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 گلستان ننگين قرارداد
  

و   روسيه  ايمپريه  ممالك آل  باالستقالل  ممالك  دستگاه  عالي  و امپراتوري  جاه  جم  ، پادشاه  ، خورشيد رايت  قضا قدرت  اعليحضرت

  و اشقاق  مهرباني  آمال  مالحظه  به  ايران  شاهانه  ممالك  باالستحقاق  ممالك  جاه  سليمان  اعظم  پادشاه  رفعت  آيوان  قدر قدرت  اعليحضرت

  و به  طالب  است  ايشان  آراي  شوآت  رأي  برعكس  آه  و دشمني  عداوت  و دفع  دارند رفع  متعلقين  و رعاياي  اهالي  در ماده  آه  عليتين

قرار   عليتين  رأي  الوجه احسن  باشند به مي  راغب  الطرفين را در بين  مؤآده  سابقه  جواريت  ودوستي  ميمونه  حهمصال  استقرار مراتب

  جنرال  جايگاه  معلي  عاليجاه  به  روسيه  ممالك  اعظم  پادشاه  قدر قدرت  اعليحضرت  از طرف  و مصوبه  امور نيك  اين  و درانجام  گرفته

  غروزيا و گرجستان  واليات  شهريه  امور ومصالح  و ناظم  و گرجستان  قفقازيه  جوانب  و مدير عساآر ساآنين  الر روسيهسپهسا  ليوتنان

  حمايل  بحر خزر صاحب  عساآر سفاين  ، امر فرماي و سامان  حدودات اين  ثغور و سرحدات  تمامي  و آارهاي  ترخان  و حاجي  و قفقازيه

  به  و شمشير طالالمرقوم  نشان  صاحب  گيورآي  حضرت  مقتدره  عسكريه  دار رابع مرتبه  آناي اولين  مرتبه  حمايل و  الكساندر نويسكي

  ممالك  آل  مالك  اعظم  پادشاه  واالرتبت  قدر قدرت  و اعليحضرت  اعطا شده  اختيار آلي  ريتشچوف  نيكوالي  وبهادري  رشادت  جهت

  درگاه  مقرب  االمراء واالعيان اندعمده بوده  و انگليس  روس  مأمور دولتين  آه  ايران  دولت  بزرگ  ايلچي  جايگاه  علي، م  عاليجاه  هم  ايران

  حضور در مرتبه  واقفان  و از امراي  وزارت  دودمان و از خانواده   ايران  عليه  و مشير اآثر امور دولت  اسرار نهان  و محرم  ذيشان

  يراق  مرصع  و اسب  ترمه  ملبوس  و استعمال  خود ازخنجر و شمشير و آارد مرصع  پادشاهي  خاص  عطاياي  شوآت  حب، صا آن   دوم

،   قراباغ  واليت  متعلقه  گلستان  محال  من  زيوه  رودخانه  در معسكر روسيه  اند حال نموده  آارمختار بالكل  را در اين  خان  ميرزاابوالحسن

  به  امور متعلق و تحقيق  يكديگر و مالحظه  خود به  و اختيار آلي  مأموريت  مستمسك  اند ، بعد از ابراز و مبادله نموده  يتو جمع  مالقات

  االبد مقبول را الي  و شروط مرقومه  قيود و فصول  طرفين  اختيار نامجات  موجب  قرار و به  عظام  پادشاهان  نامي  نام  به  مبارآه  مصالح

  . داريم و استمرار مي  صوبو من

  

   االبد مقطوع الي  عهدنامه اين  موجب  بود به  و ايران  روسيه  در دولتين  تا حال  آه  و دشمني  و عداوت  امور جنگ  ـ بعد از اين  اول  فصل

  و اعليحضرت  امپراطور روسيه  عظما  پادشاه  قضا قدرت  اعليحضرت  شديد فيمابين  و وفاق  و دوستي  اآيده  مصالحه  و مراتب  و متروك

 .خواهد بود  پايدار و سلوك  ايشان  عليتين  دولتين  ،ميانه  عظام  و وليعهدان  و وراث  ايران  ممالك  دارا شوآت  ، پادشاه خورشيد رايت 

  

