
عهدنامه  دوستی
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و

جمهوری شوروی روسیه
١٩٢١ میالدی



مواد عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری 
شوروی روسیه كه در جلسه 23 قوس سنه ��300 اجازه مبادله 

آن داده شده است.
چون دولت ایران از یك طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراكی 
ش��وروی روس��یه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند كه 
روابط محكم و حسنه  همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین 
ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند كه داخل مذاكره 
در این باب ش��ده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وكالی 

مختار خود نمودند.
از طرف دولت ایران علی قلی خان مشاورالممالك2 از طرف دولت 
جمهوری اتحادی اشتراكی شوروی روسیه گه ُاركی واسیلویچ 
چیچرین و لومیخائیلویچ كاراخان وكالی مختار مزبور پس از 
ارائه اعتبارنامه های خود كه موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه 

بوده در آنچه ذیاًل ذكر می شود توافق نظر حاصل نمودند.

�- 23 قوس �300 = 23 آذر �300 خورشیدی = �6 دسامبر ��92
2-علی قلی خان مشاوراملمالک = علی قلی خان انصاری )متولد �248 خورشیدی 
- وفات �3�9 خورشیدی( فرزند میرزاحسن خان نایب الوزراه، از �280 تا �283 

خورشیدی.
مست: نیابت و مستش��اری سفارت  ایران در پطرزبورگ، در �294 خورشیدی 
در کابینه ی فرمانفرما و در �296 خورش��یدی در کابینه  ی مستوفی املمالک و 
در کابینه ی صمصام الس��لطنه و در �297 خورشیدی در کابینه ی وثوق الدوله 
وزیر خارجه بود. به منایندگی دولت ایران در کنگره ی صلح ورسای تعیین شد 

)فرهنگ معین جلد 6(
کنگره ی صلح ورس��ای پیمان صلحی اس��ت که به جنگ جهانی اول پایان داد 

)سال �9�9 میالدی( 
)دایرةالمعارف فارسی - جلد سوم - غالمحسین مصاحب(
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فصل اول
دولت ش��وروی روس��یه مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی 
سیاس��ت روسیه نس��بت به ملت ایران مندرجه در مراسالت 
�2 نوامبر �9�8 و 26 آوریل ��9�9 یكمرتبه دیگر رسمًا اعالن 
می نماید كه از سیاس��ت جابرانة كه دولت های مس��تعمراتی 
روسیه كه به اراده كارگران و دهاقین این مملكت سرنگون شدند 

نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعًا صرف نظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به اینكه ملت ایران مستقل و 
سعادتمند شود و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات الزمه 
را بنماید. دولت ش��وروی روسیه تمام معاهدات و مقاوالت و 
قراردادهایی را كه دولت تزاری روس��یه با ایران منعقد نموده 
و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار 

ساقط شده اعالن می نماید.

فصل دوم
دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری كه 
بدون رضایت ملل آسیا به بهانه تأمین استقالل ملل مزبوره با 
سایر ممالك اروپا در باب شرق معاهداتی منعقد می نمودند كه 
بالنتیجه منجر به استمالك آن می گردید اظهار تنفر می نماید.

این سیاست جنایت كارانه را كه نه تنها استقالل ممالك آسیا را 
منهدم می نمود بلكه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران 
اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه 

بدون هیچ شرطی نفی می نماید.

�-4 تیرماه �298 خورشیدی دولت شوروی طی یادداشتی اصول سیاست 
خود را در ایران تشریح کرد )باقر عاقلی- روزشمار تاریخ ایران، جلد اول( 
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نظر به آنچه گفته ش��د و مطابق اصل مذكوره در فصل اول و 
چهارم این معاهده، دولت ش��وروی روسیه استنكاف خود را 
از مشاركت در هر نوع اقدامی كه منجر به تضعیف و محفوظ 
نماندن س��یادت ایران بش��ود اعالن نموده و كلیه معاهدات و 
قراردادهایی را كه دولت سابق روسیه با ممالك ثالث به ضرر 
ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار 

ساقط می داند. 

فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند كه سر حد مابین 
ایران و روس��یه را مطابق تعیین كمیس��یون سرحدی ��88 
تصدیق و رعایت نمایند. ضمنًا بواس��طه عدم میلی كه دولت 
ش��وروی روسیه از استفاده از ثمرة سیاست غاصبانه دولت 
تزاری سابق روسیه دارد، از انتفاع از جزایر عاشوراده� و جزایر 
دیگری كه در س��واحل و الیت استرآباد ایران واقع می باشند 
صرف نظ��ر كرده همچنین قریه فی��روزه را با اراضی مجاورة 
آن كه مطابق قرارداد 28 مای 2�893از طرف ایران به روسیه 

انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد. 

میانه،  )بزرگ،  سابق  کوچک  جزیره ی  سه   - عاشوراده=آشوراده  �-جزایر 
کوچک( جنوب شرقی دریای خزر، شرق شبه جزیره ی میانکاله که بواسطه ی 
به عنوان جزیره وجود  به میانکاله متصل شده اند و دیگر  فرو نشستن دریا 
ندارند. پایگاه مرزی آشوراده )بخش بندرشاه، شهرستان گرگان( در انتهای 
میانکاله واقع است و با اسکله ی بندرشاه 3 کیلومتر فاصله دارد و دارای شعبه 
دکترغالمحسین  اول-  جلد  فارسی-  )دایرةالمعارف  است.  از شیالت  مهمی 

مصاحب( 
 )May 28, 1893(-2
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دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد كه ش��هر سیرخس� 
معروف به س��رخس روس یا سرخس كهنه با اراضی مجاور 
آن كه منتهی به رودخانه  سرخس می شود در تصرف روسیه 

باقی بماند.
طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترك2 
و س��ایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و 
ضمنًا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای 
حل كلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و ارضی یك كمیسیون 

�-شهر سرخس - بخش، شمال شهرستان مشهد )دارای 47 آبادی از شمال 
و شرق به ترکمنستان محدود است هری رود از شرق آن می گذرد- بادهای 
�20 روزه دارد. گردنه ی معروف مزدوران در دهستان مزدوران از این بخش 
است. محصولش کنجد، زیره و میوه است. دام داری در آن رایج است، گوسفند 
قراکل دارد،  مرکزش سرخس در �80 کیلومتری شرق مشهد است. شهر قدیم 
سرخس بر جاده ی طوس بر مرو و بر ساحل شرقی رود تجن قرار داشت و 
در قرن چهارم هجری قمری شهری بزرگ و از حیث جمعیت نصف مرو بود. 
مؤلفین قدیم ایرانی و عرب، بنای آن را به کیکاوس، افراسیاب و ذوالقرنین 
نسبت داده اند. از بزرگانی که از این سرزمین برخاسته اند، فضل بن سهل و 
برادرش حسن بن سهل، وزیران مأمون و احمدبن طیب سرخسی را می توان 

نام برد.

2-اترک = رود خراسان شمالی- که از کوه های هزارمسجد در شمال شرقی 
قوچان سرچشمه  می گیرد و به خلیج حسینقلی در جنوب شرقی دریای خزر 
می ریزد. طول آن را در مأخذ مختلف 500، 540، 580 و حتی 600 کیلومتر ضبط 
کرده اند. رود اترک  ابتدا عمدتًا بجانب غرب روان شده از شیروان و از شمال 
بجنورد و مراوه تپه می گذرد. در دهکده ی مرزی چات، ریزابه ی عمده ی آن، 
می ریزد.  آن  به  ترکمنستان  از  روسی(   SUM( یا سومبار    )Simbsr( سیمبار 
سپس در امتداد جنوب غربی روان شده دلتایی تشکیل می دهد و به خلیج 
حسینقلی می ریزد. به موجب قرارداد �882 ایران و روسیه ی تزاری، رود اترک 
از چات به بعد خط مرزی دو کشور تعیین شد. در  تاریخ 20 مرداد �336 
هجری خورشیدی )�� ماه اوگوست �957 میالدی( دولتین ایران و شوروی 
موافقت نامه ای در تهران امضا نمودند در بابت تنظیم طرح های مقدماتی جهت 
اترک،  و  ارس  رودهای  از قسمت های مرزی  و متساوی  استفاده ی مشترک 
به منظور آبیاری و تولید نیروی برق و برطبق مفاد آن، بر اثر ساختمان سد و 
مخزن بر روی رود اترک، �7/500 هکتار از اراضی ترکمنستان و همین مقدار 
آبیاری خواهد شد و احتیاجات محل به نیروی برق مرتفع  ایران  اراضی  از 

خواهدگردید. )دایرةالمعارف غالمحسین مصاحب- جلد اول( 
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مركب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.

