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فصل دوم:
تاریخ کاپيتوالسيون در ایران

پيشينه تاريخی کاپيتوالسيون در ايران 
بذر حق قضاوت كنسولی در ايران در دوران شاهان صفوی به شكل جانبی و غير رسمی 
پاشيده شد. در عصر ش��اه عباس صفوی و نيز در دوران سلطنت ش��اه سلطان حسين، 
اتباع انگلس��تان و فرانس��ه در ضمن قراردادها و معاهدات از چنين امتيازی برخوردار 
شدند. شركت هند شرقی در سال 1302ق سفيری به دربار ايران فرستاد تا با موافقت 
ش��اه عباس، مركز نمايندگی آن ش��ركت را در ش��هر اصفهان، )پايتخت آن روز ايران( 
تأسيس كند. اين سفير كه هوبرت ويسنيك1 نام داشت، از شاه عباس خواست كه با انعقاد 
عهدنامه ای ميان دو كشور موافقت كند. ش��اه عباس به رغم آنكه شماری از درباريان با 
اين عهدنامه مخالف بودند، به درخواست نامبرده پاسخ مثبت داد و در تاريخ 28 محرم 
1303 )21 نوامبر 1621( عهدنامه ای با ش��ركت هند شرقی منعقد كرد. برخی از مواد 

آن، كه حكم كاپيتوالسيون را داشت از اين قرار بود: 
ماده 10- اقامتگاه ملت هلند در ايران از آزادی كامل برخوردار خواهد بود و هيچ يك از 
افراد قوه قضاييه حق ندارد بی اجازه فرمانفرمای اتباع آن كشور داخل آنجا شود. هرگاه 
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كسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند نيز اجازه خواهند داشت كه در برابر وی به 
زور متوسل شوند. 

ماده 13- هرگاه يكی از اتباع هلند به دين اسام درآيد، پيشوای هلنديان مقيم ايران او 
را دستگير خواهند ساخت و در نخستين فرصت، اموالش را توقيف خواهند كرد.

ماده 14- هلنديانی كه اش��خاصی را از هر ملت در ايران مضروب يا مقتول س��ازند، از 
جانب فرماندهان خود محاكمه خواهند شد.

ماده 15- اگر يك فرد هلندی با زنان ايرانی روابطی داشته باشد، به وسيله رئيس خود 
محاكمه خواهد شد.

ماده 18- همه كس��انی كه در خدمت هلنديان هس��تند، از ايرانی و ارمنی و مغربی و 
بنگالی، از هر گونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود. 

بدين گونه امتيازاتی كه حكم كاپيتوالسيون داشت بر ايران تحميل شد، ليكن جنبه 
رسمی نداشت. اين رهاورد استعماری برای نخستين بار در سال 1202 خورشيدی )5 
شعبان 1243( همراه با معاهده اسارت بار تركمانچای رسماً بر ايران تحميل شد و اتباع 
دولت تزار روسيه در ايران از مزايای كنسولی و قضايی بهره مند شدند. به دنبال آن ديگر 
دولت های فزون خواه و استعمارگر مانند انگليس، فرانسه و آلمان نيز اين امتياز ننگ بار و 
غير قانونی را برای اتباع خود از زمامداران نااليق و وابسته آن روز گرفتند. بنابراين سيل 
عظيمی از اتباع برخی ديگر از دولت ها مانند اسپانيا، اتريش، ايتاليا، آرژانتين، دانمارك، 
بلژيك، برزيل، مكزيك، س��وئد، س��وئيس، هلند، امريكا و... نيز با اس��تفاده از معاهده 
تركمانچای، به خيل خداوندگاران كاپيتوالسيون پيوستند. معاهده تركمانچای، الگوی 
شيطانی برای دولت های اروپايی و امريكايی در راه تجاوز به استقال ملی و قضايی ايران 

به شمار می آمد. 

قرارداد ترکمانچای و مصيبت کاپيتوالسيون 
رژيم پادش��اهی قاجاريه مانند اغلب نظام های پادش��اهی در ايران، دس��تاوردی جز 
عقب ماندگی، فقر و از همه بدتر وابس��تگی برای ايران به ارمغان نياورد. از ميان تمامی 
مصيبت هايی كه اين رژيم بر ملت ايران تحميل كرد مصيبت تجزيه تماميت ارضی ايران، 
انعقاد قراردادهای اس��تعماری و دادن امتيازات به بيگانگان و پروراندن قشر بی هويت، 
فرهنگ گريز، دين س��تيز و سرس��پرده ای به نام منورالفكری كه در تحميل تمامی اين 
مصائب در كنار شاهان بی كفايت قاجاری بودند، در رأس همه مصائب و دردناك تر از همه 



49
ران

ر اي
ن د

سيو
وال

پيت
خ كا

اري
م: ت

 دو
صل

ف
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
  پ

42
4 و 

ه 1
مار

 ش
هم

ازد
 دو

ال
 س

وم
ه س

دور

بود. رژيم قضاوت كنسولی يا كاپيتوالسيون رهاورد يكی از دردناكترين اين مصيبت ها 
يعنی مصيبت شكست ايران در جنگ با روسيه اس��ت. آثار شوم اين قرارداد هيچ گاه از 
تاريخ ايران زدوده نشد. رژيم كاپيتوالسيون در فصل هفتم و هشتم معاهده تركمانچای 

