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بافت تاريخى
اعالم  على رغم  ايران  سال،1914  در  جهانى  اول  جنگ  آغاز  با 
بى طرفى در جنگ، به عرصه ى رقابت نظامى ميان قدرت هاى بزرگ 
اجتماعى و  فراوان  به نحوى كه خسارت ها و آسيب هاى  تبديل شد 
مى  جمله  آن  از  كه   شد  ايران  متوجه  جنگ،  رهگذر  از  اقتصادى 
توان به بروز قحطى و مرگ و مير ده ها هزار نفر ايرانى اشاره كرد. 
اشاره  هم  آن  ترجمه  به  مجد  بزرگ  قحطى  و  ايران  كتاب  (نك: 
در  را  تازه اى  معادالت  اما،  آن  از  پس  و  جنگ  اواخر  دنياى  شود). 
روابط بين الملل تجربه كرد. در همين دوره است كه انقالب بلشويكى 
روسيه در سال 1917  رخ مى دهد و فرايند قطب بندى و تقابل دو 
اردوگاه شرق و غرب آغاز مى شود واز سويى دولت مردان كشور هاى 
پيروز جنگ، به تأسيس جامعه ملل در جهت گسترش صلح جهانى، 
سياست  گرفتار  هم چنان  جنگ،  از  پس  ايران  مى كنند.  خوش  دل 
به شكل كالسيك  دارد  انگليس، قصد  است.  برتر جنگ  قدرت هاى 
از منافع حاصل  از طرفى نمى خواهد  پايان دهد و  اشغال سرزمين ها 
از آن ها چشم پوشى كند و هم چنين نگران آن است كه مبادا با شعار 
روسيه  اطراف  سرزمين هاى  به  ماركسيسم  بلشويكى،  انقالب  صدور 
از جمله ايران، كه از نظر سوق الجيشى براى انگليس بسيار مهم بود، 
آتشين  بيانيه هايى  در  آنكه  از  نيز پس  انقالبى   روسيه  كند.  سرايت 
امتيازات  تمامى  لغو  ايران،  رنجكشيده  و  مسلمان  مردم  به  خطاب 
روسيه تزارى را به صورت علنى اعالم كرد 1 به اصل خويش بازگشت 
و نگران از حضور نيروهاى امپرياليستى انگليس در مرزهاى روسيه، 
سياست توسعه طلبى ارضى تزارها را اما اين بار براى مقابله با جبهه 
سرمايه دارى پى گرفت. اشغال بندرانزلى توسط ارتش سرخ، حمايت 
قابل  راستا  همين  در  گيالن  جمهورى  تأسيس  و  جنگل  جنبش  از 

تفسير است.   
    

درباب كتاب
1

كتاب انگلستان و روسيه كه تحوالت تاريخى ايران  را در چهار سال 
پس از پايان جنگ جهانى اول بررسى مى كند در 159 صفحه، در 3 
آمده  فراهم  ضميمه   2 همراه  به  فرعى  فصل  يازده  و  اصلى  بخش 
دو  با  ايران  خارجى  روابط  تاريخ  بررسى  اگرچه   كتاب  عنوان  است. 

■ انگلستان و روسيه در ايران 1922ـ1919 
(جلوه هايى از سلطه آن ها و تالش براى رهايى از آن از جمله 

استمداد از جامعه ملل)
■ مصطفى دبيرى

■ انتشارات سخن، چاپ اول، تهران:1386، 159 صفحه

 بهزاد كريمى
دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسالمى
دانشگاه تربيت مدرس
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سلطه و رهايى

كشور انگليس و روسيه شوروى از سال 1919 تا 1922 ميالدى را به 
ذهن متبادر مى كند؛ اما مطالعه ى كتاب، نشان دهنده تمركز مؤلف بر 
مسأله ى روابط ايران با روسيه شوروى در همين دوره، با پرداختن به 
موضوعاتى همچون: تشكيل جمهورى گيالن، اشغال بندر انزلى توسط 
روس ها، شكايت ايران از روسيه به جامعه ملل و عهدنامه مودت سال 
1921 ميالدى است. به اين ترتيب، بررسى رابطه ايران و انگليس به 
از  به نحوى كه هر جا سخن  تبديل شده است،  موضوعى حاشيه اى 
روابط ايران  و انگليس به ميان مى آيد، در ارتباط با موضوعات مرتبط 

