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 سرنوشت کاپیتوالسیون در ایران

   

  *اصغر حیدری

  ۵۶ هرامش ،  هنامز

.................................................  

در میان انواع امتیازات . اند ، شناسایی و تحلیل شده»امتیازات«روابط استعماری ھمواره حول محور 

ترین و  سلب حق قضاوت، صریح. ای دارد ویژهھای استعماری، کاپیتوالسیون اھمیت  واگذارشده به قدرت

ترین اقدام استعماری است که بیانگر رویکرد استعمارگران به ھویت مناطق تحت استعمار  شفاف

در این نوشتار، . ھاست العمل این مناطق نسبت به آن نیز گویای پویایی ھویت آن رو، عکس ازاین. باشد می

ھایی که با پیروزی انقالب  ھا و واکنش اند؛ کنش رسی شدهھا در این باره بر العمل ھا و عکس عمل

  .اسالمی ایران به لغو این امتیاز نامشروع انجامید

   

  معنای کاپیتوالسیون

ھا، شھروندان یک دولت در  به معنای قراردادھایی است که به موجب آن kapitulationکاپیتوالسیون ماخوذ از لغت 

ھا را کنسول آن دولت در  ھای کشور خود ھستند و آن قانون قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قانون

ھای  ردادھا را اغلب دولتگونه قرا این. اند کند، از این رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته محل اجرا می

بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورھا را برای حمایت کافی از  ھای آسیایی و افریقایی می اروپایی با دولت

  [1].دانستند شھروندان خود توانا نمی

ھا  ترین آن برای کاپیتوالسیون معانی مختلفی ذکر شده که مھم«: ی آمده استالملل خصوص در رساله حقوق بین

گویند  ــ بعضی از اروپاییان می٢بندی مطالب است؛  بندی و طبقه ــ کاپیتوالسیون در لغت به معنای فصل١: اند از عبارت

وقت صلح دایمی نباید  لمین ھیچکاپیتوالسیون به معنای متارکه جنگ است، زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مس

وجود داشته باشد و به ھمین جھت، این معاھدات درواقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و به طور موقت 

ــ کاپیتوالسیون عبارت است از معاھداتی که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در ٣سازد؛  صلحی بین آنان برقرار می

شوند و به عبارت دیگر  مند می تحصیل و از برخی حقوق و مزایا به طور اختصاصی بھره کشور دیگری را برای خود

  [2]».کاپیتوالسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه

   

  منشأ تاریخی کاپیتوالسیون

میالدی دانست، زیرا در آن زمان، فرانسوای دوم، پادشاه فرانسه، موفق  ١٥٣٥را باید در سال  منشأ کاپیتوالسیون«

ای منعقد کند که آن معاھده بعدا به وسیله سالطین دیگر تکمیل گردید،  پاشا، معاھده شد با سلطان عثمانی، سلیمان

خصوص  آن معاھدات، خارجیان و به میالدی معاھده مزبور به خوبی تکمیل شد و به موجب ١٧٤٠مخصوصا در سال 

فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که 

بر طبق این معاھدات، در صورتی که اختالف مربوط به امور حقوقی و . برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند

وی بود، محاکم عثمانی به ھیچ وجه صالحیت رسیدگی نداشتند و این صالحیت به کنسول تجاری بین دو فرانس

فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود و در صورتی که اختالف بین یک فرانسوی با فردی ترک بود محاکم عثمانی 
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ما در صورتی که اختالف ا. گرفت در صورتی صالحیت رسیدگی داشتند که محاکمه در حضور کنسول فرانسه انجام می

  [3]».بین دو بیگانه، یعنی یک فرانسوی و یک خارجی دیگر، بود باز محاکم فرانسوی صالحیت رسیدگی نداشتند

   

  کاپیتوالسیون در ایران

یی است و در آن پذیرنده، کشوری آسیایی یا آفریقایی و گیرنده، کشوری ای اروپا با توجه به اینکه کاپیتوالسیون واژه

باشد، برای پی بردن به منشأ تاریخی آن در ایران باید به ارتباطات اولیه دیپلماتیک  قدرتمند و در اکثر موارد اروپایی می

اس این ارتباطات به گونه بارزی برقرار عب در دوران صفویه و به ویژه دوره شاه. یا تجاری اروپاییان با کشورمان رجوع کنیم

  .گردد می

شاه عباس صفوی چون از نفوذ معنوی و سیاسی کشیشان عیسوی در دربارھای اروپا آگاه بود، آنھا را از ھر ملت و 

گانی ھا، راه بازر ھا و عثمانی از آنجا که پرتغالی. گرفت کرد و تحت حمایت خود می ای بودند با احترام زیاد قبول می فرقه

ھای  کرد با برقراری پیمان دوستی و بازرگانی با دولت ھایی بسته بودند، شاه عباس سعی می ایران با اروپا را به شیوه

  .اروپایی، ارتباط تجاری میان ایران و اروپا را برقرار سازد

ھلند گردید ) احترام و قبول کشیشان عیسوی(یکی از کشورھایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس 

م یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان .١٦٢٣/ ق.١٠٣٣بازرگانان کمپانی ھند شرقی ھلند در سال . بود

ضمن آنکه آنان از استقالل و حقوق کاپیتوالسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز 

  [4].مذھبی برپا کنند

ای را جستجو  اندرکاران جامعه و سیاست ایراِن روزگار صفوی در ایجاد ارتباط با اروپاییھا سودھای ویژه دست

مانی، تجارت با اروپا و سود بازرگانی، اخذ دانش و فن اروپاییان، برقراری معاھدات نظامی علیه عث: نمودند؛ مانند می

اما به روی دیگر ارتباط با غرب، که ھمانا استعمار . ایجاد امنیت در خلیج فارس با خریداری ناوگانی از کشورھای اروپایی

  .بود، بھایی در خور ندادند

   

  کاپیتوالسیون در دوره زندیه و قاجاریه

کارخانه فرمانی امضا کرد که طی آن م درباره برقراری داد و ستد و ساختن .١٧٦٣/ ق.١١٧٦خان زند در سال  کریم

ھا اجازه یافتند ھر مقدار زمین که در ھر نقطه بوشھر یا در ھر بندر دیگر خلیج فارس برای ساختن کارخانه  انگلیسی

توانستند در آنجا نصب کنند و به عالوه در ھر قسمت از  نیاز داشتند تھیه کنند و ھر مقدار توپ که الزم داشتند می

ھای  خان در بخشی دیگر از فرمان خود مقام افزون بر این، کریم. خواستند کارخانه تاسیس نمایند که می قلمرو ایران