گنجانيده شده بود. در فصل هفتم چنين آمده بود: 
... تمام امور متنازع فيه و مرافعاتی كه بين اتباع روس به وقوع می رسد 
موافق قوانين و رسوم دولت روس��يه، فقط به رسيدگی و حكم سفير يا 
قنسول های اعليحضرت امپراتور روس حل و فصل می شود و همچنين 
است اختافات و دعاوی حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملكت ديگر... 
اختافات و مرافعاتی كه مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور می رسد 
مراجعه به محاكم ايران شده، رسيدگی و صدور حكم آن بايد در حضور 
مترجم سفارت يا قنسولگری به عمل آيد. به اين قبيل دعاوی كه بر وفق 
قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگی نمی شود. اگر تجديدنظر لزوماً 
اقتضا نمود بايد با استحضار وزير مختار يا شارژ دافر )كاردار( يا قنسول 
روس در حضور دراگومان )مترجم( س��فارت و يا قنسولگری در يكی از 
دفترخانه های اعليحضرت شاهنشاه ايران كه در تبريز و يا تهران منعقد 

است، تجديد رسيدگی به عمل آمده، حكم داده شود...
در فصل هشتم اين معاهده نيز آمده بود:

... هرگاه ش��خصی از اتباع روس يا اتباع مملكت ديگ��ری ]در ايران[ 
متهم به جرمی گردد، مورد هيچ تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد، 
مگر در صورتی كه ش��ركت او در جرم مدلل و ثابت شود. در اين صورت 
و نيز در صورتی كه تبعه روس به  شخصه به جرمی متهم شود، محاكم 
مملكتی نبايد بدون حضور مأموری از طرف س��فارت يا قنسولگری به 
جرم مزبور رسيدگی و حكم دهند و هر گاه در محل وقوع جرم، سفارت يا 
قنسولگری وجود ندارد، كارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند 
داشت كه در آنجا قنسولی يا مأموری از طرف دولت روسيه برقرار شده 
باش��د... پس از اينكه كماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و 
حكم صادر شد، مشاراليه به وزير مختار يا ش��ارژ دافر، يا قنسول روس 
تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده ش��ده و در آنجا موافق قوانين 

سياست شود... 
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همان طوری كه گفته شد اين معاهده تحميلی بيش از سده ای، پايه های اصلی سياست 
خارجی ايران با بيگانگان را تشكيل می داد و راه رخنه، نفوذ و دخالت اتباع بيگانه در امور 
كش��ور را هموار می كرد و به آنان مجال می داد كه بی پروا به هر جنايتی در ايران دست 
بزنند و نه تنها استقال سياس��ی، قضايی و ملی ايران را مورد تجاوز قرار دهند بلكه به 

بهانه وجود كاپيتوالسيون از ملت ايران حق توحش بگيرند. 
گريبايدوف كه بعد از انعقاد قرارداد تركمانچای قرار بود به عنوان سفير روسيه در ايران 

مفاد اين قرار داد را عملياتی كند در خاطرات خود می نويسد: 
استپان عزيز! بدبختی بزرگی به من رو آورده كه برايت شرح می دهم. 
می خواهند مرا به مأموريت خارج بفرس��تند. فك��ر می كنی به كجا؟ به 
ايران كه در آنجا زندگی كنم. هر چه تاش ك��ردم كه از اين مأموريت 
معافم كنند فايده نداش��ت. پريروز كه رفته بودم پي��ش وزير، گفتم به 
شرطی حاضر می ش��وم به تهران بروم كه دو درجه ترفيع يكجا بدهند. 
اول مخالف بود و من با فصاحت و باغت به زبان فرانسه استدالل كردم 
كه انصاف نيست من بهترين سال های جوانی خود را بين مردم وحشی 
آسيا بگذرانم و اين عمل در حقيقت يك تبعيد داوطلبانه است كه برای 
مدت طوالنی از بستگان و دوس��تانم دور شوم... و خاصه در مقابل اين 

محروميت ها و فداكاری اقًا اجرت خوبی بايد دريافت دارم. 
اين تصوير تحقيرآميز از ملت ايران كه در طول مأموريت گريبايدوف بر رفتار و افكار وی 
حاكم بود در كنار شرايط ذلت باری كه قرارداد تركمانچای و اصل كاپيتوالسيون در اين 
قرارداد، به ملت ايران تحميل كرده بود باعث شد كه اين سفير مغرور و متكبر روس در 
اجرای بخشی از بندهای قرارداد شوم تركمانچای مخصوصاً فصل سيزدهم و چهاردهم 
آنچنان خانواده های ايرانی حتی خانواده های وابسته به دربار را تحت فشار و آزار و اذيت و 
تحقير قرار دهد كه صبر مردم لبريز شود و كنسولگری روسيه را با خاك يكسان سازند. 1

الغای کاپيتوالسيون 
در پی نهضت های اس��امی در سده پيش��ين- به ويژه نهضت عدالت خواهی كه تكان 
بيش��تری به مردم داد- زمزمه های مخالفت با رژيم كاپيتوالس��يون در ايران به تدريج 
اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد؛ ليكن اين مخالف خوانی ها و اعتراضات راه به جايی 

1. نامه های الكساندر گريبايدوف درباره ايران، ترجمه رضا فرزانه، اصفهان، ثقفی، 1356، ص12-13.
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نداشت. دولت های مقتدر و متجاوز به نارضايتی های عمومی بهايی نمی دادند و اعتنايی 
نمی كردند. حتی هيئتی را كه در سال 1300 خورشيدی برای انعكاس مراتب نفرت و 
انزجار مردم، از استقرار رژيم كاپيتوالسيون در ايران، به كنفرانس صلح »ورسای« رفته 
بود، نپذيرفتند و حاضر به شنيدن گزارشات آنان نشدند. با وجود اين، عواملی در تزلزل 