فصل چهارم
ب��ا تصدیق این كه هر یك از ملل حق دارد مقدرات سیاس��ی 
خود را بالمانع و آزادانه حل نماید هر یك از طرفین از مداخله 
در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر كرده و جدًا خودداری 

خواهد نمود.

فصل پنجم
طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند كه:

� - از تركیب و یا توقف تشكیالت و یا دستجات )كروپ ها( به هر 
اسم كه نامیده شوند و یا اشخاص منفرد كه مقصود تشكیالت 
و اشخاص مزبور مبارزه با ایران و روسیه و همچنین ممالك 

متحده با روسیه باشد در خاك خود ممانعت نمایند.
و همچنین در گرفتن افراد قش��ونی و یا تجهیزات نفرات برای 
صفوف قش��ون و یا قواء مسلحه تش��كیالت مزبوره در خاك 

خود ممانعت نمایند. 
2 - به كلیه ممالك و یا تشكیالت قطع نظر از اسم آن تشكیالت 
كه مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده 
ش��ود كه به خاك هر یك از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام 
آنچه را كه ممكن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد 

نموده یا عبور دهند.
3 - با تمام وسائلی كه به آن دسترس باشد از توقف قشون و 
یا قواء مسلحه مملكت ثالث دیگری در صورتیكه احتمال برود 
توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت 
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متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاك خود و متحدین خود 
ممانعت نمایند. 

فصل ششم
طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل كردند كه هر گاه 
ممالك ثالثی بخواهند بوسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه 
را در خ��اك ایران مجری دارند یا خاك ایران را مركز حمالت 
نظامی برضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنًا خطری سرحدات 
دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه و یا متحدین آن را تهدید 
نماید و اگر حكومت ایران پس از اخطار دولت شوروی روسیه 
خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد 
داش��ت قشون خود را به خاك ایران وارد نماید تا اینكه برای 
دفاع از خود اقدامات الزمه نظامی را بعمل آورد دولت شوروی 
روس��یه متعهد است كه پس از رفع خطر بالدرنگ قشون خود 

را از حدود ایران خارج نماید.

فصل هفتم
نظر با اینكه مالحظات مذكوره در فصل 6 می توانند  همچنین در 
باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین 
متعاهدتین موافق هستند كه اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع 
دولت ثالثی باشند كه از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب 
مقاصد خصمانه نسبت بروسیه استفاده نمایند دولت شوروی 
روسیه حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبوره را 

از دولت ایران بخواهد.



عهدنامه ی دوستی منعقده بین دولت َعّلیه ایران و جمهوری شوروی روسیه �

فصل هشتم
دولت ش��وروی روس��یه انصراف قطعی خود را از سیاس��ت 
اقتصادی كه حكومت تزاری روس��یه در شرق تعقیب می نمود 
و ب��ه دولت ای��ران نه از نقطه نظر توس��عه اقتصادی و ترقی 
ملت ایران بلكه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعالن 

می نماید.
بنابر این دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به 
قروضی كه دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر كرده و 
آن گونه استقراض ها را فسخ شده و غیرقابل تأدیه می شمارد 
همچنین دولت ش��وروی روس��یه از تمام تقاضاهای راجع به 
انتفاع از عواید ایران كه وثیقه اس��تقراض های مذكوره بودند 

صرف نظر می نماید.

