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خائن به ملت

فرجام تلخ مهره آمریکا در ایران

حسنعلی منصور حامی اصلی تصویب و 
اجرای قانون کاپیتوالسیون، تحصیل کرده آمریکا 

و مورد حمایت شدید این کشور بود

واکنش ملیّون، شاه و آمریکا در خصوص مسئله 
کاپیتوالسیون و اعتراض امام در گفتاری از حمید روحانی

ملی گراها تعهد کرده اند که هیچ گاه 

در برابر آمریکا موضع نگیرند
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می بینی����م  می کنی����م،  توج����ه  کاپیتوالس����یون 
کاپیتوالسیون بیش از آنکه یک مفهوم سیاسی 
باش����د ی����ک مفه����وم حقوق����ی اس����ت. در روابط 
بین الملل، کاپیتوالس����یون ب����ه معاهداتی گفته 
می ش����د که به موج����ب آن کش����وری خارجی در 
مملکتی دیگر از برخی حقوق و امتیازات برای اتباع خود 
که اهم آن »حق قضاوت کنسولی« و اجرای مجازات بود، 
برخوردار می شد؛ به طوری که اتباع آن دولت از پاره ای مزایا 
ب����ه طور اختصاصی بهره مند می ش����دند. اما چ����را در طول 

تاریخ بار سیاسی آن بیش از بار حقوقی آن بوده است؟
 ب���ا قدرت گی���ری کش���ورهای غربی و به وج���ود آمدن 
پدی���ده اس���تعمار در دنیای جدید، اس���تعمار ب���رای آنان 
همواره محصول و برای کش���ورهای جهان سومی معلول 
بود. ح���ذف این معلول در اولین قدم نیاز به خودباوری 
داشت که بیشتر قدرتمندان کشورهای مستعمره فاقد 
آن بودن���د. امتیازده���ی تنها واکنش آن���ان در مقابل این 
قدرت طلبی  ها و س���هم خواهی بود. یک���ی از مؤلفه های 
مس���لم در اص���ل آزادی، تعیی���ن سرنوش���ت ملت ه���ا و 
حاکمیت دولت این است که هر رویدادی در قلمرو هر 
کش���ور بر اساس قوانین آن کشور و به وسیله دادگاه های 
آن کش���ور بررسی شود. با اعمال کاپیتوالسیون این مهم 
از کشورهای مس���تعمره گرفته شد و امر سیاسی بر یک 
امر حقوق���ی بار ش���د. از نظر اس���تعمارگران، بر کیفیت 
نظام قضائی کشورهای جهان سومی ایراداتی وارد بود و 

نمی توانستند امنیت اتباع دول خارجه را تأمین کنند.
در تاری���خ معاصر ایران، كاپیتوالس���یون ازجمله موارد 
مه���م ناقض اس���تقالل و حاكمیت ملی بوده اس���ت. این 
قالب به ظاهر قانونی استعمار نه تنها تأمین كننده نفوذ 
بیگان���گان بوده، بلك���ه از همی���ن طریق نف���وذ كارگزاران 
بیگانه در ساخت حاكمیت كشور هموار و سبب جرایم 
بی ش���مار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان شده است. 
قوانی���ن جزائی كه می بایس���ت مظه���ر حاكمیت دولت 
باشد، به صورت بازیچه ای در دست عناصر خودفروخته 
در آم���ده و به س���هولت نادیده گرفته می ش���د. عالوه بر 
پیامد های ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرایم 
با سوءاستفاده از كاپیتوالسیون افزایش پیدا می كرد. از 
نظر اقتصادی هم سوءاستفاده از كاپیتوالسیون موجب 
می ش���د بدون هی���چ كنت���رل و ممانعتی، اف���راد خارجی 
هرچه می خواستند به كشور وارد و یا از آن خارج کنند. 
اما از همه این ها مهم تر، نقض حاكمیت قضائی كش���ور 
بود ك���ه با وجود كاپیتوالس���یون كامالً متزلزل می ش���د. 
كاپیتوالس���یون، اتباع داخلی را از حمایت كامل قضائی 
مح���روم می س���اخت و اتباع خارج���ی را ب���ر آن ها مقدم 

می داشت.
کاپیتوالس���یون یک���ی از قواع���د تحمیل���ی ض���د مل���ی 
محس���وب می ش���د که ش���أن ایرانی را هم در مواجهه با 
مستش���اران و اتب���اع بیگانه و ه���م در رویارویی با قوانین 

داخلی مخدوش کرده بود.
وزن سیاس���ی این مفهوم در تاریخ ایران آنجایی که با 
جریان انقالب اس���المی پیوند می خورد بیشتر و بیشتر 
می شود. آنجا که در طول تاریخ از دوره مغول و ایلخانی 
تا صفویه و قاجار و پهلوی، بیگانگان موفق ش���ده بودند 
س���ال ها آنچه خود می خواس���تند بر ایران تحمیل کنند. 
این قدرت مبارزه امام خمینی)ره( بود که توانست بعد 
از س���ال  ها دس���ت بیگانگان را کوتاه کن���د و بر این حکم 
کند که قانون ایران در جغرافیای ایران بر هر قانون دیگر 
بشری حاکم خواهد بود. در این پرونده تالش شد هرچند 
کوتاه، س���یر تاریخی اج���رای قانون کاپیتوالس���یون را در 
ایران بررس���ی کنیم و نشان دهیم امام خمینی)ره( برای 
لغو کاپیتوالسیون و دستیابی ایران زمین به استقالل چه 
مس���یری را طی کرد؛ چراکه مبارزات امام در این زمینه 

سرآغاز نهضت اسالمی شد. 

 فاطمه احمدی: كاپیتوالسیون در تاریخ معاصر ایران با تحمیل قرارداد 
تركمانچای )1829 م( توسط روسیه آغاز شد و به دنبال آن دیگر دولت های 
خارجی از این امتیاز در ایران برخوردار شدند. اگر کاپیتوالسیون را در اصطالح روابط 
بین المل���ل معاهداتی بدانیم که به موجب آن کش���وری خارجی در مملکتی دیگر از 
بعض���ی حق���وق و امتیازات برای اتباع خود که مهم ترین آن حق قضاوت کنس���ولی و 
اجرای مجازات اس���ت برخوردار می ش���ود، می توان س���ایه  کاپیتوالس���یون را در ادوار 
مختلف تاریخ ایران حتی در دوره مغول هم ببینیم؛ چراکه در این دوره برای اولین بار 
از ط���رف کلیس���ای روم و پادش���اهان اروپای���ی هیئت هایی ب���ه ایران اعزام ش���دند و 
عهدنامه ای تجاری در سال 1305 میالدی بین الجایتو و تجار ونیزی بسته شد. طبق 
این معاهده، ابوس���عید به بازرگانان ونیزی اجازه داد كه در كمال امنیت و آزادی در 
ایران رفت وآمد و تجارت كنند و از پرداخت جمیع مالیات ها جز حقوق گمركی معاف 

