
  روابط ايران و آمريكا در دوره قاجار
  

  بابك روشن
  

  سياست خارجي ايران در قرن نوزدهم ميالدي 
در اين قرن، ايران اراضـي وسـيعي را   . با آغاز قرن نوزدهم، ايران صحنة تاخت و تاز روسيه و بريتانيا قرار گرفت

رزهـاي غربـي خـود بـا تهديـد      در حالي كـه ايـران از سـوي م   . از دست داد و صدمات بسياري بر آن وارد شد
امپراتوري عثماني مواجه بود ولي در اين قرن، فشار روسيه از سوي شمال و فشار و تجاوز تـدريجي بريتانيـا از   

  . مرزهاي شرقي ايران نيز از خطر تجاوز قبايل مصون نماند. جنوب آشكار گرديد
فوذ خويش در شـرق از يـك سـو، و    ي براي گسترش نايهاي اروپقرن نوزدهم ميالدي شاهد كشمكشهاي قدرت

در اين ميان سالطين قاجار اجباراً وارد بـازي سياسـي بسـيار    . درگيري مداوم آنان با عثماني از سوي ديگر بود
  .كرد هاي مزبور ايفا مياي را در كشمكش در واقع نقش مهرهپيچيده شدند كه 

وسـيه، متوجـه حمايـت فرانسـه و سـپس      مداران اوايل قاجاريه براي مقابله با سياست توسـعه طلبـي ر  سياست
در مرحلـه بعـد در صـدد      بدهنـد،  ولي چون در عمل ناگزير شدند امتيازات زيادي را بـه آنهـا  . انگلستان شدند
  .هاي موازنه مثبت و منفي در روابط خارجي برآمدنداجراي سياست

  :توان به صورت زير خالصه كرد سياست خارجي سالطين قاجاريه را مي
هـا ايـران   در ايـن بازي . ها عليه قـدرت مقابـل  تعادل بين قدرتهاي درگير و به بازي گرفتن يكي از آن برقراري. 1

  ).موازنه مثبت(كرد   نبايد به يك جناح تكيه بيشتري مي
 ).موازنة منفي( بزرگهاي دادن امتيازات به هيچ يك از قدرتن. 2

 .ي كاهش فشارهاي روس و انگليس باشدجوي قدرت سومي براو بايستي در جست ن در هر فرصت ميااير. 3

هاي فوق اتخاذ كنـد بنـابراين هنگـامي كـه بـراي دادن      قادر نبود سياستي غير از سياست  به لحاظ ضعف،ايران 
در . داد گرفت، براي برقراري تعادل، امتياز مشابهي به قدرت ديگري مي امتياز به يك قدرت تحت فشار قرار مي

هاي بزرگ ظاهر شـد  ه صورت يك رشته امتيازات به قدرتسياست موازنه مثبت ب  خالل نيمه دوم قرن نوزدهم،
  .و سياست موازنه منفي نتوانست ميدان عمل پيدا كند

ولي از اين . باشد كردند كه كاربرد سياست موازنه مثبت سبب حفظ استقالل كشور مي سالطين قاجارتصور مي
  . ماند يافت عمالً هيچ چيز از استقالل ايران باقي نمي يحقيقت غافل بودند كه چنانچه روند مزبور ادامه م

هاي خصمانه روس و انگلـيس نسـبت بـه ايـران، از چشـم      نيروي سوم براي خنثي كردن سياست توسل به يك
. ان نمايـد البته كمتر قدرتي حاضر بود خود را درگير صحنه تاخت و تاز سياسي ايـر . زمامداران ايران دور نماند

زيرا دولت آمريكا تا پايان عصر قاجاريه به . هاي اوليه در اين راه با شكست مواجه شدكه كوششرسد  به نظر مي
  .هيچ صورت مايل نبود در كار دو قدرت روسيه و انگليس در ايران دخالت كند

شايان ذكر است كه طرح توسل به يك قدرت سوم، محدود به كوشش براي كشاندن آمريكا به صحنه سياست 
سعي شد تـا ايـن كشـورها را بـه       بلكه با استفاده از كارشناسان بلژيكي، سوئدي، آلماني و هلندي،  ايران نبود،



 ٢

مقاله حاضر به بررسي روابـط ايـران و آمريكـا در    . اي در برابر دو قدرت روسيه و انگليس قرار دهد صورت وزنه
  .پردازد مي دوره قاجار

  
  آمريكادرباره اطالعات اوليه مردم ايران 

هجـري   907يعني ده سال قبل از تشكيل دولت صفويه در سـال  (ميالدي  1492آمريكا در سال   نكه قارةبا اي
دولـت ايـاالت متحـده     1776توسط كريستف كلمـب كشـف شـد و در سـال     ) ميالدي 1502قمري و برابر با 

داشت كه در آنهـا   البته چند كتاب فارسي وجود. استقالل يافت، ولي مردم ايران اطالعي در اين مورد نداشتند
بن ابيطالب الموسـوي الشوشـتري    ــتأليف ميرعبداللطيف » العالم تحفه«در كتاب . اي به امريكا شده بود اشاره

و خصوصيات اخالقي مـردم  هجري در هندوستان تأليف شد، از كشف قاره آمريكا  1216كه در سال  ،جزايري
   .آنجا مطالب جالب و گاهي اوقات نامعقولي نوشته است

تـاريخ نسـبتاً مسـتندتري را    .) ق1234تأليف شده در سـال  (در سفرنامة ميرزا محمد صالح  كازروني شيرازي 
جيمـز  . ناميدنـد  و دنياي جديد، مي» دنيا ينگه« رادر آن زمان، آمريكا . پيرامون كشف قاره آمريكا نگاشته است

سـالهاي   ن و ارمنسـتان و آسـياي صـغير در   مسافرت به قسطنطنيه از راه ايـرا «موريه در سفرنامة خود به نام 
: ما را به حضـور طلبيـد و ضـمن سـؤاالت متفرقـه      ]فتحعلي شاه[شاهنشاه ايران «:نويسد مي» 1812تا  1808

كنيـد؟ آيـا آن مملكـت     اين مملكت چگونه است؟ شما چگونه بـه آن مملكـت سـفر مـي      :دربارة امريكا پرسيد
  .»...زيرزمين است؟ 

. ق1224حاجي ميرزا ابوالحسن خـان شـيرازي بـود كـه در سـال      . ه قارة آمريكا سفر كردنخستين ايراني كه ب
بر اثـر  .) م1811(. ق1226كشتي حامل وي در سال .به عنوان نخستين سفير ايران راهي لندن شد.) م1809(

  . به سواحل آمريكا كشانده شد و وارد آن كشور گرديد  طوفان دريا،
تأليف حاج ميرزا » بستان السياحه"  جع به آمريكا تدوين شده و قابل ذكر است،كتاب ديگري به زبان فارسي را

لفط ينگي تركي اسـت بـه معنـاي دنيـاي     «: گويد ا چنين مينيالعابدين شيرواني است كه راجع به ينگي د زين
روم جديد و آن را ارض جديد نيز گويند و آن در حد نهصد و اند هجري ظهور نموده و مابين جنوب و مغـرب  

. و مغرب ايران است و آن خارج از ربع مسكون و از اقاليم سبعه بيرون است و ملكي اسـت بقـدر ربـع شـمالي    
گويند از جماعت فرنگان ظاهر ساخت و حـدود اربعـة آن ملـك از     حكيم مستر كلمبوس كه او را فلون نيز مي

  .»...سمت مشرق بدرياي محيط اتصال داد
اين ديار را وسعت بسيار است امـا مقـدار آن را از روي   « :آمده استه آمريكا راجع ب» الغرايب  كشف«در كتاب 

اين مملكـت از طـرف   . توان نوشت زيرا حدود و ثغور آن به وجهي است كه شايد معلوم نشده است تحقيق نمي
رسـد هـواي آن چـون     به درياي يخ و از طرف جنوب و از طرفهاي شرقي و غربي به درياي محـيط مـي   لشما

  .»...هم در طرف شمال واقعست بسيار سرد و نه ماه زمستان ان وكوهست
آن ي و سياسـي و اجتمـاعي   ياطالعاتي كه مردم ايران در آن زمان از ممالك متحده آمريكـا و وضـع جغرافيـا   

دوم قرن نوزدهم آمريكا   يعني در نيمة  در صورتي كه در اين موقع،. كرد از اين حدود تجاوز نمي  كشور داشتند،
ي سريعي در تمام شئون اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي نائل آمده بود و موقعي كـه در  هاپيشرفت به

تـوان آن را   صدور اعالميه معـروف خـود كـه مـي    نكلن رئيس جمهوري آن كشور ضمن ليآبراهام  1862سال 



 ٣

ده و رژيـم بردگـي را در   ان آن زمان دانست، حق آزادي را براي همه قائل شـ آمريكاييتجلي افكار آزاديخواهي 
  :خطاب به مردم آمريكا گفت ،داشت آمريكا از ميان برمي

ي قوي؟ نـه اينهـا   ايهاي محكم يا مرزهاي بسته شده و يا نيروي درياروچه چيز ضامن استقالل است؟ برج و ب
سسـتي و  تمام آنها ممكن است بر ضد ما بكار رود بدون اينكـه  . ماية پشت گرمي ما در مقابل استبداد نيست

پشت گرمي ما عشق به آزادي است كه خداوند در نهاد ما نهاده اسـت و  . ضعفي در قدرت مبارزه ما پديد آيد
. اي است كه آزادي را چون ميراثي براي نوع بشر در سراسر جهان بدست آورده است ضامن بقاي ما آن روحيه

ايد و اگر به پـا مـال    را با آن زنجير بستهضمن اينكه فكرتان با زنجيرهاي بردگي و اسارت آشنا شد پاي خود 
ايد زيرا با اين عمل بنده و برده اولين  كردن حقوق ديگران عادت نمائيد گوهر استقالل خويش را از دست داده

  .»شودديكتاتور ظالم و زبردستي خواهيد بود كه در ميان شما پيدا 
آمريكـا و مـردم آمريكـا نيـز اطالعـات      متحـدة  كه ايرانيان اطالعات بسيار كمـي از ايـاالت    وضعيتيدر چنين 

  .مختصري از ايران داشتند روابط بين دو كشور آغاز گرديد
  

  برقراري روابط سياسي بين ايران و آمريكا
حضـور    ميرزا تقي خان اميركبير دانسـت، برقراري روابط بين دو كشور را بايد نتيجه مستقيم سياست خارجي 

  لذا در اين قسمت،. ايجاد اين روابط فراهم كرده بودنيز زمينه مساعدي را براي مبلغان مذهبي آمريكا در ايران 
ابط را ابتدا نگاهي گذرا به فعاليت مبلغان مذهبي آمريكا خواهيم داشت و سپس روند مذاكرات براي برقراري رو

  .دهيم مورد بررسي قرار مي
  

  مبلغان مذهبي آمريكا در ايران 
ي كليساهاي آمريكا در صدد برآمدند تا مبلغان مذهبي را به ساير نقاط جهـان و از  در اوايل قرن نوزدهم ميالد
و پروتستان، به نام مريـك  » پرستبرين«از فرقه  آمريكايييك مبلغ  1832در سال . جمله به ايران اعزام دارند

در . ارائـه داد اي  كننـده  گـزارش مـأيوس   وي پس از بازگشت به آمريكـا، . به شهرهاي اصفهان و شيراز سفر كرد
محـل مناسـبي    را ي اسميت و دوايت به اروميه سفر كردند و آنجاهاهمان سال دو مبلغ ديگر پروتستان به نام

  . ي اروميه از آنان استقبال گرمي كرده بودندهابراي فعاليتهاي خود تشخيص دادند زيرا آسوري
هدف اصلي از اعزام نامبردگان ساختن . دكتر آساهل گرانت و جاستين پركينز وارد ايران شدند 1834در سال 

  .دوهضت اصالحات روحاني در آسيا ببراي رهبري ن) آسوري(كليساي نستوري 
ي اروميه را مـورد توجـه   هاموضوع با سوادكردن آسوري  براي رسيدن به هدف خود، آمريكاييمبلغان پروتستان 
 18سـپس در  . نگليسي بـه آسـوري نمودنـد   شروع به ترجمه موضوعات مذهبي از زبان ا آنها. خاص قرار دادند

  .آموخت اي در اروميه داير نمودند كه علوم جديد را به شاگردان مي مدرسه 1836ژانويه 
براي تثبيت كار خود  آمريكاييي مبلغان كاتوليك انگليسي در ايران، سبب شد كه مبلغان هاهيئتي هاكارشكني

 1255االول  ربيـع  27او نيز موافقت شاه را طي فرمان  متوسل شدند و) عمري محمدشاه(به ملك قاسم ميرزا 
مـدارس ديگـري در   . چندي بعد همسر دكتر گرانت يك آموزشگاه دخترانه در اروميه داير كـرد . دست آورده ب

فعاليت مبلغان مذهبي   وجود آمد،ه كه روابط سياسي ميان ايران و آمريكا ب 1856تا سال .سلماس تأسيس شد
  . همين امر بود محدود به آمريكايي



 ٤

از لحـاظ مـادي نيـز    . از لحاظ سياسي مورد حمايت كنسول انگليس در تبريز بودند  ،آمريكاييمبلغان مذهبي 
اين مبلغان پس از برقـراري روابـط سياسـي ميـان ايـران و      . كردند از آنها پشتيباني مي آمريكاييداران  سرمايه
  .ي خود افزودندهابر فعاليت آمريكا

  
  اسي برقراري روابطي سيها زمينه

از قـدرت روز   خواست با وارد كردن يك نيروي سوم به صحنه سياست ايـران،  ميرزا تقي خان اميركبير كه مي
آمريكا يك كشور جوان بـود   در آن زمان،. درصدد برقراري روابط با آمريكا برآمد  بكاهد،افزون روسيه و انگليس 

كرد كه آن كشور در آينده به صـورت يـك قـدرت     بيني مي شنيرومندي داشت و اميركبير پي ييو نيروي دريا
  ايران در استانبول،) كاردار(به ميرزا محمدخان، مصلحت گذار . ق1266لذا در اوايل سال . بزرگ درخواهد آمد

. و كندو گ وزير مختار آمريكا در آن شهر در خصوص امكان برقراري روابط گفت 1دستور داد كه با جرج مارش
رئيس جمهور وقت آمريكا نيـز آن را تأييـد كـرد و اختيـار      2ز اين پيشنهاد استقبال كرد و تيلور جرج مارش ا

از برقراري روابط با ايران، رقابت تجارتي با انگلستان در بازارهـاي   هاآمريكاييهدف . اي براي وي صادر نمود نامه
  .اقتصادي دنيا بود

) 1815اكتبـر   9( 1267الحجـه   ذي 14انجام در تاريخ مذاكرات نزديك به يكسال و سه ماه طول كشيد و سر
  . در استانبول به امضا رسيدميان ايران و آمريكا » رانيعهدنامه دوستي و كشتي«دي به نام قراردا

   :آيد بود و نكات مهم آن در زير مي) ماه(اين قرارداد شامل يك مقدمه و هشت فصل 
  .كند ان و ممالك متحده آمريكا را اعالم ميدوستي پايدار دو دولت و دو ملت اير: ماده اول
  .شناسد اصل آزادي بازرگاني اتباع دو كشور را به رسميت مي  :ماده دوم
  .دارد مقرر مي 3»دول كامله الوداد«حقوق گمركي كاالهاي صادراتي و وارداتي بر طبق اصل : ماده سوم

ي دو كشـور  هـا م خودشان بـه بنـادر و لنگرگاه  ي بازرگاني دو كشور آزاد هستند كه با پرچهاكشتي :ماده چهارم
ي دو كشور نيـز  ها در رودخانه  راني دو طرف،اين حق آزادي كشتي. ت و آمد كنندبراي بارگيري و باراندازي رف

  .بدون هيچ ممانعتي برقرار است
 اين ماده مربوط به تأسيس سـه كنسـولگري آمريكـا در شـهرهاي تهـران، تبريـز و بوشـهر و سـه        : ماده پنجم

  .اورالئان استو نيوكنسولگري ايران در شهر واشنگتن، بوستون
اختالفات اتباع دو دولت بر طبق قانون هر كشور و با حضور كنسول يا نماينـده او مـورد رسـيدگي    : ماده ششم

  . قرار خواهد گرفت
هـيچ تـأثيري    وجود آيد، اين امره چنانكه بين هريك از اين دو كشور با دولت ثالثي حالت جنگ ب: ماده هفتم

  .در روابط دو كشور نخواهد كرد
عهدنامه بايد در مدت يك سال يا كمتر توسط نمايندگان دو دولت تصـويب شـده و اسـناد آن در      :ماده هشتم

  .استانبول مبادله گردد
 
George .1  
2 . Z. Taylor 

كليه امتيازات و حقـوق اجتمـاعي را كـه    : دارد ياست ولي در عرف ديپلماتيك معناي خاص» دو منشي كامل«معناي لفظي آن . 3
 .كند همگي آنها را به طرف مقابل قرارداد اعطا مي  به كشورهاي ديگر داده است، كشوري قبالً
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را بـه خلـيج فـارس     هـا آمريكايياميركبير سعي داشته است پـاي    آيد، به طوري كه از مفاد قرارداد مزبور بر مي
تأسيس . ي خود را نداده بودها راني در رودخانهان به هيچ دولت ديگري اجازة كشتيزيرا ايران تا آن زم. بازكند

  .اي داده نشده بود كنسولگري در بوشهر نيز يك نكته مهم ديگر است چون به هيچ كشور ديگري چنين اجازه
رو شد، و از سوي ديگر ه ب دولت انگلستان رو دولت ايران اين قرارداد را تصويب نكرد زيرا از يك سو با مخالفت

اميركبير نيز يك ماه پس از امضاي قرارداد مزبور در استانبول، از صدارت عزل گرديد و جاي خود را بـه ميـرزا   
  . آقاخان نوري داد كه از سر سپردگان بنام انگليس بود

  
  توجه مجدد به آمريكا

ماجراي زن ميرزا هاشـم خـان بـه تيرگـي     «افغانستان و  سئلهمطولي نكشيد كه روابط ايران و انگليس بر سر 
بينـي   در اين موقع بـود كـه روشـن   . در سواحل خوزستان نيرو پياده كردند هاانگليسي. قطع شد  گراييد و كامالً

  .شاه معلوم شد و در صدد ادامه سياست او در خصوص برقراري روابط با آمريكا برآمد براي اميركبير
دستور داد تا به طور مخفي با وزير مختار آمريكا ) ميرزا احمدخان(ه كاردار ايران در استانبول ناصرالدين شاه ب