فصل نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اصول نفی سیاست مستعمراتی 
سرمایه داری كه باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده 
و می باشد از انتفاع در كارهای اقتصادی روسیه تزاری كه قصد 

از آنها اسارت اقتصادی ایران بود صرف نظر می نماید. 
بنابر این دولت ش��وروی روس��یه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی 
وكلیه مطالبات و بدهی بانك اس��تقراضی ایران� را و همچنین 
�- بانک استقراضی ایران در این جا مقصود بانک استقراضی روس است. 
این بانک برای رقابت با بانک شاهنشاهی در زمان ناصرالدین شاه قاجار در 
ایران تأسیس گردید. در �268 هجری قمری )معادل ��23 خورشیدی - �852 
میالدی( ناصرالدین شاه امیتاز ایجاد بانک و حق انحصاری حراج عمومی را 
به یکی از اتباع روسیه داد و بانک استقراضی به صورت یک شرکت خصوصی 
تشکیل شد و چندی به معامالت رهن اشیاء منقول پرداخت. بعدًا دولت روسیه 
بانک  گرفت.  خود  بدست  را  آن  اداره ی  و  کرده  خریداری  را  شرکت  سهام 
استقراضی شعبه هایی در شهرهای شمالی ایران دایر کرد و دامنه ی عملیات 
خود را از معامالت منقول، به رهن اموال غیرمنقول کشانید. این بانک عالوه 
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كلی��ه دارایی منقول و غیرمنقول بانك مزبور را در خاك ایران 
بملكیت كامل ملت ایران واگذار می نماید.

توضیح آنكه در شهرهایی كه مقرر است قنسولگری های روسیه 
تأسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانك استقراضی 
ایران وجود داش��ته و مطابق این فصل ُنه )9( منتقل به دولت 
ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد كه یكی از آن خانه ها 
را مجانًا برای اس��تفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه 

برای محل قنسولگری روسیه واگذار نماید.

فصل دهم
دولت شوروی روسیه كوشش سیاست مستعمراتی دنیا را كه 
در ساختن راه ها و كشیدن خطوط تلگرافی در ممالك غیر برای 
تأمین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی 
كرده و مایل اس��ت كه وس��ایل مراودات و مخابرات كه برای 
استقالل و تكمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد باختیار خود 
ملت ایران واگذار ش��ود و ضمنًا به قدر امكان خسارت وارده 
به ایران بواس��طه قشون دولت تزاری جبران شود. لهذا دولت 
ش��وروی روسیه موسسات روسی ذیل را بالعوض به ملكیت 

قطعی ملت ایران واگذار می نماید:
� - راههای شوسه از انزلی به تهران و از قزوین به همدان با 

تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذكوره.
ب( خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیا به دریاچه ارومیه 

با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر.
ت( اس��كله ها و انبارهای مال التجاره و كشتی های تجاری و 
بر مردم )مخصوصًا مالها، اعیان و درباریان( به دولت نیز قرض می داد. به 
موجب همین معاهده نامه، قروض دولت ایران که متجاوز از چهل میلیون منات 

روسی بود، ملغی گردید )دایرةالمعارف غالمحسین مصاحب-جلد اول( 
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كرجیها و كلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومی با تمام متعلقات 
آنها.

ث( تمام خط��وط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و 
اثاثیه كه در حدود ایران بتوس��ط دولت سابق تزاری ساخته 

شده است.
ج( بندر انزل��ی )پر( با انبارهای مال  التجاره و كارخانه چراغ 

برق و سایر ابنیه.

فصل یازدهم
نظ��ر به اینك��ه مطابق با اصول بیان ش��ده در فصل اول این 
عهدنامه، عهدنام��ه منعقده در �0 فوریه �828 مابین ایران و 
روس��یه در تركمانچای� نیز كه فصل 8 آن حق داشتن بحریه 
را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط 
است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند كه از 
زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق كشتی رانی آزاد 

را در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

فصل دوازدهم
دولت شوروی روس��یه پس از آنكه رسمًا از استفاده از فواید 
اقتص��ادی كه مبتنی بر تف��وق نظامی بوده صرف نظر نموده 
اعالن می نماید كه عالوه بر آنچه در فصل ُنه و ده ذكر شد سایر 
امتیازات نیز كه دولت سابق تزاری عنفًا برای خود و اتباع خود 