باشند.
 نكت���ه قابل توجه در این معاهده حق قضاوت كنس���ولی اس���ت كه به تجار ونیزی 
داده شده است. طبق این معاهده به ونیزی ها اجازه داده شده بود جهت حل وفصل 
دعاوی احتمالی مابین خود و مردم ایران، كنسول هایی به چند شهر معتبر از ممالك 
ایلخانی بفرستند. ورود هیئت های اروپایی به ایران كه از زمان مغول شروع شده بود 
در زمان صفویان به اوج خود رسید. با ورود برادران شرلی به ایران، شاه عباس در سال 
1009 هجری قمری )1600 م( به موجب فرمان مخصوصی حقوق و امتیازات مهمی به 
تج���ار اروپای���ی كه مایل به تجارت با ایران بودند اعطا كرد؛ ازجمله این امتیازات حق 
قضاوت كنسولی به نفع اتباع انگلیس در ایران بود. می توان گفت كه به موجب این 
فرمان س���نگ بنای كاپیتوالس���یون در دوره صفویه و بعد از آن نهاده ش���د و به دنبال 
آن، پادش���اهان دیگر صفوی به تبعیت از شاه عباس، نظیر چنین امتیازات و حقوقی 
را به بیگانگان اعطا كردند. همچنین انگلیسی ها با تأسیس كمپانی هند شرقی روابط 
بازرگانی خود را در ایران توسعه داده و موفق شدند كه پرتغالی ها را از صحنه رقابت 
خ���ارج كرده و با عقد قراردادی در س���ال 1617 میالدی امتی���ازات فراوانی در ایران به 
دست آورند. آنچه در این قرارداد شایان اهمیت است تحمیل شرایط تجار انگلیسی 
بر دربار و جامعه ایران بود. قسمتی از مواد این قرارداد همان حق قضاوت كنسولی 
بود. طبق این قرارداد اگر انگلیسی ها، ایرانی ها را به اتهام دزدی و قتل می كشتند، 
ایرانیان حق اظهارنظر نداشتند؛ ولی اگر یكی از اتباع انگلیس در ایران مرتكب خالفی 
می  ش���د، قض���اوت و داروغگان ایرانی حق���ی برای اجرای قوانین ای���ران در مورد آن ها 
نداشتند و نمی بایست مزاحمتی برای آنان ایجاد كنند، بلكه وظیفه داشتند كه آن ها 
را به كنسولگری انگلیس معرفی كنند به امید آنكه عدالت در مورد آن ها اجرا شود؛ 

و البته هیچ گاه چنین نشد.
 این نكته قابل توجه و تعمق است كه تمام این امتیازات یك جانبه بود؛ چراكه تجار 
ایرانی به علت نداش���تن نیروی دریایی هرگز نمی توانس���تند در انگلستان به تجارت 
بپردازند و از این گونه تسهیالت بهره مند شوند. در سال1623 میالدی شاه عباس اول 
طی قراردادی كه با نماینده كمپانی هند شرقی هلند، هربرت ویسنیك منعقد كرد، 
مش���ابه همان امتیازاتی را كه به انگلیس���ی ها در رابطه با قضاوت كنسولی و مسائل 

قضائی داده بود به هلندی ها نیز داد.
مهم ترین و جامع ترین نمونه قراردادی كه در آن مسئله كاپیتوالسیون قبل از معاهده 
تركمانچای مطرح ش���ده اس���ت، قرارداد »1120 هجری قمری/ 1708 میالدی« ایران و 
فرانسه است. این قرارداد بین نماینده لوئی چهاردهم، لوئی میشل و سلطان حسین 
به امضا رسید كه راجع به شرایط اقامت و وضعیت حقوقی فرانسویان در ایران است. 
برخی از مواد این قرارداد این گونه است: »اگر بین كنسول كه در واقع رئیس بازرگانان 
اس���ت و یك���ی از اتباع دول دیگر اختالفی رخ ده���د، قضات ایرانی حق جلب آن ها را 

ندارند، مگر اینكه قبالً در مورد آن از پادشاه اجازه گرفته باشند؛ و همچنین نمی توانند 
خانه فرانسویان را بدون اجازه دربار مهروموم كنند.« در ماده دیگر این قانون آمده 
است: »اگر قتلی در بین اتباع فرانسوی واقع شود، كنسول فرانسه طبق قوانین كشور 
فرانس���ه دادرس���ی خواهد كرد و اگر این عمل بین فرانسویان و یا مسلمانان و یا سایر 
اروپاییان انجام گیرد، قضات مسلمان طبق قوانین اسالم در حضور كنسول تحقیقات 
انجام می دهند، ولی حق ندارند بدون دلیل مشخص متهم را زندانی و جریمه كنند.«
 اعطای امتیاز كاپیتوالسیون به كشورهای بیگانه در دوره نادرشاه و جانشینان او در 
سطحی بسیار محدود وجود داشت. در دوره زندیه روابط ایران و اروپا از سر گرفته 
ش���د. از بین چندین نماینده و س���فیر فرانس���وی كه در دوره زندیه به ایران آمدوشد 
كردند، س���یور دوسو موفق ش���د كه امتیازاتی از ابوالفتح خان )پسر كریمخان( درباره 
آزادی تجارت و نیز حق انحصار تجارت در خاك ایران همراه با حق قضاوت كنسولی 

بگیرد.
باید دقت داش���ت خصوصیاتی كه در كاپیتوالس���یون این دوره دیده می ش���ود از 
جهاتی با رژیم كاپیتوالس���یونی كه در قرن نوزده���م از دوره قاجار به بعد در ایران به 
کشور های دیگر اعطا شد تمایز دارد. حقوق كاپیتوالسیونی كه در این دوره از طرف 
ایران به بیگانگان داده شد بیشتر به هیئت های سیاسی كشورهای اروپایی كه در پی 
كسب این امتیازات بودند اعطا شد. این حقوق اعطایی به بیگانگان )به خصوص در 
دوره زندیه( برای كمك به تجارت ایران توسط حكام و پادشاهان ایران صادر شد و كمتر 
مقاصد سیاسی از طرف صادركنندگان آن در نظر گرفته شده بود. خصوصیت اكثر 
قراردادهای كاپیتوالسیون این دوره این بود كه عمالً به مرحله اجرا نرسیدند، اما در 

دوره قاجار وضع متفاوت بود.
 به دنبال شکس���ت ایران در جنگ  های ایران و روس و تحمیل  قرارداد ترکمانچای، 
رخنه  دخالت قضائی استعمارگران با پیش گامی روسیه در ایران آغاز شد. امپراتوری 
روسیه با زبردستی، عدم صالحیت دادگاه های ایرانی را نسبت به شهروندان دولت 
فاتح به طور رسمی و نهادینه ثبت و ضبط کرد و با برقراری کاپیتوالسیون، حق قضاوت 
کنسولگری روسیه را در همۀ پرونده های حقوقی و کیفری به نفع تابعان دولت روسیه 
در حوزه قضائی ایران بر این دولت مغلوب تحمیل کرد. بر پایه این عهدنامه تصریح 
ش���ده بود که اگر میان اتباع روس س���اکن ایران در امور مدنی اختالفی رخ دهد، بر 
طبق قوانین امپراتوری روسیه رسیدگی شود؛ اما چنانچه میان اتباع  روس و ایرانیان 
منازعه و اختالفی صورت گیرد، پرونده به محاکم ش���رع  یا عرف احاله می ش���ود، به 
شرط آنکه محاکمه با حضور نماینده یا نمایندگان دولت روسیه انجام پذیرد. در مفاد 
فصل یادش���ده به  صراحت دخالت و حضور نمایندگان و کنسول  های دولت روس در 

دعاوی مدنی ایران پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
متعاقب تحمیل کاپیتوالسیون توسط روس  ها و بر مبنای اصل و قاعده  دول کامله 
الوداد، اتباع کش���ور های اس���تعمارگر غربی و دارای  مراوده و نفوذ نیز مشمول همان 

معیار تعیین شدۀ حقوقی روس  ها در امور مدنی و جزائی ایران شدند.
در پایان نمونه ای تاریخی از اجرای قانون کاپیتوالس���یون در ایران را از زبان ادوارد 

بیان می کنیم:
»وزیر مالیه  ایران )صنیع الدوله( به دس���ت دو تن گرجی از اتباع  روس���یه ترور شد. 
آن  ها در موقع تعقیب، چهار پاس���بان دیگر را هم  مجروح کردند تا اینکه دس���تگیر و 
جهت محاکمه به اداره  محاکمات  وزارت خارجه فرستاده و محکوم به اعدام شدند؛ 
ولی س���فارت روس  تحت این عنوان که تبعه  روس���یه هس���تند و به موجب مقررات  
کاپیتوالس���یون می باید در روسیه مجازات ش���وند، آن  ها را تحویل گرفته  و به روسیه 
اعزام کرد. تنها کاری که وزیر خارجه  ایران توانست  انجام دهد این بود که به همراه 

