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چکیده

مــاه فوریــه و اکتبــر ســال  ،1917دو انقــاب در روســیه بــه وقــوع پیوســت کــه
بهرغــم برآمــدن از شــرایط انقالبــی بــه دلیــل تفــاوت در خاســتگاه و پایــگاه
ایدئولــوژی مناســبات متفاوتــی در عرصــه بینالملــل در پیــش گرفتنــد .ایــن
پژوهــش ،درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه نــوع مناســبات دولــت
انقــاب فوریــه و اکتبــر بــا دولــت ایــران بــا توجــه بــه خاســتگاههای 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 ســرمایهداری
انقــاب فوریــه در برقــراری مناســبات و پذیــرش دولــت ایــران تأثیرگــذار بــوده
و رویــه متفاوتــی را ایجــاد نمــوده اســت( .فرضیــه) تأثیــر دو پایــگاه فکــری و
خاســتگاه عملیاتــی متفــاوت دولــت موقــت انقــاب فوریــه و دولــت بلشــویکی
انقــاب اکتبــر روســیه در برقــراری مناســبات سیاســی بــا دولــت ایــران را نشــان
میدهــد( .هــدف) پژوهــش بــا شــیوه تبییــن تاریخــی و روش مقایس ـهای ســعی
در تحلیــل رویــه متفــاوت مناســبات سیاســی دو دولــت انقالبــی 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 ایـنرو ،مناســبات سیاســی انقــاب اول ،در ادامــه رونــد موجــود در ایــران
و انقــاب دوم در صــدد بــر هــم زدن آن بــوده اســت( .یافتــه)
واژگان کلیدی
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یکســال پــس از آغــاز جنــگ جهانــی اول ،در عهدنامــه  1915کــه بیــن دو دولــت
بریتانیــای کبیــر و روســیه تــزاری منعقــد گردیــد تمامیــت ارضــی و اســتقالل ایــران بــه طــور
کامــل نادیــده گرفتــه شــد ،امــا حوادثــی رخ داد کــه هی ـچگاه مصوبــه ایــن عهدنامــه در محــو
کامــل اســتقالل ایــران بــه اجــرا در نیامــد .ایــن حادثــه انقــاب روســیه بــود کــه در یــک
ســال ،دو انقــاب در ماههــای فوریــه و اکتبــر را تجربــه نمــود .نابــودی سیســتم تــزاری در
طــی انقــاب فوریــه  1917در روســیه ،ایــن امیــد را در میــان ایرانیــان ایجــاد کــرد کــه ایــن
انقــاب بتوانــد ســرآغاز تحولــی جدیــد در راســتای رهایــی از ســلطه اســتعمار تــزاری باشــد،
ـاب ســال  ،1917بــا اعــام پیــروی از سیاســت خارجــی تزارهــا
امــا دولــت موقـ ِ
ـت اولیــن انقـ ِ
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
در سیاســت خارجــی خــود ایجــاد نخواهــد کــرد و همچنــان بــه عهدنامههــای دوره تــزاری
متعهــد خواهــد بــود .اندکــی بعــد ،دولــت لنیــن از حــزب بلشــویک بــا شــعارهای تنــد انقالبــی در
مــاه اکتبــر همــان ســال ،توانســتند دولــت موقــت را ســاقط کــرده و خــود قــدرت را بــه دســت
گیرنــد .بــا روی کار آمــدن بلشــویکها تغییراتــی اساســی در عرصــه سیاســت بینالملــل رخ داد.
آنــان حمــات تنــدی را علیــه کشــورهای ســرمایهداری آغــاز کــرده ،و بــا چرخــش در اصــول
مارکســیت و اعــام سیاســت جدیــد از ســوی لنیــن عــاوه بــر انقــاب کارگــری در درون
کشــورهای صنعتــی ســعی نمودنــد بــا کمــک بــه مــردم مســتعمرات و شــبه مســتعمرات از جملــه
ایــران و هنــد قیامهایــی را از ســوی آنــان و از ناحیــه بیرونــی علیــه کشــورهای اســتعمارگر کــه
در ایــن دوره مهمتریــن آن امپراتــوری بریتانیــا بــود ترتیــب دهنــد و بدینگونــه بــه جنــگ
همهجانبــه بــا کاپیتالیســم دســت یازیدنــد.
پژوهــش حاضــر در پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی کــه مبنــای سیاســت خارجــی دولــت
موقــت انقــاب فوریــه و انقــاب اکتبــر  1917دربــاره ایــران بــر چــه اساســی پایهریــزی شــده
بــود؟ ایــن مدعــا را مطــرح مینمایــد کــه خاســتگاه و پایگاههــای سیاســی و ایدئولــوژی ایــن
دو انقــاب در برقــراری مناســبات خارجــی بــا دولــت ایــران تعییــن کننــده و مــاک عمــل ایــن
دو بــوده اســت .در همیــن راســتا ،دولــت فوریــه در ادامــه همــان رونــد حاکــم بــر مناســبات
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ایــران بــا دولــت تــزاری و دولــت انقالبــی اکتبــر در تــاش بــرای بــر هــم زدن مناســبات موجود
روابــط خــود را تعریــف و اجــرا نمودنــد .دولــت ایــران نیــز بــه رغــم بــرآورده نشــدن انتظاراتــش
توســط دولــت فوریــه ،در ابتــدا بــا دولــت بلشــویکی اکتبــر رویــه مخالــف و غیردوســتانهای را
در پیــش گرفــت.
دربــاره انقــاب روســیه آثــار و تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت ،امــا مقــاالت
معــدودی در حــوزه مســأله ایــن مقالــه صــورت پذیرفتــه ،کــه هــر کــدام از زوایــای مشــخص
دیگــری بــه ایــن مســأله نگریســتهاند .جــواد شیخاالســامی بــا تکیــه بــر مناســبات تاریخــی
دو دولــت تــا انعقــاد قــرارداد ( 1921شیخاالســامی ،بهمــن و اســفند  13 :1370ـ  )6و گیتــس،
بــا محوریــت انقــاب گیــان (گیتــس ،پاییــز  120 :1381ـ  )90بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد.
غفــار پوربختیــار (دهناشــی) کــه مقاالتــی دربــاره نخســتین فرســتادههای دولــت بلشــویکی
روســیه؛ براویــن (دهناشــی ،زمســتان و بهــار  1379ـ  198 :1380ـ  )187و کلومیتســف
(پوربختیــار ،پاییــز  90 :1381ـ  )82نگاشــته ،مقالــه دیگــری نیــز دربــاره روابــط ایــران بــا
حکومــت موقــت روســیه (پوربختیــار ،بهــار  )113 -120 :1384بــه نــگارش درآورده اســت ،کــه
تنهــا سیاســت خارجــی دولــت موقــت روســیه را مدنظــر داشــته اســت .حبی ـباهلل کمالــی نیــز
تــاش نمــوده از منظــر سیاسـتهای در پیــش گرفتــه دولــت ایــران بــا دولــت بلشــویک ،رفتــار
سیاســی دولــت ایــران را تبییــن نمایــد( .کمالــی ،بهــار  55 :1372ـ  )46پژمــان دیلمــی در کتــاب
ایــران و جنــگ جهانــی اول مقالـهای تحــت عنــوان عــوام گرایــان رشــت :پــان اسالمیســم و
نقــش دول مرکــزی (اتابکــی 196 :1386 ،ـ  )167ایــن قضیــه را بــا تکیــه و محوریــت میــرزا
کوچــک خــان و قیــام جنــگل بــه رشــته تحریــر درآورده اســت.
انقالب فوریه

انقــاب نخســت روســیه ،در فوریــه  1917توانســت حکومــت تــزاری را ســرنگون ســازد.
اصلیتریــن علــت خارجــی بــروز انقــاب فوریــه  1917را میتــوان جنــگ جهانــی اول دانســت.
هــر چنــد علــل و پیــش زمینههــای بســیاری در وقــوع انقــاب نقــش داشــتند ،امــا اثــرات
مخــرب جنــگ بــزرگ کــه خــارج از تــوان روســیه بــود ،مهمتریــن 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 کامـ ً
ا آمــاده
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جانفشــانی باشــد پیــدا نمیشــد( .تروتســکی .)141 :1358،ایــن امــر ،مشــکل بــزرگ تــزار بــود.
در واقــع ،رژیــم تــزار بــا یــک ســقوط تمامعیــار از جنــگ گرفتــه تــا اداره روســتاها روبــهرو
شــده بــود .ســه ســال جنــگ چنــان فشــاری بــر بودجــه روســیه وارد آورده بــود کــه بــا وجــود
کمکهــای اقتصــادی متفقیــن ،قیمتهــا همچنــان بــاال میرفــت و کاالهــا کمیــاب میشــد.
ایــن مســائل آشــکارترین عوامــل تشــنج عمومــی بــه شــمار میآمــد( .کریــن برینتــون:1366 ،
 )33پنــــج میلیــون ســرباز روســی کــه در جبهههــا میجنگیدنــد تجهیــزات کامــل نداشــتند و
مــواد غذایــی مناســب بــه دســت آنهــا نمیرســید .نحــوه نامســاعد اداره جنــگ ،نفــرت فزاینــده
عمومــی نســبت بــه جنــگ در میــان تودههــای کارگــران و دهقانــان ،فشــارهای روز افــزون
بــر ســربازان در ســنگرها ،ناهنجاریهــای اقتصــادی ،تبوتــاب درون اقشــار روشــنفکر و
خــرده بــورژوا ،ســرنگونی اســتبداد و تحولــی کــه در پیــش بــود را روز بــه روز نزدیکتــر
میســاخت .تـــداوم ویژگیهــای اصلـــی اســتبداد کــــه مهمتریــن آنهــا قـــــدرت مـالکـــان
بــــزرگ نیمهفئــودال ،فســاد اداری همــراه بــا فقــدان برابــری در میــان اقلیتهــا ،وابســتگی
فزاینــده روســیه بــه ســرمایههای خارجــی ،فقیــر شــدن مــداوم و روزافــزون بخــش قابلتوجهــی
از تودههــای شــهری و روســتایی همزمــان بــا رشــد ســریع ســرمایهداری و افزایــش تعــداد
کارگــران ،پایههــای رژیــم اســتبدادی تزارهــا را از درون متالشــی کــرده بــود.
عــاوه بــر ایــن ،جنــگ باعــث شــد تــزار مهمتریــن حامــی خــود را از دســت بدهــد.
قدرتمندتریــن و ثروتمندتریــن حامــی سیســتم تــزاری ،بــورژوازی داخلــی وابســته بــه خــارج
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 جبهههــای
طوالنــی روســیه کــه میتوانســت صدهــا هــزار ســرباز آلمانــی را مشــغول نگــه دارد بــه شــدت
نیــاز داشــتند .اساســ ًا سیســتم تــزاری بــدون حمایــت و کمکهــای اقتصــادی دولتهــای
فرانســه و انگلســتان کــه از ســالها پیــش در روســیه ســرمایهگذاری کــرده و کامـ ً
ا بــورژوازی
داخلــی روســیه را وابســته بــه خــود بــار آورده بودنــد امــکان ادامــه حیــات نداشــت( .تروتســکی،
 )28 :1358شــرکت روســیه در جنــگ نیــز بنــا بــه خواهــش همیــن کشــورهای ســرمایهداری در
قبــال کمــک بــه اقتصــاد ناتــوان روســیه بــود .بــورژوازی داخلــی نیــز از جنــگ و ادامــه آن منافع
سرشــاری بــه دســت مــیآورد ،امــا پــس از شکســتهای پیدرپــی روسهــا در جبهههــای
مختلــف جنــگ ،تــزار نیــکالی دوم برخــاف عهدنامــه  23اوت  1914کــه طــی آن دول متفــق
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متعهــد شــده بودنــد هیچکــدام 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 گروههــای انقالبــی 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
اعالمیــه رئیــس دولــت موقــت را مبنــی بــر وعــده تشــکیل مجلــس مؤسســان بــه مشــیرالدوله
نشــان داد .مشــیرالدوله بــا تجربــه بــا دوراندیشــی پیشبینــی نمــود کــه کار انقــاب بــه جایــی
برســد کــه حتــی مجلــس مؤسســان هــم تشــکیل نشــود( .ســپهر )446 :1336،بــا ســرنگونی
تزارهــا وطنپرســتان و آزادی خواهــان ایــران کــه ســالیان ســال ســنگینی ســلطه روسهــا را
بــر گــرده خــود احســاس میکردنــد ،بــا انقــراض ایــن خانــواده ســلطنتی مســتبد و تشــکیل
دولــت موقــت ،درصــدد ارســال تلگــراف تبریــک برآمدنــد .ایــن فکــر ابتــکار ســید ضیاءالدیــن
طباطبایــی بــود کــه در آن زمــان در روســیه مأموریــت سیاســی داشــت و بــه امیــد اســتفاده
مناســب ایــران از اوضــاع جدیــد روســیه و وقــوع انقــاب ایــن طــرح را طــی تلگرافــی بــه
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  12فروردیــن  1296بــه 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 وکالی مجلــس ســابق کــه در تهــران حاضرنــد کمــال مســرت را دارنــد کــه
بــه آن هیــأت معظــم بــرای مقاومــت بیانــدازه کــه فقــط در نــزد مدافعیــن حقیقــت یافــت
میشــود احساســات بــا احتــرام و ســتایشآمیز خــود را اظهــار نماینــد مشــعلی کــه چنیــن
دســتهای نیرومنــدی بیــن مشــرق و مغــرب برافروختــه فــروغ درخشــانی اســت کــه
روشــنایی عالــم را تکمیــل خواهــد کــرد و آخریــن تاریکیهــا را مرتفــع ســاخته مللــی را
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کــه بــه واســطه اصــول واحــده در اهتــزاز میباشــند 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 میشــویم کــه آنــان بــا وســواس در انتخــاب کلمــات ســعی دارنــد از مظالــم
گذشــته روسهــا چنــدان صحبتــی ننماینــد .احتیــاط فــراوان نماینــدگان را میتــوان بــه حســاب
عــدم شــناخت از ماهیــت دولــت جدیــد گذاشــت .ضمــن توجــه بــه ایــن مســأله کــه قــوام و
دوام دولــت انقالبــی چنــدان مشــخص نیســت و امــکان بازگشــت دولــت ســرنگون شــده تــزار
وجــود دارد .بــا توجــه بــه ایــن مســائل نماینــدگان ایــران از اعمــال گذشــته روسهــا در ایــران
کمتــر ســخن میگوینــد و بیشتــر بــه آینــده خــود را امیــدوار نشــان میدهنــد .جــواب ایــن
تلگــراف از طــرف رئیــس دومــای روســیه ،رودزیانکــو  Rodziankoبدیــن مضمــون بــه تهــران
ارســال شــد:
نماینــدگان ســابق مجلــس ،تبریــکات و آرزوهایــی کــه شــما و همــکاران پارلمانــی شــما
در مـــوقع فتـــح و آزادی روســیه اظهــار داشــته بودیــد فوقالعــاده موجــب تحریــکات
احساســات قلبــی گردیــد .وظیفــه خویــش میدانــم کــه بــه نــام «دومــا» حقشناسـیهای
صمیمانــه خــود را بــه شــما اشــعار دارم .در ایــن عقیــده قطعــی بــا شــما شــرکت دارم کــه
عظیمتریــن اصــول عالیــه کــه اینــک در مملکــت مــا فرمانــروا گردیــده بــه زودی بــه
ظفرمنــدی صلحجویانــه دنیــا منجــر و ملــل گیتــی را بــا علقههــای صمیمیــت و بــرادری
کــه بهتــر از قــوه وحشــیانه قدیمــه میتوانــد منافــع و آمــال آنــان را حــل و تصفیــه نمایــد،
مربــوط خواهــد ســاخت .امضــاء :رودزیانکــو؛ رئیــس دومــا (همــان)410 ،

