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ھاي لنین به تھران  سرگذشت اولین فرستاده

پس از . ھاي لنین رھبر انقالب اكتبر روسیه و بنیانگذار اتحاد جماھر شوروي به تھران سرگذشت تلخـي داشـتند اولین فرستاده لنیـن بالفاصـله 
یازات روسـیه استقرار حكومت بلشويكي تمايل خود را به الغاي كلیه عالم نمـود و در  ي حقوق و امت  19ي تـزاري در ايـران و سـاير نقـاط جھـان ا

پـس از چنـدي . ي ايران آغاز گردد كاردار ايران در پتروگراد پیشنھاد كرد مذاكره در مورد تخلیه» اسدخان اسدبھادر«دولت شوروي  1917دسامبر 
ند  الغاي كلیه 1918ي  ژانويه 14ي  نیز دولت شوروي طي اعالمیه يران گرفتـه بود جبر از ا تزاري بـه زورو  سھاي  ي امتیازات و حقوقـي را كـه رو

كالي بـراوين 1907منجمله قرارداد  ً اعالم داشت و نی يم جديـد  كنسـول روسـیه 1و كاپیتوالسیون و غیره را رسما ي تـزاري در خـوي را كـه بــه رژ
تف  اما تخلیه) 1918ژانويه  28. (ي مختار خود به تھران فرستاد پیوسته بود، به عنوان نماينده ي ايران در عمل مواجه با اشكال شد زيرا ژنرال بارا

 .ي قفقاز از اجراي دستورات دولت شوروي سرباز زدند و ھمكاري خودرا باحكومت ضد انقالبي ماوراي قفقاز اعالم نمودند ي جبھه و فرمانده
قي . وزير مختار تزاري حاضر نشد سفارت روس را به او تحويل دھد» اتر فون«وارد تھران شد ولي  1918براوين در ژوئیه  لذا براوين دريك ھتــل اتا

با دولـت را  گرفته پرچم سرخ داس و چكش را بر فراز آن برافراشت و با انتشار آگھي در روزنامه براي مـذاكره  ھران و آمـادگي  ھا ورود خـود بـه ت
ي دولت بلشويكي روسیه وارد مذاكره شود زيرا در آن زمـان  الممالك در تھران در وضعي نبود كه بتواند با نماينده اما دولت مستوفي. اعالم نمود

به ھیچ ھاي طرفدار تزار و نیروھاي سرخ به شدت در روسیه جريان داشت و اوضاع  جنگھاي داخلي بین ژنرال لـذا . وجـه روشـن نبـود آن كشـور 
مال  به دســت ع شد و در غـزنین  يت ديگـري عـازم افغانسـتان  پايیز در مأمور يل  براوين پس از چندي اقامت در تھران بدون حصول نتیجه در اوا

 .انگلیسي به قتل رسید
جب قـرارداد  نامه السلطنه تصويب حكومت ايران به رياست صمصام 1918ژوئیه  26در  به مو اي صادر كرد و به استناد اينكه اساس كاپیتوالسیون 

یه پايـان دوره. تركمانچاي با دولت تزاري بوده و دولت مزبور ديگر وجود نـدارد غاي كل ي قراردادھـا و امتیـازاتي را كـه بـه  ي قضـاوت كنسـولھا و ال
به . ھاي خارجي مقیم تھران اطالع داد اي به سفارتخانه روسیه داده شده بود، اعالم كرد و مراتب را طي بخشنامه مصـوبه «اين تصويبنامه كـه 

سفارت انگلیس از قبول آن خودداري كرد و از دول ايران خواست تا پايان جنگ سرحدات خـود . مشھور است جنجال بزرگي ايجاد كرد» برج اسد
نگ » پلیس جنـوب«را براي جلوگیري از ورود جاسوسان دشمن حفظ نموده و  پس از خاتمـه ج را بـه رسـمیت بشناسـد و در مقابــل وعـده داد 

دولت ايران جواب داد انگلستان با اعزام نیرو و اشغال خاك . را ملغي و به ايران كمك مالي نمايد 1907استقالل ايران را محترم شمرده و قرارداد 
رود كه تھديدي نسبت به  طرفي خود بیھوده ساخته است، پلیس جنوب يك نیروي خارجي به شمار مي ايران مساعي اين دولت را در حفظ بي

ايـن . استقالل ايران است و بھتر است انگلستان ايران را به حال خود واگذارد و خاك اين كشور را تخلیه كند تا بتواند بھا صالحات داخلي بپردازد
ي انگلیـس بـود در  الدوله كه مورد حمايت لرد كرزن وزير خارجه السلطنه شد و يكبار ديگر وثوق گیري صمصام پاسخ صريح و شجاعانه باعث كناره

 .ھا براي ايران كشیده بودند، اجرا كند ھاي جديدي را كه انگلیسي ي جديد را تشكیل داد تا نقشه كابینه 1918ھفتم اوت 
در اين موقع . شد رقیب گرديده بود و حكومت عثماني نیز ديگر خطرناك شمرده نمي ي ايران از ارتش روس، بريتانیا در ايران بي ي تخلیه در نتیجه

