان طرفدار بلشویک ها و سوسیال رولوسیونر ها تشکیل می شدند و در روزنامه ارگان خود، همواره بر اجرای 

این مواعید تاکید می ورزیدند )شاکری، ص ۱۸۳(. 
دولت موقت روسیه حتی در آخرین روزهای حیات خود، و پیش از انقالب اکتبر )۲۵اکتبر۱۹۱۷روسی/هفتم 
نوامبر۱۹۱۷اروپائی(، بر ادامه حضور نظامیان روسی در ایران اصرار داشت. این نظامیان که پس از تشکیل دولت 
شوروی، یا به خدمت ارتش انگلیس درآمده و یا حتت حمایت های آن ارتش قرارگرفته بودند )دنسترویل، ص ۳۱ و ۳۲ و 
۹۳ و ۲۰۰ - ۲۰۶، ایران و جنگ جهانی اول، ص ۲۵۸، نیکیتین، ص ۲۵۶(، زمانی از ایران خارج شدند که دیگر دولت موقت به 

تاریخ پیوسته بود. بسیاری از این نظامیان جلام گسیخته که پیش از این، با دشمنی های کمرشکن خود علیه مردم، 
منفور ایرانیان شده بودند، در مسیر بازگشت به میهن خود نیز، اعمال زننده خود را همچنان ادامه دادند و گروهی 
از مردم را کشتند و اموال بسیاری را به غارت گرفتند )بیات، فعالیت های کمونیستی در دوره رضاشاه، ص ۱۲، گیلک، ص ۴۵(.

تکرار این گونه اقدامات، موجب حتریک انتقام جوئی های گروهی از مردم ایران شد و در هرجا که توانستند - 
در عملیات فردی یا گروهی- سربازان و افسران بی نظم و انضباط روسی را به قتل رسانیدند )دنسترویل، ص ۱۰۸(. در 
دسامبر ۱۹۱۷، مارلینگ وزیر مختار انگلیس در ایران، مذاکراتی با افسران روسی قزاقخانه اجنام داد و پیشنهاد 
کرد که از پذیرش حکم دولت بلشویک خودداری کرده و بازگشت به روسیه را متوقف کنند و در برابر دریافت پول 
و جتهیزات و حمایت انگلیس، با حفظ سازمان نظامی خود به خدمت آن دولت در آیند )میرزائی، ص ۹۶۴ - ۹۶۵(. 
بازگشت  که قصد  دیگر  بسیاری  و  پذیرفتند،  را  انگلیس  سفارت  روسی پیشنهاد  نظامیان  و  افسران  از  بسیاری 
به روسیه را داشتند، برای مصونیت در برابر انتقام جوئی های احتمالی نهضت جنگل، مداخله ارتش انگلیس و 
پشتیبانی های جنگی آن را پذیرا شدند و در طول زمستان سال ۱۹۱۸ از ایران بیرون رفتند )نک: دنسترویل، ص ۲۰۰ - 
۲۴۰(. بسیاری شان به روس های سفید پیوستند )نک: ایران و جنگ جهانی اول......، ص ۲۵۶ - ۲۶۶، گیلک، ص ۱۰۵ - ۱۸۹(.

اصرار دولت موقت روسیه و رهبران حزب کادت بر ادامه رفتارهای دوره تزاری، و حمایت مطبوعات طرفدار 
روسکوواسلو، از ادامه عملیات سابق ارتش روسیه در ایران و انتقاد های نادرست  دولت موقت، نظیر روزنامه 
بسیار  امیدواری های  با  -که  نهضت  آن  علیه  دروغ گوئی  حتی  و  کوچک خان،  میرزا  و  جنگل  نهضت  از  بیجا  و 
نسبت به آینده مناسبات ایران و روسیه دموکرات، از هر گونه اقدام جنگی علیه نظامیان روسی مستقر در گیالن 
خودداری داشت- خشم و ناامیدی بسیاری از میهن دوستان ایران را برانگیخت و اعتراض گسترده آنان را علیه 
از همین معترضان حق طلب، در  سیاست های دولت موقت روسیه به دنبال داشت. این، در حالی است که برخی 

روز های اول سقوط تزاریسم با آرزومندی سروده بودند که:
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)جنگل، ش ۸، جمعه پنجم ذیقعده ۱۳۳۵هـ.ق، ص ۶ - ۷(.

اما همین روزنامه در شماره های بعد، ضمن شرح مفصلی در باره تداوم سیاست های تزاری در دولت موقت 
از نظامیان روسی و قطع عملیات ویران گر سربازان روسی در  ایران  روسیه، خواستار ختلیه هرچه سریع تر خاک 
تزاری  و لطمات روسیه  و جبران صدمات  امتیازات ظاملانه روس ها،  کلیه  لغو  و  بویژه گیالن  و  مناطق مختلف 
براین  از ارجتاع روسیه -که هم چنان  را  آزادی خواهان روسیه  این روزنامه، در همین حال، حساب  ایران شد.  بر 
از  ایران را ادامه حکومت ارجتاع، و ناشی  کشور حکومت داشت- جدا کرده و اعمال دولت موقت روسیه علیه 
همدستی این نیرو با انگلستان می دانست. گفتگوی روزنامه جنگل در باره تعارض و تضاد میان مصاحل مردم 
ایران با آنچه که روسیه جدید یا دولت موقت به تأسی از روسیه قدیم و دولت تزاری تعقیب می کرد، و انتساب 
اعمال استعماری روسیه جدید در ایران به ارجتاع روسیه و همکاری هایش با انگلیس، و نقش آن در توقف و حتدید 
آزادی و محرومیت ملت روسیه از فواید آن؛ یکی از درخشان ترین اعتراضات ایرانیان به امپریالیسم، و یکی از 
روشن ترین نظریات درباره گستره بی پایان زیان های ویرانگر و کمرشکن امپریالیسم روسیه و انگلیس در ایران و 

هرجای دیگر جهان بوده است )روزنامه جنگل، ش ۹، ص ۱، ش ۱۱، ص ۱- ۵، ش ۱۲، ص ۴، ش ۱۵، ص ۱- ۵(. 
زیرا دولت موقت روسیه که بطور کلی حتت  و بس.  بود  تنها تلخکامی  ایران،  برای  ره آورد روسیۀ »کادت« 
فرمان حزب کادت و متحدان آن بود، با نگهبانی از ترتیبات پوسیده امپریالیسم روسیه تزاری و تعقیب مطالبات 
همان رژیم، و کاربرد بی پروای ابزارهای مناسب همان مطالبات، متام نشاط و شادمانی حاصل از سقوط دولت 
جانشین  بلشویک  دولت  که  هنگامی  همین رو،  از  کرد.  تبدیل  ناامیدی  و  یأس  به  ایرانیان  قلوب  در  را  تزاری 
دولت موقت روسیه شد و فرمان بازگشت نظامیان روس را از ایران صادر کرد، همین روزنامه با خشنودی بسیار 
نوشت:... وقتی بیرق جمهوریت روسیه افراشته شد، قیام ملی شروع گشت. می شود گفت که ایرانیان حساس 
هستند  این  به  قائل  ایرانیان  اغلب  امروز  شدند.  خوشحال  بیشتر  بلکه  روس ها  قدر  به  انقالب،  و  جتدد  این  از 
که انقالب روسیه مقوی آزادی و استقالل است... باید انقالب روسیه را اول قدم در باره اصالح عمومی جهان 
حساب کرد )روزنامه جنگل، ش ۲۳، ص ۱ - ۲(. هنگامی که دولت شوروی آمادگی خود را برای استقرار مناسبات نوین 
سیاسی و الغای امتیازات کمرشکن روسیه در ایران اعالم داشت و سفیر خود را به ایران فرستاد، همین روزنامه در 
انتقاد از دولت وقت ایران که به هر دلیلی -از جمله فشارهای دولت انگلیس- از هرگونه مراوده با دولت شوروی 
خودداری کرده بود، اخطار می کند که: اراده خالق مهربان به سرنگونی ختت ظاملانه نیکالی مخلوع و واژگون 
شدن دولت مستبده روس تعلق گرفت، طریق ترقی را از خاشاک موانع صاف منود و به ما آن را منود. یک سال 
است که از تاریخ بروز این موهبت خدائی می گذرد. یک سال است همه نوع اسباب برای استفاده فراهم گشته. یک 
سال است متام وسائل اصالحات و ارتقاء و خودآرائی برای ما تهیه شده، معهذا یک قدم برنداشتیم و یک ذره به 
مست ترقی نرفتیم. بلکه مشی قهقرائی کرده، روزگار ما بدتر و پریشان تر از ۵ سال قبل گردیده... قشون همه 
دولت ها از ایران رفته مگر انگلیس... مسیو براوین را قبول منی کنند با وجودی که آماده الغای کلیه امتیازات و 
عهود ظاملانه روسیه تزاری است. سفیر روسیه تزاری هنوز در ایران اعتبار دارد. دولت ایران همچنان به قزاقخانه 
چسبیده است. به اسم آتریاد، قزاق زیاد می کنند. انگلیسی ها در جنوب و غرب قشون تشکیل می دهند. در شرق 
سرباز هندی وارد می کنند. در تهران روزی ۴۰۰ نفر از گرسنگی می میرند اما گندم ها در انبارهای رجال ایران دارد 
می پوسد... امروز اختیار متام ایران و متام اختیارات سیاسی و نظامی ایران با سفیر انگلیس است )روزنامه جنگل، 

داد  خواهد  وطن  به  ترقی  آزاد،  روس 
داد خواهد  کهن  ایران  به  خویش  کمک 

داد خواهد  مدن  علم  و  تربیت  بر  تکیه 
داد خواهد  مسن  به  عقیقی  جام  ارغوان 
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ش ۳۰، ص ۱- ۵ و ش ۳۱، ص ۱ و ۲(. 

حتی  بلکه  منی شد.  دیده  روشنفکران  و  آزادی خواهان  در  یا  و  ایران  مردم  توده های  در  تنها  هیجانی  چنین 
متحدان پیشین و مجریان فرامین دولت روسیه تزاری در ایران و کسانی همچون محمدولی خان سپهساالر اعظم 
تنکابنی، چنان از فروپاشی دولت روسیه خرسند و خشنود شدند که گوئی عمر دوباره ای یافته بودند. ببینید همین 
محمدولی خان سپهساالر اعظم که یکی از عوامل انتقال هزاران کیلومتر مربع زمین به دولت روسیه و پذیرنده 
حکم دولت های روسیه و انگلیس برای تشکیل کمیسیون سه جانبه و انتقال دهنده امتیاز بهره برداری از نفت و 
گاز حوزه حکومت خود در تنکابن و توابع آن -از اوشیان چابکسر تا علمده رویان- به آکاکی خوشتاریاست، در 
ذیقعده ۱۳۳۵هـ.ق/اوت ۱۹۱۷ و جمادی االول ۱۳۳۶هـ.ق/فوریه ۱۹۱۸ چه می نویسد: فی احلقیقه آزادی تام متام 
دولت روس را گرفت. از دولت بودن خالص شد و به جهنم واصل شد و دنیا هم از دستشان آسوده شدند. حاال دیگر 
انگلیس و آملان ها هستند. کاش این دو امپراتوری هم برود خالصی کلی بشود... روس ها که به حمداللـه در نهایت 
افتاده دولت شان رفته ملت شان متالشی... بحمداللـه روسیه به جهنم رفته  ذلت و پریشانی، به جان یکدیگر 

است و دنیا از شرشان آسوده )ص ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۵۰ و ۳۵۲(.
تزاری  و میهن دوستی که تالشی دولت  آزادی خواه  آمال روشنفکر  اینجا همان حلظه ای است که میان  آری، 
از  از اراده خالق مهربان و قدم اول در راه اصالح عمومی جهان می دیده، با هیجانی که دامنگیر یکی  را ناشی 
خود  بیان  شکل  در  تنها  که  می گیرد  شکل  توافقی  شده،  ایران  معاصر  تاریخ  دولتمردان  و  فئودال ها  بزرگ ترین 
اختالف دارد. توافقی بر پایه کلیت انسان دوستی نوع بشر،که در اولی مبسوط و متصل است و در دومی منقطع و 
محدود. اما از آجنا که دولت تزاری روسیه به واقع یکی از بزرگ ترین دشمنان بشریت بود، این دو گرایش و ظرفیت 
متفاوت، توافقی را نشان دادند که آرزوی بشریت بود. بی سبب نیست که همه ملت ها و کشورهائی که در معرض و 
دسترس جتاوزات روسیه تزاری قرار داشتند، از انقراض دولت تزاری و سقوط سلسله رومانوف و کارگزارانش -که 
به معنای سقوط طبقات هم تبار چنین حکومتی بود- همان گونه خشنود شدند که جنگل و سپهساالر. این حقیقت 
را به هیچ ترتیبی منی توان پنهان کرد، حتی اگر همانند ویتفوگل ها و کوالکوفسکی ها، تاریخ را وارونه نگریست و 

آن را وارونه نشان داد.
انقالب روسیه -از فوریه تا اکتبر- برای بسیاری از ایرانیان غیرقابل تصور بود. اغلب شان چنین رویداد بزرگی 
را حتی به خواب هم منی دیدند. زیرا در طول یک قرن مناسبات اخیر خود با دولت روسیه، بطور عمده آماج جتاوز و 
ظلم و توهین و تضییع حق و حتقیر ملی شده بودند و آن دولت را یکی از دو رکن اساسی جنگ با عدالت و آزادی ملی 
می شناختند. در این یک قرن، هیچیک از دولت های بزرگ سرمایه داری که خود را مدافع دموکراسی می نامیدند، 
هیچ دستی برای جلوگیری از جتاوزات روسیه تزاری برنیاوردند و همواره موجب پیشرفت مقاصد او شدند. چرا که 
خود نیز چنین بودند و این حقیقت زننده را ژنرال دنسترویل بخوبی و به عیان بازگفته است. آجنا که می گوید: ما 
نبایستی طوری رفتار بکنیم که ایرانیان هوشیار شده بفهمند ما با اینکه خودمان یک مملکت دموکراسی هستیم، 

در مملکت آنها، مالکین و سرمایه داران عمده را بر علیه نهضت دموکراسی تقویت می کنیم )ص ۱۷۳(.
دموکراسی،  بر  مبتنی  دولت های  حمایت  گونه  هر  از  برخورداری  بدون  و  تنها  قرن،  یک  قریب  ایران  مردم 
مضروب شالق ها و شوشکه ها و اسب ها و قاطر های اتباع متجاوز دولت تزاری بودند )شیل، ص ۲۱۱ – ۲۱۲، تورنر – نقل 
از کسروی – ص ۴۷۲ – ۴۷۳، دیکسون، ص ۱۵۶(. آنان با گوشت و پوست خود جتربه کرده بودند که امپریالیسم روس بنا 

به مقتضیات ذاتی خود، حتی می تواند محبت و احسان ایرانیان را با جنایت پاسخ دهد -به داستان تکان دهنده 
دوستی خاله خرسه نوشته محمدعلی جمال زاده در کتاب »یکی بود یکی نبود« بنگرید. شاید سرگذشت حبیب اللـه 



صدسالگی اکتبر156/ مهر ۱۳۹۶ / دانش و مردم 

از  ایران، گسترده تر  انگلیس در  و  )ص ۶۹ – ۸۴(. ستمگری های استعمار روسیه  ایران تکرار شده باشد-  بارها در 
کاسنت  در  تأثیری  ایرانیان  از  جهان  آزادی خواه  و  مترقی  شخصیت های  و  سازمان ها  و  احزاب  حمایت  که  بود  آن 
دامنه های آن داشته باشد. در مقابل، روند روبه رشد آزادی خواهی که در طول قرن ۱۹ بارها خود را آشکار کرده 
بود، بویژه در حوادث انقالب مشروطیت و سرکوبی انقالب توسط روسیه تزاری و امپریالیسم انگلستان - فراخور 
نظیر  بود.  آمده  ایرانیان  کمک  به  پارملانی-  و  حقوقی  دعوای  تا  گرفته  قهر  از  اجتماعی،  و  سیاسی  مقتضیات 
مشارکت سوسیال دموکرات های روسیه در انقالب مشروطیت -یکی از آنان مردی به نام والدیمیر از فرماندهان 
شورش رزم ناو پومتکین بود که در سال ۱۳۲۷هـ.ق در رشت بر اثر انفجار مبب در دستانش کشته شد )رابینو، ص ۵۲ – 
۵۳(- و حمایت های جانانه ادوارد براون و کمیته ایران در لندن از انقالب مشروطه و افشای وحشیگری های ارتش 

تزاریسم  احتمال سقوط  از  ایران تصوری  همراهی هائی، مردم  علیرغم چنین  و  همه  این  با  آذربایجان.  در  روسیه 
روسیه نداشتند و این حقیقت از همه جای گزارش های ایرانیانی که به وقوع چنین رویداد بزرگی اشاره کرده اند، 
فوران می زند. برای اینکه آشنائی بیشتری با چنین احساساتی به  ست آید به برخی از منونه های آن اشاره می کنیم:
کسروی می نویسد که در بهار ۱۲۹۶، شورش روسیه اتفاق افتاد و نیکال استعفاء داد:... این پیشامد چیزی 
بود که کمتر کسی در ایران آن را می اندیشید و کمتر کسی امید به چنان پیشامدی می بست. ایرانیان پایان جنگ را 
می پائیدند و به شکست روس امید ها می بستند ولی به شورش در درون روسستان و برافتادن خاندان سیصدساله 

