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 چکیده

مــاه  فوریــه و اکتبــر ســال 1917، دو انقــاب در روســیه بــه وقــوع پیوســت کــه 
ــگاه  ــتگاه و پای ــاوت در خاس ــل تف ــه دلی ــی ب ــرایط انقاب ــدن از ش ــم برآم به رغ
ــن  ــد. ای ــش گرفتن ــل در پی ــه بین المل ــی در عرص ــبات متفاوت ــوژی مناس ایدئول
ــت  ــبات دول ــوع مناس ــه ن ــن پرســش اســت ک ــه ای ــخ ب پژوهــش، درصــدد پاس
انقــاب فوریــه و اکتبــر بــا دولــت ایــران بــا توجــه بــه خاســتگاه های دو دولــت 
چگونــه بــوده و چــه اهدافــی را مدنظــر داشــته است؟)ســؤال( پایگاه سوسیالیســتی 
ـ کمونیســتی انقــاب اکتبــر و تفــاوت آن بــا خاســتگاه بــورژوازی ـ ســرمایه داری 
انقــاب فوریــه در برقــراری مناســبات و پذیــرش دولــت ایــران تأثیرگــذار بــوده 
ــگاه فکــری و  ــر دو پای ــه( تأثی ــوده اســت. )فرضی ــی را ایجــاد نم ــه متفاوت و روی
ــت بلشــویکی  ــه و دول ــت موقــت انقــاب فوری ــی متفــاوت دول خاســتگاه عملیات
انقــاب اکتبــر روســیه در برقــراری مناســبات سیاســی بــا دولــت ایــران را نشــان 
می دهــد. )هــدف( پژوهــش بــا شــیوه تبییــن تاریخــی و روش مقایســه ای ســعی 
در تحلیــل رویــه متفــاوت مناســبات سیاســی دو دولــت انقابــی روســیه بــا دولــت 
ایــران دارد. )روش( بــا توجــه بــه تفــاوت اساســی در خاســتگاه، ماهیــت و اهــداف 
انقــاب فوریــه و انقــاب اکتبــر، نــوع مناســبات آنــان بــا دولــت ایــران متضــاد 
اســت. از ایــن رو، مناســبات سیاســی انقــاب اول، در ادامــه رونــد موجــود در ایــران 

و انقــاب دوم در صــدد بــر هــم زدن آن بــوده اســت. )یافتــه(
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مقدمه
ــت  ــن دو دول ــه بی ــه 1915 ک ــی اول، در عهدنام ــگ جهان ــاز جن ــس از آغ ــال پ یک س
بریتانیــای کبیــر و روســیه تــزاری منعقــد گردیــد تمامیــت ارضــی و اســتقال ایــران بــه طــور 
کامــل نادیــده گرفتــه شــد، امــا حوادثــی رخ داد کــه هیــچ گاه مصوبــه ایــن عهدنامــه در محــو 
ــک  ــه در ی ــود ک ــیه ب ــاب روس ــه انق ــن حادث ــد. ای ــرا در نیام ــه اج ــران ب ــتقال ای ــل اس کام
ــزاری در  ــتم ت ــودی سیس ــود. ناب ــه نم ــر را تجرب ــه و اکتب ــای فوری ــاب در ماه ه ــال، دو انق س
طــی انقــاب فوریــه 1917 در روســیه، ایــن امیــد را در میــان ایرانیــان ایجــاد کــرد کــه ایــن 
ــزاری باشــد،  ــی از ســلطه اســتعمار ت ــد در راســتای رهای ــی جدی ــد ســرآغاز تحول انقــاب بتوان
امــا دولــت موقــِت اولیــن انقــاِب ســال 1917، بــا اعــام پیــروی از سیاســت خارجــی تزارهــا 
آنــان را ناامیــد ســاخت، دومیــن انقــاب روســیه کــه در مــاه اکتبــر رخ داد بــا تغییراتــی جــدی 
در سیاســت داخلــی و خارجــی نســبت بــه دولــت موقــت فوریــه دربــاره ایــران نیــز تصمیمــات 
جدیــدی اتخــاذ کــرد. برخــاف انتظــار، دولــت موقــت انقــاب فوریــه اعــام کــرد کــه تغییــری 
ــزاری  ــای دوره ت ــه عهدنامه ه ــان ب ــرد و همچن ــد ک ــاد نخواه ــود ایج ــی خ ــت خارج در سیاس
متعهــد خواهــد بــود. اندکــی بعــد، دولــت لنیــن از حــزب بلشــویک بــا شــعارهای تنــد انقابــی در 
مــاه اکتبــر همــان ســال، توانســتند دولــت موقــت را ســاقط کــرده و خــود قــدرت را بــه دســت 
گیرنــد. بــا روی کار آمــدن بلشــویک ها تغییراتــی اساســی در عرصــه سیاســت بین الملــل رخ داد. 
آنــان حمــات تنــدی را علیــه کشــورهای ســرمایه داری آغــاز کــرده، و بــا چرخــش در اصــول 
ــری در درون  ــاب کارگ ــر انق ــاوه ب ــن ع ــوی لنی ــد از س ــت جدی ــام سیاس ــیت و اع مارکس
کشــورهای صنعتــی ســعی نمودنــد بــا کمــک بــه مــردم مســتعمرات و شــبه مســتعمرات از جملــه 
ایــران و هنــد قیام هایــی را از ســوی آنــان و از ناحیــه بیرونــی علیــه کشــورهای اســتعمارگر کــه 
ــگ  ــه جن ــه ب ــد و بدین گون ــب دهن ــود ترتی ــا ب ــوری بریتانی ــن آن امپرات ــن دوره مهم تری در ای

ــد.  ــا کاپیتالیســم دســت یازیدن ــه ب همه جانب
پژوهــش حاضــر در پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی کــه مبنــای سیاســت خارجــی دولــت 
موقــت انقــاب فوریــه و انقــاب اکتبــر 1917 دربــاره ایــران بــر چــه اساســی پایه ریــزی شــده 
ــوژی ایــن  ــود؟ ایــن مدعــا را مطــرح می نمایــد کــه خاســتگاه و پایگاه هــای سیاســی و ایدئول ب
دو انقــاب در برقــراری مناســبات خارجــی بــا دولــت ایــران تعییــن کننــده و مــاک عمــل ایــن 
ــر مناســبات  ــد حاکــم ب ــه در ادامــه همــان رون ــت فوری ــن راســتا، دول ــوده اســت. در همی دو ب
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ایــران بــا دولــت تــزاری و دولــت انقابــی اکتبــر در تــاش بــرای بــر هــم زدن مناســبات موجود 
روابــط خــود را تعریــف و اجــرا نمودنــد. دولــت ایــران نیــز بــه رغــم بــرآورده نشــدن انتظاراتــش 
ــا دولــت بلشــویکی اکتبــر رویــه مخالــف و غیردوســتانه ای را  توســط دولــت فوریــه، در ابتــدا ب

در پیــش گرفــت.
ــاالت  ــا مق ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــادی ص ــات زی ــار و تحقیق ــیه آث ــاب روس ــاره انق درب
معــدودی در حــوزه مســأله ایــن مقالــه صــورت پذیرفتــه، کــه هــر کــدام از زوایــای مشــخص 
ــر مناســبات تاریخــی  ــا تکیــه ب ــه ایــن مســأله نگریســته اند. جــواد شیخ االســامی ب دیگــری ب
دو دولــت تــا انعقــاد قــرارداد 1921 )شیخ االســامی، بهمــن و اســفند 1370: 13 ـ 6( و گیتــس، 
بــا محوریــت انقــاب گیــان )گیتــس، پاییــز 1381: 120 ـ 90( بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد. 
ــویکی  ــت بلش ــتاده های دول ــتین فرس ــاره نخس ــی درب ــه مقاالت ــی( ک ــار )دهناش ــار پوربختی غف
روســیه؛ براویــن )دهناشــی، زمســتان و بهــار 1379 ـ 1380: 198 ـ 187( و کلومیتســف 
ــا  ــران ب ــط ای ــاره رواب ــز درب ــری نی ــه دیگ ــته، مقال ــز 1381: 90 ـ 82( نگاش ــار، پایی )پوربختی
حکومــت موقــت روســیه )پوربختیــار، بهــار 1384: 120- 113( بــه نــگارش درآورده اســت، کــه 
تنهــا سیاســت خارجــی دولــت موقــت روســیه را مدنظــر داشــته اســت. حبیــب اهلل کمالــی نیــز 
تــاش نمــوده از منظــر سیاســت های در پیــش گرفتــه دولــت ایــران بــا دولــت بلشــویک، رفتــار 
سیاســی دولــت ایــران را تبییــن نمایــد. )کمالــی، بهــار 1372: 55 ـ 46( پژمــان دیلمــی در کتــاب 
ایــران و جنــگ جهانــی اول مقالــه ای تحــت عنــوان عــوام گرایــان رشــت: پــان اسامیســم و 
ــا تکیــه و محوریــت میــرزا  نقــش دول مرکــزی )اتابکــی، 1386: 196 ـ 167( ایــن قضیــه را ب

کوچــک خــان و قیــام جنــگل بــه رشــته تحریــر درآورده اســت.

 انقالب فوریه
 انقــاب نخســت روســیه، در فوریــه 1917 توانســت حکومــت تــزاری را ســرنگون ســازد. 
اصلی تریــن علــت خارجــی بــروز انقــاب فوریــه 1917 را می تــوان جنــگ جهانــی اول دانســت. 
ــرات  ــا اث ــتند، ام ــش داش ــاب نق ــوع انق ــیاری در وق ــای بس ــش زمینه ه ــل و پی ــد عل ــر چن ه
مخــرب جنــگ بــزرگ کــه خــارج از تــوان روســیه بــود، مهم تریــن عامــل تســریع انقــاب در 
ایــن مقطــع خــاص بــود. طوالنــی شــدن جنــگ و تلفــات ســنگین انســانی و مــادی، نافرمانــی 
نیروهــای نظامــی، را در پــی آورد تــا جایــی کــه تیــپ یــا هنگــی کــه در راه تــزار کامــًا آمــاده 
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جان فشــانی باشــد پیــدا نمی شــد. )تروتســکی،  1358: 141(. ایــن امــر، مشــکل بــزرگ تــزار بــود. 
ــه رو  ــتاها روب ــا اداره روس ــه ت ــگ گرفت ــار از جن ــقوط تمام عی ــک س ــا ی ــزار ب ــم ت ــع، رژی در واق
شــده بــود. ســه ســال جنــگ چنــان فشــاری بــر بودجــه روســیه وارد آورده بــود کــه بــا وجــود 
ــاال می رفــت و کاالهــا کم یــاب می شــد.  کمک هــای اقتصــادی متفقیــن، قیمت هــا هم چنــان ب
ایــن مســائل آشــکارترین عوامــل تشــنج عمومــی بــه شــمار می آمــد. )کریــن برینتــون، 1366: 
33( پنــــج میلیــون ســرباز روســی کــه در جبهه هــا می جنگیدنــد تجهیــزات کامــل نداشــتند و 
مــواد غذایــی مناســب بــه دســت آن هــا نمی رســید. نحــوه نامســاعد اداره جنــگ، نفــرت فزاینــده 
ــزون  ــان، فشــارهای روز اف ــران و دهقان ــای کارگ ــان توده ه ــگ در می ــه جن ــی نســبت ب عموم
ــن فکر و  ــار روش ــاب درون اقش ــادی، تب وت ــای اقتص ــنگرها، ناهنجاری ه ــربازان در س ــر س ب
ــر  ــه روز نزدیک ت ــود را روز ب ــش ب ــه در پی ــی ک ــتبداد و تحول ــرنگونی اس ــورژوا، س ــرده ب خ
می ســاخت. تـــداوم ویژگی هــای اصلـــی اســتبداد کــــه مهم تریــن آن هــا قـــــدرت مـالکـــان 
ــا، وابســتگی  ــان اقلیت ه ــری در می ــدان براب ــا فق ــراه ب ــودال، فســاد اداری هم ــزرگ نیمه فئ بــ
فزاینــده روســیه بــه ســرمایه های خارجــی، فقیــر شــدن مــداوم و روزافــزون بخــش قابل توجهــی 
ــداد  ــش تع ــرمایه داری و افزای ــریع س ــد س ــا رش ــان ب ــتایی هم زم ــهری و روس ــای ش از توده ه

ــود. ــم اســتبدادی تزارهــا را از درون متاشــی کــرده ب کارگــران، پایه هــای رژی
ــد.  ــت بده ــود را از دس ــی خ ــن حام ــزار مهم تری ــد ت ــث ش ــگ باع ــن، جن ــر ای ــاوه ب ع
ــه خــارج  ــورژوازی داخلــی وابســته ب ــزاری، ب قدرت مندتریــن و ثروتمندتریــن حامــی سیســتم ت
و کشــورهای امپریالیســت انگلســتان و فرانســه بــود کــه برخــاف ســایر اقشــار ملــت روســیه 
خواســتار ادامــه شــرکت امپراتــوری تــزاری در جنــگ جهانــی اول بودنــد، زیــرا بــه جبهه هــای 
طوالنــی روســیه کــه می توانســت صدهــا هــزار ســرباز آلمانــی را مشــغول نگــه دارد بــه شــدت 
ــای  ــادی دولت ه ــای اقتص ــت و کمک ه ــدون حمای ــزاری ب ــتم ت ــًا سیس ــتند. اساس ــاز داش نی
فرانســه و انگلســتان کــه از ســال ها پیــش در روســیه ســرمایه گذاری کــرده و کامــًا بــورژوازی 
داخلــی روســیه را وابســته بــه خــود بــار آورده بودنــد امــکان ادامــه حیــات نداشــت. )تروتســکی، 
1358: 28( شــرکت روســیه در جنــگ نیــز بنــا بــه خواهــش همیــن کشــورهای ســرمایه داری در 
قبــال کمــک بــه اقتصــاد ناتــوان روســیه بــود. بــورژوازی داخلــی نیــز از جنــگ و ادامــه آن منافع 
ــای  ــا در جبهه ه ــی روس ه ــت های پی درپ ــس از شکس ــا پ ــی آورد، ام ــت م ــه دس ــاری ب سرش
مختلــف جنــگ، تــزار نیــکای دوم برخــاف عهدنامــه 23 اوت 1914 کــه طــی آن دول متفــق 
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متعهــد شــده بودنــد هیچ کــدام جداگانــه بــا آلمــان پیمــان صلــح نبندنــد و تــا پایــان جنــگ در 
کنــار یکدیگــر باقــی ماننــد، بــه فکــر صلــح جداگانــه بــا آلمــان افتــاد. امــری کــه خشــم حامیــان 
اصلــی تــزار یعنــی انگلســتان و فرانســه و بــورژوازی داخلــی را برانگیخــت، کــه در نهایــت بــا 
برداشــتن حمایــت خــود از تــزار و کمــک بــه گروه هــای انقابــی متمایــل بــه غــرب، موجــب 

ســقوط ســریع سیســتم تــزاری و وقــوع انقــاب فوریــه را فراهــم آوردنــد.