با شوروى است2. 
 2

مطالعه ى كتاب نشان مى دهد مؤلف، بدون پايبندى به اصول و قواعد 
به دست  كتاب  جاى  جاى  در  را  فراوانى  داده هاى  تاريخى،  پژوهش 
مى دهد؛ اما هيچ اشاره اى به منابع اين داده ها نمى كند3. هم چنين به نظر 
مى رسد برخالف آنچه خواننده از كتاب انتظار دارد، حتى تحوالت روابط 
با روسيه شوروى، آن چنان كه مى بايست مورد تأمل جدى واقع نشده 
ارائه شده، صداقت اين  است، چنان كه نگاهى به حجم سرفصل هاى 
طوالنى:  عنوان  با  اول  فصل  مثال،  براى  مى دهد.  نشان  را  موضوع 
جنبش جنگل، جمهورى شوروى آذربايجان و گروه هاى سياسى متأثر 
از افكار انقالبى و اجتماعى، عوامل مشوق در اشغال گيالن، اشاره اى 
به سوابق پيدايش آن ها فقط  8 صفحه را به خود اختصاص داده است. 
در اين فصل جنبش جنگل در 2 صفحه  و به صورت بسيار خالصه و 

گذرا بررسى شده است4.
 3

اصلى  موضوع  چند  كتاب،  مطالب  از  موضوعى  تقسيم بندى  يك  در 
شوروى  روسيه  با  ايران  روابط  جنگل،  جنبش  است:  شناسايى  قابل 

در سال هاى پس از جنگ، شكايت ايران به كنفرانس صلح ورساى 
و  روس  نيروهاى  توسط  گيالن  نظامى  اشغال  درباره  ملل  جامعه  و 
تالش هاى ديپلماتيك فيروز ميرزا و در نهايت عهدنامه مودت 1921. 
مؤلف كتاب آن چنا ن كه خود در كتاب شناسى پايانى آورده است براى 
مدارك جامعه  و  مقاله   4 كتاب،   5 از  اين موضوعات  تمامى  بررسى 
ملل همگى به زبان انگليسى و اسناد فيروز ميرزا در ژنو سود جسته 
است و هيچ نشانى از منابع پژوهشى ديگر كه استفاده از آن ها براى 
بررسى هريك از موضوعات تاريخى يادشده ضرورى به نظر مى رسد، 
ديده نمى شود. در موضوع جنبش جنگل كتاب هاى ارزشمندى چون: 
خارجه6،  وزارت  اسناد  روايت  به  جنگل  نهضت  جنگل5،  برگ هاى 
قيام جنگل7، نهضت ميرزا كوچك خان جنگلى8...، شوروى و جنبش 
ميرزا  جنبش  گزارش ها10،  و  محرمانه  اسناد  جنگل،  نهضت  جنگل9، 
اجتماعى12...   و  فرهنگى  اوضاع  و  نهضت جنگل  و  خان11...  كوچك 
در  شوروى  روسيه  با  ايران  روابط  موضوع  در  است.  نشده  ديده 
سال هاى پس از جنگ از كتاب هايى هم چون: روابط ايران و شوروى 
در دوره رضاشاه13، اسناد روابط ايران و شوروى در دوره رضاشاه14، 
افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران15، نگاهى به روابط شوروى و 
نهضت انقالبى جنگل16 استفاده نشده است. در موضوع شكايت ايران 
به كنفرانس صلح ورساى و جامعه ملل درباره اشغال نظامى گيالن 
منابع  ميرزا  فيروز  ديپلماتيك  تالش هاى  و  روس  نيروهاى  توسط 
مجموعه  الدوله  نصرت  و  ملل17،  جامعه  و  ايران  مانند:  ارزشمندى 
و  است  نگرفته  قرار  مولف  استفاده  مورد  مكاتبات،اسناد،خاطرات18... 
در موضوع عهدنامه مودت 1921 از كتاب هايى چون: عهدنامه مودت 
ايران و شوروى19 و 2 جلد كتاب پژوهشى در روابط ايران و روسيه 
اين منابع موجب  از  استفاده  20 چشم پوشى شده است. عدم  شوروى 
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شده است تا كتاب از غناى مطالب تاريخى بهره اى نبرد. 
 4