رومانوف، کسی گمان منی برد )تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص ۷۱۰(.
متحیر  خواندم:  را  روسیه  انقالب  وقایع  اخبار  اینکه  از  پس  می گوید  سنجابی  مقتدر  سردار  علی اکبرخان 
ماندم. آیا این وقایع راست است، آیا خواب می بینم؟ از وجد در پوست خود منی گنجیدم. سپس نامه شاهزاده 
محمدباقر میرزا را خواندم که با قلم پر شور و خردمندانه خویش وضع روز و از هم پاشیدگی انضباط سپاهیان 

روس را تشریح کرده و تغییرات بزرگ آینده را نوید می داد )ص ۴۰۶(. 
ابوالقاسم کحال زاده، منشی سفارت آملان در سال های جنگ اول جهانی نوشته است که: یکی از بزرگ ترین 
اتفاقات جهانی در اواخر سال ۱۲۹۵/ماه فوریه۱۹۱۷، استعفای تزار نیکالی دوم امپراتور روسیه بود که جهان 
را به حیرت درآورد و بخصوص در ایران از نظر مظاملی که در عهد سلطنت تزار نیکالی دوم به ایران و ایرانیان روا 
داشته بود، بیش از اغلب ممالک دیگر تاثیر کرد... خدای بزرگ ایران، طوری در موقع سختی به داد ایران رسید 

که تاریخ نظیر آن را کمتر دیده است )ص ۲۷۷ – ۲۷۹(.
مورخ الدوله سپهر آورده است که: انقالب عظیم و بی مانند روسیه و تغییر رژیم... در اوضاع اقتصادی و 
سیاسی ایران، اثر عمیقی بخشید و فشار نظامی روس تزاری که بیش از یک قرن روی سینه ایران سنگینی داشت، 

ناگهان برطرف و برای میهن پرستان ایرانی، روزنه امیدی منودار گردید )ص ۴۵۱(.
)اسفند(  ۳۰حوت  برابر  ۱۳۳۵هـ.ق  سال  جمادی االولی   ۲۶ سه شنبه  مورخ  شماره  در  ایران  رمسی  روزنامه 
محیط دنیا مملو از حوادث حیرت انگیز عظیمی است که تاریخ بشر نظیرش را ندیده و در  ۱۲۹۵ش می نویسد: 
خویش  جنس  در  اسالو،  نژاد  بزرگ  مناینده  انقالب  کبیر  جنبش  و  روسیه  ملی  نهضت  وقایع،  این  متامت  میان 
منحصر به فرد، و در تاریخ روسیه از زمان تشکیل آن مملکت، بی فرد و نظیر است.حوادث فوق العاده عظیم و 
مهابت انگیز روسیه، واژگون شدن اساس ارجتاعی و بالنتیجه نهضت سراسر عظمت یک ملت سیصد و بیست 

کروری و استقرار حکومت ملی را حکایت می کند )عین السلطنه سالور، ص ۴۷۵۳(.
در این حیرت و تعجب، ایرانیان تنها نبودند و آن دسته از خارجیانی که در همان سال ها مأموریت هائی در 
ویلیام  است.  حیرت هائی  و  بهت  چنین  از  سرشار  که  گذاشته اند،  بجا  روز ها  آن  از  یادداشت هائی  داشتند،  ایران 
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دیکسون افسر انگلیسی مأمور در خراسان در خاطرات خود نوشته 
نفع  به  تزار  کناره گیری  اعالم  با   ۱۹۱۷ سال  اوایل  در  که:  است 
او  همکار  دنسترویل،  ژنرال  و   )۳۶ )ص  خورد  یکه  جهان  برادرش، 
انفجار مدهش انقالب و پرواز روح  در شمال ایران، این رویداد را: 
بلشویسم در فضای عالم و انتشار میکروب انقالب در میان کلیه 

اقوام و ملل خوانده بود )ص ۴۲ و ۷8(. 
انتشار اخبار انقالب روسیه در ایران، حتی سریع تر از انتشار 
آن در قسمت های بزرگی از قلمرو روسیه تزاری بود. ده ها هزار سرباز 
وسائل  اقسام  و  انواع  با  بودند،  مستقر  ایران  در  که  روس  افسر  و 
مردمانی  خنستین  جمله  از  شاید  و  داشتند  ارتباط  خود  کشور  با 
انقالب  از  روسیه،  خارج  در  خود  هم وطنان  سایر  از  زودتر  که  بودند 
فوریه با خبر شده بودند. ازسوی دیگر آرزومندی های ایرانیان برای 
چنان  می کرد،  سنگینی  آنان  بر  قرن  یک  که  مفرطی  ستمگری  دفع 
به  باد  و  برق  سرعت  به  می یافت  باره  این  در  هرچه  که  بود  شتابان 
در  روسی  امتیازات  انواع  صاحبان  همچنین  می رسانید.  ایرانیان 
ایران که ناگزیر از برقراری ارتباطات روزانه با مؤسسات خود در ایران بودند، حتی زودتر از نظامیان و منایندگان 
این مؤسسات، شیالت  از  را به مؤسسات خود اطالع می دادند. یکی  دیپلماتیک روسیه، وقوع چنین حتوالتی 
لیانازوف در بندر انزلی بود، که نسخه ای از تلگراف بی سیم دولت موقت روسیه درباره تغییر رژیم، به دست رئیس 
آن مؤسسه در تهران رسید -۲۸ یا ۲۹ فوریه- و هم او نسخه ای از آن را به حمید سیاح، دیپلمات ایرانی داد. او نیز 

تلگراف فوق را به میرزاحسن خان مشیرالدوله رسانید )مورخ الدوله سپهر، ص ۴۴۶ – ۴۴۷(.
که  روس  هواداران  بویژه  نکردند.  باور  را  آن  بسیاری  رسید،  آگاهی  این  که  خنست  می نویسد:  کسروی 
هیچ باورکردن منی خواستند و به گوینده ریشخند و سرزنش می منودند... و سپس که آگاهی پیاپی شد و دیگر 
آنکه  بود. شگفت  دیدنی  اینان  نباشند. راستی حال  که زودباور  پند می دادند  به مردم  باور نکردن مناند،  جای 
قرار  بر  کمیته ها  و  بجوشیدند  قزاق ها  و  سالدات ها  همه جا  در  سرزد.  روسیان  خود  از  شادی  و  جشن  خنستین 
کردند و آزادی خواهی ها از خود منودند و به سراغ آزادی خواهان ایرانی آمده... و با دسِت کارگزار پیشنهاد کردند 
که روزی برگزیده شود و دسته های روس و ایرانی بر سر خاک ثقةاالسالم و دیگر کشتگان بروند. روز آدینه ۲۵ 
خرداد، دسته های ایرانی و روس خنست به سربازخانه آمدند و شیخ محمد خیابانی و قنبروف رئیس کمیته اجرائی 
روسیان سخنرانی کردند... امروز یکی از روزهای نیک تبریز شمرده می شد. دست ستمگری به سوی ایران دراز 
شده و گلوی غیرمتندانی را فشرده بود و امروز دور و نزدیک از آن دست، بیزاری می منودند... تیره دالنی که به 
چیرگی بیگانگان خرسندی داده و مردان غیرمتندی را از دار آویزان دیده و شادی ها منوده بودند، امروز سرافکنده 
و شرمنده گردیدند. یکی از آشنایامن می گفت در گورستان امیرخیز، بر سر خاک کشته ای، زنانی دیدم نشسته و 
شمع افروخته اند و دختربچگانی دیدم که رخت های نیمه نو بر تن کرده... و نگاه های کودکانه به راه دوخته اند. 
این  نیز که نویسنده  را رها کردم. من  نتوانستم و جلوی گریه  نیز پدر کشته ایم. خودداری  توگفتی می گفتند ما 
کتامب، به اینجا که رسیدم جلو گریه را رها کرده ام. می گریم و نفرین می فرستم به آن تیره دالنی که این مردان را به 

کشنت دادند )تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص ۷۱۰ – ۷۲۰(.
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انقالب اکتبر و ایران
انقالب فوریه با همان سرعتی که امید آفرید، به همان ترتیب به یأس مبدل شد. اما انقالب اکتبر و انتقال 
قدرت به دولت شوروی، بار دیگر این امیدواری ها را احیاء کرد و نیروی بیشتری بدان بخشید و دوران نوینی در 
مناسبات میان روس ها و ایرانیان آغاز گردید که آفاق اجتماعی دیگری را خبر می داد و مضامین دیگری در خود 
داشت. دولت جدید از همان آغاز حکومت خود، با صدور اعالمیه هائی در نوامبر و دسامبر ۱۹۱۷ و ژانویه ۱۹۱۸، و 
طی نامه نگاری ها و گفتگو ها با منایندگان دولت ایران، الغای تزاریسم و توقف عملیات ستمگرانه علیه خلق ها و 
ملت های همسایه و الغای متام قراردادها و امتیازات استعماری دولت سابق و اتباع آن را در ایران؛ و خروج فوری 
و بی قیدوشرط نظامیان روسی را از ایران اعالم داشت )شاکری، ص ۱۸۳– ۱۸۶، ابراهیموف، ص ۱۲۹ و ۱۳۰، مورخ الدوله سپر، 
ص ۴۵۲ و ۴۵۶ و ۴۵۷، یقیکیان، ص ۲۰(. دولت عبداملجید میرزا عین الدوله نیز آماده شناسائی دولت شوروی شد و از 

طریق مناینده سیاسی ایران در پتروگراد، نامه ای در ستایش و تشکر از دولت شوروی بابت الغای امتیازات دولت 
سابق منتشر منود و آمادگی خود را برای گفتگو درباره آینده مناسبات ایران و شوروی اعالم کرد. اما این وعده ها 
تنها و تنها به دستور صریح سفارت انگلیس در تهران هیچگاه اجنام نشد و کلیه متهیدات دولت شوروی برای 
تشکیل روابط جدید با ایران به جائی نرسید. این، در حالی بود که منایندگان سیاسی ایران در روسیه، در موافقت 
هرچه سریع تر دولت با پیشنهاد های شوروی هشدار می دادند که: حلظه حساسی برای ایران فرا رسیده است به ویژه 

این که برنامه دولت کنونی چنان مساعد به حال ایران است که نادیده گرفنت آن ناممکن است )شاکری، ص ۱۸۶(. 
اولین سفیر دولت شوروی به نام فئودور براوین، در ایام صدارت میرزاحسن خان مستوفی املمالک به تهران 
آمد. او در هفته اول بهمن سال ۱۲۹۶ش وارد تهران شد و در گراند هتل اقامت گزید. از همان روز، مالقات هایش را 
با مردم و آزادی خواهان و دولتیان آغاز کرد و پیشنهادهای دولت شوروی را که از قبل نیز اعالم شده بود، دوباره 
اتر  ایران منتشر کرد و فون  به دولتیان و مردم اعالم کرد. چندی بعد همه آنها را در یکی از شماره های روزنامه 
سفیر سابق روسیه تزاری در ایران را، جنایتکار حتت تعقیب نامید و خواستار لغو تشریفات دولتی درباره او شد. 
از موافقت دولت شوروی با جبران خسارات وارده بر مردم ایران در طول جنگ -به شرط مشارکت دولت انگلیس 
اما دولت میرزاحسن خان مستوفی املمالک و سپس دولت جنفقلی خان صمصام السلطنه  برنامه- گفت.  این  در 
بختیاری، به فرمان سفارت انگلیس، کمترین اعتنائی به سفارت براوین و پیشنهادهای او نکردند. اما جنبش های 
ایران و بویژه مردم تهران که مخاطبان مستقیم پیشنهاد های براوین و آرزومند  سیاسی و اجتماعی گوشه و کنار 
فرصت های  چنین  رفنت  دست  از  و  ایران  دولت  تعلل  علیه  بودند،  شوروی  دولت  زودتر پیشنهاد های  هرچه  حتقق 
بی نظیر و استثنائی، زبان به شکایت گشودند و به احناء گوناگون اعتراضات خود را اظهار می کردند )روزنامه جنگل، 

س ۱، ش ۲۶، یکشنبه ۱۹ جمادی االول ۱۳۳۶ هـ.ق، ص ۵ و س ۱، ش ۳۱، یکشنبه ۲۰ رجب ۱۳۳۶هـ.ق، ص ۱(.

در این ماه ها، گرایش مردم تهران و کلیه نقاطی که در گذشته آسیب دیده دولت و ارتش روسیه بودند )نک: 
دنسترویل، ص ۴۲( حتت تأثیر گذشت های دولت شوروی و حمایت های آزادی خواهان ایران از شوروی، باال گرفت و 

فعالیت های پیگیرانه و مستمر فئودور براوین برای انتشار پیشنهاد های شوروی در جامعه، موجی از شادی در 
میان مردم برانگیخت و احساسات دوستانه آنان را نسبت به دولت شوروی که از قبل شدت گرفته بود، دوچندان 
کرد. مردم، خود مبلغ و مروج پیشنهاد های دولت شوروی شدند و مفاد آن پیشنهاد ها و سخنان براوین را دهان به 
دهان نقل می کردند. سفارت انگلیس که قادر به جلوگیری از چنین احساساتی نبود، برای مقابله با چنین موجی 
از ارسال  را قطع کرد و مانع  او  و تلگرافی  تلفنی  ارتباطات  و کلیه  براوین دید  را در تشدید محدودیت های  چاره 
گزارش های او به مسکو شد. دولت شوروی نیز که دچار جنگ داخلی شده بود پس از چندی، براوین را از تهران 
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احضار کرد و او را به افغانستان فرستاد )شاکری، ص ۱۸۷ – ۱۹۰(.
چندی بعد میرزاحسن خان وثوق الدوله جانشین صمصام السلطنه شد و از همان آغاز نشان داد که مخالف 
باال  شوروی  علیه  ایران  دولت  خصومت  او،  صدارت  دورۀ  در  است.  شوروی  دولت  با  پیوندی  و  رابطه  هرگونه 
گرفت. سفارت ایران در مسکو تعطیل شد و اطاعت از تصمیمات و سیاست های سفارت انگلیس در تهران علیه 
شوروی و علیه آزادی ایران افزایش چشمگیری یافت. وثوق الدوله که خود، بیشتر از دولت انگلستان با عدالت 
افراطی  این اعمال چنان  با دل و جان اطاعت می کرد و  را  آزادی مخالفت داشت، فرامین انگلیسی ها  و ترقی و 
و نامعمول شده بود که صدای اعتراض ادوین مونتگیو وزیر هند در کابینه انگلیس را درآورد. او خطاب به لرد 
کرزن وزیر خارجه نوشت: شما با منع ایران از ورود به حالت صلح با دولت شوروی، مسؤولیت بزرگی را به گردن 
می گیرید... با ممانعت از ورود ایران به استقرار رابطه با روسیه، شما بر تعهدی تاکید می گذارید که ما منی توانیم 

اجنام دهیم )غنی، ص ۱۰۹(.
اقدامات وثوق الدوله آشکارا اعالم دشمنی و جنگ با دولت شوروی بود و به همین انگیزه رفتاری به مراتب 
داد.  نشان  خود  از  -کاالمیتسوف-  ایران  به  شوروی  دولت  فرستاده  دومین  با  قبلی  دولت های  رفتار  از  زننده تر 
سفیر جدید شوروی چند روز پس از ورود به تهران اعالمیه ای صادر کرد و در آن، سفارت انگلیس را که همراه با 
فون اتر آخرین کاردار روسیه تزاری، و هیأت دیپلماتیک همراه او در ایران، دولِت روس های سفید را دولت قانونی 
متام روسیه اعالم کرده بودند، مورد حمله و نکوهش قرار داد و به دولت ایران هشدار داد که شناسائی آن دولت 
از جانب ایران، یک اقدام غیردوستانه نسبت به شوروی تلقی خواهد شد. استقبال مردم تهران از کاالمیتسوف 
و همفکری ها و همکاری های مردم با او آشکار و گسترده بود و او به استناد همین احساسات، خطاب به وزارت 
خارجه ایران اعالم منود که: هرچند پاسخ منفی شما به دولت شوروی، از طرف دولت انگلیس دیکته شده اما از 
این واقعیت که مردم ایران مرا به رمسیت می شناسند، احساس آرامش می کنم. کاالمیتسوف در گزارش های خود به 
مسکو بارها از وسعت احساسات دوستانه مردم تهران و نقاط دیگر سخن گفته و در عین حال هشدار داده بود که 
وسعت عقب ماندگی ها بسیار است و رویای یک دگرگونی ریشه ای در ایران پایه ای ندارد. زیرا کشور به کلی فاقد 
کارگران صنعتی و سازمان های دهقانی است و مردم اغلب منکوب تعصبات رایج و استثمار بی رحمانه خان ها 
و مقامات حکومتی ای هستند که بیش از ۷۰% امالک و اراضی متعلق به آنان است و جز با تالش های بی وقفه و 
پیگیر و تبلیغات مفید منی توان این مردم جسور را به جانب هدف ها و آرمان های انقالب و ترقی خواهانه سوق داد.

