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 چکیده
 ایـن فـرد کـارل    .ة دولت جدید به ایران اعزام شـد  نخستین فرستاد،روسیهم 1917به دنبال وقوع انقالب  

 برقـرار سـازد و سـطح روابـط دولـت      براوین تالش کرد با محافل سیاسی ایران ارتباط       . براوین نام داشت  
 و نه جانشـین   کاري انجام دهد  ، در این زمینه   توانستاما نه وي    . هاي ایران ارتقاء بخشد     جدید را با دولت   

 مورد ، زیر تالش دارد علل و عوامل این ناکامی را بررسی کند و نقش انگلستان را در آن            ۀمقال. بالفصلش
ـ    ن سیاست تبعات و نتایج ای   . بازکاوي قرار دهد    ،در ایـن مقالـه  .  حاضـر اسـت  ۀها از دیگر محورهـاي مقال

 .اند هاي سیاسی ایران مقارن این تحوالت هم بررسی شده بندي جناح
 . مودتۀ، عهدنام1919الدوله، قرارداد  براوین، کولومیتسوف، وثوق: ها کلیدواژه
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Abstract 
During the early months of post-revolution Russia, Karl Bravin was sent to Iran by 
Bolsheviks as the new ambassador. The new government of Russia tried to 
establish a close relation with Iranian political parties such as Democrat Party, but 
its attempt was not successful. The Iranian prime ministers during this time did 
not meet with Bravin and after about six months he came back to Russia 
unsuccessfully. The main topic of this article is about Iran-Soviet relations during 
this time and the role of Britain in the failure of Bravin in Tehran, hence this article 
is going to respond to two main questions: 1-What was the main goal of Soviet 
policy toward Iran during that time? 2- What was the role of Britain policy toward 
Iran and the new government of Russia at that time?  
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 مقدمه
 نیروهاي نظامی این کشور که در طول جنگ اول جهانی خاك ایـران  ،به دنبال انقالب روسیه 

 تحـوالتی در روابـط دو   ،متعاقب این امر. را به اشغال خود درآورده بودند، از کشور خارج شدند         
البتـه  .  استقالل و تمامیت ارضی ایران باشـد      ةتوانست تضمین کنند   کشور شکل گرفت که می    

توانسـتند از تحـوالت آن زمـان و     شد که زمامـداران وقـت مـی    مر در صورتی محقق می    این ا 
ـ     هاي به   فرصت  اهرمـی بـراي گـرفتن امتیـاز از انگلسـتان بهـره جوینـد،             ۀدست آمده، به مثاب

را مطالبه نمایند و براي حفظ مصـالح ملّـی و منـافع عمـومی     اول   جنگ جهانیةخسارات دور 
هاي کـالن   گیري  تصمیم،این مهم محقق نشد، زیرا رجال ایران. دهاي بلندي بردارن  کشور گام 

خواسـت از فرصـت       کردند، انگلستان هـم نمـی       سیاسی خود را با طرف انگلیسی هماهنگ می       
اي  تـر ایـن بهتـرین دوره      بعد از انقالب روسیه به سادگی بگذرد، به عبارت دقیق          ةدست آمد  به

. تـازي کنـد    تزاري، در ایـران یکـه  ۀرتمند مثل روسیتوانست بدون رقیبی قد بود که بریتانیا می 
بـرداري نمایـد و    مرج داخلی روسیه بعد از انقالب بهره  و  انگلیس تالش داشت از فرصت هرج     

اگـر ایـن   . النهر به قـدرت رسـاند    دیگري را در قفقاز و ماوراءةنشاند هاي کوچک و دست     دولت
. گردیـد   سوي دیگر با عثمانی همسایه مـی ی با چین و از  یشد، انگلستان از سو     مهم محقق می  

مقالـه زیـر تـالش    .  روسیه بعد از انقالب، وارد ایران شدةدر این دوره بود که نخستین فرستاد      
 مـورد   ،دارد حوادث این زمان و مواضع مطبوعات ایـران را در قبـال تحـوالت جـاري کشـور                  

 .ارزیابی قرار دهد
 
 هاي بحث زمینه

منجر به حذف همیشگی دخالت تزارها در امور داخلـی ایـران   به دنبال انقالب روسیه که      
الممالـک بـود، یـا     الدولـه و مسـتوفی   دسـت عـین   ی ایران یا بـه یگردید، زمام ریاست وزرا 

الدوله که محـور مناسـبات خـود را بـا تکیـه بـر                 فرمانفرما، یا سپهساالر تنکابنی یا وثوق     
همه مستوفی نتوانست از موقعیت پیش از . کردند سیاست رسمی انگلستان سازماندهی می

الدوله هم در سیاست خارجی خود چندان موفق نبود،  برداري کند، وثوق    دست آمده بهره   به
او چنان به روسیه بعد از . ه بودهاي رسمی انگلستان قرار داد زیرا اتکاي خود را بر سیاست

 تـا تیـر   1297مـرداد  (اش  وزیـري   نخسـت سـالۀ   دوةانقالب بدبین بود که در سراسر دور    
کـه دسـتور داد سـفارت ایـران را در           باالتر این . هیچ سفیري به آن سوي نفرستاد     ) 1299
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هاي نخسـتین بعـد از پیـروزي     که در ماه  با این).Ghods 1998: 69 (مسکو تعطیل کنند
 تزاري و انگلـیس را     ۀ روسی 1915 مارس   18 ۀها مفاد قرارداد محرمان    انقالب اکتبر، روس  

 از 1907طرف مندرج در قرارداد   بیۀاي که طبق آن قرار بود منطق  عهدنامهمنتشر کردند،
کـه    آزادي عمل کامل بیابد، و با این، روسیه در شمال کشور،آن انگلستان شود و در برابر   

برداري ایران از فضـاي   م آشکاري از امکان بهرهی عال1919 ـ  1918هاي  در سراسر سال
ملی کشور وجود داشت؛ اما وثوق حاضر نشد ابتکار عمل را دست آمده در راستاي منافع  به
 هـم  سرانجامها اطمینان داشت و  دست گیرد و در عوض به وعده و وعیدهاي انگلیسی   به

هـاي خـویش بـه او       ها نسبت بـه انجـام وعـده         وقتی تعهدات خود را انجام داد، انگلیسی      
هـا بـا همـان معیارهـا و      لیسـی به واقع وثوق توجه نداشت که انگ    . ی نشان دادند  یاعتنا بی