پايه های رژيم كاپيتوالسيون نقش عمده ای داشت:
1. اوج خش��م و نفرت ملت ايران از دخالت بيگانگان در امور كش��ور كه در مواردی به 
درگيری مردم عاصی، با اتباع بيگانه كشيده می ش��د، مانند يورش به سفارت روس در 
تهران و كش��تن وزيرمختار آن دولت به نام گريبايدوف از س��وی مردم مسلمانی كه از 

مداخات روزافزون روس ها، در زندگی ايرانيان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
2. بيداری توده ها در پی نهضت ها، و خيزش های اسامی و اوج روحيه آزاديخواهی و 
استقال طلبی كه با استقرار رژيم كاپيتوالسيون تضاد داشت و تحمل آن را برای ملت 

ايران تقريباً ناممكن می ساخت.
3. پايان دوران سياه رژيم كاپيتوالسيون در جهان؛ مخصوصاً در كشورهايی چون ژاپن، 

مصر، تركيه و...
4. فروپاشی رژيم تزار و پيروزی انقاب روسيه 

دولت سوسياليستی ش��وروی در روز 26 آذر سال 1296، سه س��ال پيش از كودتای 
سياه رضاخان طی يادداشتی قراردادهای تحميلی ميان دولت روسيه تزاری با ايران را 
فاقد اعتبار اعام كرد. دولت جديد روسيه تأكيد كرد كه مبنای اعتبار معاهدات ايران و 
روسيه رضايت دو طرف می باشد. لنين رهبر جديد روسيه شخصاً در اعاميه ای كه در 14 
دسامبر 1917 برابر با 23 آذرماه 1296 به امضای او صادر شد، عهدنامه اوت سال 1907 
بين انگلستان و روسيه كه بر اساس آن ايران به دو منطقه تحت نفوذ روس و انگليس و 
يك منطقه بی طرف فيمابين تقسيم شده بود و ضمائم محرمانه آن را فاقد اعتبار اعام و 
تأكيد كرد كه هر قراردادی كه با استقال ملی، تماميت ارضی و آزادی عمل ملت ايران 
مغايرت داشته و آن را محدود كند از اين لحظه بی اعتبار است و همه را پاره كرده و ديگر 

برای آن كه بتوان بدان استناد كرد وجود خارجی ندارد. 
متعاقب اين اقدام متن بخش هايی از پيام لنين همان زمان در شهر تهران منتشر شد... 
اعاميه لنين غوغايی در عرصه ديپلماس��ی ايران به پا كرد؛ به ط��وری كه دولتمردان 
بی هويت ايران ناباورانه و با شك و ترديد از سفير خود در پتروگراد خواستند كه از دولت 
شورا ها توضيحات بيش��تری بخواهند. الغای قرارداد 1907 توسط لنين و بلشويك ها 
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بر روی مردم ايران هم تأثيرات مثبتی گذاش��ت؛ به طوری كه بسياری از روشنفكران، 
نويسندگان، روزنامه نگاران و شعرای ايران مطالب متنوعی را در وصف »لنين« نوشتند. 
از آن جمله ملك الشعرای بهار بود كه در توصيف وضعيت ايران در دوران روسيه تزاری و 

نقش لنين در تغيير آن وضعيت می نويسد: 
دو دشمن از دو س��و ريسمانی به گلوی كس��ی انداختند كه او را خفه 
كنند. هر كدام يك سر ريسمان را گرفته می كشيدند و آن بدبخت در اين 
ميان تقا می كرد، آنگاه يكی از آن دو خصم يك سر ريسمان را     رها كرد 
و گفت ای بيچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت )ايران( نجات يافت. آن 

مرد كه ريسمان گلوی ما را     رها كرده لنين است. 
اين اعاميه نخستين قدمی بود كه شورای كميسرهای روسيه يا   همان دولت روسيه 
شوروی درباره ايران برداش��ت. اقدامی كه اميدهای فراوانی را در دل ها ايجاد كرد. پيرو 
اين اعاميه، دولت روسيه شوروی در تاريخ 17 دس��امبر 1917 برابر با 26 آذر 1296 
به منظور جلب دوستی ايران در يادداشتی، كليه امتيازات مخالف حاكميت و استقال 
ايران را كه در دوره تزار ها به روسيه واگذار ش��ده بود، لغو كرد و به ايرانيان وعده داد كه 
اين دولت در اخراج ق��وای انگليس و عثمانی از خاك ايران به آنه��ا كمك و از ادعاهای 
آن كشور درباره مطالبه خسارت زمان جنگ پش��تيبانی خواهد كرد. متعاقب آن لئون 
تروتسكی يكی از رهبران انقاب اكتبر حدود يك ماه پس از اعاميه آشتی جويانه لنين، 
به واحدهای نظامی روسيه كه بر طبق عهدنامه انگلستان و روسيه مبنی بر تقسيم ايران 

در اين كشور مستقر شده اند، دستور خروج فوری از اين كشور را داد. 
س��قوط حكومت تزاری و موضع دولت ش��وروی، پايه های رژيم كاپيتوالسيون را در 
ايران به ش��دت لرزانيد و به ملت ايران جرئت و جس��ارت زيادتری بخشيد تا با جديت 
و قاطعيت بيشتری الغای كاپيتوالسيون را خواستار ش��وند و ديگر دولت های مقتدر و 
زورگو را برای الغای آن، زير فشار قرار دهند. از اين رو، می بينيم كه همزمان با اين بيانيه 
مقامات ش��وروی، دولت ايران در دوران نخس��ت وزيری نجفقلی بختي��اری معروف به 

