
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  

  معركه كاپیتوالسیون

  

  گفت و گو با دكتر علي بیگدلي

  ٢۵ هرامش ، ھنامز ھلجم
..........................................................  

  

به بعد و به ويژه اليحة پیشنھادي حسنعلي منصور  ١٣۴٠ما ايرانیان كاپیتوالسیون را از سالھاي 

وزير وقت به مجلس شوراي ملي براي اعطاي حق قضاوت كنسولي يكجانبه و بالشرط براي  نخست

بارترين نوع اينگونه قراردادھا ھمان اليحه بود  كه بدترين و خفت شناسیم و البّته مستشاران امريكائي مي

دار  پرچم) ره(حضرت امام خمیني. كه موجب بروز اختالفات و تحوالت عظیمي در امور داخلي ايران گشت

مبارزه با اليحة مزبور گرديد و موج عظیمي را در مراجع تقلید و علما و فضال و دانشگاھیان برانگیخت و 

و تبعید و حبس ) ره(ھرچند كه تبعید حضرت امام. تا رژيم پھلوي را با يك تزلزل سنگین مواجه كندرفت  مي

ھا را فروكش ساخت اما مبارزه ھمچنان ادامه  الظاھر ناآرامي بسیاري از ياران و طرفداران آنحضرت علي

ھم . كردند ھدايت مي مخالفتھا را) ره(يافت و مراجع بزرگي چون آيات عظام میالني، گلپايگاني و نجفي

منصور ترور شد و ھم مخالفان او سركوب شدند اما اين رويداد و مقطع تاريخي سرآغاز جنبش بزرگ ملت 

وپنج سال زندان و  ايران و بازگشت روح سیاست به كالبد ديانت اسالمي گشت و سرانجام پس از بیست

زمین ايران برچیده شد و ايران به عّزت و نشاندة او از سر مبارزه و تبعید، طومار امريكا و حكومت دست

  .استقالل شايستة خودش دست يافت

باشد، نه صرفًا به كشور  الملل خصوصي مي البته كاپیتوالسیون كه يكي از مھمترين موضوعات حقوق بین

ي تر تر و گسترده گشت بلكه داراي دامنة تاريخي و جغرافیائي طوالني ايران و نه به زمان معاصر محدود مي

گردد اما در  مي اولین اعطاي رسمي اين امتیاز به اروپائیان به دوران شاه سلطان حسین صفوي باز. بود

گشت اما از زمان  عھد صفوي اين قراردادھا دوجانبه بود و حرمت و احترام دو مّلت يكسان تلقي مي

گرديد و امتیازات ديگري  شكست ايران در نبرد دوم با روسیه و انعقاد عھدنامة گلستان دوجانبگي آن حذف

مستدام بود اما در  ١٣۴٠بنابراين قراردادھاي كاپیتوالسیون از آن عصر تا سالھاي . نیز بدان اضافه شد

و در اليحة پیشنھادي دولت مواّدي گنجانده شده بود كه استقالل ايران را نیز مخدوش  ١٣۴٠سال 

گدار و احساسي  نیز بي) ره(امام خمیني. كرد ساخت و ايرانیان را از شأن و حقوق خويش محروم مي مي

با اين مساله برخورد نكرد بلكه متن اليحه از طريق دوستان و ھمفكران ايشان مثل شھید مطھري در 

انديشي پیامبرگونة خويش در مقابل  اختیار ايشان قرار گرفت و پس از مطالعة دقیق آن با شجاعت و ژرف

  .باد انتقاد گرفتند پاخاستند و شاه امريكا را به آن به

جمھور امريكا بود و دكترين نیكسون ـ كیسینجر سیاست امريكا را بر ايجاد  در اين دوره كه نیكسون رئیس

برد، ايران مركز مستشاران امريكا  اي در كشورھاي پیرامون بلوك شرق به پیش مي پايگاھھاي منطقه

  .شد ز افزوده ميشده بود و بر حجم و گستردگي حضور نظامیان امريكا ھر رو
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ھرحال پديدة مذموم كاپیتوالسیون از تبعات دوردست انقالب صنعتي و از الزامات استعمار بود و نه تنھا  به

يافت و نتايج و  اي فراگیر مانند خود استعمار در كشورھاي مغلوب تسري مي صورت پديده  ايران بلكه به

شورھاي پذيرنده دربرداشت اما بسیاري از اين عواقب سیاسي، اقتصادي و فرھنگي زيانباري را براي ك

  .را نداشتند  كشورھا به دلیل ضعف اقتصادي يا عدم استقالل سیاسي قدرت ايستادگي در مقابل آن

وگوي صمیمي زمانه با دكتر علي بیگدلي، استاد علوم سیاسي دانشگاه شھید  ادامة سخن را به گفت

امید است . شويم مند مي ي اين استاد و محقق ارجمند بھرهھا ھا و انديشه سپاريم و از توشه بھشتي مي

  . كه اين مصاحبه مقبول طبع شما عزيزان عالقمند به مباحث تاريخ سیاسي واقع گردد

  

 وگوي حاضر آن است  دانید ھدف اصلي گفت ھمانطور كه مي. با تشكر از اينكه وقت خود را در اختیار ما قرار داديد

كنم كه كاپیتوالسیون با اين  طور آغاز مي سوال خود را اين. ن به بحث و تبادل نظر بپردازيمكه دربارة كاپیتوالسیو

ھاي خیلي  تعريفي كه امروزه از آن وجود دارد، در واقع در قرن بیستم مطرح شد، اما  سابقة اين موضوع به گذشته

یون، به تحول اين پديده در طول تاريخ كنم كه ضمن توضیح  مفھوم كاپیتوالس در ابتدا خواھش مي. گردد دور بازمي

  .اي داشته باشید اشاره

 دانم به صورت مقدمه اشارة كوتاھي  الملل، الزم مي قبل از پرداختن به پیدايش مفھوم كاپیتوالسیون در روابط بین

بلكه ھركدام از  ھاي تاريخي اصوًال قائم به ذات نیستند، پديده. گیري اين پديدة نامیمون داشته باشم به فرايند شكل

سان، فرآوردة يك فرايند  كاپیتوالسیون نیز دقیقًا به ھمین. شوند ھا جزئي از كل جريان تاريخ تلقي مي اين پديده

گیري تمدن مدرن غرب  تاريخي است كه براي دريافت صحیح ماھیت آن، ملزم ھستیم بررسي خود را از فرايند شكل

  .آغاز كنیم

بدانیم، اين تمدن محصول بروز و ھمپوشي دو جريان اساسي در » رنسانس«را  اگر نقطه عطف تمدن مدرن غرب

انديشي كه موجب شد منطق اجتماعي تغییر كند و گفتمان و منطق  نخست جنبش روشن: آيد اروپا به حساب مي

جريان . شناسي متكي بر عقل و خردورزي شكل گیرد شناسي و ھستي ناظر بر مناسبات اجتماعي برپاية معرفت

با فزوني . داري صنعتي بود كه به كمك ماشین تولید انبوه را جايگزين تولید محدود كرد گیري سرمايه دوم شكل

تولید . شد ناچار بايد بازارھاي جديدي يافت مي تولیدات صنعتي، بازار داخلي جوابگوي اين میزان تولید نبود و لذا به

پديدار » استعمار«المللي در شكل  در نظام بین» سلطه«وم در پناه اسلحه بازارھاي جھاني را اشغال كرد و مفھ

، به سرزمینھاي »سلطه«ھاي بازرگاني، سیاسي و میسیونھاي مذھبي به عنوان عوامل تحمیل  ھیات. گرديد

ھا از سوي مردم مستعمرات به عنوان عناصر بیگانة متجاوز مورد خشم و نفرت  اين ھیات. مستعمراتي اعزام شدند