هـا   مرج و   وثوق مشکالت و هرج.کنند موازین استعمار قرن نوزدهمی با ایران برخورد می    
 زیـرا در   ؛اي براي انعقاد قرارداد مشهور خـود بـا انگلسـتان قـرار داد               ها را بهانه   و قحطی 
اد سخن در ایـن نیسـت کـه همـان قـرارد         .  فکري او راهی جز این وجود نداشت       ۀمنظوم
 سـخن در ایـن اسـت کـه         ؛مـدت ایـران را تـأمین کنـد یـا خیـر              توانست منافع کوتاه    می
هـا،   هاي دیگر هرگز آزموده نشد تا معلوم گردد غیر از انعقاد قـرارداد بـا انگلیسـی          حل  راه

 . شد براي خروج از بحران انجام داد کارهاي دیگري هم می
 

 سیاست شوروي در برابر ایران
 1، روسیه بعد از انقالب این کشـور، بـا یادداشـت لئـو تروتسـکی               روشر  نخستین عالمت تغیی  

در تـاریخ ششـم     .  آغـاز شـد    ، بعـد از انقـالب     ةنخستین کمیساریاي خارجی این کشور در دور      
الدولـه، او    صـدارت عـین  ة یعنـی دور ش1296 مطابق با چهاردهم آذرماه سال     م1917دسامبر  

 براساس اصل عدم مداخلـه در   ،ت جدید روسیه  دولکه  خطاب به کاردار ایران در مسکو نوشت        
 علت ایـن  ).Kapur 1966: 154 ( مذاکره با دولت ایران استة آماد،امور داخلی دیگر کشورها

واقع با پیروزي انقالب اکتبر بر نفوذ انگلستان در ایران هرچه بیشـتر       گیري چه بود؟ به     تصمیم
ست سیاستی مستقل در برابر دو قدرت بـزرگ         توان  می بایدایران  که قاعدتاً     افزوده شد، حال آن   

طـور یـک    که روسیه قراردادهاي استعماري خـود را بـه       حتی قبل از این   .  در پیش گیرد   ۀدیرین
ل آیـد؛ در  یـ که انقالب روسیه به پیـروزي قطعـی نا   جانبه با ایران لغو کند، و حتی پیش از این  

________________________________________________________ 
1 - Leo Trotsky 
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.  تحـوالت آن سـامان روي داد   بین برخی از روشنفکران ایرانی نوعی احساس مثبت نسبت به         
 .الشعراي بهار بود ترین این اشخاص ملک یکی از برجسته

اي در   در زمان حکومت کرنسـکی، مقالـه  یعنیبهار چند ماه قبل از پیروزي انقالب روسیه     
.  تحریـر در آورد ۀ زبان آزاد نوشت و احساس خود را در برابر تحوالت روسیه بـه رشـت            ۀروزنام

امروز برخالف گذشته که روسیه و انگلستان ایران را بین خود تقسیم کـرده              او  که  بهار نوشت   
داند که احساسات و      خواه می   و مشروطیت ایران را قربانی ساختند؛ دولت روس را دولتی آزادي          

دمکراسی روس را « از ایرانیان بسیاريبه عبارتی او و  . برد   آن دولت را راه می     ،عواطف انسانی 
 خوي نوین آن، برخالف دمکراسی لندن، یک عنصر قابل تقـدیر و یـک           نظر به جوان بودن و    

 استعماري روسیه نوشـت، اینـک وقتـی    ۀبهار با یادآوري گذشت. دنپندار می» پیکر الیف رحیمی  
» .رسـد  شنود، فریاد آشنا به گوشش می اش را می  نعره آزادي همسایه، ایران ةدمکراسی بیچار «

ی یک دست خود را به دعا برداشته و براي پیروزي این       یو، از س  »بدبخت ستمدیده «ایران این   
سیس آغـوش   أکند و از سوي دیگر با دستی به سوي این دمکراسی جدیدالت             دمکراسی دعا می  

دود و در همـین حـین خنجـر      با یک دل خرم ولی سوراخ سوراخ به طـرف او مـی            «گشوده و   
ـ قدیمی  دمکراسـی  ۀ سـین ، برق زده از کمر دمکراسی ـ  خشونت و بیدادگرية خنجر زنگ زد 

  2»!شکافد ایران را تا ناف می
.  اشاره به تداوم سیاست اسـتعماري بریتانیـا در ایـران بـود    ،منظور بهار از ذکر این جمالت    

هـاي    بـه همـین دلیـل وقتـی عهدنامـه         و بدیهی است روسیه به دنبال منافع خاص خود بـود         
ن کشور از دولـت ایـران خواسـت علیـه            تزارها باطل اعالم شد، دولت جدید آ       ةاستعماري دور 

 ،)Karl Bravin (ایـن دعـوت از سـوي کـارل بـراوین     . حکومت انگلستان بـه روسـیه بپیونـدد   
ی یاعتنـا   صورت گرفت و واضح است که با بـی       ،نخستین سفیر اعزامی دولت شوروي به ایران      

 . رو گردید روبه
 وارد تهـران شـد و بـه         1918  ژانویـه  26 مطابق بـا     1336الثانی    ربیع 12براوین روز شنبه    

اي صـادر کـرد و لغـو معاهـدات      او اندکی بعـد از ورود بـه تهـران، اطالعیـه      . گراند هتل رفت  
 ایـران هـم   ة سـتار  ۀ اول روزنامـ   ۀ این بیانیه در صفح    3استعماري روسیه و ایران را اعالم نمود      

. راخوانـده شـدند   بعـد از انقـالب ف  درنگ بی نیروهاي روسی مقیم ایران  ،از آن سوي  . چاپ شد 
________________________________________________________ 

 ق1335، 23زبان آزاد، سال اول، ش ـ 2
 ق1336، 92نوبهار، ش ـ 3
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ها نتیجه    به سود انگلیسی   ،فراخواندن نیروهاي روسی برخالف انتظار حاکمان جدید این کشور        
هـاي وقـت ایـران     این امر نه تنها باعث گردید انگلستان تسلط سیاسی بیشتري بر دولـت     . داد
ی در نیروهـاي انگلیسـ  . ، بلکه تسلط نظامی زایدالوصفی هم بر کشـور پیـدا کنـد          دست آورد  به

تقویـت نیروهـاي   . شرق ایران و در مرزهاي شرقی روسیه سابق آرایش نظامی گرفتنـد             شمال
، حساسیت بیش از پیش این کشور را به ارمغان ۀنظامی انگلستان در ایران و در مرزهاي روسی   