سفارت انگلیس و دولت ایران برای خاموش کردن او به قهر متوسل شدند. در ۱۳آبان ۱۲۹۷ش/۳نوامبر ۱۹۱۸، 
گروهی از قزاقان ایرانی به فرماندهی افسران روس طرفدار روس های سفید، و به همراهی وزیر مختار روسیه تزاری، 
به اقامتگاه کاالمیتسوف حمله کردند و همه اعضای سفارت را و همسران شان را بازداشت منودند. اما کاالمیتسوف 
از محل حادثه گریخت و با کمک های ایرانیان دموکرات و طرفدار دولت شوروی، مخفی شد. وی در خرداد ۱۲۹۸ش 
خود را به شوروی رسانید و دوباره در تیرماه همان سال به سفارت شوروی در ایران منصوب شد. او با مشکالت بسیار 
خود را به سواحل شمالی ایران رسانید. اما توسط انگلیسی ها شناسائی شد و نظامیان انگلیسی و قزاقان روسی و 
ایرانی، او را دستگیر و شکنجه کردند. نهایتًا وی  را در روز سوم شهریور ۱۲۹۸ش/ ۲۴اوت ۱۹۱۹ به همراه کاراخانیان 
-همکار سابقش که در روز ۱۳آبان سال گذشته بازداشت شده بود- تیرباران کردند. این اعدام هم زمان بود با اعالم 

قرارداد ۱۹۱۹ )شاکری، ص ۱۹۰ – ۱۹۲، بیات، فعالیت های کمونیستی در دوره رضاشاه، ص ۱۳ – ۱۷(.
دولت شوروی علیرغم ناسپاسی های خیانت کارانه هیأت حاکمه ایران، توجه خود را به مردم ایران و از آنچه 
که در ایران می گذشت منحرف نکرد. پس از توافق میان وثوق الدوله و سفارت انگلیس بر سر قرارداد قیمومیت بر 
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ایران یا همان قرارداد ۱۹۱۹، چیچرین کمیسر امور خارجه 
شوروی در روز ۳۰ آگوست همان سال اعالمیه ای علیه آن 
صادر کرد و تصریح منود که دولت شوروی به هیچ ترتیبی، 
بی اعتبار  را  آن  و  منی شناسد  رمسیت  به  را  قرارداد  این 
می داند. وی خطاب به هیأت حاکمه ایران گفت: روسیه 
همچون  و  کرده  حتقیر  را  شما  همواره  انگلیس  و  تزاری 
زمانی  که  شما  می کردند...  رفتار  شما  با  دون پایگان 
قدرمتند بودید، زیر فشار طاقت فرسای دولت مستبد و 
سران آزمند فئودال، به پائین ترین مرتبه فقر فرو افتادید. 

راهزنان انگلیسی و ماموران تزاری که اکنون در پی فتوحات جدید هستند، بتدریج شما را به سطحی پائین تر از 
بندگی سوق داده و به حفظ یوغ ستمگری کمک کرده اند )شاکری، ص ۱۹۳ – ۱۹۴(.

فعالیت های سفارت انگلیس و دولت وثوق الدوله علیه شوروی و فشارهای دولت ایران بر مخالفان قرارداد 
درجنبش های  بویژه  گرایش ها،  این  نبرد.  بین  از  را  آن  اما  داد؛  کاهش  را  شوروی  دولت  به  گرایش  سرعت   ،۱۹۱۹
اجتماعی ایران نظیر نهضت جنگل، شکل و کارکرد ویژه ای گرفت و به همکاری وسیع میان این جنبش ها و دولت 

شوروی منتهی شد.
داستان نهضت جنگل و تشکیل دولت شوروی گیالن با همکاری دولت شوروی و ارتش سرخ و بلشویک های 
ایرانی، مشهورتر از آن است که نیازمند شرح باشد )نک: فخرائی، سردار جنگل، گیلک، شاکری، میالد زخم، برگ های جنگل(. 
و  دیلمان  نظیر  گیالن  از  مناطقی  در  جنبش،  خاموشی  از  پس  باقی ماندگانشان  و  جنگل  نهضت  فعاالن  برخی 
سیاهکل و فومن تا چندی به مقاومت علیه حکوت نظامی و تعقیب خواسته های سابق خود ادامه دادند. اما پس 

از چندی، همگی آنان خاموش شدند.
قیام شیخ محمد خیابانی و تأسیس »آزادیستان«، به وضوح حتت تأثیر انقالب اکتبر و استقرار دولت شوروی 
صورت گرفت. مطالبات سیاسی و اجتماعِی سوسیال دموکراتیک فراگیر آن، چنان آشکار بود که بی نیاز از شرح 
بر  مراغه  در  جمهوری  به  شبیه  حکومتی  مراغه ای،  کبیرآقا  فرزند  عدل الدوله،  ربیع آقا  روزها،  همین  در  است. 
که پس از قتل شیخ محمد، خاموش شد. عدل الدوله کبیری درحکومت فرقه  پا منود )مخبرالسلطنه هدایت، ص ۳۱۵( 

دموکرات آذربایجان وزیر پست و تلگراف بود و در ۱۷دی ماه سال ۱۳۲۵ به حکم دادگاه نظامی اعدام شد. 
 اجنمن احتاد ملی طبرستان در سال های ۱۲۹۶ – ۱۳۰۰ش با وجود انواع تناقضاتی که در خود داشت، در نهایت 
او،  همچون  خوانینی  و  سوادکوهی  امیرموید  دخالت  اگر  بود.  مشروطه  انقالب  مطالبات  از  برخی  حتقق  به دنبال 
خصلت های دموکراتیک نهضت احتاد ملی طبرستان را کم رنگ می کرد، در عوض حضور کسانی همچون میرزا 
ابراهیم خان اعظام السلطنه اسفندیاری از مجاهدین فتح تهران و پدر نیما یوشیج و الدبن اسفندیاری در این نهضت 
)نوری اسفندیاری، ص ۹۹ – ۱۰۰(، آن را از جهت دیگری که همان ترقی خواهی بود، تقویت می منود. این نهضت آشکارا 

از تأثیرات آن دو  حتت تأثیر انقالب های دوگانه روسیه در سال ۱۹۱۷ شکل گرفت و بخشی از مطالباتش ناشی 
 .)۶۰۳ ص  مقصودلو،  وکیل الدوله   ،۷۶  –  ۷۵ ص  فورتسکیو،   ،۵۱۹۹ ص  سالور،  السلطنه  عین   ،۱۹۷  –۱۹۰ ص  )امیرموید،  بود  انقالب 
از میان همان سلسله، لهاک خان ساالرجنگ باوند بیرون آمد که در سال ۱۳۰۵، بر دولت رضا شاه پهلوی شورید 
و تقسیم زمین را به رعایا وعده داد و شمال خراسان را از مراوه تپه تا شیروان تسخیر کرد و چون مغلوب شد به 

شوروی گریخت )باوند، ص ۱۶۱ – ۱۶۲(.
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جریان توسعه احتاد قومی میان ترکمن های ایران که بطور مشخص از سال های ۱۳۳۶ – ۱۳۳۷هـ.ق آغاز شده بود، 
آشکارا حتت تأثیر انقالب اکتبر و دولت شوروی و متحدان ایرانی آن قرار داشت. همین روند منتهی به نوعی جنبش 

جمهوری خواهی ترکمن ها به رهبری عثمان آخوند شد )عین السلطنه سالور، ص ۵۱۹۹، باوند، ص ۱۶۰، لوگاشوا، ص ۱۳۳ – ۱۴۶(.
گروهی از خوانین و خرده مالکان و شهریان مازندران غربی )شهرستان های امروزی رویان و نوشهر و چالوس( 
که رقیبان و مخالفان خاندان محمدولی خان سپهساالر اعظم بودند، در سال ۱۳۳۴هـ.ق هم زمان با ظهور نهضت 
 –  ۱۳۳۶ سال های  در  هم اینان  نبردند.  جائی  به  راه  اما  شدند،  خود  منطقه  در  قیامی  چنین  پیشبرد  آماده  جنگل 
ثالث  محال  و  تنکابن  در  خلعتبری  خانواده  نفوذ  و  قدرت  وسیع  کاهش  به دنبال  و  ۱۹۱۹م،   – ۱۳۳۷هـ.ق/۱۹۱۸ 
از مجاهدین مشروطه،  به فرماندهی میرزاعلی خان ساالر فاحت  و کجور(،  و کالرستاق  آن )کالردشت  به  وابسته 
و کریم خان شجاع نظام خواجه وند رویانی و برادرانش، به تنکابن تاختند و اموال بسیاری از خانواده خلعتبری و 

اتباع آن را غارت کردند )فورتسکیو، ص ۹۰ – ۹۲، عین السلطنه سالور، ص ۵۷۷۷(.
برخی شورش گران مخالف فئودال ها در شمال خراسان، از سال ۱۳۳۵هـ.ق/۱۹۱۷م، حتت تأثیر انقالب فوریه 
و بعد ها انقالب اکتبر، عملیاتی را علیه دولت ایران و مالکان منطقه آغاز کردند که تا قیام ژاندارمری خراسان به 
فرماندهی کلنل پسیان ادامه یافت. از آجنا که کلنل، به این دسته از شورش ها اعتقادی نداشت و آنها را مانع از 
پیشبرد قیام می دانست، با چنین حرکاتی مخالف بود. مشهورترین سرکرده این گونه مبارزات ضدفئودالی شمال 
در  نفر  دو  هر  که  بودند  اللـه وردی خان  برادرش  و  شادلو(  )خداوردی خان  سردار  خدو خان  سال ها،  این  در  خراسان 

تابستان سال ۱۳۰۰ به دستور کلنل اعدام شدند )جنبش کلنل......، ص ۵۰ و ۵۲ و ۵۹ و ۶۹، صارم املمالک، ص ۱۹۷(. 
گرایش های  از  رنگی  آغاز  در  که  پسیان  محمدتقی خان  کلنل  فرماندهی  به  خراسان  ژاندارمری  قیام 
دیگری موافق  چیز  هر  از  که بیش  را تعقیب می کرد  حیات خود مطالباتی  آخر  در ماه های  شبه فاشیستی داشت، 
دموکراسی فراگیر سوسیال دموکراتیک اکتبری بود. چنین دگرگونی هائی به وضوح در اعالمیه های طرفداران کلنل 
و قیام ژاندارمری  دیده می شود. آجنا که می گویند: »موفق و منصور باد متام آزادی خواهان و پرستاران کارگران« 
و یا: »متنفذین داخل که خون طبقات رجنبر ایرانی را می مکند و آنان را از جمیع منافع  )انقالب خراسان، ص ۹۶(. 

این  برای کارگران و دهاقین  نوینی  باید شدیدًا کیفر شده و یک زندگانی  اجتماعی و حیاتی محروم می خواهند، 
سرزمین ساخت« )همان، ص ۲۴۱(. این قیام توسط نیروهائی هدایت می شد که بیش از پیش به بلشویک ها و دولت 
شوروی نزدیک شده و رفتار های تشکیالتی و سیاسی نزدیک به حزب بلشویک و دولت شوروی را در پیش گرفته 

بودند )جنبش کلنل....، ص ۹۹ – ۱۰۱ و ۱۰۳ – ۱۰۴(.
دست  به  مشروطیت  سرکوبی  از  پس  که  را  ایران  شمال  از  مناطقی  دهقانان  مطالبات  برخی  اکتبر،  انقالب 
روس ها مسکوت شده بود، و بعضًا بنا به خواسته زمین داران از کنسولگری های روسیه، به دست قزاقان روس و 
ایرانی متوقف و موقوف شده بود، دوباره زنده کرد و به جریان انداخت. طرح این مطالبات به حوادثی منجر شد که 
البته در نهایت نتیجه ای برای دهقانان نداشت، اما در هر حال نشانه ای از ضرورت های اجتماعی، و انعکاسی 
به  رجوع  با  ۱۳۳۲هـ.ق/۱۹۱۴م،  سال  در  سالور  عین السلطنه  بود.  اکتبر  انقالب  از  ایران  جامعه  تأثیرپذیری  از 
کنسولگری روسیه در قزوین، خواهان دخالت او در تنبیه رعایای شورشی املوت شد. کنسول یک واحد قزاق را 
به املوت فرستاد. آنان نیز رعایا را تنبیه و مجازات کرده و تیول داری او را بر املوت مسجل منودند. اما اعتراض 
دهقانی، همچون آتش زیر خاکستر، در سال ۱۳۳۷هـ.ق بار دیگر شعله کشید و این بار با همکاری علی اصغرخان 
در  را  عین السلطنه  حکومتی  و  مسکونی  قلعه  بود،  عین السلطنه  هم آورد  و  رقیب  خود  که  تنکابنی  ساعدالدوله 
زوارک ختریب کرد و مانع از استقرار دوباره او در املوت شد )عین السلطنه، ص ۴۱۴۷– ۴۱۹۴ و ۵۴۹۸ – ۵۵۴۱، فورتسکیو، 
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ص ۱۲۱ – ۱۲۲، املوتی، ص ۵۵ - ۱۳۶(.

نیز  سابق  روسیه  قلمرو  ساکن  ایرانیان  احوال  بر  بلکه  ایران،  در  ساکن  مردم  احوال  در  تنها  نه  اکتبر  انقالب 
تأثیرات جدی و اساسی داشته است. به همین سبب نیز اکثر ایرانیان ساکن و شاغل در قفقاز و ماوراء قفقاز - از 
اینان در صنایع  اکتبر و دولت شوروی شده بودند. اغلب  انقالب  تا رودخانه ارس- دوستداران  شمال داغستان 
کوچک و بزرگ مناطق یادشده اشتغال داشتند و اگر از جنبشی حمایت می کردند و یا به آن می پیوستند، بلشویسم 
و دولت شوروی بود. اینان که در میان مردم مناطق یاد شده به »همشهری« موسوم بودند، به هنگام وقوع جنگ 
داخلی و نبردهای میان بلشویک ها و مساوات چی ها، بنا به دالئل روشنی جانب بلشویک ها را گرفتند. آنان از 
اعماق ستم و تنگدستی و حتقیر و ناکامی بیرون می آمدند و چون با جنبش سوسیال دموکراسی روسیه آشنا شدند، 
گرایش بلشویسم را پذیرفتند. به انقالب اکتبر پیوستند و بسیاری از آنان در جنگ داخلی به خدمت دولت شوروی 
در آمدند و سربازان ارتش سرخ شدند. مساوات چی ها نیز در آن ماه هائی که بر آذربایجان حکومت کردند، برای تنبیه 
و مجازات ایرانیان »هم شهری«، دسته دسته از آنان را بازداشت کرده و به اجبار به جبهه های جنگ می فرستادند. 
رضاعلی خان دیوان بیگی که در سفر بازگشت از مهاجرت به ایران، خود به چنین حادثه ای مبتال شده و کم مانده 
بود که به یکی از همین جبهه ها فرستاده شود، در گزارشی از این وقایع می نویسد که چون به خان خوئیسکی، رئیس 
جمهوری آذربایجان مساوات چی، از این اعمال شکایت کرده و اعتراض منودم، در پاسخ من اظهار داشت که: در 
نبرد جمهوری خواهان آذربایجان با اجنبی پرستان بادکوبه ای، بسیاری از کارگران ایرانی مقیم باکو، طرف دشمنان 

ما را گرفته اند. ما هم ناچار معارضه به مثل می کنیم )سفر مهاجرت در خنستین جنگ جهانی، ص ۱۳۵(.
جنبش کارگری ایران دقیقًا بعد از انقالب اکتبر و تشکیل دولت شوروی، بالندگی گرفت. در تهران، تا سال 
۱۹۱۸ فقط یک احتادیه به نام احتادیه کارگران مطبعه وجود داشت. اما در فاصله میان ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ بیش از ۱۱ 
احتادیه کارگری و صنفی - برخی آمار حکایت از ۱۵ احتادیه دارند - با هشت هزار عضو در تهران تشکیل شد. این 

احتادیه ها عبارت بودند از: 
- کارگران خباز ۲ هزار عضو. - کارگران چاپخانه ها ۲ هزار عضو.  

- مستخدمان پست ۱۰۰ عضو. - مستخدمان تلگراف خانه ۵۶۴ عضو. 
- شاگران مغازه ها ۸۰ عضو. - معلمان ۴۰۰ عضو.   

- نوکران جتار ۱۲۰ عضو. - خیاطان ۱۰۰۰ عضو.   
- کفاشان ۱۸۰۰ عضو. - خراطان ۱۵۰ عضو.   