غنا  براى  خويش  گفته  بنابر  است،  سوئيس  ژنو  مقيم  گويا  كه  مؤلف 
سوى  از  ميالدى   2000 سال  در  كه  اسنادى  از  كتاب  به  بخشيدن 
بازماندگان فيروز ميرزا نصرت الدوله به آرشيو جامعه ملل در ژنو سپرده 
شده است، استفاده كرده است. اين مجموعه اسناد كه مؤلف از آن با نام 
مجموعه اسناد فيروز ياد مى كند، بيشترين ارجاعات كتاب را به خود 
اختصاص داده است. در وهله اول به نظر مى رسد اين مجموعه، مجموعه 
بى نظيرى است كه مؤلف با استفاده از آن ها،  تاريخ پژوهان را با اسناد و 
مدارك جديدى آشنا مى سازد. اما نگاهى به كتاب نصرت الدوله مجموعه 
مكاتبات، اسناد، خاطرات21... كه به همت منصوره اتحاديه و سعاد پيرا  در 
سال 1378 يعنى  چهار سال پيش از تاريخ پيش گفتار مؤلف و نه سال 
پيش از انتشار كتاب منتشر شده است، بيانگر آن است كه حجم قابل 
توجهى از اسناد و مكاتبات فيروز ميرزا مربوط به دوران وزارت خارجه وى 
و شكايت ايران از جامعه ملل كه مورد استفاده مؤلف قرار گرفته است، 

در اين مجموعه به صورت جداگانه آمده است؛ اما مؤلف يا از آن بى اطالع 
است و يا در صورت اطالع به آن هيچ اشاره اى نمى كند. ضمن آن كه اگر 
مؤلف از اين مجموعه سندى بهره مى برد، چه بسا قضاوت منصفانه ترى 

در خصوص تالش هاى فيروز ميرزا ارائه مى داد.
 5

درباره  اطالعاتى  متأسفانه هيچ  مؤلف كه  بنظر مى رسد،  در مجموع 
نگارش  از  نمى شود،  داده  به دست  وى  پژوهشى  و  تحصيلى  سوابق 
كتاب دو هدف عمده را دنبال مى كند: اول، بررسى انتقادى و حقوقى 
تالش هاى فيروزميرزا نصرت الدوله در دوران وزارت خارجه وى و دوم، 
بررسى انتقادى مفاد عهدنامه مودت 1921 و پى آمدهاى احتمالى آن. 
مؤلف در پايان كتاب با لحنى دلسوزانه، از رهگذر بررسى مفاد عهدنامه 
1921  و ضمن هشدار درباره عواقب اين عهدنامه، در يك نمونه جالب 
توجه  و با استفاده از يك بررسى تاريخى، پيشنهاد الغاى اين عهدنامه 
را ارائه مى كند. به هر روى، تالش مؤلف در فصول پايانى كتاب از اين 

جهت، قابل  تقدير است. 

روسيه انقالبى  پس از آن كه در بيانيه هايى آتشين 
خطاب به مردم مسلمان و رنجكشيده ايران، لغو 
تمامى امتيازات روسيه تزارى را به صورت علنى 
اعالم كرد، به اصل خويش بازگشت
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مؤلف از نگارش كتاب دو هدف عمده را دنبال 
مى كند: اول، بررسى انتقادى و حقوقى تالش هاى 
فيروزميرزا نصرت الدوله در دوران وزارت خارجه 
وى و دوم، بررسى انتقادى مفاد عهدنامه مودت 
1921 و پى آمدهاى احتمالى آن

سلطه و رهايى




