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فصل سوم:
امریکا، کاپيتوالسيون و پيشينه های تاریخی آن

نامه اميركبير به ناصرالدين شاه1

1. اتفاقات تاريخی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1386، ص4. 
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اداره امور مملکت با توصيه عمه و خاله و والده و ضعيفه!! 
تقسيم مناصب و مش��اغل حس��اس و كليدی، ويژه خواری های اقتصادی و سياسی، 
فرصت های ش��غلی، تحصيلی و غيره و حل مصائب و مشكات كشور از طريق چرخش 
كارگزاران در درون خانواده ش��اه، صدراعظم ها، وزيران، واليان و اس��تانداران، رؤسای 
س��ازمان ها و ادارات تا س��طوح پايين تر، رويه زش��تی اس��ت كه از ديرباز در س��اختار 
ديوان ساالری نظام های سلطنتی در ايران وجود داشته و با كمال تأثر بخشی از آنها به 
ديوان ساالری بعد از انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی راه پيدا كرده است؛ به 
گونه ای كه پديده بيوت، پديده آقازاده ها، پديده دستياران و مشاوران عالی و ويژه و ساير 
پديده های مشابه، بخشی از جامعه شناسی قدرت و مسئوليت در دوران معاصر می باشد. 
خيلی از رفتارهای درون قدرت از دل اين پديده ها س��اماندهی می شود و در بخشی از 
باورهای سياسی دولتمردان و كارگزاران سياسی به عنوان يك حق مسلم تلقی می گردد؛ 
طوری كه حتی بعضی از مديران سطوح باالی مملكتی استفاده از برادر و فرزند و ساير 
وابستگان را در حل حياتی ترين معضات كشور و يا اخذ حساس ترين پست های خدمتی 
و برخورداری از امتيازات اقتصادی و سياس��ی و فرهنگی را ي��ك حق غير قابل مجادله 
و اثبات شده تلقی می كنند و پيدا شدن سر و كله وابس��تگان آنها در اين مأموريت ها و 

مشاغل و مناصب امری عادی تلقی می شود.
بازخوانی شيوه های توجيه اين رويه به جا مانده از دوره قاجاری و پهلوی در خاطرات 
يكی از مسئوالن سطوح باالی كشور ما آن هم در عصری كه امام خمينی انقاب اسامی 

را انقابی عليه اين گونه امتيازات می دانستند جالب توجه است.
خانواده من وارد سياست نشدند. دخترانم يكي وارد كار ورزش )فائزه!(1 
و ديگري وارد بنياد بيماران خاص )فاطمه( شدند. پسرانم: محسن كه 
در اروپا جزو انجمن اسامي بود كه زمينه سياسي داشت. به ايران آمد، 
مشغول كار در موشك سازي شد. رشته اش مربوط به بدنه موشك سازي 
بود و به همين خاطر تحصيلش را نيمه كاره رها كرد و آمد. چون به او نياز 
داشتيم. كارش مخفي بود و بعد به بازرسي رئيس جمهوري آمد كه آن 
هم كاري مخفي بود. كسي را مي خواستيم كه از اطاعات سوءاستفاده 
نكند. بعد به مترو رفت كه االن هم هست. مهدي به صنعت عاقه داشت 

1. نماينده مجلس شدن، انتشار روزنامه و سردمداری لشكركشی های خيابانی و امثال اينها به زعم آقای هاشمی 
نسبتی با سياست ندارد! 
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و فهميد كه وضع ما در دريا ضعيف است. صنايع دريايي ما خيلي ضعيف 
بود. او دنبال سكوس��ازي و لوله هاي كف آب و حفاري در دريا رفت كه 
 CNG وابسته بوديم. آخرش به پارس جنوبي و عسلويه رسيد و االن به

رفت كه براي صرفه جويي و محيط زيست خوب است. 
ياسر هم با آقاي فروزش وزير سابق جهاد سازندگي درباره خودكفايي 
پنير كار مي كرد. آن موقع مشكل ما در كش��ور اين بود كه كسي دنبال 
صنايع تبديلي نمي رفت. دامداران مشكل داشتند و پنير هم وارداتي بود. 
مشاور وزير بود،1 ولي اين سمت براي راه اندازي كارش بود. االن هم در 
دفتر من در مركز تحقيقات است...2 اين روش در جامعه ما باب نيست. 
به معناي مصطلح وارد سياست نشدند، ولي وارد ميدان شدند. البته يك 
بحث اساسي دارم كه مي توانستم جلويشان را بگيرم كه معلم شويد و يا 
درس بخوانيد و اينكه پسر رئيس جمهور هستيد، برايتان بس است. اگر 
اين تفكر عام شود، بچه هاي ش��خصيت ها نمي توانند كار كنند كه نوعاً 
دلسوز هستند. فرهنگ درستي نيست. البته شايد بعضي ها سوءاستفاده 
كنند. شايد بعضي ها راضي باش��ند كه بچه هايشان هيچ كاري نكنند و 

ناني بخورند و بگردند. چرا بايد اين گونه باشند؟3
اين مقدمه را از آن جهت مطرح كرديم تا مشخص شود سپردن اداره مملكت به عمه 
و خاله و غيره چه دستاوردی برای ملت مظلوم ايران به همراه آورد و چگونه سياست كه 