  در بناي  مصالحه  مراتب  آه  است  شده  دولتين  و رضا در ميان  قبول  طرفين  اظهار و گفتگوي  موجب  تر به پيش  ـ چون  دوم  فصل

  اولكاي  و تمامي  قرار باقي  از آن  است  بوده  قرارداد مصالحه  الي  آه  حالي  در هر موضوع  طرفين  باشد يعني  اسطاطسكو او پرزنديم

  بماند ، لهذا در بين  اختيار ايشاندر ضبط   ، آماآان  بوده  ازدولتين  و ضبط هر يك  تصرف  در تحت  تا حال  آه  نشين  خوانين  واليات

بازار   آدينه  اراضي  از ابتداي  است  گرديده  مستقر و تعيين  ثغور و سرحدات  ذيل  خط مرقومه  موجب  به  و ايران  روسيه  عليتين  دولتين

  چاي  آپنك  رودخانه  و الحاق  تا اتصال  ارسآنار رود   و از باالي  رود ارس  بلوك  معبر يدي  تا به  مغان  صحراي  از راه  خط مستقيم  به

  گرديده  و متصل جمع   از سنور گنجه  و نيز رسدي  و ايروان  و نخجوان  قراباغ  واليات  جا خط حدود سامان و از آن   مقري  آوه  پشت  به

سازد  مي  و منفصل  مشخص  ميدان  ايشك را تا مكان لو الدين  و شمس  حدود قزاق  و هم  و گنجه  ايروان  واليات  حدود مزبور آه  بعد از آن

از   گل شوره  محال  گوشه  الي  پنبك  هاي و از سر آوه  چمن  حمزه  هاي و رودخانه  راست  طرف  هاي سر آوه  تا باالي  ميدان  و از ايشك

و   معلوم  شده  و متصل  ملحق  چاي  آرپه  رودخانه  به  درهس  حدود قريه  و ميانه  گل شوره از سر حد محال   برفدار آلداگوز گذشته  آوه  باالي

  و راستي  صدق  زياده  جهت  به  افتاده  دست  به  دست  و دشمني  عداوت  در هنگام  طالش  نشين خوانين   واليت گردد و چون مي  مشخص

  آه  مأموره  ومهندسان  معتمدان  عظام  از پادشاهان  لحنامهص  اين  بعد از تصديق  و اردبيل  انزلي  مزبور را از جانب  طالش  حدود واليات

تفصيال تحرير و   طرفين  ، و مزارع وامكنه   ها و درياچه و رودخانه  جبال  جانبين  سرداران  يكديگر و معرفت  و وفاق  قبول  موجب  به
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باشد   جانبين  تصرف  و در تحت  در دست  صلحنامه  تحرير اين  درحال  چه  آن  ساخته  و تعيين  را نيز معلوم  سازند آن مي  تميز و تشخيص

در   چه آن  از طرفين  هر يك  ساخته  مستقر و معين  اسطاطسكو او پرزنديم  نيز در بناي  طالش خط حدود واليت   وقت  آن  نموده  معلوم

  باشد معتمدان  رفته  بيرون  از خط طرفين  اگر چيزي  فوق  مزبوره  در سرحدات  چنين خواهد ماند و هم  باقي  دارد بر سرآن  تصرف

 .رضا خواهند داد  اسطاطسكو او پرزنديم  موافق  طرف  هر يك  طرفين  مأموره  ومهندسان

  

  تبتخورشيد مر  اعليحضرت  به  آه  و وفاقي  دوستي  ثبوت  جهت  به  ايران  ممالك  آل  اعظم  ، پادشاه  قدر قدرت  ـ اعليحضرت  سوم  فصل

  االن  آه  گنجه  قراباغ  و واليات  ايران  شاهانه  تخت  عظام خود و وليعهدان  عوض  به  صلحنامه  اين  دارند به  روسيه  ممالك  امپراطور آل

  آه  را با خاآي  شطال  هر جا از واليات  و دربند و بادآوبه  و قبه  و شيروان  شكي نشين   خوانين  و اولكاي  است  سابط پول  يلي  به  موسوم

و آبخاز و   و منگريل  و گروزيه  باشي و آچوق  گل شوره  و محال  و گرجستان  داغستان  و تمامي  است روسيه   دولت  در تصرف  االن