قاتالن یک نامه  اعتراض آمیز به  سفارت روسیه بفرستد.« 

کاپیتوالسیون؛ از تجارت تا سیاست
مروری کوتاه بر تاریخچه کاپیتوالسیون در ایران، از مغول تا قاجار
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اعمال آمریکا هر روز موجب تنفر بیشتر مردم 
از آن ها می شد. این احساسات ضد آمریکایی 
حتی برای کارشناسان آمریکایی در همان دوره 
ه��م واضح ب��ود. در این زمینه کافی اس��ت به 
گزارش های یکی از اساتید دانشگاه پرینستون 
دس��ت اول  ش��اهد  وی  بیندازی��م.  نگاه��ی 
احساسات ضد آمریكایی در ایران در واكنش 
نسبت به موافقت نامه وضعیت نیروها یا همان 
کاپیتوالس��یون بود. یانگ در ماه آوریل 1965 
طی مقاله ای در دانشگاه هاروارد موقعیت را به 
این شكل توصیف كرد:»موافقت نامه وضعیت 
نیروها، اش��تباه فاحشی برای منافع آمریكا در 
ایران بود و این قانون س��خت به عنوان نشانه 
بارز امپریالیسم تفس��یر می شد؛ بااین وجود، 
م��ا ب��رای اج��رای آن پافش��اری كردی��م...«

 بهم���ن آهنگری: در ماه آگوس���ت 1942 
)م���رداد 1321( والس مری، رئیس بخش امور 
خ���اور نزدیك و بعد ها س���فیر آمری���كا در ای���ران اظهار 
داش���ت: »به زودی در موقعی���ت اداره واقعی ایران از 
طری���ق بدن���ه عظیم���ی از مستش���اران آمریكای���ی قرار 
خواهی���م گرفت ك���ه دولت ایران مش���تاقانه به دنبال 
آن هاست و دولت بریتانیا نیز به شدت آن ها را توصیه 
می كند.« این دوره آغاز حضور مستشاران آمریکایی و 
به نوعی آغاز مداخالت آمریکا در سیاس���ت های ایران 
بود. افزایش تعداد هیئت های نظامی آمریكا از س���ال 
1943 تا 1978)1322 تا 1357( به همراه كمك اقتصادی 
و نظامی از سوی نهاد های دولتی، نظامی و اطالعاتی 
ایاالت متحده، ش���اخصی عالی برای افزایش مداخله 
آمریكا در ایران اس���ت. همچنین نقش این مستشاران 
در کودت���ای 28 مرداد نیز خ���ود دلیل دیگری بر تأثیر 

منفی حضور آنان در ایران است. 
حضور گس���ترده آمریكایی ه���ا در ایران حس ناامنی 
را در آن ه���ا ب���ه وج���ود آورد؛ ل���ذا اعطای امتی���ازات و 
كمك ه���ای نظامی ب���ه ای���ران را به اعط���ای مصونیت 
حقوقی و قضائی به مستش���اران آمریكایی از سیستم 
حقوقی ایران مش���روط کردند. درخواس���ت اس���تفاده 
آمریكایی ها از مزایای كاپیتوالس���یون نخستین بار در 
دول���ت علی امینی مطرح ش���د. هنگام���ی كه وزارت 
ام���ور خارج���ه ایران از س���فارت آمری���كا تمدید حضور 
مستش���اران را خواس���تار ش���د، س���فارت آمریكا ضمن 
موافق���ت، خواس���تار مصونی���ت سیاس���ی و قضائ���ی 
مستش���اران ش���د. اما دولت امینی با همه ارادتی كه 
به آمریكایی ها داش���ت جوابی به درخواست سفارت 
آمریكا ن���داد. در زمان نخس���ت وزیری اس���دالّله علم 
ك���ه در تیرم���اه 1341 به نخس���ت وزیری رس���ید، بعد 
از گذش���ت یك س���ال پاس���خ نام���ۀ آمریكا داده ش���د. 
خالصه پاسخ چنین است: »اعضای عالی رتبه هیئت 
مستش���اری كه دارای گذرنامه سیاس���ی می باش���ند، 
موافق���ت می گ���ردد ك���ه از ح���ق مصونیت برخ���وردار 
ش���وند. ول���ی در خص���وص بقی���ه كارمن���دان هیئ���ت 
مستش���اری، مطالعاتی در جریان است كه برای آن ها 

نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.«
 ش���اه بر اثر وابس���تگی تنگاتنگی كه با آمریكایی ها 
پی���دا كرده ب���ود و در براب���ر دریافت اس���لحه فراوان و 

حضور مستش���اران متعدد آمریكای���ی در ایران مجبور 
شد برای تأمین نظر آنان در ازای دریافت یک وام 200 
میلیون دالری به خواس���ته های آنان گ���ردن بنهد. در 
ماه مارس سال 1962) فروردین 1341( سفیر آمریكا در 
تهران به طور رس���می از دولت ایران درخواس���ت كرد 
كه پرسنل نظامی آمریكا از امتیازات و مصونیت هایی 
كه برای اعضای كادر فنی و تش���کیالتی تعیین شده، 
هماهنگ با قانون نهایی كنوانسیون سازمان ملل، در 
م���ورد مصونیت ها و رواب���ط دیپلماتیك ك���ه در تاریخ 
هجده���م آوری���ل 1961 در وی���ن امضا ش���د، برخوردار 

ش���وند. این س���فارتخانه س���پس درخواس���ت خ���ود را 
گس���ترش داده و توصیه كرد كه ب���رای راحتی دولت، 
اص���ل مذك���ور در م���ورد س���ایر كارمن���دان غیرنظامی 
ی���ا پرس���نل نظام���ی وزارت جنگ آمری���كا و افرادی كه 
بخش���ی از خانواده آن ها را در ایران تشكیل می دهند 
و حضور آن ها در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران 
قانونی اعالم شده، اجرا شود. شاه نیز با توجه به نفوذ 
خود بر مجل���س، این نهاد را مجبور كرد كه مصونیت 

حقوقی را برای نظامیان 
تصوی���ب  ب���ه  آمری���كا 

برساند.
هیئت دولت در تاریخ 
بیس���ت وپنجم دی م���اه 
1342 ط���ی نام���ه ای ب���ه 
اطالع مجلس سنا رساند 
كه س���فارت آمری���كا در 
یادداش���تی درخواس���ت 
تصوی���ب م���اده واح���ده 
اس���ت:  ك���رده  را  ذی���ل 
»ب���ه دولت ای���ران اجازه 
داده می شود كه رئیس 
و اعض���ای هیئت ه���ای 
نظام���ی  مستش���اری 
ای���االت متح���ده آمریكا 
در ایران را كه به موجب 
ی  مه ه���ا فقت نا ا مو
مربوط���ه در اس���تخدام 
شاهنش���اهی  دول���ت 
می باش���ند،  ای���ران 
مش���مول مصونیت ها و 
موضوع  معافیت ه���ای 
اول  م���اده  از  "و"  بن���د 
درب���اره  وی���ن  ق���رارداد 

روابط سیاسی مورخ هجدهم آوریل 1961 بنماید.«
 در واق���ع، ب���ر اس���اس ای���ن م���اده واح���ده، مجرم���ان 
آمریكای���ی در صورت انجام هرگون���ه جرم و جنایت در 
ایران از تعقیب قضائی مصون بوده و قوه قضائیه ایران 
حق دس���تگیری و محاكمه آن ها را نداش���ته و باید آن ها 
را برای محاكمه و مج���ازات تحویل مقامات آمریكایی 
بدهند. مجلس س���نا 
 1343 م���رداد  در 
الیحه كاپیتوالس���یون 
را تصوی���ب می کند. 
مجلس ش���ورای ملی 
هم در تاری���خ 21 مهر 
1343 به واسطه اعمال 
فش���ار منصور ك���ه از 
آمریكایی���ان  مناف���ع 
دفاع می ك���رد، الیحه 
را  كاپیتوالس���یون 