سیاست خارجی انقالب فوریه و تأثیر آن در ایران
اولیــن کســی کــه خبــر انقــاب را در ایــران شــنید حمیــد ســیاح دیپلمــات ایرانــی بــود. او 
اعامیــه رئیــس دولــت موقــت را مبنــی بــر وعــده تشــکیل مجلــس مؤسســان بــه مشــیرالدوله 
نشــان داد. مشــیرالدوله بــا تجربــه بــا دوراندیشــی پیش بینــی نمــود کــه کار انقــاب بــه جایــی 
برســد کــه حتــی مجلــس مؤسســان هــم تشــکیل نشــود. )ســپهر،  1336: 446( بــا ســرنگونی 
ــران کــه ســالیان ســال ســنگینی ســلطه روس هــا را  تزارهــا وطن پرســتان و آزادی خواهــان ای
ــواده ســلطنتی مســتبد و تشــکیل  ــن خان ــراض ای ــا انق ــد، ب ــود احســاس می کردن ــرده خ ــر گ ب
دولــت موقــت، درصــدد ارســال تلگــراف تبریــک برآمدنــد. ایــن فکــر ابتــکار ســید ضیاءالدیــن 
ــتفاده  ــد اس ــه امی ــت سیاســی داشــت و ب ــیه مأموری ــان در روس ــه در آن زم ــود ک ــی ب طباطبای
ــه  ــی ب ــی تلگراف ــرح را ط ــن ط ــاب ای ــوع انق ــیه و وق ــد روس ــاع جدی ــران از اوض ــب ای مناس
دولــت ایــران القــاء کــرد. )همــان، 448( در ایــن دوران مجلــس نماینــدگان ایــران تعطیــل بــود. 
بنابرایــن نماینــدگان دوره قبــل مجلــس در منــزل اربــاب کیخســرو شــاهرخ، نماینــده زرتشــتیان، 
جمــع و تلگــراف تبریکــی در روز یکشــنبه 12 فروردیــن 1296 بــه مجلــس شــورای ملــی، دومــا 

ارســال کردنــد. متــن تلگــراف بدیــن مضمــون اســت: 
در مـوقعـــی کـــــه ملـــت بــزرگ روس بــــه واســطه فـــــداکاری فرزنــدان و شــجاعت 
فرامــوش نشــدنی نماینــدگان خــود در راه منظــور عظیمــی نائــل بــه فیــروزی نیرومنــدی 
شــده اســت وکای مجلــس ســابق کــه در تهــران حاضرنــد کمــال مســرت را دارنــد کــه 
بــه آن هیــأت معظــم بــرای مقاومــت بی انــدازه کــه فقــط در نــزد مدافعیــن حقیقــت یافــت 
می شــود احساســات بــا احتــرام و ســتایش آمیز خــود را اظهــار نماینــد مشــعلی کــه چنیــن 
ــه  ــت ک ــانی اس ــروغ درخش ــه ف ــرب برافروخت ــرق و مغ ــن مش ــدی بی ــت های نیرومن دس
ــم را تکمیــل خواهــد کــرد و آخریــن تاریکی هــا را مرتفــع ســاخته مللــی را  روشــنایی عال
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کــه بــه واســطه اصــول واحــده در اهتــزاز می باشــند قــادر خواهــد ســاخت کــه یکدیگــر را 
شــناخته دســت محبــت برادرانــه بــه هــم بدهنــد. )همــان، 410 ـ 409(

بــا دقــت در متــن تلگرافــی کــه توســط نماینــدگان ســابق مجلــس ایــران بــه دومای روســیه 
ارســال شــد متوجــه می شــویم کــه آنــان بــا وســواس در انتخــاب کلمــات ســعی دارنــد از مظالــم 
گذشــته روس هــا چنــدان صحبتــی ننماینــد. احتیــاط فــراوان نماینــدگان را می تــوان بــه حســاب 
ــه ایــن مســأله کــه قــوام و  ــد گذاشــت. ضمــن توجــه ب عــدم شــناخت از ماهیــت دولــت جدی
دوام دولــت انقابــی چنــدان مشــخص نیســت و امــکان بازگشــت دولــت ســرنگون شــده تــزار 
وجــود دارد. بــا توجــه بــه ایــن مســائل نماینــدگان ایــران از اعمــال گذشــته روس هــا در ایــران 
ــن  ــد. جــواب ای ــدوار نشــان می دهن ــده خــود را امی ــه آین ــر ب ــد و بیش ت ــر ســخن می گوین کم ت
تلگــراف از طــرف رئیــس دومــای روســیه، رودزیانکــو Rodzianko بدیــن مضمــون بــه تهــران 

ارســال شــد:
 نماینــدگان ســابق مجلــس، تبریــکات و آرزوهایــی کــه شــما و همــکاران پارلمانــی شــما 
ــکات  ــب تحری ــاده موج ــد فوق الع ــته بودی ــار داش ــیه اظه ــح و آزادی روس ــوقع فتـ در مـ
احساســات قلبــی گردیــد. وظیفــه خویــش می دانــم کــه بــه نــام »دومــا« حق شناســی های 
صمیمانــه خــود را بــه شــما اشــعار دارم. در ایــن عقیــده قطعــی بــا شــما شــرکت دارم کــه 
ــه  ــه زودی ب ــده ب ــروا گردی ــا فرمان ــک در مملکــت م ــه این ــه ک ــن اصــول عالی عظیم تری
ظفرمنــدی صلح جویانــه دنیــا منجــر و ملــل گیتــی را بــا علقه هــای صمیمیــت و بــرادری 
کــه بهتــر از قــوه وحشــیانه قدیمــه می توانــد منافــع و آمــال آنــان را حــل و تصفیــه نمایــد، 

مربــوط خواهــد ســاخت. امضــاء: رودزیانکــو؛ رئیــس دومــا )همــان، 410(

ــه برخــاف انتظــار،  ــی فوری ــت انقاب ــا، دول ــن پاســخی از ســوی رئیــس دوم به رغــم چنی
ــی  ــت گذاری های خارج ــری در سیاس ــد تأثی ــه نبای ــمرد ک ــی ش ــأله داخل ــی مس ــاب را نوع انق
داشــته باشــد. هــر چنــد ادعــا کردنــد هــدف روســیه آزاد ایــن نیســت کــه ســایر ملــل را زیــر 
نفــوذ خــود درآورنــد و خــاک آن هــا را تملــک نماینــد، امــا تمــام قراردادهــا و موافقــت نامه هایــی 
کــه تزارهــا در موضــع ضعــف کشــورهای مقابــل و بــه ضــرر آنــان بســته بــود را بــه رســمیت 
ــد و  ــر می دانن ــزاری را معتب ــد تمــام قراردادهــای ت ــز اعــام کردن ــران نی شــناختند. در مــورد ای
ــه  ــر خارج ــف، وزی ــد. میلیوک ــه می دهن ــران ادام ــا انگلیســی ها در ای ــکاری ب ــه هم ــان ب هم چن
دولــت موقــت ضمــن تلگــراف محرمانــه بــه کاردار ســفارت روســیه در تهــران می نویســد: »مــا 
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بایــد دولــت شــاه را مطلــع کنیــم کــه روســیه کمــاکان در امــور ایــران بــا انگلیــس همــکاری 
و در سیاســت روســیه تغییــری پدیــد نخواهــد آمــد.« )روتیــچ، 1354: 23؛ میروشــینکف،1357: 
ــح  ــزار را تقبی ــی دانشــمندان و روشــنفکران حــزب حاکمــه، کادت کــه ســابقًا عمــل ت 82( حت
ــاب  ــت انق ــری دول ــپهر، 452( موضع گی ــد. )س ــران ننمودن ــه ای ــی ب ــًا کمک ــد عم می کردن
فوریــه در سیاســت های خارجــی خــود و اعــام پایبنــدی بــه پیمان هــای تــزاری )کنــان، 1344: 

21( امیــد آزادی خواهــان ایــران را بــرای بهبــود اوضــاع نابــود ســاخت.
در مجمــوع می تــوان گفــت، سیاســت دولــت فوریــه در ایــران چنــدان تفاوتــی بــا سیاســت 
تزارهــا در ایــران نداشــت و بــر اســاس همــکاری کامــل بــا انگلســتان پیــش می رفــت. دولــت 
ایــران به رغــم انتظــار تحــول در سیاســت روس هــا در ایــران تغییــر چندانــی در رفتــار روس هــا 
مشــاهده ننمــود و عجیــب این جاســت کــه دولــت ایــران بــا آن همــه امیــدواری بــه مســاعدت 
و موافقــت دولــت جدیــد روســیه و ناکامــی پــس از روی کار آمــدن بلشــویک ها بــا وجــود اعــان 
مســاعدت دولــت انقابــی بلشــویک بــرای بــه دســت آوردن قلــوب دولت مــردان ایــران ایجــاد 
رابطــه زمــام داران ایــران روی خــوش نشــان نمی دهنــد و در پــی سیاســت جهانــی امپریالیســم 
انگلیــس تــا مدت هــا و بــدون رضایــت دولــت انگلســتان حاضــر بــه برقــراری روابــط بــا دولــت 

بلشــویکی لنیــن نگشــتند.

دولت فوریه و جنگ جهانی اول
مهم تریــن و سرنوشت ســازترین تصمیــم دولــت فوریــه، شــرکت روســیه در جنــگ جهانــی 
ــزرگ،  ــن جنــگ ب ــد راضــی گــردد از ای ــن کــه نمی توان ــه ای ــه بهان ــت موقــت ب ــود. دول اول ب
ــاول  ــه داد. پ ــن ادام ــا متفقی ــکاری ب ــه هم ــد ب ــرون آی ــته بی ــم شکس ــف و در ه ــن ضعی وط
ــان  ــم پیمان ــه ه ــتی ب ــل 1917 در یادداش ــت در 18 آوری ــت موق ــه دول ــر خارج ــف وزی میلیوک
روســیه در جنــگ اعــام کــرد: »تمامــی ملــت روس خواســتار ادامــه جنــگ تــا پیــروزی نهایــی 
اســت« )کالیتســوف و دیگــران، 1361: 467( سیاســت حکومــت موقــت در زمینــه جنــگ بین الملــل 
اول بــدون این کــه روســیه تــوان مقابلــه داشــته باشــد اصــرار بــه ادامــه حضــور روســیه در جنــگ 
ــر از  ــه نفــع انگلســتان و فرانســه تمــام می شــد. دولــت موقــت بیش ت ــود. ایــن امــر کامــًا ب ب
آن کــه بــه خواســت مردمــی کــه انقــاب کرده انــد توجــه داشــته باشــد، انتظــاری کــه متفقیــن 
از آنــان داشــتند را بــرآورده می کــرد. دولــت موقــت کامــًا خــود را پــای بنــد عهدنامــه 23 اوت 
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1914 گردانــد تــا جایــی کــه نقــض ایــن عهدنامــه را عهدشــکنی غیــر قابــل بخشــش دانســت.
در حالــی کــه ایــن پرســش پیــش می آیــد اگــر دولــت موقــت بــر مصــدر انقابــی کــه منجــر 
بــه ســرنگونی تــزار شــده حکــم می رانــد چــرا بــه عهــد و پیمانــی کــه تــزار بــا دول متفــق منعقد 
ســاخته اســت، چنیــن پــای بنــد اســت کــه نقــض آن را گنــاه غیــر قابــل بخشــش می دانــد، در 
حالــی کــه تــزار نیــکای دوم خــود تصمیــم بــه نقــض عهدنامــه داشــت و چنان چــه ذکــر شــد 
همیــن مســأله نیــز حمایــت خارجــی را از وی ســلب کــرد و از جملــه دالیــل پیــروزی ســریع 
انقــاب فوریــه و روی کار آمــدن دولــت موقــت شــد. بــه همیــن دلیــل گرداننــدگان امــور بــه 
جــای بــر آوردن انتظــارات مــردم انقابــی و اصــاح امــور ملــت، منافــع آنــان را فــدای جنگــی 
ــه  ــه ن ــربازانی ک ــگ، س ــه جن ــا ادام ــورت، ب ــر ص ــد. در ه ــروع کرده ان ــا ش ــه تزاره ــد ک نمودن
اســلحه داشــتند، نــه لبــاس، نــه مهمــات و آذوقــه از تصمیــم رئیــس دولــت موقــت مبنــی بــر 
ادامــه جنــگ1 ناراضــی، و متمایــل بــه تشــکیل دولتــی بودنــد کــه صلح انفــرادی بــا آلمــان ببندد 
ــف  ــی تنهــا گروهــی کــه مخال ــان گروه هــای انقاب ــان دهــد. در می و جنــگ بی حاصــل را پای
ــی  ــچ حزب ــه، هی ــاب فوری ــل از انق ــا قب ــد. ت ــود، بلشــویک ها بودن ــح ب ــگ و طــرف دار صل جن
شــعار اســتقرار رژیــم کمونیســتی ســر نمــی داد، و تنهــا در معــدودی از محافــل روشــن فکری،  
نامــی از کمونیســم بــرده می شــد. در وقــوع انقــاب فوریــه نیــز چنیــن بــه نظــر می رســید کــه 
ــه بهــره  ــر از انقــاب فوری ــد بیش ت ــر و ســازش کارتر بودن ــه اصطــاح نرم ت منشــویک ها کــه ب
بردنــد، در حالــی کــه بلشــویک ها کم تریــن اســتفاده را بردنــد. )هلــت کار، 1371: 101 ـ 100(