ميـرزا  . گـو كنـد  و  گفـت  آمريكـايي در آن شهر درخصوص خريداري چند كشتي جنگي و اسـتخدام ملوانـان   
وابـط بازرگـاني و   اي پيرامـون ر  وزير مختار امريكا اعالم كرد كـه بـراي انعقـاد عهدنامـه     1احمدخان به اسپنس

اي را پيشنهاد كرد كه در مادة هفت  كاردار ايران يك طرح هشت ماده. سياسي دو كشور، اختيارات الزم را دارد
ي يباشـد لـذا نيـروي دريـا     ي جنگي در خليج فارس مـي ايچون دولت ايران فاقد يك نيروي دري«: آن آمده بود

دولـت  «: گفـت  ماده هشتم قـرارداد مـي  » .خواهد كرد ي تجاري ايران حمايتهاممالك متحده آمريكا از كشتي
دهد كه جزاير و بنادر متعلق به ايران را از تسلط دولت انگليس و تعـرض امـام    ممالك متحده آمريكا وعده مي

  .»مسقط حفاظت نمايد
جـان   به اين معنـي كـه  . ي اتريش و روسيه آغاز گرديدهاهمزمان با اقدام مزبور، اقدامات ديگري نيز در پايتخت

داودخان، مترجم اول دولت ايران، به اتريش اعزام شد تا مذاكراتي را در همين زمينه با وزير مختار آمريكـا در  
ي با وزيـر مختـار   يگوهاو  وين انجام دهد و ميرزا قاسم خان والي وزير مختار ايران در سن پترزبورگ نيز گفت

ه ابتدا نظر مساعد دولت روسيه را نسبت به اين موضوع دولت آمريكا سعي كرد ك. آمريكا در اين شهر انجام داد
  .ً موافقت خود را اعالم كرده بودند نيز ظاهرا هاجلب نمايد و روس

هريـك    در استانبول آغاز شد و نمايندگان هـر دو كشـور،  . ق1271مذاكرات رسمي ايران و آمريكا در ذيقعده 
پيشنهادي ايران در زمينه حقوق كنسولي و بازرگاني موافق با طرح  هاآمريكايي. ي جداگانه را ارائه دادندهاطرح

سـه مـاده مزبـور در زيـر      براي روشن شدن مطلب، .پذيرفتند طرح ايران را نمي 15و  14و  13بودند ولي مواد 
  :آيد مي

ند، ك كند در مدت دو سال از تاريخ انعقاد قرارداد، امام مسقط را تنبيه مي دولت آمريكا تعهد مي: ماده سيزدهم
جزاير خليج فارس از جمله بحرين را از تسلط ديگران بيرون آورد و به دولت ايران بازگرداند در ظرف دو سـال  

  .آيند از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهند بود ي بازرگاني آمريكا كه به بنادر ايران ميهاكشتي

 
1. C. spense. 
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و بحرية آمريكـا را    از خود نصب كنند،تجاري ايران حق دارند كه بيرق آمريكا را برفري هاكشتي: ماده چهاردهم
  . ايران حمايت نمايند كه در دريا تجاوز به آنها نگردد كشتيهاي

و دولت آمريكا سود كالني از برقراري تجارت با ايران   از آنجا كه دولت ايران كشتي جنگي ندارد،  :ماده پانزدهم
ي جنگـي  هاكنـد، و كشـتي   سوء دشمنان حفاظت ميي ها ن را از نقشهابحرية آمريكا درياهاي اير... خواهد برد

دولـت ايـران از   ... وارد شـوند و توقـف نماينـد     اجازه دارند به بنادر و لنگرگاههايي كه دولت ايران معين كنـد، 
مـواد  . توانند خوراك و پوشاك مورد نياز خود را به قيمت روز خريداري كنند ي آزادانه ميهامساعدت به كشتي

در حالي كه آمريكا مايل   د كه آمريكا عمالً روياروي دولت انگلستان در درياها قرار گيرد،ش ياد شده موجب مي
اي كـه   لذا وزير مختار آمريكا در استانبول طي نامـه . ايران را كنار بگذارد مسئلهنبود سياست بيطرفي خود در 

ايط پيشنهادي ايران غيـر  به ميرزا احمدخان نوشت، با صراحت اعالم داشت كه پذيرفتن شر 1272در رمضان 
  .ممكن است

  
  )1856(انعقاد قرار دوستي و تجاري ايران و آمريكا 

الدولـه   الدوله كه قرار بود همراه با فرخ خان امـين  وجود مخالفت آمريكا با سه ماده مزبور ميرزا ملكم خان ناظم
تار آمريكا مالقات كرد و از امنيـت  براي انجام مذاكرات صلح با انگليس به پاريس برود، در استانبول با وزير مخ

نفـوذ خـارجي در ايـران    «  :ملكم خطاب به وزير مختار آمريكا گفت: امضاي قرارداد ميان دو كشور سخن گفت
اساساً مخالف اين است كه پاي آمريكاييان به خاك ايران باز شود، و اين مخالفت عالوه بر علت تجاري، سـبب  

  .سياسي نيز دارد
نهنـد و   اند كه هر كجـا دسـت دولـت آمريكـا بنـد شـود دام و نيرنـگ مـي         يعه را شهرت دادهاين شا هاانگليس

كه در ابتدا نسـبت بـه انعقـاد ايـن قـرارداد       سوي ديگر، روسها از... كنند دركارهاي آن دولت دخل و تصرف مي
از ابتـدا   هاگليسـي ان... انـد  موافق بودند پس از پايان يافتن كشمكش خود با متفقـين، روش خـود را تغييـر داده   

دست آورنـد  ه را ب 1851دسيسه توانستند طرح قرارداد نسبت به مذاكرات ايران و آمريكا خشمگين بودند و با 
  .»رود كه در مخالفت خود با مذاكرات فعلي، همچنان باقي باشند و تصور مي... 

اميدي بـه انعقـاد     دست بر ندارد، وزير مختار آمريكا در كمال صراحت پاسخ داد كه اگر ايران از سه ماده مزبور
سرنوشـت آمريكـا ايـن    ... «:خان گفـت  وي سپس اين مطلب پر معني را به ملكم. قرارداد مورد نظر نخواهد بود

است كه تجارت آينده جهان را قبضه خواهد كرد و روزي خواهد آمد كه دوستي آن كشور براي دولت و ملـت  
  .»ايران سودمند خواهد بود

دولـت  : جاي سه ماده فوق، اين ماده گنجانيده شوده از تماس با دربار ايران، پيشنهاد كرد كه بخان پس  ملكم
همچنين . آمريكا به ايران كشتي قرض خواهد داد تا جزاير متعلق به ايران را در خليج فارس به اطاعت در آورد

  .ي خود نصب كندهادولت ايران اجازه دارد كه پرچم آمريكا را بر روي كشتي
يـاد  بـا پيشـنهاد     حال مذاكرات صلح بين ايران و انگليس هنوز آغاز نشده اسـت، ه ديد تا ب ولت آمريكا كه ميد

خصـوص  ه ب  ولي دربار ايران مصمم شده بود كه اين قرارداد را با آمريكا به امضا برساند،. نيز مخالفت كردشده 
طوالني، قرارداد دوستي و تجاري ايران و آمريكا در  پس از مذاكرات. كه به فكر دريافت وام از آمريكا افتاده بود



 ٧

قرارداد مزبور توسط . در استانبول به امضاي سفيران دو كشور رسيد )1857ژوئن  13. (ق1273الثاني  ربيع 15
  .منعقد شد1فرانكلين پيوس

اي خواننـدگان  متن اصلي فارسي اين قرارداد با زبان خاص دورة قاجاريه نوشته شده و بسياري از كلمات آن بر
تر آن را از كتاب روابط سياسي ايـران و آمريكـا    لذا متن ترجمه غير رسمي ولي روان. امروزي قابل فهم نيست

  . كنيم يلسون نقل ميوآبراهام   نوشتة

 
1. Franklin pious 
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  1856دسامبر  13قرارداد دوستي و تجاري ايران و آمريكا منعقده در قسطنطنيه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
حشـمت پادشـاه    نري اياالت متحده آمريكا و شاهنشاه كيوان رفعت و خورشيد جاه و گردوچون رئيس جمهو

واال مقام ايران كه شمار سپاهيانش بيش از ستارگان است و عظمـتش يـادآور جمشـيد و شـكوهش همشـأن      
داريوش و وارث تاج و تخت كيهان، صميمانه و با شرايط مسـاوي خواهـان برقـراري روابـط دوسـتانه بـين دو       

براي اتبـاع    ً باشند و مايل هستند كه پيمان دوستي و تجاري بين دو كشور منعقد گردد كه متقابال حكومت مي
طرفين قرارداد مفيد و سودمند باشد براي تدوين و تأمين مقاصدشان كه در فوق ذكر شد، به نمايندگان خـود  

رئيس جمهـور ايـاالت متحـدة آمريكـا در     كارول اسپنس نمايندة سياسي : به شرح زير اختيار تام اعطا نمودند
الملك سفير كبير شاهنشاه ايران دارندة تمثال شاه و نشان آبي بزرگ و حامـل   دولت عثماني و فرخ خان امين

  ... كمربند الماس و
  اي صحيح و مناسب انجام گرفت، ي خود را معاوضه نمودند كه به گونهها االختيار اعتبار نامه اين نمايندگان تام

  :بر موارد زير توافق كردندو 
از اين پس بين حكومت و اتباع كشور اياالت متحده آمريكا و امپراتوري ايران و همة اتباع اين كشور : ماده اول

  .تفاهم خالصانه و مستدامي برقرار خواهد شد
دارند بايـد بـا    سفرا يا مأمورين ديپلماتيك كه طرفين منعقد كنندة قرارداد به كشور مقابل اعزام مي: ماده دوم

مأمورين ديپلماتيك مثل مـأمورين كشـورهاي كاملّـه الـوداد رفتـار        با سفرا و همة. حسن رفتار پذيرفته شوند
  .خواهد شد و از اقدامات و همان حقوق ويژه و مصونيت برخوردار خواهند بود

صنعتگران و غيره كه در قلمرو   بازرگانان،  اتباع و هيئت محترم منعقد كنندة قرارداد مانند مسافرين،: ماده سوم
توسط قدرت كشوري و مـأمورين دولتـي مـورد      كنند بايد محترم شناخته شوند و رسماً طرف مقابل اقامت مي

آنهـا متقـابالً   . آنها رفتار شـود   الوداد با حمايت قرار گيرند و در كلية امور مانند اتباع و شهروندان ملتهاي كامله
جارتي را از طريق خشكي يا دريا به كشور مقابل صـادر كننـد و محصـوالت خـود را     توانند هر نوع كاالي ت مي

فروخته يا تعويض كرده يا كاالي ديگري را خريداري كرده و به هر منطقه در قلمرو هيئت مقابل منعقد كنندة 
زند با توجه به پردا در ضمن بازرگانان كشوري كه در كشور مقابل به كار تجارت داخلي مي. قرارداد ارسال دارند

در صورتي كـه هـر كـدام از طـرفين محتـرم منعقـد       از اين پس . شود قوانين تجاري آن كشور با آنها رفتار مي
كنندة قرارداد امتيازات ديگري به اتباع و شهروندان ساير ملل واگذار نمايد بايد مشابه همـان امتيـاز بـه اتبـاع     

  . ند اعطاء كندباش كشور مقابل كه در همان نوع تجارت مشغول مي
التجارة وارداتي و صادراتي توسط اتباع و شهروندان دو هيئت محترم منعقد كنندة قـرارداد   به مال: ماده چهارم

الـوداد،   در هنگام صدور ورود كاال به كشور مقابل وجهي اضافه بر آنچه كه از تجار و اتباع ساير كشورهاي كامله
اي از  گيرد و نبايد ماليات خاصي تحت هيچ عنوان و بهانـه  تعلق نمي گردد، در موقع ورود و صدور كاال اخذ مي

  .اين كاالها گرفته شود
دهـد بايـد در    كلية دعاوي و منازعاتي كه در ايران بين دو كشـور و شـهروندان آمريكـايي رخ مـي    : ماده پنجم

بتواننـد   آمريكـايي ين كنند و در محلي كه كنسول يا مأمور ايران كه به چنين مسائلي رسيدگي ميدادگاههاي 
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حضور يابند، مورد رسيدگي قرار گيرد و بايد بر اساس عدالت در حضور كنسول و يا مـأمورين آمريكـا تصـميم    
  .نهايي اتخاذ گردد

دهـد بايـد كـالً بـراي رسـيدگي و       كلية دعاوي و اختالفاتي كه در قلمرو ايران بين شهروندان آمريكـا رخ مـي  
اخـتالف كـه   ريكا كه ساكن در آن استان و يا نزديكترين استان به محل وقوع دادرسي به كنسول كارگزاران آم

ارجاع گردد تا بر اساس قوانين متحده آمريكا در مـورد آنـان تصـميم      ان مذكور سكونت داشته باشند،آمريكايي
  .گيري شود

هـد بـا داوري   د دعاوي و منازعاتي كه بين اتبـاع آمريكـا و اتبـاع سـاير كشـورهاي خـارجي در ايـران رخ مـي        
كليـة دعـاوي كـه در    . كنسولهاي مربوط به طرفين دعوا و يا كارگزاران آنها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفـت 

دهـد بايـد مطـابق     آمريكا بين اتباع ايران و مابين آنها و اتباع آمريكا و يا اتباع ساير كشـورهاي خـارج رخ مـي   
  . گردد، مورد رسيدگي قرار گيرد ميالوداد اجرا  قوانين آمريكا كه درحق كشورهاي كامله

باشند و اتباع آمريكايي كه ساكن ايران هستند اگـر مـتهم بـه جرمـي جنـايي       اتباع ايراني كه مقيم آمريكا مي
الوداد مورد محاكمـه قـرار    شناخته شوند بايد در همان كشور محل وقوع جرم و مطابق قوانين كشورهاي كامله

  . گيرند
يكي از اتباع كشورهاي طرفين محترم منعقد كنندة قرارداد در قلمرو كشـور مقابـل   در صورتي كه : ماده ششم

فوق نمايد، مايملك وي بايد به طور كامل به خانواده و يا شريك تجاري وي تحويل داده شود و در صورتي كه 
شـود و  نداشته باشد بايد به كنسول و يا كارگزاران كنسـول كشـور متبـوع وي تحويـل داده      جعيشريك يا را

  .تحويل گيرنده بايد مطابق قوانين كشور خود به آنها رسيدگي نمايد
دو هيئت محترم منعقد كنندة قرارداد به منظور سهولت و حمايت از تجارت اتباع خـود در روابـط   : ماده هفتم

داليـل   ي يكديگر دارند و به همينهامنصفانه اتباع دو كشور، حق نگهداري كارگزاران ديپلماتيك را در پايتخت
كنسولگريهاي آمريكا در تهران، بندر . شوند طرفين از حق تأسيس سه كنسولگري در كشور مقابل برخوردار مي

. شود و كنسولگري ايران در واشنگتن، نيويورك و نيواورلئان تأسيس خواهد گرديـد  بوشهر و تبريز تأسيس مي
الـوداد   امتيازات دولتهاي كامله ازكنند  ت ميكنسولهاي دو طرف پيمان در قلمرو يكديگر و در مناطقي كه اقام

از اتبـاع  آمريكا به طور مخفي يا علني   كارگزاران ديپلماتيك و يا كنسولهاي اياالت متحدة. گردند برخوردار مي
حكومت ايران حمايت نخواهند كرد و هيچكدام از آنها از اصولي كه در اين موافقتنامه با رضايت طرفين مـورد  

اين مسئله توسط طرفين پيمان پذيرفته است كه اگر يكي از كنسولها به كار . طي نخواهند كردقبول گرفت تخ
تجارت مشغول شوند تابع همان قوانيني خواهند بود كـه بـراي اشـخاص هـم مليتشـان كـه بـه كـار تجـارت          

كـارگزاران   پذيرنـد كـه   اين نكته را هم دو هيئت طرف قرارداد مـي . شود پردازند به كار گرفته مي خصوصي مي
كنسولي و ديپلماتيك آمريكا حق استخدام افراد بومي را بيشـتر از آن تعـداد كـه طبـق پيمـان بـه مـأمورين        

  .ندارند  سياسي روسيه در ايران داده شده،
دو هيئت توافق دارند كه اين پيمان دوستي و تجاري با حسن تفاهم به امضا رسـد و دو حكومـت   : ماده هشتم

ده آمريكا اطمينان دارند كه اين پيمان تا ده سال بعد از عقد آن اعتبار خواهد داشت و اگـر  ايران و اياالت متح
گيري از پيمان را بـه طـرف مقابـل اعـالم      طرفين پيمان بيش از انقضاء ده سالة اول به طور رسمي قصد كناره

كنند  طرفين پيمان توافق مياالختيار  دو هيئت تام. نكند، اجراي آن يكسال پس از آن تاريخ الزامي خواهد بود
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تصـويب دولتهـاي مربوطـه     كه پيمان را حداقل به فاصلة شش ماه و در صورت امكان زودتر از ايـن موعـد بـه   
  . رساند و در قسطنطنيه معاوضه نمايند مي

 مـتن . زننـد  االختيار و محترم طرفين پيمان با اعتقاد كامل پيمان را امضا كرده و بر آن مهـر مـي   هاي تامهيئت
 1273الثـاني   برابر پـانزدهم ربيـع  . م1856پيمان در دو نسخه به فارسي و انگليسي در تاريخ سيزدهم دسامبر 

  .ق در قسطنطنيه به امضاء رسيد. . هـ
  كارول اسپنس         محل مهر و امضاء فرخ خان 

  
از   ،7و  5طبـق مـواد   چنانكه به قرارداد فوق نگاهي اجمالي افكنده شود، مالحظه خواهد شد كه دولت آمريكا 

  .شد الوداد برخوردار مي مزاياي كاپيتوالسيون بر طبق اصل دول كامله
كـرد، در حـالي كـه  دولـت      تصويب اليحه تأسيس سفارتخانه آمريكا در ايران تأخير ميكنگره آمريكا در مورد 

كرد امضاي قـرارداد   تصور ميعلت اين بود كه ايران . نمود ايران براي اعزام نماينده سياسي آمريكا پافشاري مي
امـا دولـت بريتانيـا    . مزبور موجب خواهد شد كه دولت انگلستان دست از تهديدات خود نسبت به ايران بردارد

مطلـب ديگـر ايـن بـود كـه موقتـاً       . كـرد ) خرمشـهر (ي به اين قرارداد ننهاد و قشون خود را روانه محمره عوق
دادند و عدم حضور نمايندگان سياسي آمريكـا در   را انجام مي يآمريكايي هاي انگليس وظايف ديپلماتهاكنسول