تصویب كرد.
آن،  از  پ���س 
امام خمین���ی)ره( موضع���ی س���خت علی���ه رژیم ش���اه 
گرفت. ایش���ان كه از نخس���تین س���ال های دهه 1340 
آش���كارا مبارزه علیه رژیم ش���اه و دولت آمریكا را آغاز 
كرده و به تازگی از زندان آزاد شده بود، پس از آگاهی 
از مصوب���ه جدی���د مجلس ش���ورای ملی، ط���ی نطقی 
در چه���ارم آب���ان 1343 در قم بزرگ تری���ن مخالفت را 
ب���ه عم���ل آورد و در مراس���می با حضور ه���زاران نفر از 
اقش���ار مختلف مردم، تصویب قانون کاپیتوالس���یون 
به وسیله نمایندگان مجلس را افشا و محكوم كرد. در 
هم���ان روز امام خمینی)ره( یك پی���ام خطاب به ملت 

ای���ران صادر كردند كه در ص���در آن آیه »لن یجعل الّله 
للكافری���ن علی المؤمنین س���بیال« آمده ب���ود. در این 
پیام گفته ش���ده بود ك���ه مجلس و دولت در حقیقت 
وحش���ی بودن مردم ایران را به مقامات آمریكا اعالن 
كرده ان���د. ایش���ان خاطرنش���ان كردند كه مل���ت ایران 
را در زم���ره عقب افتاده ترین كش���ور های دنیا قلمداد 
نموده ان���د؛ و بلك���ه مل���ت ای���ران از عقب مانده تری���ن 
ملت های دنیا هم پست تر شده است. از نظر ایشان، 
کاپیتوالس���یون  الیح���ه 
و  ارت���ش  ب���ه  توهین���ی 
دادگاه های ای���ران بود. 
ایش���ان از هم���ه م���ردم 
علی���ه  ك���ه  خواس���تند 
مصونی���ت مستش���اران 
قی���ام  آمری���كا  نظام���ی 
كنن���د و همه نیرو ها در 
ای���ن زمین���ه ب���ا یكدیگر 

توافق کنند. 
ب���ا  ای���ران  وضعی���ت 
حضور مستشاران همان 
شد که امام پیش بینی 
کرد. نظامیان آمریكایی 
بی نزاكت���ی را به جایی 
ی���ك  رس���اندند ك���ه در 
م���ورد یك گروهب���ان به 
ن���ام تانكرس���لی، پس از 
تص���ادف ب���ا ی���ك كارگر 
ف���رار  قص���د  ایران���ی 
داش���ت كه با ممانعت 
پلی���س ایران���ی مواج���ه 
عض���و  ای���ن  می ش���ود. 
مستش���اری  هیئ���ت 
آمریكا با كمال وقاحت 
از اتومبی���ل خود پیاده ش���ده و به گوش افس���ر پلیس 
ایرانی س���یلی می زند. در موردی دیگر، یك گروهبان 
آمریكایی نیز كه مس���ت كرده بود، جلوی پادگان قصر 
فیروزه یك سرباز را زیر گرفته و فرار می كند. مجموعه 
اعمال و رفتار ناشایس���ت اعضای مستش���اری آمریكا 
موج���ب عكس العمل پلیس، س���ربازان و دادگس���تری 

ایران شد.
تصوی���ب  افش���ای 
قانون كاپیتوالس���یون 
س��������ی�����ل������ه  ب�����������ه و
ام�������ام خم����ین���ی)ره( 
خ����ش���م  از  م����وج���ی 
در  را  نارضایت���ی  و 
اقش���ار مختلف مردم 
اخب���ار  و  برانگیخ���ت 
مندرج در س���خنرانی 
و اعالمی���ه ایش���ان در 
سراس���ر كش���ور پخش 
از  تع���دادی  و  ش���د 

روحانی���ون ش���روع به س���خنرانی علیه دول���ت و الیحه 
مصونی���ت مستش���اران آمریكای���ی کردن���د. اداره دوم 
عملیات ساواك در گزارش خود از دریافت اطالعیه ای 
از س���وی دفتر ویژه اطالعات در تاریخ پنجم آبان 1343 
خبر داد، مبنی بر اینكه طبقات مختلف مردم كش���ور 

از تصویب این الیحه ابراز نگرانی و ناراحتی کرده اند.
بع���د از ای���ن ماجرا ه���ا ب���ود ك���ه امام خمین���ی)ره( 
بازداش���ت و س���پس به تركیه و بعد هم به عراق تبعید 
ش���د. در واقع رژیم شاه فكر می كرد كه با آزادی امام 
پس لرزه ه���ای قیام 15 خرداد را پش���ت س���ر گذاش���ته 

اس���ت، اینك می دید كه امام ش���خصیتی نیس���ت كه 
در هیچ ش���رایطی دست از مبارزه با خالف کاری های 
رژیم ب���ردارد و با مخالفت صریح و ش���ورانگیز خود با 
كاپیتوالسیون جبهه جدیدی در مبارزه با شاه و آمریكا 
گشوده است؛ لذا بی درنگ و قبل از آنكه زمینه قیام 
سراس���ری علیه مصونیت قضائی آمریكاییان در ایران 
فراهم شود، در نیمه شب 13 آبان 1343 امام را تبعید 

كردند.
پس از تبعید امام، كاردار سفارت آمریكا طی پیامی 
به آمریكا اظهار خوش���حالی كرد و نوشت: »سرانجام 
م���ا توانس���تیم از ش���ر آن پیرمرد كه چ���وب الی چرخ 
ما می گذاشت راحت ش���ویم. كله گنده محلی ]شاه[ 
دستور اخراج او را داده بود. درهرحال، در حال حاضر 

او در یكی از هتل های درجه  2 تركیه اقامت دارد.«
به دنبال تبعید امام، مبارزان اس���المی پیرو ایش���ان 
نیز حس���اب خود را با رژیم ش���اه یك سره كردند و تنها 
كمتر از سه ماه پس از تبعید امام، نخست وزیر شاه و 
عام���ل اجرایی اعطای مصونیت قضائی به آمریكاییان 
ب���ه دس���ت محمد بخارایی كش���ته ش���د. واقع���ه ترور 
حس���نعلی منص���ور به وس���یله محمد بخارای���ی )عضو 
هیئت های مؤتلفه اس���المی( پیامد س���ركوبگری های 
خش���ن حكومت بود. در پی نخس���تین بازجویی ها از 
بخارایی مش���خص شد كه این گروه مذهبی در اعالم 
انزجار خود از تبعید امام نقش���ه این ترور را كش���یده 

بودند.
م���رور این ح���وادث که جرقه انقالب اس���المی بود، 
نشان می  دهد که ادعای ضد آمریکایی بودن انقالب 
اس���المی تنه���ا یک ش���عار نیس���ت. اعم���ال آمریکا هر 
روز موجب تنفر بیش���تر م���ردم از آن ها می ش���د. این 
احساس���ات ض���د آمریکایی حت���ی برای کارشناس���ان 
آمریکایی در همان دوره هم واضح بود. در این زمینه 
کافی اس���ت به گزارش های یکی از اس���اتید دانشگاه 
پرینس���تون نگاه���ی بیندازیم. وی ش���اهد دس���ت اول 
احساس���ات ضد آمریكایی در ایران در واكنش نسبت 
به موافقت نامه وضعیت نیروها یا همان کاپیتوالسیون 
ب���ود. یان���گ در م���اه آوری���ل 1965 ط���ی مقال���ه ای در 
دانش���گاه ه���اروارد موقعیت را به این ش���كل توصیف 
ك���رد: »ای���ن اخبار ب���ا واكنش عمومی خش���مگینانه و 
تلخی مواجه گردید كه در مطبوعات منعكس شد... 