- کارگران قناد ۴۰۰ عضو. 
نهضت تأسیس احتادیه های کارگری و صنفی در مناطق دیگر شمال و مرکز ایران نیز سرعت گرفته بود. در این 
سال ها چند تشکل کارگری و صنفی در تبریز با صد ها عضو تشکیل شد. و این، جدا از اعضای احتادیه کارگران 
قایقرانان،  احتادیه های  شد.  تشکیل  سال ها  همین  در  نیز  تبریز  معلمان  احتادیه  داشت.  عضو   ۸۰۰ که  بود  تبریز 
ماهیگیران، باربران و برخی صنوف دیگر بندر انزلی در همین سال ها تأسیس گردید. در قزوین و اصفهان نیز چنین 
تشکل هائی بر پا شد. اما شرکت نفت انگلیس در خوزستان با هرگونه تشکل کارگری مخالف بود و اجازه چنین 

فعالیت هائی را منی داد )ابراهیموف، ص ۱۴۱ – ۱۴۲(.
به دنبال انقالب اکتبر و حذف موانع کمرشکنی که دولت روسیه بر بخش بزرگی از ایران حتمیل کرده بود، برخی 
از روشنفکران مترقی که از گروه های فکری چندگانه ای تشکیل می شدند، اولین سازمان های فرهنگی اجتماعی 
ایران را تأسیس کردند و هر کدام شان موجد ترقیات بیشتری در اطراف خود شدند. اجنمن فرهنگ رشت در سال 
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۱۲۹۶ش به همت گروهی از همین روشنفکران تأسیس شد و مجله فرهنگ را که ارگان آن بود منتشر کرد. این اجنمن 
تا سال ۱۳۰۲ دائر بود. در این مدت بالغ بر ۲۰۰ اجرای منایش داشت؛ چند مدرسه رایگان برای مستمندان و بینوایان 
بر پا کرد و سراجنام با توطئه مخالفان و شهربانی گیالن تعطیل شد. در همین سال ها اجنمن فرهنگی اجتماعی 
پرورش و فرهخت در قزوین دائر شد که همانند اجنمن فرهنگ رشت، اعضای آنها مرکب از طرفداران سوسیالیسم 

و عقاید دیگر بودند )صدر هاشمی، ج ۴، ص ۷۶ – ۷۷، طبری، ص ۴۱۱ – ۴۱۴(.
حتوالت سیاسی و اجتماعی، بر بنیاد های چندگانه ای استوارند که هریک به کاری می پردازند. در این میان 
ادبیات و هنر و فرهنگ، کارکردی شورانگیز دارند و صدای حتول از آن به گوش می رسد. فروپاشی روسیه تزاری 
انتقال دولت لیبرالی روسیه به دولت  از آن،  از همان آغاز شگفتی بسیار در میان مردم پدید آورد، و شگفت تر 
سوسیالیستی شوروی بود. بسیاری از ایرانیان که با جتارب تاریخی خود و همچنین از طریق نهادهای مردمی، 
-خواه بازمانده از گذشته های ایالتی و روستائی، و خواه به شیوه محله گزینی در شهر ها- با مفاهیم زندگی جمعی 
و یا اموال و امالک و دارایی های مشترک آشنا بودند، وقوع انقالبی با چنین ظرفیت ها و تشکیل دولت شوروی را 
که حامل این ظرفیت ها بود، بدون احساس بیگانگی نسبت به آن درک کردند و برخی نشریات ملی آن را موهبت 
دیگر  نشریات  به  بلشویسم  از  تصوری  چنین   .)۵  -۱ ص   ،۳۰ ش  جنگل،  )روزنامه  خواندند  مهربان  خالق  اراده  و  الهی 
کشیده شد و بعضی از آنها نظیر روزنامه های ایران و صدای تهران، سلسله مقاالتی درباره برخی تشابهات میان 
بلشویسم و اسالم و گفتارهائی از این دست منتشر کردند. و از مقایسه میان آنان، توافق نسبی میان سوسیالیسم و 
اسالم را به دست آوردند )شاکری، ص ۲۲۰(. مقاله نویس نشریه صدای تهران حتی از این نیز پیش تر رفت و پس از ورود 
ناوگان ارتش سرخ به بندر انزلی در اردیبهشت سال ۱۲۹۹، اخطار کرد که اگر مجلس شورا دائر نشود و امالک دولتی 
و زمین داران بزرگ طبق اصول دموکراسی بین دهقانان تقسیم نشود، قطعأ انقالب می آید و مالکیت لغو می شود 

)عین السلطنه سالور، ص ۵۶۴۸، شاکری، ص ۲۲۹ – ۲۳۰(.

مدیر این نشریه سید محمد تدین، پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از پیروان رضاخان سردار سپه شد و در 
مجلس پنجم ماده واحده احنالل سلطنت قاجاریه را به مجلس تقدیم کرد و یکی از فعاالن پرشور انتقال سلطنت به 

رضاشاه بود و دو-سه سالی نیز بر کرسی وزارت نشست. 
در این دوران نشریات متعددی در مناطق مختلف ایران منتشر می شد که یا هم مرام دولت شوروی بودند؛ 
یا تعلقات سوسیالیستی داشتند؛ و یا از توافقات و همکاری های سیاسی با دولت شوروی – کم یا زیاد – حمایت 
از شناخته شده ترین نشریات طرفدار کارگران و زحمتکشان  طوفان در تهران )۱۳۰۰ش( یکی  می کردند. روزنامه 

– آن  دالور  و  شجاع  مدیر  سرگذشت  بود.  دهقانان  و 
مبارزات  تاریخ  افتخارآور  فصول  از  یزدی-  فرخی 
روزنامه  است.  ایران  سوسیالیستی  و  آزادی خواهانه 
حقیقت )۱۳۰۰ – ۱۳۰۱( که صاحب امتیاز آن ع. بهبهانی 
و مدیر مسؤول آن سیدمحمد دهگان بود، خود را حامی 
ارگان احتادیه های  رجنبران می نامید و عماًل به صورت 
کارگران تهران در آمد. نشریه قرن بیستم در تهران )۱۳۰۰ 
ش( به مدیریت میرزاده عشقی، در کنار روزنامه طوفان، 
بود و سرگذشت  و مبلغان حقوق زحمتکشان  از مروجان 
تاریخی  اسناد  جمله  از  آن،  مبارز  و  شجاع  مدیر  خونین 

را بیداد  سلسله  صد  برَدَرد  دادت  که  خواهی 
را استبداد  زنجیر  منه  گردن  نکش  منت 

جمعی از زندانیان مشروطه خواه در باغشاه
پس از به توپ بستن مجلس
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حقانیت مبارزه زحمتکشان و آزادی خواهان علیه ستمگران در ایران است. هفته نامه نصیحت در قزوین )۱۳۰۲ – 
۱۳۰۴ش( به مدیریت میرزایحیی واعظ قزوینی، مروج سوسیالیسم و حامی رجنبران و کارگران بود. روزنامه راه 
جنات در اصفهان که دو-سه سال پیش از انقالب اکتبر به راه افتاده بود )۱۲۹۴ش(، پس از این زمان، در زمره 
نشریاتی قرار گرفت که از حامیان کارگران و زحمتکشان ایران و جهان، و دوستدارتوسعه مناسبات با دولت شوروی 
بود. مجله فرهنگ در رشت )۱۲۹۸ش( ارگان اجنمن فرهنگ رشت، حتت تأثیر حتوالتی که در شوروی اتفاق افتاده 
بود، کوشش فراوانی در راه توسعه علم و هنر و دموکراسی داشت. روزنامه عدالت در شیراز )۱۲۹۹ش( به مدیریت 
سیدحسین عدالت، دوستدار نوع بشر و توده زحمتکش و مدافع رجنبران و خواستار آزادی بود. روزنامه خلق در 
تهران )۱۳۰۰ش( با مدیریت میرزامهدی علوی زاده، از طرفداران همکاری بیشتر با دولت شوروی بود. روزنامه 
ایران در تهران )۱۳۰۱ش( به مدیریت  جنات  سیاست در تهران )۱۳۰۰ش( به مدیریت عباس اسکندری و روزنامه 
طلوع در رشت )۱۳۰۲ش( به مدیریت  زین العابدین فروش به سیاست های دولت شوروی متایل داشتند. روزنامه 
رجنبران  حقوق  و  آزادی  حامیان  از  و  جنگل،  نهضت  فعاالن  از  مشروطه؛  آزادی خواهان  از  طلوع  محمودرضا 
بود. طلوع به همراه فرخی یزدی در مجلس هفتم، فراکسیون اقلیت دونفره آن مجلس را برپا کرده و مخالفت های 
جدی با دولت وقت و برخی اقدامات رضاشاه داشتند. برخی از این نشریات مقاالت متعددی درباره گفتارهای 
سوسیالیستی و کارگری داشتند و حتی خود را به ارگان برخی از سازمان های سوسیالیستی و کارگری تبدیل کرده 

بودند )نک: صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجالت ایران، ۴ ج، برزین، شناسنامه مطبوعات ایران(.
سلسله مقاالتی از این دست -بویژه آن مقاالتی که نگاه به زندگانی اشتراکی در تاریخ ایران داشتند-منحصر 
به نشریات چاپ ایران نبوده، برخی از مشهورترین نشریات ایرانی خارج کشور نظیر مجله کاوه، دو مقاله مفصل 
به قلم محمدعلی جمال زاده درباره جنبش مزدکی ایران دوران ساسانی و اشتراکات آن با سوسیالیسم و بلشویسم 
منتشر کردند )مجله کاوه، ص ۳۱۱-۳۱۷ و ۳۲۶ – ۳۳۳ و ۵۶۰ – ۵۶۳(. همچنین برخی نشریات ایرانی که در قلمرو شوروی 
منتشر می شد، حاوی گفتارهای بسیاری در باره مباحث و مفاهیم متعلق به سوسیالیسم و جنبش کارگری بود. 
نظیر مجله خورشید خاور در عشق آباد )غره ربیع االول ۱۳۳۶هـ.ق/۳دسامبر ۱۹۱۷م( به مدیریت مهدی قامسوف 

و نشریه ای که احسان اللـه خان در سال ۱۳۰۱ در باکو منتشر می کرد.
اهمیت انقالب اکتبر برای ایران به اندازه ای بود که حتی برخی از روحانیون سرشناس و خوشنام ایران - جدا 
از تلقیات عقیدتی دینی و مذهبی– در شمار موافقان و همراهان فعال انقالب اکتبر و دولت شوروی قرار داشتند. از 
میان آنان می توان به شیخ محمد خیابانی و سیدعبدالعلی سیداملـحققین طباطبائی در تبریز؛ شیخ محمدحسین 
در  طبری  علی اکبر  شیخ  تهران؛  در  کمره ای  سیدمحمد  گرگان؛  یا  استرآباد  در  قاضی  امساعیل  شیخ  و  مقصودلو 
ساری؛ برخی روحانیون هیأت احتاد اسالم در گیالن اشاره کرد. شیخ محمد خیابانی شناخته شده تر از آن است که 
درباره او چیزی گفته شود )مجتهدی، ص ۷۳ – ۷۷(. اما سیداملـحققین )۱۲۹۱ – ۱۳۵۵هـ.ق( در مقام رئیس اجنمن 
ایالتی تبریز، در حوادث محرم سال ۱۳۳۰ هق، از مدافعان شهر و از حامیان مجاهدین بود و در قیام شیخ محمد 
خیابانی از هم فکران و همکاران او به شمار می آمد )کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص ۴۱۰ و ۸۹۳ و ۹۲۱، مجتهدی، ص 
۶۱ و ۱۵۸(. هرچند او بعد ها به حامیان رضاشاه پیوست، اما این عمل ناسزاوار، از اعتبار گذشته او چیزی منی کاهد. 

مؤسس  همچنین  و  گرگان  یا  استرآباد  مشروطیت  مؤسس  باید  را  ۱۳۰۴ش(   –۱۲۴۰( مقصودلو  محمدحسین  شیخ 
فرهنگ نوین این منطقه نامید. او از مدافعان و رهبران ثابت قدم آزادی و مشروطیت بود و نقش مؤثری در حتکیم 
برابر ارجتاع و استبداد و عقب ماندگی داشت.  ایستادگی های همیشگی اش در  و  ایستادگی در  انقالب مشروطه 
گرگان  منطقه  در  روسیه  امپریالیسم  پیشرفت  با  مبارزه  آشکارا  که  گرگان،  در  روسیه  کنسول گری  حتکمات  برابر 
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با  کشور  آن  ایرانی  عمال  همچنین  و  روسیه  نظامی  عمال  و  سیاسی  منایندگان  آشکار  و  دائمی  دشمنی های  بود، 
شیخ حسین را به دنبال داشت. در این دشمنی ها، کنسولگری انگلیس در گرگان نیز همراه بود و عمال ایرانی آن 
منایندگی، بارها به ضرورت خاموش کردن شیخ اشاره کرده بودند. او در سال ۱۳۳۴هـ.ق به مهاجران و طرفداران 
دولت موقت ملی ایران در کرمانشاه پیوست و سپس به عثمانی رفت. پس از سقوط رژیم تزاری روسیه به ایران 
بازگشت و مدتی را در تهران گذرانید. سپس به گرگان بازآمد و همه مردم شهر و منایندگان دولت با جتلیل فراوان از 
او استقبال کردند. شیخ حسین از حامیان ثابت قدم دولت شوروی در ایران و طرفدار صمیمی گسترش روابط با آن 
دولت بود و همواره از هر گونه آمادگی خود برای تقویت مناسبات ایران و شوروی می گفت. به همین سبب رضاخان 
با تراشیدن رقیبی برای او در انتخابات مجلس پنجم به نام سید محمدعلی شوشتری برآمد. با تقلبات گسترده ای 
که فرمانده نظامی منطقه سازمانش داده بود، شیخ حسین از وکالت محروم شد و گویا به مشهد تبعید گردید و در 
سال ۱۳۰۴ش در گذشت )وکیل الدوله مقصودلو، ص ۵۶۳ و ۶۳۹ و ۷۵۰ و ۷۷۵ و ۷۸۱ – ۷۸۷ ۸۲۰ و ۸۵۵ و ۸۸۱ و ۸۸۷ – ۸۸۹ و ۸۹۳ 
و ۹۰۵، سپهر گرگانی، ص ۶۶ و ۸۴(. نام شیخ امساعیل قاضی بیشتر به همراه نام شیخ حسین استرآبادی به میان آمده 

با دولت  از جمله هواداران توسعه روابط  او نیز همچون شیخ نصراللـه پسر شیخ حسین و میرزامهدی مجتهد  و 
شوروی بود )وکیل الدله مقصودلو، ص ۷۵۰(. تعلقات سیدمحمد کمره ای به اکتبر و دولت شوروی به وضوح در خاطرات 

او منعکس است.
انقالب اکتبر، بویژه در سطح برخی رهبران احزاب مترقی دوره مشروطیت، و بویژه رهبران فرقه اجتماعیون 
عامیون )یا بعد ها »حزب دموکرات«(، تأثیرات چشمگیری بر جا نهاده بود. از میان این رهبران، سرگذشت شاهزاده 
درست  او  است.  دیگر  سرگذشت های  همه  از  آموزنده تر  اسکندری،  میرزا  سلیمان  سوسیالیست،  و  آزادی خواه 
با استبداد  به سوی همدستی  از حزب دموکرات  نامدار دوره مشروطیت،  برخالف مسیری که برخی روشنفکران 
و ارجتاع و امپریالیسم گذرانیدند -نظیر سیدحسن تقی زاده- تعلقات سیاسی اجتماعی خود را از سطوح عادی 
دموکراسی خواهی های سابق بیرون کشید و به سوی دموکراتیسم انقالبی و سوسیالیسم علمی پیش رفت. او از آن 
پس، جز برای ارتقاء روزافزون جایگاه فردی و جمعی کارگران و دهقانان، و برخورداری روزافزون زحمتکشان و 
توده های مردم از نعمت های زندگی و استقرار آزادی و دموکراسی نکوشید و با همین آرمان ها درگذشت. سلیمان 
میرزا، منونه عالی حتول انسان های آزاده و پایبند به عدالت خواهی برای توده های مردم، به دموکراتیسم پیگیر، 

انترناسیونالیسم و میهن دوستی سوسیالیستی بود. 
و  شاعران  از  بسیاری  شد.  ظاهر  نیز  ادبیات  عرصه  در  سرعت  به  شوروی،  دولت  سپس  و  اکتبر  تأثیرات 
و دولت  آن  و رهبران  اکتبر  انقالب  از  را  زبان و غیرفارسی زبان- دفاع خود  از فارسی  ایرانی -اعم  نویسندگان 
شوروی ابراز داشتند. بسیاری از دوستداران فرهنگ و هنر و ادب، با اشعار معروف عارف قزوینی در باره لنین و 
بلشویسم آشنائی دارند و نیاز به تکرار آن نیست. آوازه موافقت ابوالقاسم الهوتی با انقالب اکتبر و دولت شوروی 
و پیروی از آرمان های آن، بسیار بیشتر از شهرت عارف قزوینی است. میرزاده عشقی با همه گرایش های متمایز 
خود، یکی از مجاری منایش تأثیرات اکتبر بر شعر و ادب ایران محسوب می شود و به همین ترتیب برخی از آمال 
از  بود که  برای خاموش کردن صدائی  او در حقیقت کوششی  ترور  آثار خود نشان داده است.  را در  اکتبر  انقالب 

عدالت اجتماعی و آزادی های وسیع و از حکومت رجنبران می گفت )کلیات، ص ص ۱۷۳ – ۱۹۳ و ۲۷۸ – ۲۹۹ و ۴۰۹(.
از همین روست که نیما یوشیج در مکاتبات خود با میرزاده، صمیمانه او را رفیق و رفیق من خطاب می کرد 
و او را بشارت می داد که پیشروهای لشکر آینده را خواهند دید )نامه های نیما یوشیج....، ص ۲۷ – ۳۲(. نیما در نامه ای 
به دکتر تقی ارانی می نویسد: رفیق من، قبل از اینکه اسم مرا بدانید، این کاغذ معرف من است. منتقل می شوید 
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می توانید  شما  می رساند...  من  گوش  به  آشنا  صدای  شما  تألیفات  که  همان طور  آشناست.  صدای  صدا،  این  که 
بدون دخالت در بعضی مسائل که ایجاد زحمت می کند و بدون اینکه فکر کنید چرا دخالت ندارید؛ بدون مانعی، در 

تأسیس حیات جدید ایدئولوژی ایران کمک بکنید و در این اقدام خود یک پیشرو باشید )همان، ص ۸۲(.
از  بود، پس  آن  از  ناشی  و عدالت  حکومت قانون  که پیشتر جویای  ۱۳۱۸ش(   – یزدی )۱۲۶۸  فرخی  محمد 
اکتبر، سعادت انسان و بویژه محرومان و زحمتکشان را در موافقت با انقالب اکتبر و دولت شوروی و پیروی از 
سوسیالیسم می دید و تا پایان زندگی کوتاه و دالورانه خود، حلظه ای از این تعلق دور نشد. وی سراجنام به دستور 
رضاخان و به دست اذناب او به قتل رسید )دیوان، اشعار متعدد، از جمله غزلیات شماره ۲۸ و ۳۶ و ۳۸ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۵۰ 

و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و غزل ناله قحطی زدگان روس(. 