�- معاهده ای که بعد از یک سلسله جنگ های سخت در قفقاز و آذربایجان بین 
س��پاهیان ایران و روس، در پنجم شعبان �243 هجری قمری )فوریه ی �828( 
در ده ترکمانچای، بخشی از شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی بر رود 
ترکمانچای 33 کیلومتری شمال غربی میانه و �00 کیلومتری تبریز، بین دولتین 

ایران و روس امضا شد. )دایرةالمعارف غالمحسین مصاحب-جلد اول(
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از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.
دولت ش��وروی روس��یه از زمان امضاء ای��ن عهدنامه تمام 
امتیازات مذكوره را اعم از آنكه به موقع به اجرا گذارده ش��ده 
باش��ند و یا گذارده نشده باشند و تمام اراضی كه به واسطه 
آن امتیازات تحصیل ش��ده اند به دولت ایران كه نماینده ملت 

ایران است واگذار می نماید.
لذا اراضی و مایملكی كه در ایران متعلق به دولت تزاری سابق 
بوده محوطة سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه 
و اثاثیه موجوده در آنها همچنین محوطه و ابنیه و اثاثیه جنرال 
قونسولگریها و ....... ؟؟؟� قونسولگریهای سابق روسیه در 

ایران در تصرف روسیه باقی می ماند. 
توضی��ح آنك��ه دولت ش��وروی روس��یه از ح��ق اداره كردن 
قری��ه زرگنده2 متعلق به دولت س��ابق ت��زاری بود صرف نظر 

می نماید.

فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می دهد كه امتیازات و مایملكی 
را كه مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است بتصرف 
و اختی��ار و یا اس��تفاده هیچ دولت ثال��ث و اتباع دولت ثالثی 
واگذار ننم��وده و تمام حقوق مذكوره را برای رفاه ملت ایران 

محفوظ بدارد. 
�- متأسفانه این عبارت در قرارداد خوانا نبود. از شما خواننده ی عزیز تقاضا 
داری��م با مراجعه به اصل قرارداد ک��ه در صفحات پایانی همین کتابچه چاپ 
ش��ده، م��ا را یاری دهید و چنانچ��ه موفق به خواندن آن ش��دید، با ما متاس 

بگیرید. 
2- آبادی زرگنده، جزء شهرستان شمیرانات، در طرفین جاده ی قدیم تهران به 
تجریش، در جنوب تجریش و محل تابستانی سفارت های ترکیه و اتحاد جماهیر 
ش��وروی سوسیالیس��تی بوده اس��ت. )برگرفته از دایرةالمعارف غالمحسین 

مصاحب-جلد دوم( 
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فصل چهاردهم
با تصدیق اهمیت ش��یالت� س��واحل بحر خزر برای اعاش��ة 
روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبالت فعلی 
خود نس��بت به شیالت مزبوره حاضر است كه با اداره ارزاق 
جمهوریت اتحادی اشتراكی شوروی روسیه قراردادی در باب 
صید ماهی با ش��رایط خاص كه تا آن زمان معین خواهد شد 

منعقد نماید. 
همچنین دولت ایران حاضر است كه با دولت شوروی روسیه 
داخل مطالعه وس��ایلی كه حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط 
مذك��وره در فوق امكان رس��اندن مواد ش��یالت مزبوره را به 
روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراكی روسیه تأمین 

بنماید بشود.

فصل پانزدهم
دولت ش��وروی روسیه نظر به اصول اعالم شده خود در باب 
آزادی عقاید مذهبی مایل است به  تبلیغات مذهبی كه مقصود 
باطن��ی از آن اعمال نفوذ سیاس��ی در ت��ودة مردم و كمك به 

دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالك اسالمی خاتمه دهد. 
بنابر این دولت شوروی روسیه انحالل تمام هیئت های روحانی 
را كه در ایران، دولت س��ابق تزاری تاس��یس كرده بود اعالن 
می نماید و اقدام خواهد نمود كه بعدهًا از روسیه به ایران اینگونه 

هیئت ها اعزام نشوند.
دولت شوروی روسیه اراضی و ابنیه و دارایی هیئت ارتودكس 
�- شیالت )جمع شیل، که در سواحل دریای مازندران و مخصوصًا در گیالن، 
صید  و انداخنت بهدام برای رودخانه عرض در که چوب از است سدی به  معنی
ایران  آبهای و سواحل در ماهی از بهرهبرداری سازمان نام میسازند(. ماهی

در بحر خزر و در رودخانه های شمال ایران و یا در خلیج فارس می باشد..
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را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیئت 
مزبوره را بالعوض به ملكیت دائمی ملت ایران كه دولت ایران 

نماینده آن است واگذار مینماید.
دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن 

مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.

فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسلة دولت شوروی به تاریخ 25 اپریل �9�9 
راجع بامكان قضاوت قونسول ها به اتباع روسیه ساكن ایران و 
همچنین اتباع ایرانی ساكن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده 
دارای حقوق مس��اوی با س��كنه محلی بوده و محكوم قوانین 
مملكت متوقف فیها خواهند بود و به تمام كارهای قضایی آنها 

در محاكم محلی رسیدگی خواهد شد.

فصل هفدهم
اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی 

و تأدیه هر نوع مالیات نظامی یا عوارض نظامی معاف هستند.

فصل هجدهم
اتب��اع ایران در روس��یه و اتباع روس��یه در ای��ران در آزادی 
مسافرت در داخله مملكت دارای حقوقی می باشند كه باتباع دول 

كاملةالوداد به غیر از دول متحده باروسیه واگذار می شود.

فصل نوزدهم
طرفی��ن معظمتی��ن متعاهدتین در مدت قلیل��ی پس از امضاء 
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عهدنامه اقدام به تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. 
وسایل منتظم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیة قیمت آن 
و همچنین طرز دریافت و میزان حق گمركی كه از طرف ایران بر 
مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی 
كه بوسیله كمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشكیل خواهد 

شد معین خواهد گردید.

فصل بیستم
طرفین معظمتی��ن متعاهدتین متقاباًل بهمدیگ��ر حق ترانزیت 
می دهند كه از طریق ایران و یا طریق روس��یه به ممالك ثالثی 
مال التج��اره حم��ل نمایند. ضمنًا بر مال التجاره حمل ش��ده 
عوارض بی��ش از آنچه از مال التجارة دول كامله الوداد غیر از 
ممالك متحده با جمهوری اتحادی شوروی روسیه اخذ می شود 

نباید تعلق بگیرد.

فصل بیست و یكم
طرفی��ن معظمتین متعاهدتین در اق��ل مدت پس از امضاء این 
عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران 
و روسیه خواهند نمود شرایط روابط مذكوره در قرارداد خاص 

پستی و تلگرافی معین خواهد شد.

فصل بیست و دوم
برای تثبیت روابط ودادیه همجواری و تهیه موجبات درك حسن 
نی��ت همدیگر كه پس از امضاء ای��ن عهدنامه فیمابین برقرار 
می ش��ود هر یك از طرفین معظمتی��ن متعاهدتین در پایتخت 
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طرف مقابل نماینده مختار خواهند داش��ت كه چه در ایران و 
چه در روس��یه دارای حق مصونیت خارج از مملكت و )اكتری 
توریالیته(و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و 
همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملكتین نسبت به نمایندگان 

سیاسی خواهند بود. 

فصل بیست و سوم
طرفی��ن معظمتین متعاهدتین به نیت توس��عه روابط مملكتین 
متقاباًل در نقاطی كه برضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس 
قونسولگری ها خواهند نمود. حقوق و صالحیت قونسولها در 
ق��رارداد مخصوصی كه بالتأخیر پس از امضاء این عهدنامه 
منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات جاریه در 

هر دو مملكت نسبت به موسسه قونسولها معین خواهد شد.

فصل بیست و چهارم
ای��ن عهدنامه باید در ظرف س��ه ماه تصدیق ش��ود. مبادله 
تصدیق نامه ها در ش��هر طه��ران حتی االمكان در مدت قلیلی 

بعمل خواهد آمد.

فصل بیست و پنجم 
این عهدنامه بزبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته 

شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشند . 

فصل بیست و ششم
این عهدنامه فورًا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد. 
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برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء كنندگان ذیل این عهدنامه 
را امضاء كرده و با مهار خود ممهور نمودند. 

