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ايران كليد توازن قوا در كل دنياست و اگر كشوری ايران را در اختيار 
داشته باشد می تواند توازن قوا در دنيا را در دست داشته باشد. 

ريچارد نيكسون
رئيس جمهور اسبق امريكا

گذری بر ريشه و پيشينه کاپيتوالسيون 
واژه كاپيتوالس��يون از كلمه التين )CAPITULARE( مش��تق اس��ت و به معنی شرط 
گذاشتن برای سازش و تسليم، و يا تسليم يك منطقه جنگی يا بخشی از نيروی نظامی 
به متخاصم می باشد. مفهوم حقوقی كاپيتوالس��يون عبارت از قراردادهايی است كه به 
موجب آن، اتباع كشوری در قلمرو دولتی ديگر، مشمول قوانين كشور خويش باشند و 

از حق دادرسی كنسولی برخوردار گردند. 
پيدايش كاپيتوالسيون به سده های چهارم تا ششم هجری برمی گردد كه در »بيزانس« 
نسبت به اتباع برخی از شهرهای پيشرفته آن زمان ايتاليا، مانند »ژن« و »پيزا« حقوق 
ويژه ای داده شده بود. كاپيتوالسيون در اواسط قرن 12 هجری شكل جديدی به خود 
گرفت و به  طور يك جانبه از س��وی دولت های مقتدر اروپا بر كش��ورهای شرق تحميل 

فصل اول: 
آنچه باید از مفهوم کاپيتوالسيون بدانيم
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شد. شگفت آور اينكه دولت مقتدر عثمانی كه سرزمين های پهناوری در سه قاره آسيا، 
آفريقا و اروپا را در برداشت، در سال 914 خورشيدی )1535م( عهدنامه ای بازرگانی با 
دولت فرانسه امضا كرد كه به موجب آن، اتباع فرانسه اجازه يافتند در خاك عثمانی تابع 
قضاوت كنسولی كشور خويش باشند. اين امتياز به فرانسوی ها از سوی سلطان سليمان 
اول )ش��اه عثمانی( از روی ضعف و ناتوانی نبود. دولت عثمانی در آن روز، در اوج قدرت 
بود و فرانسه در برابر رقيبان اروپايی خود، به كمك دولت عثمانی نيازی مبرم داشت و 
نمی توانست قرارداد يا شرطی را بر آن دولت تحميل كند. شايد اين گونه زشت كاری ها 
و ذلت پذيری ها روی شيفتگی و خودباختگی سران برخی از كشورهای اسامی در برابر 
بيگانگان و اروپاييان بود كه آنان را به چنين خيانت هايی وامی داشت. اين امتياز نابجا از 
سوی دولت عثمانی به اتباع فرانسه، نخستين خشت كژی بود كه در يك كشور اسامی 
نهاده شد و بنياد استقال برانداز كاپيتوالسيون را در خاورميانه پايه گذاری كرد و زمينه 

امتيازدهی بيشتر را در آن كشور و ديگر كشورهای اسامی فراهم ساخت. 
در عهدنامه ای كه در س��ال 1119 خورش��يدی )1740م( ميان س��لطان محمد اول 
)شاه عثمانی( و لويی پانزدهم )شاه فرانسه( به امضا رسيد، اتباع فرانسه در قلمرو دولت 
عثمانی- كه به سراش��يبی ناتوانی افتاده بود- از اختيارات گسترده ای برخوردار شدند 
و رژيم كاپيتوالسيون را رس��ماً بر آن كش��ور تحميل كردند. ديگر دولت های اروپا نيز، 
امتيازات همانندی برای اتباع خود از دولت عثمانی گرفتن��د. ديری نپاييد كه بيش از 
پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روس��يه تزاری، هلند و... از دادرسی كنسولی در 

كشور عثمانی برخوردار شدند.
رژيم كاپيتوالسيون در ممالكی كه زير سلطه عثمانی قرار داشت مانند عراق، سوريه، 
فلسطين و لبنان نيز برقرار شد و سپس به مصر و ديگر كشورهای خاورميانه مانند ايران 
و خاور دور مانند چين، ژاپن و تايلند نيز س��رايت كرد. در خور نگرش اس��ت كه دولت 
عثمانی به رغم اينكه خود از رژيم كاپيتوالس��يون، زخم های عميقی بر تن داش��ت، با 
ديگر كشورهای هم سطح يا ضعيف تر از خود، همان رفتار را روا داشت و در قراردادها و 