هـاي بـزرگ جهـانی آن      این امر در معادالت آتی مناسبات قدرت  ،به قول بازیل نیکیتین   . آورد
رهبـران شـوروي از طـرق    . )289: 1357 نیکیتـین (اي داشـت   یران سهم تعیین کننـده   روز با ا  

 قـوا  ۀ تزارها درصدد برآمدند تا معادلةهاي استعماري دور گوناگون به ویژه از راه الغاي عهدنامه   
 . اما این امر هرگز ممکن نشد؛را تا حدي به هم زنند

 اینـان همـراه بـا    .ومت تزارها بودسفارت دولت روسیه در تهران هنوز در دست عوامل حک     
. عوامل بریتانیا نقش بسیار مهمی در تولید وحشت از حکومت جدیـد روسـیه برعهـده داشـتند         

 بلشویکها به سوي تهران لشکرکشی خواهند کرد و تمامیت      به زودي کردند که    اینان تبلیغ می  
خـارجی موجودیـت   هنوز هیچ کشـور  . ارضی و استقالل کشور را مورد هجوم قرار خواهند داد   
هاي بزرگ جهـان از جملـه انگلسـتان          رژیم جدید را در روسیه نپذیرفته بود، بسیاري از قدرت         

 زمامداران ایران هم که عمدتاً ادامـه     .امیدوار بودند که به زودي این دولت نوظهور سقوط کند         
 . ک بودندرفتند، در این خوشبینی شری شمار می هاي وقت بریتانیا به هاي دولت  سیاستةدهند

 نخستین کسانی بود که سیاست انفعال در برابـر دولـت جدیـد              ةالشعراي بهار در زمر    ملک
او رژیم جدید را به دلیل لغو قراردادهاي استعماري ستود و نوشـت  . روسیه را مورد نقد قرار داد 

 بهترین حکومتی است کـه تـاکنون در       ،براي پیشرفت مرام دمکراسی و پاس استقالل ایران       «
 4. او خواستار برقراري ارتباط با دولت جدید آن کشور شد،در ادامه» .پا قیام نموده استارو

 نبـود کـه وي از نظـر    علـت  بـه ایـن   ،دفاع بهار از نزدیک شدن به دولـت جدیـد روسـیه        
 براي بهار مهم ایـن بـود کـه مواضـع دولـت      .شناخت ایدئولوژیک این دولت را به رسمیت می   

او هشدار داد دولت ایران   . شود تقالل و تمامیت ارضی کشور می     جدید روسیه باعث تضمین اس    
نباید به سرچارلز مارلینگ وزیر مختار دولت انگلیس در ایران اعتماد نماید و شرط اعتمـاد بـه               

 5.بریتانیا را حفظ تمامیت ارضی ایران و احترام به دولت ایران عنوان نمود
________________________________________________________ 

 ق1336، 80نوبهار، ش ـ 4
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بود، او بعد از پیروزي انقالب بلشـویکی     براوین پیشتر کنسول روسیه تزاري در شهر خوي         
 ة بـراوین در دور ، به قول مهدي فرخ 6.به انقالبیون پیوست و اندکی بعد به تهران فرستاده شد         

 مخبرالسـلطنه هـدایت   .)43: فـرخ (تزارها و حکومت کرنسکی کنسول روسیه در قـزوین بـود        
 و متعاقب آن به ایران آمـد       ها دید  مدعی است براوین حکم انتصاب خود را در یکی از روزنامه          

 به براوین دستور داده شده بـود بـا دولـت ایـران وارد مـذاکره گـردد و                    .)312 :1363 هدایت(
در حکـم   . هاي دوستانه بـا ایـن کشـور منعقـد سـازد            نامه اي تجاري همراه با موافقت     عهدنامه

بط دو جانبه، بلکـه  مأموریت او آمده بود که هدف از این قراردادها نه تنها حمایت از حسن روا             
نیـز در   .  انگلسـتان اسـت    برضـد همراهی کردن با ملت ایران به منظور ایجاد جنگی مشترك           

هاي بریتانیا را علیه مردم صـلح دوسـت    همین نامه آمده بود دولت شوروي مایل است دسیسه      
در این پیـام ذکـر شـده       . ایران که باعث تخریب و آشفتگی کشورشان شده است؛ خنثی نماید          

 الغاي کلیه معاهدات استعماري روسیه تزاري با ایـران اسـت، نیـز              ة که دولت شوروي آماد    بود
هاي  اعالم شده بود روابط دو جانبه براساس احترام متقابل به استقالل و تمامیت ارضی و ملت       

  ).Kapur 1966: 154 (باشد طرفین می
 

 براوین و احزاب سیاسی ایران
 یعنـی چنـد   1296 مطابق با هشـتم بهمـن مـاه سـال       1918 ۀبراوین روز بیست و هفتم ژانوی     

وي قصد داشت ماهیت و اهـداف       . الممالک وارد ایران شد     روزي بعد از تشکیل دولت مستوفی     
هـا و نوشـتن      دولت جدید روسیه را به مردم ایران بنمایاند، به همین دلیـل از طریـق روزنامـه                

هـاي اسـتعماري عصـر تزارهـا مطلـع       ه دولت وقت ایران را از الغاي عهدنامـ        ،هاي رسمی  نامه
 از گـروه تشـکیلی بـه    ،ساخت و تالش کرد بین برخی از احزاب سیاسی مثل حـزب دمکـرات      

 کـاوه چـاپ   ۀچند ماه بعد روزنام) 131 :1371 مستوفی(الشعراي بهار یارانی بیابد     رهبري ملک 
 اسـت در ازاي  برلین نوشت که براوین به دولت ایران اعالم کرده، دولت جدیـد روسـیه مایـل       

 . 7منعقد سازد» معاهده با شرفانه«هاي استعماري سابق، با دولت ایران یک  الغاي عهدنامه
براوین که به سفارت کشور خود راهی نداشت، محل اقامت خویش را گراند هتـل تهـران                  

اندکی پس از  . واقع بود ) فردوسی امروزي (قرار داد که در همان نزدیکی در خیابان عالءالدوله          
________________________________________________________ 
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 دمکرات از او دعوت نمود تا در جمع آنان شرکت جوید، یک هـزار  ۀورود براوین به تهران فرق  
و پانصد دمکرات در مجمعی که به پا کرده بودند، وي را مـورد تقـدیر و اسـتقبال قـرار دادنـد       