نظمیه  مأموران  مشهور،  قول  به  بنا  که  واعظ  یحیی  شیخ  و  قزوینی  واعظ  به  مشهور  کیوانی  یحیی  میرزا 
رضاخانی به اشتباه او را به جای ملک الشعرای بهار کشتند )پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۰۴ش(، در حقیقت برای آن کشته 
شد که از سال ۱۳۰۲ تا زمان مرگ، در هر شماره از نشریه نصیحت که خود در قزوین منتشر می کرد، سخنان و مطالب 
بسیاری در باره زحمتکشان و رعایای بی زمین و ضرورت دموکراسی و آزادی و بزرگان سوسیالیسم و آموزه های 
سوسیالیستی داشت و هر بار بر دامنه سخنان خود می افزود و نشریه خود را عماًل به صورت یکی از ارگان های 
عین  در  او،  پیشنهادی  جمهوری  سپس  و  رضاخان  از  واعظ  خنستین  دفاع  بود.  درآورده  ایران  کمونیست  حزب 
صمیمیت و به انگیزه پیشرفت نهاد های مترقی و نوین صورت می گرفت و از مرموزات و اسرار رضاخانی به دور 
بود. کشنت او، بخشی از نقشه وسیع رضاخانی برای ارعاب و استیالی رعب و هراس بر ایران، و بویژه ترسانیدن 
از  و اطاعت  برنده جنبش های مردمی، علیه استبداد و ستمگری  جامعه روشنفکری مترقی بود که همچون زبان 
رحمت  فرشته  را  لنین  و  جنات  راه  خضر  را  بلشویک  قزوینی،  عارف  اگر  می کوشیدند.  امپریالیسم  و  بیگانگان 

خوانده بود، واعظ قزوینی او را انسان کامل خوانده است:

و در مقاله ای در رثای لنین، او را مهندس کامل سرای محکم کارگری، حامی رجنبران، قائد توانا و خدمتگزار 
عموم کارگران عالم نامیده است )نورمحمدی، ص ۱۶۶ – ۱۶۷ و ۳۵۰(.

چنان  ۱۴ش-  ۲۰م/  قرن  در  ایران  شاعران  سلطان  و  فارسی  نو  شعر  -پدر  اسفندیاری  علی  یا  یوشیج  نیما 
تعلق خاطری به دولت شوروی و شخص لنین داشت که حتی حیرت و تعجب کسی همچون آرداشس آوانسیان را نیز 
برانگیخته بود )آوانسیان، ص ۵۵۶ – ۵۵۹(. بسیاری از اشعار نیما یوشیج در عین پوشیدگی، آرزومند حتقق آن کلیتی 
حزب  سپس  و  عدالت  حزب  فعاالن  از  معروف  الدبن  همان   - اسفندیاری  رضا  جوان ترش  برادر  و  شاعر  که  است 

کارگرای صبا از راه احسان گر به مسکو بگذری پیام  َبر،  کامل  انسان  خدمت 



 دانش و مردم/ مهر ۱۳۹۶/ 167صدسالگی اکتبر

کمونیست ایران و از فعاالن نهضت جنگل- از جوانی خواستارش بودند. نیما در شعر »محبس«، از ایستادگی در 
برابر دزدان قانونی )ص ۵۱۰ – ۵۲۱(، و در »منت دونان« )ص ۵۰۵(، از استغنای طبع و استقالل در برابر مردمان پست 
می گوید. در »خانواده سرباز« از جنگی که امثال نیکالی دوم بر جهان بشری حتمیل کرده بودند، بیزاری می جوید 
)ص ۳۴۶ – ۳۶۹( و در شعر »داروگ«، حسرت نامه انسان آرزومندی را می سراید که در همسایگی اش، باران نعیمی، 

کشتزار ها را به برکت رسانیده است و این انسان آرزومند با حسرتی تلخ و شکننده، جز این منی تواند بگوید که: 
قاصد روزان ابری داروگ، کی می رسد باران )ص ۱۹۱(.

اساسی  تأثیرات  شوروی  و  اکتبر  انقالب  از  ایران،  فرهنگ  اندام های  سایر  همانند  نیز  ایران  منایش  و  تأتر 
از  پس  ایران  منایش نامه نویسی  جدید  طرز  و  تأتر  نوین  کارگردانی  آفرید.  خود  در  را  جدید  عصری  و  بود  پذیرفته 
محمودی  کمال الوزاره  احمد خان  میرزا  آمد.  پدید  اکتبر  انقالب  از  پس  بویژه  و  روسیه  در  سوسیالیستی  حتوالت 
بزرگ  هنرمند  ۱۹۴۸م(   –  ۱۸۸۵( ِبیکوف  حاجی  ُعِزیر  از  ایران،  دموکرات  سوسیال  منایش نامه نویس  قمی، 
ایران،  ادبی  جتدد  مؤسسان  از  یکی  و  خیابانی  محمد  شیخ  هم سنگر  رفعت،  تقی  بود.  متاثر  شوروی  آذربایجان 
میرسیف الدین   .)۲۴۲ و   ۲۰۳  –  ۱۸۳ ص   ،۲ ج  پور،  )ملک  بود  روسیه  و  قفقاز  دموکراتیک  حتوالت  دوستداران  از  خود 
سقوط  از  پیش  که  باشد  ایران  منایش  در  اسلوب  صاحب  و  دانش آموخته  کارگردان  خنستین  شاید  کرمانشاهی 
تزاریسم، در روسیه به حتصیل تأتر اشتغال داشت و تا چند سال پس از انقالب نیز در شوروی اقامت داشت. گویا 
پس از سقوط قاجاریه به تهران آمد و در سال ۱۳۱۰ استودیو درام کرمانشاهی را تأسیس کرد. او مترجم برخی از 
مشهورترین منایش نامه های ُعِزیر حاجی ِبیکوف به زبان فارسی است و شیوه اجرای منایش استانیسالوسکی را 
در تأتر ایران دائر کرد. در سال ۱۳۱۱ سرلشکر آیرم، رئیس شهربانی کل کشور به او دستور داد که یا تأتر را ترک کن و 
یا ایران را. او نیز چند شب بعد انتحار کرد و خود را کشت. کرمانشاهی یکی از خنستین منایش نامه نویسانی است 
که مقوالتی همچون استعمار و ضرورت مبارزه با آن را در منایش نامه خود وارد منود. رضا کمال شهرزاد، دوست 
و همکار نزدیک سیف الدین کرمانشاهی و یکی دیگر از نویسندگان منایش نامه که او نیز متأثر از حتوالت جامعه 
روسیه و شوروی بود، به دستور آیرم از نوشنت منع شد و در سال ۱۳۱۶ همانند دوستش سیف الدین کرمانشاهی خود 
را کشت. چند روز بعد مجتبی طباطبائی کارگردان منایش نامه کمال شهرزاد نیز که حتت مراقبت های شهربانی و 
ناامید از ترقی و پیشرفت بود، انتحار کرد. او به حسینقلی مستعان گفته بود که:... ما افرادی شده ایم که سرشان 
به تنشان منی ارزد و محکوم به توسری خوردن از افرادی شده ایم که سرشان به تنشان منی ارزد )ملک پور، ج ۳، ص ۴۵ 

و ۴۶ و ۱۰۱ – ۱۰۳ و ۱۹۳ – ۱۹۴(.

از  بسیاری  محرک  بلکه  نبود،  آن  ایرانی  موافقان  برانگیخنت  متوجه  تنها  ایران  در  اکتبر  انقالب  تأثیرات 
از دموکرات های معتدل خوش نامی  اینان  از  راه مخالف آن شدند. برخی  از میانه  یا  و  از آغاز  یا  کسانی شد که 
بودند که در انقالب مشروطیت؛ نهضت مهاجرت؛ و حتی نهضت های سیاسی اجتماعی مؤثر ایران پس از انقالب 
تهدید  و  مالکیت  افتادن  خطر  به  و  فراگیر  دموکراسی  گسترش  از  نگرانی هایشان  اما  بودند،  دخیل  مشروطیت 
دیانت و یا تصوراتی که بر اثر یک رشته از اقدامات بلشویک های روسی و ایرانی از همین بابت ها دامن گیرشان 
شده بود، آنان را به مخالفت با بلشویک ها و دولت شوروی سوق داد و حتی به دشمنان آن تبدیل کرد. زنده یادان 
میرزا کوچک خان جنگلی و میرزاحسین خان کسمائی که در استقبال از دولت شوروی پیشگام ایرانیان آزادی خواه 
نظام  و  محدود،  سیاسی  ارزیابی های  نیز  و  ایران،  و  شوروی  بلشویک های  از  برخی  اعمال  تأثیر  حتت  بودند، 
عقیدتی ناموسع خودشان، توطئه نابودی و قتل کسانی را ترتیب دادند که اتفاقًا مخالف اعمال افراطیون بودند 
با  خود  که  شدند  همانانی  هم آوای  سراجنام  کنند،  برطرف  را  افراطی گری ها  از  ناشی  کدورت های  می خواستند  و 
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سیاسی  مکرر  ناکامی های  اثر  بر  که  بودند  دموکرات هائی  مخالفان،  گونه  این  از  دیگر  برخی  می جنگیدند.  آنان 
اجتماعی به نیروهائی بیرون از مردم دل بستند و در کارزار خونینی که امپریالیسم جهانی به راه انداخته بود، 
به گروه دوم آنان یعنی امپریالیسم آملان و ارجتاع عثمانی پیوستند و همین خط مشی را به همکاری با ارجتاع 
وزارت، وکالت،  صدارت،  به  و  زدند  پیوند  بود،  مسلط شده  ایران  بر  رضاخان  دست  به  که  مضاعفی  استبداد  و 
ریاست و مدیریت و ثروت رسیدند. حسن تقی زاده، محمدعلی تربیت، وحیدامللک شیبانی، قاسم صور اسرافیل، 

محمدعلی فرزین و عده ای دیگر از دموکرات های سابق، از این دسته بودند.
تا  مشروطه،  حتوالت  نتیجه  در  که  بودند  قدیمی  دیوان ساالران  از  گروهی  مردم،  این گونه  از  دیگر  عده ای 
از آغاز  اینان  حدود اندکی از سوابق استبدادی خود فاصله گرفته و به تعلقات شبه لیبرالی نزدیک شده بودند. 
سرکوبی  و  استبداد  گزینش  در  استبداد،  و  دموکراسی  میان  انتخاب  موقعیت  در  و  نداشتند  دموکراسی  به  تعلقی 
قوام السلطنه؛  میرزااحمد خان  وثوق الدوله؛  میرزاحسن خان  ندادند.  راه  خود  به  تردیدی  ملی  استقالل  و  آزادی 
نایب السلطنه؛  قراگوزلو  ناصرامللک  ابوالقاسم خان  فروغی؛  ذکاءامللک  محمدعلی  هدایت؛  مخبرالسلطنه  حاج 
میرزاحسن خان  پیرنیا؛  مؤمتن امللک  میرزاحسین خان  برادرش  و  پیرنیا  مشیرالدوله  میرزاحسن خان 
خوانین  اغلب  اسفندیاری؛  حاج محتشم السلطنه  خلعتبری؛  اعظم  سپهساالر  مستوفی املمالک؛ محمدولی خان 
بختیاری و قشقائی و بسیاری دیگر نیز، از این قشر به شمار می آیند. گروهی از بازرگانان و جتار بزرگ و متوسط 
یا بورژوازی جتاری ایران که مخالفت های آشکاری با سیطره استعمار داشتند، و حتی در مناطقی نظیر انزلی و 
رشت در مخالفت با انگلیسی ها از بلشویک های شوروی استقبال کرده بودند، پس از وقوف به مقاصد اقتصادی و 
اجتماعی بلشویک ها، به سایر مخالفان پیوستند و حتی در برخی از کارزار های زننده و ضدملی عمال امپریالیسم 
انگلیس در ایران، مشارکت منودند. در این میان سفارت انگلیس در ایران؛ فرماندهان نظامی انگلیسی؛ هیئت 
حاکمه طرفدار انگلیس در ایران؛ پذیرندگان قرارداد قیمومیت انگلیس بر ایران )قرار داد ۱۹۱۹( و کارگزاران ریز و 
درشت شان، برای کاسنت از وجهه دولت شوروی و بلشویک های ایران، انواع و اقسام عملیات را -اعم از فرهنگی 
و سیاسی و امنیتی و انتظامی و قضائی- به کار گرفتند و دست کم در بخشی از گیالن، توانستند گروه های بزرگی 
از مردم را با خود همراه کنند. به منونه هائی از این گونه اقدامات که در خاطرات سید محمد کمره ای و عین السلطنه 

آمده اشاره می شود: 
شنبه ۲۹محرم ۱۳۳۸هـ.ق/مهر ۱۲۹۸ش. میرزا کریم خان گفت پلیس مخفی آمده که همه ما را گرفته، دولت 
یک مرتبه راحت بشود. واقعًا قسمی می گفت، و قسم خورد که آدم ریسمان گزیده از مار سیاه و سفید می ترسد. 

لسان امللک وارد شد. دیدمش. گفتم که این ابلیس آشکار است نه پلیس مخفی )کمره ای، ص ۱۱۳۶(.
 ۱۵ربیع االول ۱۳۳۸هـ.ق/آذر ۱۲۹۸ش. دیروز چند نفری را که مشغول طبع سرمقاالت جراید خارجه که تنقید 
و مذمت از سختگیری های انگلیس به ایران که معاهده را به اجبار منوده بودند که بغتتًا نظمیه در حین عمل به 
خانه محمدباقر خان تنگستانی ریخته او و سید مرتضی که مباشر طبع بود با اوراق و سنگ های مطبعه به نظمیه 

بردند و پاشاخان نام برادر میرزاهاشم خان وطن را هم به اسم این کار گرفته اند )ص ۱۲۵۲(.
شنبه ۲۶شعبان ۱۳۳۸هـ.ق/اردیبهشت ۱۲۹۹ش. دهخدا نقل کرد که حاج امام جمعه خوئی گفته بود ما از 

جهت عدم ابتالء به بلشویکی، باید معاهده را قبول منائیم )ص ۱۴۲۳(. 
و  سیدکمال  و  اعتمادامللک  خانه  در  فسده  اجتماع  ۱۲۹۹ش.  ۱۳۳۸هـ.ق/خرداد  ۱۸رمضان  یکشنبه 
سیدفاضل، و به عنوان ملیت، تقاضا از دولت، که بلشویک ها سه چیز از ما می خواهند، فروج و دماء و اموال. و 

باید از آنها جلوگیری منود )ص ۱۴۴۳(.
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چهارشنبه ۲۲ذیحجه ۱۳۳۸هـ.ق/شهریور ۱۲۹۹ش. آقا شیخ محمدعلی قزوینی آمد از اوضاع که وزرا کاماًل به 
نیات انگلیسی ها عمل می کنند... و اسبابی فراهم آوررده اند که بلشویک ها برای حمله به ایران تدارک می بینند. 
شنیدم که خلخالی و اردبیلی و افجه ای را در رشت گرفته و تیرباران منوده اند. گفتم مسلما دروغ است... آنها 
جنس هائی هستند که صاحب عقیده و مسلک خصوصی نیستند که به عقیده )شاید عقده( مبتال شوند )ص ۱۵۷۰(.
بلشویک ها حمله به قزاق ها، و از خمام آنها را عقب نشاندند.  دوشنبه ۱۲صفر ۱۳۳۹هـ.ق/آبان ۱۲۹۹ش. 
ابدًا راضی نیستیم که به خون هم آلوده شویم.  بعد بیانیه زیادی منتشر که ما با شما کاری نداریم و برادریم و 
شماها کنار بروید تا ما قشون اجانب )نظامیان انگلیسی( را تدمیر )هالک( منائیم و تا فالن زمان باید رشت و 
از روسی و انگلیسی، و  اطراف را خالی منایند. و اال با قوه قهریه شما را بیرون می کنیم. صاحب منصبان هم 
ایرانی بدتر از هر دو، رشت را سنگر کرده و با آنها جنگ. آنها هم در انقضای اولتیماتوم، رشت را مببارده و خرابی 
کلی به رشتی ها و رشت وارد... رشتی ها ۵۱ هزار متواری. دولت هم به حاکم قزوین نوشته که برای فراری ها 
آذوقه برسانند و این تلفات و خسارات از ناحیه دولت به مردم وارد می شود. چرا باید در شهر جنگ منایند؟ و 
از این طرف وزیر جنگ در طهران در روزنامه، پتو، اعانه و غیره را از ملت برای قزاق می خواهد. یعنی ملیون 
جنگ با بلشویک ها دارند؛ و دارند شهرت می دهند که بلشویک ها غارت گرند... این ها نیرنگاتی است که منافع 

انگلیسی هاست و مردم احمق طهران گول می خورند )ص ۱۶۱۸ – ۱۶۱۹(. 
عین السلطنه سالور در گزارش خود از همین رویداد ضمن اخبار روز دوشنبه ۱۳صفر سال ۱۳۳۹هـ.ق/دوم 
من  فورًا  می شود.  ختلیه  رشت  که  پرید  انگلیسی(  )افسر  گریوز  دهان  از  که:  می نویسد  ۱۲۹۹ش  )آبان(  عقرب 
تعقیب مطلب را کردم. گفت خیر در شهر شایع بود. حال آنکه ابدًا شایع نبود. کنسول رشت تا گریوز را دید گفت، 
رشت را قزاق ختلیه کرد. قریب ۲۰هزار نفر مهاجر می آیند و متام آالت نقلیه را بدان مست حرکت داده اند که مردم 

بدبخت را بیاورند. )ص ۵۷۲۷ و ۵۷۲۸(
او در گزارش حوادث روز چهارشنبه ۱۴ صفر ۱۳۳۹هـ.ق می نویسد که از غروب روز دوشنبه سر مهاجرین 
باز شد. حقیقتًا رقت آور بود. قزاق های خشمگین که آمده بودند، به فرماندهان فحش می دادند که بی جهت حکم 