ھاي  لذا استعمارگران كه مديريت سیاسي ـ نظامي سرزمین. تند و الزم بود امنیت آنان تامین شودگرف قرار مي

ويژه كشورھاي  مستعمراتي را خود در دست داشتند، با طرح اين ادعا كه سازمان قضايي اين كشورھا، به

آنان . كشورھا توجیه كردنداسالمي، با ماھیت نظام قضايي غرب مغايرت دارد، برقراري كاپیتوالسیون را در اين 

داند، از روح  روح قضاوت در كشورھاي اسالمي كه صدور احكامي چون قطع عضو يا سنگسار را جايز مي: گفتند مي

باشد؛ لذا از آنجا كه مسیحیان، خود صاحب  احكام قرآني برگرفته شده و لذا فقط در مورد مسلمانان قابل اجرا مي

تند و اسالم نیز آن را به عنوان يك دين الھي پذيرفته است بايد تابع قوانین خود پیامبر و كتاب آسماني مستقل ھس

  .باشد؛ گذشته از اين كشورھاي غربي، خود تابع نظام قضايي مستقل ھستند
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گیري تمدن جديد  با اين ترتیب، كامًال روشن شد كه كاپیتوالسیون نه يك مفھوم مستقل، بلكه جزئي از فرايند شكل

  .ي از جريان تاريخي آن استغرب و محصول

 ويژه در  دھد اما در كل، به آنچه گفتید بیشتر ريشة تاريخي كاپیتوالسیون به ويژه در دوره استعمار را توضیح مي

رسد ھم مفھوم و ھم  اند، به نظر مي ارتباط با كشورھايي چون ايران كه ھیچگاه مستقیمًا تحت استعمار نبوده

  .رسد ن به جاھاي فراتر و دورتر ميگیري كاپیتوالسیو حوزة شكل

 اجازه دھید كه توضیح مبسوط را از خود مفھوم لغوي كاپیتوالسیون شروع كنم تا به . بله، كامًال درست است

  .گیري عملي آن را نیز بیان كنیم جايي برسیم كه تاريخ كلي شكل

حق «اما در ادبیات سیاسي ايران به . تدر لغت به معني توافق، سازش و تسلیم اس (capitulation)كاپیتوالسیون 

  .شھرت پیدا كرده است» قضاوت كنسولي

گرفته شده و در قرن نھم وارد ادبیات فرانسه شد و به شكل  (capitular)» كاپیتوالر«كاپیتوالسیون از ريشة التین 

ناني در سواحل شمالي ھاي يو ترين شكل كاپیتوالسیون به دوران كلوني قديمي. درآمد (capitulaire)» كاپیتولر«

در عصر امپراتوري رم . اين مھاجران، در مسائل مدني و جزائي تابع قواعد يوناني بودند نه مصري. گردد مصر برمي

شدند، در صورت ارتكاب به ھرگونه جرم و جنايت، توسط  ھايي كه به سرزمینھاي متصرفاتي اعزام مي نیز، رومي

برخي از مورخان اروپايي معتقدند كه . (شدند و مجازات مي كنسول رومي مقیم در آن سرزمین محاكمه

كاپیتوالسیون از زبان ايتالیايي گرفته شده و به معني كنوانسیون يا قرارداد و میثاقي است میان افراد و يا ملت و 

  ).دولت

، (Clorice)س م سرنگون كردند نخستین پادشاه ژرمن، كلوري.  ۴٧۶ھا امپراتوري رم را در سال  پس از آنكه ژرمن

گیري كلیسا،  در قرون وسطي، پس از قدرت. كرد ھا اعمال مي ھاي ژرمني را در چارچوب فرامین در مورد رومي سنت

كردند و ھر كشیشي  شد كه شوراي كشیشان براساس احكام مسیحي تصويب مي كاپیتولر به فرامیني گفته مي

  .كرد مجرمین اعمال ميدر منطقة خود اين قوانین را براي احقاق حق و مجازات 

، پس از شكست و خروج مسلمانان از فرانسه و شمال اسپانیا، تاج (Charlemagme)) شارالين(اما شارل كبیر 

را رسمًا » كاپیتولر«م به دست پاپ بر سر گذاشت و نظام .  ٨٠٠امپراتوري مقدس رم ـ ژرمن را در اول ژانوية سال 

ھا و  نظام كاپیتولر شارالين تركیبي از سنت. ف تشكیل شده بود به اجرا درآوردبراي امپراتوري خود كه از اقوام مختل

  .آداب و رسوم ژرمني، قوانین رمي و شريعت مسیحي بود

ھاي صلیبي، بازرگانان ونیزي و جنوايي كه با سرزمینھاي اسالمي روابط تجاري  طي قرون وسطي و خصوصًا جنگ

با حكام محلي، اتباع خود را از سیطرة احكام اسالمي معاف ) كنوانسیون(گسترده داشتند، با انعقاد قرارداد 

  .شتندگذا ھا مي كردند و آن را به عھده كنسول مقیم خود در اين محل مي

ھاي دھم تا دوازدھم پديدار شد و عبارت از  برخي از مورخان اروپايي معتقدند كه از نظر تاريخي كاپیتوالسیون در قرن

به اتباع شھرھاي مستقل تجاري ايتالیا نظیر ژن، پیزا و ونیز ) بیزانس(اي بود كه امپراتوري رم شرقي  حقوق ويژه

  .داده بود

ھا كه  اول اين كه كاپیتوالسیون ـ به معني توافق يا معاھدة میان دولت: ه اشاره كنمدر اين جا الزم است به دو نكت

طبق آن اتباع يك دولت خارجي در صورت ارتكاب جرم در قلمروي كشور ديگر، مطابق قوانین كشور خود و توسط و يا 
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زمان اعمال رسمي  شوند ـ ھمیشه به يك شكل نبوده، بلكه از با حضور كنسول دولت متبوع خود محاكمه مي

م و در ايران از زمان صفويه، تا زمان انعقاد معاھدة تركمنچاي در . ١۵٣۵مفھوم كاپیتوالسیون در عثماني از سال 

م كاپیتوالسیون تابع رعايت اصل عمل متقابل بود؛ يعني نه تنھا فرانسويان مقیم ايران از اين امتیاز برخوردار . ١٨٢٨

ز در فرانسه از سیستم قضايي اين كشور خارج بودند و در صورت ارتكاب جرم، توسط رئیس بودند، بازرگانان ايراني نی

شدند؛ ضمن آنكه ھر دو طرف حق داشتند اصل  ھیات نمايندگي ايران و مطابق احكام شرعي اسالم محاكمه مي

  .جانبه لغو كنند كاپیتوالسیون را يك

رھاي اسالمي نبود، بلكه كشورھاي چین و ژاپن و حتي برخي كه اعمال كاپیتوالسیون خاص ايران و يا كشو دوم اين

كه كاپیتوالسیون به يك امر الزامي در  طوري شد؛ به از كشورھاي اروپاي شرقي و امريكاي التین را نیز شامل مي

شد، از  شان تضمین نمي مرزي الملل تبديل شده بود؛ چون كشورھاي غربي و اتباع آنھا، تا حقوق برون روابط بین

كردند و به ھیچگونه رابطه و دادوستد با اين كشورھا تن  رفتن به كشورھاي آسیايي يا آفريقايي خودداري مي

به عنوان مثال، ايران در جنگ با عثماني در دورة صفويه و جنگ با روسیه در عصر قاجارھا به ھمكاري . دادند نمي

، به آنان نیازمند بود و لذا ناچار بود حضور  صوالتنظامي غرب نیاز داشت و يا حتي براي فروش ابريشم و ساير مح

  .تحمیلي اروپايیان را تحت قوانین كاپیتوالسیون بپذيرد

 لطفًا دربارة سوابق كاپیتوالسیون در . گیري كاپیتوالسیون ارائه داديد با اين توضیحات نمايي از تاريخ كلي شكل