عمق و وس���عت خش���م ش���دید م���ردم برای ه���ر فردی 
ك���ه چند هفته بع���د از این واقعه از این كش���ور دیدن 
می كرد بس���یار ناراحت كننده بود...« یانگ در اوایل 
سال 1969 به دانشجویان خود در دانشگاه پرینستون 
گفت: »موافقت نامه وضعیت نیروها، اشتباه فاحشی 
ب���رای منافع آمری���كا در ایران بود و این قانون س���خت 
به عن���وان نش���انه بارز امپریالیس���م تفس���یر می ش���د؛ 

بااین وجود، ما برای اجرای آن پافشاری كردیم...«
همین پافشاری ها برای نفوذ بیشتر نهایت منجر به 

کوتاه شدن دست آن ها از سرزمین ایران شد. 

نخستین جرقه های انقالب
چگونه چراغ سبز شاه به آمریکا احساسات ضدآمریکایی مردم ایران را تشدید کرد؟
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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

مقدمات تصویب کاپیتوالس���یون چه  «
بود؟

اگر بخواهیم به موضوع کاپیتوالسیون و تصویب آن 
در مهرم���اه 1343 بپردازیم، نیاز به اش���اراتی مقدماتی 
دارد. در 28 م���رداد 1332 ب���ا انجام کودتای آمریکایی-
انگلیسی در حقیقت آمریکایی ها این بار بر ایران تسلط 
و س���لطه یافتند و بین س���ال های 1332 تا 1340 ش���روع 
به نفوذ و جریان س���ازی در ایران کردند؛ مثل گس���ترش 
تشکیالت فراماسونری، تأسیس باشگاه الینس، جمعیت 
تس���لیح اخالقی که هم تشکیالت ماسونی بودند و هم 
تش���کیالتی بودن���د که بخش های���ی از اقش���ار جامعه را 
می توانس���ت جذب کند و به کار بگی���رد. در رده باال و 
جذب نخبگان کانون مترقی را تأس���یس کردند که زیر 
نظر امیرعباس هویدا و حس���نعلی منصور بود و نزدیک 
ب���ه 200 نفر را که از دهه 20 شناس���ایی ک���رده بودند در 
ط���رح اصل چه���ار ترومن در اینجا ب���ه کار گرفتند؛ یک 
بخش را سیاس���ی و یک بخش را اقتصادی کردند. سال 
38 و 39 آمریکایی ها مصمم به تغییر ساختار فرهنگی، 
اجتماعی و نظامی ایران شدند که این دو دلیل داشت؛ 
اول اینکه به تعبیر خودش���ان ایران می بایست از حالت 
فئودالیته دربیاید و به دوران اقتصاد آزاد برسد و دوم، 
یک کمربند مطمئن در مقابل اتحاد جماهیر شوروی که 
بیش از 2500 کیلومتر با ایران مرز مشترک داشت -القا 
کرده بودند که در جنوب هم روس ها به دنبال رسیدن 

به آب های گرم خلیج فارس هستند- ایجاد کنند. 
در سال های 36 تا 38 در صدد تغییراتی بودند که در 
آن دوره با مخالفت شدید آیت الّله العظمی سیدحسین 
بروجردی مواجه ش���د و این ها عقب نشینی کردند. در 
س���ال 40 با فوت دو ش���خصیت بزرگ اسالمی، آیت الّله 
بروجردی و آیت الّله سیدابوالقاس���م کاش���انی احساس 
کردند که مانعی بر س���ر راه نیست؛ بنابراین دکتر علی 
امینی را که از عناص���ر مرتبط با آمریکایی ها از دهه 20 
بود، بر سر کار آوردند. شاه در مصاحبه های خود چند 
بار اش���اره کرد که آمریکایی ه���ا امینی را بر من تحمیل 
کردند. امینی آمده بود تا طرح آمریکایی ها یا طرح جان 
اف کندی را تحقق ببخش���د، ام���ا در درگیری با جریان 
انگلیس���ی به انفعال و ناکارآم���دی افتاد. امینی اگرچه 
تعداد زیادی از عناصر وابس���ته به سیاس���ت انگلیس را 
تحت عنوان مبارزه با فساد دستگیر و زندانی کرد، اما 
دو الیحه انجمن ایالتی و والیتی کاپیتوالس���یون بر روی 
میزش بود که می بایست اجرا کند. در این مرحله شاه 

گفت وگو با قاسم تربیزی

پایان مصونیت
همان طور که کودتای 28 مرداد یک روز نبود، 

مسئله کاپیتوالسیون هم یک روز نبود

س���فری ب���ه آمریکا می کند و تضمی���ن می کند که خود 
برنام���ه را اجرا کن���د؛ لذا پس از بازگش���ت، آمریکایی ها 
امین���ی را برکنار می کنند و اس���دالّله علم ب���ر روی کار 
می آید. آیا تعهد ش���اه منجر به این ش���د؟ برخی معتقد 
هستند توافقی میان انگلیسی ها و آمریکایی ها صورت 
گرفته بود؛ چون اس���دالّله علم و حزب مردم یک جریان 

کامالً انگلیسی بود.
به هرحال، علم نخست وزیر می شود و اولین اقدامش 
اجرای الیحه انجمن های ایالتی و والیتی بود که در این 
الیحه دو اشکال عمده از نظر شرعی وجود داشت: یکی 
لزوم س���وگند به قرآن از س���وی نمایندگان حذف ش���ده 
بود و دیگر اینکه قید اس���المیت از انتخاب کنندگان و 
انتخاب شوندگان در انتخابات حذف شده بود. هرچند 
از زمان مشروطه در مورد اقلیت های مذهبی این قانون 

وج���ود داش���ت، یعن���ی 
مس���یحی ها  یهودی ها، 
ب���ه  ه���م  و زردش���تی ها 
کتاب خودشان سوگند 
قی���د  می خوردن���د؛ 
اس���المیت ب���رای آن ه���ا 
ام���ا  نداش���ت،  وج���ود 
می بایس���ت ب���ه قان���ون 
اساسی عمل می کردند.

دومین مسئله این بود 
که در تعطیلی ش���ورای 
مل���ی و س���نا دولت حق 
تصوی���ب قانون ن���دارد، 
بلکه تنه���ا مجری قانون 
اس���ت و تصویب الیحه 
مجل���س  توس���ط  بای���د 
ص���ورت بگی���رد؛ و ای���ن 
اساس���ی  قانون  خ���الف 
بود. بین مهرم���اه 1341 
تا آذرماه 1341 مرجعیت 
و جریان های اسالمی در 

برابر دولت صف آرایی می کنند و خواهان ملغی کردن 
این قانون خالف اس���الم و قانون اساسی می شوند. این 
درگیری ش���دت می یابد، خصوصاً اینک���ه امام در صف 
اول قرار می گیرد. تحلیل ایش���ان این بود که اس���تعمار 
یک برنامه درازمدت دارد و به دنبال یک نقشه شیطانی 
اس���ت. ب���ا مقاوم���ت مل���ت و مرجعی���ت و جریان های 

مذهب���ی، دول���ت عقب نش���ینی می کن���د. بع���د امام 
اعالم می کند که مراقب باش���ید این ها به ظاهر ملغی 
کردند ولی در پنهان به دنبال اهداف دیگری هستند. 
بالفاصله شاه تحت عنوان انقالب سفید یا انقالب شاه 
و م���ردم موضوع را به رفراندوم می گذارد غافل از آنکه 
رفراندوم هم خالف قانون اساس���ی ب���ود؛ چراکه وقتی 