  .خصوص مبلغين مذهبي همچنان الينحل بمانده و ب هاآمريكاييشد تا مشكالت  ايران سبب مي
وزيـر   1جان فاستر. دولت ايران مايل بود كه دولت آمريكا هرچه زودتر نماينده سياسي خود را به ايران بفرستد

  : گزارش زير را به وزارت امورخارجه آمريكا فرستاد 1881در دوم ماه   رزبورگ،مختار آمريكا در پت
العادة پادشـاه ايـران كـه بـراي تبريـك       ديروز جناب حاجي ميرزا حسينخان سپهساالر اعظم، سفير كبير فوق

  ،در مـذاكراتش كـه هنگـام بازديـد پـيش آمـد       .جلوس امپراتور روسيه وارد شده است، به سفارت آمريكا آمد
اي روابط رسمي نـدارد، و حـال آنكـه قـرارداد      سپهساالر اظهار تأسف كرد كه دولت آمريكا با ايران هيچ گونه

سپهساالر اظهـار كـرد كـه    . مورثي كه بين دو كشور منعقد شده، مستلزم داشتن روابط رسمي استتجارت و 
  ر ايران سكونت دارنـد و چـون هزينـة   كنند، اتباع آمريكا د ي آمريكا به بندرهاي ايران آمد و رفت ميهاكشتي

. تواند بدون مصارف زيادي كار داري در آنجا داشته باشـد  دولت آمريكا مي  زندگي در تهران بسيار ارزان است،
دهنـد،   سپهساالر اظهار داشت كه مرسلين آمريكايي كه قسمت اعظم ساكنين آمريكايي ايران را تشكيل مـي 

دولت ايران وي را مأمور رسيدگي بدين . اند ر كردها با تركها همدست بودهاند كه در اغتشاشات اخي متهم شده
اسـاس بـوده اسـت و سپهسـاالر توانسـته بـود        امر كرده و در نتيجه تحقيقات معلوم شد كه اتهام مزبـور بـي  

  .روحانيون مسيحي را از اين اتهام شديد تبرئه نمايد
» سـنت جميـز  «كردم در كالج  و از لندن عبور مي سال گذشته هنگامي كه رهسپار محل مأموريت خود بودم

اي به ايـران   كرد كه دولت آمريكا نماينده او هم اظهار ميل مي  وزير مختار ايران در انگلستان را مالقات كردم،
  .اعزام دارد

چند سال پيش، موقعي كه شاه ايران در اين شهر بود با سركنسـول آمريكـا در پترزبـورگ در ايـن خصـوص      
  . همين قسم اظهار تمايل نموده بود مذاكره و
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خواهد اي از طرف دولت آمريكا به ايران فرستاده شود، با دل و جان پذيرفته  اي ندارم كه اگر نماينده لذا شبهه
  .»...شد

تا آن كه سـرانجام    ي آمريكا در ايران را تصويب كند، ليكن كنگره آمريكا حاضر نبود اليحه تأسيس سفارتخانه
كه جزو ميسيون مذهبي آمريكا به ايـران  (ندگان كنگرة آمريكا به كمك خواهر و شوهر خواهرش يكي از نماي
مـيالدي طرحـي    1882ي  از كرسي خطابه مجلس به مبارزة شديدي برخاست و در ششم فوريه) آمده بودند

به جـان آنـان و   پيشنهاد نمود كه پروندة مشكالت آمريكاييان مقيم اروميه را به مجلس بياورند تا لزوم توجه 
و كهنسـالترين    ضرورت تأسيس روابط سياسي بين جوانترين و نيرومندترين دول روي زمـين از يـك طـرف،   

  .ملل جهان كه روزي مقتدرترين و برومندترين دولتها بوده است، از طرف ديگر محرز و تأمين گردد
اعتبار حقـوق كـاردار سركنسـول     كميسيون خارجه، اليحة قانوني مربوط به پنجهزار دالر 1882در سوم اوت 

كه با نداشتن روابط بازرگاني قابل توجهي، به يكي از نمايندگان اعتراض كرد . تهران را به كنگره پيشنهاد نمود
پاسـخ    نمايندة ويسكانسين و مدافع اليحـه،  1ويليامز. چه علت بايد سركنسول از آمريكا به ايران فرستاده شود

 2و وزير خارجة آمريكا و بنا به درخواست وزير مختار آمريكا در پترزبورگ و كرتينداد كه اين اليحه از طرف د
بـه اتفـاق آراء اعضـاء كميسـيون      وزيـر مختـار پيشـين آمريكـا در اتـريش،       3نماينده ايالت پنسيلوانيا وكسون

  ارت سـاالنه تجـ «: نويسـد  كسون در نامه خود به عنوان وزير خارجه آمريكا مي. شده است پيشنهادامورخارجه، 
از ايـن مبلـغ دوازده ميليـون دالر واردات و هفـت ميليـون دالر      . ايران از هيجده تا بيست ميليـون دالر اسـت  

صادرات است و پنبة آمريكايي را ممكن است در ايران رواج داد، چنانكه نفت آمريكـا اكنـون در آن كشـور راه    
  .»يافته است

  :كرتين در اين نامه اضافه كرده بود
شهرهاي بزرگ و . مساحت ايران سه برابر خاك فرانسه است. ايران در حدود هشت ميليون نفر است جمعيت

نفر، اصفهان  000/70نفر، مشهد 000/85نفر، تهران  000/120جمعيت تبريز . ثروتمند در ايران فراوان است
  . نفر است 000/40نفر، و يزد  000/60

يليـون  يـك قلـم چهـار م    شود و بايد با اهميت تلقي نمود، ده مييكي از اجناس آمريكا كه در تجارت ايران دي
و قسمت عمدة آن متعلق به آمريكا است كه تنها يكـي   كه فقط در سال گذشته وارد تبريز شد، دالرينبه است

ايران شايد هرگز مانند دوران كوروش نتواند بر دنيا حكومت كند، لكن بر اثـر  . از نويسندگان اخير گفته است
وزگار و حركت چرخهاي تاريخ روزي خواهد رسيد كه نفوذ بازرگاني و مذهب ايـران صـدها ميليـون    گردش ر

  .نفوس بشر را فرا خواهد گرفت
شروع بـه كـار نمودنـد،     1834ميسيونرهاي آمريكايي كه در سال . موقعيت جغرافيايي ايران بسيار مهم است

  .اند خدمات مفيدي انجام داده
يز و ساير نقاط، مدارس باز كرده و چايخانه به ايران برده و به زبان سرياني كـه زبـان   در اروميه و تهران و تبر

  .نصرانيان است نشرياتي دارند كه پيروان آن مذهب را ماية ارشاد است
خبـر بـود كـه     اي از ايران بـي  افكار عمومي آمريكا به اندازه. شور سوم اين اليحه نيز تمام شد و تصويب گرديد

را » وزيـر مختـار مقـيم   «از بيم آنكه مبادا كنگره نپذيرد، حتي در پيشنهاد خود رتبه  ة كنگره،كميسيون خارج
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ولي در دورة . ل نشد و به عنوان كاردار و سركنسول قناعت كردائهم براي نمايدگان سياسي آمريكا در تهران ق
كنگـره آمريكـا   . م1882اوت در پنجم . كنگره عنوان وزير مختار مقيم را پذيرفتبعد اين قسمت اصالح شد و 

. ق. هــ   1300االول  برابر ربيـع ( 1883  بعد، يعني در ژانويهسال . قانون تأسيس سفارت تهران را تصويب كرد
وزير مختـار  «رئيس جمهور وقت آمريكا، به تهران گسيل گشت عنوان او  1نخستين سفير آمريكا از طرف آرتور

  . بود 2و نامش ساموئل گيرين ويلر بنجامين» مقيم
به حضور ناصرالدين شاه رسيد و نامه رئيس جمهور آمريكا را بـه او تقـديم    1883ژوئن  11بنجامين در تاريخ 

  : كرد
  آرتور. ازچستر ا

  رئيس جمهوري اياالت متحده آمريكا 
  ! به اعليحضرت شاه ايران دوست خوب و بزرگ

و . جـي . مـن اس . دربـار تهـران اعـزام شـود    ديپلمـاتيكي بـه    هيئتكنگره اياالت متحده اجازه داده است كه 
باشد، جهت اقامت در جوار دولـت آن اعليحضـرت، بـه عنـوان      از هموطنان برجسته ما ميبنجامين را كه يكي 

مشاراليه را كـه اطـالع از دوسـتي مـا     . وزير مختار مقيم و جنرال قونسول اياالت متحده آمريكا انتخاب نمودم
مـا را بـه جهـت     ةي خالصـان هاه دربار دولت آن اعليحضرت كرديم تا خواسـت نسبت به آن اعليحضرت دارد روان

ترين روابط متقابل سـودمند هـر دو    حفظ دوستي با ملت و دولت ايران برقرار نمايد و نزديكترين و صلحجويانه
رد با اطالعاتي كه من از توانايي و پاكدامني مشـاراليه دارم مطمئـنم كـه مـو    . كشور را براي هميشه حفظ كند

پذيرش آن اعليحضرت واقع خواهد شد و وظايف محوله را به نحوي كه حاكي از حسن نيست اين دولت نسبت 
  . به آن اعليحضرت بوده و در جهت پيشرفت متقابل هر دو كشور انجام خواهد داد

متحـده   از آن اعليحضرت تقاضا دارم تا محبت و اعتماد كامل خود را نسبت به آنچه مشاراليه از طـرف ايـاالت  
  .مبذول دارند  اعليحضرت،خواهد گفت، خاصه نسبت به اظهارات دوستانه و صميمانه ما نسبت به آن 

  .ت دارمئلاز خداوند متعال سالمت و حفظ وجود آن اعليحضرت را مس
  .در واشنگتن تحرير گرديد 1883در روز هفتم ماه مارس سال 

  به دستور رياست جمهوري      دوست خوب شما 
  ».وزير امورخارجه      آرتور .چسترا   

نخستين سفيري كه از جانب ايران به آمريكا اعزام شد، حاج حسينقلي خان معتمدالوزاره بود كه بعداً به لقـب  
از طرف ايران اقدام   در حقيقت پنج سال بعد از اعزام نخستين سفير آمريكا به تهران،. صدرالسلطنه مفتخر شد

معتمدالوزاره به مقام وزير مختـاري  .) م1888(ق . هـ  1305در سال . شدمي در آمريكا ئبه تأسيس سفارت دا
  . ايران در آمريكا تعيين شد

. خان معتمدالوزاره يا صدرالسلطنه هفتمين پسر ميـرزا آقاخـان اعتمادالدولـه صـدر اعظـم بـود       حاج حسينقلي
  :نويسد ان در آمريكا ميمرحوم عباس اقبال آشتياني در مجلة يادگار در مورد شرح حال اولين سفير اير

پـس از تحصـيل   . متولد گرديـد ) سال دوم سلطنت ناصرالدين شاه( 1265مرحوم صدرالسلطنه در ماه صفر «
خط و ربط، تحت سرپرستي مرحوم ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك وزيـر امورخارجـه، بـه خـدمت در وزارت     
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هي در دفتر اين وزارتخانه خدمت كرد، در سال رسيد و چند گا 1بعد از آنكه به رتبة استيفا. خارجه داخل شد
پس از عزل مرحوم حاج ميرزا حسينقلي خـان هـم بـه نيابـت اول بـه      . اهللا حرام رفت به زيارت بيت. ق1295

  . وزارت خارجه منصوب گرديد و سپس به معاونت آن وزارتخانه ارتقاء پيدا كرد
او را از . ق1305در سال . ايران در هندوستان شدمعتمدالوزراء لقب گرفت و ژنرال قونسول . ق1302در سال 

مرحـوم معتمـدالوزاره كـه بعـدها     . هندوستان احضـار كـرده و بـه وزارت مختـاري در آمريكـا مـأمور كردنـد       
صدرالسلطنه لقب گرفت و به وزارت فوايد عامه نيز رسيد، مردي سـاده دل بـود وگـاه بـه گـاه اشـعاري هـم        

آنهـا را در مجـالس و     ظرفـاء تهـران غالبـاً   . مضمون، خالي از لطف نبـود گفت كه به علت سستي و ابتذال  مي
نـام  ه ساختند و ب بردند و بعضي از آنها گاهي نيز از خود اشعاري مي خواندند و از نقل آنها لذت مي محافلي مي

  .»اتفاق افتاد. ش1306تاريخ ه وفات مرحوم صدرالسلطنه در تهران ب. كردند آن مرحوم منتشر مي
  

وي پـس از طـي راه دراز بـه    . السلطنه، همراه با چهار نفر ايرانيان عضو سفارت، با كشتي روانه آمريكا شدصدر
حاج صدرالسلطنه كه . سالمت وارد نيويورك و از آنجا واشنگتن شد و مورد استقبال مقامات آمريكا واقع گرديد

شـهرت زيـادي پيـدا كـرد، در يكـي از       شد و به ايـن نـام  » حاج واشنگتن«بعد از بازگشت به ايران معروف به 
دل و در عين حـال  چون مردي پاك. چم آن را باال بردخيابانهاي اصلي واشنگتن سفارت ايران را دائر كرده و پر

متعصب و مذهبي بود، روز عيد قربان سنت قرباني كردن را در آن ديار دور دست هم از يـاد نبـرد و كسـي را    
يده و آوردند ولي كسي نبود كه اين گوسفند را قرباني كند معروفست كـه  فرستاد و با زحمت گوسفندي را خر

خود او گوسفند را در بالكن سفارت كه مجاور و مشرف بر خيابان بود، سر بريد كه بر اثـر آن خـون زيـادي از    
بالكن در پياده رو سرازير شد و موجب وحشت و تعجب عابران گرديد و بعـد معلـوم شـد در آنجـا گوسـفندي      

  .اند اني كردهقرب
  

  آمريكا و انقالب مشروطه ايران 
كه به نهضت مشـروطه   ييتا جا. فعاليت سياسي و اقتصادي چشمگيري نداشتسفارت آمريكا در تهران اصوالً 

كردند و گروهي نيـز   شود، برخي از مأمورين سياسي آمريكا در ايران، انقالب مشروطه را تحسين مي مربوط مي
  .كرد طرفي را رعايت مي بي تدولت آمريكا نيز سياس. ب مشروطه بودنددر جهت مخالفت با انقال

سـواد و فقيـر    ، سفير وقت آمريكا در ايران، با آنكه معتقد بود كه حكومت مشروطه مناسب مردم بـي 2پيرسون
ي خود به وزارت هاايران نيست ولي پس از آنكه تحصن مشروطه خواهان به موفقيت انجاميد، در يكي از گزارش

عالقه و همدردي شيفتگان آزادي را در سراسـر جهـان جلـب      فعلي طبعاً  در ادامه مبارزة:ارجه آمريكا نوشتخ
  .»خواهد كرد

چه بسا فرياد زنده باد «:پس از چند ماه ديگر كه مجلس شوراي ملي در ايران داير شد، پيرسون اظهار نظر كرد
   .»راسر دنيا طنين انداز شودكه از كشور كهن سال ايران برخاسته در س هاآزادي ملت

 
 . به معناي مستوفي و محاسب مالي است. 1

2 . Richmond pearson 
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، سفير بعدي و جانشين پيرسون، عقيده داشت كه پيروزي مشروطه خواهان سبب خواهـد شـد   1جان جكسون
ي خارجي را فراهم سازد، كه در نهايـت بـه   هاكه مبارزه بين حكومت و مردم تشديد شده و زمينه دخالت دولت

سـون بـه وزارت خارجـه آمريكـا در بحبوحـه انقـالب       در گـزارش جك . تضعيف استقالل ايران خواهد انجاميـد 
  . توان نظر غير دوستانه او نسبت به مشروطه خواهان را كامالً حس كرد مشروطه، مي

اي از اين باالتر نيست كه از وجود يك روح ملي صحبت به ميان آيد و يا آنكـه   در مورد وضع فعلي ايران، ياوه«
فهم و بصيرت و با حفظ نظـم و آرامـش قيـام كـرده و      يتيك، از روگفته شود كه ملتي به منظور فرم دموكرا

زيرا در ايران هنوز روح ملي وجود ندارد و اين قيام هم نه از روي تشـخيص  . دست به انقالب عمومي زده است
  .»عمومي دارد و نه در جريان آن نظم رعايت شده است  و ادراك بوده و نه جنبة

وزارت خارجه آمريكا سـعي  . پردازم لت آمريكا در جريان قيام مشروطه ميطرفي و عدم دخا حال به موضوع بي
طرفي خود را حفظ كنـد و لـذا حتـي از حمايـت معنـوي مشـروطه خواهـان نيـز          االمكان بي كرد كه حتي مي

  . كرد خودداري مي
كـا، در  دو رئـيس جمهـور آمري   روش وزارت خارجه آمريكا با سياست خارجي جديد و فعال مكينلي و روزولت، 

اي نـدارد ولـي    الملل دور عالقـه  حكومت آمريكا در گذشته نشان داده بود كه به دخالت در امور بين. تضاد بود
ي دموكراتيـك ملـي در يونـان، فرانسـه،     هاخـورد كـه حـاكي از همـدردي بـا جنبشـ       به چشم مي ييها نشانه

  .آيد ر قبال مشروطه خواهان، در زير ميطرفي آمريكا د چند مورد از اجراي سياست بي. مجارستان و ايرلند بود
ي مقـيم آن شـهر تـأمين جـاني و مـالي نداشـتند،       هاآمريكاييهنگامي كه تبريز گرفتار جنگ داخلي بود و . 1

  كنسول براي اينكه اين حادثه تكـرار نشـود نامـة   . انقالبيون يكي از مستخدمان كنسول در تبريز را كتك زدند
مالمـت  وزارت خارجه آمريكا كنسول مزبور را به خاطر اين كار . ي تبريز فرستاداعتراض آميزي به كميتة انقالب

  . نظم نوين از جانب آمريكا بود ييكرد، زيرا اين مكاتبه به معناي ضمني شناسا
شاه قصد انحالل مجلس شوراي ملي را داشـت و سـفيران روسـيه و انگلـيس بـه شـاه        ي كه محمدعيموقع. 2

وطه خواهان جانبداري كند، جكسون در خصوص روش شـخص خـودش نسـبت بـه     توصيه كرده بودند از مشر
آن وزارتخانـه نيـز فـوراً نامـة زيـر را بـراي او       . مشروطه خواهان، از وزارت خارجه كشورش كسب تكليف كـرد 