دولــت موقــت کــه در اثــر انقــاب فوریــه 1917 در روســیه قــدرت را بــه دســت گرفــت هــر 

1. کرنســکی رئیــس دولــت موقــت روســیه از تصمیــم خــود بــر ادامــه جنــگ حمایــت و از بلشــویک ها بــه دلیــل 
ــح  ــردم، صل ــه م ــویک ها ب ــد: »بلش ــود می نویس ــرات خ ــد. وی در خاط ــح می نمای ــدت تقبی ــح به ش ــام صل انج
ــا و  ــتگی توده ه ــاس خس ــر اس ــه آن ب ــه پای ــا ک ــه وعده ه ــد. این گون ــده می دهن ــن را وع ــان و زمی ــوری، ن ف
ــه صلــح بلکــه  فقــدان آگاهــی سیاســی اســتوار می باشــد، چیــزی جــز دروغ و الفزنــی نیســت. اعمــال آن هــا ن
ــن ... را  ــر زمی ــزی و همــان تقســیم نابراب ــی، خونری ــگ داخل ــا جن ــه همــراه خواهــد داشــت... آن ه بردگــی را ب
ــوری از  ــورش لنینیســتی را دیکتات ــدف ش ــد آورد«؛ )کرنســکی، 1382: 481( وی ه ــان خواهن ــه ارمغ ــان ب برایم
ــا نابــودی ارتــش و ســاختاهای دمکراتیــک ایجــاد  ــا آلمــان می دانــد و کــه ب طریــق برقــراری صلــح جداگانــه ب
ــود  ــرات خ ــی از خاط ــکی در بخش ــان، ص 484؛ کرنس ــد؛ هم ــر می دان ــه امکان پذی ــاب فوری ــط انق ــده توس ش
می نویســد: از آرشــیو محرمانــه وزارت خارجــه آلمــان کــه در جنــگ جهانــی دوم بــه تصــرف درآمــده بــود، اســناد و 
مدارکــی بــه دســت آمــد کــه بــه روابــط آلمــان بــا لنیــن و ســایر بلشــویک ها در دوره جنــگ جهانــی اول مربــوط 
ــه عنــوان تهمــت  ــه مذاکــرات میــان لنیــن و آلمانی هــا، ب ــه اشــاره ب می شــود در حالــی کــه در شــوروی هرگون
زشــت بــه بنیان گــذار نظــام و شــوروی توســط انقــاب فوریــه مــردود شــمرده می شــد. ایــن امــر باعــث شــده 
اســت کــه کرملیــن از بــه رســمیت شــناختن اعتبــار اســناد در مــورد روابــط مذکــور امتنــاع ورزد؛ )کرنســکی، 322(
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چنــد حاصــل انقــاب بــود ولــی دولتــی انقابــی کــه نمایان گــر نیازهــای گروه هــای انقابــی و 
مظهــر خواســت ملتــی کــه انقــاب کرده انــد نبــود، بلکــه بــا ترکیــب مالــک- بــورژوا در صــدد 
جلوگیــری از افراط کاری هــا و تندروی هــای انقابــی1 و حفــظ منافــع اقشــار مرفــه روســیه بــود. 
ــزار  در حقیقــت،  انقــاب فوریــه اعتــراض ملــت روس علیــه سیاســت های داخلــی و خارجــی ت
بــود، امــا دولــت موقــت در بــرآورده کــردن خواســت های مــردم در سیاســت داخلــی، ناتــوان و 
در سیاســت خارجــی کامــًا مخالــف خواســت آنــان عمــل کــرد. در نتیجــه نتوانســت انتظــارات 

گروه هــای معتــرض انقابــی را بــر آورده ســازد.

انقالب بلشویکی اکتبر 1917
ــر مصــدر قــدرت نشــاند و  ــر رخ داد کــه بلشــویک ها را ب ــاه اکتب انقــاب دوم روســیه در م
ــزار در  ــف ت ــام گروه هــای مخال ــاق تم ــس از اتف ــع، پ ــار زد. در واق ــه را کن ــت فوری ــت موق دول
وقــوع انقــاب فوریــه و بــه دســت آوردن هــدف مشــترک اولیــه یعنــی ســرنگونی تــزار میــان 
ــی؛  ــاد. یکــی از گروه هــای انقاب ــاف افت ــه اخت ــه اهــداف ثانوی ــل ب ــی در نی گروه هــای انقاب
ــتگیر و  ــت، دس ــط حکوم ــه توس ــت فوری ــت موق ــی دوران دول ــه در ط ــد ک ــویک ها بودن بلش
ــه فــرار و اقامــت در ســوئیس گردیــد. در حالــی  ــان لنیــن، مجبــور ب زندانــی شــدند و رهبــر آن
کــه در روســیه شــعله های انقــاب مــاه فوریــه هــر ســاعت فروزان تــر می شــد، لنیــن و ســایر 
رهبــران حــزب بلشــویک هنــوز در ســوئیس بــه ســر می بردنــد. آن هــا اوضــاع روســیه و جهــان 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهتریــن شــعاری کــه در وضعیــت  ــه و تحلیــل کــرده و ب را تجزی
کنونــی همــه توده هــا را بــه ســوی خــود جلــب می کنــد شــعار صلــح اســت. لنیــن شــعارهای 
»جنــگ را بــه صلــح تبدیــل کنیــم« و »جنــگ را بــه انقــاب بکشــیم« را مطــرح ســاخت. در 
حالــی کــه ســخن اکثــر احــزاب داخلــی روســیه، »ادامــه جنــگ تــا کســب افتخــار بــرای میهــن« 
بــود. اکثــر آن هــا نظیــر سوسیالیســت های انقابــی، طــرف دار ســرنگونی تــزار و اســتقرار یــک 
ــران،  ــد. )نشــریه ای ــگ ســخن می گفتن ــان دادن جن ــر از پای ــد، و کم ت ــک بودن ــم دموکراتی رژی
ــاری  24 و 4/25 /77: 2(. تردیــدی نیســت کــه در اوضــاع آشــفته روســیه و وضعیــت مصیبت ب

ــه زمینه هــای  ــس از این ک ــورژوازی فرانســه پ ــر فرانســه رخ داد. ب ــگام انقــاب کبی ــه در هن ــر آنچــه ک 1 . نظی
انقــاب فرانســه را تــا حــدی کــه بتوانــد قــدرت مطلقــه شــاه را کنتــرل کنــد فراهــم کــرد مواجــه بــا افــکار تنــد 

انقابــی در میــان توده هــای ملــت فرانســه شــد کــه کنتــرل انقــاب و جامعــه از دســتش خــارج شــد.
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ــا  ــایند آن ه ــر خوش ــح بیش ت ــعار صل ــود، ش ــده ب ــربازان ش ــردم و س ــای م ــب توده ه ــه نصی ک
بــود. بــا پیوســتن ســربازان بــه تظاهرکننــدگان و عــدم اجــرای فرمــان تــزار مبنــی بــر ســرکوبی 
اعتصــاب کننــدگان وضعیــت تــزار مشــخص بــود او در مقــر فرماندهــی در جبهــه تنهــا مانــده 
بــود و هیچ کــس، نــه مجلــس،  ارتــش، پلیــس، کارگــران و دهقانــان از او اطاعــت نمی کردنــد.

 پــس از اشــتباهات مکــرر دولــت فوریــه در سیاســت های داخلــی و خارجــی خــود نارضایتــی 
توده هــای انقابــی بــه اوج خــود رســید. اکثریــت معترضیــن ملــت روســیه شــامل ســه گــروه 

مهــم بــود:
1. دهقانان
2. کارگران
3. سربازان

ــی  ــع هــر ســه گــروه مهــم و انقاب ــت موقــت، شــعارهای بلشــویک ها، مناف برخــاف دول
جامعــه را در بــر می گرفــت. بلشــویک ها بــا طــرح شــعار »نــان، صلــح، زمیــن« هــر ســه گــروه 
معتــرض جامعــه را بــه خــود متوجــه کردنــد. شــعار زمیــن و اصاحــات ارضــی دهقانــان را کــه 
ــس  ــاد رئی ــه اعتق ــود. ب ــذوب نم ــد مج ــکیل می دادن ــیه را تش ــه روس ــت جامع ــان اکثری هم چن
دولــت موقــت روســیه بــا وجــود اشــتیاق حقیقــی نســبت بــه صلــح کــه در روســیه حکم فرمــا 
ــراری از خدمــت... و تفاله هــای  ــی، ســربازان ف ــه انقــاب جهان ــن ب ــود، اساســًا فقــط معتقدی ب
ــا آلمــان  ــز ب ــارت آمی ــح حق ــرای اندیشــه صل ــود پذی ــا حاضــر ب ــن پرولتاری ــی لومپ ــه یعن جامع
ــلیم  ــه تس ــدید علی ــت ش ــیه مخالف ــای روس ــان دمکرات ه ــه در می ــت ک ــن می دانس ــد. لنی باش
شــدن در مقابــل آلمــان وجــود دارد. گذشــته از ایــن اکثریــت حــزب خــود وی بــا نظریــات او در 
ایــن بــاب همــراه نبــود«؛ )کرنســکی، 1382: 488(. در مقابــل لنیــن بــه عنــوان طــراح اصلــی 
ــود  ــا س ــت میلیارده ــد پرداخ ــا از قی ــدن ملت ه ــگ رهان ــن جن ــه ای ــت ک ــاد داش ــح اعتق صل
ــاب  ــز انق ــی ج ــچ راه ــد و هی ــود می اندوزن ــگ س ــل جن ــه از قب ــت ک ــرمایه دارانی اس ــه س ب
پرولتاریــا وجــود نــدارد؛ )لنیــن، 1953: 51( عــاوه بــر شــعار نــان و امتنــاع صدهــا هــزار کارگــر 
گرســنه طرح هایــی بــرای کارگــران و کارخانه هــا ارائــه دادنــد کــه بســیاری از انتظــارات آنــان 
را بــرآورده می ســاخت. بــا شــعار »صلــح« نه تنهــا ســربازان، بلکــه عــاوه بــر حمایــت داخلــی 
ــه شــدت  ــد. آلمــان در ایــن زمــان ب ــه دســت آورن ــز ب توانســتند حمایــت خارجــی آلمــان را نی
نیــاز بــه صلــح در جبهه هــای طوالنــی خــود بــا روســیه در شــرق داشــت تــا بتوانــد میلیون هــا 
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ســرباز آلمانــی را از شــرق بــه غــرب و جنــگ بــا انگلســتان و فرانســه اعــزام نمایــد، از ایــن رو، در 
رســاندن لنیــن بــه روســیه کمــک مؤثــری نمودنــد.1 بلشــویک ها بــا شــناخت صحیــح از نیازهــا 
ــداران، )کرنســکی،  ــری کمــی از نظــر اعضــاء و طرف ــردم، به رغــم عــدم برت و خواســت های م
ــا کار ســازمان دهــی شــده و تشــکیاتی قــوی از  1382: 273؛ لنیــن، 1953: 322( توانســتند ب
اشــتباهات دولــت موقــت کــه هیــچ گاه مظهــر خواســت انقابــی نبودنــد اســتفاده کــرده و بــه 

قــدرت برســند.
ــان کشــاورزان و ایجــاد  ــگ و تقســیم اراضــی می ــوری جن ــان ف ــتار پای بلشــویک ها، خواس
شــوراهای کارگــری بودنــد، در بامــداد روز هفتــم نوامبــر کــه در تقویــم ژولیــن روســی برابــر بــا 
ــاط حســاس پطروگــراد را تصــرف و اعضــای  ــی، نق ــه قبل ــق برنام ــر 1917 اســت، طب 25 اکتب
حکومــت موقــت را زندانــی و تشــکیل حکومــت ســوئیت ها را اعــام کردنــد. )کنــان، 1344: 83 
ــن انقــاب ســال 1917  ــروف اســت دومی ــر«2 مع ــه »انقــاب اکتب ــه ب ــن انقــاب، ک ـ 82( ای
ــن  ــب بزرگ تری ــم و صاح ــان زادگاه مارکسیس ــد در آلم ــن بای ــان لنی ــه گم ــه ب ــد، ک می باش
ســازمان سیاســی مارکسیســتی جهــان رخ مــی داد، امــا چنــان سیســتم تــزاری در فشــار جنــگ 
ــا وجــودی کــه روســیه آمادگــی  ــود کــه حــزب بلشــویک روســیه ب ــی از هــم پاشــیده ب جهان
انقــاب کمونیســتی را نداشــت، نتوانســت از وسوســه نیــل بــه قــدرت چشــم بپوشــد، )همــان، 
ــای  ــم پ ــه سوسیالیس ــرمایه داری ب ــب از س ــول یک ش ــتند »در ط ــا توانس ــه روس ه 2( در نتیج
بگذارنــد.« )هیــوز، 1362: 84( بــا ایــن وصــف، پیــروزی انقــاب جدیــد مســلم و قطعــی نبــود، 
ــش  ــون از سی وش ــه میلی ــی ن ــد آراء یعن ــت وپنج درص ــا بیس ــس تنه ــات مجل ــرا در انتخاب زی
ــیال  ــای سوس ــایر گرایش ه ــه س ــی آراء ب ــت و باق ــق گرف ــویک ها تعل ــه بلش ــون رأی ب میلی
ــن  ــکل، 1363: 354؛ پالمــر، 1349: ج 2، 413( در حقیقــت لنی ــق گرفــت. )کارمای ــرال تعل و لیب
انقــاب را بــه وجــود نیــاورد بلکــه آن را تســخیر کــرد، زیــرا انقــاب بــه وجــود آمــده بــود و 

1. گــزارش ســرویس های امنیتــی روســیه حاکــی از وقــوع انقــاب بلشــویکی تــازه ای بــود. زیــرا آلمــان بــه طــور 
ــد از ارتش هــای خــود در جنــگ  ــا بتوان ــا روســیه می باشــد ت ــح ب ــه صل ــرارداد جداگان ــد امضــای ق جــدی نیازمن