معاهدات خود با ديگر كشورها مانند ايران، حق قضاوت كنسولی گرفت.
با تفاصيل مذكور مشخص می شود كه مفهوم عام حقوقی كاپيتوالسيون عبارت است 
از نظام قضاوت كنس��ولی و برخی تضمينات و امتي��ازات و مصونيت های قضايی كه به 
موجب تصميمات يك جانبه با عهود يا اس��ناد قضايی ديگر به اتباع سرزمين های ديگر 
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داده می شد. 1
معاهدات يا فرمان های موسوم به كاپيتوالسيون نوعی تضمين رسمی جهت ايجاد و 
ادامه اين امتياز به ش��مار می رفتند لكن منبع حقوقی امتيازات مورد بحث، تنها عهود 
نبودند و در عرف و رس��وم بين المللی كنسول ها س��ه نوع صاحيت خاص داشتند كه 

عبارت بود از: 
1. صاحيت وضع مقررات نسبت به اتباع

2. صاحيت انتظامی نسبت به اتباع
3. صاحيت قضاوت در اختاف بين اتباع يا بين اتباع و مردم محلی

صاحيت اول مربوط به زمان های قديم است. زمانی كه اتباع مسيحی خارجی به طور 
كلی يا اتباعی كه از نژاد و مذهب متفاوت بودند برای حفظ خود و مصلحت امنيت دور 
هم زندگی می كردند و وقتی عده آنها زياد می شد يك محله به آنها اختصاص می يافت. 
در داخل اين محله كنسول حق وضع مقررات برای اداره امور عمومی يا روابط افراد با هم 

و يا حفظ انتظامات داشت. 
صاحيت دوم نيز مانند صاحيت اول به همان علت بود و بعداً كه به تدريج اتباع محله 

را ترك كردند و در شهر پراكنده شدند خود به خود از بين رفت.
صاحيت سوم كه قضاوت بود بر اين اساس قرار داشت كه قضاوت محلی نمی توانست 
مورد اعتماد و قبول باشد. صاحيت قضاوت كنسول بسيار متنوع و در كشورهای مختلف 
متفاوت بود و در طول زمان نيز هر يك از انواع آن تحوالت زيادی پيدا كرد. حق قضاوت 

كنسول در حقيقت مهمترين جنبه كاپيتوالسيون است.
مباحث مربوط به قضاوت كنس��ولی با توجه به ماهيت اختاف��ات مدنی و اختافات 
قضايی و جزايی دامنه وسيعی از مسائل و موضوعات را در بر می گيرد كه از حوصله بحث 
ما خارج است. اما يك مسئله در اين بحث مورد مناقشه نيست و آن اين است كه حمايت 
كنسول ها از منافع اتباع در رژيم كاپيتوالسيون بسيار وس��يع و قدرت اجرايی آنها نيز 
قابل ماحظه بود. كنسول های كاپيتوالس��يون به تدريج حمايت خود را از اتباع دولت 
خود به اتباع داخلی نيز سرايت دادند. ابتدا مترجم كنسولگری و كارمندان و خدمه ای كه 
در كنسولگری كار می كردند به موجب نامه هايی مورد حمايت كنسول قرار می گرفتند 
و بعداً به اتباع ديگر داخلی كه هم مذهب بودن��د يا جهات ديگر مثل آنكه طرف معامله 

1. برای مطالعه بيشتر رك: غامرضا علی بابايی و بهمن آقايی، فرهنگ علوم سياسی، تهران، ويس، 1366، ج2، 
ص595-600.
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بودند و يا انجام امور ديگر كنسول بود، سرايت كرد.
اين سنت ناپس��ند در دوران قاجاريه بست نش��ينان س��فارت خانه ها را نيز بی نصيب 
نگذاش��ت و در اغلب اوقات مجرمان نيز برای فرار از مجازات به كنسولگری ها پناهنده 
می شدند تا بتوانند از امتيازات حق قضاوت كنسولی بهره برداری كنند. مطالعات تاريخ 
قضاوت كنسولی در ايران نشان می دهد كه بعضی از مواقع كنسول ها به هر كس از اتباع 
داخلی كه تقاضا می كرد، با شرايطی س��هل و در بعضی موارد در مقابل پول، نامه هايی 
در حوزه حمايت كنس��ولی می دادند و از اين حربه برای ش��كار كارگ��زاران حكومت و 

جاسوس پروری و كسب درآمد به نحو مقتضی استفاده می كردند. 1
بی ترديد يك��ی از داليل��ی كه باعث ش��د ام��ام خمين��ی در مقابل تصوي��ب اليحه 
كاپيتوالسيون آن حماسه بزرگ را در تاريخ ايران رقم زند همين سابقه فضاحت بار حق 

قضاوت كنسولی در تاريخ ايران بود. 

1. رك: غامرضا علی بابايی و بهمن آقايی، همان.