  .خود ايران قدري بیشتر صحبت كنید

 م، از دربار . ١٢٨٩در . ھاي ارتباطي میان ايران و فرانسه برداشته شد مغول، نخستین قدم در عصر ايلخانان

ھا از فرانسويان براي  در اين نامه. ايلخانان دو نامه به دربار فیلیپ لوبل و به دربار فیلیپ اگوست فرستاده شد

د؛ ثانیًا آنان نگران بودند كه مسلمانان  برقراري رابطه دعوت شده بود؛ زيرا اوًال ايلخانان، خود نیمه مسیحي بودن

كردند تا با يكديگر علیه  منطقه متحد شوند و آنان را از سرزمینھاي خود بیرون كنند لذا فرانسويان را ترغیب مي

آوردن اورشلیم  دست اما در آن زمان اروپا ديگر به جنگ براي به. مسلمانان متفق شوند و اورشلیم را تصرف كنند

ھاي سیاسي ـ  ھا و مصونیت جالب اين كه در دو نامه ايلخانان قول اعطاي امتیازات، معافیت. شتتمايلي ندا

  .اقتصادي و حقوقي بسیاري به فرانسويان داده شده بود

يابي به اسلحه  دست پس از آن، شاه عباس اول كه شديدًا گرفتار جنگ با عثماني بود و پیروزي خود را در گرو

ھاي مذھبي ـ حقوقي به مسیحیان ايران  اي امتیازات و مصونیت دانست، براي موفقیت در اين زمینه، ابتدا پاره مي

داد و سپس آنتوني شرلي انگلیسي را به دربارھاي اروپايي اعزام كرد تا ھم به آنان اطمینان دھد كه حقوق 

و ھم اعالم كند كه نمايندگان اروپايي در صورت حضور در ايران، تابع قوانین شود  مسیحیان در ايران كامًال رعايت مي

اروپائیان پیشنھاد او را پذيرفتند و . مند خواھند شد كشور متبوع خود خواھند بود و ضمنًا از معافیت مالیاتي نیز بھره

عافیت مالیاتي تا آخر دورة و م) حق قضاوت كنسولي(با آنكه قراردادي در اين زمینه امضا نشد، مصونیت قضايي 

  .شد صفويان در مورد اتباع اروپايي اعمال مي

م، براي نخستین بار در تاريخ ايران، از طرف شاه سلطان حسین صفوي فرماني صادر شد كه برخي . ١٧٠٨در سال 

قضاوت كنسولي  كرد و در آن رسمًا حق امتیازات و شرايط كاپیتوالسیون را به نفع فرانسويان مقیم ايران اعمال مي

م، پس از مرگ لويي چھاردھم، . ١٧١۵در . بیني شده بود ھاي ايراني پیش در دعاوي بین اتباع فرانسوي و طرف

ھیاتي از طرف شاه سلطان حسین به ورساي رفت و جالب اين كه مواد ديگري به فرمان قبلي اضافه شد كه يكي 
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كنسولي دو كشور بود؛ به اين معنا كه كنسول ايراني مقیم در روابط » رعايت اصول عمل متقابل«ھا متضمن  از آن

كه اگر اعضاي ھیات  بندر مارسي در فرانسه نیز از ھمان امتیاز كنسول فرانسه در اصفھان برخوردار شد؛ چنان

شدند، مطابق قوانین شرع مقدس و توسط كنسول ايراني محاكمه و  مي ايراني مقیم مارسي مرتكب جرمي 

  .شدند مجازات مي

تا زمان انعقاد عھدنامة تركمنچاي، حق قضاوت كنسولي میان ايران و ساير دول جنبة تعھد متقابل داشت؛ در حالي 

اما در ايران نیز، پس از اين عھدنامه  اصل عمل . جانبه و به نفع دول غربي بود كه در عثماني امتیاز كاپیتوالسیون يك

كمنچاي ضمن تايید و تاكید بر مواد مندرج در عھدنامة گلستان، عھدنامة تر. متقابل از سوي دول مسیحي حذف شد

ايران از حق كشتیراني در درياي خزر محروم گرديد و روسیه . بخشي از سرزمین ايران را به خاك روسیه منضم كرد

 ھمچنین مقرر شد چنانچه اتباع روسیه. انحصارًا حق تاسیس كنسولگري در شھرھاي شمال ايران را به دست آورد

در ايران مرتكب جرمي شوند، كنسول آن كشور مطابق قوانین و رسوم كشور متبوع خود براي مجرمان تعیین 

به » الوداد ملةدول كا«اين حق كه به كاپیتوالسیون شھرت يافت، در قرن نوزدھم براساس شرط . مجازات نمايد

  .ران بخشي از حاكمیت ملي خود از دست دادساير كشورھاي اروپا و اياالت متحده نیز داده شد و به اين ترتیب، اي

  آيا صرفًا حقوقي است يا اين مفھوم بار سیاسي، . اشاره كرديد كه حق قضاوت كنسولي يك موضوع حقوقي است

  نیز دارد؟ . . .  اجتماعي و 

 جتماعي بله، كاپیتوالسیون يك مفھوم حقوقي صرف نیست، بلكه به ھمان نسبت يك مفھوم تاريخي، اقتصادي و ا

كردن اتباع مسیحي و اروپايي در كشورھاي اسالمي و  اما در ابتدا، قصد و غرض از كاپیتوالسیون معاف. نیز ھست

غیراسالمي از اعمال و اجراي قوانین داخلي اين كشورھا بود و در ھمین كشورھاي غیراسالمي مثل ژاپن و چین نیز از 

تغییر يافت، آنھا نیز ديگر حق اعمال احكام ) ھا به نفع غربي(به يكجانبه  وقتي كه قوانین كاپیتوالسیون از حالت دوجانبه

ھايي داريم كه  شود اما نمونه تا اينجا جنبة حقوقي قضیه را شامل مي. حقوقي و قضايي خود بر اتباع بیگانه را نداشتند

طقة سكونتي آنان توسط يعني من. اند كرده اتباع بیگانه در كشور ما حتي از منطقة سكونت خاصي استفاده مي

شده و اين خود بخشي از كاپیتوالسیون بوده است؛ يعني اينھا ھیچ نوع مالیاتي  نیروھاي خودشان حفاظت مي

ھیچ نوع تعھدي ھم در برابر مقررات   دھد؛ ضمن آنكه كردند؛ كه جنبة اقتصادي مساله را نشان مي پرداخت نمي

ھاي متعدد  قیم داشتند كه ھمگي اينھا ھمچنان بر دامنة جنبهاجتماعي ما نداشتند و با دربار ارتباط مست

. عباس به اين اتباع بیگانه امتیازات بسیاري داده شد خصوص در زمان شاه در زمان صفويه و به. افزايد كاپیتوالسیون مي

  .توان گفت كه كاپیتوالسیون يك اصطالح صرفًا حقوقي است لذا ديگر نمي

 م، بفرمايید اوضاع داخلي ھر كشور ـ اعم از پذيرنده يا اعمال كننده ـ به لحاظ تاريخ، در ادامة بررسي اين مفھو

اند؛ يعني آيا براي فھم بھتر  دھي به مفھوم كاپیتوالسیون تاثیرگذار بوده ، تا چه حد در جھت. . .جغرافي و يا فرھنگي 

  گیر مساله نیز وجود دارد؟مفھوم كاپیتوالسیون، نیازي به كسب شناخت از اوضاع داخلي كشورھاي در

 آنھا در . شدند ھايي است كه وارد ايران مي يك چھرة آن مربوط به اروپايي: كاپیتوالسیون دو چھره دارد. بله

ھاي  نظامي، فرھنگي و مذھبي فعالیت داشتند و متقاضي يك نوع مصونیت امنیتي و معافیت  ھاي صنعتي، زمینه

