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  یستینیاستالضد انقالبی  یگارشیالمهار  یب تیاز حاکم را ی و تروتسک  نیلنتحت  یشورو ریاتحاد جماه میکه رژی پرتگاه

در  جنگ طلبان  یضد شورو کمپین یبرا رادست آویزی بدیهی که ، رانیدر مورد ا کی گراف ی، به صورتجدا می سازد

مورد استفاده ها  ستیالیدست امپردر  نیاستال یها استیس است، نمایان می شود. آوردههم فرا تیواشنگتن و وال استر

 .دنرا نمایندگی میکن  سمیتزار یها وه یها بازگشت به روش ها و ش استیس نیا  چرا که، قرار گرفته

برای امتیازات انحصاری و حقوق و بست خود را به کار  یروهایپا گذاشت. ن ریسرنوشت ملتها را ز نییحق تع تزاریسم 

در سال    سی( بود. با توافق با انگلرانی)اپرشیا ، یتزار یها تیفعال  یاصل یاز عرصه ها یک ی. ویژه مزیت اتخاذ نمود

در ک بارینوار  کی ; گردید  قلمرو تزار، از جمله تهران، رانی: شمال اگردید میدو حوزه نفوذ تقسبه   کشور نیا ۱۹۰۷

 .کبیر گشت  یایتانیبربقیه سرزمین نصیب ، و بود داده لیرا تشک حائل  یمرکز نوعامتداد 

با انتشار  نیبود. ا یتزار یها استیساز کامل خود  نمایان نمودن گسست، یشوروجوان  یاقدامات جمهور نیاز اول یک ی

و   های جنگی متیو با رها کردن داوطلبانه غن اش، یستیالیو متحدان امپر  یتزار هیمنعقد شده توسط روسمعاهدات پنهانی 

شنیع  ازبعضی  اختصاصا مطرح گردید چرا کهها  کیتوسط بلشوران( ی)ا مورد پرشیا. پذیرفت انجامامتیازات تزاریستی 

 انجام گردید. در آنجا  ی روس سمیالیامپرترین چپاوالت 



 ایراندر   یکیبولشو استیس

تمامی  و ابطال ارائه نمود، را  یرسم ادداشتی کیمتن  Izvestia ایزوستیا ی، روزنامه دولت۱۹۱۸ هیشانزدهم ژانو در

 نیروابط ب  ،دیاعالم گرد، آن پس. از  نموداعالم را بودند،  رانیا یحقوق خودمختارناقض که در ایران را روس    یادعاها

 .گشت ها" بنا خواهد لتم نیدو کشور "براساس توافق آزاد و احترام متقابل ب

و   دیگر بار كی هی: "روسنمود دییمجدداً موضع خود را تأ  یشورو ری، اتحاد جماهیسال بعد، در بحبوحه جنگ داخل کی

 ".دنمایدر قبال ایران را رد می  یستیالیامپرروسیه قبلی  یغارتگرانه اتخاذ شده توسط دولت ها یها استیس شهیهم یبرا

  کیموضع را در  نیکه ا میسر گردید ، یو ضدانقالب داخل یستیالی، پس از شکست مداخله امپریجنگ داخل انیپا در

و خاور میانه در  یشورو  ریاتحاد جماه ی. اعتبار عالسد، برسمیت شنا گردید بیصوت  ۲۶  هیفور  ۱۹۲۱که در  معاهده،

 انیمدر امر  نی. ابه نتیجه رسید در ابعاد گسترده ای پرشین -یروسمعاهده  نیا جهیدر نتدر میان کشورهای مستعمره 

،  Dennis سی، پروفسور دنییکا یآمرتاریخ شناس  کیبه آن، سال ها بعد، با رجوع . پریشانی نمود جادیها ا ستیالیامپر

 :نوشت

 .استایرانی   یها یآزادبرجسته منشور آن  گرید همیو نست  یشورو غاتیاز آن تبل یمین ;استای سند قابل توجه  نیا