قـرار دهـد    ييي مخرب و هرج و مرج طلبانه را مورد بررسي و شناسـا هاتواند جنبش دولت آمريكا نمي«:فرستاد
ي حكومت را با جلب رضـايت مـردم بـه    هاعمالً قدرت را در دست گرفته و چرخ هاه رهبران اين نهضتمگر آنك

بنابراين شما، نه با توصيه، نـه بـه هـيچ وسـيلة     .المللي خود باشند گردش در آورند و قادر به انجام تعهدات بين
  .»ديگر، در اين امر دخالت نكنيد

به سود مبارزات انقالبي مردم تبريز و كشته شـدن او،   آمريكايي 2لدخالت هووارد با سكروي: ماجراي باسكرويل
  .طرفي و عدم دخالت آمريكا در قيام مشروطه است نمونه بارزي از سياست بي

بود كه پس از اتمام دانشگاه پرينستون براي تدريس زبان انگليسي در  آمريكاييساله  25باسكرويل يك جوان 
اين شهر سرشـار    هنگام ورود او به تبريز،. غان مذهبي آمريكا، به تبريز رفتمتعلق به مبل( 3»مموريال اسكول«

از جوش و خروش انقالبي بود و لذا اين جوان پاكدل به آزادي ايران دلبستگي پيدا كرد و تعليمـات نظـامي را   
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رد ولـي  كنسول آمريكـا از فعاليـت باسـكرويل آگـاه شـد و او را تهديـد كـ        .به گروهي از جوانان تبريز آموخت
در . ق1327االول  ربيـع  28باسكرويل به اين تهديدات وقعي ننهاد و به كار خويش ادامه داد و در روز دوشنبه 

  .دفن شد هاآمريكاييجنگ با قواي دولتي به قتل رسيد و در گورستان 
ي خـارجي در  هانكته جالب در مورد باسكرويل اين است كه وزارت خارجـه آمريكـا، هيئـت مركـزي ميسـيون     

مزبـور   هيئـت اش بـه   وزارت خارجه در نامـه . نيويورك را تحت فشار قرار داد تا باسكرويل را از ايران فرا خواند
باسكرويل در رديف انقالبيون ايران قرار گرفته و با اين عمـل خـود، منـافع آمريكـا و ميسـيون      «:چنين نوشت

  .»را به مخاطره انداخته استكليساي پرسبترين 
سكرويل را منصرف كند و چون نتوانست اين كار را انجام دهد و باسكرويل از مقام معلمي ميسيون سعي كرد با

ميسيونرهاي ما، خودشان را از درگيـري در  «:استعفا كرد، ميسيون مزبور در پاسخ وزارت خارجه آمريكا نوشت
  .»...استاند و متأسفيم كه يك آموزگار اين چنين گمراه شده  چنين مسائلي كامالً دور نگه داشته

  
  نقش مورگان شوستر در تاريخ ايران 

است كه بنا به دعوت دولت ايران به كشور ما آمد و  آمريكايينخستين كارشناس مالي  1ويليام مورگان شوستر
 12از (او در مدت نزديك به نـه مـاه   . را با اختيارات وسيعي عهده دار شد )س كل ماليهيئر(مقام خزانه دار كل 

اصالحات و تغييراتي در ) 1912ژانويه  11تا  1911مه  12برابر با . ق1330محرم  21تا  1329االولي  جمادي
رو شد و سرانجام بر ه كه در عمل با مخالفت شديد روسيه تزاري و انگليس روب نظام ماليه و گمركات ايران داد،

  .اثر فشار دو دولت مزبور ناگزير به ترك ايران گرديد
بنابراين كامالً بجا خواهد بود كه نقـش  . ب بروز يك رشته حوادث مهم داخلي شدحضور شوستر در ايران موج

شوستر در تاريخ ايران را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دهيم تا ماهيت مأموريت و عملكرد وي در كشـور  
  . ما روشن شود

  شـاه خردسـال،  پس از خلع محمـدعلي شـاه از مقـام سـلطنت و آغـاز پادشـاهي احمد      : علل استخدام شوستر
ناصرالملك . چند ماه بعد كه عضدالملك درگذشت، ناصرالملك جانشين او گرديد. السلطنه شد عضدالملك نايب

در صدد برآمد كه براي سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان مـالي كشـور مبـادرت بـه اسـتخدام مستشـاران       
مجلس شوراي ملـي در    داشتند، ييشاران اروپابا توجه به خاطرات بدي كه مردم ايران از مست. خارجي بنمايد

ي هـا از آلودگي آمريكـايي شد كـه اتبـاع    صدد برآمد از وجود مستشاران مالي آمريكا استفاده كند زيرا تصور مي
و عالوه بر آن، دولت آمريكا نيـز تـا آن زمـان، سـابقه هـيچ نـوع سياسـت          باشند، دور ميه ان بيياخالقي اروپا

  .ن نداشتاستعماري را در ايرا
نويسد كه دولـت روسـيه تـزاري بـا اسـتخدام مستشـاران مـالي         مي» اختناق ايران«اثر خود به نام در شوستر 
توسط ايران قوياً مخالف بود و حتي سفير روسيه در واشنگتن به وزارت خارجه آمريكا اظهار داشـت   آمريكايي

  . تي آمريكا و روسيه استكه اعزام مستشاران مزبور بر خالف عقل و منطق و مقاير با دوس
پيشنهادي از طرف ايران در اين مورد دريافـت نكـرده اسـت و    «وزارت امورخارجه آمريكا پاسخ داد كه تاكنون 

نويسد كه وزارت خارجه آمريكا نظـر دولـت    شوشتر مي» .باب تأمل خواهد كرد ايندر  هر وقت پيشنها نمودند،
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اين محل توجه و مالحظات دولت انگليس بـود ولـي اكنـون     سابقاً«انگليس را نيز جويا شد و آنها جواب دادند 
خواسـتند آشـكارا بـا اسـتخدام      برسد زيرا نمـي  ييتوانست عمالً به جا نمي هابنابراين مخالفت روس» .باشد نمي

 ييمستشاران مالي آمريكا جهت دولت مخالفت كنند، و در عين حـال از ديپلماسـي پشـت پـرده نيـز بـه جـا       
صورت  آمريكاييهمراه او طي يك رشته مكاتبات ميان مقامات ايراني و  هيئتاستخدام شوشتر و . رسيدند نمي

تلگرافـي   )1910دسامبر  25. (ق1328ذيحجه  22خان نواب وزير امورخارجه ايران در تاريخ  حسينقلي. گرفت
مريكـا، موضـوع   به سفير ايران در واشنگتن فرستاد و به او دسـتور داد كـه ضـمن تمـاس بـا وزارت خارجـه آ      

وزارت . براي تصدي ماليه ايران و كاركنان مورد نيـاز او را عنـوان كنـد    آمريكايياستخدام يك كارشناس مالي 
مورگان شوستر در رشـته   »فرهنگ اعالم و بستر«بنابر نوشته . خارجه آمريكا نيز مورگان شوستر را معرفي كرد

ن مدير يك شركت بازرگاني و ناشـر يـك مجلـه اقتصـادي     حقوق و اقتصاد تحصيل كرده و قبل از اعزام به ايرا
  . همراه او، به مدت سه سال توسط دولت ايران استخدام شدند هيئتشوستر و . بوده است

و از ساله قبالً در واشنگتن وكيل  35شوستر   :نويسد يلسون در كتاب روابط سياسي ايران و آمريكا ميوآبراهام 
رئـيس تعليمـات    1908تـا   1906كات فيليپين و كوبـا خـدمت كـرده و از    در اداره گمر 1905تا  1899سال 

  .عمومي فيليپين بوده است
قـرارداد اسـتخدام     )911فوريه  2. (ق 1329الزم به ياد آوري است كه مجلس شوراي ملي در تاريخ دوم صفر 

  : شوستر شامل افراد زير بود هيئت. شوستر را تصويب كرد
  .دار كل و خزانه هيئتمورگان شوستر رئيس . 1
 .، مميز ماليات اياالت1چارلز مكاسكي. 2

 .محاسب كل  ،2رالف هيلز. 3

 .مسئول قسمت عوايد 3بروس ديكي. 4

 .رئيس قسمت عوارض 4كرنز. 5

وارد تهران شدند و كار خود را آغـاز  ) 1911مه  12. (ق1329االولي  جمادي 12شوستر و همراهانش در تاريخ 
  .كردند

 
  و عملكرد اقتصادي شوستر هايتنگاهي به فعال

ي هاي كالني از دولتهاوام  كل، سواي نظام نابسامان مالي ايران، هنگام آغاز تصدي شوستر در مقام خزانه داري
توسط مجلس شوراي  پيش از ورود شوستر به ايران،روسيه و انگليس گرفته شده بود و آخرين وام نيز پنج روز 

. از دولت و مجلس تقاضاي اختيارات قانوني كرد ز بررسي اوضاع مالي ايران،شوستر پس ا. ملي تصويب شده بود
در » قانون تشكيل ترتيبـات مـالي ايـران   «اليحه دولت را تحت عنوان  1329الثاني  جمادي 15مجلس نيز در 

 . دوازده ماده تصويب كرد
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شوستر بـراي  . داد كل قرار مي ه داريمواد اول و پنجم اين قانون، تمام امورمالي كشور را كامالً در اختيار خزان
كرد كه تعداد پرسنل آن بـه  ) قرا سواران ماليه(» ژاندارمري خزانه«مبادرت به تأسيس   ،هاوصول صحيح ماليات

انگليسي را براي فرماندهي آن در نظر گرفت ولـي دولـت بريتانيـا كـه      1سرگرد استوكس .رسيد نفر مي 1129
اقـدامات شوسـتر   . مانع استخدام استوكس توسط شوستر شد  فراهم سازد، مايل نبود موجبات رنجش روسها را

  :آيد در مدت نزديك به نه ماهي كه خزانه داركل ايران بود، فهرست وارد زير مي
  .نظارت مستقيم دستگاه ماليه بر بودجه قشونــ 
 .ي ايران در خارج از كشورها تنظيم و ارسال به موقع حقوق كاركنان سفارتخانهــ 

شوستر طرح مفصلي براي استخراج انواع معادن ايران تهيه كـرد و مقرراتـي را در   . كشف و استخراج معادنـ ـ
نظر گرفت كه با فروش محصوالت آن به خارج، در آمد ارزي براي ايران تهيه شود و در داخل كشور نيز صنايع 

 .مربوط به آن تأسيس شود

  .لميايجاد و تأسيس يك سازمان ماليه صحيح و عــ 
 

با اينكه شوستر اعالم كرده بود قصد دخالت در سياست ايران را ندارد، ولي  :نقش شوستر در سياست ايران
از لحـاظ سياسـت داخلـي،    . كرد وظايف او به حدي بود كه عمالً با سياست داخلي و خارجي ايران برخورد مي

  . شوستر با مرنار بلژيكي كه مديركل گمركات ايران بود، درگير شد
كرد كه سياست گمركي را طوري تنظيم و اجرا كند كه بتواند قسمت عمـده عوايـد گمركـي را     مرنار سعي مي

  . كار گيرده ي ايران به روسيه و انگليس بهابراي پرداخت بدهي
ي انگلـيس و روسـيه در   هـا  مرنار حاضر به حرف شنوي از شوستر نبود و خود را متكي بر حمايت سـفارتخانه 

در جريـان  . كـرد  نيز در كار شوستر اشكالتراشـي مـي  ) صدراعظم وقت(از سوي ديگر سپهدار . دانست ايران مي
شاه به ايران و جنگ مشروطه خواهان بـا او،  شوسـتر وجـوه الزم را بـراي عمليـات       بازگشت موقت محمدعلي

بايـد در   شـود، نقـش شوسـتر را    كه به سياست خارجي ايران مربوط مـي  ييتا جا. جنگي عليه آنها تأمين كرد
  . موضوعات زير مورد بررسي قرار داد

كـه شـمال و جنـوب ايـران را در منطقـه نفـوذ سياسـي و         1907قرارداد : روسيه و انگليس 1907قرارداد  .1
ايـن  . داد موجب شد كه شوستر در عمل روياروي سياست مزبور قرار گيـرد  اقتصادي روسيه و انگليس قرار مي

هنگامي كه شوستر خواست عوايـد گمركـي ايـران را بـه حسـاب        نخست،. ودناشي از چند موضوع ب ييرويارو
 1907را مغاير با مفاد قـرارداد  آن سفيران انگليس و روسيه با اقدام او مخالفت كردند و   داري كل بريزد، خزانه

در  .داد ر مـي تهديد قرارا مورد  1907حريم روسيه در قرارداد   عمالً» ژاندارمري خزانه«تأسيس   دوم،. دانستند
درگيـر   هـا نيروي ژاندارمري خزانـه بـا قزاق  ) برادر محمدعلي شاه(السلطنه  اقدام شوستر براي ضبط اموال شعاع

  . شدند
بـه دليـل تضـعيف نفـوذ     (كه در ابتدا با آمدن شوستر بـه ايـران مخـالفتي نداشـتند      هااز سوي ديگر، انگليسي

شوستر نگران شدند و منافع خود را در خطر ديدند زيـرا پـيش   به تدريج از اقدامات ) اقتصادي روسيه در ايران
به همين جهت بـود كـه ادامـه    . وارد بازار اقتصادي ايران خواهند شد خيلي زود هاآمريكاييكردند كه  بيني مي
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شوستر نهاد دولت انگلستان با پيشمخالفت . همكاري با روسيه تزاري را بر اخراج شوستر از ايران ترجيح دادند
  . بر تعين سرگرد استوكس به عنوان فرمانده ژاندارمري خزانه در همين راستا صورت گرفت مبني

و خواست با روسـيه   عمالً اقدامي به سود شوستر نكرد زيرا نمي  طرفي خود، دولت آمريكا به منظور حفظ بي. 2
از ايران مورد بررسي قـرار   در قسمت مربوط به اخراج شوستر  ً اين موضوع را بعدا. انگليس در ايران درگير شود

  .خواهيم داد
  

   اخراج شوستر از ايران
قواي روسيه در رشت پياده شدند و پاكليوسكي كزيل وزيـر مختـار     السلطنه، پس از ماجراي ضبط اموال شعاع

. به وزارت خارجه ايران تسليم كـرد . ق 1329روسيه در تهران يك يادداشت اعتراض را در تاريخ دهم ذيقعده 
السلطنه به سفارت روسيه و معذرت خـواهي   روسيه تزاري در اين يادداشت خواستار استرداد اموال شعاع دولت

سفارت روسـيه    در نوزدهم ذيقعده،. فوري ايران از برخورد بين افراد ژاندارمري خزانه و نيروهاي قزاق شده بود
سخ ندهد، روابط سياسي دو كشور قطع ساعت به يادداشت مزبور پا 48اعالم كرد كه اگر دولت ايران در مدت 

كابينه وقت ايران از طريق سفير ايران در لندن نظر دولت انگلستان را در اين زمينـه جويـا شـد و    . خواهد شد
  .نيز به ايران توصيه كردند اتمام حجت روسيه را بپذيرد و تقاضاهاي آن دولت را برآورده سازد هاانگليسي

السلطنه دست  ي خزانه از محاصره منزل شعاعهاا پذيرفت و دستور داد ژاندارمدولت ايران اتمام حجت روسيه ر
بـه سـفارت روسـيه رفـت و از وزيـر مختـار روسـيه          الدوله، وزير خارجه وقت ايران، شخصاً حتي وثوق. بردارند

م وقت به عنوان صدراعظ اي با ارسال نامه 1329سفارت روسيه در تهران در روز هفتم ذيحجه . عذرخواهي كرد
  :عمل آورده ساعت اقدامات زير را ب 48اين اتمام حجت را داد كه در مدت   ايران،
  .او از ايران هيئتاخراج شوستر و ساير اعضاي  ـالف 
ي روسيه و بريتاينا تضـمين دهـد كـه در آينـده بـدون رضـايت سـفيران روسـيه و         هادولت ايران به دولت ـب  

  .ن خارجي نكندمبادرت به استخدام كارشناسا  انگليس،
  . باشد جبران خسارت پياده شدن قواي روسيه در رشت، كه شخص شوستر مسئول آن مي ـپ 
ساعت پاسخ مساعدي از دولت ايران دريافت نشود، قشون روسيه بـه پيشـروي داخـل ايـران      48چنانچه  ـ  ت

  .ادامه خواهد داد
وراي ملي آن را رد كرد و نيروهاي روسـي  در حالي كه دولت ايران مفاد اين اتمام حجت را پذيرفت، مجلس ش

دولت تصميم به تعطيل مجلس گرفت و به اين ترتيب پاسخ سرانجام . به سمت قزوين و تهران پيشروي كردند
شـد وي و همراهـانش در   بدين ترتيب بود كه به خدمت شوستر خاتمـه داده  . به اتمام حجت روسيه داده شد

  .جاي او گمارده شده ايران را ترك گفتند و مرنار بلژيكي ب .)ق1330محرم 21( 1912ژانويه  11روز 
نويسـد   يلسون ميوآبراهام . اخراج شوستر از ايران چه بوده است مسئلهحال بايد ديد كه روية دولت آمريكا در 

و حتـي از فرسـتادن جـزوات نظـامي     شوستر بـود   مسئلهطرفي كامل در  كه وزارت خارجه آمريكا خواستار بي
 1معذالك سفير وقت آمريكا در تهران راسل. ي آموزش پرسنل ژاندارمري خزانه خودداري كرده بودجهت او برا

  .كرد از حمايت معنوي از شوستر خودداري نمي
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سه روز قبل از اولين اتمام حجت روسـيه بـه دولـت ايـران، بـه       سفير آمريكا در سن پترزبورگ،  ،1كرتيس گيلد
ي روسيه حمالت سختي را متوجه شوسـتر كـرده و او را يـك    ها وزنامهوزارت خارجه آمريكا گزارش كرد كه ر

وزارت خارجـه  . آميزي نسبت به روسيه و انگليس در پيش گرفته اسـت  اند كه روش اهانت يهودي قلمداد كرده
آمريكا در پاسخ سفير خود نوشت كه شوستر يهودي نيست و به سفير خود در روسيه توصـيه كـرد كـه هـيچ     

گيلد سپس .) مشابه دستوري كه به سفير خود در ايران داده بود(شوستر نشان ندهد  مسئلهبه اي نسبت  عالقه
دولت روسـيه نيـز   . به وزارت خارجه روسيه اطالع داد كه دولت آمريكا هيچ ارتباط رسمي با وقايع ايران ندارد

اطمينان داد كه روسيه قصد  شوستر، به سفير آمريكا در روسيه مسئلهمتقابالً و ضمن تشكر از روية آمريكا در 
ناگزير پياده كردن قـوا در ايـران     المللي خود، الحاق ايران را به خاك خود ندارد ولي به جهت حفظ آبروي بين