مجلس وجود دارد رفراندوم کار عبثی است.
بنابرای���ن ام���ام و مراج���ع دیگ���ر رفران���دوم را تحری���م 
می کنند. تقابل مراجع و رژیم روند شتابی می گیرد. در 
دوم فروردین 1342 به مناسبت شهادت امام صادق)ع( 
که مصادف با 25 ش���وال بود در مدرسه فیضیه مجلس 
عزایی برگزار می شود. ساواک برای ایجاد رعب و وحشت 
در بی���ن روحانی���ت ب���ه مدرس���ه حمله می کند )اس���ناد 
ای���ن ماجرا تحت عنوان واقعه مدرس���ه فیضیه منتش���ر 
ش���ده اس���ت(، ع���ده ای 
م���ورد ضرب وش���تم قرار 
ع���ده ای  می گیرن���د، 
می ش���وند،  دس���تگیر 
ع���ده ای از ط���الب را به 
سربازی می برند، عده ای 
به ش���هادت می رس���ند، 
قرآن ه���ا و کتاب ها را به 
هم می ریزن���د )به تعبیر 
عم���ل  مغ���ول وار  ام���ام 
می کنند(. این واقعه سه 
تحلی���ل در بی���ن علما به 
عده ای  داش���ت:  همراه 
تک���رار  ای���ن  می گوین���د 
اس���ت  رضاش���اه  دوران 
و م���ا باید عقب نش���ینی 
مقاوم���ت  اگ���ر  کنی���م، 
کنیم مثل دوره رضاشاه 
حوزه ها و مساجد تعطیل 
مانند  عده ای  می شود. 
مط���رح می کنند  ام���ام 
که باید مبارزه را ادامه داد، دفاع از کیان اس���الم و ایران 
مس���ئولیت ماس���ت. عده ای هم بین این دو نظر حالت 

سرگشتگی داشتند.
بع���د از این قضیه امام به صورت جدی تر وارد عرصه 
می ش���ود. بین دوم فروردین تا 13 خرداد که روز عاشورا 
بود، به وعاظ و روحانیون سفارش می کند که در منبرها 

جنایت های رژیم را مطرح کنند )اسناد گسترده ای در 
این زمینه وجود دارد(. در اول محرم سرلش���کر پاکروان 
)رئیس س���اواک( یک بیانیه به مراکز ساواک در تهران و 
شهرستان ها می دهد که سخن گفتن روحانیون بر روی 
منبر در مورد سه مسئله، شاه، اسرائیل و در خطر بودن 
اسالم ممنوع است. هرکس در مورد این مسائل سخن 
گفت دستگیر کنید و به تهران بفرستید. اسدالّله علم 
هم ب���ه فرمانداران و اس���تانداران ابالغ می کند که اگر 
آخوندی خالف دولت س���خنی گفت آن ها را دس���تگیر 
کنی���د. ام���ا علی رغم این تهدیده���ا ام���ام در 13 خرداد 
-که عاش���ورا بود- سخنرانی ای می کند که این بار روی 
س���خنش با ش���اه بود. تا پیش از آن همواره نخست وزیر 
و دول���ت را خطاب ق���رار می داد، اما در این س���خنرانی 
شخص شاه را مس���ئول جنایت ها عنوان می کند. امام 
مطرح می کند که »عده ای می گویند مسئول اتفاقات 
کشور شاه اس���ت و عده ای می گویند دولت. شاه باید 
این مسئله را روشن کند. اگر مسئولیت با دولت است، 
بیاید و این مسئله را بیان کند. این روندی که در پیش 
گرفته ش���ده اس���ت جامعه را به وابستگی می کشاند. 
مگر شاه اسرائیلی است که می گویند در مورد اسرائیل 
س���خن نگوییم؟ مگر مملکت در اشغال اسرائیل است؟ 
اسرائیل در پوست بهائیت شریان اقتصاد مملکت را در 

دست گرفته است.«
این سخنرانی باعث می ش���ود ایشان شبانه دستگیر 
ش���وند و ب���ه زندان بروند و ط���رح اعدام ام���ام را مطرح 
می کنند و این گونه استدالل می کنند که اگر ما ایشان 
را اع���دام کنیم بقی���ه مراجع س���کوت می کنند، مانند 
عصر مشروطه و اعدام ش���یخ فضل الّله نوری می شود. 
وقت���ی خبر به مراجع دیگر یعنی آیات عظام صدوقی و 
دستغیب و مرعشی می رسد، آن ها و بخش عمده ای از 
مراجع و علما در تهران حضور می یابند و بیان می کنند 
که آیت الّله خمینی مرجع هستند و طبق قانون اساسی 
کسی حق محاکمه و اعدام مرجع را ندارد. در تهران هم 
مراجعی چون آیت الّله العظمی ابوالحسن رفیعی قزوینی 
و آیت الّله شیخ محمدتقی آملی هم در مورد مرجعیت 
امام و اینکه حرف ایشان حرف همه مراجع شیعه است 
بیانی���ه می دهند. این جریان باعث می ش���ود که ش���اه 
عقب نشینی کند و اعدام تبدیل به زندان و حبس شود.
ام���ام از 15 خ���رداد ت���ا 16 فروردی���ن 1343 در زندان و 
حب���س ب���ود. در ای���ن دوره از س���وی نیروه���ای مذهبی 
فعالیت هایی ش���د، اما برخی از آقایان سکوت را ترجیح 

م��ا معتقدی��م 60 ه��زار مستش��ار آمریکای��ی 
در ای��ران حضور داش��تند، اما در اس��ناد النه 
جاسوس��ی 35 هزار نفر عنوان شده بود. اگر 
همین را مبنا قرار دهیم، چند لش��کر می شود. 
اختی��ارات همه در دس��ت آمریکا ب��ود، حتی 
ش��اه هم کاره ای نبود، همه مجری سیاست ها 
و اه��داف آمریکا بودن��د. این ها در ذیل منافع 
آمریکای��ی اقدامات��ی انج��ام می دادن��د. نیاز 
ارتش ما را نه شاه تعیین می کرد نه ژنرال های 
ارت��ش، بلکه ای��ن آمریکا بود ک��ه همه چیز را 
تعیین می ک��رد، حت��ی برنامه ری��زی در مورد 
دانشگاه؛ همه چیز در دست آمریکایی ها بود.

س���میرا آقاجانی: بررس��ی س��یر تاریخی تصویب 

گو
ت و

گف

کاپیتوالس��یون، اعتراض امام و تبعید ایشان ابعاد 
گس��ترده ای دارد. در کتابخان��ه مجل��س ش��ورای 
اسالمی با قاس��م تبریزی، تاریخ پژوه و سندشناس 
به گفت وگو نشستیم تا بخشی از این تاریخ معاصر 
کشور را مرور کنیم. تسلط ایشان بر تاریخ معاصر 
ای��ران و حوادث منتهی به انقالب موج��ب نگاه جامعی به 

مسئله کاپیتوالسیون شده است.
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دادند و گفتند رژیم شمش���یر را از رو بس���ته و مس���لماً 
دوره رضاش���اه در ح���ال تکرار اس���ت؛ در نتیجه عده ای 