بهرغــم چنیــن پاســخی از ســوی رئیــس دومــا ،دولــت انقالبــی فوریــه برخــاف انتظــار،
انقــاب را نوعــی مســأله داخلــی شــمرد کــه نبایــد تأثیــری در سیاســتگذاریهای خارجــی
داشــته باشــد .هــر چنــد ادعــا کردنــد هــدف روســیه آزاد ایــن نیســت کــه ســایر ملــل را زیــر
نفــوذ خــود درآورنــد و خــاک آنهــا را تملــک نماینــد ،امــا تمــام قراردادهــا و موافقــت نامههایــی
کــه تزارهــا در موضــع ضعــف کشــورهای مقابــل و بــه ضــرر آنــان بســته بــود را بــه رســمیت
شــناختند .در مــورد ایــران نیــز اعــام کردنــد تمــام قراردادهــای تــزاری را معتبــر میداننــد و
همچنــان بــه همــکاری بــا انگلیســیها در ایــران ادامــه میدهنــد .میلیوکــف ،وزیــر خارجــه
دولــت موقــت ضمــن تلگــراف محرمانــه بــه کاردار ســفارت روســیه در تهــران مینویســد« :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( ».روتیــچ23 :1354 ،؛ میروشــینکف:1357،
 )82حتــی دانشــمندان و روشــنفکران حــزب حاکمــه ،کادت کــه ســابق ًا عمــل تــزار را تقبیــح
میکردنــد عمــ ً
ا کمکــی بــه ایــران ننمودنــد( .ســپهر )452 ،موضعگیــری دولــت انقــاب
فوریــه در سیاسـتهای خارجــی خــود و اعــام پایبنــدی بــه پیمانهــای تــزاری (کنــان:1344 ،
 )21امیــد آزادی خواهــان ایــران را بــرای بهبــود اوضــاع نابــود ســاخت.
در مجمــوع میتــوان گفــت ،سیاســت دولــت فوریــه در ایــران چنــدان تفاوتــی بــا سیاســت
تزارهــا در ایــران نداشــت و بــر اســاس همــکاری کامــل بــا انگلســتان پیــش میرفــت .دولــت
ایــران بهرغــم انتظــار تحــول در سیاســت روسهــا در ایــران تغییــر چندانــی در رفتــار روسهــا
مشــاهده ننمــود و عجیــب اینجاســت کــه دولــت ایــران بــا آن همــه امیــدواری بــه مســاعدت
و موافقــت دولــت جدیــد روســیه و ناکامــی پــس از روی کار آمــدن بلشــویکها بــا وجــود اعــان
مســاعدت دولــت انقالبــی بلشــویک بــرای بــه دســت آوردن قلــوب دولتمــردان ایــران ایجــاد
رابطــه زمــامداران ایــران روی خــوش نشــان نمیدهنــد و در پــی سیاســت جهانــی امپریالیســم
انگلیــس تــا مدتهــا و بــدون رضایــت دولــت انگلســتان حاضــر بــه برقــراری روابــط بــا دولــت
بلشــویکی لنیــن نگشــتند.
دولت فوریه و جنگ جهانی اول

مهمتریــن و سرنوشتســازترین تصمیــم دولــت فوریــه ،شــرکت روســیه در جنــگ جهانــی
اول بــود .دولــت موقــت بــه بهانــه ایــن کــه نمیتوانــد راضــی گــردد از ایــن جنــگ بــزرگ،
وطــن ضعیــف و در هــم شکســته بیــرون آیــد بــه همــکاری بــا متفقیــن ادامــه داد .پــاول
میلیوکــف وزیــر خارجــه دولــت موقــت در  18آوریــل  1917در یادداشــتی بــه هــم پیمانــان
روســیه در جنــگ اعــام کــرد« :تمامــی ملــت روس خواســتار ادامــه جنــگ تــا پیــروزی نهایــی
اســت» (کالیتســوف و دیگــران )467 :1361 ،سیاســت حکومــت موقــت در زمینــه جنــگ بینالملــل
اول بــدون اینکــه روســیه تــوان مقابلــه داشــته باشــد اصــرار بــه ادامــه حضــور روســیه در جنــگ
بــود .ایــن امــر کام ـ ً
ا بــه نفــع انگلســتان و فرانســه تمــام میشــد .دولــت موقــت بیشتــر از
آن کــه بــه خواســت مردمــی کــه انقــاب کردهانــد توجــه داشــته باشــد ،انتظــاری کــه متفقیــن
از آنــان داشــتند را بــرآورده میکــرد .دولــت موقــت کامـ ً
ا خــود را پــای بنــد عهدنامــه  23اوت
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 1914گردانــد تــا جایــی کــه نقــض ایــن عهدنامــه را عهدشــکنی غیــر قابــل بخشــش دانســت.
در حالــی کــه ایــن پرســش پیــش میآیــد اگــر دولــت موقــت بــر مصــدر انقالبــی کــه منجــر
بــه ســرنگونی تــزار شــده حکــم میرانــد 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 میدانــد ،در
حالــی کــه تــزار نیــکالی دوم خــود تصمیــم بــه نقــض عهدنامــه داشــت و چنانچــه 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 انقالبــی و اصــاح امــور ملــت ،منافــع آنــان را فــدای جنگــی
نمودنــد کــه تزارهــا شــروع کردهانــد .در هــر صــورت ،بــا ادامــه جنــگ ،ســربازانی کــه نــه
اســلحه داشــتند ،نــه لبــاس ،نــه مهمــات و آذوقــه از تصمیــم رئیــس دولــت موقــت مبنــی بــر
ادامــه جنــگ 1ناراضــی ،و متمایــل بــه تشــکیل دولتــی بودنــد کــه صلح انفــرادی بــا آلمــان ببندد
و جنــگ بیحاصــل را پایــان دهــد .در میــان گروههــای انقالبــی تنهــا گروهــی کــه مخالــف
جنــگ و طــرفدار صلــح بــود ،بلشــویکها بودنــد .تــا قبــل از انقــاب فوریــه ،هیــچ حزبــی
شــعار اســتقرار رژیــم کمونیســتی ســر نم ـیداد ،و تنهــا در معــدودی از محافــل روش ـنفکری،
نامــی از کمونیســم بــرده میشــد .در وقــوع انقــاب فوریــه نیــز چنیــن بــه نظــر میرســید کــه
منشــویکها کــه بــه اصطــاح نرمتــر و ســازشکارتر بودنــد بیشتــر از انقــاب فوریــه بهــره
بردنــد ،در حالــی کــه بلشــویکها کمتریــن اســتفاده را بردنــد( .هلــت کار 101 :1371 ،ـ )100
دولــت موقــت کــه در اثــر انقــاب فوریــه  1917در روســیه قــدرت را بــه دســت گرفــت هــر
 .1کرنســکی رئیــس دولــت موقــت روســیه از تصمیــم خــود بــر ادامــه جنــگ حمایــت و از بلشــویکها بــه دلیــل
انجــام صلــح بهشــدت تقبیــح مینمایــد .وی در خاطــرات خــود مینویســد« :بلشــویکها بــه مــردم ،صلــح
فــوری ،نــان و زمیــن را وعــده میدهنــد .اینگونــه وعدههــا کــه پایــه آن بــر اســاس خســتگی تودههــا و
فقــدان آگاهــی سیاســی اســتوار میباشــد ،چیــزی جــز دروغ و الفزنــی نیســت .اعمــال آنهــا نــه صلــح بلکــه
بردگــی را بــه همــراه خواهــد داشــت ...آنهــا جنــگ داخلــی ،خونریــزی و همــان تقســیم نابرابــر زمیــن  ...را
برایمــان بــه ارمغــان خواهنــد آورد»؛ (کرنســکی )481 :1382 ،وی هــدف شــورش لنینیســتی را دیکتاتــوری از
طریــق برقــراری صلــح جداگانــه بــا آلمــان میدانــد و کــه بــا نابــودی ارتــش و ســاختاهای دمکراتیــک ایجــاد
شــده توســط انقــاب فوریــه امکانپذیــر میدانــد؛ همــان ،ص 484؛ کرنســکی در بخشــی از خاطــرات خــود
مینویســد :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 بلشــویکها در دوره جنــگ جهانــی اول مربــوط
میشــود در حالــی کــه در شــوروی هرگونــه اشــاره بــه مذاکــرات میــان لنیــن و آلمانیهــا ،بــه عنــوان تهمــت
زشــت بــه بنیانگــذار نظــام و شــوروی توســط انقــاب فوریــه مــردود شــمرده میشــد .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 انقالبــی کــه نمایانگــر نیازهــای گروههــای انقالبــی و
مظهــر خواســت ملتــی کــه انقــاب کردهانــد نبــود ،بلکــه بــا ترکیــب مالــک -بــورژوا در صــدد
جلوگیــری از افراطکاریهــا و تندرویهــای انقالبــی 1و حفــظ منافــع اقشــار مرفــه روســیه بــود.
در حقیقــت ،انقــاب فوریــه اعتــراض ملــت روس علیــه سیاس ـتهای داخلــی و خارجــی تــزار
بــود ،امــا دولــت موقــت در بــرآورده کــردن خواس ـتهای مــردم در سیاســت داخلــی ،ناتــوان و
در سیاســت خارجــی کامـ ً
ا مخالــف خواســت آنــان عمــل کــرد .در نتیجــه نتوانســت انتظــارات
گروههــای معتــرض انقالبــی را بــر آورده ســازد.
انقالب بلشویکی اکتبر 1917