صمصام السلطنه طی اطاعيه ای اعام می دارد: 
... نظر به اينك��ه معاهدات، مقاوالت و امتيازاتی كه از يكصد س��ال به 
اين طرف، دولت استبدادی روس و اتباع آن از ايران گرفته اند، تماماً در 
تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد 
و تطميع، بر خاف صاح و صرفه مملكت و ملت ايران اخذ شده است... 
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و نظر به اينكه امتيازات و عهدنامه جات و مقاوالت مزبور، عاوه بر اينكه 
تحت فشار و زور بر عليه مصالح مملكت اخذ... بعد از اعان مشروطيت 
ايران، بر خاف نص صريح قانون اساسی مملكت تحصيل شده است... و 
بالجمله، نظر به اينكه دولت و ملت ايران حق دارد مثل ساير دول و ملل 
عالم از منابع ثروت و آزادی طبيعی خود استفاده نمايد، لهذا هيئت وزرا 
در جلسه شنبه، 14 برج اس��د 1297 شمسی، مطابق 18 شوال 1336 
قمری الغای كليه عهدنامه جات و مقاوالت و امتيازات فوق الذكر را قطعاً 
عقيم؛ و مقرر می دارد كه وزارت امور خارجه، مأمورين و نمايندگان دول 
خارجه مقيمين دربار ايران و سفرای دولت خارجه را از مفاد اين تصميم 

مستحضر داشته...   
متعاقب اين اقدامات در تاريخ 7 اس��فند 1299 مصادف ب��ا 26 فوريه 1921 قرارداد 

مودت بين ايران و شوروی منعقد می شود. در فصل اول اين قرار داد آمده است: 
دولت شوروی روسيه مطابق بيانيه های خود راجع به مبانی سياست 
روسيه نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسات 14 يانوار 1918... و 26 
ايون 1919... يك مرتبه ديگر رسماً اعان مينمايد كه از سياست جابرانه 
كه دولت های مستعمراتی روس��يه كه به اداره كارگران و دهاقين اين 
مملكت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب می نمودند قطعاً صرف نظر 
می نمايد. نظر به آنچه گفته شد و به اشتياق به اين كه ملت ايران مستقل 
و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارايی خود تصرفات الزمه را بنمايد 
دولت شوروی روسيه تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادها را كه دولت 
تزاری روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع می نمود 

ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعان می نمايد. 
و در فصل شانزدهم اين قرارداد رسماً كاپيتوالسيون مردود اعام می شود: 

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاريخ 25 ايون 1919... راجع 
به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسيه ساكن ايران و همچنين اتباع ايران 
ساكن روس��يه از تاريخ امضاء اين معاهده دارای حقوق مساوی با سكنه 
محلی بوده و محكوم قوانين مملكت متوق��ف فيها خواهند بود و به تمام 

كارهای قضايی آنها در محاكم محلی رسيدگی خواهد شد. 
در خ��ور نگرش اس��ت ك��ه در اطاعيه دول��ت صمصام الس��لطنه، از تحمي��ل رژيم 
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كاپيتوالسيون از سوی انگليس و امريكا- ديگر دولت های مقتدر بر ايران- سخنی به ميان 
نيامده است؛ و اين خود نمايانگر ضعف، ناتوانی، خودباختگی و يا وابستگی دولتمردان آن 
روز ايران می باشد كه حتی به خود رخصت نمی دادند كه بر خاف سياست ضد انسانی 

استعمارگران، سخنی بگويند و از حقوق ملت ايران دفاع كنند.1 
ظاهراً پس از گذش��ت حدود هشت س��ال از اعاميه دولت ش��وروی مبنی بر الغای 
كاپيتوالسيون، بعضی از منورالفكران خودباخته چپ آن روز ايران، به بهانه عدم لغو اين 
امتياز نس��بت به س��اير دولت های ديگر به خصوص امريكا و انگليس و استفاده از اصل 
دولت كامله ال��وداد كه در ماده هجده قرار داد مودت در س��ال 1299 )قرارداد 1921( 
مورد تأكيد قرار گرفته بود، نه تنها آن را جدی نپنداشته و الغای كاپيتوالسيون از طرف 
شوروی را باور نكرده بودند، بلكه با كمال بي شرمی بر آن بودند كه اين اصل را به استناد 
دولت كامله الوداد با دولت ش��وروی تجديد كنند! و اين بنا را با كمال بي خردی رس��ماً 
اعام می كردند! شايد از سوی اربابان خود مأموريت داشتند كه با مطرح كردن تمديد و 
تجديد رژيم كاپيتوالسيون با شوروی بودن اين امتياز را در ايران از سوی انگليس، امريكا 

و ديگر دولت های اروپايی و امريكايی توجيه كنند! 
به محض ش��روع زمزمه هايی مبنی بر تجديد كاپيتوالسيون با شوروی، دكتر مصدق 
در مجلس شورای ملی اعام می كند: »نمايندگی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
مذاكراتی راجع به تجديد و استقرار كاپيتوالسيون برای اتباع شوروی با دولت عليه ايران 
به عمل آورده اس��ت و گويا آقای فروغی، وزير امور خارجه با اين پيش��نهاد كتباً اعام 
موافقت كرده است«. اين هشدار دكتر مصدق باعث می شود كاردار سفارت شوروی در 

تهران در مهرماه 1305 طی مصاحبه ای اعام كند: 
... اظهارات آقای دكتر مصدق، وكي��ل محترم، موجب كمال تعجب و 
حيرت اينجانب گرديد. به خصوص بدين جهت كه اوليای رسمی سفارت 
كبرای شوروی با آقای دكتر مصدق كه س��ابقاً وزير امور خارجه بودند، 
كراراً مذاكرات مس��تقيمی راجع به مسائل مربوط به مناسبات ساوت و 
ايران به عمل آورده اند. ديپلماسی شوروی تقريباً همه روزه با افسانه های 
مختلفی مواجه می ش��ود كه راجع به دولت شوروی و عمليات سياسی 
دولت و نمايندگی های شوروی در ممالك خارجه با يك مقصود معينی 

