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صدور حكم اعدام براي سه همرزم دكتر مصدق
 20مهر سال  1333خورشيدي حكم دادگاه بدوي نظامي تهران در روزنامه ها چاپ شد كه به موجب آن دكتر حسين فاطمي ،مهندس احمد رضوي كرماني و دكتر علي شايگان از ياران دكتر مصدق
به اعدام محكوم شده بودند .اتهام آنان ضديت با سلطنت و اقدام براي حذف شاه اعالم شده بود .اين حکم بعدا در تجديدنظر نظامي نقض شد .مهندس رضوي كرماني (نماينده مردم كرمان) در
دوران حكومت دكتر مصدق نايب رئيس مجلس شوراي ملي بود ،همين سمتي كه مهندس باهنر (کرماني) از سال  1383برعهده گرفته است ،با همان وسعت نفوذ.

در سالروز انعقاد معاهده گلستان بررسی شد

یادداشت
برخی از اندیشمندان روم باستان
محمدعلینویدی
تبارشناسی تفکر  ،از نحوه انتقال و جریان فکر و علم از نسلی به نسل دیگر و از
عصری به عصر دیگر و از حوزه های تفکری سلف به حوزه های تفکری خلف  ،سخن
می گوید .تبارشناسی نشانی برخی از متفکران و اندیشمندان و دانشمندان هر عصر
و دوران را به آدمی  ،می آموزد و ریشه و نقش تفکر آنان را نمایان می کند ؛ یعنی،
اندیشمندان و دانشمندان که حامالن و عامالن انتقال اندیشه و علم از یک سو و
افزایش دهندگان انبان حکمت و دانش بشری از سوی دیگر  ،در اعصار گوناگون
است؛ در ساحت تبارشناسی تفکر مورد توجه و تفطن هستند .اتصال خردورزی و
حکمت بشری و فزونی علم و معرفت آدمی  ،در هر دوره ای به صاحبان فکر و علم و
قلم و نفوس قوی و فرهیخته و تعلیم دیده و عمل قویم و بنیان مند  ،سخت محتاج
است ؛ در واقع  ،بار اصلی مسؤولیت انتقال و اتصال اندیشه ها و علوم بعهده متفکران
و دانشمندان است.
یکی از بزرگترین امپراطوری های تاریخ بشر و جهان  ،همانا امپراطوری روم بوده
است ؛ بنابراین تالش برای شناخت درون مایه و تفکر جاری و ساری در این امپراطوری
امری بس عظیم و سترگ خواهد بود  ،تبارشناسی تفکر در روم باستان در این مسیر
و جهت معقول و موجه است و بررسی اجمالی جایگاه و نقش اندیشمندان روم باستان
در این راستا حائز اهمیت است.
لوکرتیوس لوکرسیوس  ، Lucreceتیتوس لوکرتیوس کاروس  ،فیلسوف و شاعر و
اندیشمند و خردمند اپیکوری مسلک و اپیکورگرای اهل روم باستان بوده است ؛ تاریخ
تولد و فوت وی اجماال( ۵۵-۹۹ق.م) می باشد ؛ یعنی  ،در نیمه نخست سده اول پیش
از میالد می زیسته است.
اثر بزرگ و ماندگار لوکرتیوس  ،که نام وی را در ردیف اندیشمندان بزرگ و شعرای
بنام زبان التینی و از حکمای دوران باستان روم و دنیای قدیم در آورده است  ،منظومه
ای است بنام  ، de rerum natura،یا در باره ی طبیعت اشیاء که در حقیقت شرح
و بیان فلسفه طبیعی و اخالقی اپیکوروس فیلسوف معروف یونانی است۰
نظر اصلی لوکرتیوس از نظم و شرح این منظومه و کتاب این فکر و معرفت  ،این بوده
است که بشر را از ترس ها و وحشت های ناشی از خرافات و اعتقادات بی اساس  ،نجات
دهد و ثابت کند که روح یک امر مادی است که با تولد انسان به وجود می آید و با مرگ
او از میان می رود و اگر چه خدایان وجود دارند  ،ولی کاری به کارهای انسان ندارند.
لوکرتیوس می گوید هیچ چیز از عدم بوجود نمی آید و هیچ چیز و موجودی معدوم
نمی شود .جهان نامتناهی است و مرکب است از فضا یا خالء نامتناهی  ،یعنی جز
الیتجزی  ،و تفکر ذی مقراطیس .تعداد اتمها نامتناهی است ولی انواع آنها متناهی است
؛ و با تغییر مسیر و جهت اتمها حرکت جدیدی در مسیر اتمها ایجاد می شود  ،حرکت
اتمها پیوسته و دارای جهت عمودی است ؛ بنابراین  ،روح از اتمهای بسیار کوچک و
ظریف تشکیل شده است.