1. جهت استحضار خوانندگان محترم بايد گفت كه ياسر آخرين فرزند هاشمی رفسنجانی متولد 5 مرداد 1350 
است و زمانی كه افتخار مسئوليت مشاور وزير و حل مش��كات صنايع تبديلی و خودكفايی پنير ايران را در سال 
74-73 به دست آورد بيش از 23 سال نداشت! به  نوشته پل كلبنيكوف در ماهنامه فوربز ياسر يك مزرعه پرورش 
اسب 30 هكتاری در لواسان در شمال تهران دارد، جايی كه هر جريب زمين در آن حدود 4 ميليون دالر قيمت دارد 
و همچنين يك شركت بزرگ واردات و صادرات را اداره می كند كه در زمينه خريد و فروش غذای بچه، آب معدنی 

و ماشين آالت صنعتی فعاليت دارد. رك: 
 Paul Klebnikov, family Official Website of Ayatollah Hashemi Rafsanjani- 

همچنين رك: ويكی پديا. 
2. فرزندان آقای هاش��می به بركت جايگاه پدر هم از رانت های تحصيل بهره بردند هم قبل از اتمام تحصيات 
محل كار آنها در جاهايی كه بسياری از جوانان شايس��ته اين مملكت آرزوی كار در آن جاها را دارند تضمين شد. 
آيا ملت ايران حق ندارد سؤال كند كه آقای هاش��می و س��اير مديران اجرايی اين مملكت به همان ميزان كه به 
خانواده های خود رسيدند به فرزندان اين مرز و بوم رسيدند؟ آقای هاشمی و همفكران او بايد بگويند ما در ظرف 
يك س��ال نرخ بيكاری را پايين آورديم چون در ميان اعضای خانواده و فاميل خود ناله ای از بيكاری نمی شنوند تا 

بفهمند مردم چه می كشند. 
 http://www.hashemirafsanjani.ir/content :3. منبع سايت شخصی هاشمی رفسنجانی

همچنين رك: مقاله »نگاهی به خوشبينی های فرمايشی و ژست های دموكراتيك آقای هاشمی رفسنجانی«، 
15خرداد، دوره سوم، س11، تابستان 1393، ش40، ص282-283. 
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امری است مربوط به حوزه عمومی، به امری شخصی و خانوادگی و حزبی تبديل شد. 

جای پای اوليه 
اولين سفير امريكا در سال 1261 خورشيدی مطابق با 1299 قمری و 1882 ميادی 
از طرف پرزيدنت آرتور به ايران اعزام شد و ساموئل گرين ويلر بنجامين نام داشت. اولين 
سفير امريكا نقاش و نويس��نده بود و هنوز تضاد ميان سياس��ت و حقيقت كه در روح و 
روان سياستمداران غربی ريشه داشت در جان وی نفوذ نكرده بود. بنابراين گزارش های 
رمانتيك بنجامين در مورد توانايی ها و استعداد و حق طلبی و عدالت خواهی ايرانيان به 
خصوص در مورد معماری ايران در عصر صفويه و ساير خلقيات ايرانی جالب توجه و تا 
حدودی خالی از كينه ورزی های اروپاييان نسبت به ايرانيان می باشد. اگر چه بعضی از 
محققين معتقدند كه بنجامين رفتار تحقيرآميزش را نسبت به مردمی كه قرار بود با آنها 
رابطه بهتری را آغاز كند مخفی می كرد و او در آخرين پيامش در روز عزيمت به امريكا 
ايرانيان را مردمی متعصب و فاسد خواند.1 اما خاطرات بنجامين در ذهن خواننده ايرانی 

چنين تصويری را ايجاد نمی كند.
بنجامين بيش از دو سال در ايران دوام نياورد و جانشينان وی نيز نقش ويژه ای از اين 
روابط را در ذهن ايرانيان تا انقاب مشروطه ترسيم نكردند. در متون و مدارك تاريخی 
نيز مطلبی به چش��م نمی خورد كه نش��ان دهد توجه وزارت خارجه امريكا به ايران در 
اين مرحله به هدفی باالتر از حمايت از مسيونرهای امريكايی در ايران نظر داشته است. 
از آن طرف برخورد اولين گ��روه ديپلماتيك ايران در امريكا نيز جالب اس��ت. هيئت 
سياسی ايران به سرپرستی حس��ينقلی خان صدرالسلطنه معروف به حاجی واشنگتن، 
در پنجم اكتبر 1888 )14 مهر 1267 شمسی/ 28 محرم 1306قمری( وارد پايتخت 
امريكا شد. حس��ينقلی خان برای انتصاب در چنين پست مهمی مانند اغلب كارگزاران 
دوره قاجاری و پهلوی هيچ ويژگی برجسته ای نداشت مگر اين كه فرزند ميرزا آقاخان 
نوری يكی از سرس��پرده ترين صدراعظم های عصر قاجاری به سياس��ت بيگانگان بود. 
حس��ينقلی خان در اولين ديدارش با رئيس جمهور امريكا برای رهايی ايران از س��لطه 
انگليس و روسيه از امريكا عاجزانه تقاضای كمك كرد.2 او در همان ديدار اول درماندگی 
رژيم قاجاری در دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقال ايران را مانند اغلب دولتمردان 

1. آبراهام يسلسون، روابط سياسی ايران و امريكا، ترجمه محمدباقر آرام، تهران، اميركبير، 1368، ص70. 
2. همان، ص79. 
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عصر قاجاری و پهلوی برما ساخت و نشان داد كه اليگارش��ی ديوان ساالری در درون 
ايران به رغم شعارهای بين الملل گرا بودن درك دقيقی از ارتباطات بين المللی و روابط 