ھا بدھی داشته باشد و از پرداخت آن تن زند و فرماندار  ساخت در صورتی که ھر ایرانی به انگلیسی انگلیسی را مجاز 

تواند مدیون را به  انگلیس اختیار احقاق حق دارد و میمامور «محل ھم بدھکار را به پرداخت حقوق خود وادار نکند 

ھا در درون مرزھای ایران حق  بسا ناآگاھانه به انگلیسی خان چه سان کریم بدین» .پرداخت وام خود ناگزیر سازد

مترجمان، دالالن و دیگر گماشتگان «خان با تصریح به اینکه  تر آنکه کریم تر و حساس از این مھم. حاکمیت بخشید

المللی به  ، آنچه را در اصطالح روابط بین»باشند کمپانی ھند شرقی انگلیس، تابع رای و قضاوت روسای خود می

ھای انگلیسی،  گنجانیدن مساله استقالل قضایی مقام. شود به مقامھای انگلیسی بخشید کاپیتوالسیون تعبیر می

اعدتا از فلسفه، کاربرد و کارکرد آن و نیز پیامدھای ھا بود و مقامھای ایران ھم ق مسلما زائیده کوشش خود انگلیسی

خان گنجانیده شده است ھمه به سود  در مجموع آنچه در فرمان کریم. انگیزش آگاھی چندانی نداشتند نازیبا و سوگ
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ھا به منظور ھمکاری با  خان بر ھمکاری و دوستی با انگلیسی ھا، و نشانی آشکار از خواست فراوان کریم انگلیسی

  [5].در از میان برداشتن دزدان دریایی در جزیره خارک خلیج فارس بود وی

کفایت  سیاست، مغرور و بی جو، بی طلب، شھوت دوست، آسایش شاه قاجار، که شاھی ترسو، جبون، پول فتحعلی

ناخواه ناگزیر از درگیری در سیاست پیچیده جھان آن روزگار  زیستند که خواه و مقامات حکومتی او در زمانی می [6]بود،

ھای  بودند، ولی ناآگاھانه بدان کار دست یازیدند و آنچه را کشور ھمسایه، یعنی ھندوستان، در زمینه فعالیت

. آوردھا ارزشی نابجا نھادند ھا و ره ھا آزموده بود در عمل نادیده انگاشتند و به مبادله پیشکش عماری انگلیسیاست

در شعبان . کم و کاست دولت انگلیس ھمراه بود ھا در دربار قاجارھا با کامیابی بی نخستین ماموریت انگلیسی

مپانی ھند شرقی بسته شد که یکی از آنھا سیاسی و م دو پیمان میان ایران و نماینده ک.١٨٠١ژانویه / ق.١٢١٥

در پیمان بازرگانی، استقالل . دیگری در زمینه بازرگانی بود و در ھر دو، سود سیاسی و اقتصادی بریتانیا رعایت گردید

شد و ھا داده  ھا به قتل یا جرح منجر نشود و در حقیقت حق کاپیتوالسیون به انگلیسی قضایی تا جایی بود که مجازات

به » خاک ھند که قلمرو پادشاه عالیجاه انگلستان است«ھا به  در پیمان سیاسی، ایران تعھد کرد به گاه یورش افغان

  [7].پشتیبانی از انگلیس بر افغانستان یورش برد

 ٥ھای روسیه و ایران با شکست ایران پایان یافت و عھدنامه ترکمنچای در  شاه دور دوم جنگ در زمان فتحعلی

طی این معاھده عالوه بر شھرھا و ایاالتی که در . م بر کشورمان تحمیل گشت.١٨٢٨فوریه  ١٠/ ق.١٢٤٣شعبان 

یران جدا گل از ا باغ و شوره عھدنامه گلستان به روسیه واگذار شده بودند شھرھای نخجوان، ایروان، طالش، قره

در فصل ھفتم و ھشتم قسمت بازرگانی عھدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتوالسیون اتباع روسیه . گشتند

آمیز در میان اتباع روسیه تنھا مورد دقت و  ھمه محاکمه و کارھای اختالف. فصل ھفتم«: باشد، چنین آمده است می

تور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواھد گرفت، حضرت امپرا ھای اعلی تصمیم نمایندگان یا کنسول

. ھا در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر ھنگامی که ھر دو طرف بدان رضایت دھند ھا و اختالف ھمچنین محاکمه

ا رجوع به حاکم یا ھ ھنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران محاکمه یا اختالف در بگیرد، این محاکمه و اختالف

: ماده ھشتم. فرماندار خواھد شد و تنھا در حضور مترجم نمایندگی یا کنسول در آن رسیدگی و قضاوت خواھند کرد

ھنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنھا وظیفه وزیر مختار یا کاردار و 

اگر یکی از اتباع روسیه با . وطنانشان به ایشان داده شده خواھد بود قضاوتی که درباره ھمیا کنسول روسیه بنا بر حق 

توانند او را دنبال و گرفتار کنند مگر  کسانی که از ملت دیگری ھستند به محاکمه جنایی جلب شود به ھیچ وجه نمی

ه یکی از اتباع روسیه مستقیما متھم به آنکه ھمدستی او در آن جنایت مدلل شده باشد و حتی در این مورد مانند آنک

توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده  ھای کشور نمی جنایتی شده باشد دادگاه

نمایندگی یا کنسولگری روسیه و اگر این نماینده در محلی که جنایت روی داده است نباشد کارگزاران محل، مقصر را 

ھای به سود یا  حاکم و قاضی محل گواھی. ند برد که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آنجا باشدبه جایی خواھ

ھا که بدین گونه آنھا را به  این گواھی. زیان مقصر را به دقت ثبت خواھد کرد و امضای خود را بدان خواھند گذاشت

رک معتبر محاکمه خواھد بود مگر آنکه مقصر جایی که جنایت را باید در آنجا محاکمه کنند خواھند برد اسناد و مدا

ھنگامی که متھم به حق اطمینان یافت و حکم داده شد مقصر را به وزیر مختار یا کاردار . آشکارا بطالن آنھا را ثابت کند

  [8]».سپارند و وی او را به روسیه خواھد فرستاد که کیفر قانونی به او داده شود حضرت امپراتور می یا کنسول اعلی

   

  ھای داخلی و خارجی کاپیتوالسیون زیان
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در نتیجۀ قانون کاپیتوالسیون، که طی عھدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل شد، عالوه بر خسارات مادی و جانی، 

یک قرن، سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرد و بعد از آن این معاھده، مدت . استقالل ایران نیز از بین رفت

پایه و اساس معاھده را عھدنامه  [9]الوداد، ملۀنمود بر طبق اصل کا ای منعقد می ھر کشوری که با ایران معاھده