دومـين اتمـام حجـت خـود را بـراي دولـت ايـران         هايك هفته بعد از اطمينان مزبور بود كه روسـ . شده است
  .فرستادند

كـاردار ايـران در   (خـان   خبر بود و لـذا ميرزاعلـي قلـي    ان آمريكا و روسيه بيي مخفي ميهادولت ايران از تماس
. ارائـه داد   وزير خارجه آمريكا، 2نامه وزير خارجه ايران را خطاب به ناكس 1911نوامبر  11در تاريخ ) واشنگتن

واقعـي  قصـود  ضمن نادرست خواندن ادعاهاي روسيه، اضافه كـرده بـود كـه م     در اين نامه، وزير خارجه ايران،
  .وادار كردن ايران به اخراج شوستر و جلوگيري از ادامه اصالحات ايران است هاروس

وزير خارجه آمريكا به اين نامه پاسخي نداد ولي كاردار ايران يك يادداشت رسمي براي وزارت خارجـه آمريكـا   
شد، وزير خارجه آمريكا به  ي مخفي آمريكاهاخواستار كمك هافرستاد و ضمن شكايت از رفتار توهين آميز روس

دولت آمريكا از بروز چنين مشكالتي در روابط دو كشور، كه آمريكا بـا هـر دوي آنهـا    «: طور خالصه پاسخ داد
  .»دوست است، بسيار متأسف است

دولت ايران از پاسخ مأيوس كننده وزير خارجه آمريكا دلسرد نشد و هنگام دومـين اتمـام حجـت روسـيه بـه      
اگر ايران اين اتمام حجت را بپذيرد، استقالل كشورش نابود خواهد شـد  «:رت خارجه آمريكا نوشتايران، به وزا

آيا امكان دارد كه دولت آمريكا تحت عنـاوين  . و اگر آن را رد كند باعث بدبختي و خونريزي زيادي خواهد شد
 .»انسان دوستي و صلح طلبي به يك ملت باستاني در چنين بحراني كمك نمايد؟

كاردار ايران سـرانجام  . كا در پاسخ نوشت كه او چيزي ندارد تا به مطلب قبلي خود اضافه كندخارجه آمريروزي
متن اين نامه . كرد كه كنگره آمريكا كانون قدرت در آن كشور است متوسل به كنگره آمريكا شد زيرا گمان مي

مبني بـر ايـن بـود كـه وزيـر       پيشنهاد اول  :را به كميته روابط خارجي ارجاع دادند و دو راه حل پيشنهاد شده
در پيشـنهاد دوم از رئـيس   . شوستر به دولت ايران بدهد مسئلهخارجه آمريكا پاسخ وزارتخانه خود را در مورد 

گو كرده و اصرار نمايد تا اختالفـات خـود را بـه    و  ي ايران و روسيه گفتهاجمهور خواسته شده بود كه با دولت
الزم به يادآوري است كه هر دو پيشنهاد به كميته روابط خارجي بازگشـت  . المللي الهه ارجاع دهند ديوان بين

  . داده شد و هيچ اقدامي دربارة آن صورت نگرفت
هنگامي كه موضوع اخراج شوستر از ايران مطرح شد، شوسـتر از طريـق سـفارت آمريكـا در تهـران در مـورد       

بحران دخالت  در در تهران دستور داد كه ناكس به سفير. حمايت آمريكا از جان اعضاي هيئت خود سوال كرد
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وزيرخارجه امريكـا بعـداً از   . مقابل حمله نظامي روسها حفظ خواهد كرداتباع خود را در نخواهد كرد ولي جان 
در ايـران از جملـه شوسـتر،     آمريكـايي طريق لندن و سن پترزبورگ مطمئن شد كـه خطـري متوجـه اتبـاع     

  . باشد نمي
وار در زيـر  كننده يك رشته حقايق بود كه فهرسـت  ايران و آمريكا بياني روابط سياسشوستر در تاريخ  ماجراي

  :آيد مي
تواند به عنوان يك نيروي سوم وارد صحنه سياست  انديشيدند آمريكا مي مردم ايران در اشتباه بودند كه نمي .1

  .ايران شود زيرا آمريكا حاضر به درگيري با روسيه تزاري و بريتانيا نبود
پي نبرده و اتكاي خود را  1907ي روسيه و انگليس در چهارچوب قرارداد هاشخص شوستر به اهميت توافق .2

نا آگاهي شوستر از سياست واقعي آمريكا نيـز مزيـد بـر     .بر پشتيباني ضعيف حزب دموكرات ايران گذارده بود
  . علت شده بود

  
  روابط ايران و آمريكا در دوران جنگ جهاني اول

تا آغاز جنگ جهاني اول در چهـارم    )1912ژانويه  11(ق 1330محرم  21خراج شوستر از ايران در در فاصله ا
دولت آمريكا شاهد انحالل مجلس شـوراي ملـي و تقويـت نفـوذ     ) 1914آوريل  30( .ق 1332االوالي  جمادي

بـه حفـظ سياسـت     در اين فاصله زماني سياست آمريكا در قبال ايـران محـدود  . روسيه و انگليس در ايران بود
  سياست مزبور با خط مشـي . بود) خصوص مبلغان مذهبيه ب( آمريكاييطرفي و حمايت از جان و مال اتباع  بي
از حزب دموكرات كامالً هماهنگي داشت زيرا حكومت حزب دموكرات تمام توجـه خـود را بـه      ،1ويلسون روود

  . سياست داخلي آمريكا معطوف كرده بود
كه سياست خارجي را بايد از تجارت با ساير كشورها جداً كرد و از اقدامات مخاطره آميز ويلسون عقيده داشت 

آمريكـا  «: گفتـه بـود   1913در سال   يكي از مبلغان مذهبي آمريكا در تبريز،. در كشورهاي ديگر اجتناب نمود
ناحيه شـمال غربـي ايـران    تسلط روسيه بر ... انگيزه چنداني براي توجه به ايران ندارد  بجز كارهاي ميسيونري،

، دختـر سـفير   2لوسي راسل» .نيز از جهت حمايت از ميسيونرها در برابر دشمنان مسلمانشان مفيد خواهد بود
  :گفت آمريكاييروزنگاران اي با  در مصاحبه 1913در ژوئن   سابق آمريكا در ايران، پس از بازگشت به كشورش،

ان سـاكن آنجـا ميسـيونرها    آمريكاييـ شـود و تنهـا    ستان اداره ميايران سرزميني است كه توسط روسيه و انگل 
   . ...هستند

منتشر كرد  )روز پس از شروع جنگ18. (ق1332ذيحجه  12طرفي خود را در  با اينكه دولت ايران اعالميه بي
خواسـتند   مـي  هاانگليسـي .ولي مرزهاي اين كشور مورد حمله قواي روسـيه، عثمـاني و انگلسـتان قـرار گرفـت     

  .نيز در مرزهاي غربي ايران سرگرم پيكار بودند هاو عثماني هاسيسات نفتي را تصرف كنند و روستأ
طرفي ايران به آمريكـا   براي تثبيت بي )كاردار ايران در واشنگتن(مزبور بود كه ميرزاعلي قلي خان  وضعيتدر 

ردار ايران، يـك پاسـخ بسـياركلي    به كااي  طي نامه كفيل وزارت خارجه آمريكا،   ،3رابرت النسينگ. متوسل شد
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3 . Robert lansing 
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كار خواهـد گرفـت تـا    ه المقدور ب افتخار دارم به اطالع شما برسانم كه حكومت آمريكا تالش خود را حتي  :داد
شكايت غير رسمي ديگـري از هنـري   . بهبود بخشد  وضع ناگواري را كه در نتيجه وقايع اروپا پيش آمده است،

به واشنگتن رسيد كه طي آن سفير آمريكا به نامه اعتراضيه ايرانيـان عليـه     )سفير آمريكا در عثماني(مورگنتا 
  .تجاوزات روسيه و انگليس به ايران اشاره كرده بود

جان مبلغـين مسـيحي در خطـر قـرار       كه قواي عثماني منطقه آذربايجان ايران را اشغال كرد، 1915در سال 
و قطـع روابـط     )1917نهـم آوريـل   (ا به جنگ جهاني اول ورود آمريك. آنان به قتل رسيدنداي از  گرفت و عده

تري قرار گرفتند، به طوري كـه   در معرض خطر جدي آمريكاييسياسي آمريكا و عثماني سبب شد كه مبلغان 
  .كنسول آمريكا در تبريز پيشنهاد كرد قواي بريتانيا مبادرت به اشغال شمال غربي ايران بنمايند

وجود ه در تهران ب ييكه كمبود شديد مواد غذا 1916در سال . از تبريز متواري شد خود او نيز  ولي يكماه بعد،
كميتـه  «ي مقيم ايران مبادرت به تأسـيس  هاآمريكايي) در ايران متخاصمنيروهاي  تجاوزكاريهاي دليله ب(آمد 
مبلغـان مـذهبي     نفـر دوم سـفارت آمريكـا در تهـران،     1رياست اين كميته با جان كالـدول . كردند» ايران  اعانة

اين كميته به منظور كمك رساني به قحطـي زدگـان در سراسـر    . دوست بودبرخي از ايرانيان انسانو  آمريكايي
كالدول در سـال  . در نيويورك تأسيس شد  »كميسيون اعانه ايران و آمريكا«در پي آن . كشور تشكيل شده بود

و در واقع دولت آمريكـا  . مزبور را شدت بخشيد ي كمك رسانيهابه مقام سفارت در ايران رسيد و تالش 1918
اقدامات بعدي كالدول نيز . شوستر، به اين طريق جبران كند مسئلهاعتباري خود را از بابت  كرد تا بي سعي مي

در مرحله بعد، كالدول به دولت آمريكا رسماً اطالع داد كه دولـت ايـران مايـل    . كند همين موضوع را اثبات مي
بـا اينكـه   . ميليون دالري از آمريكا بگيـرد  20تا  10يك وام   روگذاران جواهرات سلطنتي خود،است در برابر گ

حاضر به دادن اين وام شد ولي وزارت خارجه با آن مخالفت كرد و اظهار داشـت كـه وام    آمريكايييك شركت 
لي رسمي آمريكا براي مي بر بيدليل ديگري . شود كه با آلمان در حال جنگ باشند داده مي ييفقط به كشورها

  . دخالت در امور ايران بود
بـه خـاطر تـرس از     1916در سـال   ]احمد شـاه [شاه ايران «: آبراهام يلسون در توجيه سياست مزبوري نويسد

او را مجبور به همكاري با خودشان خواهند كرد،   احتماالً 2در صورت عقب نشيني و ترك تهران اينكه متفقين 
ولي تقاضاي او رد شد و دو ماه بعد نيـز سـفارت آمريكـا بـا افراشـتن        اي پناهندگي كرد،از سفات آمريكا تقاض

  .»...مخالفت كرد  پرچم آمريكا بر باالي قصر شاه به منظور حمايت از وي،
بـه عنـوان كنسـول آمريكـا در      3اديسون سـوثارد ) 1917نهم آوريل (پس از ورود آمريكا به جنگ جهاني اول 

  .توانست به عمليات جنگي كمك كند ظيفه اصلي او تهيه اطالعاتي بود كه ميو. تهران تعيين شد
اند كه ايران را در صف مخالفين متفقين  از طريق عوامل خود پي برد كه عثماني و آلمان تصميم گرفتهسوثارد 
  : آگاهي از اين موضوع سبب شد كه آمريكا به دو اقدام زير متوسل شود .در آورند

به مقامات ايراني اطالع داد كه دولت آمريكا از تمايل قلبـي ايرانيـان    )كالدول(خود در ايران  از طريق سفير .1
  .كند حمايت مي  براي حفظ آزادي و قلمروي كشورشان قوياً

 
1 . Johnl. caldwell 

 .مانع رفتن شاه شدند هاولي انگليسي  است،) به تشويق آلمان(اشاره به انتقال پايتخت از تهران به اصفهان . 2
3 . Eddison E.southard 



 ٢٢

وزير خارجه انگلستان خواست تدابيري را اتخاذ نمايد كه استقالل ايران را  1وزير خارجه آمريكا از لرد بالفور .2
پيشنهاد كرد كه آمريكا تعـدادي نظـامي را بـراي      متقابالً  ولت انگلستان ضمن قبول اين پيشنهاد،د. حفظ كند

  .تقويت ارتش ايران اعزام كند
. صـورت گرفتـه بـود     و آلمـان،  هاي مزبور سه ماه پس از امضاي قرارداد برست ليتوفسك بـين بلشـويك  هاتوافق

تا مدتها گرفتار مسائل داخلـي خـود خواهـد بـود و قراردادهـاي      دانستند روسيه انقالبي  مي كه كامالً هاانگليسي
بـه فكـر   اعتبار خود را از دست داده اسـت    روسيه تزاري و انگليس در مورد تقسيم نفوذ ايران، 1915و  1907

لذا دولت انگلستان پيشنهاد كرد . ي قديمي خود را در پوشش و كسوت ديگري عنوان نمايندهاافتادند كه هدف
فرانسه اعالميه مشتركي صـادر كـرده و اسـتقالل حاكميـت ايـران را تضـمين         آمريكا،  لت انگلستان،كه سه دو

  . نمايند
در آن زمـان بـا    ]ايـران [افكار عمومي ما «:نويسد مي هاعبدالحسين مسعود انصاري در مورد اين مقصود انگلسي

اگر دولت انگلستان با ضمانت متفقين  كرد كه الدوله فكر مي جلب مستشاران انگليس موافق نبود و دولت وثوق
ايـن   هـا آمريكايي» ...استقالل و تماميت ارضي ايران را تضمين نمايد شايد موجب سكوت افكار عمـومي بشـود  

پيشنهاد را نپذيرفتند والنسنيگ وزير خارجه آمريكا به سفير انگلـيس در واشـنگتن گفـت كـه ايـران قـبالً از       
ود آگاه شده است و ممكن اسـت انتشـار اعالميـه مشـترك مـورد نظـر       همدردي آمريكا نسبت به استقالل خ

بـا توجـه بـه مواضـع كـامالً      «: وزير خارجه آمريكا در اين مـورد نوشـت  . در ايران به غلط تفسير شود  انگليس،
كنم كه انتشار اعالميه مشترك در اين مرحلـه   احساس مي  و انگليس نسبت به ايران دارند،متفاوتي كه آمريكا 

معلوم گرديد كه طرفـداري از    بعداً... «: نويسد آبراهام يلسون در اين مورد مي» .اي باشد تواند اقدام عاقالنه نمي
به اعتراضات بعدي آمريكا به سياست بعد از جنگ انگليس در مورد ايران و اهـداف جـاه طلبانـه      اين پيشنهاد،

مقصود اين اسـت كـه    ».كرده است كمك زيادي مي مشاركت آمريكا در مورد بهره برداري از منابع نفتي ايران
توانستند پس از جنگ اول از سياست انگليس نسـبت بـه ايـران     مي  با رد كردن پيشنهاد انگلستان، هاآمريكايي

  .همين كارها را كردند  انتقاد كرده و زمينه كسب امتيازات نفتي را براي خود فراهم سازند و در واقع نيز بعداً
  

  ت ايران در كنفرانس صلح ورساي آمريكا و شرك
  :دلگرم شود  ي خود در كنفرانس صلح ورساي،هاچند عامل سبب شد كه دولت ايران براي ارائه درخواست

اساس كنفرانس صلح ورساي بود و ملل ضعيف جهان را نسبت به آينده شـان    چهار ماده ويلسون كه ظاهراً .1
 . ساخت اميدوار مي

  . شدند روسيه و عثماني دشمنان عمده ايران محسوب مي  ي انگلستان،هادولت  از نظر مردم ايران، .2
. ي استعماري در ايران دسـت نـزده بـود   هاالظاهر هنوز به سياست علي  آمريكا تنها كشور جهان غرب بود كه، .3

خارجـه   به طور ضمني به مقامات وزارت 1917ژانويه  15خان اميرتومان، كاردار ايران در واشنگتن، در  مهدي
نه فقط در اين دوره، بلكـه  «:باشد جلب كمك آمريكا براي احقاق خود مي دآمريكا گفت كه دولت ايران در صد

  .»هر زمان كه كنفرانس صلح برگزار شود

 
1 . Anthue Balfour 
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ي هااي شامل درخواست ده روز بعد، وزيرخارجه آمريكا به كاردار ايران اطالع داد كه وزارت خارجه آمريكا بيانيه 
كـاردار  . هاي كمك آمريكا را در اين مورد، براي طرح در كنفرانس آينده صلح تهيـه كـرده اسـت   ايران و تقاضا

ارسـال   يك يادداشت مفصل به وزارت خارجـه آمريكـا   1917ايران كه كامالً راضي نشده بود، در اواخري سال 
ر خارجه آمريكا، در پاسخ وزي. حمايت آمريكا از شركت نمايندگان ايران در كنفرانس صلح شدو خواستار  كرد 

چـون و چـراي    از همدردي بيشتري برخوردار بود ولي بازهم از وعدة كمـك بـي    ي قبلي او،ها مقايسه با گفته
و خسارات  هامداركي را به النسينگ ارائه داد كه شامل زيان 1918كاردار ايران در اكتبر . آمريكا خودداري كرد

اول بود و اظهار اميدواري كرد كه اصول متعالي انسان دوستي جنگي وارد شده به ايران در طول جنگ جهاني 
وزير خارجه آمريكا در مرحله آخر گفـت كـه پـس از    . كار گرفته شوده و عدالت آمريكا بعد از جنگ در ايران ب

نظر قطعي دولت آمريكا دربارة شركت ايران در كنفرانس صلح پـاريس اعـالم خواهـد      ورود ويلسون به پاريس،
  . شد
به وزارت خارجه آمريكا اطـالع   1918در سال ) سفير وقت آمريكا در تهران(م به يادآوري است كه كالدول الز

طرفـي ايـران را بـه رسـميت      داده بود كه دولت ايران درخواست دارد كه كنفرانس صلح استقالل كامـل و بـي  
ي آمريكـا  هـا به كمك هاق اين هدفو براي تحقي  بپردازد،) از بابت خسارت جنگ(بشناسد و غرامتي نيز به ايران 

  . اند چشم دوخته
در حـالي   وارد پاريس شد،  1919ژانويه  23  شنبه، هيئت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح پاريس در روز پنج

مشـاورالملك انصـاري وزيـر     :عبـارت بودنـد از   هيئـت اعضاي اين . ژانويه تشكيل شده بود 18كه كنفرانس در 
پرنـي فرانسـوي و     ،)الملك انتظام(خان  سيدابوالقاسم ، محمدعلي فروغي، حسين عال،تهيئامورخارجه و رئيس 