  خزر متصل  اردريايآن  قفقاز الي  و اهالي  از اراضي  بود و نيز آنچه  الحاليه معينه  قفقاز و سرحدات  در ميانه  آه  اولكا و اراضي  تمامي

 .دانند مي  روسيه  ايمپريه  ممالك  به  و متعلق  مخصوص  است

  

  اعليحضرت  به  و اتحاد خود نسبت  اظهار دوستي  براي  روسيه  ممالك  امپراطور واالشوآت  خورشيد رايت  ـ اعليحضرت  چهارم  فصل

  رايت  ايران  شاهانه  در ممالك  آه  است  و راغب  طالب  بنابر همجواريت  معني  ينا  اثبات  جهت  و به  ايران  ممالك  اعظم  پادشاه  قدر قدرت

هر   نمايند آه اقرار مي  عظام  وليعهدان  نمايند ، لهذا از خود و از عوض  ومالحظه  مشاهده  اآيده  را در بناي  و اختيار پادشاهي  استقالل

باشند   روسيه  عليه  از دولت  يا امدادي  اعانت  به  محتاج  گردد هرگاه مي  تعيين  ايران  دولت  يوليعهد  به  آه  ايشان  عظام  از فرزندان  يك

مستقر و   ايران دولت   روس  و امداد دولت  اعانت  نمايد و به  ايران  در مملكت  و تصرف  نتواند دخل  آسي  ننمايند تا از خارج  مضايقت

  آاري  ميانه  را در آن  روس  عليه  نمايد دولت  روي  مناقشتي  شاهزادگان  فيمابين  ايران  مملكت  خلهگردد و اگر در سر امور دا  مستحكم

 .نمايد  خواهش  وقت  تا پادشاه  نيست

  

  به  بود آهخواهند   ماذون  دستورسابق  نمايند به خزر تردد مي  درياي  بر روي  معامالت  براي  آه  روسيه  دولت  هاي ـ آشتي  پنجم  فصل

ها  آن  به  نسبت  دوستانه  و ياري  اعانت  ايران  از طرف آشتي   و شكست  طوفان  شوند و زمان  و نزديك  عازم  ايران  و بنادر جانب  سواحل

نحو در   همين  شوند به  روسيه  ساحل  روانه  معامله  براي  خواهند بود آه  ماذون  سابق  دستورالعمل  به  هم  ايران  جانب  هاي بشود و آشتي

  جنگي  عسكريه  هاي آشتي  گردد و در خصوص  معمول  ايشان  درباره  دوستانه  و ياري  اعانت  روسيه از جانب   و طوفان  شكست  هنگام

نيز   اند حال بودهدر بحر خزر   و بيرق  با علم  روسيه  دولت  جنگي  هاي آشتي  و يا در هر وقت  دوستي  در زمان  آه  طريقي به   روسيه

در   جنگي  هاي آشتي  روس  دولت ديگر سواي   هاي از دولت  گردد و احدي  معمول  دستور سابق  به  شود آه مي  داده  اجازه  دوستي  محض

 .باشند  خزر نداشته  درياي

  

  ديگر باشند الي  ويا هر مذهب  از آريستيان  سير شدها  طرفين  از اهالي  آه اند يا اين  شده  ها گرفته در جنگ  آه  اسرائي  ـ تمام  ششم  فصل

و   خرج  از جانبين  و هر يك  و رد گرديده  مرخص  از طرفين  عهدنامه  در اين  و خط گذاردن  بعد از تصديق  هاللي  ماهه  سه  وعده

ها  آن  فرستادن  در خصوص  آه  نشر اعالمي  موجب  به  طرفين  سرحدات  قراآليسا رسانند و وآالي  و به  مزبور داده  اسراي  به  مايحتاج

  آمدن  خود اراده  رضا و رغبت  به  آه  آساني  به  خواهند آرد و اذن  را باز يافت  جانبين  نمايند ، اسراي يكديگر مي  به  معين  جاي  به

نمايند و هر   خود مراجعت  اصلي  وطن  به  شود آه  داده اند فرار نموده  خود از مملكتين  تقصير و يا خواهش  سبب  آه باشند و آنان   داشته