با بيگانگان ندارد.
جهالتی كه حتی متأسفانه در عصر جمهوری اس��امی نيز بعضی از دولتمردان ما در 
مذاكره با دشمن اجنبی به خرج داده و به گونه ای رفتار می كنند كه گويی ملت ايران در 
حل مشكات خود درمانده، عاجز و مستأصل است. اگر چه ظاهراً رئيس جمهور امريكا 
در پاسخ به س��فير ايران اعام كرد كه درخواس��ت ايرانی ها مبنی بر شركت امريكا در 
كشمكش های سياسی داخلی، مخالف اصل عمده سياست خارجی امريكا و غير عملی 
است؛1 ليكن اين درخواست س��طح توانايی و مهارت دولتمردان ايرانی در برخوردهای 

ديپلماتيك را در حد زيادی در اذهان تاريخی امريكايی ها تنزل داد. 
حركت دوم حسينقلی خان صدرالسلطنه در امريكا، آنقدر سخيف بود كه حتی صدای 
پادش��اه مس��تبد و رجال دربار عقب افتاده وی را نيز درآورد. حس��ينقلی خان به علت 
آبروريزی ناشی از ذبح گوسفندی در بالكن هتل والدورف- آستوريا در شهر نيويورك، 
در روز عيد قربان به تهران احضار شد. ناصرالدين ش��اه خطاب به او گفته بود: ما را نزد 
جوان ترين دولت دنيا بی آبرو كردی و ملت چندين هزار س��اله ما را مس��خره عالميان 

كردی. خدا از تو نگذرد.
انتخاب چنين كارگزارانی در ديوان ساالری حكومتی كه عموماً تحت تأثير وابستگی 
قبيله ای، قومی، خانوادگی، حزبی و به سفارشات عمه، خاله، اندرونی و بيرونی بود اگر چه 
اثبات كرد اداره امور مملكت به سفارش عمه و خاله نمی شود ولی گويی ديوان ساالری 
حكومتی در ايران گوشی برای شنيدن و چش��می برای عبرت گيری ندارد و تا به امروز 
نيز تحت تأثير اين پيوندهای قبيله ای و فاميلی كه عموم��اً فاقد وجاهت و صاحيت و 

شايستگی است، می باشد. 
اولين قرارداد دوس��تی و تجاری بين ايران و امريكا در 13 دس��امبر 1856م )22 آذر 
1235ش/ 15 ربيع الثانی 1273ق( در قس��طنطنيه به امضا رسيد و معروف به قرارداد 
قس��طنطنيه ش��د. در ماده دوم اين قرارداد آمده اس��ت كه با س��فرا و هم��ه مأمورين 
ديپلماتيك طرفين قرارداد مثل مأمورين كشورهای كامله الوداد رفتار خواهد شد و از 
احترامات و همان حقوق ويژه و مصونيت برخوردار خواهند بود. در ماده سوم اين قرارداد 
آمده است كه اتباع دو هيئت منعقدكننده قرارداد مانند بازرگانان، مسافرين، صنعتگران 

1. همان، ص81. 
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و غيره كه در قلمرو طرف مقابل اقامت می كند... در كليه امور مانند اتباع و ش��هروندان 
ملت های كامله الوداد با آنها رفتار شود. در ماده پنج به طور مفصل قواعد منازعات بين 

اتباع با شهروندان ايرانی و غيره مورد بحث قرار گرفته است. 
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اولين رگه های بهره گيری از كاپيتوالس��يون توس��ط امريكاييان در اي��ران را بايد در 
ماده پنج اين قرارداد جس��ت وجو كرد. در ابتدای اين ماده آمده است كه كليه دعاوی و 
منازعاتی كه در ايران بين اين كشور و شهروندان امريكايی رخ می دهد بايد در دادگاه های 
ايران كه به چنين مسائلی رسيدگی می كنند و در محلی كه كنسول يا مأمورين امريكايی 
بتوانند حضور يابند مورد رسيدگی قرار گيرد و بايد بر اساس عدالت و در حضور كنسول 

و يا مأمورين امريكا تصميم نهايی اتخاذ گردد. 
در بند سوم اين ماده آمده اس��ت دعاوی و منازعاتی كه بين اتباع امريكا و اتباع ساير 
كشورهای خارجی در ايران رخ می دهد با داوری كنسول های مربوط به طرفين دعوا يا 

كارگزاران آنها مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.
در بند چهارم آمده است كليه دعاوی كه در امريكا بين اتباع ايران و مابين آنها و اتباع 
امريكا و يا اتباع ساير كشورهای خارجی رخ می دهد بايد مطابق قوانين امريكا كه در حق 

كشورهای كامله الوداد اجرا می گردد، مورد رسيدگی قرار گيرد.
امريكاييان از جهل دولتمردان ايران استفاده می كنند و بر خاف صدر اين ماده كه در 
رسيدگی دعاوی بين اتباع امريكايی و اتباع ايرانی و يا بين اتباع امريكايی با اتباع ديگر 
كشورها حق حضور و قضاوت كنسول يا نماينده را تأكيد می كنند در دعاوی اتباع ايرانی 
ساكن امريكا با اتباع بومی و اتباع بيگانه به طور كلی كنسول و يا نماينده ايران را حذف 
و رسيدگی بر مبنای قوانين امريكا در مورد دولت كامله الوداد را كه عبارت مبهمی است 