لوکرتیوس  ،از اصول اتم گرایی  ،ماهیت ذهن و روح  ،تبیین و توضیح حس و فکر و
پدیده آمدن دنیا و پدیده های آن  ،بحث کرده است ؛ از نظر وی  ،معرفت انسان از راه
حواس و استدالل او از راه عقل حاصل می شود .رهبر اخالق و رفتار انسان  ،احساس
لذت و الم است و هدف انسان در زندگی باید این باشد که چنان رفتار کند که لذت
بیشتر و رنج کمتر نصیب او شود .لوکرتیوس  ،در منظومه خود  ،عقاید هراکلیتوس و
امپدوکلیتوسو آناکساگورس و رواقیان را مورد نقد و نفی قرار داده است .منظومه ی
لوکرتیوس  ،شامل شش کتاب و زبان التینی است ؛ لوکرتیوس با مهارت و خردمندی
اصطالحات فلسفی و علمی یونانی را غنا بخشیده و در شکل گیری زبان علمی و فکری
در زبان التین نقش ممتازی ایفا کرده است.
سیسرو (سیسرون) Cicero
سیسرو زاده  ۱۰۶و در گذشته  ۴۳قبل از میالد بوده است .مارکوس تولیوس سیسرو،
خطیب و فیلسوف و سیاستمدار و نویسنده روم باستان و از بزرگترین و مشهورترین
متفکران تمام تاریخ روم بوده است ؛ سیسرو در توسعه و گشایش مسیر فرهنگ روم
بسیار نقش آفرین بوده است.
سیسرو حکمت و دانش آموخته سه مکتب بزرگ فلسفی  ،یعنی  ،مکتب رواقی ،
مکتب اپیکوری و مکتب شکاکیت بود ؛ در واقع  ،هنر اصلی او این بود که لب و مغز
فلسفه و تفکر یونان را به نیکی درک کرده بود و با خردمندی و توانایی فراوان آن تفکر
را با فرهنگ التین تطبیق داده و موجب توسعه و تکمیل و غنای فرهنگی زبان و تمدن
روم شده بود .در حدود نهصد نامه ی سیسرو برای دوستان و خویشاوندان  ،بهترین
آیینه و نمایانگر و بیانگر وضعیت و دغدغه های روم باستان می باشد .مخالفت با آنتونی
سیاستمدار نظامی روم در زندگی سیسرو برجسته است ؛ زیرا  ،سیسرو می گفت ،
آنتونی جمهوری روم را بسوی دیکتاتوری می برد ؛ فلذا  ،سیسرو جان خود را از دست
داد و سر و دست او را قطع کردند و چرخیدن و قطع شدن دست سیسرو نماد تقویت و
حرکت نظام بسوی دیکتاتوری در روم تلقی شد ؛ سیسرو در دو رساله خود بنام اولین
و دومین از حکومت جمهوری دفاع کرده است
نامه های او بهترین مرجع برای فهم اوضاع اجتماعی و سیاسی روم باستان است و
سبک وی در ادب و خطابت سالیان سال سرمشق دیگر اندیشمندان بود و نظر او بیشتر
رواقی بود ولی در واقع معجون و التقاطی از آموزه های مکاتب فکری یونانی و تجارب
التینی بوده است .انتقال تفکر و فلسفه و بخشی از علوم از یونانی به التین مدیون و
مرهون تالش ها و پشتکار سیسرو بوده است ؛ او و لوکرتیوس  ،پایه گذاران اصلی
زبان فلسفی و علمی التین بوده اند .کتابی هم در خصوص ماهیت خدایان دارد که در
موضوع کیهان شناسی است و از آثار فکری روم باستان قلمداد می شود.
سنکا  ،لوسیوس سنکا Lucius -Seneca
اهل روم تولد  ۴پیش از میالد و مرگ  ۶۵میالدی در رم ایتالیا .فیسلوف رواقی ،
سیاستمدار  ،نمایشنامه نویس و معلم و مشاور نرون امپراتور .با توجه به کیفیت زندگی
و نحوه مرگ وی  ،رومیان باستان از سنکا به حرمت و نیکی نام می برند و زندگی وی
را شرافتمندانه می دانند .سنکا نیز تعلق فکر و دل به رواقیان داشت و رسایلی نیز در
تأیید این نحله در اخالق و فلسفه نگاشته است.