ــد؛ )کرنســکی، 1382: 397(. ــتفاده نمای ــه فرانســوی ها و انگلیســی ها اس علی
ــم  ــه در تقوی ــا ک ــت از آنج ــر رخ داده اس ــاه نوامب ــی در م ــای اروپای ــاب در تقویم ه ــه انق ــود این ک ــا وج 2 . ب

ــر مشــهور اســت. ــه انقــاب اکتب ــر رخ داده ب ــاه اکتب روســی در م
ــای  ــه تفاوت ه ــه در آن ب ــی، ک ــم علم ــی و سوسیالیس ــم تخیل ــوان سوسیالیس ــت عن ــری دارد تح ــس اث . انگل
ــود اشــاره کــرده اســت. )انگلــس، 1384: 71 ـ 55؛  موجــود در دو سوسیالیســم کــه یکــی سرمنشــأ کمونیســم ب

ــی، 1383: 301 ـ 139( ــن رحیم همچنی
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بلشــویک ها تنهــا پــس از حــدوث انقــاب آن را تصــرف کردنــد. عمــل آنــان در واقــع تســخیر 
ــود. )پالمــر، ج 2، 389( انقــاب ب

لغــت سوسیالیســم را کــه لنیــن و اســتالین و یــاران او از مکتــب غربــی گرفتــه بودنــد، بــه 
ــت.1  ــباهتی نداش ــد، ش ــذار آن بودن ــا پایه گ ــه غربی ه ــم ک ــب سوسیالیس ــه مکت ــه ب ــچ وج هی
ــن و  ــا لنی ــد، ام ــراه می کردن ــک هم ــی دموکراتی ــا مبان ــم را ب ــه سوسیالیس ــاد ب ــا اعتق غربی ه
اســتالین اعتقــاد بــه حکومــت تک حزبــی داشــتند و بــه دنبــال آن بودنــد کــه هــر آنچــه حــزب 
بلشــویک دیکتــه می کنــد، مــردم بایــد از آن اطاعــت کننــد و مخالفــان و انتقــاد کننــدگان را نیــز 
از بیــن بــرد.2 هســته اصلــی اســتدالل لنیــن ایــن بــود کــه بایــد دموکراســی را درهــم کوبیــد،  
ــه  ــی ک ــال خشــونت، در نتیجــه هنگام ــن اعم ــرای تضمی ــازمانی اســت ب ــرا دموکراســی س زی

دولــت از بیــن رفــت دموکراســی هــم از بیــن مــی رود. عیــن عبــارات او ایــن اســت:
ــرای  ــلط ب ــه مس ــتمدیدگان طبق ــش گام س ــازمان پی ــی س ــا یعن ــوری پرولتاری  دیکتات
ــاده  ــعه دادن س ــه توس ــود را ب ــد کار خ ــت نمی توان ــن حکوم ــتمگران، ای ــری از س جلوگی
دموکراســی محــدود کنــد. دیکتاتــوری پرولتاریــا ... یعنــی نخســتین بار دموکراســی بــرای 
فقیــران، دموکراســی بــرای مــردم و نــه بــرای ثروت  منــدان اســت، در همــان حــال یــک 
رشــته محدودیــت بــرای آزادی ســتم گران، اســتثمارگران و ســرمایه داران فراهــم مــی آورد. 
ــا زور درهــم بشــکنیم. و بدیهــی  ــد مقاومتشــان را ب ــم،  بای ــان را بگیری ــو این ــد جل ــا بای م
اســت آن جــا کــه فشــار و خشــونت هســت، آزادی نیســت، دموکراســی نیســت. )ســارتوری، 

بهمــن و اســفند 1379: 54(.

ــت در طــی انقــاب  ــت موق ــاری اعضــای دول ــدن بلشــویک ها و برکن ــس از روی کار آم پ
اکتبــر، انگلیســی ها کــه در ایــن دوران بــدون رقیــب در ایــران میــدان داری می کردنــد از تــرس 

ــای  ــه تفاوت ه ــه در آن ب ــی، ک ــم علم ــی و سوسیالیس ــم تخیل ــوان سوسیالیس ــت عن ــری دارد تح ــس اث 1. انگل
ــود اشــاره کــرده اســت. )انگلــس، 1384: 71 ـ 55؛  موجــود در دو سوسیالیســم کــه یکــی سرمنشــأ کمونیســم ب

ــی، 1383: 301 ـ 139( ــن رحیم همچنی
ــک:  ــا ن ــوری پرولتاری ــی و دیکتات ــاره دمکراس ــس درب ــن و مارک ــرات لنی ــاره نظ ــر درب ــه بیش ت ــرای مطالع 2. ب
ــه کمونیســتی  ــرمایه داری ب ــه س ــن جامع ــذار بی ــت گ ــس، دول ــر مارک ــق نظ ــن، 1953: ص 334 ـ 320. طب لنی
چیــزی نیســت جــز دیکتاتــوری انقابــی پرولتاریــا؛ لنیــن، آثارمنتخبــه، ص 328؛ همچنیــن )رضــا، 1353: 88 ـ 
49؛ دربــاره انتقــادات لنیــن دربــاره سوســیال دمکراتیــک و فروکاســتن منافــع کارگــران بــه حداقــل نــک: )لنیــن، 
چــه بایــد کــرد، بی تــا: 79(؛ هم چنیــن در پاســخ بــه مقــاالت مجلــه روســکویه باگاتســتوا کــه مقاالتــی بــر ضــد 
ــر ضــد  ــه ب ــد و چگون ــردم کیان ان ــتان م ــه صراحــت می نویســد: دوس ــود ب ــانده ب ــاپ رس ــه چ مارکسیســت ها ب

ــن، 1337: 1( ــد؟ )لنی ــا می جنگن ــیال دموکرات ه سوس
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انتشــار افــکار انقابــی روس هــا بــه لشــکر قزاق هــای ایــران و ایجــاد تشــنج در اوضــاع ایــران 
ــار  ــود را برکن ــی روســیه ب ــرژه1 را کــه هواخــواه حکومــت انقاب ــد ســرهنگ کل ــم گرفتن تصمی
نماینــد، از ایــن رو، بــا کمــک ســرهنگ استاروسلســکی کــه از ضــد انقابیــون روس بــود کلــرژه 

بازداشــت و استاروسلســکی خــود فرمانــده لشــکر قــزاق ایــران شــد.2

ایران در اندیشه های انقالبی رهبران اکتبر
انقالب در مستعمرات

بلشــویک ها پــس از پیــروزی،  یکــی از اصــول خــود را »انقــاب کمونیســتی در تمــام دنیــا« 
نظیــر آن چــه در روســیه رخ داده بــود مطــرح کردنــد. مطابــق ایــن طــرح، ملــل دنیــا بایــد علیــه 
کشــورهای اســتعمارگر و ســرمایه دار غــرب انقــاب نماینــد و آنــان را از کشــورهای خــود بیــرون 
ــا ســازند  ــام کــرده و انقــاب کمونیســتی بپ ــز کارگــران قی ــد و در کشــورهای صنعتــی نی برانن
ــه طراحــان  ــی کمونیســت شــود. از جمل ــه یــک جامعــه بین الملل ــل ب و در نهایــت جهــان تبدی
انقــاب جهانــی، تروتســکی می باشــد. بــرای ایجــاد انقــاب در شــرق کــه عمومــًا تحــت ســلطه 
کشــورهای ســرمایه داری قــرار داشــتند لنیــن و اســتالین بــه ســه اصــل اساســی اعتقــاد داشــتند. 

)لنزوســکی، 1353: 150(
1. نقش مستعمرات و نیم مستعمرات در انقاب کارگری

2. مسأله تکامل تاریخی در آن مناطق
3. موضوع خودمختاری

الف( نقش مستعمرات و نیم مستعمرات در انقالب کارگری
ــط  ــتعمره توس ــه مس ــتعمره و نیم ــورهای مس ــتثمار کش ــس، اس ــد مارک ــق عقای ــر طب  ب
کشــورهای ســرمایه داری، آتــش خشــم و کینــه ای کــه در قلــوب تحــت ســتم شــعله ور شــده، 

1. پــس از انقــاب تکلیــف فرماندهــی لشــکر قــزاق ایــران و هــزاران ســرباز روســی در ایــران چــه شــد؟ وضعیــت 
ــرف  ــد؟ از ط ــه ش ــان چ ــده آن ــف فرمان ــتند و تکلی ــرار داش ــا ق ــی روس ه ــت فرمانده ــه تح ــی ک ــان ایران قزاق
حکومــت موقــت دولــت فوریــه؛ ســرهنگ کلــرژه، Kelerge بــه عنــوان فرمانــده جدیــد لشــکر قــزاق بــه ایــران 
فرســتاده شــد. معــاون کلــرژه یکــی از افســران روســی بــه نــام ســرهنگ استاروســلکیStaroselsky  بــود، تــا 
زمانــی کــه دولــت موقــت بــر ســرکار بــود، کلــرژه همچنــان فرمانــده لشــکر قــزاق بــود. )بهــار، 1357: 75 ـ 74(

ــل  ــا عام ــه بعده ــد ک ــرژه از کســی اســتفاده نمودن ــرای دســتگیری و بازداشــت کل ــه ب ــن اســت ک ــب ای 2. جال
ــای 1299 پشــت  ــرای کودت ــی ب ــه خوب ــن شــخص رضاخــان اســت کــه تجرب ــای 1299 شــد. ای نظامــی کودت

ــد. ــر گرفتن ــود در نظ ــدی خ ــد بع ــرای مقاص ــا او را ب ــی ها در همین ج ــم انگلیس ــاید ه ــرگذارد و ش س
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ــد  ــی از قیدوبن ــرای رهای ــن ســرزمین ها ب ــردم ای ــچ گاه خامــوش نخواهــد شــد و همــواره م هی
بیگانــگان مبــارزه و طغیــان می نماینــد. پــس، هــدف اصلــی مــردم مســتعمرات از بیــن بــردن 
ــردن  ــن ب ــر از بی ــه کارگ ــی طبق ــدف اصل ــا ه ــه ب ــت ک ــتی اس ــورهای کاپیتالیس ــدرت کش ق
ــد از آن  ــر بای ــه کارگ ــه طبق ــن همــان نقطــه ای اســت ک ــق می شــود و ای ســرمایه داری، منطب
ــرد و از نهضت هــای آزادی بخــش و رهایی بخــش کشــورهای مســتعمره و  کمــال اســتفاده را ب
تحــت قیمومیــت علیــه اســتعمارگران اســتفاده کــرده و بــه قیامشــان کمــک کنــد و بــا تجهیــز 
آنــان از قــوه معــارض موجــود علیــه اســتعمارگران کــه در ضمــن دشــمن اصلــی طبقــه کارگــر 
ــرون  ــه کمــک هــم از درون و ب ــرو ب ــن دو نی ــد. ای ــرداری نمای هــم محســوب می شــود بهره ب

ــان، 151( ــد. )هم ــن می برن ــرمایه داری را از بی ــورهای س کش
ــرار  ــه مســتعمره ق ــزو کشــورهای مســتعمره و نیم ــران ج در اندیشــه های مارکسیســتی، ای
می گیــرد کــه ایــن دســته از کشــورها عامــل بســیار مهمــی را در اختیــار دارنــد، جمعیــت انبــوه 
ایــن کشــورها کــه بیــش از نصــف جمعیــت کــره زمیــن را تشــکیل می دهــد. لنیــن در ایــن بــاره 

می گویــد: 
ــر  ــارد نف ــک میلی ــه ی ــک ب ــران نزدی ــه و ای ــن، ترکی ــبه مســتعمرات چی مســتعمرات و ش

ــر، 1358: 290(  ــره زمین.«)پی یت ــت ک ــف جمعی ــش از نص ــی بی ــد یعن ــت دارن جمعی

ایــن کشــورها دو عامــل مهــم در اختیــار دارنــد کــه بــرای کشــورهای ســرمایه داری و ادامــه 
حیــات آنــان بســیار اساســی می باشــد. اول: مــواد خــام بــرای صنایــع رو بــه رشــد کشــورهای 
صنعتــی و تأمین کننــده نیــاز اولیــه کارخانه هــای ســرمایه داران غربــی کــه پــس از اســتحصال و 
رســاندن آن هــا بــه کشــورهای کانونــی از آن هــا هــزاران مــاده ثانویــه تولیــد می کننــد کــه ایــن 
ــی می شــود  ــر کارخانه هــای غرب ــرای میلیون هــا کارگ ــه تنهــا موجــب ایجــاد اشــتغال ب ــر ن ام
ــداء  ــان کشــورهای مب ــه هم ــار دیگــر ب ــر شــکل ب ــا تغیی ــزوده و ب ــا قیمــت بســیار اف بلکــه ب
مــواد خــام صــادر شــده و منافــع بســیاری از ایــن طریــق نصیــب ســرمایه داری غــرب شــده و از 
بیــکاری و قیــام کارگــران در کشــورهای کانونــی نیــز جلوگیــری می نمایــد. دوم: جمعیــت انبــوه 
می باشــد. کشــورهای تولیدکننــده مــواد خــام دارای جمعیــت فراوانــی هســتند کــه فاقــد صنایــع 
رو بــه رشــد و تأمیــن کننــده نیازهــای خــود هســتند پــس بــه ناچــار بایــد از تولیــدات کشــورهای 
ــدی  ــواد تولی ــرای م ــی ب ــای خوب ــرف کننده ه ــه مص ــج ب ــه تدری ــد و ب ــتفاده نماین ــی اس غرب
کارخانه هــای صنایــع غــرب تبدیــل می شــوند و پــول اندکــی را کــه از فــروش مــواد خــام بــه 
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ــد، در  ــر قیمــت از دســت می دادن ــا براب ــه ده ه ــی ب ــواد تبدیل ــد م ــد در ازای خری دســت آورده ان
حالــی کــه کشــورهای ســرمایه داری از ایــن چرخــه آینــد و رونــد مــواد خــام و فــروش تبدیــات 