جايگزين می كنند. 
داس��تان فريب خوردن دولتمردان ايران در مذاكرات و انعقاد قراردادهای سياس��ی، 
تجاری، فرهنگی و حقوقی داستان طوالنی اس��ت كه ما در اين پژوهش به نمونه هايی 
اش��اره می كنيم تا ملت ايران بداند چرا نمايش رژيم پهلوی در لغو كاپيتوالس��يون در 
دوره رضاخان در عرض كمتر از سه دهه به قرارداد ننگين كاپيتوالسيون با امريكا رسيد 
و چرا امام خمينی به رغم س��كوت مرگبار تمامی احزاب، گروه ها و جريان های مدعی 
ملی گرايی س��كوت در مقابل اين خيانت بزرگ را جايز ندانست و نزديك به پانزده سال 
به خاطر نپذيرفتن اين سكوت رنج غربت و تهمت و بداخاقی های خودی و غير خودی 

را تحمل كرد. 
اكنون ملت اي��ران در يك چرخ��ش تاريخی باز هم در مس��ير مذاك��رات ديگری با 
امريكايی های حيله گر قرار گرفته  است. بازخوانی پرونده كاپيتوالسيون به دولتمردان 
ما كمك می كند تا حرف به حرف و كلمه به كلم��ه روی توافقات تمركز كرده و مواظب 
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اصطاحات و تعابير مبهم، متشابه و قابل تأويل و تفسير باشند.
امريكايی ها از ابتدای ورود به ايران بر يك اصل اساس��ی در بي��ن خود معتقد بودند و 
آن اين كه حمايت از منافع و زندگی و دارايی ه��ای امريكاييان در ميان مردمی معتقد 
كه اغلب به طور كامل در كنترل حكومت مستبد و فاسد خود نيستند كاری پيچيده و 
مشكل است. از آنجايی كه امريكايی ها دركی از اين پيچيدگی نداشتند برای غلبه بر آن 

راه تحقير ملت ايران را در پيش گرفتند. 
هر چه به دوران جديد نزديك می شويم گزارش��ات كينه توزانه مأموران امريكايی در 
مورد مردم ايران و اعتقادات آنها و ضرورت دخالت مستقيم در امور ايران بيشتر می شود. 
در 23 مارس 1890 همسر يكی از ميسيونرهای امريكايی به نام خانم رايت به سختی 
توسط يك ارمنی زخمی گرديده و پس از چندی فوت می كند. به سبب فقدان نمايندگی 
امريكا در ايران، ژنرال استوارت كنسول انگليس در تبريز متهم را محاكمه و او را به حبس 
ابد محكوم می كند. امريكايی ها معتقدند كه دودلی دولت ايران در اجرای حكم منجر به 
بروز هيجانات عمومی می گردد و معلوم می ش��ود كه در چنين شرايطی قاتل در زندان 

نخواهد ماند.
ويليام وارتن كفيل وزارت خارجه امريكا اعام می كند كه عدالت دولت ايران نمی تواند 
تنبيه مناسب قاتل را تضمين كند و در نهايت وزارت امور خارجه در مسير پر پيچ و خم 
و بی انتهای تاش برای حفظ حيثيت امريكا از چنگال حكومت ايران قرار خواهد گرفت. 
گله از برخورد با امريكاييان در اغلب دوران در گزارشات مأموران امريكايی وجود دارد و 
بی ترديد بخشی از اين رفتارها به زيادی خواهی هايی باز می گردد كه امريكاييان با نيرنگ 

در قرارداد قسطنطنيه گنجانده بودند. 
در 1904م كشيش بنجامين الباری به دست بومی های كرد منطقه آذربايجان غربی 
به قتل می رسد. ميسيونرهای امريكايی از سفير امريكا می خواهند به صورت جدی اين 
مسئله پيگيری شود. سفير امريكا از س��فارت انگليس كه نفوذ بيشتری داشت تقاضای 
كمك كرد. دخالت س��فارت انگليس ظاهراً تأثيری در پيگيری مسئله نداشت و سفير 
امريكا از دولتمردان خود خواس��ت ايرانی ها به چيزی بيش از تنبيه اخاقی نياز دارند. 
سرانجام وزارت خارجه امريكا اطاع داد كه مذاكره بدون تهديد و زور فايده ای ندارد و 

انگلستان با اعزام ناوگان امريكا به خليج فارس مخالفتی نخواهد كرد. 
يسلسون در كتاب روابط سياسی ايران و امريكا می نويسد: 

واشنگتن س��رانجام با آينده ای روبه رو شد كه هميش��ه فكر می كرد 
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می تواند از آن اجتناب كند. برای حكومت امريكا مداخله فعاالنه در ايران 
مثل هميشه ناخوشايند بود اما چنين به نظر می رسد كه اين كار تنها راه 

حفظ جان و مال و اعتبار امريكاييان در ايران است.1 
تمام داستان مداخات امريكا در ايران در دوران بعدی به همين تصويری برمی گردد 

كه دولتمردان امريكايی يك طرفه از مفهوم جان، مال و اعتبار امريكاييان دارند.
مسيونرهای امريكايی در ايران اصوالً اعتقادی به دريافت غرامت و ديه و قصاص و امثال 
ذلك كه يك اصل حقوقی و ش��رعی در محاكمات ايران بود نداشتند و معتقد بودند كه 
برای حفظ جان مس��يونرهای امريكايی بايد تمام آنهايی كه در قتل كشيش بنجامين 
الباری دخالت داشتند محكوم به مرگ شوند!! يعنی بايد چند نفر را به جرم قتل يك نفر 
نابود كرد. داستان اصلی تقابل حقوقی غربی ها در شرق به خصوص در ايران، كه بعدها 
با امتيازات كاپيتوالسيون به دنبال جبران اين تفاوت ها بودند، بخش اعظمی به تفاوت 
مبنايی برخورد با مجرم برمی گش��ت. در ايران محاكم قضايی در س��يطره دولت نبود 
كه بتواند از امتيازاتی كه به كنس��ول ها در قراردادها داده شده بود اتباعی از ملت ايران 
را محاكمه كنس��ولی كرد. شايد يكی از موانعی كه باعث ش��د ايران دربست در سيطره 
دخالت های كنس��ولی قرار نگيرد همين امتيازی بود كه در ديگر كش��ورهای اسامی 

وجود نداشت. 
يكی از مأموريت های رضاخان اين بود كه اين قدرت كه راه نفوذ مطلق استعمار غربی 

را در ايران سد می كرد از سر راه بردارد. 