سنکا را اهل هنر و ادب بیشتر بخاطر نگارش تراژیهای نه گانه اش می شناسند (مدیا
،فدرا  ،آگاممنون  ،اودیپ  ،تویستس) در آثار دوره رنسانس و ادبیات متأخر اروپا ،این
نمایش نامه ها تأثیر بسیار داشته است (کتاب سنکا  ،زنان  -تروا و نونستس) مطالب
ارزنده در این خصوص دارد .سنکا رسایلی نیز در باره  ،فیزیک و نجوم و جغرافیا و
کاینات جو  ،تألیف کرده است ؛ در آثار سنکا  ،اساطیر یونانی مضمون نمایشنامه
ها است ؛ لیکن  ،سنکا تراژدی یونانی را از آسمانها به زمین آورده است ؛ این نشان
و نماد تفکر رومی است ؛ زمینی کردن و زمینی شدن .در آثار سنکا و خصوصا در
نمایشنامه های وی  ،شخصیت ها چهره ای کامال انسانی و واقعی بخود گرفته اند ؛
مضمون آثار او بیش از هر چیزی واجد  ،عشق و نفرت و انتقام است .بنابراین  ،سنکا ،
در واقع  ،پل و پیوند دوره روم باستان و دوران متأخر بوده است.
اپیکتیتوس  ، Epitetesفیلسوف و اندیشمند روم باستان در پایان قرن اول و آغاز
قرن دوم میالدی می زیسته است .او نیز از مکتب اخالقی و فلسفی رواقیان متأثر بوده
است ؛ در اصل و تبار  ،پیرو سقراط و دیوجانس بود ؛ این گرایش و تعلق در گفت
وگوهای اپیکتیتوس آمده است .از نظر وی امور دنیا بر دو قسم است قسمی در اختیار
انسان است و قسمی از اختیار انسان خارج است ؛ آزادی و استقالل اراده و عزم در
اختیار آدمی است و انسان می تواند اراده و عزم خود را به نحو شایسته بسازد ؛ اصل نظر
و فکر او نیز در همین معنا نهفته است .در سده بعد و در عصر جدید از اندیشه و علم
اپیکتیتوس  ،در علوم مشاوره شناختی و رفتاری بهره فراوان کرده اند ؛ زیرا در قرن اول
میالدی او چنین نوشته است  ،مردم قبل از این که از برخورد با رویدادها رنجیده شوند
 ،بیشتر از برداشت های خود از آنها  ،متأثر می شوند.
مطالعه در تاریخ علم و اندیشه  ،خصوصا تاریخ علم جرج سارتن  ،برای درک و فهم
نقش دانشمندان و متفکران روم باستان نافع است.

فرازوفرودهاي تاريخ ايران شاهد چشم طمع ها و
دست اندازي هاي متعددي ازسوي دول بيگانه برپهنه
اين سرزمين است كه شايد يادآوري آن تلخ ،اما
عبرت آموزنسل امروز و فرداست.
دوره جنگ هاي اول ميان ايران و روسيه تزاري با انعقاد عهدنامه
گلستان و واگذاري بخشهايي از خاك ايران به روسيه پايان يافت
اما برخي بندهاي اين عهدنامه ابهام داشت؛ ازجمله اين كه تعيين
خط مرزي در عهدنامه گلستان با اين مضمون كه هر كشوري تا
هر جا كه تصرف كرده ،بماند مبهم بود؛ از اين رو نماينده ايران
ابوالحسن شيرازي براي حل بحران مرزي و حل اختالفات راجع
به گنجه ،شيروان وطالش به روسيه رفت .
باالخره مذاكرات سياسي و ارتباطات ديپلماتيك بر سر گوگچاي
( واقع در سرحدات قراباغ ) كه از لحاظ سوق الجيشي و تسلط
بر ايروان ،براي ايران حائز اهميت بود ،ادامه پيدا كرد ولي نماينده
روس ،اين منطقه را حق كشور خود ميدانست.
در جنگهاي  1241-1242فتواي برخي علما از جمله
كاشف الغطاء ،سبب تهييج احساسات ديني ايرانيان و مقاومت
سپاه ايران در مقابل روسيه شد كه عدم كاميابي ميرمولف را در
جنگ در پي داشت و در نتيجه پاسكوويچ به فرماندهي سپاه
قفقاز منصوب شد.
گرچه عباس ميرزا وليعهد ايران بهترين ارتش خود را در
سردارآباد كه مهمترين منطقه در ارس بود،متمركز ساخت ،اما به
دليل نرسيدن آذوقه ،روحيه سپاه متزلزل شد و عاقبت سردارآباد
به تصرف روس ها درآمد .قواي ايران از ساحل سمت چپ رود
ارس به طرف آذربايجان رانده شد و سپاه روس به پيشروي خود
به طرف تبريز و پايتخت ادامه داد.
روابط به ظاهر مسالمت آميز سياسي روس ها باعث شد تا
ايران فرصت تجهيز پيدا نكند و توان دفاع در مقابل روس ها را
از دست بدهد و در نهايت خسته از عدم حمايتهاي مالي ،در
ناحيه تركمنچاي در مقابل سپاه پاسكوويچ شكست بخورد .مك
دونالد ،سفير انگليس در تهران نيز كه از پيشروي روس ها بيش
از فتحعلي شاه به هراس افتاده بود ،شاه را در قبول شرايط صلح
تشويق كرد.