  فراريان  به  نسبت  ازطرفين  و عفو تقصيرات  نيست  را با او آاري  باشد بيايد آسي  نخواسته  آه  فراري  اسير و چه  چه  از هر قومي  آس

 .عطا خواهد شد
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  قدر قدرت  واعليحضرت  روسيه  امپراطور اعظم  رفعت  آيوان  عليحضرتا  باال رأي  از اقرار و اظهار مزبوره  ـ عالوه  هفتم  فصل

و   رتبه  لياقت  شوند بر وفق مي  جانبين  مأموردارالسلطنه  لزوم  هنگام  آه  معتمد طرفين  ايلچيان  آه  قرار يافته  ايران  ممالك  اعظم  پادشاه

  ارباب  حمايت  خصوص  به  از دولتين  آه  وآالئي  دستور سابق  نمايندو به  و سجل  و پرداخت  را حاصل  ايشان  مرجوعه  امور آليه

  مورد مراعات  با اعزاز شايسته  و ايشان  نخواهد داشت  نفر عمله  از ده  زياده  گرديده  وتمكين  تعيين  طرفين  در بالد مناسبه  معامالت

  رعاياي و اظهار وآالي   عرض  موجب  عايد گردد به  طرفين  رعاياي  به  آه  زحمتي بل   نرسيده  زحمت  گونه هيچ  ايشان احوال   به  گرديده

 .شود  داده  جانبين  ستمديدگان  مزبور رضاي

  

  ، تجار به از اهالي   هر آس  شود آه مي  داده  اذن  عليتين  دولتين  ممالك  در ميان  معامالت  و ارباب  آمد و شد قوافل  ـ در باب  هشتم  فصل

باشند و  مي  ايران  بهيه  دولت  به  يا تجار متعلق روسيه   عليه  دولت  به  متعلق  معامالت  رعايا و ارباب  دوست  آه  اين  ثبوت  به  خصوص

  بدون  تدو دول  اين  ممالك  جانب  بحر و بر به  باشند از طريق  داشته در دست   و يا آاغذ راه  تذآره  خود يا از سرحد داران  از دولت

  اوطان  ها به آن  مراجعه  نمايند و زمان  اشتغال  و تجارت  امور معامله  به  گشته  و متوقف هر قدر خواهد ساآن   آيند و هر آس  تشويش

  روسيه  ممالك  به  ايران  و نيز از طرف  ايران  واليات  به  روسيه  ممالك  از امكنه  و تنخواه  مال  نشوند آنچه  ايشان  مانع  خود از دولتين

  شكوه  و غيره  طلب  خصوص  به  معامالت  ارباب  نمايند اگر در ميان  و اشياء ديگري  با مال  رسانند و يا معاوضه  بيع  معرض  برند و به

و اظهار   امور خود را عرض  جا رفته  آن  نزد حاآم  نباشد به  يا اگر وآيل  طرفين  نزد وآالي  به  مألوفه  عادت  موجب  باشد به  و ادعائي

  آار را ساخته  و فصل  قطع  ديگران  معرفت  خود يا به  آرده  و معلوم  را مشخص  ايشان  ادعاي  مراتب  صداقت  از روي  سازند تا ايشان

  شوند ماذون مي  ايران  لكمما  وارد به  آه  روسيه  ممالك  تجار طرف  عايد شود و ارباب  معامالت  ارباب  به  و زحمتي  و نگذارند تعرض

  اهالي  نيز درباره  روسيه  عليه  دولت  از طرف  چنين ديگر هم  پادشاهانه  ممالك  جانب  به  خودشان  واموال  اگر با تنخواه  خواهند بود آه

  آه  خواهد شد وقتي روند معمول  د ميباشن  روسيه  دوست  آه  پادشاهان  ساير ممالك  جانب  به  روسيه  ممالك  از خاك  آه  ايران  تجاردولت

او   ما يعرف  بماند چون  او در ايران  واموال  شد و امالك  فوت  ايران  در مملكت  و تجارت  توقف  در زمان  روسيه  دولت  از رعاياي  يكي