مورگان شوستر، نماينده فرشته مشعل به دست مدخل نيويورک در ايران!! 
اين فكر كه بايد امريكای صلح جوی بشردوس��ت را به ايران عاقه مند 
ساخت و ايران را از دايره محدود مبارزات دو حريف رهايی بخشيد زمينه 
مستعد و مساعدی در افكار مليون ايران يافت و نخستين انعكاس آن به 

صورت استخدام شوستر جلوه گر شد. 
حسين مكی2

استخدام مورگان شوستر امريكايی و هيئت همراه برای حل مسائل مالی ايران، ناشی 
از عواطف بشردوس��تی و نوع پروری امريكای بزرگ در اذه��ان منورالفكرهايی بود كه 

1. همان، ص111. 
2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ج2، ص101. 



ش ويژه
بخ

78
دوره سوم سال دوازدهم شماره 41 و 42  پاييز و زمستان 93

كرسی های مجلس مش��روطه را از پايگاه طبقاتی و ديوان ساالری قاجاريه اشغال كرده 
بودند. البته آنها قبل از اينكه قبله خود را به س��مت امري��كا بچرخانند در مجلس اول 

تضمين آزادی و مشروطيت را در گرو سرسپردگی به انگليس می دانستند. 
منورالفكرهای قاجاری استخدام مورگان شوس��تر را به حساب عواطف بشردوستانه 
و نوع پروری امريكا گذاشتند در حالی كه شوس��تر هيچ نسبتی با دولت امريكا نداشت. 
دولت امريكا از اساس به هيچ عنوان تمايلی نداشت در اين دوران برای حفظ منافع ايران 
خودش را درگير با دو ابرقدرت دوران يعنی روس و انگلي��س نمايد. به محض تقاضای 
دولت ايران برای استخدام مستشاران امريكايی، هانتينگتون ويلسون معاون وزير امور 

خارجه امريكا در يادداشت صريحی اعام كرد: 
ما بايد در پذيرش هر نوع عمل زيان آور نسبت به اصل سياست درهای 
باز بسيار مراقب باشيم... به نظر می رسد منافع ما در ايران نسبت به ساير 
مناطق چيزی در حدود صفر است. آنجا محلی نيست كه ما مهمات خود 
را مصرف كنيم و خيلی ابلهانه اس��ت اگر دولت ها را به خاطر دخالت در 

مسائل ايران تحريك كنيم.1
اين كه استخدام مورگان شوستر امريكايی و هيئت مستش��اران او برای اصاح وضع 
گمرك و ماليه ايران فصل تازه ای در روابط ايران و امريكا بود،2 افسانه ای است كه مانند 
بسياری از افسانه های ديگر بيش از آن كه ريشه در واقعيات تاريخی داشته باشد ريشه 

در تخيات شبه روشنفكران دلسپرده به امريكا دارد. 
تخيات و دل سپردگی هايی را كه بعدها برای ايران منشأ مصيبت های جديدی شد. 
مصيبت هايی كه تا به امروز نيز دست از سر اين مرز و بوم برنمی دارد و هر روز مشكات 
تازه ای را پيش پای ملت ما می اندازد. اقدامات مورگان شوستر به عمد يا سهو به حساب 
دولت امريكا و تمايل اين دولت به آزادی و استقال ملت ايران گذاشته شد. كارگزاران 
دولت قاجاری هيچ گاه به خود زحمت ندادند تا تمايات رس��می آش��كار و نهان دولت 
امريكا را در اين رابطه برای مردم ايران درست تبيين نمايند. دولت امريكا ابتدا در جريان 
استخدام مورگان شوستر رسماً اعام كرد: هر نوع بررسی درخواست ايران بدون توجه 
به محسنات آن و بدون تاش زياد در اين راه موجب اتاف بسياری از جريانات با ارزش 
سياسی سابق خواهد ش��د و حتی اگر در راه پذيرش و موافقت با آن بهايی هم پرداخت 

1. آبراهام يسلسون، همان، ص156. 
2. مورگان شوستر، اختناق ايران، با مقدمه ای از اس��ماعيل رائين، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، 

صفی عليشاه، 1362، ص7. 
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نشود امكان دارد مشكاتی را به دنبال داشته باشد.1
متعاقب اين مباحث، وزارت امور خارجه امريكا رسماً اعام كرد: 

دولت امريكا نه می تواند از مأمورين رس��می حكومت��ی برای اين كار 
اس��تفاده كند و نه می توان��د در انتخاب كارشناس��ان بخش خصوصی 
مس��ئوليت بين المللی بپذيرد.2 وزارت امور خارجه امريكا قصد داشت 
اميد دولتمردان ايرانی را برای استخدام امريكاييان به يأس مبدل كند 
كه ناگهان حس بشردوستی رئيس جمهور امريكا، پرزيدنت ويليام هوارد 
تافت به جوش��ش آمد و از سياست های اس��تاد خود پرزيدنت روزولت 
عدول كرد و طی نامه ای در 28 دسامبر 1910م )7 دی ماه 1289ش( 
مسئله را از دست وزارت خارجه خارج ساخت و نوشت: نامه ای از مورگان 
شوستر برايتان می فرستم كه در آن درباره درخواست احتمالی حكومت 
ايران جهت اعزام تعدادی متخصص برای ساماندهی مجدد نظام مالی و 
دارايی ايران نوشته شده است. من كسی را در داخل و خارج سراغ ندارم 
كه بتواند اين كار را بهتر از خود مورگان شوستر انجام دهد. ميل دارم كه 