 مزبور انتظار دارد   ةچه سفیر و نمایند     بیش از آن  «آبادي     به قول دولت   .)320 :1371 زاده  کحال(
 .)95 :1371 آبادي دولت(» کنند گروند و از آمدنش اظهار خوشحالی می  او میبه

الشعراي بهار نطق براوین در این محفل را که به زبان فارسی ایراد شـد، در روزنامـه               ملک
ل یبراوین آرزو کرد دولت ایران در همسایگی روسیه به تمدن و آبادي نا            . خود منعکس ساخت  

 روس تزاري را از ایران کوتاه خواهد کرد و ادامه داد دولت          ان مأمور  او تذکر داد که دست     .آید
 به کمک هـم دو      انایران هم باید یک مأمور دیپلماتیک در پتروگراد داشته باشد تا این مأمور            

سخنرانی براوین بارها بـا شـعارهاي زنـده بـاد     . ل گردانندیکشور ایران و روسیه را به آبادانی نا 
  8. واقع شدیدیمورد استقبال و تأ

الـدین    رعد بلندگوي سیاست رسمی بریتانیا بود که مدیر آن سیدضیاء          ۀدر این زمان روزنام   
 تندرو ستاره ایران به مـدیریت  ۀروزنام. کرد ی، این سیاست را براي ایرانیان تشریح می       یطباطبا

حسین صبا موضعی خاص خود داشـت، ایـن روزنامـه از تحرکـات بـراوین در ایـران حمایـت          
. نمود زمان روزنامه نوبهار هم از گسترش روابط با رژیم جدید شوروي حمایت می              کرد، هم  می

اي خطاب بـه وزارت   با تمام این اوصاف براوین امیدي به پیشرفت کار خود نداشت، او در نامه           
دهد دولت ایران وي را به رسمیت شناسـد،   بریتانیا اجازه نمی که   دولت متبوع خود آورد      ۀخارج
 . اند که او خاك کشور را ترك نماید حتی پیشنهاد دادهها  آن

 رسـمی و  ةوزیر مختار دولت تزاري، نماینـد ) Von Etter (از نظر دولت ایران هنوز فون اتر
اتر حاضر نشـد سـفارت را بـه بـراوین تحویـل دهـد،       . رفت شمار می قانونی روسیه در ایران به    

چار شد محلی را اجاره کند و پرچم سـرخ را بـر   براوین هم بعد از مدتی اقامت در گراند هتل نا   
جـواري دولـت    که از رفتار مبتنی بر حسن هـم  دولت ایران هم با این. فراز آن به اهتزاز درآورد   

 دولت جدیـد را بـه   ةروي از دیپلماسی بریتانیا حاضر نشد نمایند جدید استقبال کرد، اما با دنباله    
 .)93 :1357 میروشنیکف(رسمیت شناسد 

دست گرفت، بدیهی است که او هم حاضر  که وثوق قدرت را به      وضع ادامه یافت تا آن    این  
مـدارك و  : نشد با براوین مالقات نماید؛ اما وثوق براي این کـار خـود دلیلـی معقـول تراشـید           

 به سـفارت ایـران    مأموریت رسمی براوین باشد وجود ندارد و او رسماً      ةاسنادي که نشان دهند   
________________________________________________________ 

 ق1336، 3نوبهار، ش  ـ8
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ها همه بهانه بود؛ دلیل اصلی امر این بـود کـه    به قول فرخ این )43: فرخ(فرستاده نشده است   
داد دولت ایران موجودیت رژیم جدید روسیه را به رسمیت شناسـد         سفارت انگلستان اجازه نمی   
الشعراي بهار،   به گزارش ملک،با این وصف. )همان(اي بیش نبود   و بحث مدارك براوین بهانه    

هـاي بـراوین اسـتقبال     یز اعضاي حزب دمکرات از سـخنان و وعـده      بسیاري از رجال ملی و ن     
 نوبهار آمده بود؛ براوین تالش کرد به هـر نحـو ممکـن بـا مقامـات ایـران                 ۀدر روزنام . کردند

هـاي   مالقات نماید، اما این امر به دشواري انجام شد؛ دشواري از این نظر که او پس از تالش       
 ایـن   9.رالممالک انصاري وزیر امورخارجه مالقـات کنـد        توانست فقط با مشاو    سرانجام ،فراوان

 در منـزل شخصـی   ، به جاي وزارت امورخارجه،دیدار باز هم برخالف عرف معمول دیپلماتیک 
 در ایـن مالقـات انصـاري در مـورد اصـول سیاسـت جدیـد دولـت روسـیه               .انصاري روي داد  

 :1370 انصـاري (ام شد ی غیررسمی انج یگوها و   االتی مطرح ساخت و در این زمینه گفت       وؤس
229(. 

 
 هاي بریتانیا واکنش

گذشـت، هنـوز    که نزدیک پنج ماه از اقامت براوین در تهـران مـی    با این،1297خردادماه سال  
بار براوین حق قضاوت کنسولی یا کاپیتوالسیون را       این.  رسمی صورت نگرفته بود    ةهیچ مذاکر 
اندکی بعـد روز  . لغو کردایران تحمیل شده بود،  انعقاد عهدنامه ترکمانچاي به ملّت   ةکه از دور  

بیست و هفتم این ماه براوین اعالم داشت دریاي خزر متعلق به ایـران اسـت و ایـران بـر آن             
هاي خود را آزادانه در این دریا به حرکت  تواند از این به بعد کشتی حاکمیت تاریخی دارد و می    

 ).Kapur 1966: 156 (درآورد
هـا از    امتیازاتی کـه روس ۀها اعالم کرد کلی  دولت ایران در روزنامه1297در تابستان سال  

 ترکمانچاي تا زمـان حـال را در   ۀشود، که این مقوله از عهدنام    اند ملغی اعالم می     ایران گرفته 
فوراً کمیسیونی به ریاست ذکاءالملک فروغی منعقد شد که مسیو پرنـی مستشـار              . گرفت برمی

 از افراد تأثیرگذار بود، اینان باید وضعیت مناسبات ایران و روسـیه            عدلیه هم در این کمیسیون    
گفتنـد ایـن نخسـتین     می. دادند هاي استعماري تزارها را مورد مطالعه قرار می     و الغاي عهدنامه  

کـه دول خارجـه مداخلـه     شود، به شرط ایـن     قدمی است که در راه استقالل ایران برداشته می        
 این بود کـه آیـا   ألهاما مس. ن هم کار خود را به درستی انجام دهند       نکنند و وزرا و مقامات ایرا     