  .عبدالحسين مسعود انصاري
اي به سفير آمريكا در تهران نوشته و طي آن تقاضاهاي ايران را به شرح زير عنـوان   وزير خارجه ايران قبالً نامه

  : كرده بود
  .حق عضويت و شركت در كنفرانس صلح پاريس -1
طرفي و استقالل داخلـي ايـران را    كه بي ييها و تمام قراردادها، حقوق گمركي اروپاييان و توافقنامهلغ -2

 . كرد دار مي خدشه

 .پرداخت خساراتي كه توسط كشورهاي ديگر در جنگ ايران وارد آمده بود -3

 .آزادي عمل دولت ايران و زمينه اقتصادي -4

 .نو لغو كاپيتوالسيو ها بررسي مجدد تمام عهدنامه -5

 .ي گمركي ها آزادي عمل ايران در انعقاد قراردادهاي مالي جديد و تجديد نظر در تعرفه -6

 .كند با مواد فوق مطابقت پيدا مي  كه الزاماً ييها به بررسي مجدد تمام عهدنامهكمك  -7

 .اصالح مرزهاي ايران -8

خيوه، اياالت هفتگانـه    مرو،  ،به معناي لغو كليه قراردادهاي استعماري گذشته و استرداد نواحي بلخ 8و 7مواد 
  . رساند مرزهاي ايران را به دوران قبل قاجاريه مي  موصل، وان و دياربكر به ايران بود كه تقريباً  قفقاز،

براي هيئت نماينـدگي آمريكـا در كنفـرانس     1919ام ژانويه  سفير آمريكا تيتر متن درخواست ايران را در سي
ي هابـه صـورت   هاآيـد، انگليسـي   خاطرات عبدالحسين مسعود انصـاري بـر مـي   به طوري كه از .صلح مخابره كرد



 ٢٤

ي خـود را  هانتوانـد خواسـت    شدند كه ايران بتواند در كنفرانس صلح پاريس شركت كنـد و طبعـاً  مختلف مانع 
  .عنوان نمايد

ـ ي ايـران حمايـت جـد   هاشود، دولت آمريكا از درخواست كه به سياست خارجي آمريكا مربوط مي ييتا جا ه ي ب
ايران فقط در مذاكرات مقدماتي سه بار مورد بحث قرار گرفـت ولـي در مـذاكرات اصـلي      مسئلهعمل نياورد و 
انگلسـتان،    آمريكـا، (نويسد كه ويلسون در مالقات سران چهار دولـت بـزرگ    آبراهام يلسون مي. عنوان نگرديد
وان كرد ولي نماينده انگلستان پاسخ مبهمـي  ، موضوع شكايت ايران را عن1919آوريل  23در   )ايتاليا و فرانسه

) نخست وزير وقـت انگلسـتان  (ويد جرج لويلسون دو هفته بعد نيز همان موضوع را عنوان نمود و اين بار ل. داد
ويلسـون  . رسيدگي قرار نگرفته است نبايد موضوع ايران را عنوان كردتركيه مورد  مسئلهپاسخ داد كه تا وقتي 
در واقـع    مخالفت انگلستان با طرح شكايات ايـران در كنفـرانس صـلح پـاريس،    . ورد نكردنيز اصراري در اين م

  . الدوله بود با وثوق 1919مخفي نگاه داشتن مذاكرت مربوط به انعقاد قرارداد معروف 
  

  1919آمريكا و قرارداد 
راجعـت كننـد زيـرا    اوت به هيئت نمايندگي ايران در كنفرانس پاريس دستور داده شد كه به تهـران م  11در 

وزير خارجه ايران تغيير يافت   در اجراي اين سياست،. بين ايران و انگليس به امضا رسيده است 1919قرارداد 
  .الدوله فيروز بر مسند وزارت نشست و نصرت

اسـتعماري بـود كـه ايـران را از لحـاظ اقتصـادي و         يك قرارداد كامالً ]1337ذيقعدة [ 1919قرارداد نهم اوت 
  . كرد بريتانيا مي  ساخت و ايران را سرسپردة متكي به انگلستان مي  مي كامالًنظا

النسينگ سفير آمريكا در تهران نارضايتي دولت آمريكا را از قرارداد محرمانه انگلـيس كـه سـرپيچي علنـي از     
بـالفور   او يـادآوري كـرد كـه   . اظهـار داشـت    شـد،  بيانيه ويلسون مبني بر علني بودن قراردادها محسـوب مـي  

وزيرخارجة انگليس هر سه تقاضاي وزيرخارجه آمريكا را براي پذيرفتن ايران در كنفرانس صلح ورساي رد كرد 
كنتـرل  «اي بود كه حداقل  روشن شده كه دليل بالفور در رد پيشنهاد آمريكا، مذاكرات پشت پرده و حال كامالً

ديويس بـه لـرد كـرزن اطـالع داد كـه آمريكـا از       . را براي انگلستان فراهم ساخته است» كامل اقتصادي ايران
و ناخشـنوديهايي كـه بـه دنبـال آن پديـد       هارفع سوء ظن بهكند و  ايران و انگليس حمايت نمي 1919قرارداد 

  . آمده كمك نخواهد كرد
. رار دادخود را در كنار ايران و در مقابل دشمن ديرينة اين كشور ق ،1919آمريكا با اين اظهار رنجش از قرارداد 

كـه النسـينگ در     »حداقل كنتـرل كامـل اقتصـادي   «باتوجه به ديپلماسي نفت كه بعداً پديدار گرديد، عبارت 
صحبتي به   بسيار پر معني بود چرا كه از تسلط سياسي انگليس بر سر ايران ابداً پاسخ خود به ديويس ذكر كرد،

  .ميان نيامده بود
كالـدول چهـار روز پـس از انتشـار     . ايران مورد حمايت قرار گرفـت  موضع وزارت خارجه آمريكا از طرف دولت

. ، تلگرامي محرمانه مخابره كرد و طي آن اين قرارداد را كه مخفيانه منعقد شده بود محكوم كرد1919قرارداد 
  ،بـه دنبـال تلگـرام كالـدول    . ي ديگر و مردم ايران با علني شدن قرارداد خشم خود را ابراز كردندها سفارتخانه

موافقـت اوليـه و   .چند پيام ديگر مبني بر مخالفت شديد افكار عمومي ايرانيان نسبت به قـرارداد مخـابره شـد   
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به طبع كسب امتيازات نفتي در ايـران صـورت عملـي بـه خـود       1919سپس مخالفت بعدي آمريكا با قرارداد 
  .گرفت مي

مة نيمه رسمي رعد انتشار داد و طي آن اظهـار  اي در روزنا مقاله  كابينة ايران در تالش براي كسب وجهة ملي،
اين روزنامـه بـراي   . آمريكا به طور ضمني موافقت خود را با قرارداد ايران و انگليس اعالم كرده استداشت كه 

منجـر بـه خـروج    » دكترين مونروئه«ي بزرگ و هاقدرت بهآمريكا   توضيح بيشتر نوشت كه توجه وزارت خارجة
  .غم درخواست كمك از طرف اين كشور گرديدر به  تر از ايران،سشو

  النسينگ وزيرخارجة آمريكا فوراً به كالدول سفير اين كشور در تهران دستور داد كه مندرجات مقالـة 
شود كـه   به شما دستور داده مي: فوق را تكذيب نمايد و متن زير را در تمام جرايد تهران به چاپ رساند

  و ادعاي مبني بر امتناع آمريكـا از كمـك بـه ايـران را هـم رد نماييـد،       كردهرسمي ايران را تكذيب  اظهارات
عالئق خود را در جهت خير و صالح ايران نشـان داده عـالوه بـر ايـن       همچنين توضيح دهيد كه آمريكا دائماً

هيئـت  .  مـل گرديـد  مشقاتي را در راه پذيرش ايـران در كنفـرانس صـلح متح     هيئت آمريكا در پاريس مكرراً
كه در مسئله فوق مورد حمايت قرار نگرفت شديداً متعجب شد در حالي كه پس از قرارداد اخير  يكا ازاينآمر

ايران و انگليس كامالً روشن شده كه چرا آمريكا نتوانست بـه حضـور ايـران در كنفـرانس صـلح جامـة عمـل        
  .به پاريس نبوده است حامي هيئت اعزامي خود حكومت مركزي ايران در تهران واقعاً  ظاهراً. بپوشاند

رسـد   حكومت آمريكا از قرارداد اخير ايران و انگليس بسيار شگفت زده شد چرا كه با توجه به آن به نظر مـي 
حكومت ايران در آينده تمايلي به دريافت كمك از آمريكا نـدارد، در حـالي كـه هيئـت نماينـدگي ايـران در       

  .پاريس مكرراً خواستار كمك آمريكا بود
پيام در جرايد تهران در نهم سپتامبر سبب شد كه لرد كرزن نامة مفصلي به عنوان پاسخ پيـام فـوق   چاپ اين 

اش خطاب به وزارت خارجة آمريكا اظهار داشت كه مـذاكرات دور از   رزن در نامهك. به مسئولين آمريكا بفرستد
طالب بـه اطالعـات و اظهـارات    در بيان اين م(وس از قضيه با خبر بوده ها كلنل. چشم آمريكا انجام شده است

هرگز به ناخشـنودي خـود از ايـن قـرارداد اشـاره       و آمريكا قبالً) ديويس سفير انگليس در تهران تكيه شده بود
كـرزن  . آن را سـتوده بـود    به خاطر مفيد بودن قرارداد بـراي منـافع ايـران،     به عالوه، ديويس مكرراً. نكرده بود

عمل در ايران به عنوان چرا كه اين ان آمريكا به جرايد ايران شديداً ناخشنود بود خصوصاً از ارائه بيانيه نمايندگ
  . اي خصمانه با قرارداد ايران و انگليس تلقي شده بود مخالفت و مبارزه

بين آمريكـا   اين قرارداد خيلي كمتر از حدود قراردادي است كه قبالً  وزيرخارجه انگليس اشاره كرد كه محدودة
انگلستان بنا به تقاضاي آمريكا پذيرفته بـود ايـن قـرارداد را در جامعـه ملـل        عالوه بر آن،. ته استو ليبريا بس
، از وزارت خارجه آمريكا خواست به حكومت ايران و جرايد آن كشور با اشاره به اين مطالبكرزن . مطرح نكند

  .اطالع دهد كه آمريكا مخالف قرارداد نيست
يا حتي سكوت آمريكـا نسـبت بـه قـرارداد، تصـميم گرفـت كـه مبـادالت          كرزن با شكست در كسب موافقت

روشـن    ،1919گويي با سفير كبير ديـويس در چهـاردهم اكتبـر    و  وي پس از گفت. ديپلماتيك را ادامه ندهد
. دانـد  غير منصفانه مـي  را كامالًهر چند كه آن  ساخت كه قصد پاسخگويي به آخرين يادداشت آمريكا را ندارد، 

در ميان سرمايه داران نفتي آمريكا وجـود دارد كـه باعـث      س به وزير خارجه گزارش داد عقايدي خصوصاًديوي
يي به منظور ايجاد تبعيض بين آنها و شركتهاي نفتي ديگر در خـاور نزديـك در حـال    ها شده فكر كنند نقشه

شد  د و در حالي كه تصور ميكرزن عقيده داشت كه اين جنبه از اهميت چنداني برخوردار نبو. ريزي است طرح
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اين اظهارات صريح نسبت به مسئله . نفت آبهاي گل آلود را آرام خواهد كرد اما چنين تأثيري بر جاي نگذاشت
پيش پا افتادة نفت به اين علت طرح شده بود كه كشمكش موجود را فاقد هرگونه جنبة عـالي اخالقـي جلـوه    

  .دهد
آليستي ايـن قضـيه   ه مشاجره بر سر مفاهيم ايد  ف گسترده دولت ويلسون،براي مردم آمريكا و با توجه به اهدا

ي آمريكا نشـت پيـدا   هاتمام مطالب رد و بدل شده از طريق ديپلماتيك به نحوي به خبرگزاري. هنوز پابرجا بود
 خود كرد كه طبق آن خواسته 248مجبور به تصويب اليحه  19192سنا را در هشتم دسامبر،بورا سناتور 1.كرد

ي رد و بـدل شـده بـين    هـا  شده بود كه اگر اين امر با منافع ملت آمريكا منافاتي ندارد يك كپي از تمام نامـه 
  . ي انگليس و آمريكا كه در رابطه با مسئله قرارداد ايران و انگليس نوشته شده در اختيار سنا قرار گيردهادولت

. بـرداري كنـد   اعتبار نشان دادن قرارداد بهره بي بورا آشكارا قصد داشت كه از مخالفت عمومي در جهتسناتور 
اما مقاومت در برابر فشار سـنا هـم خطرنـاك    . كننده بود ناراحت العاده براي ويلسون موافقت با اين مصوبه فوق

گـويي بـا يكـي از    و  ترتيب كـه در گفـت   بدين. فيليپس براي حل اين مشكل راه حلي آزمايشي ارائه كرد. بود
پيشنهاد كرد انگلستان يك پيام همدردي به سناي آمريكا بفرسـتد و اظهـار دارد كـه      يس،اعضاي سفارت انگل

  . اي بين نظرات دو حكومت وجود ندارد تفاوت عمده
بعـدي   آثـار  از بين بردن يا تخفيف   ساخت، نيرنگ موضوع را آشكار مي  صرف نظر از اين كه تاريخ اين گفتگو،

با ارسال يك نامه، هرچند هـم لحـن    پيامهاي دو كشور درج شده بود، نين مسائل سري كه درتند و همچلحن 
آمريكـا ايـن     بـه وزارت خارجـة  يادداشـتي  به هرحال سـفارت انگلـيس در   . آن ماليم باشد، غيرقابل تصور بود

. مخـالف اسـت    پيشنهاد را رد كرد و گفت كه دولت انگلستان با انتشار رسمي اين مكاتبه غير رسـمي شـديداً  
آمريكا باالخره خطر نارضايتي سنا را بر گسترش شكاف ايجاد شده بين خود و انگلستان ترجيح   خارجةوزارت 

  . داد و تقاضاي سنا را مبني بر ارائه پيامهاي سري رد كرد
اياالت متحـده آمريكـا بـه طـور     . برخورد ديپلماتيك تلخ اخير به پايان رسيد  ناشايست،  با اين يادداشت نسبتاً

العمل مجلـس ايـران بسـتگي     قرارداد به عكس  آيندة. جه سرنوشت قرارداد سري ايران و انگليس بودمداوم متو
 1906 مجلسي كه متعهد شده بود تصويب هر نوع قرارداد، عهدنامه و امتياز را طبق قانون اساسي سال  داشت،

  3.انجام دهد
در اين مورد را به تأخير انداختـه و تصـميم   سير كند انتخابات در ايران به اين معني بود كه اين كشور قضاوت 

انتظار داشتند   ايرانيان با توجه به اعتراضات وسيع اياالت متحده نسبت به قرارداد،. دارد فرصت مانور پيدا كند
چنـين  . يي را كه انگلستان پيشنهاد كرده بود به جاي اين كشور در اختيار ايـران قـرار دهـد   هاكه آمريكا كمك
اوت بزرگـي بـين   فـ ت. به آساني قابل پذيرش نبود  و آشكاري در سياست سابق آمريكا، احتماالً تغييرات بنيادي

 
1 . William Phillips 

كميته مسائل خاور نزديك يادداشتي از كتاب ايران و مسئله ايران نوشته لرد كرزن را براي فيليپس فرستاد تا اثبات نمايـد كـه   . 2
ده بود كه انگلستان مجلس ايران را در يادداشت همچنين گفته ش. كند وزيرخارجه انگليس به ايران به عنوان مهرة شطرنج نگاه مي

  . براي موافقت با قرارداد تحت فشار گذاشته و مخالفين قرارداد را زنداني كرده است
توضيحات دقيقـي از تمـام مـذاكرات     1919نيويورك تايمز در سي ام اوت و نوزدهم سپتامبر و چهارم اكتبر و هفدهم دسامبر .  2

  . انتشار داد
طرف انگليسي مذاكرات به سادگي اصـل   ، 142صفحه  1925تا  1910آخرين مرحله » كرزن«ن در كتاب طبق نوشته نيكوكسو. 3

 . كرد فراموش كرده بود هاي خارجي را به مجلس محول مي قانون اساسي ايران را كه تصويب قرارداد 24
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يي كـه  هااعتراض اخالقي به مداخله يك حكومت در امور حكومتي ديگر با قبول نقش عملي و پذيرش گرفتاري
  . آمد وجود داشت به دنبال آن پديد مي

قبل از اين كه بـراي تعطـيالت عـازم كشـورش      1919اخر سال سفير ايران در واشنگتن، در او  عبدالعلي خان،
يكـي از معـاونين    1سفير ايـران از بـين بـريج كلبـي    . شود، با مسئولين وزارت خارجة آمريكا مالقاتي انجام داد

كلبي تكرار كرد كه . به شاه چگونه توضيح دهد  وزارت خارجه پرسيد كه در مورد نظر آمريكا نسبت به قرارداد،
او . خواست بيشتر از مطلبي كه عموم از آن مطلع بود، بداند اما سفير ايران مي. كند قرارداد را تأييد نميآمريكا 

پرسيد كه اگر ترتيبي داده شود تا مجلس از تصويب قرارداد خودداري كند كـه در آن صـورت موضـع آمريكـا     
در پاسخ اين سـوال گفـت     ،وجه داشتكلبي مانند هر آمريكايي ديگر كه نسبت به قرارداد ت. چگونه خواهد بود

آمريكا به علـت    به خود ايران مربوط است ولي در صورت تصويب قرارداد،  كه تصويب كردن يا نكردن آن صرفاً
  .متأسف خواهد شد  دهد، اين كه ايران خيلي ساده استقالل خود را از دست مي

اند  كه از هيئت حاكمه ايران به وي اطمينان داده او گزارش داد. رو بوده كالدول هم در تهران با اين مشكل روب
كه اگر آمريكا مايل به پذيرفتن تعهداتي باشد كه انگليس در قرارداد تقبل كرده، مجلس با اطمينان قـرارداد را  

معمـوالً   هاداد كه حكومت ايراني اطمينان مي  كالدول در عين حال كه به طرفهاي مذاكره كنندة. رد خواهد كرد
بـه قبـول   اي كوچـك   احساس كرد كه تنها اشاره كنند،  را به اين سبك در چنين مسائلي درگير نميخودشان 

چنين پيشنهادي، به سرعت پراكنده خواهد شد و در صورتي كه مجلس براي بحث در اين مورد اجالس نمايد 
  . منجر به القاي قرارداد خواهد گرديد