توان به موارد ذیل  از جمله این معاھدات می. شد د و از حق شوم کاپیتوالسیون برخوردار میدا ترکمنچای قرار می

  :اشاره نمود

م، معاھده دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه در .١٨٤٢مارس  ٤معاھده دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در 

م، معاھده دوستی و تجارتی بین .١٨٥٦در دسامبر  م، معاھده دوستی و تجارتی بین ایران و امریکا.١٨٥٥ژوئیه  ١٢

م، معاھده .١٨٥٨ژوئیه  ٣١م، معاھده تجارتی بین ایران و بلژیک در .١٨٥٧مارس  ١٧ایران و اتریش و ھنگری در 

 ٢٤م، معاھده دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا در .١٨٦١اکتبر  ٢٨دوستی و تجارتی و بحرپیمایی ایران و یونان در 

  .م.١٨٦٢تامبر سپ

ــ از نظر سیاست داخلی، معاھده ١: ھای کاپیتوالسیون برای ایران عالوه بر موارد باال عبارت بودند از زیان

، در امور داخلی )انگلستان و روسیه(ای شد که ھمیشه دول بیگانه، مخصوصا دول بزرگ ھمجوار  کاپیتوالسیون وسیله

ای برای  ــ از نظر سیاست خارجی، نظر به اینکه بیگانگان بھانه٢یل کنند؛ ایران مداخله نمایند و نفوذ برای خود تحص

المللی ایران با دول خارجه گردید؛ در صورتی که برای حسن  مداخله در کارھای ایران داشتند موجب نقار در روابط بین

اقتصادی، مداخله بیگانگان  ــ از نظر٣کرد؛  ھا و حتی سوءتفاھم جلوگیری می روابط بین کشورھا، ھمیشه باید از تنش

دادند به  در امور ایران، انحطاط اوضاع کشورمان را موجب گردید چون بیگانگان، خصوصا دول قوی، به ایران اجازه نمی

ــ از نظر قضایی، معاھدات کاپیتوالسیون کامال ٤اقدامی برای بھبود وضع اقتصادی و عمومی خود دست زند؛ 

لج کرد، زیرا در اغلب اختالفات، محاکم ایرانی صالحیت رسیدگی نداشتند و در موارد ھای قضایی ایران را ف دستگاه

ھا حق نداشتند به تنھایی رسیدگی نمایند، بلکه  شد آن استثنایی ھم که صالحیت رسیدگی به این محاکم داده می

چنین وضعی، قضات ایران بدیھی است در . شد بایست در حضور کنسول یا نماینده دولت بیگانه انجام می محاکمه می

المللی، وجود معاھدات کاپیتوالسیون، استثنایی  ــ از نظر حقوق بین٥وجه آزادی کامل و استقالل رای نداشتند؛  به ھیچ

الملل، به عالوه بقای این استثنا، خالف تحوالت و ترقیاتی بود که حقوق  بود بر اصل کلی تساوی کشورھا در روابط بین

ــ از نظر مالی نیز این قانون زیانھایی برای کشور در پی داشت، زیرا دولت ایران ــ ٦اخیر نموده بود؛  الملل در قرون بین

برای اینکه دائما در تحت فشار دول بیگانه بود ــ ناچار شد برای رسیدگی به امور بیگانگان، محاکم مخصوص به نام 

ه و سنگینی برای بودجه ضعیف دولت ایران در پی ایجاد این محاکم اضافی، مخارج عمد. کارگزاری ایجاد نماید

  [10].داشت

   

  تالش در الغای کاپیتوالسیون

ھای کاپیتوالسیون، لغو آن ھمواره آرزوی دولت و ملت ایران بود؛ خصوصا بعد از  با توجه به ابعاد گسترده زیان

ھای بعد  ھای اصلی کابینه یکی از برنامه. ھای بیگانگان در ایران شدت یافت مشروطه که مبارزه با استعمار و زورگویی

طرفه  لطنه بختیاری به طور یکالس حتی صمصام [11].السلطنه الغای کاپیتوالسیون بود از مشروطه مانند کابینه قوام

  [12].کاپیتوالسیون را لغو کرد، اما چون از طرف احمدشاه تکلیف استعفا یافته بود نتوانست کاری از پیش ببرد

ھای فراوانی  متخاصم اشغال گردید و خسارتھای بسیاری از کشورمان از طرف قوای  در جنگ جھانی اول قسمت

پس از پایان جنگ جھانی اول، ھیات نمایندگی ایران در ھنگام تشکیل کنفرانس صلح پاریس عازم . بر ایران وارد شد
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ــ  الف«: ھای ھیات نمایندگی ایران چنین بود خواسته. شده ایران را باز پس گیرد فرانسه گردید تا بتواند حقوق ضایع

ــ استقالل اقتصادی، جبران  ب. و لغو کاپیتوالسیون) تقسیم ایران به سه قسمت( ١٩٠٧الغای معاھده  :سیاسی

خسارات حاصله از عملیات جنگی در قلمرو ایران و رھایی از امتیازات خارجه و کنترل ایران بر سرنوشت اقتصادی 

ود جیحون، چند منطقه در قفقاز و مناطق تقاضای الحاق مجدد ماورای خزر و مرو و خیوه تا ر: ــ ارضی پ. خویش

  [13]».تا رود فرات در محدوده مرزھای کشور) عراق(النھرین  کردنشین در بین

این بھانه که ایران یکی  اما به علت مخالفت انگلستان، ایران نتوانست در کنفرانس صلح کرسی به دست آورد و به

ھای ھیات نمایندگی ایران داده نشد و در مورد  از طرفین متحارب در آن جنگ اروپایی نبود ترتیب اثری به درخواست

مدعی شدند «الغای کاپیتوالسیون، دول اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و دیگران، که دارای این حق در ایران بودند، 

اساس قوانین شرع استوار گردیده و ھنور تشکیالت قضایی دوره مشروطه ایران نضج کامل  که چون محاکم ایران بر

نگرفته و ھنوز امنیت قضایی در ایران برقرار نشده دول مزبور این حق را ھمچنان برای خود حفظ خواھند کرد تا زمانی 

  [14]».وجود آید که شرایط الزم برای تامین جانی و مالی اتباع آنان در ایران به

بعد از انقالب بلشویکی (ای که بین ایران و دولت شوروی  تزلزل پایه قانون کاپیتوالسیون در ایران را باید در معاھده

عدی بیش از حد تحمل رژیم سردمداران حکومت جدید شوروی، که متوجه ظلم و ت. منعقد شد جستجو نمود) لنین

و ھنوز به عنوان رژیمی انقالبی و ) و خود نیز علیه ظلم و اجحاف رژیم تزار قیام نموده بودند(تزاری بر ایران شده 