چون در كشور ما حتي تا بعد . روي ديگر آن شرايط داخلي خود ما بود. ھبي بودندھاي مذ مالیاتي، اقتصادي و مصونیت

كردند و   ھا براساس نص صريح قرآن عمل مي ھاي شرعي بود و اين دادگاه ھاي ما دادگاه از انقالب مشروطه، دادگاه

توانستند به  ھا نمي وپاييواضح است كه ار. سار كردن دست يا سنگ اعمال مجازات برپاية مباني فقھي بود، مثل قطع

براي يك تبعة مسیحي اروپايي حتي تصور آن دشوار بود كه به ايران بیايد و از . يك چنین سیستم قضايي تن دھند
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العزم داريم، صاحب كتاب آسماني ھستیم،  گفتند كه ما خودمان پیامبر اولو آنھا مي. چنین مجازاتي برخوردار شود

از طرف ديگر، آنھا به وجود شرايط . بنابراين ما بايد تابع قوانین مذھبي خودمان باشیم مذھب ما را اسالم قبول كرده،

اموالشان را : در كشور ما شرايط ناامني حاكم بود. طور ھم بود كردند ـ كه البته ھمین ناامني در كشور ما استدالل مي

افتاد، تا  كردند و اگر اتفاقي مي س ناامني ميرساندند، خالصه آنان از ھر لحاظ احسا بردند، خودشان را به قتل مي مي

كشید و ممكن بود بخشي از حقوق آنھا تضییع  خواستند شكايت كنند و به شكايت آنھا رسیدگي شود، طول مي مي

كردند و  عالوه بر آن، بسیاري از مردم به ويژه در دوره صفوي و قاجار، عناصر خارجي و مسیحي را كافر تلقي مي. شود

اي مسائل  خواھم بگويم كه شرايط داخلي ما ھم ـ با نظر به پاره آنان به كشور راضي نبودند؛ يعني مياز ورود 

  .كرد ـ تا حدودي به استحكام مباني كاپیتوالسیون و دوام آن كمك مي. . . فرھنگي، مذھبي، اجتماعي و 

 واقعًا اين ديدگاه . شود آن ايجاد مي با شنیدن نام كاپیتوالسیون، در شنونده ھمیشه نوعي ديدگاه منفي نسبت به

  توان از اين مساله تعبیر مثبتي ھم ارائه داد؟ تا چه حد موجه است؟ يعني آيا به ھیچ نحوي نمي

 كاپیتوالسیون يك پديدة استعماري است؛ يعني ذاتًا و ماھیتًا يك موضوع ناخوشايند و يك پديدة شوم : عرض كردم

اما شايد بتوان گفت كه ناخواسته برخي پیامدھاي مثبت را در پي . چنین استبه ھر حال، اصل قضیه . باشد مي

معناكه وجود كاپیتوالسیون باعث شد بسیاري از كشورھا، ازجمله ايران، مصر، چین، ژاپن و حتي عثماني  بدين: داشت

نیز در قیاس با گذشته  به اين نتیجه برسند كه بايد سیستم قضايي خودشان را تغییر دھند و با توجه به آنكه شرايط

وآمدھايي داشتند، الزم بود سیستم قضايي داخلي،  ھاي نمايندگي اروپايي به ايران رفت فرق كرده بود، چنانكه ھیات

خوب، اين مساله البته به سود . المللي داشته باشد با عنايت به مباني مذھبي رويكردي ھم به سیستم قضايي بین

در حالي كه سیستم . عنوان اولین سیستم داخلي در ايران مدرن شود ايي ما بهما بود؛ چون باعث شد سیستم قض

پذيري  علت اصلي اين تحول. نخورده باقي ماند اقتصادي، مناسبات اجتماعي و مباني فرھنگي ما ھمچنان دست

ت ملت و نیز اي بود كه از ناحیة اين امر متوجه ساح حرمتي احترامي و بي سیستم قضايي ما از كاپیتوالسیون، بي

بنابراين در زمان پھلوي اول براي حفظ حاكمیت ملي و حفظ شأن ملت ايران، اقداماتي در راستاي . دولت ايران بود

قضايي صورت گرفت تا بھانه قراردادن عدم تناسب قوانین ايران از سوي   بخشي به سیستم تدوين قوانین و سامان

  .ون، از آنان گرفته شوداروپائیان به ھدف تحمیل و تداوم كاپیتوالسی

 بفرمايید اين قضیه چندبار در كشور ما اتفاق . گیري كاپیتوالسیون در ايران اشاره كرديد پیش از اين به تاريخ شكل

  .افتاد؟ و ضمنًا به مصاديق آن ھم اشاره كنید

 ي محتوايي در روند عباس به اين سو، آنچه رخ داد تكامل ھیچگاه قطع نشده كه تكرار شود، بلكه از زمان شاه

كه معاھدة تركمنچاي ھنوز منعقد نشده بود،  ھاي ايران و روس، يعني تا زماني معناكه تا جنگ كاپیتوالسیون بود؛ بدين

بسیار جالب است كه حتي در . قراردادھاي كاپیتوالسیون ما با كشورھاي خارجي براساس رعايت عمل متقابل بود

ھا امضا كرديم، ھمان حقوق  ا قراردادي را در اين زمینه با فرانسويزمان شاه سلطان حسین صفوي ھم كه م

پس اين اصل متقابل كه در . اي كه ما براي اتباع فرانسوي منظور كرديم آنھا نیز ھمان حقوق را به اتباع ما دادند قضايي

حتي . ساخت تفي ميحرمتي را من شد، متضمن نوعي احترام متقابل بود كه ھرگونه توھین و بي معاھدات رعايت مي

اما پس از آنكه . شد ھا ھم داشتیم، ھمین اصل رعايت عمل متقابل منظور مي در معاھداتي از اين نوع كه با عثماني

ھا شرايط بسیار  شد، روس م منعقد . ١٨٢٨ھا شكست خورديم و معاھدة تركمنچاي در  بار از روس براي دومین

جانبه بر ما تحمیل كردند كه باعث شد كاپیتوالسیون كه تا آن موقع صرفًا جنبة طور يك اي را به كننده آزاردھنده و توھین

بار، منحوسانه به حوزة سیاست ما قدم گذارد؛ چنانكه بسیاري از شاھزادگان قاجار و حتي  حقوقي داشت، براي اولین
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عیت ايراني خود را رھا كردند و پرداختند، تغییر تابعیت دادند؛ يعني تاب بسیاري از مردم عادي كه به كسب و تجارت مي

تابعیت روسي گرفتند؛ چون ديگر اصل رعايت عمل متقابل برداشته شده بود و اين فقط اتباع روسیه بودند كه يكجانبه 

وجه متعرض آنھا شويم؛ چنانكه اگر مرتكب قتلي  ھیچ توانستیم به از حوزة قضايي و حقوقي ما مستثني بودند و ما نمي

  .كرد ـ اين توھین بسیار بزرگي بود كنسول روسیه در رشت به اين موضوع رسیدگي مي شدند، بايستي مي

وضعیت بدين منوال بود تا اينكه انقالب مشروطه رخ داد و كشور ما صاحب پارلمان شد و توانست تاحدودي استقالل 

اما دو سال . نجام نگرفتاما در اين پارلمان ھم اقدامات روشن و مشخصي درخصوص كاپیتوالسیون ا. عمل پیدا كند

خان  بار در كابینة نجفقلي ش رضاشاه، اتفاق جالبي رخ داد و آن، اين بود كه براي اولین. ١٢٩٩قبل از كودتاي 

الدوله به وزارت  بنابراين، صمصام. شد كه ايران بايد از قید كاپیتوالسیون رھا شود السلطنة بختیاري، مطرح  صمصام

ايندگیھاي ايران در خارج از كشور و به نمايندگیھاي كشورھاي اروپايي در داخل ايران اطالع خارجه دستور داد كه به نم