ولي با گسـترش منـابع     ميلي نشان داد،  در صورت لغو قرارداد بيآمريكا اگر چه در بيان حمايت قطعي از ايران 
آمريكـا    با گسترش مسئله وزارت خارجة. نفتي آمريكا در داخل ايران، با مواد قرارداد ارتباط و برخورد پيدا كرد

با توجه به اين حقيقت كه منافع خصوصـي نفتـي   . ي ايران راغب گرديدهاحداقل به اجراي بخشي از درخواست
توانست از منابع ايران حاصل شود تالشي كه وزارت خارجة آمريكا جهت ايجـاد ارتبـاط بـا قـرارداد      آمريكا مي

اي درجهـت حمايـت از    در اين مرحله سياست آمريكا را به صورت تـالش سـاده    ايران و انگليس به عمل آورد،
شرح   مفصالً  پلماسي نفت بعداًچون دي. كاهش داد هاگسترش منافع كسب يك گروه نفتي در آن سوي اقيانوس

  . داده خواهد شد در اينجا كافي است كه به پيدايش يك مشكل اشاره شود
نمايندگي ايران در جامعـة ملـل مالقـاتي     هيئتبا رئيس  1920سفير آمريكا در برن،  در اوت   ،2هاسون گاري

قـرارداد ايـران و     س بعدي مجلس،گو مسئول ايراني پيشگويي كرد كه در اجالو  انجام داد در ضمن اين گفت
اشاره كرد كه اين اقدام آمريكا را قادر خواهد ساخت كه آزادانه تجارت  وي تلويحاً. انگليس تصويب نخواهد شد

  . قرار كند بر وسيعي را با ايران
س را در به كالدول دستور داد كه به دقـت تمـام فعاليتهـاي انگلـي      آمريكا با توجه به اين داليل،  وزارت خارجة

ولي در عين حال به سفير آمريكا دستور داده نشد حكومت ايران را آگاه سازد . حمايت از قرارداد تعقيب نمايد
ايـن  . گونه امتياز ويژه در واگذاري امتيازات به انگلستان داده نشده است كه طبق قرارداد ايران و انگليس هيچ

اسـكينر اظهـار داشـت كـه ايـاالت      . ندن هم فرستاده شـد كنسول اول آمريكا در ل 3نظريه براي رابرت اسكينر
 
1 . Bainbridge colby 
2 . Hempson Gary 
3 . Robert P. skinner 
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او تأكيـد داشـت در   . متحده قبل از تشكيل جلسه مجلس ايران بايد پيشنهاداتي براي اخذ امتيازات ارائه نمايد
حاكمة ايران با گسترش منافع آمريكا همراهي نخواهـد   هيئتصورتي كه قرارداد ايران و انگليس تصويب شود 

  . ايران به شدت توسط انگليس كنترل خواهد گرديد كرد، زيرا حكومت
. رئيس كمپاني استاندارد اويل به وزير خارجه آمريكا تكرار شـد  1اين نظريه براي بار دوم در نامه ويليام وارفيلد

گرچه وزارت خارجة آمريكا نگران احتمال تصويب قرارداد توسط مجلس ايران اسـت و در صـورت تصـويب آن    
كالدول به رؤسـاي  . راه كسب امتيازات نفتي از طرف كمپاني آمريكا به وجود خواهد آمد مشكالت جديدي در

خود اظهار داشت كه مجلس در صدد است قرارداد را يك سـاله قلمـداد كنـد و آمريكـا بـراي ارائـه پيشـنهاد        
  . امتيازات بايد منتظر تشكيل جلسه مجلس باشد

بارها توسط سفير آمريكا در تهران تكرار گرديـد، موضـع     كه بعداً هاييوزارت خارجه آمريكا با وجود اين راهنما
اي اتخاذ كرد و با ارسال تلگرامي از سفير كبير ديويس خواست كه طي كنفرانس آتي خـود بـا    بسيار محتاطانه

و به طـور    و تأكيد نمايد كه كمپاني بايد سريعاً كنداو را از اوضاع آگاه   نماينده كمپاني استاندارد اويل، 2سادلر
  . مستقيم با حكومت ايران وارد مذاكره شود

    :شود روشن مي  چند موضوع مهم كامالً با توجه به مطالبي كه از آبراهام يلسون نقل گرديد،
خواست  جلب كرده بود ولي چون به اصطالح مي 1919قرارداد موافقت ويلسون را در مورد   للويد جرج قبالً -1

  . الدوله امضا كرده بود وعد مقرر قرارداد را با وثوقزودتر از م  زندگي كند،
توجهي را كنار گذاردند و كوشش كردند  سياست بي  كه ناگهان به اهميت نفت ايران برده بودند، هاآمريكايي -2

اعتبار جلوه دادن قرارداد مزبور و جلب حمايت مردم ايران، زمينه را براي كسـب يـك امتيـاز نفتـي از      تا با بي
  . به اين موضوع در قسمت بعد خواهيم پرداخت.  فراهم كنند ايران

  . شود نيز كامالً روشن مي 1919نقش آمريكا در لغو قرارداد  -3
  

  ي آمريكايي هاماجراي اعطاي امتياز نفت شمال به شركت
 براي كسب امتيـازات نفتـي در   ها، نخستين گام اين شركتآمريكاييموضوع واگذاري نفت شمال به شركتهاي 

  . به پايان رسيد  نايب كنسول آمريكا در تهران، 3كشته شدن ايمبريو سرانجام با   بود، هاايران و رقابت انگليسي
براي نخستين بار در زمـان سـلطنت ناصـرالدين      )كجور و كالرستاق مازندران تنكابن،(امتياز نفت شمال ايران 

يك تبعه دولت روسيه به نـام آكـالي مـدير    . شد واگذار 4به محمدولي خان خلعتبري. ق1313در شعبان   شاه،
به تهران آمد و باب دوستي و مراوده را با رجال درباري آغاز   .)ق1318(ميالدي  1901از سال  5ويچ خوشتاريا

بهمـن   7( 1916ژانويه  27در   باشد، وزير خارجه روسيه مي6 كرد از دوستان سازانوف اين مرد كه ادعا مي. كرد
بـر طبـق ايـن    . خان خلعتبري امضا كرد و امتياز نفت او را خريداري نمود دي را با محمدوليقراردا) ش 1294

 
1 . William wanfield 
2 . E. J. sadler 
3 . Imbrie 

  . وي همان سپهدار يا سپهساالر اعظم است. 4
5 . Akaky medevithch khoshtzria 
6 . sazanov 
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سال به شركت خوشتاريا واگذار شد و تاريخ شروع عمليات اكتشـاف از پايـان    99قبلي به مدت امتياز   قرارداد،
  . جنگ جهاني اول و قرارداد صلح دولت روسيه با ساير دول تعيين گرديد

بور بعداً به صورت يك امتياز نامه رسمي از طرف دولت ايران به شركت خوشتاريا درآمد و تغييراتـي  قرارداد مز
  . حوزه عمليات شامل اياالت گيالن و مازندران و استراباد شد: در قرارداد واگذاري قبلي انجام شد

ي ملي به امضـا رسـيده   با توجه به اينكه قرارداد مزبور در غياب مجلس شورا. سال تعيين گرديد 70مدت آن 
ي خارجي مقيم ها السلطنه بختياري قرارداد فوق را باطل كرد و موضوع را به سفارتخانه بود لذا كابينه صمصام

  . تهران اطالع داد
مصدر كار بودند و اعالم كرده بودند كه كلية قراردادهاي  هاچون در اين تاريخ رژيم تزاري سقوط كرد و بلشويك

لذا خواشتاريا براي فروش امتياز خود به اروپا رفت و سرانجام شـركت   ،دانند باطل مي را رهااستعماري دوره تزا
نفت انگليس و ايران امتياز نامبرده را از وي به مبلغ يكصدهزار ليره نقـد و وعـده پرداخـت مبلـغ بيشـتري در      

با اطمينـان خـاطر مبـادرت بـه      اهالدوله بر سر كار بود و انگليس در آن زمان كابينه وثوق. آينده، خريداري كرد
  . كردند و اعضاي هيئت مديره شركت را انتخاب نمودند» شركت نفت شمال ايران«تأسيس 

اعتبـاري   كابينه مشيرالدوله بالفاصله يك يادداشـت رسـمي بـراي سـفارت انگلـيس در تهـران فرسـتاد و بـي        
را  هاانگليسـي   »دربـاز «عنوان كردن اصل تجارتي با  هاآمريكايياز سوي ديگر، . امتيازنامه خوشتاريا را اعالم كرد

درباره اين قرارداد از حسين عال سفير ايران در واشـنگتن   هاآمريكايي. متهم كردند كه قصد انحصار طلبي دارند
كنـد تـا    سفير ايران با انتشار يك بيانيه، اعالم كرد كه شركت نفت انگليس و ايران تـالش مـي  . پرسش كردند

دهـد كـه امتيـاز     دست آورد ولي دولت ايران ترجيح مـي ه نفت در پنج ايالت شمالي ايران را بامتياز استخراج 
اي براي سفير ايران، آمادگي  معاون وزارت خارجه آمريكا نيز با ارسال نامه. مزبور را به اتباع دولت آمريكا بدهد

وزارت خارجه آمريكـا    همان زمان، تقريباً در. را در اين مورد اعالم داشت 1»استاندارد نيوجرسي«شركت نفتي 
  :به سفير خود در تهران دستور داد كه مراتب زير را به دولت ايران اعالم كند

دست آورند و دولت آمريكا اميدوار است كه در ه در صددند امتياز نفت شمال ايران را ب آمريكاييي هاشركت -1
  .اين كار موفق شوند

ه دولت ايران متوجه ايـن نكتـه شـده اسـت كـه يـك منبـع مهـم         وزارت خارجه آمريكا خوشوقت است ك -2
زيرا ايـن امـر   ) اشاره به شركت نفت ايران و انگليس است(اقتصادي نبايد در انحصار يك شركت خارجي باشد 

  .باشد مغاير با اصل رفتار مساوي با اتباع تمام كشورهاي خارجي مي
كه از لحاظ منافع ايـران و از حيـث روابـط اقتصـادي و      كند وزارت خارجه آمريكا به دولت ايران توصيه مي -3

فرصت مـذاكره در   آمريكاييي هامصلحت در اين است كه اعطاي امتياز نفت متوقف گردد تا شركت  المللي، بين
  .باب آن با دولت ايران را داشته باشند

دهـد كـه    امبرده نيـز پاسـخ مـي   و نكند  سفير آمريكا مراتب مزبور را در مالقاتي به وزير خارجه ايران اعالم مي
توانـد اظهـار نظـري     نيز نمـي  آمريكاييطاي امتياز نفت به شركت عباشد، درباره ا اعتبار مي امتياز خوشتاريا بي

تعطيل است و پس از گشايش آن، موضوع بايد در مجلس مورد مذاكره قرار   بكند زيرا مجلس شوراي ملي فعالً
  .گيرد

 
1 . Standard oil company of Newjersey 
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بـه تهـران    را اي شركت نفت انگليس و ايـران نماينـده  .) ق1338برابر با صفر  .ش1299آبان ( 1920در نوامبر 
دست آورده و ه ب )كه جزو امتياز خوشتاريا نبود(ن از طريق مذاكره امتياز نفت در خراسان و آذربايجافرستاد تا 

به تهران و مذاكرات  ورود نماينده مزبور. در ضمن دولت ايران را تشويق كند كه امتياز خوشتاريا را تأييد نمايد
او با دولت ايران موجب اعتراض سفارت آمريكا شد و سفارت مزبور تقاضـا كـرد كـه تـا هنگـام ورود نماينـده       

  . عمل نياورده به تهران، دولت ايران هيچ نوع مذاكراتي با شركت نفت ايران و انگليس ب آمريكاييي هاشركت
استفاده كرد و از طريق وزير مختار خود در واشنگتن، به دولت دولت ايران از رقابت دو دولت آمريكا و انگليس 

تواند با اعطاي يك وام  ، لذا دولت آمريكا مي ي مالي انگليس نياز مبرم داردهاآمريكا اطالع داد كه چون به كمك
ن كـه  دولت انگلستا. را هموار سازد آمريكاييي هاده ميليون دالري به ايران زمينه اعطاي امتياز نفت به شركت

لذا رئـيس هيئـت مـديره    . تصميم گرفت كه دولت ايران را مرعوب نمايد  رو شده بود،ه با رقيب نيرومندي روب
شركت نفت انگليس و ايران به نماينده ايران در دفتر مركزي شركت در لندن گفت كه چـون موضـوع امتيـاز    

لت ايـران را از بابـت امتيـاز دادرسـي     االمتياز دو شمال معوق مانده است لذا شركت مزبور نخواهد توانست حق
  .بپردازد

دولـت ايـران    چنـد مـاه پـس از ايـن كودتـا،      . سيدضياء و رضاخان صورت گرفت 1299درا ين ضمن كودتاي 
آمادگي خود را براي مذاكره با شركت نفت استاندارد نيوجرسي جهت اعطاي امتياز نفت شـمال اعـالم كـرد و    

ايران در واشـنگتن و نماينـدگان    ارتپس از مذاكراتي كه ميان سف. بال نموددولت آمريكا از اين پيشنهاد استق
ش قانون مربوط به اعطاي  1300آبان  30مجلس شوراي ملي در جلسه   شركت استاندارد اويل صورت گرفته،

  :ت تصويب كرديامتياز نفت شمال به شركت استاندارد اويل را با قيد فور
ذاردن امتياز استخراج نفت را در اياالت آذربايجان و خراسـان و گـيالن و   مجلس شوراي ملي واگ –ماده اول «

  . نمايد استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد اويل آمريكايي با شرايط ذيل تصويب مي
  .مدت اين امتياز بيش از پنجاه سال نخواهد بود –ماده دوم «
صدي ده كليه نفت و مواد نفتي اسـت كـه كمپـاني از     بيشتر از ]االمتياز دولت حق[حقوق دولت  –ماده سوم «

  . نمايد قبل از آنكه هرگونه خرجي به آن تعلق گيرد چاهها خارج مي
دولت در صورتي كه صالح بداند، و طرز تأديه آن   شرايط ديگر اين امتياز از قبيل تسعير سهم، –ماده چهارم «

طال كننده امتياز و ساير شرايط الزم براي حفـظ حقـوق   و طرز نظارت دولت ايران و عوايد كمپاني و شرايط اب
دولت و مملكت را، دولت تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس شـوراي ملـي پيشـنهاد خواهـد     

  .نمود
كمپـاني يـا شـخص     تواند به هيچ وجه اين امتياز را به هيچ دولت يـا  كمپاني استاندارد اويل نمي –ماده پنجم 
عـدم  . داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي ملي ايـران اسـت   چنين شراكت با سرمايهد و همانتقال بده

  .»رعايت اين ماده باعث سقوط امتياز از درجه اعتبار خواهد بود
اعتـراض  . ي شوروي و انگلستان صـورت گرفـت  هااعتراضات شديدي از جانب دولت  پس از تصويب قانون مزبور،

نيز مبني بـر   هاشكايت انگليسي 1.بود 1921عهدنامه دوستي ايران و شوروي مورخ  13شوروي به استناد ماده 

 
دولـت شـوروي   كـه توسـط   (گويد كه دولت ايران متعهد است كليه امتيازات اعطاء شده به دولت روسيه تزاري را  ماده مزبور مي. 1

 .به هيچ دولت ثالث يا اتباع آنها واگذار نكند). ملغي اعالم گرديده است
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دولت ايران به هر دو سـفارتخانه پاسـخ داد   . خريداري امتياز خوشتاريا توسط شركت نفت انگليس و ايران بود
  . باشد كه امتياز خوشتاريا هرگز اعتبار قانوني نداشته و لذا قابل استناد نمي

 )مشاور شركت نفت استاندارد اويل( 1لردكدمن. نيز به يك تزوير متوسل شدند هابود كه انگليسي در اين مرحله
نفت شمال ايران را صـادر كنـد مگـر آنكـه از مسـير شـوروي        ييتواند به تنها نمي  گفت كه شركت مزبور عمالً

كارگر افتاد  هانيرنگ انگليسي .استفاده كرده و يا اجازه احداث خط لوله را از شركت انگليس و نفت ايران بگيرد
ارت انگلـيس در  بين وزارت خارجه آمريكا و سـف   )ش 1300دي  10( 1921دسامبر  31و توافق زير در تاريخ 

اگر براي هريك از دو دولت آمريكا و انگليس الزم باشد كـه تقاضـاي اقـدامي دربـارة     «:واشنگتن صورت گرفت
از دو دولت مزبور اقدام قطعي را در اين موضوع بـدون اينكـه قـبالً     امتياز خوشتاريا در ايران بنمايد،  هيچ يك

  .»ديگري را مطلع سازد نخواهد كرد
سفير ايران به وزارت خارجه آمريكا مراجعه كـرد و اظهـار   . از توافق مزبور آگاه شدبه محض اينكه دولت ايران 

ران در امتياز نفت شـمال دخـالتي   داشت كه دولت ايران هرگز راضي نخواهد شد كه شركت نفت انگليس و اي
وزارت خارجه آمريكا نيز به كاردار خود در تهران دستور داد كه به دولت ايران اعالم كند كه بين شركت . نمايد

شـمال را بـا مشـاركت يكـديگر     استاندارد اويل و شركت نفت انگليس و ايران قراردادي منعقد شده كـه نفـت   
الوه بر مخالفت با قرارداد مزبور، مـذاكره بـراي دريافـت يـك وام ده ميليـون      دولت ايران ع. برداري نمايند بهره

   .قطع نمود) در رابطه با امتياز به شركت نفت استاندارد اويل(دالري از بانك مورگان آمريكا را 
  

  به صحنه نفت ايران  2ورود شركت سينكلر
ـ   ) 1923اوت ( 1302 در مرداد وارد تهـران شـد و     »سـينكلر «ه نـام  نماينده يك شركت نفتي ديگـر آمريكـا ب

پيشنهادي را براي امتياز نفت شمال ارائه داد كه طي آن تعهد كرده بود كليه سهامداران شركت فقط ايرانيـان  
قرارداد اعطاي امتياز به شركت سينكلر ) 1923دسامبر ( 1302مجلس شوراي ملي در آذر . باشند آمريكاييو 

شـركت سـينكلر كـه بـا     . بـود ) به استثناي گيالن(مل پنج ايالت شمالي ايران قرارداد مزبور شا. را تصويب كرد
به شوروي فرستاد و به دولت شـوروي   1923نماينده خود را در سال   رو بود،ه مشكل عمده صادرات ايران روب