م طی عھدنامه .١٩٢١فوریه  ٢٦/ش.١٢٩٩اسفند  ٧کشی از انسانھا مطرح بودند، در  ضدامپریالیست و مخالف بھره

ھای شوروی، از کلیه حقوق و امتیازاتی  ، نماینده ایران، و چیچرین و کاراخان، نمایندهمودتی با امضای مشاورالممالک

نظر نمودند و متعھد شدند به سیاست تجاوزکارانه و  که در دوران تزارھا به زور و جبر از ایران گرفته شده بود صرف

میلیون  ه قروض ایران را، که بالغ بر یازدهشوروی کلی. ظالمانه خاتمه دھند تا ایران بتواند به سرنوشت خود مسلط گردد

ھای شوسه و تاسیسات بندری و گمرکھای شمال ایران و نیز  شد، بخشید و امتیاز خطوط آھن و راه لیره انگلیسی می

بانک استقراضی، خطوط تلگرافی، جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد و قصبه فیروز را، که در دست روسھا 

یران واگذار نمود و ایران حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر را به دست آورد و نیز روسیه از حق کاپیتوالسیون بود، به ا

  [15].نظر کرد صرف

   

  دول قدرتمند و الغای کاپیتوالسیون

نمایند در کشورھای ضعیفی که موقعیتی استراتژیک  ھای گوناگون سعی می دول استعماری بزرگ ھمواره با نقشه

توانست سیاست  دست آورند و نفوذ کنند و الحق کاپیتوالسیون می و معادن سرشار رو و زیر زمینی دارند جای پایی به

ملی شدید نشان الع آنھا را در ایران بسیار پیش برد، با وجود این آنھا نسبت به الغای حق قضاوت کنسولی عکس

گونه که قبال ذکر شد، حکومت شوروی حق قضاوت کنسولی را که در ایران برای آن دولت  ھمان. ندادند و آن را پذیرفتند

  .در نظر گرفته شده بود الغا کرد و دول غربی و اروپایی به ویژه بریتانیا نیز به دالیلی به این مساله اعتراض نکردند

کننده رضاخان میرپنج  دھنده و معرفی س اطالعاتی انگلستان در تھران، که تعلیماردشیر جی عامل سیاسی سروی

حکومت شوروی به تھران پیشنھاد قراردادی را  ١٩٢٠در پایان سال «: نویسد به ژنرال آیرنساید بود، در خاطراتش می

ولی با لحنی معصومانه و  کشید نمود که ظاھری بس فریبنده داشت و خط بطالن بر مزایای حکومت تزاری در ایران می

داد که در صورت احساس خطر و تھدید از خاک ایران بتواند قوای نظامی به ایران  حق به جانب به روسیه این حق را می
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این قرارداد عامل و عنصر جدیدی را به صحنه سیاست ایران وارد نمود و مسلم بود که بھتر است قوای . اعزام دارد

  [16]».ھا داده نشود را تخلیه کنند تا دستاویزی به روس انگلیس ھرچه زودتر ایران

که در صورت احساس (ھای سفید و قرارداد ایران و شوروی  درواقع بودن قوای انگلیس در ایران و کمک آنان به روس

با توجه به ضعف . زنگ خطر جدی برای انگلستان بود) رد خاک ایران خواھند شدخطر از جانب ایران، قوای روس وا

شدید دولت ایران، چه در دوران احمدشاه و چه در دوران رضاشاه، در مقابل قوای ھمسایه شمالی، ھر موقع دولت 

جبور کند و حتی توانست رژیم ایران را به گرایش به طرف خود م گرفت می شوروی تصمیم جدی در حمله به ایران می

ھای سفید و از میان بردن  قوای روس بعد از شکست دادن روس«: نویسد الشعراء بھار می مرحوم ملک. آن را تغییر دھد

نیروھای کلچاک، دنیکن و ورانگل و تصرف قفقاز و ارمنستان بارھا به خاک گیالن حمله کرده با قوای قزاق و موتلفه 

بود، مختصر قوای  درواقع باید گفت اگر قوای بریتانیا در مقابل نمی. شت نمودندانگلیس و ایران نبردھای سخت در ر

ھا که  توانست در مقابل ھجوم متجاسرین مقاومت نماید و بدون تردید پایتخت به دست جنگلی قزاق دولت نمی

ت در ایران به ھا وارد رشت شده بودند فتح شده و دولت جمھوری انقالبی سوسیالیس ھا به نام حمایت از آن روس

  [17]».وجود آمده بود

ھای مالی و نظامی  ھا نیفتد و رژیمی که با ھزاران زحمت و حمایت پس انگلستان برای اینکه ایران به دست روس

 ١٩١٩برقرار بماند، از مقداری حقوق نامشروع خود ھمچون ادامه اجرای محتوای قرارداد  [18]وجود آورده بود فراوان به

، حضور نیروھایش در ایران و ادامه حیات پلیس جنوب )داد که مالیه و ارتش ایران را در اختیار انگلستان قرار می(

الغای کاپیتوالسیون اعتراضی ننمود و شاید الغای آن به دست رضاخان را جھت ندادن بھانه به نظر کرد و در برابر  صرف

  !ھا تشویق نموده باشد دست روس

سوخت و در ھر قدمی که  وجه دلشان به حال مردم مظلوم ایران نمی گر به ھیچ ھای سلطه به عبارت دیگر رژیم

در مورد کاپیتوالسیون نیز این دول منافع خود را در . نمودند تعقیب میمدت و بلندمدت خود را  داشتند منافع کوتاه برمی

توضیح اینکه دولت ایران در مقابل ! مقابله با رژیم کمونیستی شوروی در نظر گرفتند و به الغای آن در ایران رضایت دادند

مالی اعطا کند تا او را از شد امتیازاتی به ھمسایه ش رژیم قوی شوروی، ضعف بسیاری داشت و دیر یا زود مجبور می

برای رژیم شوروی بسیار ناگوار بود که سایر دول، اتباع خود را برای محاکمه و مجازات از ایران . خود راضی نگه دارد

ببرند، اما اتباع آن دولت، که الزم بود در ایران تبلیغاتی به نفع کمونیسم بنمایند، گرفتار، و بر طبق قوانین ایران محاکمه 

در نظر دول غرب مسلم بود که دیر یا زود . وم شوند، لذا درصدد بود کماکان از حق کاپیتوالسیون استفاده نمایدو محک

توانست پیشرفت  این کار می. نمود دولت شوروی، ایران را مجبور به اعطای امتیازاتی از جمله کاپیتوالسیون می

از جمله روی کار آمدن دولتی (ھا  ماری متوجه غربیش ھای بی تبلیغات کمونیستی در ایران را موجب شود و زیان