1 . چنانكه در پی احيای رژيم كاپيتوالسيون در سال 1343 از سوی پهلوی دوم و اعطای مصونيت به اتباع امريكا 
در ايران، سازمان ها و گروه های سياس��ی كه ادعای وطن خواهی و »ميهن پرستی« داشتند- و دارند- در برابر اين 

خيانت استقال برانداز شاه، دم فرو بستند و بی تفاوت گذشتند. در اين باره در صفحات آينده قلم خواهيم زد.
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انتش��ار می دهند. ولی اينك اولين دفعه است كه موضوع اتهام شوروی 
در اهتمام برای تجديد كاپيتوالسيون، يعنی امتياز اجانب در مرافعات با 

اتباع داخلی شنيده می شود.
دولت شوروی در همان روز اول تأسيس خود، سياست روسيه تساری 
]تزاری[ را در ايران ش��ديداً مذموم دانس��ته و ب��دون هيچ گونه قيود و 
شرايطی، نقض تماميت ايران و ساير ممالك را به هر شكل كه باشد، رد 
و طرد نمود؛ و نظر به همين اصل بود كه دولت شوروی به موجب مراسله 
مورخه 25 ژوئن 1919، الغای حق قضاوت قنس��ولی روس را در ايران 
اعام نمود و قرارداد »س��اوت و ايران« منعقده سال 1921 در تكميل 
اصل فوق الذكر مقرر داشت كه اتباع روسيه، ساكن ايران و همچنين اتباع 
ايران، ساكن روسيه از تاريخ امضای اين قرارداد دارای حقوق مساوی با 
سكنه محلی بوده و محكوم به قوانين مملكت متوقف فيها خواهند بود 

و به تمام كارهای قضايی آنها در محاكم محلی رسيدگی خواهد شد.
قرارداد تجارتی بين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران كه 
آقای تقی زاده راجع بدان مذاكراتی در مسكو به عمل می آورند ]آوردند[ 
و بعد آقای فروغی در سال 1925 آن را در ايران امضا نمود، اين موضوع 
اساسی را تشريح نموده و بيش از پيش آن را تحكيم و تشييد می نمايد.

دولت شوروی كامًا در موقعيت خود ايستادگی نموده و بدين جهت 
اظهارات به اينكه دولت ش��وروی مذاكراتی راجع به اس��تقرار و تجديد 
حق قضاوت قنسول ها به عمل آورده، يك نوع سوءتفاهم می باشد... من 
بايد قطعاً اظهار نمايم كه سفارت كبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه 
از كس ديگر، هيچ گونه مراس��اتی كه به موجب آنها رسيدگی به امور 
راجعه به اتباع ش��وروی به محاكم كارگزاری ارجاع و يا به واسطه اتباع 
شوروی شرايط بهتری نسبت به اتباع ايران دارا باشند، دريافت ننموده 
است و فرضاً اگر كسی از طرف ملت ايران تجديد رژيم كاپيتوالسيون را 
به هر شكلی كه می باشد به سفارت كبرا پيشنهاد می كرد، اين پيشنهاد 
به قطعي ترين شكل رد می شد؛ زيرا علناً و شديداً مخالف اصول سياست 

اتحاد شوروی می باشد...     
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بايسته يادآوری است كه برخی از دولتمردان متمايل به شوروی در شرايطی از تجديد 
كاپيتوالسيون با دولت شوروی سخن به ميان می آوردند، كه بساط رژيم كاپيتوالسيون 
در جه��ان تقريباً برچيده ش��ده بود و ملت های بي��دار برخی از كش��ورهايی كه روزی 
زير زنجير س��ياه و ذلت بار كاپيتوالسيون قرار داش��تند، با مقاومت و پايداری و مبارزه 
سرسختانه، اين زنجير را پاره كرده و به آن دوران ننگ بار پايان داده بودند. چنانكه يكی 
از روزنامه های آن روز ايران در 19 بهمن 1305 به اين واقعيت چنين اعتراف كرده است: 
امروز می خواهم يك خبر موحشی به شما بدهم: در دنيا تنها مملكتی 
كه هنوز در سرپنجه كاپيتوالسيون، يعنی حق قضاوت خارجی ها اسير 
مانده است، ايران اس��ت. تا چند ماه قبل، فقط در س��ه مملكت، اصول 
كاپيتوالس��يون باقی مانده بود: چين، مصر، ايران. مصری ها در س��ايه 
زد و خورد و مقاومت ش��ديد با انگليس ها و در عين حال با رفرم كردن 
محاكم عدليه، تقريب��اً ديگر رنگی از كاپيتوالس��يون باقی نگذارده اند. 
چينی ها با ضرب شمشير، نه تنها كاپيتوالسيون را از بين برده اند، بلكه 
دول استعماری عاوه بر الغای كاپيتوالسيون و حق تجديدنظر در تعرفه 
گمركی، حاضر هستند تعويضات مهم ديگری هم بدهند كه شانگهای و 
ساير بنادر تجارتی خارجی ها از حمات مسلحانه كانتونی ها مصون باشد. 
بنابراين فقط ملت ما با پيشانی سياه بايد در مقابل قضاوت خارجی ها در 
مملكت خود خم بش��ود. بله، از يك طرف اين ننگ را تحمل می كنيم و 
از طرفی هم جسارت آن را هم نداريم كه آشيانه چپاول و كمپانی فساد 
را در عدليه بر هم بزنيم. بايد قاريين محترم بدانند كه كاپيتوالس��يون 
در ممالك شرقی يكسره ]يك طرفه[ است، يعنی ايرانی بدبخت در هر 
مملكتی كه باش��د حتی بين النهرين و س��وريه و مصر، او را به محاكم 
داخلی خود جلب و انواع بی عدالتی ها را هم نسبت به او مرتكب می شوند؛ 
ولی فان ش��وفر بيروتی يا بغدادی را به عنوان تحت الحمايگی انگليس 
و فرانس��ه، عدليه ما جلب نمی كند و بايد در محاكمات وزارت خارجه، 
محاكمه او در حضور نماينده سفارت به عمل آيد. خاصه... عجالتاً تنها 
مملكتی كه خال سياه كاپيتوالسيون به پيشانی او باقی مانده، مملكت 