دولـت شـوروي   . پيشنهاد كرد كه مديريت و انحصار فروش تمام معدن نفت شوروي به آن شركت واگذار شود
در ضمن به سينكلر اجـازه داد كـه نفـت شـمال     . با واگذاري نفت بادكوبه به شركت سينكلر موافقت كرد فقط

دولـت شـوروي توسـط آمريكـا و      ييتوافق مزبور متضمن شناسـا . ايران از راه قفقاز به درياي سياه حمل گردد
  . اعطاي يك وام از سوي دولت آمريكا به شوروي بود

شركت استاندارد اويـل مـانع     از سوي ديگر،. كا، از حاميان شركت سينكلر بودرئيس جمهوري آمري 3هاردينگ
جرايد آمريكـا نوشـتند كـه شـركت      1923در اواخر سال . كرد گرديد و اشكالتراشي مي اجراي توافق مزبور مي

لر نتيجه اين شد كه وضع شركت سينك. به دولت رشوه داده است و موضوع به كنگره آمريكا ارجاع شد سينكلر
  . خراب شد و دولت شوروي نيز قرارداد خود با سينكلر را لغو كرد

 
1 . Lord codman 
2 .Sinclair co. 
3 . W.G. Harding 
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با همكاري شركت نفت انگليس و ايـران، در جريـان مزبـور دسـت     (روشن بود كه شركت استاندارد اويل   كامالً
قابل اجرا نباشد   داشتند اين موضوع سبب شد كه امتياز نفت اعطاء شده به شركت سينكلر توسط دولت ايران،

در موضـوع تـالش آمريكـا بـراي     . يرا شركت مزبور قادر به صادرات نفت ايران نبود و قرارداد فوق لغو گرديـد ز
  . رسيم به چند نتيجه در خور توجه مي  كسب امتياز نفت شمال ايران،

رقابت شديدي بين آمريكا و انگليس در مورد تحصـيل امتيـازات نفـت در غالـب       پس از جنگ جهاني اول، -1
اسـتفاده كـرده و بخـت خـود را     از شرايط ايـران پـس از جنـگ     هاآمريكايي. اي خاورميانه وجود داشتكشوره
نويسد كه آمريكـا در   آبراهام يلسون مي. سرانجام با آنها كنار آمدند هاولي به طوري كه ديديم انگليسي. آزمودند

در  هاحاضر به مشاركت با انگليسي  جرسي،نيوقبال گرفتن امتياز مشاركت در نفت عراق براي شركت استاندارد 
  . ايران شد

مايل بودند كه امتياز نفت شمال به شركت استاندارد اويل داده شود و نـه   هاآمريكايي  باتوجه به توافق فوق، -2
  .به سينكلر

  .نفت شمال با انگلستان و شوروي درگير شود مسئلهدولت آمريكا مايل نبود كه بر سر  -3
  

  و به عنوان دومين مستشار مالي آمريكا در ايران استخدام دكتر ميلسپ
وزراء اظهار داشت كه تنهـا راه اصـالح وضـع ماليـه      هيئتالسلطنه در كابينه اول خود در يكي از جلسات  قوام

  . و استفاده از نظرات و تجربيات آنهاست آمريكايياستخدام مستشاران   ايران،
در اين تلگرافها وي از . ير مختار ايران مقيم واشنگتن مخابره كردچهار تلگراف به وز  السلطنه سپس شخصاً قوام

وزارت خارجه آمريكا خواهش كرد تا در معرفي مستشاران اليق و توانا و متخصص فن با دولت ايران همكـاري  
السلطنه به طور خصوصي از وزير مختار ايران خواست كه شخصاً با  ي پنجم و ششم خود، قوامهادر تلگراف. كند

ورگان شوستر مالقات و با وي درباره استخدام مستشار براي ماليه ايـران مشـورت كنـد و چنانچـه الزم شـد      م
ـ وقتي كابينه اول قوام ساقط شد و مشيرالدوله . الزحمه به او پرداخت نمايد مبلغي نيز حق جـاي او نخسـت   ه ب

ايران تلگراف نمود و بـه وي دسـتور داد    او نيز دنبالة اقدامات سلف خود را گرفت و به وزير مختار  وزير گرديد،
كه سعي كند انتخاب مستشار جديد براي ايران با نظر و سليقه شوستر كه از خيرخواهان ايران اسـت صـورت   

چيزي نمانده بود كه بدين ترتيب استخدام مستشاران عملي شود و آنها بـه ايـران حركـت كننـد ولـي      . بگيرد
  . روي كار آمد وقفه كوتاهي در اين امر حاصل شدلسلطنه ا كابينه سقوط كرد و بار ديگر قوام
به واشنگتن مخابره نمـود و بـار ديگـر بـه      620كار كرد، تلگرافي به شماره ه در دهمين روزي كه قوام شروع ب

و انعقـاد   آمريكـايي سفير كبير ايران در آن شهر تأكيد كرد كه بدون فوت وقت موضوع اسـتخدام مستشـاران   
وزير مختار ايران سه روز بعد به وي . ن عملي و نتيجه را پس از امضاء قرارداد به تهران اطالع دهدقرارداد با آنا

را اسـتخدام كـرد و    1وي دكتـر ميلسـپو    اطالع داد كه با تشخيص و صالحديد مستر شوستر و دولـت آمريكـا،  
  . قرارداد اوليه را امضاء و خود او را مأمور انتخاب همراهان نموده است

 
1 . Arthur C. Millspaugh 
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مختار تأكيد كرد كه شخص مستر شوستر مراتب لياقت و صداقت اين شخص را تصديق و تضمين كـرده   وزير
را به مجلس داد و  آمريكاييالسلطنه بالفاصله پس از دريافت اين تلگرام، اليحه استخدام مستشاران  قوام. است

  .ولت ابالغ نمودمجلس قرارداد را تصويب و به د 1301آذر  4روز   پس از مختصري جرح و تعديل،
  

  .)ش1301(مأموريت اول ميلسپو 
وارد تهران شـد تـا     چهارده نفري از كارشناسان آمريكايي، هيئتدر رأس يك   ،1301دكتر ميلسپو در آذرماه 

تـوان از لغـو مالياتهـاي دسـت و پـاگير، وضـع        از اقدامات ميلسـپو مـي  . زمام امورمالي كشور را در دست گيرد
ي هااخذ ماليات از رجال و حكام قدرتمنـد شـهرهاي ايـران، تـأمين مخـارج قشـون كشـي         مالياتهاي سودمند،

  . رضاخان سردار سپه و موازنة بودجه كشور،  نام برد
پـس از  . جهت استفاده از مرخصـي راهـي آمريكـا شـد    ) شمسي 1304اوايل (ميلسپو پس از سه سال خدمت 

و انتخـاب رضـاخان پهلـوي بـه       )1304آبـان   19(يه بازگشت به ايران، دوران خدمت وي مصادف با خلع قاجار
  .بود) 1304آذر  21(سلطنت ايران 

پـس از پادشـاهي   . رسيد خورشيدي به پايان مي 1306مدت پنج سال بود و در سال ه استخدام ميلسپو فقط ب
پو را اين كابينه تصميم گرفت كه تجديد اسـتخدام ميلسـ    رضاشاه و تشكيل كابينه حاج مخبرالسلطنه هدايت،

مشروط به شرايطي و محدود كردن وظايف ميلسپو به امورمالياتي و مسئوليت مسـتقيم وزيـر ماليـه از لحـاظ     
  .نمايند) مسائل كشور

اي در خصـوص تجديـد قـرارداد اسـتخدام      نامـه  1306تيـر   28الدوله فيروز، وزير ماليه وقت، در تاريخ  نصرت
اي بـه   نامـه  1306تيـر   31دكتر ميلسپو نيـز در سـال   . ر شدي فوق را يادآوهاميلسپو به او نوشت و محدوديت

  . نخست وزير وقت نوشت و پايان كار خود در ايران را اعالم كرد
اعطـا  پس از عزيمت او، مجلس شوراي ملي تمام اختيـارات  . ايران را ترك گفت 1306دكتر ميلسپو در مرداد 

  .واگذار كرد) هدايتحاج مخبرالسلطنه (شده به ميلسپو را به نخست وزير وقت 
تـا   1301استخدام ميلسپو و سپس پايان دادن به خدمت او، در واقع نشان اوضـاع داخلـي ايـران در سـالهاي     

  . و نيز اهميت روابط سياسي ايران با آمريكا و انگليس است 1306
را در صورت گرفت كه رضاخان پست وزارت جنگ  وضعيتيو در  1299استخدام دكتر ميلسپو پس از كودتاي 

سياست دولت آمريكا اين بود . دست داشت و براي تثبيت حكومت پس از كودتا، نياز به منابع مالي فراوان بود
. ي آمريكايي نيز در همين راستا صورت گرفتها كه روابط محكمي با حكومت وقت ايران برقرار كرده و زمينه

رجـال طرفـدار   . ه به مقام سلطنت رسـيده بـود  رضاخان سردار سپ: اوضاع كامالً فرق كرده بود  ،1306در سال 
بودند، ) در جهت منافع بريتانيا( انگليس، در كابينه نفوذ زيادي داشتند و نگران نفوذ اقتصادي آمريكا در ايران 

تـالش  ) وزير ماليه در كابينه حاج مخبرالسلطنه( الدوله فيروز  شود نصرت به همين جهت است كه مالحظه مي
. كنـد  ي دكتر ميلسپو را خالي كند؛  دكتر ميلسپو نيز مستقيماً به همـين موضـوع اشـاره مـي    كرد تا زير پا مي

نويسد كه مخالفت ميلسپو با تقويت بودجة ارتش رضاشاهي، موجب خشم رضاشاه و بركنـاري او   پيترآوري مي
  . گرديد

ر سـپردگي رضاشـاه بـه    حال اگر نگاهي گذرا به رقابت آمريكا و انگلـيس در ايـران بيفكنـيم،  باتوجـه بـه سـ      
خشنود  بايست در بركنار كردن ميلسپو سهم بزرگي داشته و از اين موضوع كامالً مي هاانگليسي ، اصوالًهاانلگيسي
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مهر تأييد بر درستي ) كنسول آمريكا در تهران(سير حوادث و ماجراي كشته شدن سرگرد ايمپري . شده باشند
  . گذارد اين مطلب مي

  
  گرد ايمبري در تهران ماجراي كشته شدن سر

حادثه ناگواري در روابط ايران و آمريكـا پيشـامد كـرد كـه بـا      ) 1924ژوئيه  18( 1303تير  27در روز جمعه 
و نماينده (، كنسول آمريكا در تهران 1سرگرد ايمبري. امتياز نفت شركت سينكلر بي ارتباط نبوده است مسئله
به سـقاخانه آقـا شـيخ هـادي      3ستان خود به نام بالوين سيموربه اتفاق يكي از دو) 2»نشنال جيوگرافي«مجله 

  .رفت تا از تجمع مردم در آنجا عكس گرفته و براي مجله مزبور بفرستد
خواسته است  گفتند كه چند روز پيش يك بهائي كه مي مشهور بود و مردم مي سقاخانه مزبور به معجزه و شفا

دادي زن در آنجا حضور داشتند مردم مانع شدند كـه ايمبـري از   چون تع. كور شده بود  زهر در سقاخانه بريزد،
مردم كاله و عباي خود را بلنـد  . وي به سمت چپ سقاخانه رفت تا از آن طرف عكس بگيرد. زنها عكس بگيرد

در . كردند تا مانع اين كار شوند ولي ايمبري سعي كرد با باال بردن دوربين خـود عكـس مـورد نظـر را بگيـرد     
خواهند عكس بگيرند همان كساني هسـتند كـه    كه مي يياينها:يك نفر در ميان جمعيت فرياد زدهمان موقع 

خواهنـد مسـلمانان را مسـموم     را كه مـي  هااين بابي«:و ديگري فرياد زد ،...خواستند در سقاخانه زهر بريزند مي
  .»...كنند بزنيد

تخر فرار كرد ولي مردم او را تعقيب كـرده  كنسول آمريكا از ترس مردم سوار كالسكه شد و به طرف خيابان اس
كنسول مجروح را به بيمارستان شهرباني بردند ولي مهاجمان در بيمارستان نيز به او حملـه  . و مضروب نمودند

  . كردند و كار وي را يكسره ساختند
وزارت اي سفارت آمريكا در تهران پس از آگاهي از قتل سرگرد ايمبري، يك يادداشت اعتراض شديد اللحن بـر 

نماينـدگان سياسـي    هيئـت . دانست ها خارجه ايران فرستاد و دولت ايران را مسئول جان كاركنان سفارتخانه
در آن زمـان   . نيز يك يادداشت اعتـراض فرسـتادند  ) كه سفير تركيه مقدم السفراي آنها بود(خارجي در ايران 

فروغي وزير خارجه بود، احمد شـاه بـه    عهده داشت، محمدعليه رضاخان سردار سپه پست نخست وزيري را ب
از كاردار آمريكا عـذرخواهي كردنـد و     رضاخان و فروغي شخصاً. اروپا رفته بود و رضاخان گرداننده مملكت بود

  .ورثه او را بپردازند را در اسرع وقت مجازات كنند و خونبهايقول دادند كه عوامل قتل سرگرد ايمبري 
پنج نفر زير را به جرم شركت در قتل ) س نظميه يا شهرباني وقتيير(رگاهي در اجراي منظور فوق، سرتيپ د

  :سرگرد ايمبري بازداشت كرد
سيد نصراهللا يعني كسي كه متهم شده بود براي اولين مرتبه مردم را به كشـتن كنسـول آمريكـا تحريـك      -1

  . كرده بود
د مـردم را تحريـك بـه حملـه بـه      كه مـتهم شـده بـو   ) تعزيه خوان سقاخانه(سيدحسين پسر سيد موسي  -2

  . شهرباني كرده بود

 
1 . Major Robert whitney Imbri 
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  .خانه شده بود كه متهم به تحريك مردم در قهوه  غالمعلي سارق، -3
  ).دوست غالمعلي(مشهدي علي پسر اسداهللا  -4
  .كه مردم را عليه ايمبري تحريك كرده بود  سربازي به نام مرتضي، -5

  . نيز بازداشت شدند) كارمند شركت نفت ايران و انگليس(الدوله فيروز و مصطفي فاتح  در ضمن آشپز نصرت
  از اشخاص فوق، سه نفر اول محكوم به اعدام گرديدند و در حضور كاردار سفارت آمريكا به دار آويخته شـدند، 

الدوله فيروز و مصطفي فاتح  آشپز نصرت. مرتضي سرباز نيز تيرباران گرديد. نفر چهارم به حبس ابد محكوم شد
راستي در قتل او دسـت  ه اعدام شدند ب آيا افرادي كه به اتهام قتل سرگرد ايمبري. چند روز آزاد شدندپس از 

  . داشتند يا افراد بيگناهي بودند كه نياز به يك بررسي مفصل دارد
به ورثـه   دالر خونبها 60000ه دولت ايران مبلغ توافق شد ك  پس از مذاكرات طوالني دو دولت ايران و آمريكا،

يمبري پرداخت كند و نيز مبلغ يكصدهزار دالر بابت هزينه حمل جنازه ايمبري از ايران به آمريكا توسـط نـاو   ا
  . بپردزاد 1ترنتون آمريكايي

  .آيد در مورد علت يا علل قتل سرگرد ايمبري عقايد مختلفي وجود دارد كه به طور مختصر در زير مي
ر اثر يك توطئه مشترك شـركت انگلـيس و ايـران و شـركت     اي معتقدند كه كشته شدن ايمبري ب عده –الف 
افراد مزبـور داليـل   . استاندارد اويل بوده است تا بدين طريق شركت سينكلر را از ميدان بيرون كنند ييكايآمر

  :اند زير را ارائه داده
 هاگزارشـ «: نويسد كاردار سفارت آمريكا در تهران،  طي يك گزارش محرمانه به وزارت خارجه كشورش مي -1

حاكي از آن است كه توطئه و دسيسه از سوي شركت نفت انگليس و ايران بوده ولي توطئه كنندگان ايمبـري  
  .نماينده اعزامي شركت سينكلر اشتباه گرفته بودند 2را با سوپر

ران قبل در شركت نفت اي هابود كه از مدت آمريكاييبالوين سيمور كه ايمبري را به محل سقاخانه برد، يك  -2
ناگهان ناپديد شد و بعداً نيز خبري دربـارة    وي درجريان حمله مردم به ايمبري،. كار مشغول بوده و انگليس ب

  .او پخش نشد
در  سوزيدر روزي كه مجلس شوراي ملي قرارداد امتياز نفت به شركت سينكلر را تصويب كرده يك آتش  -3

  . بوده است مجلس صورت گرفت و بعداً معلوم شد كه يك حريق عمدي
به شركت انگليس (نويسد كه قتل سرگرد ايمبري يكي از نتايج شوم امتياز نفت جنوب  ابوالفضل لساني مي -4

  . كند مستندي را نقل مي  بوده است و مطالب نسبتاً) و ايران
  . را متهم به قتل سرگرد ايمبري كرد هاسفارت شوروي در تهران نيز انگليسي -5
  : نويسد اطرات خود ميدكتر ميلسپو در خ -پ

يك حادثه تأسف انگيز به شمار آيـد و بـه   تواند  قتل سرگرد ايمبري از نقطه نظر اجتماعي و سياسي فقط مي
گونه مسئوليتي را به دولت و ملـت ايـران نسـبت     توان به طور منطقي هيچ عقيده من در وقوع اين حادثه نمي

واقـع بـين و    ن اسـت كـه اگـر سـرگرد ايمبـري شـخص      يـ حقيقت ا. به ميان آيدداد، مگر آنكه پاي سفسطه 
ي شخصي پا به محلي نهاد ها زيرا او به خاطر انگيزه... شد  اي دچار نمي گاه به چنين بليه خردمندي بود هيچ

 .مشهود بود كه شرايط به خصوصي در آنجا حكمفرما و عوامل خطر كامالً

 
1 . Trenton 
2 . Soper 



 ٣٦

ي را با مذاكرات نفت مربوط بدانيم، اما به هرحـال  شايد درست باشد كه قتل ايمبر« :نويسد پيترآوري مي –ت 
  .»...دست آوردن تخت و تاج بسيار كمك كرده اين ماجرا در پيشرفت سردار سپه در ب

ـ    شود، كه به روابط ايران و آمريكا مي ييتا جا ه ماجراي قتل سرگرد ايمبري هيچ تغييري در روابط دو كشـور ب
  . ايران براي مجازات قاتالن ايمبري سپاسگزاري  كرد دولت آمريكا از اقداماتووجود نياورد 
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