اما وقتي . دھید كه ظرف مدت دو ماه آينده تمامي قوانین و مقررات مربوط به كاپیتوالسیون يك طرفه لغو خواھد شد

ن كار را بكند؛ چون ايران اصًال قاضي تواند اي اين موضوع را بررسي كردند، به اين نتیجه رسیدند كه ايران نمي

الدوله  بار در زمان وثوق البته قبل از اين، يك. بنابراين موضوع لغو كاپیتوالسیون باز ھم مسكوت ماند. كرده نداشت تحصیل

ـ قبل از كودتا ـ چنین تصمیمي گرفته شد كه باز ھم به خاطر كمي قضات تحصیلكرده و فشار دولتھاي استعماري 

وزير  تا اينكه كودتاي سیاه صورت گرفت و در زماني كه رضاشاه نخست. غو يك طرفة كاپیتوالسیون میسر نبودامكان ل

اكبر خان داور به او يادآوري كردند كه بايد كوشش كنند كشور را از زير بار سنگین  شد اطرافیان رضاشاه از قبیل علي

  .رھا كند) كاپیتوالسیون(اين ننگ ملي 

ش به بعد، يعني از زمان مجلس پنجم، موضوع لغو كاپیتوالسیون در محافل . ١٣٠٢ھاي  از سال بنابراين تقريبًا

ش كاپیتوالسیون تقريبا لغو شد و مديريت اين كار را ھم . ١٣٠۶سیاسي ايران به طور جدي شكل گرفت و در سال 

وي براي انجام اين كار، ابتدا . داكبرخان داور برعھده داشت كه خود، تحصیلكردة رشتة حقوق از ژنو بو بیشتر علي

مذاكراتي با مراجع شیعه در قم انجام داد و متذكر شد كه يكي از عوامل استقرار و دوام كاپیتوالسیون در كشور ما 

پس از تفاھم میان آنھا، قرار شد مجموعة قوانیني را تنظیم كنند ضمن . باشد ھاي نوين مي وجود قوانین و دادگاه

ير نباشد و در اتخاذ يك رويكرد به مسائل حقوقي اروپا، كاري كنند كه مجموعة حقوقي ايران با آنكه  با شرع مغا

اين اقدامات موثر واقع شد؛ چنانكه از اين . مجموعة حقوقي اروپا نوعي ارتباط و ھماھنگي نسبي داشته باشد

الممالك مجلس شوراي ملي  مستوفي در كابینة. (به بعد عمًال كاپیتوالسیون در ايران از بین رفت) ش. ١٣٠۶(سال 

را تصويب كرد و توسط وزارت امور خارجه مراتب به اطالع  ١٣٠۶طرفة كاپیتوالسیون را در ارديبھشت  لغو يك

ھاي شديد برخي كشورھا از جمله اسپانیا  اين اقدام با واكنش. ھاي سیاسي خارجي در ايران رسید نمايندگي

دول ديگر غربي به مرور مجبور به . بود كه تصمیم دولت ايران را پذيرفتفرانسه نخستین كشوري . رو شد روبه

  .)پذيرش اين تصمیم شدند

 ھاي آن در تاريخ معاصر چه بود و چه تاثیراتي بر زندگي اجتماعي، سیاسي  ھاي ظھور كاپیتوالسیون و ريشه زمینه

  ايرانیان گذاشت و تبعات آن چه بود؟

 ما . السیون در ايران، ناسازگاري سازمان قضايي ما با سازمان قضايي اروپائیان بودگیري كاپیتو اولین زمینة شكل

توانستیم اروپايیان را به كشورمان راه ندھیم چون در زمان صفويه و حتي قاجاريه تھديدھايي از جانب  نمي

كردن  كردن و مسلح صنعتيشد كه ناگزير كشور بايد را به سمت  ھمسايگانمان، به ويژه از ناحیة عثماني، علیه ما مي

داديم؛ گذشته از آن، از زمان ناصرالدين شاه به اين طرف كه موج مدرنیزاسیون در ايران شكل گرفت، ھر روز  حركت مي
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بنابراين ما . شدند ھاي نمايندگي اروپايي در مسائل تجاري، سیاسي، مذھبي و اقتصادي وارد ايران مي ھیات

بھره  نظر كنیم؛ و از طرف ديگر ما از وجود نیروي متخصص آگاه به حقوق اروپا بي صرف توانستیم از حضور اروپائیان نمي

بود ـ اما شايد اين تحمیل از جھاتي ھم به  بوديم؛ بنابراين ناچار بوديم اين شرايط را بپذيريم ـ حاال ولو تحمیلي ھم مي

اين ناتواني و نقص . بوديم؛ چون نقص از طرف ما بودما ناچار . آمد نفع ما بود؛ يعني غیر از اين، كاري از دست ما برنمي

شد ھمة كشورھايي كه با ايران كوچكترين سھمي از مراوده يا معامالت داشتند از اين امتیاز برخوردار  ما باعث مي

  .گذاشت و راھي ھم جز اين نداشت شوند و دولت ايران ھم خیلي سخاوتمندانه اين امكان را در اختیار آنان مي

 چرا محمدرضاشاه باز ھم حاضر شد اين قانون را . اكبرخان داور در زمان رضاخان اين قانون را لغو كرد ید كه عليگفت

  احیاء كند؟ در ضمن آيا فشار خارجي ھم در اين قضیه نقش داشت؟

 سبت به به بعد داشته باشیم و ببینیم امريكائیھا ن ١٩۶٠المللي دھة  اجازه بدھید نگاھي مختصر به وضعیت بین

جمھوري كندي از حزب دموكرات در امريكا  با رياست ١٩۶٠دھه . به بعد چه رفتار سیاسي داشتند ١٩۶٠ايران از دھه 

ھا در كل با شاه رابطة مناسبي  دموكرات. شود و اين زماني است كه امريكا در ويتنام سخت درگیر جنگ بود شروع مي

بشر بود، و لذا به دستگیري و حبس تعداد زيادي از زندانیان سیاسي،  نداشتند؛ چون شعار آنان، اجراي اعالمیة حقوق

. ھاي فردي، و زير پاگذاشتن حقوق اجتماعي افراد توسط شاه، اعتراض داشتند محدودكردن مطبوعات، عدم آزادي

او . كرد ري ميداد و حتي از دادن اعتبارات نظامي به ايران خوددا خاطر اين كارھا شاه را تحت فشار قرار مي كندي به

او تئوري . شد بود كه به ايران نیز مرتبط مي» اتحاد براي پیشرفت«ھايي داشت كه از جملة آنھا طرح  طرح) كندي(

كشورھاي جھان سوم بايد به سمت و سويي دموكراتیك : داشت بسیار بزرگ و پرحجمي را مطرح كرد كه اعالم مي

كندي تصمیم داشت سیاست كمك به . دنبال ھمین ھدف است  بهحركت كنند كه شايد االن ھم بوش در خاورمیانه 

شاه و حمايت از او را به سیاست نزديكي با مردم تبديل كند؛ بنابراين اليحة اصالحات ارضي، گسترش موسسات 

ھا افتاده  شاه ديگر از چشم امريكائي. آموزش عالي، تئوري درھاي باز سیاسي و نزديكي به جبھة ملي را مطرح كرد

ھاي نظامي ـ اقتصادي به شاه نداشتند و لذا روابط شاه با امريكا  ھا ديگر چندان تمايلي به اعطاي كمك امريكائي. دبو

رفته  فشارھاي امريكا تضعیف قدرت شاه را در پي داشت و اين نیز به نوبة خود باعث شد كه رفته. به شدت نزول كرد

جمھور  بعد از كندي، جانسون رئیس. م ترور شد. ١٩۶٣كندي در . ردتاحدودي برخي كانونھاي مبارزه در ايران شكل بگی