آن هــا نهایــت اســتفاده را می برنــد.
 بــا ایــن اوصــاف، اگــر کمونیســت ها بــا یــک قیــام کمونیســتی در کشــورهای تحــت ســلطه، 
ــرون  ــتعمارگر بی ــورهای اس ــگ کش ــتعمره را از چن ــبه مس ــتعمره و ش ــورهای مس ــد کش بتوانن
آورنــد، بزرگ تریــن ضربــه را بــه ســرمایه داری وارد می نمودنــد. در حقیقــت شــوک بــزرگ بــه 
امپریالیســم نــه از ناحیــه تضادهــای درونــی کارگــر و ســرمایه دار مطابــق بــا تزهــای مارکسیســم، 
بلکــه از ناحیــه بیرونــی و منافــع خارجــی کشــورهای ســرمایه داری در مســتعمرات وارد می شــود، 
و بــا خــارج ســاختن کشــورهای مســتعمره و نیمــه مســتعمره از ســلطه ســرمایه داران نــه تنهــا 
آنــان بــازار فــروش خــود و منبــع تهیــه ارزان مــواد خــام خــود را از دســت می دادنــد بلکــه بــه 
طــور غیرمســتقیم بــا تعطیلــی کارخانه هــا و بیــکار شــدن کارگــران اوضــاع داخلــی کشــورهای 
غربــی بــه وخامــت می گراییــد و زمینــه کامــًا مســاعدی بــرای انقــاب کارگــری در میــان قشــر 
کارگــر صنعتــی فراهــم می شــد کــه در نهایــت، مطابــق تــز مارکسیســت بــه فروپاشــی کامــل 

ســرمایه داری منجــر می شــد. )همــان، 122(
ــرمایه داری  ــون س ــز و کان ــه از مرک ــرمایه داری ن ــی س ــن، فروپاش ــای لنی ــا تزه ــق ب  مطاب
یعنــی انگلســتان و فرانســه و... بلکــه از کشــورهای پیرامــون یعنــی چیــن، هنــد، ایــران و غیــره 
آغــاز می شــود. فرمــول جدیــد بــا آن چــه کــه مارکــس گفتــه بــود و ســقوط نظــام ســرمایه داری 
را ناشــی از تضادهــای منافــع اجتناب ناپذیــر کارگــر و ســرمایه دار دانســته بــود منافــات داشــت. 
ــرای  در طــرح جدیــد تنهــا نبایــد بــه تضادهــای درونــی ســرمایه داری و انفجــار ناگهانــی آن ب
تبدیــل بــه انقــاب کارگــری امیــدوار بــود بلکــه ســقوط نظــام کاپیتالیســت را از بیــرون و ناحیــه 
کشــورهای پیرامونــی نیــز می تــوان انتظــار داشــت. بــر اســاس طــرح جدیــد، مکتــب مارکــس 
از آزادی بخشــی خلــق بــه فرمــول لنیــن بــرای آزادی بخشــی خلق هــا تغییــر و تحــول یافــت. 
ــاز  ــد آغ ــگام بوده ان ــیزم پیش ــب مارکس ــه در مکت ــی ک ــار ملت های ــم از فش ــقوط امپریالیس س
می شــود و ســپس وارد مناطــق همســایه آن می شــود و بــه همیــن طریــق گســترش می یابــد. 

)همــان(
ــود  ــیه ب ــود، روس ــه ب ــت یافت ــری دس ــاب کارگ ــه انق ــه ب ــوری ک ــا کش ــان تنه در آن زم
ــرد.  ــادر می ک ــود ص ــایه خ ــق همس ــه مناط ــاب را ب ــد انق ــد بای ــرح جدی ــا ط ــق ب ــه مطاب ک
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یکــی از کشــورهای همســایه ایــران بــود کــه ویژگی هــای خاصــی از دیــدگاه رهبــران 
ــلطه  ــت س ــود. تح ــتعمره ب ــه مس ــعه نیافته و نیم ــران توس ــت. ای ــتی داش ــاب کمونیس انق
ــایه  ــران همس ــه ای ــر از هم ــت و مهم ت ــرار داش ــت ق ــمن کمونیس ــن دش ــتان بزرگ تری انگلس
هنــد یعنــی مســتعمره قدیمــی و زرخیــز انگلســتان قــرار داشــت. از ایــن رو، ایــران در 
ــک  ــایه نزدی ــه همس ــر آن ک ــاوه ب ــران ع ــت. ای ــژه ای داش ــگاه وی ــتعمرات جای ــان مس می
 روس هــا بــود و روس هــا ســابقه نفــوذ در ایــن کشــور بــه ویــژه ایــاالت شــمالی آن 
ــًا  ــن دوران کام ــران در ای ــود. ای ــوردار ب ــاده ای برخ ــتراتژیک فوق الع ــت اس ــتند از اهمی را داش
بلشــویک ها  دشــمن  سرســخت ترین  و  ســرمایه داری  کشــور  بزرگ تریــن  نفــوذ  تحــت 
ــای خــزر راهــی  ــق دری ــی می توانســت از طری ــه راحت ــرار داشــت. انگلســتان ب »انگلســتان« ق
مناســب بــرای هجــوم بــه آذربایجــان شــوروی و قفقــاز و بــه دســت آوردن منابــع نفتــی باکــو 
ــزو  ــت ج ــران می توانس ــال ای ــن ح ــت آورد. در عی ــه دس ــی ب ــای انقاب ــه روس ه ــه ب و حمل
ــر  ــل شــرق ب ــرای ایجــاد انقــاب کارگــری در مل ــن آزمایــش کمونیســت ها ب نخســتین میادی
طبــق اصــول اعــام شــده و دروازه انتشــار افــکار انقابــی و نفــوذ بــه هنــد مســتعمره انگلســتان 
ــه در  ــد ک ــب ش ــران را موج ــه ای ــت ها ب ــاد کمونیس ــه زی ــه توج ــی ک ــه عوامل ــود. مجموع ش

ــری بجــای گذاشــت. ــران نقــش بســیار مؤث ــده ای تحــوالت آین
ــمول آزادی  ــی و جهان ش ــی و بین الملل ــأله عموم ــه مس ــی ب ــأله مل ــل مس ــا تبدی ــن، ب  لنی
ــز  ــران را نی ــان، 291( ای ــوغ امپریالیســم، )هم ــتمدیده و مســتعمرات از ی ــای س بخشــی خلق ه
ــه احــزاب کمونیســت  ــود کــه کلی ــن ب وارد ایــن طــرح کــرد. نتیجــه ایــن تفکــرات و تزهــا ای
دنیــا بایــد مســتقیمًا بــه جنبش هــای انقابــی و ضــد اســتعماری مللــی کــه حقوقشــان تضییــع 
شــده اســت کمــک کننــد. لنیــن قبــل از انقــاب اکتبــر در مقالــه ای نظــرات خــود را دربــاره مســتعمرات 

ــد:   ــان می کن ــن بی چنی
مـــــا از دولت هــــای خــود طلــب می کنیــم کــه از مســتعمرات گورشــان را گـــم کننــد 
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــق واقع ــدن، ح ــدا ش ــرای ج ــل ب ــت آزادی کام ــه دول ــم ک می خواهی
سرنوشــت خــود بــه آنــان واگــذارد... مــا بــه مجــرد... بــه حکومــت رســیدن خودمــان حتمــًا 
ــه  ــاعی را ب ــام مس ــا تم ــم... م ــن آزادی را می دهی ــازیم و ای ــی می س ــق را عمل ــن ح ای
ــد  ــک و متح ــا نزدی ــا و مصری ه ــا و هندی ه ــا و ایرانی ه ــا مغول ه ــا ب ــم ت کار می بری
شــویم. مــا انجــام ایــن کار را دیــن و مصلحــت خــود می دانیــم. زیــرا در غیــر ایــن صــورت 
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ــه ایــن ملت هــا کــه از مــا  ــد. مــا می کوشــیم ب ــا ناپایــدار خواهــد مان سوسیالیســم در اروپ
ــا  ــه آن ه ــی ب ــم. یعن ــائبه بدهی ــی بی ش ــک فرهنگ ــد... کم ــر و مظلوم ترن عقب افتاده ت

ــا: 55 ـ 48(  ــن، بی ت ــند... )لنی ــه... دموکراســی و سوسیالیســم برس ــه ب ــم ک کمــک کنی

ــان  ــتعمره را بی ــای مس ــه ملت ه ــک ب ــود از کم ــی خ ــود اصل ــه، مقص ــن مقال ــن در ای لنی
می کنــد. پایــداری سوسیالیســم در اروپــا، امــا از آن جــا کــه ایــن کشــورها عمومــًا قــادر نیســتند 
بــه تنهایــی بــه دموکراســی و سوسیالیســم برســند الزم اســت کــه بــه آنــان کمــک شــود تــا 
ــن  ــد، و ای ــه سوسیالیســم را طــی کنن ــاز جهــت دســتیابی ب ــورد نی ــد تکامــل تاریخــی م بتوانن

یعنــی اصــل دوم انقــاب.
ب( اصل دوم مسأله تکامل تاریخی در مستعمرات

 مطابــق ایــن اصــل، ایجــاد انقــاب در ملــل شــرق بــا توجــه بــه خصوصیــات فرهنگــی و 
ــد در نظــر گرفتــه شــود. اگــر  ــروز انقــاب کارگــری بای ــرای ب تکامــل تدریجــی آن مناطــق ب
منطقــه ای دارای شــرایط مناســب بــرای انقــاب کارگــری و رســیدن بــه مرحلــه کمونیســم نبــود 
وظیفــه ســایر کشــورهای مارکسیســم کمــک فرهنگــی و ایجــاد شــرایط الزم جهــت رســیدن 
بــه تکامــل انقابــی اســت. اصــل تکامــل تاریخــی دو ســؤال را پیــش مــی آورد. آیــا ایــران بــا 
توجــه بــه ایــن اصــل دارای شــرایط انقــاب کارگــری بــود؟ اگــر ایــران دارای شــرایط انقابــی 
نیســت، بلشــویک ها چــه عملکــردی در ایــران بایــد داشــته باشــند و نــوع سیاســت های آنــان در ایــران 

چگونــه بایــد باشــد؟
ــران، افشــای عهدنامــه ســری  ــر، در مــورد ای ــت بلشــویکی انقــاب اکتب ــدام دول ــن اق اولی
1915 در نوامبــر 1917 بــود کــه باعــث بدبینــی مــردم ایــران نســبت بــه انگلســتان شــد. )ذوقــی، 
1368: 404( ســپس الغــای تمــام قراردادهــا از جملــه قــرارداد 1907 و 1915 بــود کــه لنیــن طــی 

اعامیــه ای در دســامبر 1917 خطــاب بــه مــردم ایــران اعــام کــرد: 
ای ایرانیــان بــه شــما قــول می دهــم کــه بــه محــض پایــان عملیــات نظامــی، ســربازان 
مــا خــاک کشــورتان را تخلیــه کننــد و شــما مــردم ایــران حــق داشــته باشــید کــه آزادانــه 

دربــاره سرنوشــت آتــی خــود تصمیــم بگیریــد. )ایوانــف، بی تــا: 30( 

ــه  ــن مضمــون ب ــز یادداشــتی بدی ــی نی ــت انقاب از ســوی تروتســکی کمیســر خارجــه دول
ــان  ــین می ــای پیش ــام قرارداده ــرارداد 1907 تم ــای ق ــی آن الغ ــه ط ــید ک ــران رس ــفارت ای س
ــوای روس و  ــران از ق ــه ای ــام همــت خــود را صــرف تخلی ــده اســت و تم ــو گردی ــت لغ دو دول
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ــی  ــران مبتن ــه ای ــود را نســبت ب ــط خ ــی رواب ــت انقاب ــه مقصــران اعــام مــی دارد و دول تنبی
ــه  ــد. )ترجمــه یادداشــت کمیســر ملــی روســیه ب ــرام متقابــل می دان ــر قراردادهــای آزاد و احت ب
ســفارت ایــران، 14 ژانویــه 1918، مرکــز اســناد تاریــخ و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، 1338، 

ــده 1( ــن 38، پرون کارت
ــت و  ــه دول ــت جلب توج ــیه در جه ــویکی روس ــت بلش ــات دول ــن اقدام ــع از مهم تری در واق
ملــت ایــران بــه خویــش، خــارج ســاختن باقی مانــده ســپاهیان تــزاری از ایــران بــود، کــه بــه 
دلیــل بــی ارزش شــدن واحــد پــول روســیه و نرســیدن بــه موقــع حقــوق و آذوقــه بــه ســربازان 
ــث  ــز، باع ــدر و متمرک ــی مقت ــدان فرمانده ــر فق ــوی دیگ ــو و از س ــران از یک س ــی در ای روس
ــادرت  ــه یــک ســری تجــاوزات و غارت گری هــا مب ــر ســربازان آن کشــور ب ــد کــه بیش ت گردی
ــر  ــه پیش ت ــر وحشــتی ک ــاوه ب ــنبله 1296، ص 4(. ع ــار، شــماره 27، 29 س ــه به ــد. )روزنام ورزن
ــان  ــه رغــم شــعارهای دوســتانه آن ــز ب ــران وجــود داشــت پــس از انقــاب نی ــزاری در ای از روس هــای ت
ــی  ــی از آن ناش ــود. بخش ــی ب ــر باق ــی دیگ ــه نوع ــران ب ــاه ای ــردان و ش ــان دولت م ــت در می ــن وحش ای
ــون و در نتیجــه از  ــو قراردادهــا توســط انقابی ــات انگلســتان و بخشــی دیگــر ناشــی از اعــام لغ از القائ
بیــن رفتــن حمایــت ســنتی کــه روس هــا بــه موجــب قــرارداد ترکمانچــای از پادشــاهی فرزنــدان عبــاس 
ــی فرماندهــان و ایجــاد  ــس از انقــاب از نافرمان ــزاق پ ــات ســربازان ق ــد. اقدام ــرزا تعهــد نمــوده بودن می
ــه  ــی )بیــات، 1381: ســند ریاســت نظمیــه قزویــن ب اغتشــاش و برخــی اقدامــات روس هــای انقاب
وزارت داخلــه، 387؛ همــو، وزارت داخلــه بــه حکومــت اســترآباد، 380؛ همــو، وزارت خارجــه بــه 
وزارت جنــگ، 386؛ ســند ریاســت نظمیــه قزویــن بــه وزارت داخلــه، 8 ربیــع االول 1336، ص 
ــمالی  ــای ش ــویک ها در مرزه ــات بلش ــه حم ــود از جمل ــر نب ــت افزایی بی تأثی ــن وحش ــز در ای 387(. نی
ــور  ــز اســناد و دیپلماســی وزارت ام ــره 54، مرک ــور 1366، نم ــه آســتارا، 10 ث ــران )تلگــراف دارالحکوم ای
خارجــه، 1336، کارتــن 42، پرونــده 56( کــه بــه جــد صحــت گفته هــای براویــن، نماینــده دولــت بلشــویک 
را دچــار خدشــه می نمــود. همچنیــن ماهیــت کمونیســتی انقابیــون کــه در جامعــه مذهبــی ایــران قطعــًا 