________________________________________________________ 
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 این هـم  ؟هاي بیگانه را در آن شرایط محاکمه کند یا خیر هاي دولت توانست کنسول   ایران می 
و اال سایر امتیازات با این وضع روسیه به خـودي خـود    «ترین بخش از تصمیم دولت بود         مهم

 .)5319: 1377سالور (» الغاء شده است
توانستند موجودیت رژیـم جدیـد روسـیه را بـه رسـمیت              ها نمی   انگلیسی ،از آن سوي  

 منـافع  برضـد شناسند، زیرا اندکی بعد از پیروزي انقـالب اکتبـر، در تاشـکند شورشـی را             
نـام کـه    ) Sousitz (ها مردي بود سوسیتز    رهبر این شورش  . انگلستان رهبري کرده بودند   
 Fatemi ( منافع انگلستان بحرانی ساختبرضدو سیستان را مرزهاي افغانستان، خراسان 

1952: 138.(  
جـا علیـه    بـاره همـه    یک،شمسی 1298 میالدي مطابق با اواخر سال       1920ل سال   یدر اوا 

 رعد یکی از نشریاتی بود که همیشه بـه نحـوي از         ۀشد، روزنام   نفوذ بلشویسم هشدار داده می    
هـا در کشـورهاي دیگـر       کرد و از میزان نفوذ بلشویک       ی می یفرسا درباب این موضوع قلم    انحا

شد که گویا بلشویسم تمـام اروپـا    گونه به اذهان متبادر می  به واقع این  . آورد  سخن به میان می   
 سـقوط خواهـد   بـه زودي  نخستین سنگر این ایـدئولوژي    ۀنوردیده و ایران به مثاب     را درهم در  

تان، اوکراین، لهستان و بسیاري دیگر از کشـورهاي          آلمان، ایتالیا، مجارس   مربوط به اخبار  . کرد
 از نفوذ بلشویسم در ایران هـم اخبـار        .رسید  اروپاي غربی و شرقی در جراید ایران به چاپ می         

که اخبـار   زده شدند به ویژه این مردم به سرعت از این تبلیغات وحشت. شد  گوناگونی منتشر می  
 بـه  ،شـد  ها نسـبت داده مـی   اد و به بلشویک د  ضد و نقیضی از فجایعی که در گیالن روي می         

 . رسید تهران می
 حضور روسیه در گیالن استفاده کنند و موقعیت     ألکردند از خ    نیروهاي انگلیسی تالش می   

اعزام نیرو به باکو براي حمایـت       : جا مستحکم سازند، این تالش دو هدف داشت        خود را در آن   
 در گـیالن را  برتر قدرت  در آن زمان  اما  . از جمهوري مساوات و تسلط بر مناطق شمالی ایران        

داد، به همین دلیل تحرکات نیروهاي انگلسـتان در   خان جنگلی تشکیل می قواي میرزا کوچک  
براي نفرت از تجاوزات    «مردم رشت   . ت و انزجار عمومی مردم شد     شمال ایران باعث بروز نفر    

 در قسـمت  سـرانجام شکن دولت انگلیس نسبت به اکثـر قسـمت ایـران و       و اقدامات استقالل  
طومارهـاي  . ق در سبزه میدان رشت تجمع کردند  1336االول    ، روز جمعه دهم جمادي    »شمال

 قـواي انگلسـتان اسـت، امـا       برضـد دگی  فراوانی نوشته شد که حاکی از عزم مـردم در ایسـتا           
ل مقتضی اعتراضـات خـود   یهمچنین نوشته شد از دولت مرکزي ایران انتظار دارند که به وسا      
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 تجاوزات بریتانیا به اطالع جهانیان برسـاند، مـانع تعـدیات انگلسـتان شـود و پلـیس                   برضدرا  
 . 10ودتقاضاي دیگر پذیرفتن رسمیت براوین در تهران ب. جنوب را منحل سازد

ما براي چندمین دفعه دولت را متذکر شده و به   «: الشعراي بهار نوشت     ملک ، سوي دیگراز  
 اندکی بعد که نوشته شد ارتش سرخ      11»نمائیم پذیرفتن جدي سفیر بالشویک آن را توصیه می       

نیرو به انزلی اعزام داشته است، سیدضیاء برآشفت و نوشت کسانی در درون کشور، هدفی جـز    
هاي الزم را در اختیار قشـون انگلـیس    اینان بهانه .  نیروهاي انگلیس به تهران ندارند     کشانیدن
ایـن تحلیلـی   . کشی کنـد  دهند تا بریتانیا به عنوان مبارزه با کمونیسم، به کشور قشون    قرار می 

 .بود در خور تأمل و الزم است به اصل مطلب رعد اشاره کنیم
 حـاکی از  ،از انقالب بلشویکی هرچـه شـنیده شـد   بعد که  رعد نوشت  ۀسیدضیاء در روزنام  

 میلیتاریسم  ةگفتند که دور    گونه می    این .خودمختاري و آزادي ملل در تعیین سرنوشت خود بود        
 اراضـی بـین مـردم      .داري به سر رسیده و اصول نوینی جایگزین آن خواهـد گردیـد              و سرمایه 

 به صلح و دوستی خواهد داد؛ اما    نظامیان جاي خود را    ۀ مقاصد خونخواران  ،تقسیم خواهد شد و   
هرچـه  «شود چیست؟     چه به ایران مربوط می      آن. اخبار واصله حکایت از چیزهاي دیگري دارد      

 بـر وحشـت،   ،تـر گردیـد   تر و هر اندازه ریشه اقتدار تزاري منهـدم      دایره آزادي در روسیه وسیع    
 ۀ اعالمی ،تقرار لنین مخصوصاً متعاقب اس  . دهشت، غارت و سفاکی قشون روس در ایران افزود        

 جمهوري، روسـیه بالشـویکها   ۀافواج و اردوهاي روسی . تقسیم اموال و امالك وي اشاعه یافت      
، کرمانشـاه، همـدان،     ]سـاوجبالغ : کـذا [ارومیه، ساویج بالغ    . افسار خود گسیخته و پاره یافتند     

شـرمی   انی و بیوجد گونه بی  از هیچ،طعمه حریق حرص و آز خود قرار داده  ] را[زنجان، قزوین   
  12».مضایقت ننمودند