گردد و ديگر   مفوت  ورثه  رد و تسليم  عيشر  الواصل قبض  موجب  به  مفوت  بايد اموال لهذا مي  است  دولت  به  متعلقه  رعاياي  از مال

ديگر دستور و   پادشاهان  و نيز در ممالك  روسيه  ممالك  در ميان  معني  اين  آه  اوبفروشند چنان  را اقوام  مفوت  امالك  خواهند داد آه  اذن

 .نمايند نمي  باشد مضايقه  هر آه  به  متعلق  بوده  عادت

  

  پانصد دينار در يك  مبلغ  تومان  آورند از يك مي  بنادر و بالد ايران  به  آه  روسيه  بهيه  دولت  تجار طرف  اموال  و گمرك  ـ باج  نهم  فصل

  بيرون  ايران  از ممالك  آه  از اموالي  چنين نگردد وهم  مطالبه  بروند چيزي  آه  ايران  هر واليت  مذآور به  جا با اموال از آن  گرفته  بلده

  بلده  نحو در يك  همين  به. نشود  مطالبه  با شر و شلتاق  ازتجار روسيه  چيزي  و اختراعات  و توجيه  خرج  عنوان  به  قدر زياده  ند آنبياور

 .باشد  نداشته  وجه  هيچ  به  اختالفي  دستور گرفته  بياورند به  برند و يا بيرون مي  روسيه  بنادر بالد ممالك  به  آه  تجار ايران  و گمرك  باج

  

تجار و   و اختيار به اذن   طرفين  بالد سرحدات  به  خشكي  از راه  بنادر آنار دريا و يا آوردن  تجار به  اموال  ـ بعد از نقل  دهم  فصل

  ديگر از اعضاي  ردهآ  و يا معاوضه ديگر خريده   و اموال  را فروخته  خودشان  و تنخواه  اموال  آه  شده  داده  طرفين  معامالت  ارباب

نمايند   مالحظه  آه  است  الزم  و مستأجرين  گمرك  اعضاي بر ذمه   باشند زيرا آه  نخواسته  و دستوري  اذن  طرفين  از مستأجرين  گمرك

  سازش  با هم  هر نوع  ترييا از مش  يا از مبيع  را از بايع  خزانه  نيابد باج  وقوع معامالت   ارباب  و تأخير در آار تجارت  تا معطلي  آه

 .دارند  و بازيافت  نمايند حاصل مي

  

و   اعالم  جانبين  اطراف بالتأخير به   عليتين  مختار دولتين  بوآالي  شرط نامچه  در اين  و خط گذاردن  ـ بعد از تصديق  يازدهم  فصل

  به  آه  الحاله  شروط  نامه  خواهد آرد اين  هر جا ارسال  هب  و دشمني  امور عداوت  قطع  ترك  بالمره  خصوص  اخبار و امر اآيد به
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مختار   و محرر و از وآالي  مرقوم  خط فارسي  باترجمان  مشروحه  مستقر و دو قطعه  طرفين  دائمي  مصالحه  استدامت  خصوص

خورشيد   اعليحضرت  از طرف  بايست مي  است  با يكديگر شده  گرديد و مبادله و با خط و مهر مختوم   تصديق  مزبوره  دولتين  مأمورين

  امضاي  به  ايران  ممالك  واالجاه  پادشاه  قدر قدرت  اعليحضرت  و از جانب  روسيه  ممالك  آل  مالك  امپراطور اآرم  اعظم  پادشاه  رتبت

مختار برسد لهذا از   پايدار بوآالي  ولتبايد از هر دو د مي  مصدوقه  مشروحه  صلحنامه  اين  گردد و چون  تصديق  ايشان خط شريف 

  به  باغ قره  واليت  به  متعلقه گلستان  محال  من  زيوه  رودخانه  معسكر روسيه  تحريرًا في. گردد  وصول  هاللي  ماه  سه  در مدت  دولتين

اآتبر  ٢٤برابر با   خورشيدي ١١٩٢  آبان ٢( ١٨١٣ اوآد مبر سنه  ماه  دوازدهم  و تاريخ  هجريه ١٢٢٨  شوال  ماه  و نهم  بيست  تاريخ

 .) ميالدي ١٨١٣
 