مخصوصًا اينكه نیكسون از . تر داشت اي نزديك خواھان رابطه خواه بود و معموًال شاه با جمھوري شد كه از حزب جمھوري

لذا، يك بار . ي داشتندھاي تلفني طوالن اي و صحبت  اي كه با ھم ارتباطات مكاتبه گونه دوستان صمیمي شاه نیز بود؛ به

يعني . ھاي مستشاري امريكائي وارد ايران شدند ھاي نظامي امريكا به ايران افزايش يافت و به تبع آن، ھیات ديگر كمك

ھا به شاه افزايش يافت  شد قدرت نظامي شاه محدود گردد در زمان نیكسون كمك برعكس زمان كندي كه سعي مي

منطقه مطرح شده و جنبشھاي ماركسیستي و نیز جنبشھاي ضد امريكائي منطقه و  عنوان ژاندارم تا شاه بتواند به

بنابراين در راستاي رويكرد جديد نیكسون و اعطاي امتیازات و اعتبارات نظامي امريكا به شاه، . ايران را سركوب كند

از يك مصونیت قضايي برخوردار  بنابراين اولین انتظار آنان اين بود كه. تعداد مستشاران امريكائي در ايران زياد شد

سرانجام اين موضوع مطرح شد و متاسفانه مجلس شورا و سنا نیز اين طرح را تصويب كردند كه امام ھم به . شوند

  .عنوان يك نقطه ضعف رژيم به آن اشاره كردند 

 ھا و  ارة اين گروهلطفًا  درب. ھاي داخلي به اين مساله اعتراض كردند وقتي اين قانون تصويب شد، برخي گروه

  تفكیكشان و نیز دربارة اشخاص برجسته در اين اعتراضات توضیح دھید؟
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 ھاي مخالف شاه قدرت بیشتري پیدا كردند كه از جملة آن  در زمان كندي كه رابطه امريكا با شاه تقلیل يافت، گروه

رمان انقالب شاه و ملت و صدور فرمان اين موضوع، ھمزمان شد با صدور ف  .ھا روحانیت و جبھة ملي دوم بودند گروه

اي كه با مردم بیشتر  يافته ھاي سازمان ترين گروه يكي از قوي. اي شاه كه از جملة فرامین آن، آزادي زنان بود ماده شش

رفته به يك نھاد ضدسلطنتي تبديل شد و  ارتباط داشتند روحانیون بودند كه نھاد روحانیت تحت رھبري امام خمیني رفته

امام . بر دولت پھلوي ھمین اعطاي كاپیتوالسیون بود) ره(نانكه عرض كردم، يكي از ايرادھاي اساسي امامھمچ

يكي در زمینة مسائل داخلي و ديگري در زمینة مسائل : گرفت خمیني ھمواره از دو جنبه به رژيم شاه ايراد مي

قلب در انتخابات از جملة مسائل داخلي سیاست خارجي؛ كه مسائل مربوط به فقر گسترده، عدم رعايت عدالت و ت

پذيري  بودند و در زمینة سیاست خارجي، امام توجه بیش از حد شاه به برقراري و استحكام رابطه با اسرائیل و اطاعت

شد،  يعني مخالفت امام، مخالفت با  البته در اوايل، امام متعرض نفس حكومت شاه نمي. كرد از امريكا را محكوم مي

دادند؛ اما پس از آنكه شاه به  د بلكه امام شديدًا به شاه درخصوص عدم رعايت قانون اساسي تذكر ميسلطنت نبو

بار نیز به قم سفر كرد و مورد استقبال مطلوب مراجع قرار نگرفت، نسبت به قم و مراجع  اين موضوعات توجه نكرد و يك

با دربار ) امام(تالفات شروع شد؛ يعني اختالف روحانیت ترتیب مرحلة دوم اخ رفتاري غیرمعقول از خود نشان داد و بدين

اي را منتشر كرد مبني بر  نامه تصويب ١٣۴١مھر  ١٣وزير شاه در  اسداهللا علم نخست. به مسايل بنیادي كشیده شد

ھاي  كه به ھیات مستشاري امريكا براساس كنوانسیون وين ـ كه متضمن اعطاي مصونیت ديپلماتیك به ھیات آن

امام به اين اقدام غیرقانوني دولت اعتراض كرد و طي سخنان . قضايي داده شد باشد ـ مصونیت گي خارجي مينمايند

به  ١٣۴٣آبان  ١٣در پي اين سخنان، ايشان را در . آمیزي علیه شاه، اين اقدام حكومت را محكوم نمود پرشور و اعتراض

  .تركیه تبعید كردند

 ر نقش داشتند؟گرا در اين قضیه چقد ھاي ملي گروه  

 ھا معتقد بودند  ھا از جبھه ملي چندان راضي نبودند؛ چون نمايندة جبھه ملي دكتر مصدق بود و امريكائي امريكائي

توانند با او به تفاھم برسند و بعد از آنكه جبھه ملي دوم  دنده و لجوج است كه نمي كه دكتر مصدق يك سیاستمدار يك

ھا  وزير روابط نزديكي با كندي داشت ـ  امريكائي تر امیني كه به عنوان نخستھم تشكیل شد ـ يعني در زمان دك

كوشش كردند نیروھاي خوشنام جبھة ملي را وارد دستگاه كنند و دكتر امیني نیز براي آنكه قدري اوضاع را آرام كند، 

  . كرد  دو سه نفر از نیروھاي برجستة ملي نظیر الھیار صالح را وارد كابینه

 ھاي چھل و پنجاه چه شرايطي حاكم بود كه باعث شد در آن زمان  موضوع مھمي چون كاپیتوالسیون و  مگر در دھه

  اي كه داشت، دوباره به مجلس بیايد و تصويب شود؟ طرح قضاوت كنسولي، با آن سابقه

 ھا مبني  ھايي كه امريكائي رغم توصیه يكي از اشتباھات بزرگ شاه در زمان تصويب اين قانون ھمین بود؛ يعني علي

توجھي كرد و از  كردند، او به مردم و خواست و اراده مردم  بي بر لزوم اتخاذ يك رويكرد جديد در قبال مردم به شاه مي

وجود آورد و با ھمان نیروھا  آنان تا حد زيادي فاصله گرفت؛ يعني يك حلقة محدود از نیروھاي وفادار و سرسپرده به

آنكه، يك  ويژه به. پذيرند مفھوم توسعه را نمي  را اداره و آباد كند و معتقد بود كه شايد مردم ايران اصًالخواست ايران  مي

شود و از دوستان  نام روستو ـ كه اكنون نیز نظرية توسعة او در ايران تدريس مي اقتصاددان برجستة امريكائي به

ھاي توسعة اقتصادي را با شاه در  ـ مدتي در ايران ماند و راهجمھور امريكا بود  صمیمي شاه و از مشاوران نزديك رئیس

دارد چون او تنھا كسي است  جمھور امريكا توصیه كرد كه بايد شاه را نگه  میان گذاشت و به ھنگام بازگشت، به رئیس

ين ا. ھاي ضدحكومتي را سركوب كند تواند ايران را حفظ كند و حتي جنبش ھاي ديرينه، مي كه به دلیل سنت

كجي شاه به مردم، باعث شد  دھن. توجھي شاه به مردم، اولین اشتباه او در اداره مدرن جامعة آن روز ايران بود بي
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متاسفانه شاه ھر روز بیش از پیش به سمت و . مردم نیز بیشتر درقبال رفتارھاي شاه واكنش منفي نشان دھند

محمدرضا پھلوي معتقد . اي تبديل شود قدرت نظامي فرامنطقه كرد تا به خیال خود بتواند به يك جانب امريكا حركت مي

دقیقًا با ھمین . م به ھشتمین قدرت نظامي و مدرن دنیا تبديل خواھد شد. ٢٠٠٠ھاي او تا سال  بود كه ايران با برنامه