خوشــایند نخواهــد بــود.
ــاوی  ــود ح ــرده ب ــال ک ــه ارس ــرای وثوق الدول ــتی ب ــی یادداش ــکی ط ــه تروتس ــادی ک ــای زی وعده ه
ــات،  ــردن از مطالب ــر ک ــه صرف نظ ــد. از جمل ــده می گیرن ــر عه ــا ب ــه روس ه ــود ک ــی ب ــدات مهم تعه
آزادی رفــت و آمــد کشــتی های ایــران در دریــای خــزر، تعییــن حــدود حکومــت روســیه بــر اســاس میــل 
ــک اســتقراضی،  ــزاری، واگــذاری بان ــت ت ــه دول ــازات پیشــین ب ــه امتی ــت مرزنشــینان، فســخ کلی و رضای
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عــدم مداخلــه روس هــا در تشــکیل قــوای نظامــی ایــران، )ترجمــه یادداشــت کمیســر امــور خارجــه اتحــاد 
ــه، 1338،  ــور خارج ــی وزارت ام ــی و دیپلماس ــناد تاریخ ــز اس ــون 1919، مرک ــیه، 26 ای ــوروی روس ش
ــری، حســن  ــرادری، براب ــده 35( لنیــن و یارانــش در قالــب شــعارهایی چــون »ب کارتــن 15، پرون
ــه  هم جــواری و دفــاع از ملــل مظلومــی چــون ایــران در مقابــل ظالمانــی چــون انگلســتان« ب
دنبــال کســب وجهــه و محبوبیــت بــرای خویــش بودنــد. آنــان در نظــر داشــتند از ایــن طریــق 
راه نفــوذ رقیــب ســنتی خــود انگلســتان را در ایــران، مســدود ســازند. لــذا بــرای رســیدن بــه ایــن 
آرزوی بــزرگ بــه ســه اقــدام اساســی مبــادرت ورزیدنــد: نخســت الغــای معاهــدات و امتیــازات 
ظالمانــه و یک جانبــه روســیه تــزاری بــا ایــران. دوم: خــروج ســربازان روســی از خــاک ایــران. 

ســوم: اعــزام نماینــده بــه تهــران جهــت ایجــاد روابــط دوســتانه.
در عالی تریــن محافــل رهبــری دولتــی شــوروی، اهمیــت قابل توجهــی بــه شــرق داده شــد. 
دســتور شــماره 107 مــورخ 8 نوامبــر 1920 هیــأت رئیســه شــورای جنــگ انقابــی شــاهدی بــر 
ــأت  ــن امــر می باشــد. طبــق دســتور مذکــور: »کار سیاســی در شــرق مبرم تریــن وظیفــه هی ای
رئیســه شــورای جنــگ انقابــی ... و بایــد بــا همــان عزمــی کــه انقــاب اکتبــر را بــه بــار آورد 
صــورت بگیــرد، چــون بــدون شــعله ور شــدن آتــش انقــاب در شــرق در بقیــه جهــان بــه نــدرت 
آتــش انقــاب برافروختــه خواهــد شــد... دســتور فــوق در ادامــه می گویــد: مســأله موفقیــت یــا 

شکســت در شــرق شــاید مســأله مــرگ و زندگــی انقــاب باشــد« )پرســیتس، 1379: 16(
ــراف وزارت  ــانی، 1363: 241؛ تلگ ــران )رواس ــط ای ــر توس ــت اکتب ــمی دول ــه و غیررس ــرش اولی پذی
داخلــه بــه کارگــزاری خارجــه قزویــن، 6 ربیع الثانــی 1336: مرکــز اســناد تاریــخ و دیپلماســی وزارت امــور 
خارجــه، ســال 1336، کارتــن 57، پرونــده 2( نتیجــه چنیــن اقداماتــی از ســوی دولــت بلشــویک بــود امــا 
ایــن پذیــرش هیــچ گاه بــر پایــه مناســبات دیپلماتیــک و رســمی قــرار نداشــت از ایــن رو، همــواره از ســوی 
دولــت انقابــی اصــرار بــر پذیــرش ایــن دولــت توســط ایــران وجــود داشــت. پــس از انعقــاد قــرارداد 1919 
ــران  ــران و کارگ ــه برزگ ــاب ب ــی خط ــویک اعامی های ــت بلش ــی دول ــر خارج ــن کمیس ــوی چیچری از س
ایــران صــادر و از آن هــا دعــوت بــه نهضــت انقابــی شــد و بــه شــدت بــه دولــت ایــران حملــه نمــود. 
)ذبیــح، 1364: 43( ایــران کــه توســط دول متفــق تحــت فشــار قــرار داشــت پــس از تعطیلــی ســفارتش در 
پطروگــراد تاشــی بــرای برقــراری یــا حفــظ روابــط بــا روس هــای انقابــی نکــرد. )مرکــز اســناد تاریــخ 
ــن  دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، دارالترجمــه وزارت امــور خارجــه، 14 صفــر 1338، نمــره 5240، کارت
66، پرونــده 8( ســر پرســی کاکــس، وزیــر مختــار انگلیــس در ایــران حــدود ســه مــاه قبــل از پیاده 
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شــدن نیروهــای ســرخ در بنــدر انزلــی بــه وزارت خارجــه انگلســتان چنیــن گــزارش می دهــد: 
… هرگــز نبایــد فرامــوش کــرد کــه اگــر بلشــویک ها بــه تهدیداتشــان عمــل کــرده و بــه 
خــاک ایــران حملــه کننــد، عملشــان ناشــی از دشــمنی بــا حکومــت ایــران نیســت… بلکه 
ــا لنــدن،  ــه توافقــی ب ــرای رســیدن ب ــد ب ــر از ایــن لحــاظ اســت کــه فکــر می کنن بیش ت
ــماره  ــند ش ــه، ج 13، س ــناد محرمان ــت…«. )اس ــن راه هاس ــن و مؤثرتری ــران کوتاه تری ای
375. تلگــراف مــورخ 12 فوریــه 1920 کاکــس بــه کــرزن بــه نقــل از… شیخ االســامی، 

.365 :1368

سیاست خارجی رهبران انقالب اکتبر در ایران
حســن فرزانــه، دبیــر ســوم ســفارت ایــران در مســکو بــا تروتســکی، کمیســر امــور خارجــه 
وقــت دولــت بلشــویک ماقاتــی نمــوده و شــرحی از اعمــال و فجایــع تزارهــا را در ایــران بــه 
صراحــت نــزد وی بیــان کــرد. ایــن عمــل برخــاف احتیــاط نماینــدگان ســابق ایــران در متــن 
ــی نشــان می دهــد  ــه خوب ــه می باشــد و ب ــه مجلــس دومــای انقــاب فوری ارســالی تلگــراف ب
کــه ایرانیــان متوجــه تحــول در سیاســت خارجــی روس هــا شــده اند. بــا بیانــات واضــح و روشــن 
فرزانــه در تشــریح اعمــال روس هــای تــزاری در ایــران، احساســات تروتســکی بــه نفــع ایــران 
برانگیختــه شــد و اعــام کــرد چنان چــه مقــام رســمی نیــز ایــن گفته هــا را تأییــد کنــد فــوراً 
قراردادهــای تحمیلــی ملغــی و قشــون تــزاری احضــار خواهــد شــد. در همیــن راســتا رئیــس اداره 
شــرقی کمیســیاریای امــور خارجــه روســیه بــا اســدبهادر کاردار ایــران ماقــات و دســتور احضــار 
فــوری قشــون روس از ایــران را صــادر می کنــد. بــا وجــود مواضــع مثبــت روس هــا نســبت بــه 
ایــران در همیــن جلســه بــه درخواســت آنــان بــرای قبــول رســمیت دولــت شــوروی از طــرف 

اســد بهــادر جــواب مثبتــی داده نشــد. )ســپهر، 1336: 456 ـ 455(
ــر  ــی جماهی ــیرهای مل ــن صــدر کمیس ــرف لنی ــی از ط ــات، اعامیه های ــن ماق ــس از ای پ
شــوروی در 16 دســامبر 1917 مطابــق بــا 25 آذر 1296 صــادر و در طــی آن کلیــه قراردادهــای 
تحمیلــی تزارهــا نســبت بــه دولــت و ملــت ایــران ملغــی اعــام شــد. متــن اعامیــه کــه خطــاب 

بــه مســلمانان و اهالــی مشــرق زمیــن اســت در ذیــل آورده شــده اســت: 
رفقــا، بــرادران، وقایــع عمــده در خــاک روســیه در جریــان اســت، ... مجــازات خونینــی کــه 
از بــرای تقســیم کــردن ممالــک دیگــران شــروع شــده بــود، نزدیــک می شــود. ســلطنت 
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وحشــیانه کــه زندگانــی ملــل را بنــده خــود قــرار داده بــود مقهــور گردانیــد. عمــارات کهنــه 
ــن  ــراب می شــود... در ای ــاب روس خ ــات انق ــر ضرب ــی در زی و پوســیده اســتبداد و بندگ
ــا،   ــا، عرب ه ــان، ترک ه ــا اســت... مســلمانان مشــرق، ایرانی مقصــود مقــدس روســیه تنه
هندوهــا و تمــام طوایفــی کــه ســباع حریــص اروپــا زندگــی، دارائــی و آزادی آن هــا را ... 
ــیم  ــا را تقس ــک آن ه ــد ممال ــو می خواهن ــران جنگ ج ــرار داده و غارت گ ــود ق ــرای خ ب
ــاره  ــه تقســیم ایــران محــو و پ کننــد. مــا اعــام می کنیــم کــه عهدنامــه ســّری راجــع ب
گردیــد و همیــن کــه عملیــات جنگــی خاتمــه یافــت قشــون روس از ایــران خــارج می شــود 
و حــق تعییــن مقــدرات ایــران بــه دســت ایرانیــان تأمیــن خواهــد گردیــد... در ایــن موقــع 
ــه کوبیــده و فشــرده شــده اند  کــه حتــی مســلمانان هنــد کــه تحــت ظلــم و فشــار بیگان
ــت و  ــت را غنیم ــت. فرص ــوش نشس ــد خام ــد نبای ــورش می کنن ــتمکاران ش ــد س ــر ض ب
غاصبیــن را از اراضــی خــود دور اندازنــد. مــا زیــر پرچم هــای خــود ملــل مظلومــه را بــرای 
اســتخاص جــای می دهیــم. ای مســلمانان روســیه،  ای مســلمانان مشــرق زمیــن، در ایــن 
ــم«  ــب شــما انتظــار هم عقیدگــی و مســاعدت را داری ــا از جان ــم م ــات عال ــد حی راه تجدی

کمیســر امورملــی اســتالین، رئیــس شــوراهای کمیســیون ملــی لنیــن. )همــان( 

در ایــن اعامیــه، رســمًا عهدنامه هــا و توافق هــای پیشــین روســیه و انگلســتان کــه ایــران 
را میــان خــود تقســیم کــرده بودنــد، باطــل اعــام شــد. لنیــن بــه ایرانیــان قــول می دهــد کــه 
بــه محــض پایــان عملیــات جنگــی، روس هــا خــاک ایــران را تخلیــه و حــق تعییــن سرنوشــت 
بــه خــود آنــان واگــذار شــود. در یکــی دیگــر از اعامیه هــا، لنیــن حکومــت کارگــران و دهقانــان 
شــوروی را مدافــع ملــل ســتمدیده مشــرق معرفــی می کنــد و اعــام کــرد کــه حاضــر اســت 

همــه گونــه کمــک بــه ایــن ملــل ضعیــف بنمایــد. )همــان، 455(.
ــد، و  ــد بودن ــه اصــول کارل مارکــس پایبن ــوز ب ــر، کمونیســت ها هن ــل انقــاب اکتب در اوای
ــان خــود مارکــس شــنیده اند و ســعی در انجــام آن هــا  چــه بســیار افــرادی کــه تعالیــم را از زب
ــی  ــا مصلحت بین ــا ب ــوالت دنی ــه تح ــبت ب ــویک ها نس ــی بلش ــان خط مش ــن زم ــد. در ای دارن
ــد  ــی می افزاین ــیرها و تحلیل های ــس، تفس ــی مارک ــول تعلیمات ــه اص ــه ب ــت و البت ــراه نیس هم
ــًا  ــه آن تقریب ــا اصــول مارکــس نیســت و هــدف و وســایل رســیدن ب امــا هیچ کــدام متضــاد ب
ــرای  ــی و خارجــی ب ــراوان داخل ــروز مشــکات ف ــا ب ــا ب ــه یک ســان اســت، ام ــم اولی ــا تعالی ب
ــا  ــه بعضــًا ب ــد ک ــن رخ می ده ــاب کمونیســتی روســیه بازنگــری در سیاســت خارجــی لنی انق
اصــول اولیــه مارکسیســم مغایــر اســت و ایــن تغییــرات بــا توجیــه رســیدن بــه پایــه مناســب و 
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مســتحکم بــرای صــدور انقــاب بــه ســایر کشــورها انجــام شــد. از جملــه کشــورهایی کــه از 
تغییــر سیاســت بلشــویک ها متأثــر شــد، ایــران بــود کــه از دیــدگاه کمونیســت ها کانــال ســوئز 
ــه وســیله ایی  ــت و ب ــه شــمار می رف ــای آزادی بخــش ب ــرورش نهضت ه ــاب و حوضچــه پ انق