عقب نشینی کردند.
در 17 اس���فند 1342 دولت علم کنار می رود و جریان 
کان���ون مترقی )جری���ان آمریکایی( دولت را در دس���ت 
می گیرند؛ خصوصاً در انتخابات وارد مجلس می شوند 
و به رهبری حس���نعلی منصور و قائم مقامی امیرعباس 
هوی���دا حزب ای���ران نوین را تش���کیل می دهند. دولت 
منصور در 17 اس���فند 42 بر سر کار می آید. 16 فروردین 
43 امام از زندان آزاد می ش���ود و اخبار دس���تگیری ها و 
کش���تار 15 خرداد به ایش���ان می رس���د. امام ش���روع به 
س���خنرانی و صدور بیانیه می کند. حتی در خرداد 43 
آیات عظام عالمه طباطبایی و احمد زنجانی هم بیانیه 
می دهن���د. در م���رداد 1343 الیح���ه کاپیتوالس���یون به 
مجلس س���نا می رود. لوایح ابتدا می بایست به مجلس 
شورای ملی برود و بعد به سنا؛ اما این ها تنها در مجلس 
س���نا آن را تصویب کردند. در مهر 43 الیحه از مجلس 
س���نا به مجلس ملی می آی���د و در مجل���س همه توافق 
می کنند، تنها چند نفر مخالف���ت می کنند. دو نفر از 
نمایندگان که موافق سیاست انگلیس بودند با این طرح 
مخالفت می کنند، چون آمریکا به سلطه می رسید. یکی 
از مخالفان ناصر بهبودی بود )پدر او س���لیمان بهبودی 
در دربار رضاش���اه و وابس���ته به انگلیس بود(. او مطرح 
کرد که خود اعلیحضرت با این طرح مخالف هستند و 
نباید تصویب شود. بعدها شاه می گوید او را از مجلس 
بیرون کنید و او از مجلس اخراج می شود. یکی دیگر از 
مخالفان روزنامه نگاری بود به نام رحیم زهتاب فرد که 
اراده آذربایجان را چاپ می کرد و از وابس���تگان به سید 

ضیاءالدین طباطبایی بود.
مخال���ف دیگر ابوالقاس���م پاینده، نماین���ده نجف آباد 
بود. او فرد باسواد و سالمی بود و در دوره ای طلبه بود. 
ایشان می گویند باید در تصویب این طرح تأمل کنید؛ و 
همین باعث می شود در دور بعد اجازه ورود به مجلس 
را نداشته باشد. در نهایت مجلس با قیام و قعود الیحه 
را به تصویب می رساند. نقل می کنند اطالع این تصویب 
از چه���ار کان���ال به امام می رس���د: یکی از طرف ش���هید 
عراقی، یکی جعفر بهبهانی پسر آیت الّله محمد بهبهانی، 
یکی آیت الّله هاشمی رفسنجانی و یکی هم احتماالً آقا 
میرزا ابوالفضل )تولیت حرم حضرت معصومه( یا احتماالً 
ابوالقاسم پاینده. امام می فرمایند ابتدا الیحه را بیاورید 

بخوانم بعد در مورد آن صحبت کنم. 

قبل از ورود به بحث، واکنش امام در  «
مورد الیحه کاپیتوالسیون را توضیح دهید.
م���ا متنی تحت عن���وان ق���رارداد وین داری���م. بر پایه 
ق���رارداد وین ک���ه قرارداد خ���وب و قابل قبولی اس���ت، 
هرکسی می تواند متخصصین کشور دیگر را استخدام 
کند، در مدت معین با حقوق معین و تخصص معین تا 
او تجربیات خود را به جامعه تحویل دهد. کاپیتوالسیون 
در حقیقت این اس���ت که اوالً مستشاران را ما خودمان 
انتخاب نمی کنیم بلکه آمریکایی ها باید آن ها را انتخاب 
کنن���د. به یاد داش���ته باش���یم ک���ه مستش���اران نظامی 
آمریکایی از سال 1321 در دوره قوام السلطنه شروع به 
آمدن به ایران کردند -انگلیس���ی ها که از دوره رضاشاه 
بودند- و تا س���ال های 43 همین طور ورود آن ها افزایش 
یاف���ت. روند این افزایش از کودت���ای 28 مرداد بود. یک 
تش���کیالت مستش���اری در شهرس���تان ها هم داشتیم. 
این ها هیئت مستش���اری درس���ت کردند که رئیس هم 
داشت و مستشاران را این هیئت تعیین می کرد. دوم، 
زمان آن تعیین نشده بود و محدودیتی نداشت. سوم، 
حقوقشان هم به فرد نمی دادند بلکه به ریاست هیئت 
می دادند. مسئله ای که معضل اصلی ما بود، اینکه هر 
آمریکایی که در ایران جنایت، خیانت و یا عملی انجام 
می داد، سیس���تم قضائ���ی مملکت حق برخورد ب���ا او را 
نداشت، بلکه باید به آمریکا برود و سیستم قضائی آنجا 
او را محاکمه کند؛ اما اگر یک مقام باالی ایرانی به یک 
آمریکایی تعرض کند، سیستم قضائی باید او را محاکمه 
و مجازات کند. تفاوت آن با کاپیتوالسیونی که از سوی 

روس ه���ا در دوره قاج���ار ب���ه ما تحمیل کردن���د این بود 
که در آنجا اگر روس در ایران مرتکب جنایتی می ش���د 
سیستم قضائی ایران تنها نمی تواند او را محاکمه کند، 
باید س���فیر یا وزیر مختار یا کنس���ول در جلس���ه حضور 
داشته باشد. این رویه به معنای تعطیل شدن سیستم 
قضائی ایران در مقابل آن ها بود. آن ها حق داش���تند هر 
خیانتی بکنند و هیچ جایگاهی نظارتی بر آن ها نداشت. 
با توجه به مواد دیگر کاپیتوالس���یون، حرکت آمریکا در 

حقیقت مستعمره کردن ایران بود.

واکنش امام و دیگر علما چه بود؟ «
تا روز سوم آبان 43 ساواک متوجه نمی شود که امام 
در حال بررسی این موضوع است. امام پس از مطالعه، 
در روز س���وم مراج���ع را دعوت می کنن���د )آیات عظام 
میرزا هاش���م آملی، مرعشی، شریعتمداری و...( و بیان 
می کنند که ما باید با این مس���ئله برخ���ورد بکنیم. در 
همان جلسه )طبق اسناد س���اواک( آقای شریعتمداری 
مخالف���ت ک���رده و می گوی���د ک���ه این برخ���ورد صحیح 
نیس���ت، درگیری درس���ت نیس���ت، آق���ای خمینی هر 
کاری دلش می خواهد می کند. امام می گوید شما باید 
به عنوان تکلیف شرعی در مقابل آن ایستادگی کنید. در 
چهارم آبان مصادف با میالد حضرت فاطمه)س(، امام 
در مورد کاپیتوالسیون س���خنرانی می کنند و اعالمیه 
مفصل سه صفحه ای هم می نویسند و به شهید عراقی 
و محالتی می دهند و چند چاپخانه در تهران و قم آن را 
چاپ می کنند و در سطح وسیع انتشار می دهند. طبق 
آماری که وجود دارد، می گویند بیش از صدهزار نسخه 
چاپ شد. از طریق بازار این اعالمیه ها در شهرستان ها 
هم پخش شد. امام در سخنرانی خود آمریکا را خطاب 
ق���رار دادند، در انجمن ایالتی و والیتی دولت را خطاب 
ق���رار دادند، در 15 خرداد ش���اه را م���ورد نقد قرار دادند 
و در 4 آب���ان 1343 آمریکا را خطاب قرار دادند که تمام 
مفاس���د و مظال���م از آمریکاس���ت و گفتن���د: »آمریکا از 
انگلیس پلیدتر اس���ت، انگلیس از شوروی پلیدتر، همه 
از همه پلیدتر هستند؛ و امروز سروکار ما با آمریکاست، 
رئیس جمهور آمریکا بداند ک���ه منفورترین افراد در نزد 
ملت ماس���ت حتی اسرائیل هم اگر جنایت می کند به 

خاطر حمایت آمریکاست.«
بخش دوم تأکید ایش���ان بر تحمیل کاپیتوالسیون بر 
ایران بود و مس���تعمره شدن ایران. بخش دیگر کشیدن 
خط بطالن بر تمام مفاخر و مش���اهیر م���ا و ذلیل کردن 
م���ا در دنیا: »اگر ش���ما ادعا می کنید م���ا دارای تمدن 
ب���زرگ در ایران باس���تان بودیم پس این وابس���تگی ها به 
خاطر چیس���ت؟« امام دو نکته اساسی مطرح کرد و آن 
غیرقانون���ی اعالم ک���ردن مجلس و دولت ب���ود: »از این 
ب���ه بعد ه���ر قانونی در مجلس تصویب ش���د، قراردادی 
به تصویب دولت رس���ید، غیرقانونی اس���ت و دولت و 

مجلسین صالحیت اداره مملکت را ندارند.« از 4 آبان 
تا 13 آبان امام دس���تور می دهند در مسجد امام حسن 
عسکری)ع( در قم هریک از علما در مورد کاپیتوالسیون 
و جنای���ات رژیم و آمریکا صحبت کنن���د. اعالمیه ها و 
نوارهای امام در همه جا منتشر می شود. ساواک مرتب 

گزارش می دهد که این اعالمیه ها چه تأثیری دارند.