سرانجام با خدعه روس ها و تالش پنهاني انگليس ها عهدنامه
ننگين ديگري بعد از عهد نامه گلستان به نام عهدنامه تركمنچاي
در شعبان  1243قمري  /فوريه  1828به ايران تحميل شد.
اين عهدنامه در دو نسخه تنظيم و پس از امضاي نمايندگان
ايران و روسيه تزاري بين آنها مبادله شد.
امضاي اين عهد نامه پايان كار نبود و پس از آن روسيه تزاري
عهدنامه ها و توافقنامه هاي ديگري را به ايران تحميل كرد كه در

تلخی های یک عهدنامه ننگين

زير به آنها اشاره میشود:
از جمله يك عهد نامه تجاري كه به موجب آن حق اعزام
كنسول و نماينده تجاري به هر منطقه از مناطق ايران در صورت
صالحديد روس ها قابل انجام بوده و تمام بازار ايران بدون هيچ
س در همه جاي ايران ميتوانند
مانعي با اين مضمون كه :اتباع رو 
تجارت كنند و در صورت وفات ،اموال منتقله و غيرمنتقله آنها،
بدون هيچ مانعي از احكام واليات متعلق به دولت روس است در
اختيار روس ها قرار گرفت.
از گذشته هاي دور تا سال  1192خورشيدي ( 1813ميالدي)
كه قرار داد گلستان برملت و دولت ما تحميل شد ،مالكيت و
حاكميت ملت ايران بر درياي مازندران بالمنازع بود و سرتاسر
كرانههاي جنوبي ،باختري و نيز بخش اعظم كرانههاي شرقي اين
دريا در مالكيت و حاكميت دولت ايران قرار داشت.
در اثر جنگهاي دوره اول امپراتوري روسيه عليه ايران و از
دست رفتن بخش هايي از قفقاز ،مالكيت و حاكميت بالمنازع
ايران بر درياي مازندران خدشه دار شد.
در پي جنگهاي دوره دوم روسيه عليه ايران و تحميل قرارداد

اعلیحضرت قضا و قدرت ،خورشید رایت ،پادشاه جم جاه و امپراطور عالی دستگاه
ممالک باالستقالل کل ممالک آمپیریه روسیه و اعلیحضرت قدر قدرت ،کیوان رفعت،
پادشاه اعظم سلیمان جاه ،ممالک باالستقالل کل ممالک شاهانه ایران به مالحظه کمال
مهربانی و اشفاق علیتین که در ماده اهالی و رعایای متعلقین دارند رفع و دفع عداوت و
دشمنی که بر عکس رأی شوکت آرای ایشان است طالب و به استقرار مراتب مصالحه
میمونه و دوستی جواریت سابقه مؤکده را در بین الطرفین راغب می باشند ،با حسن
الوجه رأی علیتین قرار گرفته در انجام این امور نیک و متصوبه از طرف اعلیحضرت
قدر قدرت پادشاه اعظم باالستقالل کل ممالک روسیه به عالیجاه معلی جایگاه جنرال
لیوتنال سپهساالر روسیه و مدیر عساکر ساکنین جوانب قفقازیه و گرجستان ،ناظم
امور و مصالح شهریه والیات غوبرنای و گرجستان و قفقازیه و حاجی طرخان و کارهای
تمامی ثغور و سرحدات این حدودات و سامان ،امرفرمای عساکر سفاتین بحر خزر،
صاحب حمایل الکساندر نویسکی ذی حمایل مرتبه اولین آنای مرتبه دار رابع عسکریه
مقتدره حضرت گیورکی ،صاحب نشان و شمشیر طال المرقوم به جهت«رشادت و
بهادری» نیکالی رتیش چف اختیار کلی اعطا شده و اعلیحضرت قدر قدرت واال رتبت،
پادشاه اعظم ،مالک باالستقالل کل ممالک ایران هم عالیجاه معلی جایگاه ،ایلچی بزرگ
دولت ایران که مأمور دولتین روم و انگلیس بودند ،عمده االمرا و االعیان ،مقرب درگاه
ذی شأن و محرم اسرار نهان و مشیر اکثر امور دولت علیه ایران از خانواده و دودمان
وزارت و از امرای واقفان حضور در مرتبه دویم آن ،صاحب شوکت عطایای خاص
پادشاهان خود از خنجر و شمشیر و کارد مرصع و استعمال ملبوس ترمه و اسب مرصع
یراق میرزا ابوالحسن خان را که در این کار مختار بالکل نموده اند حال در معسکر روسیه
و رودخانه زیوه من محال گلستان متعلقه والیات قراباغ مالقات و جمعیت نمودند .بعد
از ابراز و مبادله مستمسک مأموریت و اختیار کلی خود به یکدیگر و مالحظه و تحقیق
امور متعلق به مصالحه مبارکه به نام پادشاهی عظام قرار و به موجب اختیار نامجات
طرفین ،قیود و فصول و شروط مرقومه را الی االبد مقبول و منصوب و استمرار میداریم:
فصل اول -بعد از این ،امور جنگ و عداوت و دشمنی که تا حال در دولتین علیتین
روسیه و ایران بود به موجب این عهدنامه الی االبد مقطوع و متروک و مراتب مصالحه
اکید و دوستی و وفاق شدید در بین اعلیحضرت قضا قدرت ،پادشاه اعظم امپراطور
مالک باالستقالل کل ممالک روسیه و اعلیحضرت خورشید رایت ،پادشاه دارا شوکت
ممالک ایران و وارث و ولیعهدان عظام و میانه دولتین علیتین ایشان پایدار و مسلوک
خواهد بود.