ھای شوروی در ایران،  بنماید، در نتیجه دول غرب برای جلوگیری از این وضع و خنثی نمودن فعالیت) کمونیست در ایران

  [19].نظر نمودند از لقمه چربی مانند حق کاپیتوالسیون صرف

ای به وزرای  م پاکروان به دستور رضاشاه نامه.١٩٢٧مه  ١٠/ش.١٣٠٦اردیبھشت  ١٩(در چنین شرایطی بود که در 

که خاطر محترم آن جناب  آقای وزیرمختار محترم، چنان«: مختار دول بیگانه در ایران فرستاد که طی آن آمده بود

ھا و مزایای اتباع  حضرت شاھنشاه بر این قرار گرفته که قضاوت کنسول اعلیمستحضر گردیده است، اراده سنیه 

شود، موقوف و ملغی گردد و البته تصدیق  خارجه در مملکت ایران، که معموال به حقوق کاپیتوالسیون تعبیر می

و به این » .نماید جاب میفرمایید که تغییرات کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه روی داده و اجرای این نیت را ای می

  .ترتیب قانون کاپیتوالسیون از ایران برچیده شد
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  احیای کاپیتوالسیون در رژیم محمدرضا پھلوی

الملل خود را مامور نمود قراردادی عمومی و  پس از جنگ جھانی دوم، سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بین

ھا بحث و بررسی، طرح پیشنھادی  پس از سال. جھانی در خصوص روابط سیاسی بین دول جھان تھیه و تنظیم کند

از طریق مجمع عمومی ) دنامهنحوه اجرای عھ(پروتکل  ٢ماده و  ٥٣این کمیسیون مشتمل بر یک مقدمه و 

م در مورد ایران .١٩٦٥مارس  ٥به تصویب اعضا رسید و از تاریخ » پیمان وین«کننده در کنفرانس وین، با عنوان  شرکت

ماده از جانب سازمان  ٧٩م با حفظ طرح کلی مرتفع گردید و در .١٩٦٧ھای پیمان وین در سال  کاستی. االجرا گردید الزم

ھای ھر کشور در  دیپلمات«: پیمان وین چنین است ٣٧ماده . داده شد و به تصویب اعضا رسید ملل متحد پیشنھاد

دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت . کشور دیگر از مصونیت برخوردارند، گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است

به اتھام او به کشور متبوعش ھای قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی  ارتکاب جرم در کشور میھمان از تعقیب

به دولت فرستنده اختیار داده شده است که مصونیت قضایی ماموران  ٣٢اما در بند اول اصل » .شود ارجاع داده می

  [20].از مصونیت برخوردارند سلب نماید ٣٧دیپلماتیک و اشخاصی را که بر طبق ماده 

و سقوط دکتر محمد مصدق، محمدرضاشاه ارباب خود را عوض نمود، مطیع اوامر امریکا گشت و به  ١٣٣٢با کودتای 

در  ٤٢٣سفارت امریکا در تھران، طی یادداشت شماره . شده ارباب جدید ھمت گماشت ھای دیکته اجرای برنامه

شده  بینی ھای ماموران سیاسی پیش یان امریکا از امتیازات و مصونیتاز دولت ایران خواست که نظام ١٣٤٠اسفندماه 

  [21].ھا طول کشید در قرارداد وین برخوردار باشند و در این باره مذاکرات و مکاتبات با سفارت امریکا مدت

ھای  عالوه بر ماموران سیاسی و دیپلمات(ھای آنان  تفاده مستشاران نظامی و خانوادهالیحه کاپیتوالسیون و اس

در مجلس سنا  ١٣٤٣به تصویب رسید و در مرداد  ١٣٤٢مھر  ١٣از این حق، در کابینه امیر اسداهللا علم در ) امریکایی

ھای  برنامه«ی حسنعلی منصور، که وزیر در زمان نخست ١٣٤٣مھر  ٢١این الیحه در . مورد تصویب سناتورھا قرار گرفت

متن . وزیری رسیده بود، به مجلس شورای ملی برده شد و بعد از علم به نخست [22]»مھمی به سود غرب داشت

دولت و  ٢٥/١١/١٣٤٢ــ٢١٥٧ــ٢٢٩١ــ١٨الیحه شماره  ماده واحده، با توجه به«: الیحه کاپیتوالسیون به این قرار بود

ھای  داد که رئیس و اعضای ھیات به دولت اجازه می» .به مجلس سنا تقدیم شد ٢١/١١/٤٢ضمائم آن، که در تاریخ 

ھای منعقد شده میان دو طرف در استخدام  نامه مستشاری نظامی ایاالت متحده را در ایران، که به موجب موافقت

ماده » و«ھایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند  ھا و معافیت باشند، از مصونیت شاھی میدولت شاھن

باشد، برخوردار  می) م به امضا رسیده است.١٩٦١آوریل  ١٨/ ١٣٤٠فروردین  ٢٩این قرارداد در تاریخ (اول قرارداد وین 

  [23].نماید

   

  )ره(خمینی اعتراض و تبعید حضرت امام

آبان  ٤در ) که نوار آن موجود است(به دنبال به دست آوردن مدرک خیانت جدید رژیم نطقی کوبنده ) ره( حضرت امام

عید ایران را عزا  ایران دیگر عید ندارد،... «: ھایی از آن نطق تاریخی چنین است قسمت. علیه آن ایراد فرمود ١٣٤٣

عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، قانونی در مجلس بردند ... ما را فروختند، استقالل ما را فروختند... کردند

که در آن قانون اوال ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی امریکا 

اگر یک خادم امریکایی . شان از ھر جنایتی که در ایران بکنند مصون ھستند شان و کارمندان فنی و اداریھای با خانواده

یا یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را 
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... ھا تکلیف را معین کنند برود امریکا و در آنجا ارباب) پرونده(باید ! بگیرد، دادگاھھای ایران حق ندارند محاکمه کنند

اگر ... برید؟ اگر این مستشاران نوکر شما ھستند پس چرا از اربابھا باالترشان می... کنم، آقایان من اعالم خطر می

ما این قانون را که به . ... کنند با اینان رفتار نمایید کارمند شما ھستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می

دانیم،  دانیم، ما این دولت را دولت نمی دانیم، ما این مجلس را مجلس نمی اند قانون نمی اصطالح خودشان گذرانیده

  [24]».اینھا خائن به کشورند

: ای نیز علیه اقدام رژیم صادر نمود که در آن آمده بود بنده و تاریخی فوق، اعالمیه، عالوه بر نطق کو)ره(حضرت امام

داند بدون اطالع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی  داند در این روزھا در مجلس چه گذشت؟ می آیا ملت ایران می... «

قرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ داند مجلس به پیشنھاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ ا واقع شد؟ می

سند وحشی بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسالمی و ملی ما، ایران را از 

داران نمود؟ حیثیت  منصبان و درجه تر کرد؟ اھانت به ارتش محترم ایران و صاحب ترین ممالک دنیا پست عقب افتاده

نامه دولت سابق با پیشنھاد دولت حاضر بدون اطالع ملت با چند  ترین تصویب پایمال کرد؟ به ننگین ھای ایران را دادگاه

ھا قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی  ھای سّری رای مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی ساعت صحبت

جنایتی بکنند، ھر خیانتی بکنند، پلیس ایران حق  ھا آزادند ھر ھا و مستخدمین آن و غیرنظامی امریکا با جمیع خانواده

ھای مستعمره یکی پس از دیگری با  امروز که دولت... ھای ایران حق رسیدگی ندارند، ھا را ندارد، دادگاه بازداشت آن

کنند مجلس مترقی  کنند و زنجیرھای اسارت را پاره می شھامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می

ترین  ترین و موھن ردیف بودن با ممالک مترقه به ننگین با ادعای سابقه تمدن دوھزاروپانصد ساله با الِف ھم ایران

ترین ملل به دنیا معرفی  افتاده ترین و عقب دھد و ملت شریف ایران را پست حیثیت رای می نامه غلط دولتھای بی تصویب

ن مجلسین مخالف اسالم و قرآن است و قانونیت ندارد مخالف رای کنم که این رای ننگی اکنون من اعالم می... کند می

ھا بخواھند از این رای کثیف  ھا در برابر ملت و اسالم و قرآن ھیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی ملت مسلمان است رای آن

  [25]»... .سوءاستفاده کنند تکلیف ملت تعیین خواھد شد

به دنبال نطق و اعالمیه حضرت امام، مردم به اعتراض دست زدند و روحانیان شھرھا طی نامه و تلگراف و طومار 

حسنعلی منصور، عامل اجرایی کاپیتوالسیون، در پاسخ به این اعتراضات و . خواستار الغای فوری کاپیتوالسیون شدند

بنده متاسفم که از چند ... «: در مجلس سنا طی سخنانی اظھار کرد ١٣٤٣آبان  ٩بار روز  ننگ برای توجیه این خیانت

سناتورھای محترم به خاطر دارند که چندی پیش طی . انگیز است روز گذشته مسائلی به گوش خورد که بسیار تاسف

و در !) ؟(خاص این مملکت نیست ای از مستشاران نظامی امریکا اعطا شد که تنھا و مصونیت سیاسی به عده  الیحه

... کشورھای ھمسایه نیز سابقه دارد؛ در این زمینه تحریکاتی به گوش رسید که دور شأن این ملت و مملکت است

اند تاثیری داشته باشد این  ای از آنھا شناخته شده چون ممکن است اعمال نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده

ملت ایران تمام . اشاعه اکاذیب منحصر به عده محدودی نیست. ن مساله را موشکافی کنمبود که بنده الزم داشتم ای

ترین زیانی به  ھای ناامنی را گسیخته و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار نظامی کوچک رشته

د چنین اعتباراتی را کشورھای بزرگ و کوچک دیگری ھم برای تقویت دفاعی کشور خو. رساند حقوق ملت ایران نمی

  [26]»!)؟.(گزار است ملت ایران یکدل و یک جھت پشتیبان دولت خدمت. اند گرفته

ر ایران، د) ره(رژیم شاه، که با باال گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام

ارتشبد . به وقوع بپیوندد لذا تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند ١٣٤٢خرداد  ١٥ممکن است قیام دیگری ھمچون قیام 

ھای مھمی  منصور برنامه«: نویسد مقام ساواک، در این باره می فردوست، یار و مشاور نزدیک محمدرضا پھلوی و قائم
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ھای  مخالفت. خمینی مواجه شد سیون بود که با مقاومت جدی امامھا کاپیتوال به سود غرب داشت که یکی از آن

ایشان با نفوذ امریکا و غرب و اقدامات محمدرضا در دوران دولت منصور شدت گرفت و باالخره به تبعید ایشان به ترکیه 

خمینی نیز به دستور  طور که منصور به دستور امریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام ھمان. منجر گردید

تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بھتر است بگویم از انجام آن . مستقیم امریکا بود

. شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میھمانی داشت و حدود دویست نفر مدعو شرکت داشتند. واھمه داشت

. زد و من متوجه آنھا بودم ساعت با محمدرضا در سالن قدم می حدود نیم منصور. وزیر نیز حضور داشت منصور نخست

یکبار نیز شنیدم که محمدرضا به . کند و محمدرضا موافق نیست استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می

: گفت) آشنا بودم ھای او چون با ژست(میلی  باالخره محمدرضا مرا خواست و با بی "چه اصراری دارید؟": منصور گفت

گفتم . اهللا خمینی به ترکیه تبعید شود تر آیت منصور مطرح کرد که باید ھرچه سریع "خواھد؟ وزیر چه می ببینید نخست"

توانم با شاه صحبت  آیا می": تلفن کردم و پاکروان گفت ".تلفن کنید": گفت. گفته شود) رئیس ساواک(باید به پاکروان 

دستور تبعید امام صادر شد و ھمان شب . او به اتاق دیگری رفت و با وی صحبت کرد. ممن به محمدرضا گفت "کنم؟

مولوی، رئیس ساواک تھران، به ھمراه نیروھایی از ھوابرد به قم رفت و ایشان را به تھران آورد و صبح روز بعد با 

  [27]».ھواپیما به ترکیه تبعید شدند

امام . صدھا کماندو و مامور خانه امام را محاصره، و ایشان را دستگیر و به تھران منتقل نمودند ١٣٤٣آبان  ١٣شب 

در سند سری ستاد فرماندھی نیروی ھوایی خطاب به ریاست ساواک . صبح آن روز با ھواپیمایی به ترکیه تبعید شدند

با پرسنل پروازی  ٥ــ١٠٣به شماره  C130فرمان مطاع شاھانه، مقرر است یک فروند ھواپیمای  به«: چنین آمده است

به وقت گرینویچ به  ٢:٥٥در ساعت ... از تھران حرکت و ١٣/٨/٤٣روز ) صبح به وقت تھران ٥(گرینویچ  ١:٣٠در ساعت 

  [28]»... .در آنکارا فرود خواھد آمد ٥:٥٤مرز ترکیه وارد و در ساعت 

طبق اطالع موثق و شواھد و دالیل کافی «: را چنین اعالم کرد) ره(ای خبر تبعید حضرت امام ساواک طی اطالعیه

یت ارضی کشور تشخیص چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقالل و تمام