 استیس حیصر هیان ی، بقتی، در حقرجوع نمود" یشورو ریاتحاد جماه غاتی"تبل مثابه  آن به به  که پروفسور ییبندها

خود   یقبل یاظهارنامه ها دییاست. پس از تأمحاط شده آن در دو بند اول   جان کالم بود. یدولت کارگر یانقالب یخارج

 :ضمیمه نمودر را یز بندهای   یدولت شورو (۱۹۱۹ژوئن  ۲۶و  ۱۹۱۸ هیژانو ۱۶)

را که بدون موافقت   هیروس یدولت تزار استیس دینما یم یتلق تکارانهیجنا ه،یروس ستیالیفدرال سوس یدولت جمهور

 ییاروپا یدولتها گریرا با د یخلق ها، عهد نامه ا  نیاستقالل ا یخاطر برا نانینمودن اطم  جادیو تحت لفافه ا ایمردمان آس

اتحاد   یسماسم ر] RSFSRدولت   .اش بوده است. یجیاشان تصرف تدر ییادر رابطه با شرق انعقاد کرده است که هدف نه

 ،ایآس یکشورهااستقالل نقض برای را نه تنها تکارانه یجنا استیس ن یو شرط ا دیق دوندر آن زمان[ ب یشورو ریجماه

مردود می   ،را شرقمزنده مردمان جسم بر  ییسارقان اروپا افتهیسازمان  سبعانهبه خشونت  ششدنمنجر  بخاطر بلکه

  .دشناس



موجود   ساتیتاس یتمامدر تصرف ( رانی)ا ایپرشتزاری از بین رفته بود "حقوق" از آنجاییکه همه ، شروط عهد نامهطبق 

بلکه خطوط تلگراف  را آهن راهها و راه هینه تنها کل یشورو ریدولت اتحاد جماهدر آمد. یشها ی، از جمله کشتشدر بنادر

  انیدندان در مسایش  نی . آنچه باعث بزرگترنمودمنتقل   رانیبه ارا  را که توسط تزار احداث و محافظت می شدو تلفن 

اطل بو  یبه مقامات بومروسیه متعلق به پرشیا بانک بیدرنگ ، انتقال گردیددر سراسر جهان   یداران انحصار هیسرما

 .تزاری بود یهمه وام هانمودن 

شد را   که "اموال و تاسیساتى را که تحت این معاهده ]به دولت ایران[ واگذار خواهدگردید متعهد  رانیبه نوبه خود، دولت ا

در اختیار هیچ قدرت سوم و یا شهروندان آن براى تملک یا استفاده قرار ندهد و همه حقوق مربوطه را درجهت منافع 

 ."داردنگهمردم ایران محفوظ 

بعهده  ها را  تمل سریپست کمدر آن زمان که  نیتوسط استالهمچنین ، بلکه یو تروتسک  نینه تنها توسط لنعهدنانه  نیا

 .کار بسته شد( برهیو غ نی، چهیکشورها )ترک  ریتوافق با سا یبرا ییالگوبه مثابه متعاقباً عهد نلمه  نی. اگردید دیی، تأداشت

 

 ن یاستالدر مقابل  یو تروتسک  نیلن

اکنون هم ، می شدمثابه جنایتی تلقی به  نیلن  ی" و در روزهامردود گشته بود و شرط دیق دونکه "ب یاستیهمان سبدینگونه 

 .استگشته مبدل به عرف  نیاستال میرژتحت 

ابداع     ددر صداز آن و مستعمرات  انهیمردمان خاورمدور نمودن  یبرا یشورو ریدشمن اتحاد جماهتند و تیز ترین  اگر

 یدنبال م ،نی، تحت استالنیتوسط کرمل ،رانیدر مورد اآنچه که  زمؤثرتر ا یریتوانست مس ی، او نمبرآیدمؤثر  یراه

 ابداع نماید.را ، شود
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