فصل دویم -چون پیشتر به موجب اظهار و گفتگوی طرفین قبول و رضا از جانبین
دولتین شده است که مراتب مصالحه در بنای اسطاطوسکوادپریز ندیم یعنی طرفین در
هر وضع و حالی که الی قرارداد مصالحه الحالیه بوده است از آن قرار باقی و تمامی الکای
والیات خوانین نشین که تا حال در تحت تصرف هر یک از دولتین بوده کماکان در
تحت ضبط و اختیار ایشان بماند ،لهذا در بین دولتین علیتین روسیه و ایران به موجب
خط مرقومه ذیل سنور و سرحدات مستقر تعیین گردیده از ابتدای اراضی آدینه بازار
یدی بلوک رود ارس و از باالی کنار رود
به خط مستقیم از راه صحرای مغان تا به معبر ٌ
ارس تا ایصال و الحاق رودخانه کپنک چای به پشت کوه مقری و از آن جا خط حدود
سامان والیات قراباغ و نخجوان از باالی کوه های آلداگوز به دره لکر می رسد و از آنجا به
سرحدات قراباغ و نخجوان و ایروان و نیز رسدی از سنور گنجه جمع و متصل گردیده،
بعد از آن حدود مزبوره که والیت ایروان و گنجه و هم حدود قزاق و شمس الدین لو را تا
به مکان ایشیک میدان مشخص و منفصل می سازد و از ایشیک میدان تا باالی سر کوه
های طرف راست طرق و رودخانه های حمزه چمن و از سر کوههای پنبک الی گوشه
حدود محال شوره گل و از گوشه شوره گل از باالی کوه برفدار آلداگوز گذشته از سر حد
محال شوره گل و میانه حدود قریه سدره وارنیک به رودخانه آرپه چای ملحق و متصل
شده معلوم و مشخص می گردد و چون والیات خوانین نشین طالش در هنگام عداوت و
دشمنی دست به دست افتاده ،لهذا به جهت زیاده صدق و راستی حدود والیات طالش
مزبوره را از جانب انزلی و اردبیل بعد از تصدیق این صلحنامه از پادشاهان عظام ،معتمدان
و مهندسان مأمور که به موجب قبول و وفاق یکدیگر و به معرفت سرداران جانبین ،جبال
و رودخانه ها و دریاچه و امکنه و مزارع طرفین تفصی ً
ال تجدید وتمیز و تشخیص می سازند
آن را نیز معلوم و تعیین ساخته آنچه در تحریر این صلحنامه در دست و در تحت تصرف

تركمنچاي( 1828ميالدي  1206 -خورشيدي) سرزمين قفقاز
از ايران جدا شد و حضور امپراتوري مزبور را در درياي مازندران
پررنگ تر كرد.با توجه به شرايط مطرح شده  ،عهد نامه بعدي
انعقاد قرارداد آخال( 1181ميالدي  1260 -خورشيدي) بود كه
بر اساس آن كرانههاي خاوري درياي مازندران نيز تحت حاكميت
دولت روسيه تزاري قرار گرفت.
