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 )ميالدي ١٨٢٨(ترکمانچاي  قرارداد ننگين

  

بيگانه بود ، با تجاوز روس ها به سرحدات متجاوز هاي دولت ايران با دول  گلستان که يکي از عهدنامهننگين پس از پيمان نامه 

ايران نمود عباس ميرزا فرمانده سپاه  در اين ميان جنگ گنجه مهمتر از همه مي. هاي ايران و روسيه آغاز شد ايراني دوره دوم جنگ

ابتدا . در اين ميان پاسکوويچ فرمانده سپاه روس نيز خود را به اين منطقه رساند. با حرکت به سوي گنجه در اين منطقه سنگر گرفت

ها در سپاه خود خواست که جنگي اتفاق نيافتد اما تالش او موثر نيافتاد و جنگ وسيعي در اين  عباس ميرزا به د ليل برخي آشفتگي

عباس ميرزا سرانجام در ناحيه ترکمانچاي خواست که جلوي پاسکوويچ را . در پايان نيز سپاه روس فاتح ميدان شد. منطقه در گرفت

در اين ميان پاسکوويچ که خود را مغرور از . بگيرد اما در آنجا نيز شکست خورد و سرانجام مجبور شد که شرايط صلح را بپذيرد

جلي تعيين کرد و گفت چنانچه تا پنج روز تکليف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد ديد براي سپاه ايران ضرب اال فتح جنگ مي

و رسما تماميت ارضی چندين هزار ساله ايران   ترکمانچاي دادننگينی به نام در اين ميان شاه سرانجام تن به امضاي عهدنامه . شد

  .متالشی شد

  

  :مفاد عهدنامه ترکمانچاي

  .واگذاري خانات ايروان و نخجوان به دولت روسيه و تخليه تالش و مغان از سپاه ايران -١

  .به طوراقساط از طرف ايران به روسيه به عنوان غرامت جنگي) پنج ميليون تومان(ه کرور تومان پرداخت د -٢

  .هاي تجاري روسي در درياي  مازندران اجازه عبور و مرور آزاد به کشتي -٣

از مناطق ايران  رضايت به انعقاد يک عهدنامه تجاري بين ايران و روسيه و حق اعزام کنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه -٤

  .ها الزم بدانند که روس

  .حمايت از وليعهدي عباس ميرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وي پس از مرگ شاه -٥

  .استرداد اسراي طرفين -٦

  .اعطاي حق قضاوت کنسولي به روسيه -٧
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ان به امضا رسيد که تمام بازار ايران را ها يک عهد نامه تجاري نيز با آن عالوه بر امضاي معاهده تحميلي ترکمانچاي زير فشار روس

  .داد ها قرار مي بدون هيچ مانعي در اختيار روس

  

استعماری اين عهدنامه درزمان فتحعلي شاه قاجار با ميانجيگري دولت . نمايندگان ايران و روسيه عهدنامه ترکمانچاي را منعقد کردند

سيه واگذارشد و حق کشتيراني در درياي مازندران مجددًا به انگلستان منعقد شد و به موجب آن واليات ايروان و نخجوان به رو

همچنين کليه اتباع . دولت روسيه نيز وليعهدي عباس ميرزا را برسميت شناخت و ازآن حمايت کرد. هاي روسي واگذارشد کشتي

  .روسي براساس عهدنامه ترکمانچاي ازحمايت قوه قضائيه ايران برخوردار شدند

 