ــد. ــل ش ــتان تبدی ــری از انگلس ــرای باج گی ب

ــر  ــران - تغیی ــت ای ــا دول ــط ب ــراری رواب ــالب در برق ــران انق ــت رهب سیاس
ــن ــت لنی سیاس

بــا وقــوع انقــاب سوسیالیســتی در روســیه، کمونیســت ها خــود را اســاس دیگــر انقاب هــای 
سوسیالیســم در دیگــر نقــاط جهــان معرفــی کــرده، امــا در واقــع، بــه رغــم ادعاهای جهان شــمول 
آنــان، انقــاب کمونیســتی روســیه ملــی و صرفــًا روســی بــود. )بردیایــف، 1383: 195( از مظاهــر 
ملــی شــدن کمونیســم روســی آن اســت کــه کمونیســم تنهــا در یــک کشــور تحقــق می پذیــرد 
ــی و سیاســت  ــه ملت گرای ــر ب ــک کشــور، ناگزی ــاب کمونیســتی در ی ــیه اســت. انق و آن روس
جهانــی ملت گرایانــه منجــر و منتهــی می گــردد. عاقــه و اشــتیاق دولــت شــوروی در ارتبــاط بــا 
دولــت فرانســه، به مراتــب بیــش از توجــه دولــت شــوروی بــه رابطــه بــا کمونیســت های فرانســه 
اســت. )همــان، 259(. لــوکاچ در کتــاب تاملــی در وحــدت اندیشــه لنیــن می نویســد کــه از 
دیــدگاه فرصت طلبــان، در عمــل همــه انقاب هــای مــدرن بــه صــورت انقــاب بــورژوازی آغــاز 
ــزد و  ــی بســیاری از درون آن برخی ــا درخواســت های پرولتاریای ــات ی ــد اقدام می شــوند، هــر چن
وظیفــه پرولتاریــا حمایــت از انقــاب بــورژوازی و رد اهــداف طبقاتــی انقابــی بــه دســت خــود 
پرولتاریاســت. در حالــی کــه لنیــن می گویــد کــه هــر کــس در آرزوی انقــاب اجتماعــی نــاب 
اســت هرگــز آن را بــه عمــر خــود نخواهــد دیــد. در واقــع جنــاح چــپ اعتقــاد دارد کــه بــورژوازی 
میــراث گذشــته انقابــی اش را بــه پرولتاریــا واگــذار می کنــد و پرولتاریــا تنهــا طبق هایــی اســت 
کــه می توانــد انقــاب بــورژوازی را بــه ســرانجام برســاند. )لــوکاچ، 1381: 76-75(. ایــن اعتقــاد 
مشــابه نظــرات مارکــس و انگلــس در مانیفســت حــزب کمونیســت می باشــد کــه بــه صراحــت 
ــه  ــد، ب ــود را می ده ــوزش خ ــا عناصــر آم ــه پرولتاری ــه ب ــود بورژوازیســت ک ــن خ ــته اند ای نوش
عبــارت دیگــر ســاح ضدخویــش را در اختیــار وی می گــذارد. )مارکــس و انگلــس، 1972: 50(

ــی  ــا بســیاری از مشــکات داخل ــی بلشــویک ها و مواجــه شــدن ب ــد حاکمیت ــه رون ــا ادام ب
ــت و ســامان  ــه حکوم ــرای ادام ــن، ب ــود، لنی ــال ایجــاد شــده ب ــه از گذشــته و ح و خارجــی ک
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دادن اوضــاع جــاری ناگزیــر بــه بازنگــری و چرخــش در سیاســت های داخلــی و خارجــی خــود 
ــت  ــدود مالکی ــور مح ــه ط ــت ب ــع مالکی ــی در وض ــا تغییرات ــی ب ــت های داخل ــد. در سیاس ش
خصوصــی را پذیرفــت، امــا در سیاســت های خارجــی نیــز تحــوالت چشــم گیری انجــام دادنــد1 
ــن،  ــر جــای گذاشــت. لنی ــران ب ــل علی الخصــوص ای ــط بین المل ــی در رواب ــرات فراوان ــه تأثی ک
ــرد و در  ــرح ک ــالمت آمیز را ط ــتی مس ــول هم زیس ــی، اص ــاب جهان ــرف داران انق ــاف ط برخ
دومیــن کنگــره حــزب کمونیســت بــه هواخواهــان انقــاب جهانــی ســخت حملــه کــرد و گفــت:

ــا  ــح ب ــه صل ــد ک ــر می کنی ــتید فک ــی هس ــاب جهان ــرف داران انق ــه ط ــما ک ــر ش  اگ
کشــورهای ســرمایه داری و انعقــاد معاهــدات دوســتی بــا آنــان بــه منزلــه شناســایی ضمنــی 
ســرمایه داری محســوب می گــردد و ایــن عمــل در حکــم آن اســت کــه مــا امپریالیــزم را 
بــه رســمیت شــناخته ایم ســخت در اشــتباه هســتید. مــا قبــل از هــر چیــز بــه صلــح احتیــاج 
ــل  ــیر تکام ــی و س ــات تاریخ ــم و مقتضی ــار کنی ــان رفت ــای زم ــه مقتض ــد ب ــم و بای داری
ــدا نخواهــد  ــا وجــود پی ــم واال صلحــی در دنی اجتماعــی جوامــع بشــری را در نظــر بگیری

ــار نخواهــد آورد. ــه ب کــرد و چیــزی جــز جنــگ ب

از همــان هنــگام بــود کــه رهبــر شــوروی اســاس و بنیــان سیاســت همزیســتی مســالمت آمیز 
)مســعود انصــاری، بی تــا: ج 1، 248( را پایه گــذاری کــرد کــه بعدهــا براســاس اصــول پنج گانــه 

ــرار گرفت: ــر ق زی
1. حل اختافات بین المللی از طریق مسالمت

2. تساوی حقوق بین کشورها
3. عدم مداخله کشورها در امور یک دیگر

4. احترام کشورها به استقال و تمامیت یک دیگر
5. توسعه همکاری بین کشورها بر اساس منافع مشترک )همان(.

ــد  ــا تردی ــان ب ــرمایه داری هم چن ــای س ــر، دنی ــاب اکتب ــران انق ــای رهب ــم تاش ه به رغ
ــول  ــه ها و اص ــن اندیش ــه ای ــادی ب ــدان اعتم ــت و چن ــیه می نگریس ــد روس ــاب جدی ــه انق ب
ــای  ــه اصــول هم زیســتی طعمه ه ــی می دانســت ک ــن را دام ــوت لنی ــت دع نداشــت و در حقیق

1 . طــرح نــپ از اصــول مطــرح شــده توســط لنیــن می باشــد کــه بعدهــا رســمًا اعــام شــد و بــه یــک گام پیــش، 
ــز معــروف اســت کــه طــی آن سیاســت های داخلــی و خارجــی شــوروی دچــار تحــول شــد.  یــک گام پــس نی
پیش تــر لنیــن کتابــی تحــت همیــن عنــوان یــک گام بــه پیــش دو گام بــه پــس، پیــش از انقــلاب اکتبــر نگاشــته 

ــا: 1357( ــن، بی ت ــود. )لنی ب
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آن هســتند. پــس از تندروی هــای اولیــه انقابــی و صــدور انقــاب بــه تمــام جهــان، هم چنــان 
ــت.  ــی می نگریس ــراس و نگران ــد و ه ــک و تردی ــا ش ــد را ب ــول جدی ــا اص ــی دنی ــکار عموم اف
بــرای ترمیــم افــکار عمومــی جهــان نیــاز بــه گــذر زمــان و عمل کــرد آتــی بلشــویک ها بــود. 
در عیــن حــال نیــاز متقابــل شــوروی و دنیــای ســرمایه داری بــه یک دیگــر بــه نزدیــک شــدن 
دو گــروه مخالــف و ترمیــم خرابی هــای ناشــی از تندروی هــای اولیــه انقابــی کمــک فراوانــی 
نمــود. هــر دو طــرف مخاصمــه بــه یکدیگــر نیــاز داشــتند و پــس از این کــه پــی بردنــد قــادر بــه 
نابــودی یک دیگــر نیســتند ترجیــح دادنــد ضمــن حفــظ روابــط اقتصــادی و تجــاری و بــه جــای 
ــن در گزارشــی کــه  ــد. لنی ــه یک دیگــر روی آورن ــی علی ــه جنــگ تبلیغات ــی مســتقیم ب رویاروی
بــه نهمیــن کنگــره حــزب کمونیســت روســیه در پنجــم آوریــل 1920 ارائــه می دهــد، پیــروزی 
ــای  ــن پیروزی ه ــر ای ــد و اث ــگ را اعــام می کن ــای جن ــام جبهه ه ــی کمونیســت ها در تم قطع
ــد. البتــه  ــا جمهــوری شــوروی می دان ــزام ســران امپریالیســتی آنتانــت در صلــح ب مهــم را در ال
بــه شــرط آن کــه کشــورهای متفــق وعده هــا و تعهــدات خــود را بــا ضــد انقابیــون روس نقــض 

ــا: 729 ـ 727( ــن، بی ت ــد. )لنی کنن
علــت اصــرار لنیــن بــه صلــح بــا کشــورهای متفــق، نیــاز همه جانبــه اقتصــاد ناتــوان روســیه 
ــود. بــه خصــوص فشــار جنــگ  ــات و تجهیــزات صنعتــی کشــورهای ســرمایه داری ب ــه امکان ب
ــر اقتصــاد روســیه را در همــه  ــروزی انقــاب اکتب ــد از پی ــی بع ــی اول و جنگ هــای داخل جهان
ــاوری  ــرمایه و فّن ــه س ــم آن ب ــرای ترمی ــه ب ــود ک ــوده ب ــه رو نم ــه روب ــک فاجع ــا ی ــب ب جوان
غربی هــا نیــاز فراوانــی وجــود داشــت. مذاکــرات صلــح تنهــا بــه نفــع بلشــویک ها نبــود، بلکــه 
ــر از هــر  ــی اول بیش ت ــان جنــگ جهان ــس از پای ــز پ جهــان غــرب و مخصوصــًا انگلســتان نی
کشــور دیگــری بــه بــازار صادراتــی شــوروی نیــاز داشــت و در پــی صلــح بودنــد. بــه خصــوص 
این کــه قبــل از انقــاب اکتبــر بــازار روســیه بیــش از همــه در اختیــار انگلســتان و فرانســه بــود 
ــوه  ــت انب ــود و جمعی ــه ب ــام گرفت ــیه انج ــا در روس ــرمایه گذاری غربی ه ــی از س ــش مهم و بخ
روس هــا بــازار مناســبی بــرای محصــوالت غربــی بــه شــمار می رفــت. )منشــور گرگانــی، 1368: 
26( در شــرایط پــس از جنــگ بــرای گــردش ســرمایه و ســودآوری بایــد بــه گســترش صلــح 
فکــر کــرد تــا بــا ایجــاد امنیــت و ثبــات و راه انــدازی مجــدد کارخانه هــا و فــروش محصــوالت 
تولیــدی آن هــا منافــع روس هــا و کشــورهای صنعتــی تأمیــن شــود هرچنــد در ایدئولوژی دشــمن 
یکدیگــر باشــند. زیــرا بــرای ابــراز دشــمنی می تــوان از روش هــای دیگــری غیــر از جنــگ نیــز 
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اســتفاده کــرد. در نهایــت نیــز بــا جلــب رضایــت انگلســتان ایــران اولیــن دولتــی شــد کــه دولــت 
بلشــویک روســیه شــوروی را بــه رســمیت شــناخت.

رهبــران انقــاب به رغــم تندروی هــای اولیــه، بــرای بقــا ناگزیــر بــه انجــام تغییــرات جــدی 
در سیاســت خارجــی خــود شــدند کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد رابطــه بــا دولــت ایــران بــه 
ــناخت،  ــمیت ش ــه رس ــیه را ب ــی روس ــت انقاب ــل دول ــور کام ــه به ط ــی ک ــن دولت ــوان اولی عن

گردیــد.