حمله، بی جا حکم بازگشت )ص ۵۷۳۲(.
یکی از کسانی که در این مهاجرت حتمیلی نقشی داشته و مردم را به خروج از شهر رشت حتریک می کرده، 
میرزا محمدحسن خان صمصام الکتاب، منشی کنسولگری انگلیس در رشت بود )وکیل الدوله مقصودلو، ص ۸۸۸( که 
به نوشته کریم کشاورز در شمار طرفداران متعصب انگلیس قرار داشت و نهضت جنگل و پیروان نهضت او را سگ 

حسن دله نام داده بودند )حواشی محمد روشن بر کتاب مشروطه گیالن نوشته رابینو، ص ۳۴۸(. 
سفارت انگلیس در تهران به هر حال در مبارزه علیه انقالب اکتبر و دولت شوروی توفیقاتی به دست آورد؛ 
اما تعلق خاطر مردم ایران به اجرای عدالت، استقرار آزادی، حتقق مطالبات مشروطه، اخراج استعمار از کشور و 
بویژه حل و فصل بحران های دهقانی، و تقسیم زمین میان رعایا که سخت حتت تأثیر انقالب اکتبر قرار داشت، 
همچنان مانع از توافق عمومی با هیأت حاکمه ایران و حامیان انگلیسی آنان بود. عین السلطنه سالور چندین بار 
من از خود املوتی ها بیشتر اندیشه انقالب دارم تا از کسان  و به صورت های مختلف گفته، اخطار کرده بود که: 
دیگر... خصوصًا این انقالب پدر سوخته روسیه بیشتر از پیش، چشم و گوش آنها را باز کرده... )ص ۷۱۰۵(... 
آئین بلشویکی اگر در متام روی زمین مذموم و منفور باشد، در مذاق خیلی از اهالی تهران و ایران ما شیرین آمده 
است، و متصل مشق آن می کنند. و اگر حقیقتًا انگلیسی ها قائم مقام روس ها نشده بودند، جنگلی ها به مست 

تهران عزیمت می کردند و همین بالشویک بازی در ایران شروع شده بود )ص ۵۴۰۶(.
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ایرانی ها یک مرام سیاسی بیشتر ندارند. تامین  پیش از این نیز ژنرال دنسترویل هشدار داده بود که:... 
شرایط عادالنه زندگی برای طبقات زارعین و امنیت جانی و مالی مردم. ایرانی ها مرام و آرزوی سیاسی دیگری 
ارباب ها و مالکین خودسر و مستبد، مرام دموکراسی  با  ندارند ولی در عین حال در ضمن کشمکش و مجادله 
حقیقی را تعقیب منوده و بر علیه دموکرات های ساختگی هم که معنی دموکراتیسم را منی توانند بفهمند، قیام 
می کنند... پروگرام دموکراسی فقط روی نهضت احمقانه ضداروپائی تنظیم یافته و غرض اصلی پیروان فوق، 
فقط این است که اوضاع را به قدری منقلب و درهم و برهم منایند که هر فقیری بتواند مایملک هر سرمایه دار و 

متمولی را به نفع خود ضبط مناید )ص ۱۶۵(.
بزرگ ترین خدمت انقالب اکتبر و دولت شوروی به ایران که تا امروز هنوز در هیچ کجای جهان نظیر ندارد، 
الغای خودخواسته و اختیاری و بی قید و شرط متام امتیازات و منافع و حقوق استعماری دولت و اتباع دولت 
این  از  ایران بود. انگلیسی ها  آنها به دولت و مردم  آنها و همه سرمایه های  انتقال همه  و  ایران  تزاری در  روسیه 
قرارداد نفرت داشتند و هر چه نفرت شان آشکارتر می شد، متایل مردم تهران و برخی شهرهای دیگر نسبت به آن 
فزونی می یافت. مخالفت های سفارت انگلیس با این قرارداد بداجنا رسید که همه ابزارها و امکانات باقی مانده 
خود را به کار گرفت – از جمله فراخواندن اتباع انگلیسی به ترک ایران و بازگردانیدن سپرده های مردم در بانک 
شاهی به مشتریان– تا مانع از پذیرش آن قرارداد از جانب دولت ایران شود. اما این دولت که هیچ بهانه ای برای 
بر  انگلیس،  سفارت  فشار  افزایش  مقابل  در  حلظه،  به  حلظه  که  مردم  واکنش های  بیم  از  نداشت،  آن  کردن  رد 
اشتیاق شان نسبت به مفاد آن قرارداد افزوده می شد، ناگزیر پس از دو مجلس مشاوره عالی با حضور احمدشاه 
و همه دولتیان و برخی دولتیان و مجلسیان سابق موافقت خود را با آن به علیقلی خان مشاوراملمالک انصاری 
سفیر تام االختیار ایران در شوروی ابالغ کرد. آن قرارداد که معروف به قرارداد دوستی ایران و شوروی یا قرار داد 

۱۹۲۱ است اعتبار رمسی و قانونی یافت.
طبق این قرارداد:

۱. متام معاهدات و مقاوالت و قراردادهای استعماری روسیه تزاری با ایران باطل شد.
۲. کلیه معاهدات و قراردادهای روسیه تزاری با دولت های دیگر علیه کشور ایران لغو گردید.

۳. جزیره آشوراده و سایر جزایر ایرانی دریای خزر، و همچنین روستای فیروزه در شمال خراسان به دولت ایران 
واگذار شد.

۴ تا ۷...

بزرگ ترین خدمت انقالب اکتبر و دولت شوروی به ایران که تا امروز هنوز در هیچ کجای جهان نظیر 
ندارد، الغای بی قید و شرط متام حقوق و امتیاز های استعماری روسیه در ایران و انتقال همه آن 
حقوق و امتیازات و سرمایه های آنها به دولت و مردم ایران بود. این قرارداد سخت با مخالفت های 

سفارت انگلستان در تهران روبرو شد.
سفارت برای موقوف کردن آن، اهمه ابزارها و امکانات خود را به کار گرفت – از جمله فراخواندن 
اتباع انگلیسی به ترک ایران و بازگردانیدن سپرده های مردم در بانک شاهی به مشتریان– تا مانع 

از پذیرش آن قرارداد از جانب دولت ایران شود.
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۸. متامی قروض و بدهی های ایران به روسیه بخشیده شد و متامی وثایق و رهاین آن استقراض ها به دولت ایران 
مسترد گردید.

۹. نقدینگی های بانک استقراضی، مطالبات آن از مشتریان بانک، اشیاء قیمتی و اوراق بهادار، و دارائی های 
منقول و غیرمنقول آن به ایران انتقال یافت.

۱۰. جاده های انزلی به قزوین، و قزوین به همدان؛ خطوط راه آهن روسی تبریز به جلفا، و صوفیان به دریاچه 
تلفن  و  تلگراف  ارومیه؛ متامی خطوط  بندری و کشتی های بخاری روسیه در دریاچه  و تأسیسات  بنادر  ارومیه؛ 

روسیه در ایران؛ و بندر بزرگ انزلی و متام تأسیسات و کارخانه برق آن، به دولت ایران داده شد.
۱۱. حقوق دولت ایران در نگهداری نیروی دریائی و خطوط کشتیرانی در دریای خزر، که طبق قرارداد ترکمان 

چای از ایران سلب شده بود- به این کشور بازگردید.
فرسنگی   ۱۰ عمق  در  نفت  استخراج  و  کشف  امتیاز  )نظیر  عملی نشده  یا  و  عملی شده  امتیازات  سایر   .۱۲
آکاکی خوشتاریا در سال  برای  ایران  امتیاز نفت شمال  تاریخ ۱۳۱۹هـ.ق/۱۹۰۱م؛  به  تبریز-تهران  دو طرف جاده 
۱۳۳۴هـ.ق/۱۹۱۶م( و تأسیسات دیگری عالوه بر آنهائی که نام شان در فصول ۹ و۱۰ آمده- به ایران بازگردانده شد 
و هزاران کیلومترمربع اراضی و امالکی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن، برای اجرای امتیازات نفتی و معدنی 

خود از دولت های ایران حتصیل کرده بودند، به ایران بازگشت. 
۱۳. دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد 
ننموده و متام حقوق  واگذار  ثالثی  اتباع دولت  و  ثالث  استفاده هیچ دولت  یا  و  اختیار  و  به تصرف  شده است، 

مذکوره را برای رفاه ملت ایران منظور بدارد.
بر  بالغ  که  لیانازف  ماهیگیری  شرکت  استثنای  -به  شد  برگردانیده  ایران  به  قرارداد  این  براساس  که  آنچه 
۱۰میلیون روبل یا ۵ملیون تومان ارزش داشت و در دولت دکتر مصدق به ایران حتویل گردید- قریب ۱۶۰میلیون 
نفوذ  از  ایران  لینت،  ویلهلم  )نک:  داشت  ارزش  تومان(  ۸۰میلیون  قریب  و  استرلینگ  لیره  ۱۷میلیون  از  )بیش  روبل 
مساملت آمیز تا حتت احلمایگی، ص ۹۳ – ۱۲۵(. این مبلغ، ازسرمایه گذاری همه دولت ها و شرکت ها و افراد خارجی دیگر 

در ایران بیشتر بود )نک: همان کتاب(. برای آنکه دریافت روشن تری از اهمیت اقتصادی و اجتماعی این ثروت به 
دست آید، یادآور می شود که بودجه دولت ایران برای متام کشور درسال ۱۳۰۱ برابر با ۱۹/۴۷۹/۸۵۵ تومان بود 
)نک: مجموعه مصوبات دوره چهارم قانونگزاری، ص ۲۹۵(. بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه طبق این قرارداد دوستی 

نصیب ایران شد، بیشتر از ۴ برابر بودجه دولت ایران در سال ۱۳۰۱ شمسی ارزش داشته است. بنا به همین دالیل 
-نظیر  نداشتند  بلشویک ها  و  شوروی  دولت  به  سیاسی  و  ایدئولوژیک  تعلق  هیچ  که  مردمی  از  بسیاری  که  بود 
آیت اللـه سیدمرتضی پسندیده- در خاطرات خود می نویسند که: مردم از قرارداد ۱۹۱۹ متنفر، و از قرارداد دوستی 
ایران و شوروی خشنود بودند )ص ۱۴۹(. و عبداللـه مستوفی که خود از مخالفان همیشگی دولت شوروی بود و حتی 
در جائی از شرح زندگانی خود، بازگردانیدن امتیازات روسیه تزاری به ایران را بیشتر شبیه نذر روغن ریخته برای 
امامزاده می دانست، ناگزیر به سبب اهمیت فوق العاده آن و نتایج دوران سازی که برای ایران داشته است، بدون 

هرگونه شک و تردیدی اعالم داشت:... قرارداد دولتین، سراسر گذشت از طرف روس هاست )ص ۱۷۶۵(.
سال ها بعد دکتر محمد مصدق در جلسه مجلس شورای ملی مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ فصول این قرارداد 
اثر  اگر  شود.  منی  دیده  فصول  این  کلمات  از  بهتر  کلماتی  قاموسی  هیچ  در  که:  می دارد  اظهار  و  کرده  قرائت  را 
که  فصولی  از  بشر،  نوع  آسایش  برای  واال  کرد.  الفاظ  فکر  باید  جنگ  از  بعد  پیمان های  برای  رفته،  الفاظ  از 
خوانده شد، چیزی بهتر دیده منی شود )گذشته چراغ راه آینده، ص ۳۰۱(. مصدق ضمن یکی از نطق های خود در مجلس 
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شانزدهم که بیشتر معطوف به انتقاد از دولت شوروی بابت درخواست امتیاز نفت شمال به سال ۱۳۲۳بود، در 
باره قرارداد ۱۹۲۱ و نقش آن در افزایش محبوبیت فوق العاده دولت شوروی میان مردم ایران اظهار داشت که دولت 
شوروی با امضای عهد نامه مودت :... آنچه الزم بود و آنچه می توانست با ایران مساعدت کرد. شوروی از بانک 
از حق کاپیتوالسیون صرف نظر کرد.... ما مرهون دولت  ایران داشت، و  از ملت  از مطالباتی که  استقراضی و 
شوروی هستیم که اول دولتی بود که از حق کاپیتوالسیون، از مطالباتی که داشت، از امتیازاتی که افراد دولت 
شوروی در ایران داشتند، صرف نظر کردند.... دولت شوروی به مالحظه یک چنین قراردادی که با ملت ایران 
بست، محبوبیت فوق العاده ای در ایران حتصیل کرد. حقیقتًا آنچه را دولت روسیه تزاری کرده بود، احتاد جماهیر 

شوروی جبران کرد )مصدق، نطق ها... ج ۱، دفتر دوم، ص ۲۷ – ۲۸(.
این عهدنامه گرفته بود، در نهایت اعالم  از چند فصل  ایرادات خنک و بی مایه  حتی مجله کاوه که برخی 
داشت که این عهدنامه جدید را:... دولت حاضره روس به میل و رغبت به ما عطا کرده.....باید این را بدانیم که 
تا ایران اول ترقی نکند و زور ملت با علم را نداشته باشد فشار و نفوذ دول خارجه از ایران مرتفع منی شود و همه 
دول دنیا به میل و رغبت و محض حب عدالت از مداخالت و حقوق جبری خود در ایران صرف نظر خنواهند کرد و 

همه بالشویک و سوسیالیست هم خنواهند شد )مجله کاوه، دوره جدید، س ۲، ش ۹،غره محرم ۱۳۴۰ هـ.ق، ص ۱۲(.
طرفه اینکه حتی سید ضیاءالدین طباطبائی نیز، در دو مقطع متفاوت، تلقی یکسانی از این قرارداد به دست 
داده و هر دو بار، از آن با حتسین فراوان سخن گفته است. او یک  بار در فلسطین و در سال ۱۳۲۱ درباره آن قرارداد 
شاه  هیچ  درتاریخ،  کردند،  ایران  برای  آنچه  و  دادند  ایران  به  شوروی...آنچه  انقالب  رؤسای  و  لنین  بود:  گفته 
ایران، هیچ پیشوای ایران، هیچ وزیر ایران، هیچ مناینده مجلس و هیچ نویسنده ایران، برای ایران نکرد )گذشته چراغ 
راه آینده، ص ۳۷۱(. بار دیگر در تهران و در سال ۱۳۴۳ تأکید کرده بود که: الغای قرارداد تقسیم ایران بین روس و 

انگلیس، و چشم پوشی از همه مزایا و مطالبات مالی دولت تزاری در ایران، و الغای کاپیتوالسیون... در حکم 
بازشدن دریچه ای به سوی آزادی و جنات ملت ایران بود )الهی، ص ۳۵(.

انقالب اکتبر آنچه را که می بایست، برای کشور و دولت و مردم ایران اجنام داد. اما فقدان همان بنیاد هائی که 
کاالمیتسوف بدان ها اشاره کرده بود از یکسو، و دخالت های مستمر و مخرب استعمار انگلیس در حتوالت ایران، از 
سوی دیگر، به عالوۀ ممانعت هیأت حاکمه و طبقات عالیه از هر گونه آزادی خواهی و عدالت خواهی و توسعه عمومی 
جامعه، و سرکوبی خشن و بی رحمانه مردم -اعم از کارگران و دهقانان و سرمایه داران ملی و روشنفکران مترقی 
و لغو مشروطیت ایران به دست رژیم رضاشاهی- و دشمنی های آشکار با دولت شوروی، مانع از تأثیرگذاری های 
مستقیم ملی و حتول در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم ایران شد. آری، بازگردانیدن همه سرمایه هائی 
که روس های تزاری پیش از این از مردم ایران دزدیده بودند، بنیه اقتصادی ایران را احیاء کرد. اما رژیمی که متولی 
آن سرمایه های کالن شده و تعهد کرده بود که آنها را فقط در راه سعادت و بهروزی مردم ایران به کار گیرد، جز این کرد. 
آن ثروت را، بنیادی برای توسعه بورژوازی کمپرادور قرار داد و آن را نصیب طبقه ای کرد که حتی از پراکنش ذراتی از 
آن به سوی مردم، ناخشنود بود. با این همه، رفتار دولت شوروی مبتنی بر اصول و ضرورت هائی بود که در هرحال باید 
اجنام می شد و چه نیکو بود اگر با مالحظه بیشتری از آینده صورت می گرفت. مالحظاتی که در سال های آخر سلطنت 
رضاشاه، منایندگان دیپلماتیک شوروی در ایران ضمن گفتگوهای خصوصی خود با پیر هانری دوالبالنشته کاردار 