  [29]».سازمان اطالعات و امنیت کشور. از ایران تبعید گردید ١٣٤٣آبان  ١٣داده شد، لذا در تاریخ 

   

  ترور انقالبی حسنعلی منصور

خرداد اتفاق نیفتاد و ھمین به ظاھر سکومت مردم،  ١٥یام اقدام حادی مانند ق) ره(به دنبال تبعید حضرت امام

بعد از تبعید آقای «: کند یکی از مسئوالن امنیتی رژیم چنین اعتراف می. زعمای رژیم شاه را سخت ھراسناک ساخت

که ایجاد شده بود، این ) ١٣٤٢خرداد  ١٥(رغم حرکت سال گذشته  چون علی. خمینی، ما ھمه نوع فکری کرده بودیم

کوتی که بعد از دستگیری ایشان شد ھمه ما را به وحشت انداخت و ما مترصد این بودیم که این سکوت، آتش زیر س

رود را کرده  دھد حتی فکر کودتا و اینکه از کجا و کدام لشکر احتمال کودتا می خاکستر است و از جایی انفجار رخ می

دانستیم که تشکیالتی وجود دارد که سازماندھی دارد  را ھم میاین . بودیم و نیروھای ضد کودتا را معین نموده بودیم

کند، اما سر نخی از این تشکیالت نداشتیم و  و نشریات آقای خمینی و دیگر روحانیون را پخش یا حرکتھایی ایجاد می

توانند  نمیکردیم این حرکت، حرکتی سیاسی است و قائم به آقای خمینی است و با تبعید او اینھا دیگر کاری  فکر می

  [30]».کردیم این حرکت ترور بود چیزی که فکر نمی. بکنند

شھید حاج مھدی عراقی، از اعضای اصلی ھیاتھای موتلفه اسالمی و یکی از طراحان طرح ترور منصور، چنین 

به عنوان مجری کاپیتوالسیون و تبعید حضرت (قا را گرفته تبعید کردند برنامه ترور منصور از ھمان روزی که آ«: گوید می
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ھای ما آشنایی داشت و مامور را حاضر به  با یکی از مامورین حفاظت خانه منصور، یکی از بچه. ریزی شد طرح) امام

اما دو روز . قطع کنند و منصور را بکشندھا بروند آنجا تلفن و برق را   ھمکاری کرد که در شبی که او کشیک است بچه

تا اینکه ... لذا روی رفت و آمدھای منصور دقت کردیم. قبل از عمل، آن مامور را عوض کردند و این طرح به ھم خورد

ای نوشتند و در آن علت عمل بیان شد و بخارایی در  ھا قطعنامه آید و بچه متوجه شدیم پنجشنبه منصور به مجلس می

گوید تا وقتی استعمار، استبداد و استثمار را از ایران بیرون  کند و خطاب به جوانان می ساعت صحبت می نیم نوار حدود

چھار نفر از برادران مسلح بودند که ھرکدام زودتر به منصور رسیدند او را . ایم مبارزه کنید و اسلحه را زمین نگذارید نکرده

روز پنجشنبه وقتی منصور در جلو ). نژاد و سیدعلی اندرزگو ضی نیکمحمد بخارایی، رضا صفار ھرندی، مرت(بزنند 

رود و در دو  آید ھنوز گارد محافظش از ماشین پیاده نشده بودند که بخارایی به طرفش می مجلس از ماشین بیرون می

کم منصور کند تیر اول به ش اش را که باالی دفترچه پنھان کرده بود بیرون آورده شلیک می متری منصور، اسلحه

زند و اسلحه او  خورد در این لحظه یکی از گارد زیر دست بخارایی می شود تیر دوم پس گردنش می خورد و دوال می می

  [31]».گیرند شود بخارایی را می پرت می

بخش  وزیر رو به بھبودی و رضایت حال آقای نخست«کند که  ھایی اعالم می اطالعیهبه دنبال ترور منصور، دولت طی 

ای خبر مرگ منصور اعالم، و  به ناچار طی اطالعیه ١٣٤٣بھمن  ٧اما سرانجام در » .بوده و درمان موثر واقع شده است

  [32].شود ھویدا مامور تشکیل کابنیه می

ھای  ھای موتلفه اسالمی نیز دستگیر شدند و اوراق و سالح به دنبال دستگیری محمد بخارایی، سایر اعضای ھیات

نژاد، رضا  عاقبت دادگاه رژیم محمد بخارایی، مرتضی نیک. گردید ھا آغاز  ھا را ساواک ضبط کرد و در پی آن محاکمه آن آن

آن  ١٣٤٤خرداد  ١٦المدت محکوم کرد و در روز  ھای ابد یا طول صادق امانی را به اعدام و بقیه را به زندان صفار ھرندی و

  [33].شدند چھار مجاھد اسالم به جوخه اعدام سپرده 

الیحه پیشنھادی دولت موقت، که به تصویب شورای انقالب نیز رسید بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران طی 

 ١٣٤٣مھر  ٢١قانون مصوب «: متن الیحه چنین است. ، کاپیتوالسیون به کلی در ایران لغو گردید)٢٤/٢/١٣٥٨مورخ (

 [34]».شود میھای قرارداد وین لغو  ھای خاص و معافیت راجع به استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت

  .و این چنین قانون جبارانه و غیرانسانی کاپیتوالسیون به برکت انقالب اسالمی در ایران از بین رفت

   

  ھا نوشت پی

 

   

 
 شناسی کارشناسی ارشد ایران *

؛ فرھنگ فارسی ٢٥٦، ص١٣٦٦ــ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تھران، سھروردی و مروارید، چاپ اول، [1]

  ٢٧٨٠، ص٣معین، ج
  ٣٤، ص٢٣نامه دھخدا، ج ــ نقل از لغت[2]
  .ــ ھمان[3]
گران ایران در دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تھران، امیرکبیر،  عبدالھادی حائری، نخستین رویاروییھای اندیشهــ [4]

  ٢٤٧، ٢٠٨ــ٢١٠، صص١٣٦٧چاپ اول، 
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  .ــ ھمان[5]
، مجله خواندنیھا، سال چھارم، »یادداشتھای جیمز فریزر«ــ  الف: ــ جھت آشنایی با خلق و خوی فتحعلیشاه رک[6]

؛ یادداشتھای جیمز فریزر و ھمچنین سفرنامه او؛ ١٠ــ١٤صص) ١٣٢٣خرداد  ١٣شنبه ( ٨٩، شماره مسلسل ٤١ش 

ــ لرد  ؛ پ٤٦١ــ٤٧٢، صص١٣٦٣علیشاه،   ایران، ترجمه فخر داعی گیالنی، تھران، صفی ــ سرپرسی سایکس، تاریخ ب

