
 
  و رابطھ با ایران»بلشویسم«

رسید دولت روسیھ از این پیمان و اقدام  ھا بھ امضا الدولھ با انگلیسي توسط وثوق 1919كھ پیمان معروف  1298از ھفدھم مرداد 
توانستھ بودند  دولتمردان جدید مسكو كھ كمي پیش از آن. انتقاد را تا لغو آن پیمان ادامھ داد دولت ایران در امضاي آن انتقاد كرد و این

دانستند و با  ھا را ھم پیمان رژیم تزاري مي یكسو انگلیسي سالھ تزاري را براندازند، از 300در جریان انقالب كمونیستي، حكومت 
كشورھاي ھمسایھ و رفع  ورزیدند و از سوي دیگر براي پیشبرد مقاصد خود در منطقھ نیازمند جلب حمایت مي اقدامات آنان مخالفت

 . ھاي ایجاد شده بھ وسیلھ حكومت تزاري بودند كدورت

روسھاي «داخلي موسوم بھ  بھ ویژه براي بلشویكھائي كھ از فرداي پیروزي خود سرگرم جنگھاي مسلحانھ با ضد انقالب این تالش
 . بودند اھمیت بھ سزائي داشت» سفید

بھ كسب اعتبار  داري اروپا، نیاز بلشویكھا چون تفاوت ماھوي حكومت كمونیستي لنین با حكومتھاي سرمایھ بھ عبارت دیگر، عواملي
رویاروئي با مخالفان داخلي، حكومت جدید روسیھ را  اي و ھمچنین رفع ھرگونھ دغدغھ برون مزي براي تمركز قوا در منطقھ

ارضي ایران  اكتبر نیروھاي خود را از داخل شھرھاي ایران فرا بخواند، حمایت خود را از تمامیت واداشت تا پس از پیروزي انقالب
بدیھي است این رویكرد بیش از آنكھ احترام بھ . عمل آورد اعالم كند و از ھرگونھ قراردادي كھ ناقض استقالل ایران باشد انتقاد بھ

 . استقالل ایران باشد نوعي فرصت طلبي سیاسي بود حاكمیت ملي و تمامیت ارضي و

یافتن بر آبھاي آزاد  دست. اند بلشویكي ، آشكارا نگاھي استعماري و توسعھ طلبانھ نسبت بھ ایران داشتھ روسھا تا قبل از وقوع انقالب
، الحاق شمال ایران بھ روسیھ و راه یافتن بھ »روسیھ نوین« و تسلط بر خلیج فارس براساس وصیت نامھ پطر كبیر بنیانگذار

جنگھاي طوالني  اساس. اجزاء متفاوت سیاست خارجي روسیھ تا پیش از انقالب كمونیستي آن كشور بود ھندوستان از طریق ایران،
تركمنچاي و گلستان و جدا شدن تعدادي از شھرھاي شمالي ایران و  ایران و روسیھ در دوران فتحعلي شاه قاجار كھ بھ تحمیل پیمانھاي

و تقسیم ایران  1915 و 1907عالوه بر این انعقاد قراردادھاي . منجر شد، در ھمین چارچوب قابل تفسیر است انضمام آنھا بھ روسیھ
نفت شمال و كشتیراني در خزر، تشكیل نیروي نظامي قزاق در  ھاي نفوذ روسیھ و انگلیس، امتیاز خواھي روسھا در مورد بھ حوزه

 . است كمونیست در ایران راھھائي براي تسھیل نفوذ روسیھ بھ داخل خاك ایران بوده شمال ایران و تأسیس حزب

قاجار و بخصوص دوره حكومت ناصرالدین شاه بھ  دخالت روسیھ و ھمچنین انگلیس در امور داخلي ایران در دوران حكومت سلسلھ
 امتیازات متعددي كھ دو ابرقدرت براي خود كسب كرده بودند، كار بھ جائي رسیده بود كھ در آن سالھا گذشتھ از. اوج خود رسید

رضایت و صالحدید آنان بھ كوچكترین كاري  كردند و شاه ایران بدون سفیران این دو كشور مانند دو پادشاه در ایران حكومت مي
. داري را در خود داشت نیز مقاومت كردند ھاي غربي مملكت كھ الگوھا و شیوه آنھا حتي در برابر نھضت مشروطھ. زد دست نمي

راه حتي تا مرحلھ بھ توپ بستن  روسھا در این. با تزویر و فریب، و روسھا با قدرت نظامي در برابر این حركت ایستادند ھا انگلیسي
با وجود آنكھ در آستانھ جنگ اول جھاني دولت . ملي نیز پیش رفتند و ساختمان مجلس شوراي) ع(اماكني چون بارگاه امام رضا 

درآورده بودند و  بھ دفعات اعالم كرده بود، نظامیان روس بخش شمالي ایران را تا اصفھان تحت اشغال خود ایران بیطرفي خود را
ً اداره امور مالي ایران را نیز در دست گرفتند 1915ھا و بھ موجب پیمان  ھجري شمسي در یك تباني با انگلیسي 1294در  ◌َ  . متفقا

بود صرفنظر  اي امتیازات كھ دولت تزاري در كشورھاي مجاور بھ زور كسب كرده روسیھ، آنھا از پاره پس از پیروزي بلشویكھا در
ً لغو  كردند و مستشاران و نظامیان خود را از این كشورھا و از جملھ ایران فراخواندند و قراردادھاي استعماري دوره تزاري را رسما

در امور داخلي ایران  اقدامات ھمانگونھ كھ گفتھ شد، صوري و مصلحتي بوده و بھ منزلھ پایان دخالتھاي روسیھ با این حال این. كردند
حضور نظامي خود را در ایران حفظ كردند و براي كسب امتیازات  نبود، چنانكھ آنان در خالل جنگ دوم جھاني و تا سالھا پس از آن،

  .انداختند آوردند و موجي از خود مختاري طلبي را در استانھاي آذربایجان و كردستان براه نفتي بر دولت ایران فشار
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