سوء چنداني گرا بود كه شاه تصويب كاپیتوالسیون را در قیاس با منافع متصورة خیالي محمل ارزش  ھاي ذھنیت نگرش

روز وسعت و  ھاي مبارز علیه او روزبه ھاي مخالفت و گروه گرا باعث شد حوزه ھاي ذھنیت كه عاقبت اين نگرش. ديد نمي

. وزير، فضاي سیاسي باز شود در دوره كندي كوشش شد تا با مقاومت علي امیني نخست. قدرت بیشتري پیدا كنند

ھمچنین ارسنجاني وزيركشاورزي شد و طرح اصالحات . مجلس شد جبھة ملي دوم شكل گرفت و الھیار صالح وارد

  .ارضي را به اجرا درآورد

 قدر تاثیرگذار  اشاره كرديد، لطفا در اين خصوص كه امام در اين قضیه چه) ره(پیش از اين، تا حدودي به نقش امام

  .توضیح دھیدبودند و با تصويب قانون كاپیتوالسیون در مجلس چگونه مخالفت كردند،  بیشتر 

  گانه بود كه در  ھايي كه روحانیت در ارتباط با اقدامات شاه از خود نشان داد مخالفت با لوايح شش اولین مخالفت

بنابراين . ھاي آخر دھه سي در ايران شكل گرفت زمان دكتر امیني و با وزارت حسن ارسنجاني، وزيركشاورزي، از سال

ي اولین نقطة رويارويي روحانیت مترقي با شاه بود و شاه ھمچنان به اين بايد گفت كه مخالفت با اصالحات ارض

وزيري او ھم كوتاه بود و با شاه ھم ارتباط نامطلوبي  البته پس از دكتر امیني كه مدت نخست. موضوع نیز توجھي نكرد

ھا تا حدودي او را قبول  رفت و امريكائي داشت، بالفاصله علم بر سر كار آمد كه از دوستان صمیمي شاه به شمار مي

داران  علم آمد و تا حد زيادي جريان اصالحات ارضي را آرام كرد؛ به اين صورت كه با دادن امتیازاتي به زمین. داشتند

گانة شاه  ويك بود كه مساله تنظیم اليحة شش بار ديگر، تقريبًا سال چھل و چھل. بزرگ روند اصالحات ارضي را كند كرد

گانه به مخالفت  شاه و ملت شكل گرفت و باز روحانیت با بخش عظیمي از اين مواد شش تحت عنوان انقالب

وجود  به  ١٣۴٣تا اينكه مساله آبان . با اين مواد مخالفت كرد اما باز ھم شاه توجھي نكرد) ره( برخاست؛ حضرت امام

چند تن از طالب در اين ماجرا كشته  آمد كه البته قبل از آن ھم نیروھاي نظامي شاه به مدرسة فیضیه حمله كردند كه

شاه ھم در يك سخنراني . اي به خود گرفت يافته از پانزده خرداد به بعد، اين اختالفات، ديگر شكل سازمان. شدند

: شاه گفت.) منظور او از ارتجاع سرخ حزب توده بود(آمیز روحانیت را ارتجاع سیاه در برابر ارتجاع سرخ نامید  توھین

اين جمالت خشم شديد مردم را در . اند ، يعني روحانیت، بیشتر از ارتجاع سرخ به ايران خیانت كردهارتجاع سیاه

يافته به  ھاي سازمان ھاي طرفدار روحانیت، يعني دانشگاھیان، بازاريان، كارمندان و كارگران در قالب برداشت و گروه

جنبش مردم توسط نیروھاي نظامي، ظاھرًا شاه بر امواج  به تركیه و سركوب) ره(البته با تبعید امام. مبارزه برخاستند

قیام عمومي مسلط شد و جريان اعطاي كاپیتوالسیون به مستشاران امريكائي ادامه يافت و شاه براي تسلي خاطر 

  .وزيري برگزيد امام، اسداهللا علم را بر كنار كرد و حسنعلي منصور را به نخست

 میالدي يك سري تحوالت در سطح دنیا نظیر اعالم استقالل  ١٩٧٠و  ١٩۶٠ھاي  دانید در دھه ھمانطور كه مي

  الملل چقدر توانست كمك كند به مخالفین كاپیتوالسیون در ايران؟  به نظر شما نظام بین. كشورھا روي داد

 ا نیز دست كه پس از آن ساير كشورھ. م بود. ١٨٩٩جانبه كاپیتوالسیون را لغو كرد، ژاپن در  نخستین كشوري كه يك

زيرا اصول . الملل بود لغو كاپیتوالسیون تا حدود زيادي ناشي از تغییر در شرايط و نظام بین. به اقدام مشابه زدند

جمھور امريكا، در پايان جنگ جھاني اول، و تضمین امنیت و استقالل تمام كشورھاي تحت  گانة ويلسون، رئیس چھارده

طلبانه در كشورھاي تحت  ھاي استقالل نگ جھاني دوم و پیدايش جنبشسلطه، از سوي امريكا و شوروي پس از ج

اما برخي از كشورھا از جمله امريكا . ھا را عمًال ناممكن ساخته بود سلطه، ادامة سیاست كاپیتوالسیون توسط غربي
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از  در كشورھايي مثل ايران امتیازاتي براي حفظ امنیت اتباع نظامي خود به دست آوردند كه چھرة جديدي

  .كاپیتوالسیون بود و شاه براي حفظ رابطة خود با امريكا مجبور بود اين امتیاز را به آنان بدھد

 بدين ترتیب بود كه در زمان محمدرضا اين قانون مجددًا تصويب شد.  

 ه عرض كردم، بحث كاپیتوالسیون بیشتر ب. گويید، مقداري تفاوت داشت اين تصويب با آن زماني كه شما مي. بله

گردد كه مستشاران امريكائي در ايران تعدادشان بسیار زياد  ، يعني به زمان نیكسون برمي١٩٧٠ھاي دھة  ھمان دوره

  .شده بود

ھاي ما  گرچه سیستم حقوقي ايران در دوره پھلوي تا حدودي مدرن شده بود، يعني ما دادگستري داشتیم، دادگاه

ھا باز  يژه دادگاھھاي جنايي ما كامًال غیرشرعي شده بودند اما امريكائيو ھاي غیرشرعي بود و به ديگر تقريبًا دادگاه

ھاي نظامي به ايران را به اعطاي مصونیت حقوقي و  كردند لذا اعطاي امتیازات و كمك ھم در ايران احساس ناامني مي

  .ھم شد قضايي به مستشاران امريكائي از سیستم حقوقي ايران مشروط كردند كه به تصويب رسید و اجرا

آيا در اين تصويب كاپیتوالسیون در زمان محمدرضاشاه تحوالت جھاني نیز تاثیر داشت؟  

 ھا بعد از جنگ ويتنام و حتي از ھمان دوران جنگ، به اين نتیجه رسیدند كه حضور مستقیم امريكا در  امريكائي

آنان است؛ يعني نیروھاي امريكائي كشته  اي مثل جنگ ظفار، جنگ ويتنام و جنگ كره، كامًال به زيان ھاي منطقه جنگ

كند و  كسب آراي  دھد، جنگ براي روساي امريكا ايجاد سرشكستگي مي شوند، امريكا حیثیتش را از دست مي مي

» كردن جنگ ويتنام ويتنامي«تحت عنوان   بنابراين نیكسون تئوري خود را. سازد مردم را در انتخابات براي آنان دشوار مي

كرد، به آنھا تعلیمات  به اين معنا كه امريكا از ھمان نیروھاي محلي ويتنامي مخالف كمونیسم استفاده ميمطرح كرد؛ 

امريكا در . جنگیدند ھاي ويتنام مي گذاشت و آنھا ھم با كمونیست داد، اسلحه و پول در اختیار آنھا مي نظامي مي

يل اعزام گستردة مستشاران امريكائي به ايران نیز ھمین منطقة خاورمیانه نیز دقیقًا ھمین كار را كرد و يكي از دال

رفتند و با  دادند و اين سربازھا مي اي و ازجمله سربازان ايران را تعلیم مي ھا نیروھاي منطقه امريكائي. مساله بود

به خاطر اين بنابراين . كرد جنگیدند و خود امريكا ديگر مستقیمًا در اين قضايا دخالت نمي جنبش ماركسیستي ظفار مي

ھاي امريكا و نیز دوستي و صمیمیت میان نیكسون و شاه، شاه با توجه به نفوذ خود بر مجلس،  اين نھاد را  كمك

  .مجبور كرد كه اين مصونیت حقوقي را براي نظامیان امريكا به تصويب برساند

 شد؟ ھا بود يا كشورھاي ديگر را ھم شامل مي فقط اين مصونیت مختص امريكايي  

 ھا بود اعطاي حق قضاوت كنسولي يا ھمان كاپیتوالسیون در ايران فقط مخصوص امريكائي.  