شش هزار ساله است...  
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ذلت پذيری، خودباختگی و سرسپردگی شماری از دولتمردان ايران- به ويژه در دوران 
رضاخان- تا آن پايه بود كه نه تنها الغای كاپيتوالس��يون از سوی دولت شوروی را باور 
نمی كردند و از تجديد اين امتياز با آن دولت سخن می گفتند، بلكه حتی به خود جرئت 
نمی دادند كه با ديگر دولت های اروپايی و امريكايی درباره لغو آن گفت وگويی داش��ته 
باشند و دست كم در اين باره پيشنهادی را مطرح كنند! از اين رو، می بينيم آنگاه كه رژيم 
كاپيتوالسيون در جهان به كلی منسوخ شد و عقب مانده ترين دولت ها نيز به استقرار اين 
رژيم در كشور خويش پايان بخشيدند و خداوندگاران كاپيتوالسيون نيز ناگزير شدند كه 
از اين امتيازگيری های غير انسانی دست بكشند و چشم بپوشند و رژيم كاپيتوالسيون 
را دست كم به شكل رس��می كنار بگذارند، دولتمردان ايرانی به خود رخصت دادند كه 

درباره الغای آن وارد مذاكره شوند و آن را به شكل رسمی لغو كنند. 

رضاخان و نمايش الغای کاپيتوالسيون 
الغای كاپيتوالسيون قبل از آن كه هنر و جس��ارت دولتمردان عصر قاجاری يا پهلوی 
باشد توس��ط دولت ش��وروی با توجه به ش��رايط انقابی آن دوره ملغی گرديد. اما چه 
ش��د كه بدون هيچ پيش زمينه ای ناگهان رضاخان در تاريخ 19 ارديبهش��ت 1306 به 
سفارتخانه های ايران در آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوئيس و اسپانيا اعام می كند كه 

به اطاع دولت های مذكور رسانده شود: 
نظر به الغاء قضاوت قونس��ول ها و مزايای اتباع خارجه در ايران و نظر 
به تغييراتی كه در اوضاع مملكتی و افكار عام��ه روی داده دولت ايران 
عهودی را كه محتوی حقوق ممتازه می باش��د فس��ق ]فس��خ[ و اعام 
می نمايد كه بعد از انقضاء مدت يك  س��ال از تاريخ ف��وق يعنی در 19 
ارديبهشت 1307 عهود مزبوره به كلی با اثر خواهد بود و برای اين كه 
در آن موقع رابطه عهدی با دول مزبوره منقطع نشود دولت ايران حاضر 
است در ظرف مدت يكسال كه عهدنامه ممتازه به قوت خود باقی است 
به عقد معاهدات جديد مبادرت نمايند و نيز به دولت انگليس و اتازونی 
)امريكا( و دول اسكانديناوی و دول امريكای جنوبی كه در عهدنامه آنها 
حق قضاوت قنس��ول ها و حقوق ممتازه ديگر تصريح نش��ده و فقط به 
عنوان دول كامله الوداد از مزايای مزبوره اس��تفاده می كنند اخطار شد 
كه چون عهود ممتازه در 19 ارديبهش��ت 1307 به كلی با اثر خواهد 
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شد بالطبع دولی هم كه فقط به عنوان كامله الوداد استفاده می كرده اند 
ديگر از حقوق ممتازه مذكور بهره مند نخواهند بود.1

ظاهراً رژيم كاپيتوالسيون در سال 1307 خورشيدی توسط رضاخان در ايران پايان 
يافت و لكه ننگی كه از اين راه به دس��ت ش��اهان خيانت پيش��ه بر جبين ايران نشسته 
بود، زدوده ش��د. رژيم ش��اه به منظور عوام فريبی، لغو كاپيتوالس��يون را از به اصطاح 
شاهكارهای پدر خود )رضاخان( برشمرد! و بارها در سخنرانی ها و نوشته های خويش آن 
را از افتخارات دودمان پهلوی وانمود كرد! ليكن برای درك اين مسئله كه چه شد ناگهان 
رضاخان چنين تصميمی گرفت و نمايش الغای كاپيتوالسيون را در اين دوره در ايران 

به راه انداخت نكاتی وجود دارد كه به آن اشاره خواهد شد:
مهمترين بهانه ای كه دولت ه��ای اروپايی برای تحميل كاپيتوالس��يون بر ملت های 
ديگر به عنوان دس��تاويز از آن اس��تفاده می كردند حاكميت حقوق شرعی و محلی در 
اين كش��ورها و فقدان نظام حقوق همس��و و منظم با تحوالت جهانی بود. اس��تعمار به 
بهانه اين كه حقوق ش��رعی و محلی با حقوق اروپايی كه خارج از شرع است سازگاری 
ندارد رسيدگی به امور قضايی، حقوقی و جزايی اتباع خود را در صاحيت اين كشورها 
نمی دانستند. با آوردن رضاخان و مأموريت هايی كه او برای نابودی دو مرجع قدرت يعنی 
مذهب و ايات در ايران داشت شرايط برای بی اعتباری حقوق شرعی و بومی و همسازی 