ـ       حمایـت آنـان از   ۀسیدضیاء استدالل کرد حمایت گروهی خاص از براوین، نبایـد بـه منزل
 ایران قلم ة ستارۀهاي افراطی کسانی که در روزنام  دیدگاه،به نظر او  . انقالب روسیه تلقی شود   

تر هشیار سازند، تا انگلـیس   ها را نسبت به خطر سرخ بیش   زدند، براي این است تا انگلیسی      می
 مبارزه با کمونیسم نیروهاي خـود  ۀ و به بهان اهمیت بدهد نسبت به این خطر بیش از حد الزم         

کـه در آن   سخن به میـان آورد، ایـن  اول سیدضیاء از تجربه جنگ جهانی . را به تهران بکشاند   
________________________________________________________ 
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بـه آلمـان، بـه واقـع      دادن بـیش از انـدازه      اهمیتاي با اقدامات افراطی خود و         زمان هم عده  
اي مشـابه     اینان باز هم نقشـه     ،به نظر او  . مسبب لشکرکشی انگلستان و روسیه به ایران شدند       

اند تا به عنوان حمایت از رژیم جدید روسیه، انگلستان را بترسانند و قشون این کشور را        کشیده
دانست که آب بـه   اي زیرکانه می سیدضیاء این را نقشه. بیش از پیش به اعماق کشور بکشانند      

اما خود وي صریحاً مدافع گسترش روابط با انگلستان بود، زیرا این را . ریزد  آسیاب انگلیس می  
 . کرد و بر این باور بود در این زمینه نباید رودربایستی کرد به نفع کشور ارزیابی می

 
 الدوله در برابر شوروي سیاست وثوق

لشویکی روسیه از براوین خواسـت بـه کشـور خـود           اندکی بعد از این مشاجرات قلمی، دولت ب       
کـه   جالـب ایـن  . )262: 1382یـا  ن مـرادي (از ایـران رفـت   » رنجیـده خـاطر  «بازگردد، بـراوین    

 وثـوق کـه بعـد از مشـاورالممالک بـه ایـن       ۀ وزیر امورخارجه وقـت کابینـ     ،الدوله فیروز   نصرت
انی کـه در اروپـا اقامـت        منصب منصوب شده بود، به دنبال رفـتن بـراوین از ایـران و در زمـ                

الدوله خواست متن پیشـنهادهاي او را بـه اطالعـش برسـانند و         با تلگراف رمز از وثوق     ،داشت
چـه  ] الدولـه  یعنـی وثـوق  [داده اسـت و از او   روس بلشویک به ایران چـه مـی      «یادآوري کنند   

خـود و یـا بـه    به صرافت طبع «الدوله این تقاضا را یا  آبادي، نصرت به قول دولت» .خواسته  می
 امـا نقشـه هرچـه بـود، دیگـر         .)137 :1371 آبـادي   دولـت (مطرح کرده بود    » خواست دیگران 

 .خیلی دیر شده بود
هـا خـدمتگزار دسـتگاه       توانست قبول کند مردي که سـال       گوید دولت ایران نمی    کاپور می 

 بـر  ینسـک  ایرا).Kapur 1966: 156 (دیپلماتیک تزارها بوده، با این سرعت تحول یافته باشـد 
اش از روسیه به هنگام وقوع انقالب، تصویري مناسبی  این باور است که براوین به دلیل دوري     

هـاي جدیـد     از دولت جدید نداشت و به همین دلیل نتوانست با آن شناخت ناچیز خود سیاست              
آبـادي بـر ایـن        دولت .)154 :1357 ایرانسکی و دیگران  (روسیه را به دولت ایران تفهیم نماید        

اور است که دستاورد براوین این بـود کـه تنفـر عمیـق مـردم ایـران از روسـیه را بـه دلیـل                    ب
 .)96 :1371 آبـادي   دولـت (هاي تزارها مبدل به نوعی احساس رضـایت نسـبی نمایـد              سیاست

 بـه ایـران   ا ر)I. Kolomitsov ( کولومیتسـف ،براوین به هرحال ناکـام مانـد و بـه دنبـال وي    
 اقـدامات   ۀبار زمانی کـه همـ       اما این  ؛ براوین در افغانستان تعیین شد     مأموریت جدید . فرستادند

 .مقدماتی براي انجام یک کودتا در ایران به نتیجه رسیده و منتظر یک فرصـت تـاریخی بـود            
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 توسـط دو  ،رفت حصار می که از غزنین به باال  در حالی 1299براوین روز بیست و نهم دي ماه        
 .)46 :1368 گرگانیمنشور (مرد افغان به قتل رسید 

واقـع      بـه  . حتی بعد از رفـتن بـراوین تغییـري نیافـت           ،برخورد وثوق با دولت جدید روسیه     
 تنها واقعیت این بود کـه بریتانیـا منتظـر    .کدام واقعیت نداشت   آمد، هیچ  پیشتری که   یها تحلیل

ر اتخـاذ  بود دولت جدید روسیه از هم فروپاشد و آنگاه سیاستی جدید در مرزهاي شمالی کشـو        
توانسـت   هاي تزاري را به حاشیه رانـده بـود، نمـی           همه زحمت روس   انگلیس که به آن   . گردد

 علـت، به همـین  . رقیبی را تحمل کند که تا حدي در برخی محافل ایران طرفدارانی یافته بود     
 وارد کشـور شـد، وثـوق        1918وقتی دومین سفیر شوروي یعنی کولومیتسف در تابستان سال          

 بار دیگـر  1919ژوئن . این روال تا سال بعد هم ادامه یافت . د با او مالقات کند    حتی حاضر نش  
هاي ایران به روسیه تزاري چشم   بدهیۀ آنان از کلی.ها تالشی نافرجام را صورت دادند      شوروي
 از سوي وزارت امورخارجه دولت متبوعش به ایـران  ه ک)L. Karakhan ( لئو کاراخان.پوشیدند

 امتیازات داده شده به تزارها، حقوق کاپیتوالسیون، بانک   ۀها، هم   وام ۀ کرد کلی  آمده بود، اعالم  
استقراضی روسیه و امتیاز خطوط آهن غیرقانونی است و توسـط دولـت جدیـد روسـیه ملغـی                   

 . شود اعالم می
 خود برانگیخت و برضدها را  ها هم پاسخی نداد، خشم شوروري الدوله به این پیام وقتی وثوق