پس از پيروزي انقالب كمونيستي در شوروي ،لنين براي
اثبات حسن نيت خود نسبت به ملل ضعيف جهان تمام امتيازات
استعماري دولت تزاري پيشين را لغو كرد .دولت صمصام السلطنه
نيز از اين فرصت استفاده كرد و در  18شوال  1336در مصوبهاي
الغاي قرارداد تركمنچاي و ديگر امتيازات واگذار شده به دولت
روسيه تزاري را اعالم کرد كه اين اقدام شامل لغو امتياز قضاوت
كنسولي(كاپيتوالسيون) براي اتباع روسيه نيز ميشد .با لغو قرارداد
تركمنچاي به طور منطقي بخش تصرف سرزمين هاي ايران نيز
از اين قراردادها بايد ملغي ميشد .اما مصوبه دوم يعني استرداد
حاكميت ايران بر آن مناطق همان طور كه انتظار ميرفت ،توسط
دولت بريتانيا رد شد و به اين واسطه بخش هايي از خاك كشور

متن معاهده گلستان

جانبین باشد معلوم نموده ،آن وقت خط حدود والیت طالش نیز بر اسطاطوسکوادپریز
ندیم مستقر و معین ساخته هر یک از طرفین آنچه در تصرف دارد بر سر آن باقی خواهد
ماند و همچنین در سرحدات مزبوره فوق اگرچیزی از خط طرفین بیرون باشد معتمدان
و مهندسان مأموره طرفین هر یک طرف موافق بیرون باشد معتمدان و مهندسان مأموره
طرفین هر یک طرف موافق اسطاطوسکوادپریز ندیم رضا خواهد داد.
فصل سیم -اعلیحضرت قدر قدرت ،پادشاه اعظم مالک باالستقالل کل ممالک ایران
به جهت ثبوت دوستی و وفاقی که به اعلیحضرت خورشید رتبت ،امپراطور کل ممالک
روسیه دارند به این صلحنامه به عوض خود و ولیعهدان عظام تخت شاهانه ایران والیات
قراباغ و گنجه که اآلن موسوم به الیزابت پول است و الکای خوانین نشین شکی ،شیروان،
قوبٌه ،دربند ،بادکوبه و هر جا از والیات طالش را با خاکی که اآلن در تحت تصرف دولت
روسیه است و تمامی داغستان ،گرجستان ،محال شوره گل ،آچوق باش ،کورنه ،مینگرلی،
آبخازی و تمامی الکا و اراضی که در میانه قفقازیه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه
از اراضی دریای قفقازیه الی کنار دریای خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالک
آمپیریه روسیه می داند.
فصل چهارم -اعلیحضرت خورشید رایت ،امپراطور قدر قدرت ،پادشاه اعظم ممالک
ایران به جهت اثبات این معنی که بنابر همجواریت طالب و راغب است که در ممالک
شاهانه ایران مراتب استقالل و اختیار پادشاهی را در بنای اکید مشاهده و مالحظه نمایند،
لهذا از خود و از عوض ولیعهدان عظام اقرار می نمایند که هر یک از فرزندان عظام ایشان
که به ولیعهدی دولت ایران تعیین می گردد هر گاه محتاج به اعانت و امدادی از دولت
روسیه باشد مضایقه ننماید ،تا از خارج کسی نتواند دخل در مملکت ایران نماید و به
امداد و اعانت روس دولت ایران مستقر و محکم گردد ،و اگر در سر امور داخله مملکت
ایران فیمابین شاهزادگان مناقشتی دولت روس را در آن میانه کاری نیست ،تا پادشاه
وقت خواهش نماید.
فصل پنجم -کشتیهای دولت روسیه که برای معامالت بر روی دریای خزر تردد
می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و
نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت
به آنها بشود .کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله
روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه
اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد .کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به
طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق
در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق
معمول گردد و أحدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای
خزر نداشته باشد.
فصل ششم -تمام اسرایی که در جنگها گرفته شده اند یا اینکه به اهالی طرفین اسیر
شده از کریستیان و یا هر مذهب دیگر باشند می باید الی وعده سه ماه هاللی بعد از
تصدیق و خط گذاردن در این عهدنامه از طرفین مرخص و رد گردیده هر یک از جانبین
خرج و مایحتاج به اسرای مزبوره داده به قرا کلیسا رسانند و وکالی سر حدات طرفین
به موجب نشر اعالمی که در خصوص فرستادن آنها به جای معین به یکدیگر می نمایند
اسرای جانبین را باز دریافت خواهند کرد و آنانکه به سبب تقصیر یا خواهش خود از
مملکتین فرار نموده اند ،أذن به آن کسانی که به رضا و رغبت خود اراده آمدن داشته
باشند داده شود که به وطن خود مراجعت نمایند ،و هر کس از هر قومی چه اسیر و چه
فراری که نخواسته باشد بیاید کسی را با او کاری نیست و عفو و تقصیرات از طرفین نسبت
به فراریان اعطا خواهد شدtamson.