انقــاب دوم روســیه در مــاه اکتبــر رخ داد کــه بلشــویکها را بــر مصــدر قــدرت نشــاند و
دولــت موقــت فوریــه را کنــار زد .در واقــع ،پــس از اتفــاق تمــام گروههــای مخالــف تــزار در
وقــوع انقــاب فوریــه و بــه دســت آوردن هــدف مشــترک اولیــه یعنــی ســرنگونی تــزار میــان
گروههــای انقالبــی در نیــل بــه اهــداف ثانویــه اختــاف افتــاد .یکــی از گروههــای انقالبــی؛
بلشــویکها بودنــد کــه در طــی دوران دولــت موقــت فوریــه توســط حکومــت ،دســتگیر و
زندانــی شــدند و رهبــر آنــان لنیــن ،مجبــور بــه فــرار و اقامــت در ســوئیس گردیــد .در حالــی
کــه در روســیه شــعلههای انقــاب مــاه فوریــه هــر ســاعت فروزانتــر میشــد ،لنیــن و ســایر
رهبــران حــزب بلشــویک هنــوز در ســوئیس بــه ســر میبردنــد .آنهــا اوضــاع روســیه و جهــان
را تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهتریــن شــعاری کــه در وضعیــت
کنونــی همــه تودههــا را بــه ســوی خــود جلــب میکنــد 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 آنهــا نظیــر سوسیالیس ـتهای انقالبــی ،طــرفدار ســرنگونی تــزار و اســتقرار یــک
رژیــم دموکراتیــک بودنــد ،و کمتــر از پایــان دادن جنــگ ســخن میگفتنــد( .نشــریه ایــران،
 24و  .)2 :77/ 4/25تردیــدی نیســت کــه در اوضــاع آشــفته روســیه و وضعیــت مصیبتبــاری
 . 1نظیــر آنچــه کــه در هنــگام انقــاب کبیــر فرانســه رخ داد .بــورژوازی فرانســه پــس از اینکــه زمینههــای
انقــاب فرانســه را تــا حــدی کــه بتوانــد قــدرت مطلقــه شــاه را کنتــرل کنــد فراهــم کــرد مواجــه بــا افــکار تنــد
انقالبــی در میــان تودههــای ملــت فرانســه شــد کــه کنتــرل انقــاب و جامعــه از دســتش خــارج شــد.
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کــه نصیــب تودههــای مــردم و ســربازان شــده بــود ،شــعار صلــح بیشتــر خوشــایند آنهــا
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 هیچکــس ،نــه مجلــس ،ارتــش ،پلیــس ،کارگــران و دهقانــان از او اطاعــت نمیکردنــد.
پــس از اشــتباهات مکــرر دولــت فوریــه در سیاسـتهای داخلــی و خارجــی خــود نارضایتــی
تودههــای انقالبــی بــه اوج خــود رســید .اکثریــت معترضیــن ملــت روســیه شــامل ســه گــروه
مهــم بــود:
 .1دهقانان
 .2کارگران
 .3سربازان
برخــاف دولــت موقــت ،شــعارهای بلشــویکها ،منافــع هــر ســه گــروه مهــم و انقالبــی
جامعــه را در بــر میگرفــت .بلشــویکها بــا طــرح شــعار «نــان ،صلــح ،زمیــن» هــر ســه گــروه
معتــرض جامعــه را بــه خــود متوجــه کردنــد .شــعار زمیــن و اصالحــات ارضــی دهقانــان را کــه
همچنــان اکثریــت جامعــه روســیه را تشــکیل میدادنــد مجــذوب نمــود .بــه اعتقــاد رئیــس
دولــت موقــت روســیه بــا وجــود اشــتیاق حقیقــی نســبت بــه صلــح کــه در روســیه حکمفرمــا
بــود ،اساس ـ ًا فقــط معتقدیــن بــه انقــاب جهانــی ،ســربازان فــراری از خدمــت ...و تفالههــای
جامعــه یعنــی لومپــن پرولتاریــا حاضــر بــود پذیــرای اندیشــه صلــح حقــارت آمیــز بــا آلمــان
باشــد .لنیــن میدانســت کــه در میــان دمکراتهــای روســیه مخالفــت شــدید علیــه تســلیم
شــدن در مقابــل آلمــان وجــود دارد .گذشــته از ایــن اکثریــت حــزب خــود وی بــا نظریــات او در
ایــن بــاب همــراه نبــود»؛ (کرنســکی .)488 :1382 ،در مقابــل لنیــن بــه عنــوان طــراح اصلــی
صلــح اعتقــاد داشــت کــه ایــن جنــگ رهانــدن ملتهــا از قیــد پرداخــت میلیاردهــا ســود
بــه ســرمایهدارانی اســت کــه از قبــل جنــگ ســود میاندوزنــد و هیــچ راهــی جــز انقــاب
پرولتاریــا وجــود نــدارد؛ (لنیــن )51 :1953 ،عــاوه بــر شــعار نــان و امتنــاع صدهــا هــزار کارگــر
گرســنه طرحهایــی بــرای کارگــران و کارخانههــا ارائــه دادنــد کــه بســیاری از انتظــارات آنــان
را بــرآورده میســاخت .بــا شــعار «صلــح» نهتنهــا ســربازان ،بلکــه عــاوه بــر حمایــت داخلــی
توانســتند حمایــت خارجــی آلمــان را نیــز بــه دســت آورنــد .آلمــان در ایــن زمــان بــه شــدت
نیــاز بــه صلــح در جبهههــای طوالنــی خــود بــا روســیه در شــرق داشــت تــا بتوانــد میلیونهــا
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ســرباز آلمانــی را از شــرق بــه غــرب و جنــگ بــا انگلســتان و فرانســه اعــزام نمایــد ،از ایـنرو ،در
رســاندن لنیــن بــه روســیه کمــک مؤثــری نمودنــد 1.بلشــویکها بــا شــناخت صحیــح از نیازهــا
و خواس ـتهای مــردم ،بهرغــم عــدم برتــری کمــی از نظــر اعضــاء و طرفــداران( ،کرنســکی،
273 :1382؛ لنیــن )322 :1953 ،توانســتند بــا کار ســازمان دهــی شــده و تشــکیالتی قــوی از
اشــتباهات دولــت موقــت کــه هی ـچگاه مظهــر خواســت انقالبــی نبودنــد اســتفاده کــرده و بــه
قــدرت برســند.
بلشــویکها ،خواســتار پایــان فــوری جنــگ و تقســیم اراضــی میــان کشــاورزان و ایجــاد
شــوراهای کارگــری بودنــد ،در بامــداد روز هفتــم نوامبــر کــه در تقویــم ژولیــن روســی برابــر بــا
 25اکتبــر  1917اســت ،طبــق برنامــه قبلــی ،نقــاط حســاس پطروگــراد را تصــرف و اعضــای
حکومــت موقــت را زندانــی و تشــکیل حکومــت ســوئیتها را اعــام کردنــد( .کنــان83 :1344 ،
ـ  )82ایــن انقــاب ،کــه بــه «انقــاب اکتبــر» 2معــروف اســت دومیــن انقــاب ســال 1917
میباشــد ،کــه بــه گمــان لنیــن بایــد در آلمــان زادگاه مارکسیســم و صاحــب بزرگتریــن
ســازمان سیاســی مارکسیســتی جهــان رخ مـیداد ،امــا چنــان سیســتم تــزاری در فشــار جنــگ
جهانــی از هــم پاشــیده بــود کــه حــزب بلشــویک روســیه بــا وجــودی کــه روســیه آمادگــی
انقــاب کمونیســتی را نداشــت ،نتوانســت از وسوســه نیــل بــه قــدرت چشــم بپوشــد( ،همــان،
 )2در نتیجــه روسهــا توانســتند «در طــول یکشــب از ســرمایهداری بــه سوسیالیســم پــای
بگذارنــد( ».هیــوز )84 :1362 ،بــا ایــن وصــف ،پیــروزی انقــاب جدیــد مســلم و قطعــی نبــود،
زیــرا در انتخابــات مجلــس تنهــا بیســتوپنج درصــد آراء یعنــی نــه میلیــون از سیوشــش
میلیــون رأی بــه بلشــویکها تعلــق گرفــت و باقــی آراء بــه ســایر گرایشهــای سوســیال
و لیبــرال تعلــق گرفــت( .کارمایــکل354 :1363 ،؛ پالمــر :1349 ،ج  )413 ،2در حقیقــت لنیــن
انقــاب را بــه وجــود نیــاورد بلکــه آن را تســخیر کــرد ،زیــرا انقــاب بــه وجــود آمــده بــود و
 .1گــزارش ســرویسهای امنیتــی روســیه حاکــی از وقــوع انقــاب بلشــویکی تــازهای بــود .زیــرا آلمــان بــه طــور
جــدی نیازمنــد امضــای قــرارداد جداگانــه صلــح بــا روســیه میباشــد تــا بتوانــد از ارتشهــای خــود در جنــگ
علیــه فرانســویها و انگلیســیها اســتفاده نمایــد؛ (کرنســکی.)397 :1382 ،
 . 2بــا وجــود اینکــه انقــاب در تقویمهــای اروپایــی در مــاه نوامبــر رخ داده اســت از آنجــا کــه در تقویــم
روســی در مــاه اکتبــر رخ داده بــه انقــاب اکتبــر مشــهور اســت.
 .انگلــس اثــری دارد تحــت عنــوان سوسیالیســم تخیلــی و سوسیالیســم علمــی ،کــه در آن بــه تفاوتهــای
موجــود در دو سوسیالیســم کــه یکــی سرمنشــأ کمونیســم بــود اشــاره کــرده اســت( .انگلــس 71 :1384 ،ـ 55؛
همچنیــن رحیمــی 301 :1383 ،ـ )139
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بلشــویکها تنهــا پــس از حــدوث انقــاب آن را تصــرف کردنــد .عمــل آنــان در واقــع تســخیر
انقــاب بــود( .پالمــر ،ج )389 ،2
لغــت سوسیالیســم را کــه لنیــن و اســتالین و یــاران او از مکتــب غربــی گرفتــه بودنــد ،بــه
1
هیــچ وجــه بــه مکتــب سوسیالیســم کــه غربیهــا پایهگــذار آن بودنــد ،شــباهتی نداشــت.
غربیهــا اعتقــاد بــه سوسیالیســم را بــا مبانــی دموکراتیــک همــراه میکردنــد ،امــا لنیــن و
اســتالین اعتقــاد بــه حکومــت تکحزبــی داشــتند و بــه دنبــال آن بودنــد کــه هــر آنچــه حــزب
بلشــویک دیکتــه میکنــد ،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،
زیــرا دموکراســی ســازمانی اســت بــرای تضمیــن اعمــال خشــونت ،در نتیجــه هنگامــی کــه
دولــت از بیــن رفــت دموکراســی هــم از بیــن م ـیرود .عیــن عبــارات او ایــن اســت:
دیکتاتــوری پرولتاریــا یعنــی ســازمان پیــشگام ســتمدیدگان طبقــه مســلط بــرای
جلوگیــری از ســتمگران ،ایــن حکومــت نمیتوانــد کار خــود را بــه توســعه دادن ســاده
دموکراســی محــدود کنــد .دیکتاتــوری پرولتاریــا  ...یعنــی نخســتینبار دموکراســی بــرای
فقیــران ،دموکراســی بــرای مــردم و نــه بــرای ثروتمنــدان اســت ،در همــان حــال یــک
رشــته محدودیــت بــرای آزادی ســتمگران ،اســتثمارگران و ســرمایهداران فراهــم مـیآورد.
مــا بایــد جلــو اینــان را بگیریــم ،بایــد مقاومتشــان را بــا زور درهــم بشــکنیم .و بدیهــی
اســت آنجــا کــه فشــار و خشــونت هســت ،آزادی نیســت ،دموکراســی نیســت( .ســارتوری،
بهمــن و اســفند .)54 :1379