 بریتانیا بر ةها براي پیشبرد اهداف خود در منطقه و مبارزه با سیطر زمان به بعد بود که آناز این 
 شدت عمل به خرج دادند و بعداً نیروي نظامی هم بـه شـمال         ،ایران و سایر کشورهاي منطقه    

ی کرد، در راستاي سیاست وزارت یاعتنا هاي شوروي بی که وثوق به پیام این. کشور اعزام نمودند
بدیهی است . شناخت رخارجه بریتانیا بود که تشکیل دولت جدید آن کشور را به رسمیت نمیامو

 خود بر ایران و سایر مناطق جهان به این سیاسـت مبـادرت     ۀکه بریتانیا براي تسلط همه جانب     
اما واکنش دولت وثوق طبیعی نبـود؛ او هـم تشـکیل دولـت جدیـد را بـه رسـمیت              . ورزید می
توانست از اوضاع جدید   در زمانی که می؛رو سیاست بریتانیا بود ن راستا دنبالهشناخت و در ای نمی

 بـا  ،برداري کند و مانع تسلط تمام عیار انگلیس بر کشور شـود             منافع ملی ایران بهره    در جهت 
کـه طـرف     بـدون ایـن  ؛ی خود زمینه تسلط همه جانبه بریتانیا را بر کشور مهیا ساخت  یاعتنا بی

هاي خود حتی در همان چارچوب قـرارداد        به مراد خود رسیده بود، به وعده       انگلیسی که اینک  
که  الدوله دولت جدید روسیه را به رسمیت نشناخت، اما شگفت این گفتیم وثوق.  عمل کند1919

 .  آذربایجان حمایت نمودةهاي بریتانیا از تأسیس دولت خودخواند در راستاي سیاست
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: عد که به قلم گریگور ایپکیان نوشته شده، بسـیار گویاسـت           رروزنامۀ   ۀ نوشت هدر این زمین  
نشـین قفقـاز هـم نـام       تركۀکه گرجستان و ارمنستان اعالم استقالل نمودند، منطق بعد از این  

 آذربایجـان یـا همـان    ةخود را به آذربایجان تغییر داد و بـه ایـن شـکل جمهـوري خودخوانـد            
کـه ایپکیـان خـود ارمنـی بـود، امـا         بـا ایـن  : جالب این استۀنکت. زاده شد   جمهوري مساوات 

 : اي عجیب نوشت که بخشی از آن به شرح زیر است مقاله
گردند حیـات یـک ملّـت جـوان اسـالمی تسـلیت        در این ایام که دول اسالمی ضعیف می      ...«

 ما یقین داریم این برادران ما سهم و شرکت مخصوصی در امور خیریه خواهند داشـت        .بخش است 
 پلیتیکـی شـناخته    ۀجنبـ  ... یعنی افکار جدیدي انتشار خواهنـد داد       ؛جدیدي خواهند نمود  و مأموریت   

وزیـر   نخسـت [نماید سیاستی که للویـد جـرج    شدن آنان به رسمیت؛ خیلی مهم است، زیرا ثابت می        
مقصود ما سیاست عدم مداخله در امـورداخلی روسـیه       .  حقیقت دارد  ،داشت  اعالم می ] وقت انگلیس 

ی یعـالی تحـت ریاسـت و راهنمـا         شـوراي  ، رسمیت دادن این دو جمهـوري جدیـد        ۀبه وسیل . است
انگلستان که قطعاً عامل بزرگ ایجاد این معنی بوده، سیاست گذشته را کـه عبـارت از مشـارکت و              

دارد کـه در عقایـد و    له معلـوم مـی  أاین مس. دهند  باشد خاتمه می   ،معاضدت با قواي ضد بولشویکی    
 .13»ها نسبت به روسیه یک تغییر بزرگ اساسی به ظهور پیوسته  سیاست آنافکار متفقین راجع به

که ایپکیان از تشکیل دولت آذربایجان حمایت کـرد، امـا در ایـن هنگـام جمهـوري             با این 
هاي افراطی  اي که حتی صداي روزنامه مساوات نیات خاصی در ارتباط با ایران داشت، به گونه    

 ایران یاد کـرد و نوشـت ایرانیـان بـه دلیـل      ةاز به عنوان عموزاد ایران از قفق ةستار. را در آورد  
اي    اما حاضـرند ایـن بـدهکاري را بـه گونـه            ؛حوادث و وقایع مشروطه به آن سامان بدهکارند       

 به همـین دلیـل از ایـن جمهـوري خودخوانـده خواسـتند دسـت از تشـبثات                    .مناسب بپردازند 
 تفکیـک مهـد زرتشـت را از    ،تـرم مسـاوات  گوینـد حـزب مح   جا می  در این «: آلود بردارد  خصم

در . کنـد  مملکت زرتشت تصمیم نموده و در راه اغواي برادران غیور آذربایجانی ما تشبثات می      
حـزب  ] منظـور انگلـیس اسـت   [امـان ایـران و اسـالم     ی دشمن بییگویند به راهنما    جا می  این

 ما و برادران عثمـانی مـا   ۀرغم منافع عالی محترم مساوات در مقام اقدامات بدتري است و علی        
به وسیله رؤساي سابق قشون روس در ایـران بـا یـک چنـین دولـت اجنبـی مشـغول روابـط              

  14»...!و خیلی چیزهاي دیگر. مخصوصی است
________________________________________________________ 

 ق1338، 226رعد، ش ـ 13
 ق1336، 98ستاره ایران، ش ـ 14
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 آچیق سوز دانست که در باکو منتشـر     ۀ ایران بهترین شاهد مدعا را مقاالت و اخبار روزنام         ةستار
صوص جمهوري مساوات به تبریز و رشت خبر داده بود، بدون  ت مخ أ و هی  ةشد و از اعزام نمایند      می
 این اعمال و اخبار را باعث خشم و یـاس         ،نویسنده. که دولت مرکزي ایران اطالعی داشته باشد        این

هاي خود را از تبریـز و   تأمردم ایران از قفقاز دانست و توصیه کرد بهتر است جمهوري مساوات هی       
 مثل دولت ایران که عنقریب یـک هیئـت   ؛به تهران گسیل نمایدتی أرشت فراخواند و در عوض هی    

 ایران دوست، پشتیبان و برادر دائمی شما خواهد بود ۀجامع! برادران«: العاده روانه باکو خواهد کرد فوق
 فداکاري خواهد کرد و ،و در این موقع تاریخی هرچه بتواند در طریق نجاح مرام عمومی آن برادران         