فصل هفتم -عالوه از قرار و اظهار مزبوره باال رأی بیضا ضیای اعلیحضرت کیوان رفعت،
امپراطور اعظم روسیه و اعلیحضرت قدر قدرت ،پادشاه اعظم ممالک ایران قرار یافته که
ایلچیان معتمد طرفین که هنگام لزوم مأمور و روانه دارالسلطنه جانبین می شوند بر وفق
لیاقت رتبه امور ،کلیه مرجوعه ایشان را حاصل و پرداخت و سجل نمایند و به دستور سابق
وکالیی که از دولتین ،بخصوص حمایت ارباب معامالت در بالد مناسبه طرفین تعیین و
تمکین گردیده زیاده از ده نفر عمله نخواهند داشت و ایشان به اعزاز شایسته مورد مراعات
گردیده و به احوال ایشان هیچ گونه زحمت نرسیده ،بل زحمتی که به رعایای طرفین
عاید گردد و به موجب عرض و اظهار وکالی مزبوره رضای ستمدیدگان جانبین داده شود.

ايران براي هميشه از اين كشور جدا شد.
چهل سال پس از تحميل قرارداد آخال قراردادي ميان
اتحاد شوروي به عنوان جانشين امپراتوري روسيه تزاري
و دولت ايران به امضا رسيد كه به قرارداد  (1921مودت )
معروف است.
بر پايه فصل يازدهم اين قرارداد 23(،آذر 1300ـ  14دسامبر
 )1921دو دولت ايران و شوروي از حق برابر در زمينه كشتيراني
در درياي مازندران برخوردارند .مه م تر اين كه در قرارداد مزبور و
حتي قراردادهاي پيشين هيچ سخني از تحديد حدود ،ميان ايران
و روس ،در درياي مازندران به ميان نيامده است .به همين دليل
حاكميت و مالكيت بر درياي مازندران به صورت مشاع متعلق به
دولتهاي ايران و اتحاد شوروي است.
در اين فصل چنين قيد شده است كه :نظر به اين كه مطابق
اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه ،عهدنامه منعقده در
فوريه  1828مابين ايران و روسيه در تركمنچاي كه فصل  8آن
حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود ،از درجه
اعتبار ساقط است ،مع هذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت
مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو با لسويه حق
كشتيراني آزاد را زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
سال ها بعد از عهد نامه اوليه تركمنچاي ،يعني روز پنجم
فروردين ماه  25(1319مارس  )1940قراردادي ميان ايران و
شوروري درباره بحر پيمايي در درياي مازندران به امضاء رسيد.
اين قرارداد بيش از آن كه جنبه حقوقي داشته باشد ،از ديد
بازرگاني و كشتي راني داراي اهميت است .چنانچه در بند  4ماده
 12قرارداد بحرپيمايي مي خوانيم :هر يك از طرفين متعاهدتين،
ماهيگيري در آبهاي ساحلي خود تا حد  10ميل دريايي را به
كشتي هاي خود اختصاص داده و اين حق را برخود محفوظ
مي دارد كه واردات ماهيهاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي
هايي كه زير پرچم او سير نمايند ،از تخفيفات و مزاياي خاصي
بهره مند سازند.
روزگاري كه درياي مازندران در حاكميت مطلق ايران قرار
داشت  ،حاكميت ضعيف ايران ،طبق اين قرارداد ننگين بر مشاع
بودن آن صحه گذاشت .
در طول زمان ،بخش هايي از سرزمين پهناور ايران جدا و به
همسايه شمالي واگذار شد و همچنين با عقد قراردادهايي كه تنها
مي توان ننگين شان خواند ،امتيازاتي به دول بيگانه اعطا شد كه
نشان از ضعف دستگاه حكومتي و سيستم خودكامه پادشاهان
قاجار داشت .تبعات اين حاتم بخشي ها ،همچنان بر زندگي
اين ملت سايه افكنده و نسل هاي بعد تاوان اين سرسپردگي به
بيگانگان را به گونه اي ديگر پرداختند.

فصل هشتم -در باب آمد و شد قوافل و ارباب معامالت در میان ممالک دولتین علیتین
اذن داده می شود که هر کس از اهالی تجار بخصوص به ثبوت اینکه دوست رعایا و ارباب
معامالت متعلقه به دولت بهیه روسیه و یا تجار متعلق به دولت علیه ایران می باشند ،از
دولت خود یا از سر حدداران تذکره و یا کاغذ راه در دست داشته باشند ،از طریق بحر و
بر به جانب ممالک این دو دولت بدون تشویش آیند و هر کس هرقدر خواهد ساکن و
متوقف گشته به امور معامله و تجارت اشتغال نمایند ،و زمان مراجعت آنها به اوطان خود
از دولتین مانع ایشان نشوند .آنچه مال و تنخواه از امکنه ممالک روسیه به والیات ایران و
نیز از طرف ایران به ممالک روسیه برند و به معرض بیع رسانند و یا معاوضه با مال و اشیاء
دیگر نمایند ،اگر در میان ارباب معامالت طرفین بخصوص طلب و غیره شکوه و ادعایی
باشد به موجب عادت مألوفه به نزد وکالی طرفین یا اگر وکیل نباشد نزد حاکم آنجا رفته
امور خود را عرض و اظهار سازد تا ایشان از روی صداقت ،مراتب ادعای آنها را مشخص
تعرض و
و معلوم کرده ،خود و یا به معرفت دیگران قطع و فصل کار را ساخته نگذارند ٌ
زحمتی به ارباب معامالت عاید بشود.