با حقوق اروپايی فراهم گرديد. 
جالب اين جاس��ت كه به محض اعام انقراض قاجاريه و تأس��يس سلطنت پهلوی در 
س��ال 1304خورش��يدی انگليس��ی ها برای تقويت رضاخان بدون درخواست رسمی 
دولت، لغو امتياز استفاده از اصل دولت كامله الوداد در موضوع قضاوت كنسولی را اعام 
می كند و متعاقب آن رضاخان در 2 ارديبهش��ت 1306 طی يادداشتی به رئيس الوزرا 

مستوفی الممالك می نويسد: 
جناب اش��رف رئيس الوزرا در اين موقع كه تش��كيات جديد عدليه 
شروع می ش��ود، الزم می دانم اراده خود را در باب الغای كاپيتوالسيون 
كه اهميت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق و مملكت دارای كمال 
اهميت است خاطرنشان هيئت دولت نمايم كه از طرف دولت موجبات 
عملی شدن آن فراهم آيد. بنابراين جناب اشرف مأمور است كه موجبات 

اين مقصود را فراهم سازد. 

1 . حسين مكی، تاريخ بيست ساله، تهران، ناشر، 1361، ج4، ص391.
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تا اينجا هيچ كس نمی دانست كه پشت چوب زدن به مرده كاپيتوالسيون چه خوابيده 
است. موضوعی كه عمًا با لغو رسمی آن توسط دولت شوروی به استناد اصل دولت كامله 
الوداد، برای بقيه دولت ها نيز لغو می گرديد؛ چ��ون برقراری اين امتياز برای دولت های 
ديگر مخصوصاً انگليس و فرانسه و...، ناشی از عقد قرارداد نبود بلكه به استناد دولت كامله 
الوداد بود. اما وقتی رضاخان به دولت های ذيعاقه يك سال مهلت داد كه قراردادهای 
جديدی با ايران منعقد كنند تقاضاهای عجيب و غريب دولت ها پرده اين خيمه شب بازی 
را باال زد. زيرا تمامی اين دولت ها يك صدا اعام كردند كه برای انعقاد قراردادهای جديد 

با ايران نياز به دو شرط است كه ايران بايد شرايط آنها را فراهم سازد.
الف. وجود قوانين رس��می مدون در ايران تا حقوق مبنای ثابتی داشته و طرفين دعوا 

در معرض آرای متفاوت نباشند؛
ب. وجود يك سازمان قضايی با قضات مجرب و متجدد آشنا به قوانين جديد. 

به محض طرح اين مسئله داس��تان اصاحات قضايی و كنار گذاشتن روحانيت از اين 
امور با عجله هر چه تمام تر در ايران آغاز ش��د. و هدف اصلی نمايش لغو كاپيتوالسيون 
برما گرديد. رضاخان با راه اندازی اين نمايش در حقيقت با يك تير چند نشان زد. اول 
خودش را به عنوان قهرمان ملی جا زد. دوم ضربات س��نگينی به زعم خود بر مذهب و 
روحانيت وارد كرد. سوم قدم بنيادينی به سمت غربی كردن و سكوالرشدن قوانين كشور 
برداش��ت. چهارم، ش��رايط را به گونه ای كنار هم قرار دادند كه مردم از ترس بازگشت 
كاپيتوالسيون، نسبت به لغو قوانين شريعت در امور قضايی و بين المللی و غيره مقاومت 

كمتری نشان دهند.
وگرنه كيست نداند كه يك عنصر بی اراده و دست نشانده كه عمری در خدمت بيگانگان 
بوده و با سرانگش��ت آنان به تاج و تخت دست يافته اس��ت، هيچ گاه نمی تواند برخاف 
سياس��ت آنان گامی بردارد و اقدامی كند! همان طور كه گفته ش��د س��ير نزولی رژيم 
كاپيتوالسيون در ايران از سال 1296 )پيش از كودتای انگليسی سيد ضياء و به قدرت 
رسيدن رضاخان( آغاز شد و اگر كودتای يادشده روی نمی داد و رضاخان، رجال برجسته 
و مردان وارسته ايرانی را به زندان و تبعيد گسيل نمی داشت و سرنوشت كشور را به دست 
مشتی خودباخته و يا مزدور و سرسپرده قرار نمی داد، بی ترديد رژيم سياه كاپيتوالسيون 
تا سال 1307 به درازا كشيده نمی ش��د و در همان سال های پيش از سده 1300 پايان 
می پذيرفت. مهره ها و چهره هايی كه رضاخان را با دستياری استعمار انگليس به سلطنت 
رسانيدند و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نمی خواستند رژيم كاپيتوالسيون 
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را از بيخ و بن براندازند، بلكه می توان گفت تا پايه ای نقش نگهبانی را در راه اس��تواری 
كاپيتوالسيون در ايران ايفا می كردند. به طوری كه فروغی و برخی ديگر از نامردمان آن 
دوره، تاش می كردند اصل كاپيتوالسيون را با دولت شوروی، تجديد كنند. در صورتی 

كه آن دولت، ساليانی پيش از آن، لغو رژيم كاپيتوالسيون را اعام كرده بود. 
بايسته يادآوری است كه وزارت امور خارجه رژيم شاه معدوم، به رغم اينكه تاش كرده 
است لغو كاپيتوالسيون را از »اراده س��نيه« رضاخان بنماياند، ناخودآگاه اعتراف كرده 