در اين رابطه با من صحبت كنيد.3
ظاهراً تافت از طريق شوستر فهميده بود كه ايران چه گوهر گرانبهايی برای بازارهای 
امريكايی است. اين گوهر گرانبها با استراتژی ديپلماسی »تجاوزكارانه دالر« كه نظريه 
تافت در حوزه سياس��ت خارجی بود كامًا س��ازگاری داش��ت. اين سياس��ت اقدامات 
ماجراجويانه ای را كه ظاهراً بی ضرر بوده ولی منافع بيشتری را برای امريكاييان به دنبال 

می آورد تشويق می كرد.4
اس��ناد موجود نش��ان می دهد كه مورگان شوس��تر رئيس جمهور را اقن��اع كرد كه 
سيطره وی بر مسائل مالی و پولی و اقتصاد ايران، بنای مستحكمی را پديد می آورد كه 
می توانست برای سرمايه های تجاری امريكا بسيار سودمند باشد. شوستر به رئيس جمهور 
اطمينان داد كه حضور وی در ايران و مديريت اقتصاد اين كشور به عنوان مناطق جذب 
سرمايه گذاری امريكا با سياست های پرزيدنت سازگاری دارد. با اين توجيهات در دوم 
فوريه 1911م )12 بهمن 1289ش( مجلس ايران اقامت امريكاييان را برای يك دوره 

1. آبراهام يسلسون، همان، ص156-157. 
2. همان، ص158. 

3. همان، ص159-160. 
4. همان، ص160. 
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سه ساله تصويب كرد. جالب اينجاست كه وزارت امور خارجه امريكا قبل از آن كه هيئت 
مذكور روانه ايران شود اين مسئله را به آنها گوشزد كرد كه ايشان در استخدام حكومت 

ايران هستند و هيچ نوع نمايندگی از جانب حكومت امريكا ندارند.1
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد كه دانسته شود حساب مستشاران كه مستخدمان 
دولت پذيرنده هستند با مسئله مأموران كه مستخدمان دولت فرستنده هستند بسيار 
متفاوت است و يكی از نكات كليدی در فهم دقيق جريان اعطای مصونيت به مستشاران 

امريكايی و مخالفت امام با آن در سال 1343 می باشد.
با عنايت به ن��كات مذكور باي��د گفت كه اعزام مورگان شوس��تر و هيئ��ت همراه كه 
امريكوفيل های ايرانی تاش كردند آن را به تمايات بشردوس��تانه امريكا نسبت دهند 
هيچ نسبتی با اين داستان ها ندارد و صرفاً ساخته ذهن شبه روشنفكران خودباخته اين 
دوران و دوران بعدی است. جالب اينجاست كه پس از اخراج شوستر از ايران، وزارت امور 
خارجه امريكا رسماً اعام كرد كه حكومت امريكا رسماً عاقه ای به فعاليت های شوستر 
در ايران نداش��ته و فعاليت های وی ربطی به دولت امريكا ندارد. كوكوسف نخست وزير 
روسيه از دولت امريكا به خاطر درك مسئله ايران و روش دوستانه اش نسبت به روسيه 

در مورد ايران تشكر كرد.2
يسلسون می نويسد: 

در هشتم نوامبر 1911م پس از اخراج شوستر، ميرزا قلی خان كاردار 
سفارت ايران در امريكا نامه ای به وزارت خارجه امريكا می نويسد كه تا 
مدتی موجب تمسخر و خنده و شوخی های زيادی در كنگره امريكا بود. 

بخشی از متن اين نامه به قرار زير بود: 
اولتيماتوم روسيه استقال كشور ما را تهديد می كند... تنها اشتباه ما 
احتماالً اين بوده است كه ضرورتاً دريافتيم به رژيم جديدی نياز داريم 
و وارد يك دوره اصاحات و سازماندهی شديم. تصديق كنيد كه عمل 
ما بی ضرر بوده و... خطايی مرتكب نش��ده ايم. ما به كمك احساس��ات 
انسان دوس��تانه امريكا می خواهيم به آنان بگوييم شما كه فوايد آزادی 
را آزمايش كرده ايد آيا می خواهيد شاهد س��قوط ملتی باشيد كه تنها 
تقصيرش تأكيد به پيروی از نظام شما برای نجات آينده خويش است؟ 

1. همان، ص161. 
2. همان، ص167. 
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آيا ش��ما تحمل می كنيد كه ايران به علت تمايل ب��ه حفظ اعتبار ملت 
خود و درك چنين انديشه مقدسی سقوط كند؟ با اعتماد به احساسات 
افتخارآميز ملتی عدالت طلب كه شما نمايندگی آنها را داريد اطمينان 
داريم كه اين توسل ما مستقيماً به گوش شما خواهد رسيد و كمك های 
شما را جهت حل رضايت بخش مس��ئله با حفظ اعتبار و استقال ايران 