  رسد قانون كاپیتوالسیون كه در زمان محمدرضا پھلوي به تصويب رسید، چیزي جز تسري مفاد  نظر مي به

  ريد؟كنوانسیون وين در خصوص مصونیت ديپلماتیك به افراد نظامي نبود، آيا اين نظر را قبول دا

 ھا دادند ھاي ديپلماتیك را به نظامي يعني ھمان مصونیت. بله ھمینطور است .  

 ھا را اين چنین تسري داد؟ شود مفاد كنوانسیون آيا مي  

 اين فقط برداشت سیستم قانونگذاري ما بود، برداشتي كه نادرست و در واقع فرار از قانون بود؛ . خیر، به ھیچ عنوان

ھاي نمايندگي خارجي  ھاي ديپلماتیك ھیات توانند از معافیت ھا ھم مي شد كه نظامي صور ميدر آن زمان چنین ت

  .ھاي ديپلماتیك به نظامیان امريكائي نیز تسري داده شد استفاده كنند و به ھمین دلیل معافیت

 یتوالسیون فورًا  به با قانون كاپ) ره(محض مخالفت سريع امام خمیني  آقاي دكتر به نظر شما چرا حكومت پھلوي به

اي بود تا امام را  تبعید ايشان اقدام كرد؟ آيا تصويب اين قانون براي رژيم خیلي مھم بود يا رژيم پھلوي به دنبال بھانه

  تبعید كند؟
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  نه، پیش از اين نیز گفتم مساله كاپیتوالسیون مھمترين مساله براي تبعید امام نبود و مسائل خیلي وسیع و

كرد  با شاه و عملكرد او در سیاست داخلي و خارجي مي) ره(ھاي صريحي كه امام مخالفت. ر میان بودتري د گسترده

ھا نشان دھد كه بر اوضاع كشور كامًال مسلط  براي اينكه شاه به دنیا و مخصوصًا امريكائي. در تبعید ايشان موثر بود

داد زد و ھم امام را تبعید كرد تا بتواند مساله را ھايي مثل پانزده خر است، ھم دست به يك تھاجم نظامي علیه جنبش

با كاپیتوالسیون ارتباط   تبعید امام صرفًا. يافته تلقي كند؛ و اطمینان، رضايت و دوستي امريكا را به دست آورد خاتمه

تخابات حتي در ان. تر از كاپیتوالسیون بود اعتراضات امام خمیني بسیار وسیع. نداشت بلكه داليل ديگري ھم داشت

پس تبعید . ويكم را ابطال كند قدري معترض شد كه شاه ناچار شد انتخابات مجلس بیست ويكم امام به مجلس بیست

  . خاطر بحث كاپیتوالسیون نبود امام صرفًا به

 موضع انقالب اسالمي در خصوص قانون كاپیتوالسیون چه بود و چه برخوردي با آن كرد؟  

 طبیعي است وقتي كه انقالب به پیروزي رسید نگاه . طرفه كاپیتوالسیون را لغو كرد انقالب اسالمي به صورت يك

  .اي نسبت به كاپیتوالسیون داشته باشد خصمانه

  لطفا بفرمايید كاپیتوالسیون كه اين چنین به . شود، طبعًا تاثیرات عیني و بیروني نیز دارد ھر قانوني كه تصويب مي

تي طوالني ھم دوام آورد چه عواقب يا نتايجي در حوزة فرھنگ و ھويت جمعي ما در مرور زمان شكل گرفت و براي مد

  دوران معاصر در بر داشت؟

 از زمان انعقاد قرارداد تركمنچاي كه مفھوم كاپیتوالسیون به صورت . كاپیتوالسیون نتايج منفي بسیاري داشت

ھا  یار كمي از مردم احساس حقارت در برابر اروپاييما به اجرا گذاشته شد، ضمن اينكه قشر بس  جانبه در جامعة يك

تري داشتند، نظر به مالحظات  كردند، تعدادي از اين افراد حتي شاھزادگان و تجار كه با روسیه ارتباط نزديك مي

تنھا البته اين . دھندة ناتواني و ضعف قدرت حكومت ما بود اينھا ھمه نشان. كردند آمدند و ترك تابعیت مي بازرگاني مي

بنابراين، اين مساله . ما نبوديم كه مجبور شديم كاپیتوالسیون را بپذيريم بلكه عثماني و چین و ژاپن، ھمه پذيرفته بودند

كنیم اين نقص فقط در   اما چون ما اين نگاه فراگیر را به مساله نداريم، فكر مي. يك امر عمومي بود و خاص ايران نبود

مثل ما ناچار شدند اين ) عثماني، چین، ژاپن و حتي مصر(لي كه كشورھاي ديگري نیز جامعة ايران وجود داشته، درحا

توانستند  قانون را بپذيرند؛ چون يك مساله جھاني بود و آنھا براي اينكه بتوانند با اروپايیھا ارتباط داشته باشند و نمي

ھاي ايران  عیت تن دھند و اين خاص حكومتھا در دنیا زندگي كنند، ناچار شدند به اين وض بدون ھمكاري با اروپايي

  .نبود

ھا در  از زمان ناصرالدين شاه كه جامعة ايران تصمیم گرفت به سمت مدرنیزاسیون حركت كند، ناچار بوديم كه با اروپايي

به اين  آنھا براي ما اولین كارخانة قند و كارخانة ريسندگي و بافندگي را آوردند و اگر قرار بود كه ما. ارتباط باشیم

  .وسو حركت كنیم، ما ھم ناچار بوديم ھمان كاري را بكنیم كه تركیه و عثماني و چین و ژاپن كردند سمت

گويیم كاپیتوالسیون قابل مذمت است، از جھت شأن اجتماعي و ملي است، واال اين خواست ما نبوده و ما  كه مي اين 

زمین بود، مثل استعمار  وجودآمده از سوي مغرب ك پديدة جھاني بهيك امر الزامي و ي. تنھا نبوديم كه اين كار را كرديم

  .كه ھمة كشورھا را دربرگرفت و ھیچ كشوري به خواست خود مستعمره نشد

 اگر جنابعالي توضیحي داريد بفرمايید. ضمن تشكر مجدد از شما، سوال خاص ديگري ندارم.  

 متر اشاره كردم تا كار شما نظم و ترتیب بیشتري بگیرد و ھا قدري ك فقط عمدًا به برخي قسمت. نظر خاصي ندارم

در ضمن از شما و ساير دوستانتان در ماھنامه زمانه كه . تر به ذھن خوانندگان متبادر شود مفھوم كاپیتوالسیون راحت

  .پردازيد و به خاطر اين فرصتي كه در اختیارم گذاشتید متشكرم به مسايل تاريخ معاصر مي