وقت سفارت فرانسه در تهران بدان ها اشاره کرده بودند )مطالعات ایرانی، ص ۴۰(.
قرارداد دوستی ایران شوروی، آثار نیکوی دیگری نیز داشت که برخی از آنان، در یکی از بحرانی ترین ادوار 
روابط ایران و انگلیس، در سال های پس از کودتای سوم اسفند۱۲۹۹، و بر سر حمایت های دولت انگلیس از شیخ 
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خزعل در سال ۱۳۰۳ش ظاهر شد و مانع از تالش دولت انگلیس برای جتزیه ایران گردید. این حادثه دوران ساز، 
متأسفانه تا امروز، از جانب هیچیک از دولتیان ایرانی -اعم از ملی و ضد ملی- و از جانب هیچ مورخ ایرانی و 
غیرایرانی بازبینی نشده است. شاید برای اینکه مبادا اعتبار رضاشاه در آن ماجرا کاستی گیرد، و یا حقی برای 
دولت شوروی و سوسیالیست های ایران ساخته شود. داستان از این قرار است که در سال ۱۳۳۳هـ.ق/۱۹۱۴م، 
سرپرسی کاکس، مقیم سیاسی انگلیس در خلیج فارس، به شیخ خزعل تعهد می دهد که از حکومت و دارائی هایش 
در خوزستان و ایران، و همچنین از حکومت و دارائی های اعقابش در خوزستان، در برابر هرگونه عملیات دولت 
ایران -هر نوع حکومتی که باشد-؛ و یا هر گونه عملیات یک نیروی خارجی در قلمرو او، جلوگیری کند. به شرطی 
مشورت های  از  پس  را  جانشینش  و  باشد،  پایبند  انگلیس  و  ایران  دولت های  برابر  در  خود  تعهدات  به  وی  که 
محرمانه با دولت انگلیس تعیین مناید. این تعهد پشتوانه قدرت منائی های شیخ خزعل در برابر دولت های ایران 
که  شد  شایع   ۱۳۰۱ سال  در  می پنداشت.  خانواده اش  و  خود  همیشگی  حق  را  خوزستان  بر  دائمی  حکومت  و  بود 
ایران تشکیل  خوانین بختیاری و قشقائی و شیخ خزعل به فرمان دولت انگلیس احتادیه ای برای جتزیه جنوب 
داده اند. پس از انتشار این خبر، سفیر شوروی در ایران مالقاتی با جنفقلی خان صمصام السلطنه اجنام داد و او را 
از چنین اقدامی بر حذر داشت و تهدید کرد که در صورت چنین اقداماتی، ارتش سرخ علیه آنان وارد عمل خواهد 

شد )سترانگ، ص ۲۹۵(.
و  حکومت  از  خزعل  شیخ  برکناری  و  خوزستان  تصرف  عازم   ۱۳۰۳ سال  پائیز  در  سپه  سردار  رضا خان 
انگلیس در سال ۱۹۱۴  بر اساس تعهدنامه دولت  اما شیخ خزعل  ایران شد.  اداری  به سازمان  احلاق خوزستان 
به  ایران،  دولت  به  تلگرافی  ارسال  با  نیز  دولت  آن  شد.  خود  از  انگلیس  دولت  حمایت  خواستار  ۱۳۳۳هـ.ق،   –
عملیات نظامی در خوزستان اعتراض کرد و هشدار داد که در صورت اقتضاء، دولت انگلیس تعهدات خود را 
نسبت به شیخ اجنام داده، و برای حفاظت از جان و مال اتباع خود هر وقت الزم بداند وارد عمل خواهد شد. دولت 
انگلیس، جان مانسون کاردار سفارت را مأمور تسلیم این یادداشت به وزارت خارجه ایران منود. او نیز یادداشت 
را به وزیر خارجه ایران حتویل داد. رضا خان سردار سپه که در خوزستان بود به دولت دستور داد که یادداشت را 
به سفارت انگلیس پس داده و به دخالت آن دولت در امور داخلی ایران اعتراض مناید. با این همه دولت انگلیس 
که بنا به برخی مالحظات، از آغاز نیز موافق صدور چنین یادداشتی نبود، دو کشتی جنگی خود را به بندر آبادان 
یادداشت ها، موجب هیجاناتی در کشور  تبادل  به  انتشار شایعات مربوط  و همچنین  اخبار  این  انتشار  فرستاد. 
ایران شد. از طرف دیگر معلوم شد که پس از این حتوالت، دولت شوروی دو گروه از نیروهای خود را روانه مرزهای 
ایران کرده تا در صورت نیاز از دولت ایران حمایت کنند. همچنین واکنش های مطبوعات شوروی بر نگرانی های 
دولت انگلیس افزود. آن دولت برای پیشگیری از ورود ارتش سرخ به ماجرا، ارسال تلگراف اعتراضی به رضاخان 
را متوقف منوده، به اقدامات خود برای جتزیه ایران -دست کم به شکل کالسیک آن- پایان داد. به این ترتیب، 

متامیت ارضی ایران حفظ گردید )کار اندیش، دولت رضاخان و عشایر(.
تکرار می کنیم که حادثه ای با این درجه از اهمیت در تاریخ ایران، تا امروز بر زبان هیچیک از دولتیان ایران 
نیامده و متاسفانه مورخان ما نیز کم ترین توجهی به این حقیقت نکرده اند که آنچه باعث شد دولت انگلستان تعهد 

خود را نسبت به یک خادم وفادار فراموش کند، پایبندی دولت شوروی به عهد خود بود.

عوارض فرعی توسعه طلبی روسیه تزاری
همان گونه که پیش از این گفته شد، حضور استعمار و امپریالیسم روسیه در ایران - همانند حضور استعمار 
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است.  داشته  ایران  برای  را  صدمات  و  زیان ها  بیشترین   - آمریکا  امپریالیسم  سپس  و  انگلیس  امپریالیسم  و 
و  ستمگری  مجرای  از  فقط  را  روسیان  و  ایرانیان  جانبه  همه  مناسبات  چنانچه  اگر  بود  خواهد  بی انصافی  اما 
جتاوز گذرانید. زیرا هیچ شری نیست که خیری در خود نداشته باشد، حتی در اندازه های اندک. روسیه بویژه از 
هنگامی که دولت عثمانی همچون دیواری مانع از تبادالت عمومی میان ایران و اروپا شد، یکی از گذرگاه های 
اصلی تبادل و تردد میان ایران و غرب قرار گرفت. با همه دوری های خسته کننده این مسیر، بازرگانی و فرهنگ 
و  شد  باریک  بعد ها  مسیر  این  البته  می رسیدند.  اروپا  و  ایران  به  و  می کردند  حرکت  آن  در  ناگزیر  به  جتدد  و 
همه،  این  با  شد.  گشوده  آمریکا  و  آسیا  و  اروپا  سوی  به  فارس  خلیج  و  هند  و  عثمانی  طریق  از  دیگری  مجاری 
معبر روسیه همچنان یکی از مهم ترین گذرگاه های تبادل میان ایران و بقیه جهان باقی مانده بود. شاید خنستین 
اداری  و  اجتماعی  سازمان  و  حکومت  از  شکلی  و  نوین،  مدنیت  و  جتدد  سطوح  برخی  از  ایرانیان  آگاهی های 
این  باشد.  گرفته  شکل  روسیه  با  آشنایی ها  طریق  از  ایران،  در  موجود  ساختار های  از  دور  و  متفاوت  پسندیدۀ 
آشنایی ها، دست کم ۲۰ تا ۲۵ سال، پیش از آشنایی های فارسی زبانان هند و ایرانیان با دیگر کشورهای غربی، 
صورت گرفته است. همان گونه که پیش از این گفته شد، مرتضی قلی خان قاجار در سال های ۱۲۰۴ – ۱۲۰۵هـ.ق/ 
۱۷۹۱م، سفیری به نام محمد بن محمدمحسن ایلچی اشرفی را برای استمداد به دربار کاترین دوم فرستاده بود.

او پس از چندی، مشاهدات و دریافت ها و درخواست های خود را در کتاب شعری به نام »شاهنامه کاترین« 
در  فارسی،  زبان  به  ۱۲۰۷هـ.ق/۱۷۹۳م،  سال  در  کتاب  این  کرد.  اهداء  روسیه  امپراتریس  به  را  آن  و  نوشت 
این  پترزبورگ چاپ و منتشر شد که هنوز خنستین کتاب چاپی فارسی در روسیه شناخته می شود. اشرفی در 

برخی از مفاد قرارداد دوستی ایران و شوروی یا قرارداد 1۹21

* کلیه  ایران باطل شد؛  با  * متام معاهدات و مقاوالت و قراردادهای استعماری روسیه تزاری 
جزیره   * گردید؛  لغو  کشورایران  دیگرعلیه  دولت های  با  تزاری  روسیه  قراردادهای  و  معاهدات 
ایران  دولت  به  خراسان  شمال  در  فیروزه  روستای  و  خزر،  دریای  ایرانی  جزایر  سایر  و  آشوراده 
ایران به روسیه بخشیده شد و متامی وثایق و رهاین  * متامی قروض و بدهی های  واگذار شد؛ 
آن استقراض ها به دولت ایران مسترد گردید؛ * نقدینگی های بانک استقراضی، و مطالبات آن 
از مشتریان بانک، و اشیاء قیمتی و اوراق بهادار و دارائی های منقول و غیرمنقول آن به ایران 
انتقال یافت؛ * جاده های انزلی به قزوین، و قزوین به همدان؛ * خطوط راه آهن روسی تبریز به 
جلفا، و صوفیان به دریاچه ارومیه؛ * بنادر و تاسیسات بندری و کشتی های بخاری روسیه در 
* و بندر بزرگ انزلی و متام  * متامی خطوط تلگراف و تلفن روسیه در ایران؛  دریاچه ارومیه؛ 
تأسیسات و کارخانه برق آن، به دولت ایران داده شد؛ * حقوق دولت ایران در نگهداری نیروی 
ازایران سلب شده  دریائی و خطوط کشتیرانی در دریای خزر را -که طبق قرارداد ترکمان چای 

بود- به این کشور بازگردید.
* * * آنچــه طبــق ایــن قــرارداد دوســتی نصیــب ایــران شــد، بیشــتر از ۴ برابــر بودجــه دولــت ایــران در 

ســال  ۱۳۰۱ شمســی ارزش داشــته اســت
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سازمان  در  اصالحات  و  وچاپارخانه  پست  تشکیالت  و  تربیت  و  تعلیم  سازمان  و  اداری  نظامات  از  کتاب، 
و  پل ها  و  نهر ها  و  رودخانه ها  و  باغ  وحش  نوان خانه ها؛  و  یتیم خانه ها  تیمارستان ها؛  و  بیمارستان ها  دولتی؛ 
سد ها؛ اصالحات قضائی نظیر لغو حکم اعدام -که بیشتر بر روی کاغذ بود- و مصونیت ها و امنیت های قانونی 
حکام  بر  نظارت  مردم؛  امور  در  شهر-  شورای  و  سنا  همان   - صند  مجلس  عضو  بزرگان  دخالت  اجتماعی؛  و 
مناطق و طرز حکومت آنان و ممانعت از تعدیات آنان بر مردم می گوید. در این گزارش ها به وضوح دیده می شود 
که سفیر ایرانی، نظامی را می ستاید که بدان نیاز دارد اما از آن بی بهره است. بدان سبب ستایشش می کند که 
)شاهنامه کاترین، متام کتاب(. چنین اشتیاقی مسبوق به سابقه ای بالنسبه  را ندارد و می خواهد که داشته باشد  آن 
آرزومندانه  نگاه های  خنستین  است.  می شده  اظهار  اشرفی  ایلچی  از  پیش  سال   ۶۰ از  دست کم  و  است  طوالنی 
ایرانیان در این باره، پس از سقوط صفوی و دوران حکومت افغان ها و آغاز سلطنت نادر شکل گرفته، و در همان 
سال هاست که حزین الهیجی می نویسد:... از مقتضای فلکیه در این ازمنه، رئیسی که صالحیت ریاست داشته 
باشد در همه روی زمین در میان نیست... مگر بعضی فرماندهان ممالک فرنگ که ایشان در قوانین و طریق 

معاش و ضبط اوضاع خویش استوارند )ص ۲۱۴(.
روسیه  دموکرات  سوسیال  حزب  علی اخلصوص  و  مترقی  احزاب  طرفداران  و  اعضا  بویژه  و  روسیه  مردم 
ملل  سایر  با  قیاس  در  که  بودند  مردمی  تنها  مشروطیت،  انقالب  در  گرجی-  و  ارمنی  و  روس  و  ترک  از  -اعم 
آوردند.  عمل  به  ایران  از دموکراسی  را  حمایت ها  آزادی خواهان عثمانی- بیشترین  با  در مقایسه  عالم -حتی 
صد ها نفر از اینان در حوادث انقالبی حضور یافته و در نبرد با دولت محمدعلی شاه و پیروزی بر آن نقشی موثر 
داشتند و بسیاری از آنان در راه شادکامی مردم ایران کشته شدند و برخی نیز که در ایران باقی مانده بودند، در 
دوران حکومت وحشت روس ها در تبریز، به دست همانان و به دست صمد خان شجاع الدوله اعدام شدند )نک: 
احمد کسروی، تاریخ انقالب مشروطه ایران و تاریخ هیجده ساله آذربایجان، سالم اللـه جاوید، نهضت مشروطیت ایران و نقش آزادیخوهان 

جهان، ابوالفضل وکیلی، قفقازیه و مجاهدین ایران(.

صدور  و  ایران  کار  نیروی  استثمار  و  نفوذ،  قلمرو  اقتصادی  بنیه  از  استحصال  برای  روسیه  سرمایه داری 
زیربناهای الزم  و تعدادی  و مالی  اقتصادی صنعتی  و مؤسسات  نهادها  برخی  بازارها،  به  انبوه کاالهای خود 
را در منطقه نفوذ خود احداث منود، و در ادامه برای نگهداری از آنها، خدمات فنی و مهندس و صنعتی را در 
همان منطقه توسعه داد و از این طریق خنستین متخصصان و افزارمندان و کارگران ماهر را تربیت کرد. اولین 
کارگاه های تراشکاری و خنستین کارگاه های مونتاژ و تعمیر وسائط نقلیه سبک و سنگین ایران توسط روس ها 
دائر شد. اولین جاده های مهندسی ساز ایران نظیر جاده های انزلی-قزوین و قزوین-همدان؛ و طوالنی ترین خط 
بندر  جدید  تأسیسات  ساختند.  روس ها  را،  تبریز-جلفا(  )راه آهن  سراسری  راه آهن  ساخت  از  پیش  تا  ایران  آهن 
مهندسی ساز انزلی که تا سال های ۱۳۱۷ – ۱۳۱۸ش تنها بندر مهندسی ساز ایران باقی مانده بود، توسط روس ها 
ساخته شد. تأسیسات شیالت لیانازوف که برخی اجزای آن هنوز در انزلی و بندر کیاشهر دایر است، تا مدت ها 

یکی از پیشرفته ترین مؤسسات فنی اقتصادی ایران بود.
آنچه که منوده شد، بیش از هر چیز دیگری، ایفای وظیفه از جانب تاریخ است. چرا که از ضرورتی تاریخی-

اجتماعی که برخی از ایرانیان در همان روزگار آن را موهبت الهی نامیده بودند، برآمده بود. اما با احتاد عقیده و 
عمل، میان طبقات حاکمه ایران و امپریالیسم بین املللی، از آن موهبت شرارتی موهوم ساخته شد تا غارت گری 
مشترک شان بر اثر آن موهبت ضروری موقوف نشود. تا نیروئی نتواند از آن موهبت، نردبانی برای عبور به روزگاری 
بهتر بسازد. اما توده های مردم، از هرچه که سد راه سعادت و شادکامی است، بیزارند، و از هر چه که نوید سعادت 
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و بهروزی دهد، استقبال می کنند. با هرچه که زورگوئی و ستمگری ست، ستیزه دارند، و در نهایت می توانند زشت 
را از زیبا تشخیص دهند. چه خوش گفته است مسکویه رازی در جتارب االمم )جلد۱، ص ۱۲۵(: شاهان... بدانید که 
شما هرگز نتوانید زبان مردم را از بدگوئی و نکوهش خویش بسته نگه دارید. چنان که نتوانید زشت را زیبا سازید.

کتابشناسی 
- فریدون آدمیت. امیر کبیر و ایران، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۸.

- آرداشس آوانسیان. خاطرات، ویراسته بابک امیر خسروی، تهران، نگره، ۱۳۷۶.
- عزالدین علی ابن اثیر. کامل التواریخ، ج ۱۱، ترجمه حمید آژیر، تهران، اساطیر، ۱۳۸۲.

- تقی ابوالقاسم اوغلی ابراهیموف. پیدایش حزب کمونیست ایران، ترجمه راد نیا، تهران، گونش، ۱۳۶۰.
تهران،  اقبال آشتیانی،  ۲جلد در یک مجلد، تصحیح عباس  تاریخ طبرستان،  اسفندیار.  ابن  بهاءالدین محمدبن حسین   -

کتابخانه خاور، ۱۳۲۰. 
- محمدمهدی خان استر آبادی. جهانگشای نادری، تصحیح عبداللـه انوار، تهران، اجنمن آثار ملی، ۱۳۴۱.

- اسکندر بیگ ترکمان. تاریخ عالم آرای عباسی، به کوشش امساعیل برادران شاهرودی، تهران، سیروس و طلوع، ۱۳۶۴.
آباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت. به کوشش مصطفی نوری و اشرف سرایلو، تهران، کتابخانه، موزه و  اسناد استر   -

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ۱۳۹۰.
- اسناد مشروطه، دوران قاجاریه. به کوشش ابراهیم صفائی، تهران، بابک، ۱۳۵۵.

- محمدحسن خان اعتماد السلطنه. تاریخ منتظم ناصری، به کوشش محمدابراهیم رضوانی، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۷.
- ضیاءالدین املوتی. قیام مسلحانه دهقانان املوت، تهران، ۱۳۵۹.

- صدرالدین الهی. سیدضیاء عامل کودتا؛ گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصرایران از زبان سید ضیاءالدین طباطبائی )به 
انضمام مصاحبه با کلنل کاظم خان سیاح ومحمدساعد مراغه ای(، تهران، ثالث، ۱۳۹۴.