است كه: 
... تنها، حوادث و اوضاع جهان و تغيير رژيم ها س��بب شد كه استقال 
اين كش��ور... را از خطر س��قوط رهايی بخش��د. از جمله اين اتفاقات و 
حوادث، برافتادن حكومت تزاران روس��يه و تغيي��ر نظام حكومتی اين 
كش��ور بود، كه يكی از اقدامات اولي��ه آن، صرف نظر ك��ردن و مردود 
ش��ناختن تمام معاهدات و تحميات و زورگويی هايی بود كه حكومت 

تزاری به دولت و ملت ايران تحميل كرده بود...   
در اين گزارش، افزون بر اعتراف باال درباره پيامدهای ش��وم رژيم كاپيتوالسيون، نيز 

نكاتی آمده كه در خور نگرش است: 
جنگ های ايران و روس��يه و عهدنامه ه��ای گلس��تان و تركمانچای 
صفحات مذلت باری از تاري��خ ايران در دوره قاجاريه به ش��مار می آيد. 
از دس��ت رفتن س��رزمينی زرخيز و پرجمعيت مانند قفقازيه جنوبی و 
گرجس��تان و ارمنس��تان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران ناپذير بود و 
مقررات ديگر عهدنامه تركمانچای از قبيل محدوديت ارضی ايران و سلب 
مالكيت ايران از دريای خزر و مخصوصاً برقرار شدن حق قضاوت كنسولی 
)كاپيتوالسيون( كه لطمه شديدی به استقال سياسی و قضايی ايران 
وارد آورد، غير قابل تحمل بود. دولت های ديگر از جمله دولت انگليس 
موقع را مغتنم شمرده، آنها نيز از حقوق كاپيتوالسيون استفاده كردند. 
چنانكه بعد از آن، هر كش��وری كه با ايران معاهده ای منعقد می نمود، 
بنابر اصل دول كامله  الوداد از امتيازات معاهده مزبور استفاده می كرد. از 
اين پس اتباع بيگانه ]در ايران[ پيرو قوانين و نظامات كشور خود بودند. 
در ايران نيز اتباع بيگانه، اين برتری را نسبت به ايرانيان داشتند كه اگر 
بيگانه ای به يك نفر ايرانی ادعايی داشت، تنها كنسول آن كشور بيگانه 
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بود كه حق داشت طبق رسوم كشور خود، وی را محاكمه نمايد. ايرانيانی 
كه به تبعيت بيگانگان درمی آمدند، آنان نيز از همان حقوق اتباع بيگانه 
راجع به امور قضايی بهره مند می شدند. سفارتخانه ها و كنسولگری ها به 
صورت بس��ت درآمده و دولت مركز حق نداشت كسانی را كه به آنجاها 
پناه می بردند، از بست خارج نمايد و شخصی كه بست می نشست از هر 

كيفری در امان بود. 
در ايران دامنه اين امتيازات به جايی رس��يده بود كه مقر تابس��تانی 
سفارت روس��يه تزاری در زرگنده و مقر تابستانی س��فارت انگليس در 
قلهك و حتی نواحی اط��راف آن، از قدرت حكومت مركزی ايران خارج 
بود و مأموران دولتی به هيچ وجه نمی توانس��تند در ام��ور آنها دخالت 
نمايند. عواقب اقتص��ادی اين امتي��ازات بيش از امتيازات سياس��ی و 
اجتماعی آن بود؛ زيرا اصوالً اين گونه عهدنامه]ها[ بيش��تر برای تأمين 

سود دولت های بزرگ به زيان دولت های كوچك بود.
مثًا در ايران چند بار ك��ه كارخانه ای برای تولي��د كاالهای ضروری 
س��اختند، چون كاالی اين كارخانه ه��ا ارزان تر از كاالهاي��ی بود كه از 
كشورهای ديگر وارد می كردند... به فشار و زور، كارخانه را می بستند، از 
آن جمله بود: كارخانه قند كهريزك و كارخانه نخ بافی تهران. بدين گونه 
ايرانيان در برابر اس��تيای بيگانگان، چنان مرعوب ش��ده بودند و خود 
را نس��بت به بيگانه خفيف و سرشكس��ته می ديدند كه ه��ر اتفاقی در 
زندگی داخلی خانواده ای روی م��ی داد، آن را نتيجه تحريك بيگانگان 

می دانستند. 
كاپيتوالسيون وضع غير عادی و منافی با استقال و حيثيت و شئون 
ملی در اين كشور به وجود آورد و بيگانگان عاوه بر اينكه از لحاظ بيگانه 
بودن به هيچ وجه محروميت يا محدوديتی نداشتند، امتيازات و حقوقی 
را به دس��ت آوردند كه از هر حيث، مخالف اص��ول بين المللی و ناقض 
استقال سياس��ی و قضايی ايران بود. با اين تفصيل بود كه بيش از صد 
سال استقال ايران، دست خوش اضمحال و سقوط بود و تنها حوادث 
و اوضاع جهان و تغيير رژيم ها، سبب شد كه استقال اين كشور باستانی 
كه روزی سراسر جهان معلوم را به زير س��يطره و نفوذ خويش داشت، 
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از خطر سقوط رهايی بخش��د. از جمله اين اتفاقات و حوادث، برافتادن 
حكومت تزاران روس��يه و تغيير نظام حكومتی اين كشور بود، كه يكی 
از اقدامات اوليه آن، صرف نظر كردن و مردود ش��ناختن تمام معاهدات 
و تحميات و زورگويی هايی بود كه حكومت تزار به دولت و ملت ايران 

تحميل كرده بود...  