فرانسه و آمريكا فقط ھیئتھاي سیاسي در تھران داشتند، . حیثیت و قدرت انگلستان در ايران به حدي رسیده بود كه تا آن زمان سابقه نداشت
كـرد  شد، در پايتخت دولت ناتوان آخرين پادشاه قاجار حكومت مي ي جدي محسوب نمي ي بلشويكي ناشناخته بود و قدرت تھديد كننده روسیه

 .و انگلستان حاكم بالمنازع ايران بود
ً دبیر كمیته 2ي سیاسي جديدي به نام ايوان كولومیتسف دولت شوروي نماينده 1918در آغاز تابستان  به  را كه سابقا ي انقالبي انزلي و آشـنا 

صر ضـد. وضع ايران بود به تھران فرستاد جان بـه دســت عنا یاده  ورود كولومیتسف به تھران مصادف با سقوط دولت كمونیسـتي آذرباي انقالب و پ
سیه در نتیجه. شدن قواي ژنرال دانسترويل در باكو بود يد  ارتباط كولومیتسف با رو شوروي قطـع گرد لت وثوق. ي  نیز اعـالم كـرد كـه   دو له  الدو

به رسـمیت نمي نماينده شوروي را  سي  ستوارنامه ي سیا چون ا سد  ماه اوت بـه طـور . ھايش مخـدوش اسـت شنا سف در  معـذالك كولومیت
سائل  ي شــوروي دربــاره رسمي با معاون وزارت امور خارجه مالقات و پیشنھاد كرد دولت ايران بدون توجه به شناسايي رسمي روسیه غیر ي م

شود يم تـزاري از . مرزي و احضار معلمین روسي بريگاد قزاق و ھمچنین روابط بازرگاني بین دو كشور با او وارد مذاكره  فداران رژ امـا بقايـاي طر
به اقامتگاه كولومیتسف حمله بردند و اعضاي ھیئت شوروي را توقیف و اموال آنھا را غارت جمله اعضاي سفارت و افسران قزاق در سوم نوامبر 

 .كولومیتسف توانست فرار كند و پس از مشقات فراوان از راه باكو به مسكو برسد. كردند
ي  انقالبي پیروز شده بود يكبار ديگر به فكر تجديد روابط با ايران افتاد لذا طي اعالمیـه دولت شوروي كه تا حدودي بر ژنرالھاي ضد 1919در سال 

یه 1919ژوئن  16مورخ  ستاد مفـاد اعالم ً كولومیتسـف را بــه ايـران فر ايـن بــار وي داراي . ي قبلـي خــود را تكـرار نمـود و چنـد ھفتـه بعـد مجـددا
ھاي لنین در مورد الغاي امتیازات تزاري و كاپیتوالسیون و بخشودن قـروض  ي معتبر و ھمچنین طرح قراردادي بود كه در آن تمام وعده استوارنامه

ً  اين طرح محتوي قسمت عمده. و تحويل راھھا و خطوط آھن و تأسیسات بندري ذكر شده بود شوروي بـود كـه بعـدا ي شروط مناسبات ايران و 
 .قید گرديد 1921در قرارداد 

له  اما وثوق. كولومیتسف به محض ورود به تھران طرح قرارداد مزبور را به وزارت امور خارجه تسلیم و آمادگي خود را براي مذاكره اعالم نمود الدو
اي صادر كرد  وزير مختار تزاري نیز بیانیه»  فون اتر«ي با وي نشد و  ي قرارداد ديگري بود حاضر به مذاكره ھا درباره كه مشغول مذاكره با انگلیسي

. كولومیتسف در جواب، نمايندگان رژيم سابق را خائن و وزير مختار را فاقد صالحیت دانست. ي قانوني دولت روسیه شمرد و خود را تنھا نماينده
ھرات  با موافقت ضمني وثوق الدوله، كولومیتسف را قزاقھاي ضد انقالب كه در خدمت دولت ايران بودند دستگیر و در ساري تیرباران كردند و جوا

به طوري كه در سپتامبر . اين اقدام خصمانه، زمامداران شوروي را به شدت عصباني كرد. شاه آورده بود غارت كردند ھمراه وي را كه براي احمد
مان كودتـاي » بھادر اسد« 1919 را مدتي بازداشت و سپس از خاك شوروي اخراج كردند و به دنبال اين واقعه ھرگونه روابطي بین دو كشور تا ز

متعاقب . روز پس از كودتاي رضاخان منعقد گرديد 4و  1299اسفند  7 / 1921فوريه  26اولین قرارداد مودت میان دو كشور روز . رضاخان قطع شد
 .اولین وزيرمختار اتحاد جماھیر شوروي در ارديبھشت سال بعد به تھران آمد» روتشتین«اين پیمان 
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