در باب تجار طرف ممالک روسیه که وارد ممالک ایران می شوند مأذون خواهند
بود که اگر با اموال و تنخواه خودشان به جانب ممالک پادشاهانه دیگر که دوست
ایران می باشند بروند از طرف دولت ایران بی مضایقه تذکرات راه به ایشان بدهند
و همچنین از طرف دولت روس در ماده تجارت اهالی دولت ایران که از خاک
ممالک روسیه به جانب سایر ممالک پادشاهانه که دوست دولت روسیه باشند می
روند ،معمول خواهد شد.
وقتی که از رعایای دولت روسیه در زمان توقف و تجارت .در ممالک ایران فوت شده
باشد اموال و امالک او در ایران بماند چون مایعرف او از مال رعایای دولت دوست است،
لهذا می باید اموال مفوت به موجب قبض الوصول شرعی رد و تسلیم ورثه مفوت گردد و
نیز اذن خواهد داد که امالک مفوت را اقوام او بفروشند ،چنانکه که این معنی در ممالک
روسیه و پادشاهان دیگر دستور و عادت بوده متعلق به هر دولت باشد مضایقه نمی نمایند.
فصل نهم -باج و گمرک اموال تجار طرف دولت بهیه روسیه که به بنادر و بالد ایران
می آورند از یک تومان پانصد دینار در یک بلده گرفته از آنجا با اموال مزبوره به هر والیت
ایران بروند چیزی مطالبه نکرده و همچنین از اموالی که از ممالک ایران بیرون می آورند
آن قدر گرفته زیاده به عنوان خرج و توجیه و تحمیل و اختراعات چیزی از تجار روسیه
تجار ایران که به
با شر و شلتاق مطالبه نشود و به همین نحو در یک بلده باج و گمرک ٌ
بنادر و ممالک روسیه می آورند و یا بیرون می برند به دستور گرفته ،اختالفی به هیچ
وجه نداشته باشند.
فصل دهم -بعد از نقل اموال تجار به بنادر کنار دریا و یا آوردن از راه خشکی به بالد
سرحدات دولتین اذن و اختیار به تجار و ارباب معامالت طرفین داده شده که اموال
خودشان را فروخته و اموال دیگر خریده و یا معاوضه کرده ،دیگر از امنای گمرک و
مستاجرین طرفین اذن نخواسته باشند ،زیرا که بر ذمه امنای گمرک و مستأجرین الزم
است که مالحظه نمایند تا معطلی و تأخیر در کار ارباب معامالت وقوع نیافته ،باج خزانه
را از بایع یا از مبیع (یا از مشتری) هر نوع با هم سازش می نمایند بازیافت دارند.
فصل یازدهم -بعد از تصدیق و خط گذاردن در این شروط نامه ،وکالی مختار دولتین
علیتین بالتأخیر به اطراف جانبین اعالم و اخبار می نمایند و امر اکید بخصوص بالمره
ٌ
ترک و قطع امور عداوت و دشمنی به هر جا ارسال خواهند کرد .شرط این شروط
نامه الحاله که بخصوص استدامت مصالحه دائمه طرفین مستقر و دو قطعه مشروحه با
ترجمان خط فارسی مرقوم و محرر و از وکالی مختار مأمورین دولتین علیتین مزبوره
بالتصدیق و با خط و مهر مختم گردیده و مبادله با یکدیگر شده است می بایست از طرف
اعلیحضرت خورشید رتبت .پادشاه اعظم ،امپراتور اکرم ،مالک کل ممالک روسیه و از
جانب اعلیحضرت قدر قدرت ،پادشاه واال جاه ممالک ایران به امضای خط شریف ایشان
تصدیق گردد و چون این صلحنامه مشروحه مصدقه می باید از هر دو دولت پایدار به
علیتین در مدت سه ماه هاللی وصول گردد.
وکالی مختار برسد ،لهذا از دولتین ٌ
تحریرآ فی معسکر روسیه در رودخانه زیوه من محال گلستان متعلقه قراباغ به تاریخ
بیست و نهم شهر شوال المکرم سنه یک هزار و دویست و هشت ( )۱۲۰۸هجری نبوی
مطابق دوازدهم ماه اکتوبر سنه یک هزار و هشتصد و سیزده  ۱۸۱۳عیسوی سمت
تحریر رفت.