پــس از روی کار آمــدن بلشــویکها و برکنــاری اعضــای دولــت موقــت در طــی انقــاب
اکتبــر ،انگلیسـیها کــه در ایــن دوران بــدون رقیــب در ایــران میــدانداری میکردنــد از تــرس
 .1انگلــس اثــری دارد تحــت عنــوان سوسیالیســم تخیلــی و سوسیالیســم علمــی ،کــه در آن بــه تفاوتهــای
موجــود در دو سوسیالیســم کــه یکــی سرمنشــأ کمونیســم بــود اشــاره کــرده اســت( .انگلــس 71 :1384 ،ـ 55؛
همچنیــن رحیمــی 301 :1383 ،ـ )139
 .2بــرای مطالعــه بیشتــر دربــاره نظــرات لنیــن و مارکــس دربــاره دمکراســی و دیکتاتــوری پرولتاریــا نــک:
لنیــن :1953 ،ص  334ـ  .320طبــق نظــر مارکــس ،دولــت گــذار بیــن جامعــه ســرمایهداری بــه کمونیســتی
چیــزی نیســت جــز دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا؛ لنیــن ،آثارمنتخبــه ،ص 328؛ همچنیــن (رضــا 88 :1353 ،ـ
49؛ دربــاره انتقــادات لنیــن دربــاره سوســیال دمکراتیــک و فروکاســتن منافــع کارگــران بــه حداقــل نــک( :لنیــن،
چــه بایــد کــرد ،بیتــا)79 :؛ همچنیــن در پاســخ بــه مقــاالت مجلــه روســکویه باگاتســتوا کــه مقاالتــی بــر ضــد
مارکسیســتها بــه چــاپ رســانده بــود بــه صراحــت مینویســد :دوســتان مــردم کیانانــد و چگونــه بــر ضــد
سوســیال دموکراتهــا میجنگنــد؟ (لنیــن)1 :1337 ،
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انتشــار افــکار انقالبــی روسهــا بــه لشــکر قزاقهــای ایــران و ایجــاد تشــنج در اوضــاع ایــران
تصمیــم گرفتنــد ســرهنگ کلــرژه 1را کــه هواخــواه حکومــت انقالبــی روســیه بــود را برکنــار
نماینــد ،از ایـنرو ،بــا کمــک ســرهنگ استاروسلســکی کــه از ضــد انقالبیــون روس بــود کلــرژه
2
بازداشــت و استاروسلســکی خــود فرمانــده لشــکر قــزاق ایــران شــد.
ایران در اندیشههای انقالبی رهبران اکتبر
انقالب در مستعمرات

بلشــویکها 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 ســرمایهدار غــرب انقــاب نماینــد و آنــان را از کشــورهای خــود بیــرون
براننــد و در کشــورهای صنعتــی نیــز کارگــران قیــام کــرده و انقــاب کمونیســتی بپــا ســازند
و در نهایــت جهــان تبدیــل بــه یــک جامعــه بینالمللــی کمونیســت شــود .از جملــه طراحــان
انقــاب جهانــی ،تروتســکی میباشــد .بــرای ایجــاد انقــاب در شــرق کــه عمومـ ًا تحــت ســلطه
کشــورهای ســرمایهداری قــرار داشــتند لنیــن و اســتالین بــه ســه اصــل اساســی اعتقــاد داشــتند.
(لنزوســکی)150 :1353 ،
 .1نقش مستعمرات و نیم مستعمرات در انقالب کارگری
 .2مسأله تکامل تاریخی در آن مناطق
 .3موضوع خودمختاری
الف) نقش مستعمرات و نیم مستعمرات در انقالب کارگری

بــر طبــق عقایــد مارکــس ،اســتثمار کشــورهای مســتعمره و نیمــه مســتعمره توســط
کشــورهای ســرمایهداری ،آتــش خشــم و کین ـهای کــه در قلــوب تحــت ســتم شــعلهور شــده،
 .1پــس از انقــاب تکلیــف فرماندهــی لشــکر قــزاق ایــران و هــزاران ســرباز روســی در ایــران چــه شــد؟ وضعیــت
قزاقــان ایرانــی کــه تحــت فرماندهــی روسهــا قــرار داشــتند و تکلیــف فرمانــده آنــان چــه شــد؟ از طــرف
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 استاروســلکی Staroselskyبــود ،تــا
زمانــی کــه دولــت موقــت بــر ســرکار بــود ،کلــرژه همچنــان فرمانــده لشــکر قــزاق بــود( .بهــار 75 :1357 ،ـ )74
 .2جالــب ایــن اســت کــه بــرای دســتگیری و بازداشــت کلــرژه از کســی اســتفاده نمودنــد کــه بعدهــا عامــل
نظامــی کودتــای  1299شــد .ایــن شــخص رضاخــان اســت کــه تجربــه خوبــی بــرای کودتــای  1299پشــت
ســرگذارد و شــاید هــم انگلیســیها در همینجــا او را بــرای مقاصــد بعــدی خــود در نظــر گرفتنــد.
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هی ـچگاه خامــوش نخواهــد شــد و همــواره مــردم ایــن ســرزمینها بــرای رهایــی از قیدوبنــد
بیگانــگان مبــارزه و طغیــان مینماینــد .پــس ،هــدف اصلــی مــردم مســتعمرات از بیــن بــردن
قــدرت کشــورهای کاپیتالیســتی اســت کــه بــا هــدف اصلــی طبقــه کارگــر از بیــن بــردن
ســرمایهداری ،منطبــق میشــود و ایــن همــان نقط ـهای اســت کــه طبقــه کارگــر بایــد از آن
کمــال اســتفاده را بــرد و از نهضتهــای آزادیبخــش و رهاییبخــش کشــورهای مســتعمره و
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
هــم محســوب میشــود بهرهبــرداری نمایــد .ایــن دو نیــرو بــه کمــک هــم از درون و بــرون
کشــورهای ســرمایهداری را از بیــن میبرنــد( .همــان)151 ،
در اندیشــههای مارکسیســتی ،ایــران جــزو کشــورهای مســتعمره و نیمــه مســتعمره قــرار
میگیــرد 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 میدهــد .لنیــن در ایــن بــاره
میگویــد:
مســتعمرات و شــبه مســتعمرات چیــن ،ترکیــه و ایــران نزدیــک بــه یــک میلیــارد نفــر
جمعیــت دارنــد یعنــی بیــش از نصــف جمعیــت کــره زمین(».پییتــر)290 :1358 ،