ــ سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در  ؛ ت٥٧٠، ص٢و ج  ٧٣٠و  ١٥٤، ص١کرزن، ایران و قضیه ایران، ج 

  ٧٠ــ٨٠، صص ١، و ج ٢، ص٢، ج١٣٦٦دوره معاصر، تھران، بنیاد، 
  ٢٤٧ــ عبدالھادی حائری، ھمان، ص[7]
  ١٨٦ــ١٨٧صص   سعید نفیسی، ھمان، ــ [8]
کنند که اگر در آینده به دولت یا اتباع  دو دولت طرفین عھدنامه به موجب یک ماده توافق می: الوداد ملۀــ اصل کا[9]

فرھنگ فارسی معین، ذیل کلمه . دولت ثالثی امتیازی بدھند، طرف دیگر قرارداد خود به خود از آن امتیاز استفاده کند

  .الوداد ملۀکا
  ٣٥، ص٢٣نامه دھخدا، ج الملل خصوصی، به نقل از لغت ــ عبداهللا معظمی، حقوق بین[10]
  ١٢٣، ٣١، صص١٣٧١، تھران، امیرکبیر، ١ر، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جالشعراء بھا ــ محمدتقی ملک[11]
  .ــ ھمان[12]
ر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، تھران، پروین و اصغر زرگ ــ دکتر علی[13]

  ٤٩، ص١٣٧٢معین، 
  ٤٨٩ص ،١٣٤٢سینا،  اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجاریه، تھران، کتابخانه ابن ــ علی[14]
  ٣٧٠، ص١٣٦٥ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تھران، امیرکبیر، [15]
، تھران، اطالعات، ٢ور و سقوط سلطنت پھلوی، موسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسی، جظھ: ــ به نقل از[16]

  .؛ متن کامل خاطرات اردشیر جی در این کتاب آورده شده است١٥١، ص١٣٧٠چاپ دوم، 
  ١٦٣ھمان، صالشعراء بھار،  ــ محمدتقی ملک[17]
  ؛ محمدتقی٧٦٥، ص)١٣٦٠آذر و دی (، ٩ــ١٠، مجله آینده، سال ھفتم، ش »خاطرات ژنرال آیرنساید«: ــ رک[18]

  ٧٤ــ١١٦الشعراء بھار، ھمان، صص  ملک
  ١٥٦خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، ص: ــ رک[19]
، ٨١٣٧، تھران، نشر دیدار، چاپ اول، ٢ــ مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین جھانگیر منصور، ج[20]

  ١٠٣٠تا  ١٠٢٦صص
مجلس شورای ملی، تحلیلی از  ١٣٤٣مھر  ٢١ــ سخنان میرفندرسکی، معاون وزارت امورخارجه، در جلسه [21]

  ٧٠٦ــ٧٠٧، صص١، ج١٣٥٨دارالعلم، خمینی، سیدحمید روحانی، قم، انتشارات دارالفکر و  ماھیت نھضت امام
  ٥١٦، ص١٣٧٠، تھران، اطالعات، ١ــ ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ج[22]
  ١٦٣، ص١، به نقل از کوثر، ج٢٧، ص١٠٤، جلسه ٢١ــ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره [23]
؛ محمدحسن رجبی، ١٦٩ــ١٧٨، صص ١و کوثر، ج ٧١٦ــ٧٣٥، صص ١سیدحمید روحانی، ھمان، ج: ــ رک[24]

خمینی از آغاز تا ھجرت به پاریس، تھران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد  ندگینامه سیاسی امامز

  ٢٥٠ــ٢٥٧، صص١، ج١٣٦٩اسالمی، چاپ اول، 
  ٧٢٩ــ٧٣٥ــ سیدحمید روحانی، ھمان، صص [25]
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  ٧٣٧ــ٧٣٨ــ ھمان، صص[26]
  ٥١٦ــ٥١٧ــ ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، ھمان، صص[27]
عجیب است طبق . ٢٠٢، ص)١٣٧٣تابستان و پاییز ( ١٦و  ١٥خرداد، سال چھارم، ش  ١٥ــ به نقل از مجله [28]

ساخته فرمان شاه، شخصی را تبعید نمودند که به وظیفه خود عمل نموده و مردم را به حقوق قانونی خویش آشنا 

: خطاب به علما در روز عید غدیر چنین گفته است!! طی فرمایشات مشعشعانه ١٣٢٥محمدرضا پھلوی در آذرماه . بود

دسته اخیر ھم دو تیره . دانند که ایران دو دسته پادشاه داشته است سالطین خوب و سالطین بد آقایان بھتر می«

اند بیشتر  به نظر من مسئولیت آن دسته که بدی کرده. اند بدی نشدهھا که موفق به  ھا که بدی کردند و آن آن: اند بوده

طرف و  اند، زیرا ملت نباید نسبت به اعمال زمامداران خود بی متوجه ملت و مردم است که اجازه بدی به زمامداران داده

د قیام کند و به زمامداران نمایند بای ھا حقوق او را پایمال کرده و قوانین را نقض می ساکت بماند، بلکه اگر دید دولت

آری ملت باید به حقوق خود آشنا باشد تا در ھنگام تجاوز بتواند از آن . اجازه ندھد که به حدود و حقوق وی تجاوز کنند

یکی از وظایف عمده آقایان حجج اسالم ھم بیدار کردن مردم و آشنا ساختن آنان به حقوق قانونی . جلوگیری کند

مجله خواندنیھا، » .رویه و خالف قانون مبادرت کنند ھا و زمامداران نتوانند به اعمال بی ، دولتخویش است تا در نتیجه

  ٥، ص)١٣٢٥آذر  ٥شنبه  سه( ٢٣١، شماره مسلسل ٢٨، ش ٧سال 
  ٧٤٤ــ سیدحمید روحانی، ھمان، ص[29]
ھا،  ــ سخنان ختائی یکی از سرگروھھای اطالعاتی خطاب به حاج مھدی عراقی بعد از ترور منصور، ناگفته[30]

سا، ، به کوشش مقدسی، دھشور و شیرازی، تھران، موسسه خدمات فرھنگی ر)مھدی عراقی خاطرات شھید حاج(

  ٢٢٦، ص١٣٧٠
  ٢٠٨ــ٢١٢ــ ھمان، صص[31]
  ٨٠٠ــ سیدحمید روحانی، ھمان، ص[32]
  .به بعد ٢١٢ھا، ھمان، ص ناگفته: ــ جھت اطالعات بیشتر رک[33]
  ٢، ص١٣٥٨اردیبھشت  ٢٤ــ روزنامه اطالعات، دوشنبه [34]

   

   

 

  