نتیجه
 در بررســی تطبیقــی برقــراری روابــط و مناســبات دولــت موقــت فوریــه و اکتبــر در روســیه 
ــا  ــوع مناســباتی کــه ب ــت ن ــن دو دول ــج مشــخص می شــود کــه ای ــن نتای ــران ای ــت ای ــا دول ب
ــا  ــدن آن ه ــه وجــود آم ــه در ب ــر از خاســتگاهی اســت ک ــًا متأث ــد کام ــرار می نماین ــران برق ای
ــا  ــه ب نقــش داشــتند و حافــظ منافــع گروه هــای حامــی خــود می باشــند. ازایــن رو، دولــت فوری
ــگاه کمونیســتی و خوانشــی  ــا پای ــر ب ــه نظــام ســرمایه داری و انقــاب اکتب مناســبات متکــی ب
ــد.  ــل را در پیــش می گیرن ــا در عرصــه بین المل ــاز کســب مشــروعیت و بق از سوسیالیســت و نی
ــران  ــود. س ــده می ش ــان دی ــوی آن ــی از س ــران چرخش ــا ای ــویک ها ب ــط بلش ــه در رواب البت
بلشــویک در ابتــدای پیــروزی انقــاب، رابطــه بــا ایــران را در چارچــوب ایدئولــوژی مارکسیســمـ  
لنینیســت می نگریســتند. ایــران بــه عنــوان یــک کشــور نیمــه مســتعمره، و شــوروی بــه عنــوان 
پیشــگام انقــاب مارکسیســتی کــه بایــد بــه ایــران کمــک کنــد تــا از زیــر ســلطه بزرگ تریــن 
ــری  ــان کوتاهــی از قدرت گی ــس از زم ــا پ ــی انگلســتان خــارج شــود، ام ــان یعن اســتعمارگر زم
ــه ها  ــیاری از اندیش ــه بس ــدند ک ــه ش ــراوان متوج ــکات ف ــا مش ــه ب ــت ها، و مواجه کمونیس
ــتند  ــق هس ــب و موف ــیار دل چس ــذ بس ــخنرانی ها و روی کاغ ــن س ــه در مت ــا ک و ایدئولوژی ه
ــی در  ــد تحول ــار بای ــتی ناچ ــت کمونیس ــه حکوم ــرای ادام ــس ب ــد. پ ــاکام می مانن ــل، ن در عم
ــت ها  ــه، کمونیس ــوند. در نتیج ــاه نش ــاره تب ــه یک ب ــا ب ــرد ت ــاد ک ــت ها ایج ــا و سیاس نظریه ه
بــرای خــروج از انــزوا ســعی کردنــد بــا دیگــر کشــورها به خصــوص کشــورهای همســایه نظیــر 
ایــران ارتبــاط سیاســی و اقتصــادی ایجــاد نماینــد. ازایــن رو، تغییراتــی در کادر سیاســی و امــور 

خارجــه بــرای بــه دســت آوردن حداکثــر اعتمــاد کشــورها ایجــاد کردنــد. 
بلشــویک ها بــا ایــن تحــوالت بــه سیاســت ایجــاد رابطــه بــا دولــت ایــران روی آوردنــد و 
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ایــن بــه معنــای قبــول دولــت ایــران بــا سیســتم ســلطنتی مشــروطه بــا نفــوذ انگلســتان بــر وی 
می باشــد. هرچنــد بلشــویک ها هــدف خــود را ارائــه کمــک بــه ایــن دولــت، بــرای خــارج شــدن 
از ســلطه انگلســتان مطــرح می کننــد، امــا در هــر حــال ایجــاد رابطــه بــا چنیــن دولتــی یعنــی 
چرخــش در سیاســت ها و ایدئولوژی هــای گذشــته، یعنــی بــه جــای حمایــت از ملــل ضعیــف و 
برقــراری رابطــه بــا توده هــا مذاکــره بــا دولــت ســلطنتی مشــروطه ایــران را در پیــش می گیــرد. 
ــران در جهــت فراهــم آوردن مقدمــات  ــر و ای ــه دوم رابطــه انقــاب اکتب در هــر صــورت مرحل
ــراری  ــرای برق ــا ب ــل روس ه ــن دلی ــران« می باشــد. مهم تری ــت ای ــا »دول رابطــه بلشــویک ها ب
روابــط بــا دولــت ایــران را می تــوان در نیــاز انقابیــون روس بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن 
در عرصــه بین الملــل بــه عنــوان یــک دولــت دانســت. ایــران بــه عنــوان همســایه روس هــا بــا 
مناســبات دیرینــه اقتصــادی و سیاســی می توانســت بــه عنــوان نخســتین کشــوری کــه دولــت 
بلشــویکی را بــه رســمیت شــناخته اســت، مطــرح شــود. ایــن امــر ســرآغازی مجــدد بــر ورود 
ــرای کاهــش  ــود کــه بلشــویک ها ب ــا انگلیســی ها ب ــت ب ــران و تــاش در رقاب ــه ای روس هــا ب

ــد. ــاز کردن ــران آغ ــدی را در ای ــان، طرح هــا و سیاســت های جدی ــوذ آن نف
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کتاب نامه
ــه  ــا، ترجم ــی اول؛ آوردگاه ابردولت ه ــگ جهان ــران و جن ــورج )ویراســتار(. ای اتابکــی ت

حســن افشــار، تهــران، ماهــی، 1386.
ــه م.  ــی، ترجم ــم علم ــی و سوسیالیس ــم تخیل ــک )1384(. سوسیالیس ــس، فردری انگل

ــان. ــات زن ــنگران و مطالع ــران، روش ــری، ته قنب
ایوانف، م. س. تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه، بی جا، بی نا.

ــع کمونیســت روســی و مفهــوم آن، ترجمــه عنایــت اهلل  بردیانــف، نیــکای )1360(. مناب
رضــا، تهــران، ایــران زمیــن.

بهــار، محمدتقــی )ملک الشــعرا( )1357(. تاریــخ مختصــر احــزاب سیاســی ایــران، ج 1، 
تهــران، امیرکبیــر.

بیــات، کاوه )بــه کوشــش(، )1381(، ایــران و جنــگ جهانــی اول اســناد وزارت داخلــه، 
تهــران، ســازمان اســناد ملــی ایــران.

پالمر، روزل )1349(. تاریخ جهان نو، ابوالقاسم طاهری، ج 2، تهران، امیرکبیر.
ــدی،  ــد احم ــه حمی ــگل، ترجم ــت جن ــویک ها و نهض ــی )1379(. بلش ــتیس، مویس پرس

تهــران، شــیرازه.
پی یتر، آندره )1358(. مارکس و مارکسیسم، شجاع الدین ضیائیان، چاپ پنجم، تهران، 

دانشگاه تهران.
تروتسکی، لئون )1358(. تاریخ انقلاب روسیه، ترجمه هوشنگ وزیری،  ج 1، تهران، 

خوارزمی.
ــی  ــد رفیع ــه محم ــران، ترجم ــتی در ای ــش کمونیس ــخ جنب ــپهر، )1364(. تاری ــح، س ذبی

ــی. ــران، عطای ــادی، ته مهرآب
ــزرگ 1925- 1900 م.  ــای ب ــران و قدرت ه ــی ای ــط سیاس ــخ رواب ــرج )1368(. تاری ــی، ای ذوق

ــگ. ــران، پاژن ته
رائیــن، اســماعیل )1358(. اســناد و خاطره هــای حیدرخــان عمواوغلــی، ج 2، 

بی جــا، بی نــا.
رواســانی، شــاپور، )1363(، نهضــت میــرزا کوچــک خــان جنگلــی و اولیــن جمهــوری 

شــورایی در ایــران، تهــران، چاپخــش.
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ــران،  ــی، ته ــان نراق ــه احس ــایه هایش، مقدم ــس و س ــی )1383(، مارک ــی، مصطف رحیم
ــس. هرم

رضا، عنایت اهلل )1353(. کمونیسم و دمکراسی، تهران، ناشر مؤلف.
ــدرت )1917-1957(،  ــریر ق ــر س ــوروی ب ــت ش ــزب کمونیس ــچ، ن )1354(. ح روتی

ــوم. ــران، بل ــان، ته ــح اهلل دیده ب فت
ســارتوری، جیووانــی، دموکراســی در اندیشــة مارکــس و لنیــن، ترجمــة مصطفــی رحیمــی، 

اطاعــات سیاســی ـ اقتصــادی 162 و 161، بهمــن و اســفند 1379، ص 54.
ســپهر، احمدعلــی )مــورخ الدولــه()1336(. ایــران در جنــگ بــزرگ 1918-1914، تهــران، 

بی نــا.
شــاکری، خســرو )1386(. میــلاد زخــم؛ جنبــش جنــگل و جمهــوری شــوروی 

سوسیالیســتی ایــران، ترجمــه شــهریار خواجیــان، تهــران، اختــران.
شیخ االسامی، جواد )1368(، سیمای احمدشاه قاجار، ج 1، تهران، گفتار.

کارمایکل، جوئل )1363(. تاریخ انقلاب روسیه، هوشنگ امیرمکری، تهران، رازی.
ــت )1371(. تاریــخ روســیة شــوروی )انقــلاب بلشــویکی 1917-1923(،  کار، ادوارد هل

ترجمــه نجــف دریابنــدری، تهــران، بی نــا.
کالیتســوف، د.پ. و دیگــران )1361(. تاریــخ روســیه شــوروی، ترجمــه حشــمت اهلل کامرانــی، ج 1، 

تهــران، بیگونــد.
ــل از  ــیه قب ــت روس ــت موق ــر دول ــکی رهب ــرات کرنس ــاندر اف. )1382(. خاط ــکی، الکس کرنس

ــرزان روز. ــران، ف ــی، ته ــاروق خاراب ــه ف ــت ها، ترجم ــروزی کمونیس پی
ــن  ــه محس ــلاب، ترجم ــار انق ــکافی چه ــد ش ــس )1366(. کالب ــون، کارن ــن برینت کری

ــو. ــران، نشــر ن ــی، ته ثاث
ــری،  ــم طاه ــتالین، ابوالقاس ــن و اس ــان لنی ــرب در زم ــیه و غ ــان، ژرژ )1344(. روس کن

ــر. ــران، ایرانمه ته
ــران،  ــن، ته ــماعیل رائی ــران، اس ــرب در ای ــیه و غ ــت روس لنزوســکی، ژرژ )1353(. رقاب

ــدان. جاوی
لنین، والدیمیر )بی تا(. ایلیچ، بیداری آسیا، بی جا، بی نا.

ــــــــــــــــــ، )1953(. آثــار منتخبــه، ترجمــه پورهرمــزان، 2 ج، مســکو: اداره نشــریات 
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ــای خارجــی. ــه زبان ه ب
ــزان،  ــه م. هرم ــس، ترجم ــه پ ــش دو گام ب ــه پی ــک گام ب ــــــــــــــــــ، )1357(. ی

بی نــا. بی جــا: 
ــــــــــــــــ، )بی تا(. چه باید کرد؟ تهران، ارس.

ــــــــــــــــ، )1337(. دوستان مردم کیان اند، ترجمه آزاد، تهران، نشر،
لــوکاچ، گئــورگ )1381(. تأملــی در وحــدت اندیشــه لنیــن، ترجمــه حســن شــمس آوری 

و علی رضــا امیرقاســمی، تهــران، دیــدآور.
مارکــس، کارل و فریدریــش انگلــس )1972(. مانیفســت حــزب کمونیســت، پکــن، اداره 

ــی. ــای خارج ــریات زبان ه نش
ــر  ــخ معاص ــه تاری ــی ب ــن و نگاه ــی م ــا(. زندگان ــین )بی ت ــاری، عبدالحس ــعود انص مس

ــاب. ــران، آفت ــان، ج 1، ته ــران و جه ای
منشــور گرگانــی، محمدعلــی )1368(. رقابــت شــوروی و انگلیــس در ایــران از 1296 تــا 

1306، چــاپ محمــد رفیعــی مهرآبــادی، تهــران، عطائــی.
میروشینکف، ن.ی. )1357(.  ایران در جنگ جهانی اول، ع. دخانیاتی، تهران، الوان.

ــران،  ــداد، ته ــر بام ــه علی اکب ــا، ترجم ــر اروپ ــخ معاص ــتوارت، )1362(. تاری ــوز، اس هی
ــر. امیرکبی

مقاالت و روزنامه
ــور بختیــار غفــار )دهناشــی(، »ایــوان کلومیتســف؛ دومیــن فرســتاده روســیه شــوروی در  پ
ایــران؛ چشــم اندازی بــر دوره آغازیــن روابــط ایــران و روســیه شــوروی«، مجلــه تاریــخ روابــط 

خارجــی، ش 12، پاییــز 1381، ص 82-90.
ــران«، مجلــه  ــت روســیه شــوروی در ای ــار، »براویــن نخســتین فرســتده دول دهناشــی، غف

ــا 1380، 187-198. ــار 1379 ت ــران، ش 6-5، زمســتان و به ــی ای ــط خارج ــخ رواب تاری
پــور بختیــار، غفــار، »روابــط ایــران بــا حکومــت موقــت روســیه«، مجلــه تاریــخ روابــط 

ــار 1384، ص 120-113. ــران، ش 22، به ــی ای خارج
ــی  ــک بررس ــوروی؛ ی ــران و ش ــه 1921 ای ــر و عهدنام ــاب اکتب ــواد، »انق ــامی، ج شیخ االس
تاریخــی«، مجلــه اطلاعــات سیاســی و اقتصــادی، ش 53- 54، بهمن و اســفند 1370، ص 6-13.
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کمالــی، حبیــب اهلل، »تاش هــای حکومــت بالشــویکی روســیه و عواقــب کــج روی 
.46-55 1372، ص  بهــار   ،9 اســناد، ش  گنجینــه  مجلــه  وثوق الدولــه«، 

گیتــس، و. »روســیه شــوروی و انقــاب گیــان«، ترجمــه حامــد مزرجــی«، مجلــه تاریــخ 
روابــط خارجــی، پاییــز 1381، ص 90-120.

ــذاری  ــان، کارگ ــویک ها در گی ــام و بلش ــاد اس ــت اتح ــط هیئ ــل از رواب ــزارش مفص گ
گیــان بــه وزارت خارجــه، 16 شــعبان 1336، نمــره 623 بــه نقــل از ایــران و جنــگ جهانــی 
اول اســناد وزارت داخلــه، بــه کوشــش کاوه بیــات، ســازمان اســناد ملــی ایــران، تهــران، 1381، 

.411-409 ص 
روزنامه بهار، شماره 27، 29 سنبله 1296، ص 4.

اسناد:
ترجمــه یادداشــت کمیســر ملــی روســیه بــه ســفارت ایــران، 14 ژانویــه 1918، مرکــز اســناد تاریــخ و 

دیپلماســی وزارت امــور خارجــه؛، 1338، کارتــن 38، پرونــده 1.(
ترجمــه یادداشــت کمیســر امورخارجــه اتحــاد شــوروی روســیه، 26 ایــون 1919، مرکــز اســناد تاریخــی 

و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، 1338، کارتــن 15، پرونــده 35.
ــخ و  ــناد تاری ــز اس ــی 1336: مرک ــن، 6 ربیع الثان ــه قزوی ــزاری خارج ــه کارگ ــه ب ــراف وزارت داخل تلگ

ــده 2( ــن 57، پرون ــال 1336، کارت ــه، س ــور خارج دیپلماســی وزارت ام
تلگــراف دارالحکومــه آســتارا، 10 ثــور 1366، نمــره 54، مرکــز اســناد و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، 

1336، کارتــن 42، پرونــده 56.
مرکــز اســناد تاریــخ دیپلماســی وزارت امــور خارجــه، دارالترجمــه وزارت امورخارجــه، 14 صفــر 1338، 

نمــره 5240، کارتــن 66، پرونــده 8.
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