برای ما فراهم خواهد ساخت.1
نامه ساده لوحانه ميرزا قلی خان، ميزان استيصال دولتمردان عصر قاجاری و عدم درك 
دقيق آنها از شرايط جهانی را به نمايش می گذارد. دولتمردان ايران راه عاج درماندگی ها 
و مشكات كشور را به جای توسل به قدرت مردم با تكيه به قدرت های خارجی می ديدند 
و با اين تمايات ايران را به صورت قربانی ضعيف در مقابل قدرت های بزرگ قرار دادند؛ 
سياستی كه تا قبل از پيروزی انقاب اسامی عمًا ايران را به عنوان كشوری وابسته به 

قدرت ها در جهان معرفی می كرد.
جريان استخدام مورگان شوستر و جريان اس��تخدام ميلسپو بايد برای دولتمردان ما 
مايه عبرت باش��د؛ عبرت از اين جهت كه اعتماد به بيگانگان كه در جهان جز به منافع 
خود نمی انديشند و دل س��پردن به وعده ها و قول های آنها امری س��اده لوحانه و فاقد 
وجاهت های عقلی و تاريخی است. خوش بينی در مذاكرات و چانه زنی های سياسی آن 
هم برای منافع حفظ بقا و منافع حياتی كشور بايد مبتنی بر يافته های تاريخی يا وجاهت 
منطقی باش��د. مطالعه تاريخ رابطه با امريكا، انگليس يا روس��يه از نظر عقلی اعتماد به 
چنين خوشبينی ای را به ما نشان نمی دهد. سراسر تاريخ مذاكره و سازش با اين قدرت ها 
برای ملت ما زيان بخش و رنج آور بود. بزرگترين خطای دولتمردان عصر قاجاری و پهلوی 
صرف نظر از تمايات سياس��ی آنها اين بود كه فكر می كردن��د می توانند با تكيه بر يك 

قدرت جهان خوار قدرت های ديگر را تعديل نمايند. 

جنگ جهانی اول و فرشته مشعل به دستی که از کاپيتوالسيون دل نمی کند! 
امريكاييان از گذش��ته پربار جهان اس��ام چندان آگاهی ندارند. تنها 
چيزی كه می دانند اين است كه اين دين با شمشير پيامبر و پيروان او به 
آسيا و آفريقا و حتی اروپا راه يافت و به جنگ های دينی منطقه به نظر 

1. اسناد كنگره امريكا، كنگره 62، نشست 2و 7 دسامبر 1911، ج48، ص89-88؛ به نقل از آبراهام يسلسون، 
همان، ص169. 
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تحقير نگاه می كنند. غافل از اين كه اس��ام به تروريسم اعتقاد ندارد و 
تنها سه قرن از زمانی گذشته است كه مسيحيان در اروپا بر سر دين با 

هم می جنگيدند. 
ريچارد نيكسون1

از وقتی در 23 ژانويه 1919م/ 1297ش، سوثارد كنسول موقت امريكا در تهران نوشت 
كه عموم ايرانيان برای احقاق حق��وق خود به امريكا اتكا دارند و ميهن پرس��تان ايران 
مايل اند تحت حمايت امريكا باشند و متعاقب آن فرانسيس وايت كاردار سفارت امريكا 
در تهران افزايش اعتماد دولتمردان ايرانی به امريكا را برای دولت متبوع خود اين گونه 
گزارش می كند: بعد از پايان جنگ در ايران توجهات زيادی به اصاحات شده و همه برای 
بازسازی كشور آشكارا به مساعدت های امريكا چشم دوخته اند،2 امريكاييان به وسوسه 
افتادند كه نقش مؤثرتری را در صحنه سياس��ی ايران ايفا كنند. مخصوصاً از اين جهت 
كه وزير امور خارجه ايران يك هفته بعد از اين گزارش نامه ای به وزير امورخارجه امريكا 
می نويسد و از امريكا می خواهد كه در كنفرانس صلح پاريس برای تحقق خواسته های 

زير به ايران كمك كند: 
1. حق عضويت و شركت در كنفرانس صلح؛

2. الغای تمام قراردادها، حق��وق گمركی اروپايي��ان و توافقنامه هايی كه بی طرفی و 
استقال داخلی ايران را خدشه دار می كرد؛

3. بازپرداخت خساراتی كه توسط كشورهای متحارب به ايران وارد آمده بود؛
4. آزادی عمل حكومت ايران در زمينه اقتصادی؛

5. بررسی مجدد تمام عهدنامه ها و الغای كاپيتوالسيون؛
6. آزادی عمل اي��ران در انعقاد قراردادهای مال��ی تازه و تجديد نظ��ر در تعرفه های 

گمركی؛
7. كمك به بررس��ی مجدد تمام عهدنامه هايی ك��ه الزاماً با مواد ف��وق مطابقت پيدا 

می كند؛
8. اصاح مرزها.3

نفوذ انگلستان در كنفرانس صلح پاريس، و جلوگيری از طرح تقاضاهای ايران در اين 
كنفرانس و متعاقب آن كودتای 1299رضاخان به كمك انگليسی ها و حاكم شدن مطلق 

1. ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حسين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص242. 
2. آبراهام يسلسون، همان، ص203. 

3. همان، ص202. 
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بريتانيا بر ايران پس از خروج حكومت انقابی روسيه از ايران به طور موقت فرصت حضور 
مؤثر امريكا در منازعات مربوط به ايران را گرفت. 