ایــن کشــورها دو عامــل مهــم در اختیــار دارنــد کــه بــرای کشــورهای ســرمایهداری و ادامــه
حیــات آنــان بســیار اساســی میباشــد .اول :مــواد خــام بــرای صنایــع رو بــه رشــد کشــورهای
صنعتــی و تأمینکننــده نیــاز اولیــه کارخانههــای ســرمایهداران غربــی کــه پــس از اســتحصال و
رســاندن آنهــا بــه کشــورهای کانونــی از آنهــا هــزاران مــاده ثانویــه تولیــد میکننــد کــه ایــن
امــر نــه تنهــا موجــب ایجــاد اشــتغال بــرای میلیونهــا کارگــر کارخانههــای غربــی میشــود
بلکــه بــا قیمــت بســیار افــزوده و بــا تغییــر شــکل بــار دیگــر بــه همــان کشــورهای مبــداء
مــواد خــام صــادر شــده و منافــع بســیاری از ایــن طریــق نصیــب ســرمایهداری غــرب شــده و از
بیــکاری و قیــام کارگــران در کشــورهای کانونــی نیــز جلوگیــری مینمایــد .دوم :جمعیــت انبــوه
میباشــد .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
غربــی اســتفاده نماینــد و بــه تدریــج بــه مصــرف کنندههــای خوبــی بــرای مــواد تولیــدی
کارخانههــای صنایــع غــرب تبدیــل میشــوند و پــول اندکــی را کــه از فــروش مــواد خــام بــه
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دســت آوردهانــد در ازای خریــد مــواد تبدیلــی بــه دههــا برابــر قیمــت از دســت میدادنــد ،در
حالــی کــه کشــورهای ســرمایهداری از ایــن چرخــه آینــد و رونــد مــواد خــام و فــروش تبدیــات
آنهــا نهایــت اســتفاده را میبرنــد.
بــا ایــن اوصــاف ،اگــر کمونیسـتها بــا یــک قیــام کمونیســتی در کشــورهای تحــت ســلطه،
بتواننــد کشــورهای مســتعمره و شــبه مســتعمره را از چنــگ کشــورهای اســتعمارگر بیــرون
آورنــد ،بزرگتریــن ضربــه را بــه ســرمایهداری وارد مینمودنــد .در حقیقــت شــوک بــزرگ بــه
امپریالیســم نــه از ناحیــه تضادهــای درونــی کارگــر و ســرمایهدار مطابــق بــا تزهــای مارکسیســم،
بلکــه از ناحیــه بیرونــی و منافــع خارجــی کشــورهای ســرمایهداری در مســتعمرات وارد میشــود،
و بــا خــارج ســاختن کشــورهای مســتعمره و نیمــه مســتعمره از ســلطه ســرمایهداران نــه تنهــا
آنــان بــازار فــروش خــود و منبــع تهیــه ارزان مــواد خــام خــود را از دســت میدادنــد بلکــه بــه
طــور غیرمســتقیم بــا تعطیلــی کارخانههــا و بیــکار شــدن کارگــران اوضــاع داخلــی کشــورهای
غربــی بــه وخامــت میگراییــد و زمینــه کامـ ً
ا مســاعدی بــرای انقــاب کارگــری در میــان قشــر
کارگــر صنعتــی فراهــم میشــد کــه در نهایــت ،مطابــق تــز مارکسیســت بــه فروپاشــی کامــل
ســرمایهداری منجــر میشــد( .همــان)122 ،
مطابــق بــا تزهــای لنیــن ،فروپاشــی ســرمایهداری نــه از مرکــز و کانــون ســرمایهداری
یعنــی انگلســتان و فرانســه و ...بلکــه از کشــورهای پیرامــون یعنــی چیــن ،هنــد ،ایــران و غیــره
آغــاز میشــود .فرمــول جدیــد بــا آنچــه کــه مارکــس گفتــه بــود و ســقوط نظــام ســرمایهداری
را ناشــی از تضادهــای منافــع اجتنابناپذیــر کارگــر و ســرمایهدار دانســته بــود منافــات داشــت.
در طــرح جدیــد تنهــا نبایــد بــه تضادهــای درونــی ســرمایهداری و انفجــار ناگهانــی آن بــرای
تبدیــل بــه انقــاب کارگــری امیــدوار بــود بلکــه ســقوط نظــام کاپیتالیســت را از بیــرون و ناحیــه
کشــورهای پیرامونــی نیــز میتــوان انتظــار داشــت .بــر اســاس طــرح جدیــد ،مکتــب مارکــس
از آزادی بخشــی خلــق بــه فرمــول لنیــن بــرای آزادی بخشــی خلقهــا تغییــر و تحــول یافــت.
ســقوط امپریالیســم از فشــار ملتهایــی کــه در مکتــب مارکســیزم پیشــگام بودهانــد آغــاز
میشــود و ســپس وارد مناطــق همســایه آن میشــود و بــه همیــن طریــق گســترش مییابــد.
(همــان)
در آن زمــان تنهــا کشــوری کــه بــه انقــاب کارگــری دســت یافتــه بــود ،روســیه بــود
کــه مطابــق بــا طــرح جدیــد بایــد انقــاب را بــه مناطــق همســایه خــود صــادر میکــرد.
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یکــی از کشــورهای همســایه ایــران بــود کــه ویژگیهــای خاصــی از دیــدگاه رهبــران
انقــاب کمونیســتی داشــت .ایــران توســعهنیافته و نیمــه مســتعمره بــود .تحــت ســلطه
انگلســتان بزرگتریــن دشــمن کمونیســت قــرار داشــت و مهمتــر از همــه ایــران همســایه
هنــد یعنــی مســتعمره قدیمــی و زرخیــز انگلســتان قــرار داشــت .از ایــنرو ،ایــران در
میــان مســتعمرات جایــگاه ویــژهای داشــت .ایــران عــاوه بــر آن کــه همســایه نزدیــک
روسهــا بــود و روسهــا ســابقه نفــوذ در ایــن کشــور بــه ویــژه ایــاالت شــمالی آن
را داشــتند از اهمیــت اســتراتژیک فوقالعــادهای برخــوردار بــود .ایــران در ایــن دوران کامــ ً
ا
تحــت نفــوذ بزرگتریــن کشــور ســرمایهداری و سرســختترین دشــمن بلشــویکها
«انگلســتان» قــرار داشــت .انگلســتان بــه راحتــی میتوانســت از طریــق دریــای خــزر راهــی
مناســب بــرای هجــوم بــه آذربایجــان شــوروی و قفقــاز و بــه دســت آوردن منابــع نفتــی باکــو
و حملــه بــه روسهــای انقالبــی بــه دســت آورد .در عیــن حــال ایــران میتوانســت جــزو
نخســتین میادیــن آزمایــش کمونیس ـتها بــرای ایجــاد انقــاب کارگــری در ملــل شــرق بــر
طبــق اصــول اعــام شــده و دروازه انتشــار افــکار انقالبــی و نفــوذ بــه هنــد مســتعمره انگلســتان
شــود .مجموعــه عواملــی کــه توجــه زیــاد کمونیســتها بــه ایــران را موجــب شــد کــه در
تحــوالت آینــده ایــران نقــش بســیار مؤثــری بجــای گذاشــت.
لنیــن ،بــا تبدیــل مســأله ملــی بــه مســأله عمومــی و بینالمللــی و جهانشــمول آزادی
بخشــی خلقهــای ســتمدیده و مســتعمرات از یــوغ امپریالیســم( ،همــان )291 ،ایــران را نیــز
وارد ایــن طــرح کــرد .نتیجــه ایــن تفکــرات و تزهــا ایــن بــود کــه کلیــه احــزاب کمونیســت
دنیــا بایــد مســتقیم ًا بــه جنبشهــای انقالبــی و ضــد اســتعماری مللــی کــه حقوقشــان تضییــع
شــده اســت کمــک کننــد .لنیــن قبــل از انقــاب اکتبــر در مقالـهای نظــرات خــود را دربــاره مســتعمرات
چنیــن بیــان میکنــد:
مـــــا از دولتهــــای خــود طلــب میکنیــم کــه از مســتعمرات گورشــان را گـــم کننــد
میخواهیــم کــه دولــت آزادی کامــل بــرای جــدا شــدن ،حــق واقعــی بــرای تعییــن
سرنوشــت خــود بــه آنــان واگــذارد ...مــا بــه مجــرد ...بــه حکومــت رســیدن خودمــان حتمـ ًا
ایــن حــق را عملــی میســازیم و ایــن آزادی را میدهیــم ...مــا تمــام مســاعی را بــه
کار میبریــم تــا بــا مغولهــا و ایرانیهــا و هندیهــا و مصریهــا نزدیــک و متحــد
شــویم .مــا انجــام ایــن کار را دیــن و مصلحــت خــود میدانیــم .زیــرا در غیــر ایــن صــورت
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سوسیالیســم در اروپــا ناپایــدار خواهــد مانــد .مــا میکوشــیم بــه ایــن ملتهــا کــه از مــا
عقبافتادهتــر و مظلومترنــد ...کمــک فرهنگــی بیشــائبه بدهیــم .یعنــی بــه آنهــا
کمــک کنیــم کــه بــه ...دموکراســی و سوسیالیســم برســند( ...لنیــن ،بیتــا 55 :ـ )48

لنیــن در ایــن مقالــه ،مقصــود اصلــی خــود از کمــک بــه ملتهــای مســتعمره را بیــان
میکنــد .پایــداری سوسیالیســم در اروپــا ،امــا از آنجــا کــه ایــن کشــورها عمومـ ًا قــادر نیســتند
بــه تنهایــی بــه دموکراســی و سوسیالیســم برســند الزم اســت کــه بــه آنــان کمــک شــود تــا
بتواننــد تکامــل تاریخــی مــورد نیــاز جهــت دســتیابی بــه سوسیالیســم را طــی کننــد ،و ایــن
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
تکامــل تدریجــی آن مناطــق بــرای بــروز انقــاب کارگــری بایــد در نظــر گرفتــه شــود .اگــر
منطقـهای 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 انقالبــی اســت .اصــل تکامــل تاریخــی دو ســؤال را پیــش مـیآورد .آیــا ایــران بــا
توجــه بــه ایــن اصــل دارای شــرایط انقــاب کارگــری بــود؟ اگــر ایــران دارای شــرایط انقالبــی
نیســت ،بلشــویکها چــه عملکــردی در ایــران بایــد داشــته باشــند و نــوع سیاسـتهای آنــان در ایــران
چگونــه بایــد باشــد؟
اولیــن اقــدام دولــت بلشــویکی انقــاب اکتبــر ،در مــورد ایــران ،افشــای عهدنامــه ســری
 1915در نوامبــر  1917بــود کــه باعــث بدبینــی مــردم ایــران نســبت بــه انگلســتان شــد( .ذوقــی،
 )404 :1368ســپس الغــای تمــام قراردادهــا از جملــه قــرارداد  1907و  1915بــود کــه لنیــن طــی
اعالمیـهای در دســامبر  1917خطــاب بــه مــردم ایــران اعــام کــرد:
ای ایرانیــان بــه شــما قــول میدهــم 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 ،بیتــا)30 :

از ســوی تروتســکی کمیســر خارجــه دولــت انقالبــی نیــز یادداشــتی بدیــن مضمــون بــه
ســفارت ایــران رســید کــه طــی آن الغــای قــرارداد  1907تمــام قراردادهــای پیشــین میــان
دو دولــت لغــو گردیــده اســت و تمــام همــت خــود را صــرف تخلیــه ایــران از قــوای روس و
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تنبیــه مقصــران اعــام م ـیدارد و دولــت انقالبــی روابــط خــود را نســبت بــه ایــران مبتنــی
بــر قراردادهــای آزاد و احتــرام متقابــل میدانــد( .ترجمــه یادداشــت کمیســر ملــی روســیه بــه
ســفارت ایــران 14 ،ژانویــه  ،1918مرکــز اســناد تاریــخ و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه،1338 ،
کارتــن  ،38پرونــده )1
در واقــع از مهمتریــن اقدامــات دولــت بلشــویکی روســیه در جهــت جلبتوجــه دولــت و
ملــت ایــران بــه خویــش ،خــارج ســاختن باقیمانــده ســپاهیان تــزاری از ایــران بــود ،کــه بــه
دلیــل بـیارزش شــدن واحــد پــول روســیه و نرســیدن بــه موقــع حقــوق و آذوقــه بــه ســربازان
روســی در ایــران از یکســو و از ســوی دیگــر فقــدان فرماندهــی مقتــدر و متمرکــز ،باعــث
گردیــد کــه بیشتــر ســربازان آن کشــور بــه یــک ســری تجــاوزات و غارتگریهــا مبــادرت
ورزنــد( .روزنامــه بهــار ،شــماره  29 ،27ســنبله  ،1296ص  .)4عــاوه بــر وحشــتی کــه پیشتــر
از روسهــای تــزاری در ایــران وجــود داشــت پــس از انقــاب نیــز بــه رغــم شــعارهای دوســتانه آنــان
ایــن وحشــت در میــان دولتمــردان و شــاه ایــران بــه نوعــی دیگــر باقــی بــود .بخشــی از آن ناشــی
از القائــات انگلســتان و بخشــی دیگــر ناشــی از اعــام لغــو قراردادهــا توســط انقالبیــون و در نتیجــه از
بیــن رفتــن حمایــت ســنتی کــه روسهــا بــه موجــب قــرارداد ترکمانچــای از پادشــاهی فرزنــدان عبــاس
میــرزا تعهــد نمــوده بودنــد .اقدامــات ســربازان قــزاق پــس از انقــاب از نافرمانــی فرماندهــان و ایجــاد
اغتشــاش و برخــی اقدامــات روسهــای انقالبــی (بیــات :1381 ،ســند ریاســت نظمیــه قزویــن بــه
وزارت داخلــه387 ،؛ همــو ،وزارت داخلــه بــه حکومــت اســترآباد380 ،؛ همــو ،وزارت خارجــه بــه
وزارت جنــگ386 ،؛ ســند ریاســت نظمیــه قزویــن بــه وزارت داخلــه 8 ،ربی ـعاالول  ،1336ص
 .)387نیــز در ایــن وحشــتافزایی بیتأثیــر نبــود از جملــه حمــات بلشــویکها در مرزهــای شــمالی
ایــران (تلگــراف دارالحکومــه آســتارا 10 ،ثــور  ،1366نمــره  ،54مرکــز اســناد و دیپلماســی وزارت امــور
خارجــه ،1336 ،کارتــن  ،42پرونــده  )56کــه بــه جــد صحــت گفتههــای براویــن ،نماینــده دولــت بلشــویک
را دچــار خدشــه مینمــود .همچنیــن ماهیــت کمونیســتی انقالبیــون کــه در جامعــه مذهبــی ایــران قطع ـ ًا
خوشــایند نخواهــد بــود.
وعدههــای زیــادی کــه تروتســکی طــی یادداشــتی بــرای وثوقالدولــه ارســال کــرده بــود حــاوی
تعهــدات مهمــی بــود کــه روسهــا بــر عهــده میگیرنــد .از جملــه صرفنظــر کــردن از مطالبــات،
آزادی رفــت و آمــد کشــتیهای ایــران در دریــای خــزر ،تعییــن حــدود حکومــت روســیه بــر اســاس میــل
و رضایــت مرزنشــینان ،فســخ کلیــه امتیــازات پیشــین بــه دولــت تــزاری ،واگــذاری بانــک اســتقراضی،
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عــدم مداخلــه روسهــا در تشــکیل قــوای نظامــی ایــران( ،ترجمــه یادداشــت کمیســر امــور خارجــه اتحــاد
شــوروی روســیه 26 ،ایــون  ،1919مرکــز اســناد تاریخــی و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه،1338 ،
کارتــن  ،15پرونــده  )35لنیــن و یارانــش در قالــب شــعارهایی چــون «بــرادری ،برابــری ،حســن
همجــواری و دفــاع از ملــل مظلومــی چــون ایــران در مقابــل ظالمانــی چــون انگلســتان» بــه
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 یکجانبــه روســیه تــزاری بــا ایــران .دوم :خــروج ســربازان روســی از خــاک ایــران.
ســوم :اعــزام نماینــده بــه تهــران جهــت ایجــاد روابــط دوســتانه.
در عالیتریــن محافــل رهبــری دولتــی شــوروی ،اهمیــت قابلتوجهــی بــه شــرق داده شــد.
دســتور شــماره  107مــورخ  8نوامبــر  1920هیــأت رئیســه شــورای جنــگ انقالبــی شــاهدی بــر
ایــن امــر میباشــد .طبــق دســتور مذکــور« :کار سیاســی در شــرق مبرمتریــن وظیفــه هیــأت
رئیســه شــورای جنــگ انقالبــی  ...و بایــد بــا همــان عزمــی کــه انقــاب اکتبــر را بــه بــار آورد
صــورت بگیــرد ،چــون بــدون شــعلهور شــدن آتــش انقــاب در شــرق در بقیــه جهــان بــه نــدرت
آتــش انقــاب برافروختــه خواهــد شــد ...دســتور فــوق در ادامــه میگویــد :مســأله موفقیــت یــا
شکســت در شــرق شــاید مســأله مــرگ و زندگــی انقــاب باشــد» (پرســیتس)16 :1379 ،
پذیــرش اولیــه و غیررســمی دولــت اکتبــر توســط ایــران (رواســانی241 :1363 ،؛ تلگــراف وزارت
داخلــه بــه کارگــزاری خارجــه قزویــن 6 ،ربیعالثانــی  :1336مرکــز اســناد تاریــخ و دیپلماســی وزارت امــور
خارجــه ،ســال  ،1336کارتــن  ،57پرونــده  )2نتیجــه چنیــن اقداماتــی از ســوی دولــت بلشــویک بــود امــا
ایــن پذیــرش هیـچگاه بــر پایــه مناســبات دیپلماتیــک و رســمی قــرار نداشــت از ایــن رو ،همــواره از ســوی
دولــت انقالبــی اصــرار بــر پذیــرش ایــن دولــت توســط ایــران وجــود داشــت .پــس از انعقــاد قــرارداد 1919
از ســوی چیچریــن کمیســر خارجــی دولــت بلشــویک اعالمیهایــی خطــاب بــه برزگــران و کارگــران
ایــران صــادر و از آنهــا دعــوت بــه نهضــت انقالبــی شــد و بــه شــدت بــه دولــت ایــران حملــه نمــود.
(ذبیــح )43 :1364 ،ایــران کــه توســط دول متفــق تحــت فشــار قــرار داشــت پــس از تعطیلــی ســفارتش در
پطروگــراد تالشــی بــرای برقــراری یــا حفــظ روابــط بــا روسهــای انقالبــی نکــرد( .مرکــز اســناد تاریــخ
دیپلماســی وزارت امــور خارجــه ،دارالترجمــه وزارت امــور خارجــه 14 ،صفــر  ،1338نمــره  ،5240کارتــن
 ،66پرونــده  )8ســر 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 میدهــد:

… هرگــز نبایــد فرامــوش کــرد کــه اگــر بلشــویکها بــه تهدیداتشــان عمــل کــرده و بــه
خــاک ایــران حملــه کننــد ،عملشــان ناشــی از دشــمنی بــا حکومــت ایــران نیســت… بلکه
بیشتــر از ایــن لحــاظ اســت کــه فکــر میکننــد بــرای رســیدن بــه توافقــی بــا لنــدن،
ایــران کوتاهتریــن و مؤثرتریــن راههاســت…»( .اســناد محرمانــه ،ج  ،13ســند شــماره
 .375تلگــراف مــورخ  12فوریــه  1920کاکــس بــه کــرزن بــه نقــل از… شیخاالســامی،
.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 مالقاتــی 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
ارســالی تلگــراف بــه مجلــس دومــای انقــاب فوریــه میباشــد و بــه خوبــی نشــان میدهــد
کــه ایرانیــان متوجــه تحــول در سیاســت خارجــی روسهــا شــدهاند .بــا بیانــات واضــح و روشــن
فرزانــه در تشــریح اعمــال روسهــای تــزاری در ایــران ،احساســات تروتســکی بــه نفــع ایــران
برانگیختــه شــد و اعــام کــرد چنانچــه مقــام رســمی نیــز ایــن گفتههــا 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 مالقــات و دســتور احضــار
فــوری قشــون روس از ایــران را صــادر میکنــد .بــا وجــود مواضــع مثبــت روسهــا نســبت بــه
ایــران در همیــن جلســه بــه درخواســت آنــان بــرای قبــول رســمیت دولــت شــوروی از طــرف
اســد بهــادر جــواب مثبتــی داده نشــد( .ســپهر 456 :1336 ،ـ )455
پــس از ایــن مالقــات ،اعالمیههایــی از طــرف لنیــن صــدر کمیســیرهای ملــی جماهیــر
شــوروی در  16دســامبر  1917مطابــق بــا  25آذر  1296صــادر و در طــی آن کلیــه قراردادهــای
تحمیلــی تزارهــا نســبت بــه دولــت و ملــت ایــران ملغــی اعــام شــد .متــن اعالمیــه 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 میشــود .ســلطنت
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وحشــیانه کــه زندگانــی ملــل را بنــده خــود قــرار داده بــود مقهــور گردانیــد .عمــارات کهنــه
و پوســیده اســتبداد و بندگــی در زیــر ضربــات انقــاب روس خــراب میشــود ...در ایــن
مقصــود مقــدس روســیه تنهــا اســت ...مســلمانان مشــرق ،ایرانیــان ،ترکهــا ،عربهــا،
هندوهــا و تمــام طوایفــی کــه ســباع حریــص اروپــا زندگــی ،دارائــی و آزادی آنهــا را ...
بــرای خــود قــرار داده و غارتگــران جنگجــو میخواهنــد ممالــک آنهــا را تقســیم
ـری راجــع بــه تقســیم ایــران محــو و پــاره
کننــد .مــا اعــام میکنیــم کــه عهدنامــه سـ ّ
گردیــد و همیــن کــه عملیــات جنگــی خاتمــه یافــت قشــون روس از ایــران خــارج میشــود
و حــق تعییــن مقــدرات ایــران بــه دســت ایرانیــان تأمیــن خواهــد گردیــد ...در ایــن موقــع
کــه حتــی مســلمانان هنــد کــه تحــت ظلــم و فشــار بیگانــه کوبیــده و فشــرده شــدهاند
بــر ضــد ســتمکاران شــورش میکننــد نبایــد خامــوش نشســت .فرصــت را غنیمــت و
غاصبیــن را از اراضــی خــود دور اندازنــد .مــا زیــر پرچمهــای خــود ملــل مظلومــه را بــرای
اســتخالص جــای میدهیــم .ای مســلمانان روســیه ،ای مســلمانان مشــرق زمیــن ،در ایــن
راه تجدیــد حیــات عالــم مــا از جانــب شــما انتظــار همعقیدگــی و مســاعدت را داریــم»
کمیســر امورملــی اســتالین ،رئیــس شــوراهای کمیســیون ملــی لنیــن( .همــان)

در ایــن اعالمیــه ،رســم ًا عهدنامههــا و توافقهــای پیشــین روســیه و انگلســتان کــه ایــران
را میــان خــود تقســیم کــرده بودنــد ،باطــل اعــام شــد .لنیــن بــه ایرانیــان قــول میدهــد کــه
بــه محــض پایــان عملیــات جنگــی ،روسهــا خــاک ایــران را تخلیــه و حــق تعییــن سرنوشــت
بــه خــود آنــان واگــذار شــود .در یکــی دیگــر از اعالمیههــا ،لنیــن حکومــت کارگــران و دهقانــان
شــوروی را مدافــع ملــل ســتمدیده مشــرق معرفــی میکنــد و اعــام کــرد کــه حاضــر اســت
همــه گونــه کمــک بــه ایــن ملــل ضعیــف بنمایــد( .همــان.)455 ،
در اوایــل انقــاب اکتبــر ،کمونیس ـتها هنــوز بــه اصــول کارل مارکــس پایبنــد بودنــد ،و
چــه بســیار افــرادی کــه تعالیــم را از زبــان خــود مارکــس شــنیدهاند و ســعی در انجــام آنهــا
دارنــد .در ایــن زمــان خطمشــی بلشــویکها نســبت بــه تحــوالت دنیــا بــا مصلحتبینــی
همــراه نیســت و البتــه بــه اصــول تعلیماتــی مارکــس ،تفســیرها و تحلیلهایــی میافزاینــد
امــا هیچکــدام متضــاد بــا اصــول مارکــس نیســت و هــدف و وســایل رســیدن بــه آن تقریب ـ ًا
بــا تعالیــم اولیــه یکســان اســت ،امــا بــا بــروز مشــکالت فــراوان داخلــی و خارجــی بــرای
انقــاب کمونیســتی روســیه بازنگــری در سیاســت خارجــی لنیــن رخ میدهــد کــه بعض ـ ًا بــا
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 بلشــویکها متأثــر شــد ،ایــران بــود کــه از دیــدگاه کمونیس ـتها کانــال ســوئز
انقــاب و حوضچــه پــرورش نهضتهــای آزادیبخــش بــه شــمار میرفــت و بــه وســیلهایی
بــرای باجگیــری از انگلســتان تبدیــل شــد.
سیاســت رهبــران انقــاب در برقــراری روابــط بــا دولــت ایــران  -تغییــر