در شهر مسكو در 26 فوریه سال ��92 تحریر شد امضاء: گه 
ُارگی چیچرین - ل. كاراخان - مشاورالممالك 

اجازه مبادله این عهدنامه كه دارای یك مقدمه و بیست و شش 
فصل است در جلسه 23 قوس سنة �300 داده شد.

رییس مجلس شورای ملی مؤتمن الملك�
این مواد با اصل مطابق اس��ت و اص��ل در دفتر وزارت امور 

خارجه ضبط است. به تاریخ 22 حمل �300.
امضاء .........

�- مؤمتن امللک: میرزاحس��ین مؤمتن امللک )تولد �254 هجوی خورش��یدی - 
وفات �326 هجری خورش��یدی( پس��ر دوم میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله از 
حتصیل ک��ردگان پاریس و لندن. وی چند بار وکیل مجلس و وزیر بوده و مدتی 
ریاست مجلس ش��ورای ملی را به عهده داشت و  مؤلف »مجموعه ی معاهدات 
ایران با دول خارجه« اس��ت. وی به مرض سرطان فقرات در تهران درگذشت. 

)فرهنگ معین جلد پنجم(
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بعون خداوند متعال
محروسٌه  ممالك  كل  قاجار شاهنشاه  احمدشاه  ما سلطان 

ایران 
پس از مالحظه عهدنامه مودت مورخه 8 حوت ��299 منعقد 
بین ما و حكومت جمهوری شوروی روسیه كه مشتمل بر 26 
فصل است و به استناد مراسله نمره )�600( مورخه 20 قوس 
وزیر  و  روسیه  دولت شوروی  مختار  نماینده  �300 شمسی 
خارجه ما به تصویب مجلس شورای ملی رسیده تصدیق و 
تصویب می نماییم و به امضای خود موشح بخاتم همایونی 
مختوم می داریم. در قصر سلطنتی فرح آباد به تاریخ 25 جمادی 
االولی �340 مطابق 4 دلو 2�922 شمسی محل صحه همایونی، 

محل خاتم همایونی
جمهوری  بین  كه  عهدنامه  تصویب  مبادله  مجلس  صورت 
اجتماعی متحده شوروی روسیه و ایران در مسكو منعقد شده 

است.
امضاء كنندگان ذیل برای مبادله عهدنامه مودت منعقده بین 
جمهوری متحده شوروی سوسیالیست روسیه و ایران به تاریخ 
26 فوریه]�922[ 3كه به امضای اعلیحضرت شاهنشاه ایران و 
مسیو اسمعیل ویچ نایب رییس كمیته اجرائیه مركزی كل ممالك 

�- 8 حوت �299 = 8 اسفند �299 = 26 فوریه ��92
20 قوس �300 = 20 آذر �300 = �3 دسامبر ��92

25 جمادی الثانی �340 = 4 دلو �300 هجری خورشیدی = 4 بهمن �300 هجری 
خورشیدی = 24 ژانویه �922

2- 4 دلو �300 برابر است با 24 ژانویه �922 میالدی. 

در  است،  نوشته   �92� را  سال  اشتباهًا  معاهده،  نگارنده ی  این جا،  3-در 
حالی که احمدشاه آن را در 24 ژانویه �922 امضا کرده است. بنابراین سال 

�922 صحیح است.
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روسیه رسیده است حاضر شده و چون مالحظه نمودند كه 
تصویب عهدنامه مزبور از طرفین با یكدیگر مطابقت داشته و 

از روی صحت بعمل آمده است بمبادله آنها اقدام نمودند . 
نظر به مراتب فوق امضاء كنندگان این صورت مجلس را در 

دو نسخه نوشته با مهر خود ممهور ساختند.

در طهران در 26 فوریه �922 نوشته شد مطابق هشتم حوت 
�300 هجری شمسی 

محل امضاء: حكیم الملك 
محل مهر

حكیم الملك�

�-حکیم املل��ک: از رجال دوره ی قاجار و پهلوی )وفات �338 خورش��یدی - 
�959 میالدی( مکرر به منایندگی مجلس شورا و سنا و به خنست وزیری انتخاب 

شد. در زمان امضای این قرارداد، خنست وزیر ایران بوده است.
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