اگر چه هارولد نيكلسون يكی از كارشناسان خبره امريكايی در حوزه سياست خارجی 
گناه اين شكست را به گردن شورای عالی كنفرانس صلح و نفوذ انگلستان در اين شورا و 
ساير ماحظات سياسی ديگر انداخت ولی عده ای از صاحب نظران معتقدند امريكاييان 
به هر دليلی در اين مسئله كوشش كافی به عمل نياوردند و يكی از داليلی كه باعث شد 
انگليس��ی ها به فكر جايگزين كردن يك ديكتاتور وابسته و جنايت كاری مثل رضاخان 
به جای يك دولت ملی در ايران باشند خروج روسيه از منازعات ايران و تعلل و سستی 
امريكا در كمك به دولتمردان ايرانی برای تحقق خواس��ته های مذك��ور و از همه بدتر 
ناتوانی و بی اعتم��ادی دولتمردان ايرانی ب��ه توانايی های مردم و تكي��ه غير عقانی به 

دولت های خارجی برای حل مشكات كشور بود. 
امريكايی ها نه تنها به تحقق خواسته های ايران در كنفرانس صلح پاريس كمك نكردند 
بلكه بر اساس اسناد موجود، در پانزدهم نوامبر 1918م/ 1296ش، كلنل ادوارد هاوس 
مشاور ويلسون رئيس جمهور امريكا، طی پيامی به النس��ينگ وزير امور خارجه امريكا 
اعام كرد كه ايران مجاز نخواهد بود جهت تشريح اهداف خود در مذاكرات صلح پاريس 
شركت كند. هاوس در اين پيام تصديق كرد كه شكايات كشورهای بی طرف در جنگ 
به قوت خود باقی است و آنها بايد بتوانند در س��ازمان جهانی تظلم خود را بيان كنند.1 
اين برخورد چندپهل��و و منافقانه امريكا، دولتمردان ايران را از خواب خرگوش��ی بيدار 
نكرد. حتی وقتی در پايان كنفرانس ويلس��ون رئيس جمهور امريكا پاس��خ انگليسی ها 
در مورد ممانعت از ورود ايران به كنفرانس را منطقی اعام كرد و مورد تأييد قرار داد و 
متعاقب آن روزنامه های امريكايی نوشتند كه ايران آمادگی برای نيل به استقال كامل را 
ندارد و بهترين راه حل به كارگيری اصل قيمومت درباره ايران است،2 باز هم كارگزاران 
بی لياقت و سرسپرده ايران اين تحقير و توهين آشكار به ملت ايران را ناديده گرفته و در 
كريدورهای وزارت امور خارجه امريكا به دنبال راضی ك��ردن امريكاييان بودند تا آنها 

رئيس جمهور را متقاعد كنند بر ملت ايران منت بگذارند و در امور ايران دخالت كنند! 
در كودتای سوم اسفند 1299ش حكومت ايران توسط رضاخان ساقط شد. در همين 
سال نيز قرارداد مودت بين ايران و شوروی به امضا رسيد و در اين قرارداد كاپيتوالسيون 

1. همان، ص204-205. 
2. همان، ص206-207. 
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رس��ماً ملغی گرديد. ون انگرت كاردار امريكا در ايران در تلگرافی به وزارت امور خارجه 
امريكا ضمن اعام اين خبر اظهار می كند ك��ه موقعيت امريكا به عنوان پرطرفدارترين 
كشور در ايران به علت الغای قرارداد تركمانچای شديداً تضعيف شده است!1 البته مليون 
ايرانی كه برای جايگزينی فرشته مشعل به دست امريكا به جای روس و انگليس سر از پا 

نمی شناختند هيچ گاه از وجود چنين تلگرافی با خبر نشدند. 
هيچ چشم بينا و گوش شنوايی صدای پای خفيف و موذيانه اين استعمارگر زيرك را 
حس نكرد. متعاقب اين گزارش كاردار امريكا اظهار داشت كه سعی خواهد كرد تا آنجا 
كه می تواند با اس��تفاده از قرارداد 1856 )قرارداد قس��طنطنيه( حقوقی را برای امريكا 
تثبيت نمايد. امريكايی ها تازه طعم دلچس��ب امتياز كاپيتوالسيون را چشيده بودند و 

تمايلی نداشتند به راحتی از آن چشم پوشی كنند. 
وزارت امور خارجه امريكا به سفارت خود در تهران اطاع می دهد كه كاپيتوالسيون را 
بدون رضايت قدرت هايی كه از آن بهره مند هستند نمی توان تغيير داد. وزير امور خارجه 
امريكا تأكيد می كند كليه حقوقی كه امريكاييان به دس��ت آورده ان��د خواه در قرارداد 
1856 باشد يا نه، بايد برای امريكاييان محفوظ بماند. با پافشاری بر تداوم كاپيتوالسيون 
در حالی كه احساسات ناسيوناليستی ايران همراه با اضمحال قدرت امپراتوری روسيه 
و انگليس بروز ك��رده بود، امريكا فرصت مناس��بی را برای مش��اركت در آمال جنبش 
ناسيوناليستی ايران از دست می داد؛ آن هم به خاطر حمايت از امتيازاتی كه چند سال 

بعد محكوم به فنا بودند.2
امريكايی ها در ظاهر سياست انزواطلبی و عدم تمايل به دخالت در امور داخلی ايران 
را به نمايش گذاش��تند تا عده ای از دولتمردان به ظاهر ملی ساده لوح را فريب دهند اما 
در باطن به رغم اين كه پايه گذاران كاپيتوالسيون، داوطلبانه از اين امتياز خود گذشته 
بودند دولت آزادی خواه امريكا! حاضر نبود از حق نداشته كاپيتوالسيون صرف نظر كند. 
امريكايی ها با اين سياست دوپهلو نسبت به ايران وارد دوران جنگ دوم جهانی شدند. 

1. همان، ص234. 
2. همان، ص235. 