سیاســت لنیــن

بــا وقــوع انقــاب سوسیالیســتی در روســیه ،کمونیسـتها خــود را اســاس دیگــر انقالبهــای
سوسیالیســم در دیگــر نقــاط جهــان معرفــی کــرده ،امــا در واقــع ،بــه رغــم ادعاهای جهانشــمول
آنــان ،انقــاب کمونیســتی روســیه ملــی و صرفـ ًا روســی بــود( .بردیایــف )195 :1383 ،از مظاهــر
ملــی شــدن کمونیســم روســی آن اســت کــه کمونیســم تنهــا در یــک کشــور تحقــق میپذیــرد
و آن روســیه اســت .انقــاب کمونیســتی در یــک کشــور ،ناگزیــر بــه ملتگرایــی و سیاســت
جهانــی ملتگرایانــه منجــر و منتهــی میگــردد .عالقــه و اشــتیاق دولــت شــوروی در ارتبــاط بــا
دولــت فرانســه ،بهمراتــب بیــش از توجــه دولــت شــوروی بــه رابطــه بــا کمونیسـتهای فرانســه
اســت( .همــان .)259 ،لــوکاچ در کتــاب تاملــی در وحــدت اندیشــه لنیــن مینویســد کــه از
دیــدگاه فرصتطلبــان ،در عمــل همــه انقالبهــای مــدرن بــه صــورت انقــاب بــورژوازی آغــاز
میشــوند ،هــر چنــد اقدامــات یــا درخواس ـتهای پرولتاریایــی بســیاری از درون آن برخیــزد و
وظیفــه پرولتاریــا حمایــت از انقــاب بــورژوازی و رد اهــداف طبقاتــی انقالبــی بــه دســت خــود
پرولتاریاســت .در حالــی کــه لنیــن میگویــد 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 انقالبـیاش را بــه پرولتاریــا واگــذار میکنــد و پرولتاریــا تنهــا طبقهایــی اســت
کــه میتوانــد انقــاب بــورژوازی را بــه ســرانجام برســاند( .لــوکاچ .)75-76 :1381 ،ایــن اعتقــاد
مشــابه نظــرات مارکــس و انگلــس در مانیفســت حــزب کمونیســت میباشــد کــه بــه صراحــت
نوشــتهاند ایــن خــود بورژوازیســت کــه بــه پرولتاریــا عناصــر آمــوزش خــود را میدهــد ،بــه
عبــارت دیگــر ســاح ضدخویــش را در اختیــار وی میگــذارد( .مارکــس و انگلــس)50 :1972 ،
بــا ادامــه رونــد حاکمیتــی بلشــویکها و مواجــه شــدن بــا بســیاری از مشــکالت داخلــی
و خارجــی کــه از گذشــته و حــال ایجــاد شــده بــود ،لنیــن ،بــرای ادامــه حکومــت و ســامان
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دادن اوضــاع جــاری ناگزیــر بــه بازنگــری و چرخــش در سیاس ـتهای داخلــی و خارجــی خــود
شــد .در سیاســتهای داخلــی بــا تغییراتــی در وضــع مالکیــت بــه طــور محــدود مالکیــت
1
خصوصــی را پذیرفــت ،امــا در سیاس ـتهای خارجــی نیــز تحــوالت چش ـمگیری انجــام دادنــد
کــه تأثیــرات فراوانــی در روابــط بینالملــل علیالخصــوص ایــران بــر جــای گذاشــت .لنیــن،
برخــاف طــرفداران انقــاب جهانــی ،اصــول همزیســتی مســالمتآمیز را طــرح کــرد و در
دومیــن کنگــره حــزب کمونیســت بــه هواخواهــان انقــاب جهانــی ســخت حملــه کــرد و گفــت:
اگــر شــما کــه طــرفداران انقــاب جهانــی هســتید فکــر میکنیــد کــه صلــح بــا
کشــورهای ســرمایهداری و انعقــاد معاهــدات دوســتی بــا آنــان بــه منزلــه شناســایی ضمنــی
ســرمایهداری محســوب میگــردد و ایــن عمــل در حکــم آن اســت کــه مــا امپریالیــزم را
بــه رســمیت شــناختهایم ســخت در اشــتباه هســتید .مــا قبــل از هــر چیــز بــه صلــح احتیــاج
داریــم و بایــد بــه مقتضــای زمــان رفتــار کنیــم و مقتضیــات تاریخــی و ســیر تکامــل
اجتماعــی جوامــع بشــری را در نظــر بگیریــم واال صلحــی در دنیــا وجــود پیــدا نخواهــد
کــرد و چیــزی جــز جنــگ بــه بــار نخواهــد آورد.

از همــان هنــگام بــود کــه رهبــر شــوروی اســاس و بنیــان سیاســت همزیســتی مســالمتآمیز
(مســعود انصــاری ،بیتــا :ج  )248 ،1را پایهگــذاری کــرد کــه بعدهــا براســاس اصــول پنجگانــه
زیــر قــرار گرفت:
 .1حل اختالفات بینالمللی از طریق مسالمت
 .2تساوی حقوق بین کشورها
 .3عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر
 .4احترام کشورها به استقالل و تمامیت یکدیگر
 .5توسعه همکاری بین کشورها بر اساس منافع مشترک (همان).
بهرغــم تالشهــای رهبــران انقــاب اکتبــر ،دنیــای ســرمایهداری همچنــان بــا تردیــد
بــه انقــاب جدیــد روســیه مینگریســت و چنــدان اعتمــادی بــه ایــن اندیشــهها و اصــول
نداشــت و در حقیقــت دعــوت لنیــن را دامــی میدانســت کــه اصــول همزیســتی طعمههــای
 . 1طــرح نــپ از اصــول مطــرح شــده توســط لنیــن میباشــد کــه بعدهــا رســم ًا اعــام شــد و بــه یــک گام پیــش،
یــک گام پــس نیــز معــروف اســت کــه طــی آن سیاس ـتهای داخلــی و خارجــی شــوروی دچــار تحــول شــد.
پیشتــر لنیــن کتابــی تحــت همیــن عنــوان یــک گام بــه پیــش دو گام بــه پــس ،پیــش از انقــلاب اکتبــر نگاشــته
بــود( .لنیــن ،بیتــا)1357 :
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آن هســتند .پــس از تندرویهــای اولیــه انقالبــی و صــدور انقــاب بــه تمــام جهــان ،همچنــان
افــکار عمومــی دنیــا اصــول جدیــد را بــا شــک و تردیــد و هــراس و نگرانــی مینگریســت.
بــرای ترمیــم افــکار عمومــی جهــان نیــاز بــه گــذر زمــان و عملکــرد آتــی بلشــویکها بــود.
در عیــن حــال نیــاز متقابــل شــوروی و دنیــای ســرمایهداری بــه یکدیگــر بــه نزدیــک شــدن
دو گــروه مخالــف و ترمیــم خرابیهــای ناشــی از تندرویهــای اولیــه انقالبــی کمــک فراوانــی
نمــود .هــر دو طــرف مخاصمــه بــه یکدیگــر نیــاز داشــتند و پــس از اینکــه پــی بردنــد قــادر بــه
نابــودی یکدیگــر نیســتند ترجیــح دادنــد ضمــن حفــظ روابــط اقتصــادی و تجــاری و بــه جــای
رویارویــی مســتقیم بــه جنــگ تبلیغاتــی علیــه یکدیگــر روی آورنــد .لنیــن در گزارشــی کــه
بــه نهمیــن کنگــره حــزب کمونیســت روســیه در پنجــم آوریــل  1920ارائــه میدهــد ،پیــروزی
قطعــی کمونیس ـتها در تمــام جبهههــای جنــگ را اعــام میکنــد و اثــر ایــن پیروزیهــای
مهــم را در الــزام ســران امپریالیســتی آنتانــت در صلــح بــا جمهــوری شــوروی میدانــد .البتــه
بــه شــرط آنکــه کشــورهای متفــق وعدههــا و تعهــدات خــود را بــا ضــد انقالبیــون روس نقــض
کننــد( .لنیــن ،بیتــا 729 :ـ )727
علــت اصــرار لنیــن بــه صلــح بــا کشــورهای متفــق ،نیــاز همهجانبــه اقتصــاد ناتــوان روســیه
بــه امکانــات و تجهیــزات صنعتــی کشــورهای ســرمایهداری بــود .بــه خصــوص فشــار جنــگ
جهانــی اول و جنگهــای داخلــی بعــد از پیــروزی انقــاب اکتبــر اقتصــاد روســیه را در همــه
جوانــب بــا یــک فاجعــه روبــهرو نمــوده بــود کــه بــرای ترمیــم آن بــه ســرمایه و ف ّنــاوری
غربیهــا نیــاز فراوانــی وجــود داشــت .مذاکــرات صلــح تنهــا بــه نفــع بلشــویکها نبــود ،بلکــه
جهــان غــرب و مخصوص ـ ًا انگلســتان نیــز پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول بیشتــر از هــر
کشــور دیگــری بــه بــازار صادراتــی شــوروی نیــاز داشــت و در پــی صلــح بودنــد .بــه خصــوص
اینکــه قبــل از انقــاب اکتبــر بــازار روســیه بیــش از همــه در اختیــار انگلســتان و فرانســه بــود
و بخــش مهمــی از ســرمایهگذاری غربیهــا در روســیه انجــام گرفتــه بــود و جمعیــت انبــوه
روسهــا بــازار مناســبی بــرای محصــوالت غربــی بــه شــمار میرفــت( .منشــور گرگانــی:1368 ،
 )26در شــرایط پــس از جنــگ بــرای گــردش ســرمایه و ســودآوری بایــد بــه گســترش صلــح
فکــر کــرد تــا بــا ایجــاد امنیــت و ثبــات و راهانــدازی مجــدد کارخانههــا و فــروش محصــوالت
تولیــدی آنهــا منافــع روسهــا و کشــورهای صنعتــی تأمیــن شــود هرچنــد در ایدئولوژی دشــمن
یکدیگــر باشــند .زیــرا بــرای ابــراز دشــمنی میتــوان از روشهــای 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 بهرغــم تندرویهــای اولیــه ،بــرای بقــا ناگزیــر بــه انجــام تغییــرات جــدی
در سیاســت خارجــی خــود شــدند کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد رابطــه بــا دولــت ایــران بــه
عنــوان اولیــن دولتــی کــه بهطــور کامــل دولــت انقالبــی روســیه را بــه رســمیت شــناخت،
گردیــد.
نتیجه

در بررســی تطبیقــی برقــراری روابــط و مناســبات دولــت موقــت فوریــه و اکتبــر در روســیه
بــا دولــت ایــران ایــن نتایــج مشــخص میشــود کــه ایــن دو دولــت نــوع مناســباتی کــه بــا
ایــران برقــرار مینماینــد کام ـ ً
ا متأثــر از خاســتگاهی اســت کــه در بــه وجــود آمــدن آنهــا
نقــش داشــتند و حافــظ منافــع گروههــای حامــی خــود میباشــند .ازای ـنرو ،دولــت فوریــه بــا
مناســبات متکــی بــه نظــام ســرمایهداری و انقــاب اکتبــر بــا پایــگاه کمونیســتی و خوانشــی
از سوسیالیســت و نیــاز کســب مشــروعیت و بقــا در عرصــه بینالملــل را در پیــش میگیرنــد.
البتــه در روابــط بلشــویکها بــا ایــران چرخشــی از ســوی آنــان دیــده میشــود .ســران
بلشــویک در ابتــدای پیــروزی انقــاب ،رابطــه بــا ایــران را در چارچــوب ایدئولــوژی مارکسیســم ـ
لنینیســت مینگریســتند .ایــران بــه عنــوان یــک کشــور نیمــه مســتعمره ،و شــوروی بــه عنــوان
پیشــگام انقــاب مارکسیســتی کــه بایــد بــه ایــران کمــک کنــد تــا از زیــر ســلطه بزرگتریــن
اســتعمارگر زمــان یعنــی انگلســتان خــارج شــود ،امــا پــس از زمــان کوتاهــی از قدرتگیــری
کمونیســتها ،و مواجهــه بــا مشــکالت فــراوان متوجــه شــدند کــه بســیاری از اندیشــهها
و ایدئولوژیهــا کــه در متــن ســخنرانیها و روی کاغــذ بســیار دلچســب و موفــق هســتند
در عمــل ،نــاکام میماننــد .پــس بــرای ادامــه حکومــت کمونیســتی ناچــار بایــد تحولــی در
نظریههــا و سیاســتها ایجــاد کــرد تــا بــه یکبــاره تبــاه نشــوند .در نتیجــه ،کمونیســتها
بــرای خــروج از انــزوا ســعی کردنــد بــا دیگــر کشــورها بهخصــوص کشــورهای همســایه نظیــر
ایــران ارتبــاط سیاســی و اقتصــادی ایجــاد نماینــد .ازایـنرو ،تغییراتــی در کادر سیاســی و امــور
خارجــه بــرای بــه دســت آوردن حداکثــر اعتمــاد کشــورها ایجــاد کردنــد.
بلشــویکها 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
میباشــد .هرچنــد بلشــویکها هــدف خــود را ارائــه کمــک بــه ایــن دولــت ،بــرای خــارج شــدن
از ســلطه انگلســتان مطــرح میکننــد ،امــا در هــر حــال ایجــاد رابطــه بــا چنیــن دولتــی یعنــی
چرخــش در سیاس ـتها و ایدئولوژیهــای گذشــته ،یعنــی بــه جــای حمایــت از ملــل ضعیــف و
برقــراری رابطــه بــا تودههــا مذاکــره بــا دولــت ســلطنتی مشــروطه ایــران را در پیــش میگیــرد.
در هــر صــورت مرحلــه دوم رابطــه انقــاب اکتبــر و ایــران در جهــت فراهــم آوردن مقدمــات
رابطــه بلشــویکها بــا «دولــت ایــران» میباشــد .مهمتریــن دلیــل روسهــا بــرای برقــراری
روابــط بــا دولــت ایــران را میتــوان در نیــاز انقالبیــون روس بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن
در عرصــه بینالملــل بــه عنــوان یــک دولــت دانســت .ایــران بــه عنــوان همســایه روسهــا بــا
مناســبات دیرینــه اقتصــادی و سیاســی میتوانســت بــه عنــوان نخســتین کشــوری کــه دولــت
بلشــویکی را بــه رســمیت شــناخته اســت ،مطــرح شــود .ایــن امــر ســرآغازی مجــدد بــر ورود
روسهــا بــه ایــران و تــاش در رقابــت بــا انگلیس ـیها بــود کــه بلشــویکها بــرای کاهــش
نفــوذ آنــان ،طرحهــا و سیاس ـتهای جدیــدی را در ایــران آغــاز کردنــد.
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کتابنامه