- امساعیل خان امیر موید سوادکوهی. اسناد امیر موید، گردآوری محمد ترکمان، تهران، نی، ۱۳۷۸.
مطالعات  و  پژوهش  مؤسسه  تهران،  بیات،  کاوه  کوشش  به  شمسی.   ۰۰۳۱ مدارک  و  اسناد  مجموعه  خراسان؛  انقالب   -

فرهنگی، ۱۳۷۰.
رشت،  پرتو،  افشین  ترجمه   ،۷۱۹۱ تا   ۹۰۹۱ از  رشت  در  روسیه  کنسول  اوسنکو  یادداشت های  اوسنکو.  آلکسیویچ  لئو   -

فرهنگ ایلیا، ۱۳۹۵.
- شیخ حسین اولیاء بافقی. آشوب آخرالزمان، به کوشش محمد روشن. ضمیمه کتاب مشروطه گیالن نوشته رابینو تصحیح 

محمد روشن. 
- اولیانوسکی. کمینترن و خاور، ترجمه جالل علوی نیا، تهران، بین امللل، ۱۳۶۰.

قم،  نیا،  احمدی  محمدجواد  و  جلیسه  غالمی  مجید  کوشش  به  کاترین،  شاهنامه  اشرفی.  ایلچی  محمدمحسن  بن  محمد   -
عطف، ۱۳۹۴.

- ایران و جنگ جهانی اول؛ اسناد وزارت داخله. به کوشش کاوه بیات، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۶۹.
- شروین باوند. نگاهی به زندگی و خاطرات پروفسور شروین باوند، در قلمرو مازندران، ج ۲، به کوشش حسین صمدی، 

قائمشهر، ۱۳۷۲.
- ادوارد براون. نامه هائی از تبریز، ترجمه حسن جوادی، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۱.

- مسعود برزین. شناسنامه مطبوعات ایران، تهران، بهجت، بی تا.
- برگ های جنگل؛ نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل. به کوشش ایرج افشار، تهران، فرزان روز، ۱۳۷۸.

- منصور بنکداریان. بریتانیا و انقالب مشروطه ایران، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نامک، ۱۳۹۲.
- محمدتقی بهار )ملک الشعرا(. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج ۱، تهران، جیبی، ۱۳۵۷.

- عبداللـه بهرامی. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران از زمان ناصرالدین شاه تا آخر سلسله قاجاریه، تهران، سنائی، بی تا. 
- کاوه بیات. کودتای الهوتی در تبریز؛ بهمن ۰۰۳۱، تهران، شیرازه، ۱۳۷۶.



 دانش و مردم/ مهر ۱۳۹۶/ 177صدسالگی اکتبر

- کاوه بیات. فعالیت های کمونیستی در دوره رضاشاه ۰۰۳۱ - ۰۱۳۱، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۰.
- مرتضی پسندیده. خاطرات آیت اللـه پسندیده، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۴.

- علی پورصفر. حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات، ۱۳۷۷.
به کوشش جمشید کیانفر،تهران،  آبادی،  امپراتوری عثمانی، ترجمه میرزا زکی علی  تاریخ  - یوزف فون هامر پورگشتال. 

زرین، بی تا.
- جعفر پیشه وری. آخرین سنگرهای آزادی؛ مجموعه مقاالت میر جعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت ارگان احتادیه عمومی 

کارگران ایران، ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱، به کوشش رحیم رئیس نیا، تهران، شیرازه، ۱۳۷۷.
تاریخ شروان و دربند. برگرفته از جامع الدول منجم باشی، به کوشش والدیمیر مینورسکی، ترجمه محسن خادم، تهران،   -

بنیاد دائرةاملعارف اسالمی، ۱۳۷۵. 
- لئون تروتسکی. تاریخ انقالب روسیه، ۳ ج، ترجمه سعید باستانی، تهران، فانوسا، ۱۳۶۰.

- آرنولد توین بی. تاریخ متدن؛حتلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر، ترجمه یعقوب آزند، تهران، مولی، ۱۳۶۲
- ابراهیم تیموری. عصر بی خبری،تهران، اقبال، ۱۳۶۳.

- جامی. گذشته چراغ راه آینده؛ تاریخ ایران در فاصله دوکودتا، تهران، مسندر، ۱۳۵۵.
- محمدعلی جمال زاده. تاریخ روابط ایران و روس، تهران، سخن، ۱۳۸۴.

مارس  هـ.ق/۲۱   ۱۳۳۸ رجب  غره   ،۳ ش   ،۵ س  کاوه،  مجله  )مزدک(.  قدیم  ایران  در  بالشویسم  جمال زاده.  محمدعلی   -
۱۹۲۰، ص ۵- ۱۱و س ۵، ش ۴ - ۵، غره رمضان ۱۳۳۸ هـ.ق/۲۱ مه ۱۹۲۰، ص ۸ - ۱۵.

- محمدعلی جمال زاده. دوستی خاله خرسه، از مجموعه داستانی یکی بود یکی نبود، تهران، سخن، ۱۳۹۲. 
آورنده و مترجم غالمحسین  انگلیس در مشهد. گرد  بر اساس گزارش های کنسول گری  جنبش کلنل محمدتقی خان پسیان   -

میرزاصاحل، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۶.
- احمدعلی خداداده تیموری. روز سیاه کارگر، کرمانشاه، ۱۳۰۵.

- احمدعلی خداداده تیموری. روز سیاه رعیت، کرمانشاه، ۱۳۰۶.
تهران،  انصاری،  حسین  ترجمه  قفقاز(،  و  ایران  در  انگلیس  )امپریالیسم  فورس  دنستر  ماجراهای  دنسترویل.  ژنرال   -

منوچهری، ۱۳۵۷.
- ایزاک دویچر. زندگینامه سیاسی استالین، ترجمه علی اسالمی و محمود ریاضی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۸. 

- ویلیام ادموند ریچی دیکسون. شرق ایران؛ گوشه ای از جنگ جهانی اول،تهران، هیرمند، ۱۳۹۲.
- رضاعلی دیوان بیگی. سفر مهاجرت در خنستین جنگ جهانی، تهران، مولف، ۱۳۵۱.

- هایسنت لوئی رابینو. مشروطه گیالن به انضمام گزارش های کتاب آبی و آشوب آخر الزمان؛ وقایع مشهد در ۱۳۳۰ نوشته 
شیخ حسین بافقی، به کوشش محمد روشن، رشت، طاعتی، ۱۳۶۸.

روزنامه جنگل. سال ۱، شماره ۹، سه شنبه ۱۶ ذیقعده ۱۳۳۵ و شماره ۱۲، جمعه ۱۷ ذی حجه ۱۳۳۵ و شماره ۱۴، شنبه   -
دوم محرم ۱۳۳۶ و شماره ۱۵، شنبه ۲۳ محرم ۱۳۳۶ و شماره ۲۳، پنجشنبه ۱۰ ریع الثانی ۱۳۳۶ و شماره ۳۰، پنجشنبه ۲۰ 

رجب ۱۳۳۶ هـ.ق. 
- محمدفتح اللـه ساروی. تاریخ محمدی یا احسن التواریخ، تصحیح غالمرضاطباطبائی مجد، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۱.

- عباس سپهر گرگانی. تاریخ امالک اختصاصی رضاشاه در گرگان، به کوشش مصطفی نوری، تهران، پردیس دانش، ۱۳۹۴.
- محمدولی خان سپهساالر خلعتبری. یادداشت ها، گرد اوری امیر عبدالصمد خلعتبری، تهران، نوین، ۱۳۶۲.

تبرائیان،  صفاءالدین  ترجمه  خوزستان،  نشین  شیخ  سرکوب  و  جابر  بن  خزعل  شیخ  حکومت  سترانگ.  تئودور  ویلیام   -
تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۵.

- علی اکبر خان سردار مقتدر سنجابی. ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران، حتریر و حتشیه کریم سنجابی، تهران، شیرازه، ۱۳۸۰.
- سفرنامه های ونیزیان در ایران )شش سفرنامه(. سفرنامه های ونیزیانی که در زمان اوزون حسن آق قویونلو به ایران آمده 

اند، ترجمه منوچهر امیری، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۹.
- خسرو شاکری. میالد زخم؛ جنبش جنگل جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، اختران، 

.۱۳۸۶
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- نظام الدین شامی. ظفرنامه، تصحیح فلیکس تاور، به کوشش پناهی مسنانی، تهران، بامداد ۱۳۶۳.
- لیدی مری سیل. خاطرات، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نو، ۱۳۶۸.

- محمود خان صارم املمالک دره گزی. خاطرات، به کوشش ابوطالب صارمی و علی کریمیان، شیروان، شیالن، ۱۳۸۸.
- محمد صدر هاشمی. تاریخ جراید و مجالت ایران، ۴ مجلد در ۲ جلد، اصفهان، کمال، ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴.

- ابراهیم صفائی. پنجاه نامه تاریخی، تهران، تهران، مولف، بی تا.
- ابراهیم صفائی. یکصد سند تاریخی، تهران، تهران، مولف، ۱۳۵۲.

- میرزا اسداللـه ضمیری. یادداشت ها، به کوشش برادران شکوهی، تبریز، ابن سینا، ۱۳۵۶.
- احسان طبری. نوشته های فلسفی اجتماعی، ج ۲، تهران، پیک ایران، ۱۳۶۱.

 ،۸ و   ۷ ج  افشار،  ایرج  و  سالور  مسعود  کوشش  به  سالور،  السلطنه  عین  خاطرات  سالور.  السلطنه  عین  میرزا  قهرمان   -
تهران، اساطیر، ۱۳۷۹.

- سیروس غنی. ایران، برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷.
- فاشیسم و کاپیتالیسم. ویراستار، ولفگانگ آبندرت، ترجمه مهدی تدینی، تهران، ثالث، ۱۳۹۴.

ایران و جنگ سرد؛ بحران آذربایجان ۴۲۳۱ - ۵۲۳۱، ترجمه کاوه بیات، تهران، وزارت امور خارجه،  - لوئیس فاوست. 
.۱۳۷۴

- اورالندو فایجس. تراژدی مردم؛ انقالب روسیه ۱۹8۱- ۴۲۹۱، ۲ج، ترجمه احد علیقلیان، تهران، نی، ۱۳۸۸.
- ابراهیم فخرائی. سردار جنگل میرزاکوچک خان، تهران، جاویدان، ۱۳۵۴.

- ابراهیم فخرائی. گیالن در جنبش مشروطیت، تهران، جیبی، ۱۳۷۱.
معاصر،  خاورمیانۀ  شکل گیری  و  عثمانی  امپراطوری  فروپاشی  داد؛  باد  بر  را  صلح ها  همۀ  که  صلحی  فرامکین.  دیوید   -

ترجمۀ حسن افشار، تهران، نشر ماهی، ۱۳۹۶.
- محمدفرخی یزدی. دیوان فرخی، به کوشش حسین مکی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۷.

- فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی. ترجمه غالمحسین میرزاصاحل، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۷.
- نصراللـه فلسفی. زندگانی شاه عباس اول، ۲ ج، تهران، نگاه، ۱۳۹۱.

- س. فورتسکیو. رجال تهران و برخی والیات شمال غرب ایران، ترجمه محمدعلی کاظم بیگی، تهران، وزارت امور خارجه، 
.۱۳۷۹

- میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی. دیوان اشعار، تصحیح بدرالدین یغمائی، تهران، شرق، ۱۳۶۶.
تاریخ روسیه شوروی؛ انقالب بلشویکی ۷۱۹۱ - ۳۲۹۱، ۳ ج، ترجمه جنف دریابندری، تهران، زنده  - ادوارد هلت کار. 

رود، ۱۳۷۱.
- جواد کاراندیش. دولت رضا خان و عشایر، ترجمه محمدعلی جواهر کالم )در دست انتشار(.

- کاوه. مؤسس و مدیر سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران امیر کبیر، ۱۳۵۶.
- محمودکتیرائی. فراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران، تهران، اقبال، ۱۳۶۱.

- ابوالقاسم کحال زاده. دیده ها و شنیده ها؛ خاطرات میرزا ابوالقاسم کحال زاده منشی سفارت امپراتوری آملان در ایران در 
باره مشکالت ایران در جنگ بین املللی ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸، به کوشش مرتضی کامران، تهران، فرهنگ، ۱۳۶۳.

- احمد کسروی. تاریخ هیجده ساله آذربایجان، تهران، هرمس، ۱۳۸۸.
- انگلبرت کمپفر. سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۰.

- محمد کمره ای. روزنامه خاطرات، به کوشش محمد جواد مرادی نیا، تهران، شیرازه، ۱۳۸۲. 
- آمبروسیو کنتارینی. سفرنامه، ترجمه قدرت اللـه روشنی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۴۹.

- گرانتوفسکی و دیگران. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، مروارید، ۱۳۸۹.
ایران در سیاست شرقی آملان در جنگ جهانی اول، ۲ ج، ترجمه پرویز صدری، تهران،  پیش بسوی شرق؛  - اولریخ گرکه. 

سیامک، ۱۳۷۷.
- ساموئل گتلیب گملین. سفر به شمال ایران، ترجمه غالمحسین صدری افشار، رشت، فرهنگ ایلیا، ۱۳۹۳.

- محمدعلی گیلک. تاریخ نهضت جنگل، رشت، گیلکان، ۱۳۷۱. 
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- محمدعلی حزین الهیجی. رسائل، تصحیح علی اوجبی و دیگران، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۷۷.
- بی بی  رابعه لوگاشوا. ترکمن های ایران، ترجمه حسین حتویلی و سیروس ایزدی، تهران، شباهنگ، ۱۳۵۹. 

معین  تهران،  احمدی،  امیر  مریم  ترجمه   ،)۹۱۹۱ -  ۰۶8۱( احلمایگی  حتت  تا  آمیز  مساملت  نفوذ  از  ایران  لینت.  ویلهلم   -
.۱۳۶۷

الدین  شرف  ترجمه  شاه،  محمدعلی  و  تزار  حکومت  هـ.ق؛   ۶۲۳۱ سال  در  ملی  شورای  مجلس  مبباران  مامونتوف.   -
قهرمانی، به کوشش همایون شهیدی، تهران، اشکان، ۱۳۶۳.

- مهدی مجتهدی. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، تهران، ۱۳۲۷.
- مهدی قلی خان مخبر السلطنه هدایت. خاطرات و خطرات، تهران، زوار، بی تا.

- یونس مروارید. مراغه یا افرازه رود، تهران، مولف، ۱۳۷۲.
- عبداللـه مستوفی. شرح زندگانی من، تهران، هرمس، ۱۳۸۶.

- ابواحلسن علی بن حسین مسعودی. مروج الذهب و معادن اجلوهر، ج ۲، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب، ۱۳۴۴.

- محمد مصدق. نطق های دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در ملی شدن صنعت نفت، ج۱، دفتر۲، اروپا، 
انتشارات مصدق، ۱۳۴۸.

- ابوعلی مسکویه رازی. جتارب االمم، ج ۲، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، ۱۳۸۹.
- مطالعات ایرانی. سردبیر و صاحب امتیاز علی رضا مشایخ، س ۱، ش ۲، زمستان ۱۳۸۲.

- جمشید ملک پور. ادبیات منایشی در ایران، ج ۱ و ۲، تهران، توس، ۱۳۶۳، ج ۳، تهران، توس، ۱۳۸۶.
- مورخ الدوله احمدعلی سپهر. ایران در جنگ بزرگ ۴۱۹۱ - 8۱۹۱، تهران، نویسنده، ۱۳۳۶.

- محسن میرزائی. تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق از کلنل دومانتویچ تا میرپنج رضاخان سوادکوهی، تهران، علم، ۱۳۹۳.
- محمدرضا میرزاده عشقی. کلیات مصور، به کوشش علی اکبر مشیر سلیمی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷.

- منوچهر نظری. رجال پارملانی ایران، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۸.
- محمدابراهیم نظری. سیری در تاریخ سیاسی اجتماعی کتول، قائم شهر، فدک، ۱۳۷۴.

- مهدی نورمحمدی. ترور در بهارستان؛ پژوهشی نو در باره اندیشه، زندگی و ترور واعظ قزوینی به انضمام اشعار وی، 
تهران، نامک، ۱۳۹۴.

- موسی نوری اسفندیاری. تاریخ خانواده اسفندیاری، تهران، ۱۳۲۹.
- واسیلی بازیل نیکیتین. خاطرات و سفرنامه، ترجمه علی محمد فره وشی مترجم همایون، مقدمه از ملک الشعرا بهار و 

بهرام فره وشی، تهران، معرفت، ۱۳۵۶.
- محمد یوسف واله قزوینی اصفهانی. خلد برین؛ ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم، تصحیح محمدرضا نصیری، 

تهران، اجنمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۲.
نشر  تهران،  محدث،  میرهاشم  کوشش  به  ترکمانان،  و  تیموریان  برین؛تاریخ  خلد  اصفهانی.  قزوینی  واله  یوسف  محمد   -

میراث مکتوب، ۱۳۷۹.
- محمد طاهر وحید قزوینی. عباس نامه، تصحیح ابراهیم دهقان، اراک، ۱۳۲۹. 

- وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران. اسنادی از روابط ایران با مناطقی از آسیای مرکزی، تهران، ۱۳۷۲. 
- محمدکاظم وزیر مروی. عالم آرای نادری، تصحیح محمدامین ریاحی، تهران، زوار، ۱۳۶۴.

تهران،  دریاگشت،  محمدرسول  افشارو  ایرج  کوشش  به  ۲ج،  استرآباد،  مخابرات  مقصودلو.  وکیل الدوله  حسینقلی خان   -
نشرتاریخ ایران، ۱۳۶۳.

- گریگور یقیکیان. شوروی و جنبش جنگل، به کوشش برزویه دهگان، تهران، نوین، ۱۳۶۳. 
- نیما یوشیج. مجموعه شعر ها، با نظارت شراگیم یوشیج، تهران، اشاره، ۱۳۸۳.

- نیما یوشیج. نامه های نیما یوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، آبی، ۱۳۶۳.