  15».تواند داشته باشد  صمیمیت و صداقت انتظاري نمیاز طرف شما هم جز
ت دولت گروهـی را بـه   أالدوله و درست در آن موقعیت بحرانی بود که هی   وثوق ةبه واقع در دور   

 گسـیل داشـت، اینـان بعـداً در بـاکو بـا رهبـران                ۀی به سمت روسـی    یریاست سیدضیاالدین طباطبا  
ی نیز بین خود منعقد نمودند، امـا بـر افتـادن            یرهاجمهوري مساوات هم مالقات کردند و قرار و مدا        

بعـد از سـقوط   .  باعث بازگشت گروه سیدضیاء به ایران شـد   ،ها  جمهوري مساوات به دست بلشویک    
 بحث گسترش روابط ایـران و شـوروي در دسـتور کـار قـرار               ،وثوق و به قدرت رسیدن مشیرالدوله     

 ۀ منجر به امضاي عهدنامـ سرانجامري شد و  سپهدار رشتی پیگی ۀ همین طرح بعدها در کابین     .گرفت
عهدنامه مودت را عمالً سیدضـیاء      . مودت شد که چند روزي بعد از کودتاي سوم اسفند امضا گردید           

 . بودآشفتهبه شدت علیه براوین و اقدامات او براز آن امضا کرد، کسی که چندماه پیش 
 ۀی پیمان دو جانبـ ینویس نها یش، پ1299هاي دي ماه سال  ت نمایندگی ایران در نیمه    أهی
ـ ایران .  بین طرفین توافق بـه عمـل آمـده بـود    ،در بسیاري از موارد. کرد  شوروي را تهیه می 

 تزارها را با ایران ملغـی کنـد و   ةها و قراردادهاي استعماري دور      پیمان ۀشوروي متعهد شد کلی   
.  سـازد ، باطـل  وضع شده بودحتی قراردادهاي استعماري دیگري را که با انگلیس درباره ایران      

ها، تعهدات و اموال گرفته شده        وثیقه ۀ نیز کلی  ؛هاي ایران به روسیه بخشیده گردید       بدهی ۀکلی
 اموال غیرمنقول آن به طرف    ۀمقرر شد بانک استقراضی روسیه و کلی      . از ایران بازگردانیده شد   

 تزاري در ایـران بـه   ۀ روسیها، خطوط تلگراف، امالك و مستغالت     جاده ۀکلی. ایرانی داده شود  
در بـاب دریـانوردي دریـاي    . ها به ایران تحویل شد هاي سفارتخانه و کنسولگري   جز ساختمان 

 مقـررات کاپیتوالسـیون باطـل اعـالم       . حقوق متساوي براي طرفین در نظر گرفتـه شـد          ،خزر
هـاي گمرکـی    گردید، مذاکرات براي تأسیس یـک کمیسـیون مشـترك بـراي تثبیـت تعرفـه             

________________________________________________________ 
  ـ همان15
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ات و واردات بین دو کشور شکل گرفت و سرانجام موافقت شـد نماینـدگی کنسـولی دو                صادر
 مقامات بریتانیا به سرعت ).Ghani 1998: 133 (وجود آید هاي مختلف به کشور در شهرستان

تر از همه دانستند که در برابر این امتیازات بسـیار    و مهم؛از این مذاکرات اطالع حاصل کردند   
نشینی نیروهاي بریتانیا از شـمال        یا عقب  1919شروطی مثل الغاي قرارداد     مهم، هیچ شرط و     

ها فقط خواسته بودند فرستاده ویـژه آنـان بـه ایـران، یعنـی                 شوروي. ایران در بین نبوده است    
 طـرف  ،بـا ایـن وصـف   . تئودور روتشتین را به مقام وزیر مختاري آن کشور در تهران بپذیرنـد    

ي خود از ایران و عدم پشتیبانی از جنبش جنگل را حـل نشـده   نشینی نیروها  شوروي نیز عقب  
این ). Ibid (نشینی آن شوند ی در ایران ندارند که خواستار عقب یگفتند نیرو  ها می  آن. باقی نهاد 

 جدیـدي در  ة دور، ادامه یافت و از آن به بعد 1299مناسبات تا زمان وقوع کودتاي سوم اسفند        
 . گرفتالمللی ایران شکل مناسبات بین

 
 گیري  نتیجه

طور بنیادین با ادوار قبل از آن تفاوت و تمایز   بعد از انقالب این کشور، بهةروابط ایران و روسیه در دور
که بتوانند انگلستان را از ایران بیرون نمایند و مانع از تحرکات این کشور در  ها براي این روس. داشت

 بـاب  ، تزارهاةاي امتیازات اقتصادي و سیاسی و حقوقی دور  و قفقاز شوند، تالش کردند با الغ       فرا رود 
 به ،برداري مناسب توانست در صورت بهره این تحول می. هاي ایران بگشایند روابط نوینی را با دولت  

هاي مقامات انگلستان  گیري هاي ایران در راستاي تصمیم    اما دولت  ؛نفع مصالح ملّی ایران تمام شود     
هـاي   نخستین و دومـین فرسـتاده  . طور مناسب استفاده کنند دست آمده به  حاضر نشدند از فرصت به    

هاي ایران مواجه شدند  ی دولتیاعتنا دولت جدید روسیه یعنی کارل براوین و ایوان کولومیتسف، با بی
که  با این.  روابط دو کشور کاري انجام دهند، به کشور خود بازگشتند يکه بتوانند در ارتقا     و بدون این  

 این تحوالت انگلستان .برداري مناسبی صورت نگرفت رات دیپلماتیک قطع نشد، اما چندان بهرهمذاک
را بیش از پیش هوشیار کرد تا دامنه نفوذ خود را به مناطق شمال شرقی و شمالی ایران در خراسان و 

 قـرارداد  الدوله  وثوقة این سیاست بود که دولت انگلستان توانست در دور       ۀدر ادام . گیالن بسط دهد  
 را براي مهـار    ش1299 کودتاي سوم اسفند     ، را منعقد سازد و به دنبال ناکام ماندن آن طرح          م1919

هاي بعد از کودتا همه  ها و اعالمیه ی که نخستین بیانیهیجا از آن. کردن روسیه در دستور کار قرار دهد
، به این شکل داشته باشندنه بینا  ها هم نتوانستند از آن تحلیلی واقع        ظاهري ضداشرافی داشت، روس   

 . غافلگیر شدند،ها در مقابل تحوالت ایران در این دوره آن
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