اتابکــی تــورج (ویراســتار) .ایــران و جنــگ جهانــی اول؛ آوردگاه ابردولتهــا ،ترجمــه
حســن افشــار ،تهــران ،ماهــی.1386 ،
انگلــس ،فردریــک ( .)1384سوسیالیســم تخیلــی و سوسیالیســم علمــی ،ترجمــه م.
قنبــری ،تهــران ،روشــنگران و مطالعــات زنــان.
ایوانف ،م .س .تاریخ نوین ایران ،ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه ،بیجا ،بینا.
بردیانــف ،نیــکالی ( .)1360منابــع کمونیســت روســی و مفهــوم آن ،ترجمــه عنای ـتاهلل
رضــا ،تهــران ،ایــران زمیــن.
بهــار ،محمدتقــی (ملکالشــعرا) ( .)1357تاریــخ 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 ( .)1349تاریخ جهان نو ،ابوالقاسم طاهری ،ج  ،2تهران ،امیرکبیر.
پرســتیس ،مویســی ( .)1379بلشــویکها و نهضــت جنــگل ،ترجمــه حمیــد احمــدی،
تهــران ،شــیرازه.
پییتر ،آندره ( .)1358مارکس و مارکسیسم ،شجاعالدین ضیائیان ،چاپ پنجم ،تهران،

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

ذبیــح ،ســپهر .)1364( ،تاریــخ جنبــش کمونیســتی در ایــران ،ترجمــه محمــد رفیعــی
مهرآبــادی ،تهــران ،عطایــی.
ذوقــی ،ایــرج ( .)1368تاریــخ روابــط سیاســی ایــران و قدرتهــای بــزرگ  1900 -1925م.
تهــران ،پاژنــگ.
رائیــن ،اســماعیل ( .)1358اســناد و خاطرههــای حیدرخــان عمواوغلــی ،ج ،2
بیجــا ،بینــا.
رواســانی ،شــاپور ،)1363( ،نهضــت میــرزا کوچــک خــان جنگلــی و اولیــن جمهــوری
شــورایی در ایــران ،تهــران ،چاپخــش.
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رحیمــی ،مصطفــی ( ،)1383مارکــس و ســایههایش ،مقدمــه احســان نراقــی ،تهــران،
هرمــس.
رضا ،عنایتاهلل ( .)1353کمونیسم و دمکراسی ،تهران ،ناشر مؤلف.
روتیــچ ،ن ( .)1354حــزب کمونیســت شــوروی بــر ســریر قــدرت (،)1917-1957
فتــحاهلل دیدهبــان ،تهــران ،بلــوم.
ســارتوری ،جیووانــی ،دموکراســی در اندیشــة مارکــس و لنیــن ،ترجمــة مصطفــی رحیمــی،
اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی  162و  ،161بهمــن و اســفند  ،1379ص .54
ســپهر ،احمدعلــی (مــورخ الدولــه)( .)1336ایــران در جنــگ بــزرگ  ،1914-1918تهــران،
بینــا.
شــاکری ،خســرو ( .)1386میــلاد زخــم؛ جنبــش جنــگل و جمهــوری شــوروی
سوسیالیســتی ایــران ،ترجمــه شــهریار خواجیــان ،تهــران ،اختــران.
شیخاالسالمی ،جواد ( ،)1368سیمای احمدشاه قاجار ،ج  ،1تهران ،گفتار.
کارمایکل ،جوئل ( .)1363تاریخ انقلاب روسیه ،هوشنگ امیرمکری ،تهران ،رازی.
کار ،ادوارد هلــت ( .)1371تاریــخ روســیة شــوروی (انقــلاب بلشــویکی ،)1917-1923
ترجمــه نجــف دریابنــدری ،تهــران ،بینــا.
کالیتســوف ،د.پ .و دیگــران ( .)1361تاریــخ روســیه شــوروی ،ترجمــه حشــمت اهلل کامرانــی ،ج ،1
تهــران ،بیگونــد.
کرنســکی ،الکســاندر اف .)1382( .خاطــرات کرنســکی رهبــر دولــت موقــت روســیه قبــل از
پیــروزی کمونیســتها ،ترجمــه فــاروق خارابــی ،تهــران ،فــرزان روز.
کریــن برینتــون ،کالرنــس ( .)1366کالبــد شــکافی چهــار انقــلاب ،ترجمــه محســن
ثالثــی ،تهــران ،نشــر نــو.
کنــان ،ژرژ ( .)1344روســیه و غــرب در زمــان لنیــن و اســتالین ،ابوالقاســم طاهــری،
تهــران ،ایرانمهــر.
لنزوســکی ،ژرژ ( .)1353رقابــت روســیه و غــرب در ایــران ،اســماعیل رائیــن ،تهــران،
جاویــدان.
لنین ،والدیمیر (بیتا) .ایلیچ ،بیداری آسیا ،بیجا ،بینا.
ــــــــــــــــــ .)1953( ،آثــار منتخبــه ،ترجمــه پورهرمــزان 2 ،ج ،مســکو :اداره نشــریات
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بــه زبانهــای خارجــی.
ــــــــــــــــــ .)1357( ،یــک گام بــه پیــش دو گام بــه پــس ،ترجمــه م .هرمــزان،
بیجــا :بینــا.
ــــــــــــــــ( ،بیتا) .چه باید کرد؟ تهران ،ارس.
ــــــــــــــــ .)1337( ،دوستان مردم کیاناند ،ترجمه آزاد ،تهران ،نشر،
لــوکاچ ،گئــورگ ( .)1381تأملــی در وحــدت اندیشــه لنیــن ،ترجمــه حســن شــمس آوری
و علیرضــا امیرقاســمی ،تهــران ،دیــدآور.
مارکــس ،کارل و فریدریــش انگلــس ( .)1972مانیفســت حــزب کمونیســت ،پکــن ،اداره
نشــریات زبانهــای خارجــی.
مســعود انصــاری ،عبدالحســین (بیتــا) .زندگانــی مــن و نگاهــی بــه تاریــخ معاصــر
ایــران و جهــان ،ج  ،1تهــران ،آفتــاب.
منشــور گرگانــی ،محمدعلــی ( .)1368رقابــت شــوروی و انگلیــس در ایــران از  1296تــا
 ،1306چــاپ محمــد رفیعــی مهرآبــادی ،تهــران ،عطائــی.
میروشینکف ،ن.ی .)1357( .ایران در جنگ جهانی اول ،ع .دخانیاتی ،تهران ،الوان.
هیــوز ،اســتوارت .)1362( ،تاریــخ معاصــر اروپــا ،ترجمــه علیاکبــر بامــداد ،تهــران،
امیرکبیــر.
مقاالت و روزنامه

پــور بختیــار غفــار (دهناشــی)« ،ایــوان کلومیتســف؛ دومیــن فرســتاده روســیه شــوروی در
ایــران؛ چشـماندازی بــر دوره آغازیــن روابــط ایــران و روســیه شــوروی» ،مجلــه تاریــخ روابــط
خارجــی ،ش  ،12پاییــز  ،1381ص .82-90
دهناشــی ،غفــار« ،براویــن نخســتین فرســتده دولــت روســیه شــوروی در ایــران» ،مجلــه
تاریــخ روابــط خارجــی ایــران ،ش  ،5-6زمســتان و بهــار  1379تــا .187-198 ،1380
پــور بختیــار ،غفــار« ،روابــط ایــران بــا حکومــت موقــت روســیه» ،مجلــه تاریــخ روابــط
خارجــی ایــران ،ش  ،22بهــار  ،1384ص .120-113
شیخاالســامی ،جــواد« ،انقــاب اکتبــر و عهدنامــه  1921ایــران و شــوروی؛ یــک بررســی
تاریخــی» ،مجلــه اطلاعــات سیاســی و اقتصــادی ،ش  ،54 -53بهمن و اســفند  ،1370ص .6-13

₪ 36

شماره  5ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 1394

کمالــی ،حبیــباهلل« ،تالشهــای حکومــت بالشــویکی روســیه و عواقــب کــجروی
وثوقالدولــه» ،مجلــه گنجینــه اســناد ،ش  ،9بهــار  ،1372ص .46-55
گیتــس ،و« .روســیه شــوروی و انقــاب گیــان» ،ترجمــه حامــد مزرجــی» ،مجلــه تاریــخ
روابــط خارجــی ،پاییــز  ،1381ص .90-120
گــزارش مفصــل از روابــط هیئــت اتحــاد اســام و بلشــویکها در گیــان ،کارگــذاری
گیــان بــه وزارت خارجــه 16 ،شــعبان  ،1336نمــره  623بــه نقــل از ایــران و جنــگ جهانــی
اول اســناد وزارت داخلــه ،بــه کوشــش کاوه بیــات ،ســازمان اســناد ملــی ایــران ،تهــران،1381 ،
ص .411-409
روزنامه بهار ،شماره  29 ،27سنبله  ،1296ص .4
اسناد:

ترجمــه یادداشــت کمیســر ملــی روســیه بــه ســفارت ایــران 14 ،ژانویــه  ،1918مرکــز اســناد تاریــخ و
دیپلماســی وزارت امــور خارجــه؛ ،1338 ،کارتــن  ،38پرونــده ).1
ترجمــه یادداشــت کمیســر امورخارجــه اتحــاد شــوروی روســیه 26 ،ایــون  ،1919مرکــز اســناد تاریخــی
و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه ،1338 ،کارتــن  ،15پرونــده .35
تلگــراف وزارت داخلــه بــه کارگــزاری خارجــه قزویــن 6 ،ربیعالثانــی  :1336مرکــز اســناد تاریــخ و
دیپلماســی وزارت امــور خارجــه ،ســال  ،1336کارتــن  ،57پرونــده )2
تلگــراف دارالحکومــه آســتارا 10 ،ثــور  ،1366نمــره  ،54مرکــز اســناد و دیپلماســی وزارت امــور خارجــه،
 ،1336کارتــن  ،42پرونــده .56
مرکــز اســناد تاریــخ دیپلماســی وزارت امــور خارجــه ،دارالترجمــه وزارت امورخارجــه 14 ،صفــر ،1338
نمــره  ،5240کارتــن  ،66پرونــده .8