جریان تبعید ایشان به چه صورت بود  «
و چگونه برنامه ریزی شد؟

در 11 آب���ان 1342 ش���خصی ب���ه ن���ام ارنس���ت آر اونی 
)مس���ئول میز ای���ران در س���ازمان س���یا از س���ال 1330 تا 
1357( به ایران س���فر کرد. طبق اس���نادی که آمریکا در 
م���ورد کودتای 28 مرداد منتش���ر کرد، آمده اس���ت: ما 
در ای���ن زمینه با پلی���س تاریخی مان مش���ورت کردیم. 
او در س���ازمان س���یا بر روی ایران کار می کرد و طی این 
سال ها شش سفر به ایران داشت، عمدتاً هم با برخی از 
اساتید و شخصیت ها ارتباط داشته و مطالعاتی در مورد 
ایران داش���ت. ارنس���ت آر اونی وارد ایران می شود و در 
تشکیالت مستشاری اصفهان شروع به برنامه ریزی در 
مورد تبعید امام می کند )گویا قبالً با سیستم اطالعاتی 
ترکیه هماهنگ بود(. در 13 آبان 1343 امام را ش���بانه از 
منزل دستگیر می کنند و مستقیم به فرودگاه می برند و 
با هواپیمای نظامی به ترکیه می برند. حتی در مسیر که 
اذان صبح شده بود به او اجازه وضو گرفتن نمی دهند، 
ایش���ان تیم���م می کنن���د و داخل ماش���ین نمازش���ان را 
می خوانند. ایش���ان را به استانبول می برند. روز 14 آبان 
سرلشکر حسن پاکروان رئیس ساواک بیانیه می دهد که 
رویه آیت الّله خمینی برخالف امنیت کش���ور بود، لذا 
ایشان تبعید شد. از قبل این ها با توجه به تجربه ای که 
در مورد 15 خرداد داشتند جریانات را تحت کنترل قرار 

می دهند تا در مملکت تظاهراتی صورت نگیرد.
ام���ام را در هتل���ی در اس���تانبول بدون ن���ام نگهداری 
می کنن���د. از آنجا آیت الّله س���ید ابوالفضل خوانس���اری 
)داماد آیت الّله س���ید احمد خوانس���اری( به اس���تانبول 
م���ی رود و با حض���ور س���اواک و مأم���ور اطالعاتی ترکیه 
مالقاتی با ایشان می کند. تقاضا برای دیدار با امام زیاد 
بود حتی دانشجویان مسلمان ترکیه اعتراض می کنند 
ک���ه چرا برای دیدارش���ان ممانعت ایج���اد می کنند. در 
نهایت ایشان را به شهر دورافتاده ای به نام ورسا که 400 
کیلومتر با استانبول فاصله داشت تبعید می کنند. در 
آنجا اجازه پوشیدن لباس روحانیت نداشتند. امام تا سال 
44 در آنجا بودند. دولت آمریکا احساس خطر می کند 
و از ای���ران می خواهد که ایش���ان را منتقل کنند. همراه 
امام یک مأمور ساواک و یک مأمور از سیستم اطالعاتی 
ترکیه و زن و ش���وهری بودند که برای امام غذا درس���ت 
می کردن���د. در ای���ن فاصله آیت الّله س���ید مصطفی هم 
فعالیت خود را شروع می کند. او را دستگیر می کنند و 

نهایتاً ایشان هم در بهمن به ترکیه تبعید می شود و از آن 
زمان ایشان هم در کنار امام حضور داشتند.

در ای���ن میان مطرح ش���د که ایش���ان را به پاکس���تان 
تبعید کنند، اما نهایتاً ایش���ان را به نجف می فرس���تند 
با این اس���تدالل ک���ه در نجف مراجع بزرگی هس���تند و 
دیگر ایش���ان در آنج���ا جایگاهی نخواهد داش���ت. امام 
در عراق حدود ش���ش ماه به کارهای عادی می پردازند 
و بع���د از ش���ش م���اه درس خود را ش���روع می کنند و تا 
س���ال 49 نظریه حکومت اس���المی را مطرح می کنند. 
وقتی کتاب والیت فقیه منتشر می شود زمینه فعالیت 
برای تأسیس یک نظام اسالمی مطرح می شود. ساواک 
در نج���ف رفت وآمده���ای امام و فرزندش���ان را زیر نظر 
داشت. س���ال 55 مأمور ساواک این تحلیل را می دهد 
که آیت الّله خمینی دوران کهنسالی خود را می گذراند، 
از ایشان دیگر کاری ساخته نیست، اگر مصطفی نباشد 
ایشان هم نمی تواند کاری بکند. از این قراین برمی آید 
که حاج آقا مصطفی را به شهادت رساندند. با شهادت 

حاج آقا مصطفی عرصه جدیدی مطرح می شود.

مشخص اس���ت که چند مستشار در  «
ایران حضور داشتند؟

م���ا معتقدیم 60 هزار مستش���ار آمریکای���ی در ایران 
حضور داش���تند، اما در اسناد النه جاسوسی 35 هزار 
نفر عنوان شده بود. اگر همین را مبنا قرار دهیم، چند 
لشکر می ش���ود. اختیارات همه در دست آمریکا بود، 
حتی ش���اه هم کاره ای نبود، همه مجری سیاست ها و 
اهداف آمریکا بودن���د. این ها در ذیل منافع آمریکایی 
اقدامات���ی انج���ام می دادند. نی���از ارتش ما را نه ش���اه 
تعیی���ن می کرد نه ژنرال ه���ای ارتش، بلک���ه این آمریکا 
ب���ود که همه چیز را تعیین می ک���رد، حتی برنامه ریزی 
در م���ورد دانش���گاه؛ همه چیز در دس���ت آمریکایی ها 
بود. این قدر برایشان مهم بود که ریچارد هلمز )رئیس 
س���ازمان سیا( را سفیر آمریکا در ایران کردند. سرلشکر 
منوچهر هاش���می در کتاب داوری نوشته است: »در 
س���ال 1342 وقتی من به اداره کل هشتم آمدم سه نفر 
آمریکایی آن را اداره می کردند، تمام گزارشات به زبان 
انگلیسی بود و حتی حاضر نشدند گزارشات را به من 
بدهن���د و هم���ه را در گاوصندوقی گذاش���ته بودند.« 
اس���ناد زیادی هم در مورد تعدی آمریکایی ها به مردم 
وج���ود دارد. در حقیق���ت همان طور ک���ه کودتای 28 
مرداد یک روز نبود، مسئلۀ کاپیتوالسیون هم یک روز 
نبود. این گونه بود که با تصویب الیحه کاپیتوالسیون، 
آمریکا مدت 14 س���ال مطلق العنان در ایران حاکمیت 
داش���ت. آمریکا از کودتای 28 م���رداد در حقیقت 25 
س���ال بر ایران سلطه داشت و حاکمیت پهلوی در این 
دوران با دو مش���خصه اس���تبدادی و اس���تعماری زمام 

امور را در دست داشت. 
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واکنش ملیّون، شاه و آمریکا در خصوص مسئله کاپیتوالسیون و اعرتاض امام در گفتاری از حمید روحانی

ملی گراها تعهد کرده اند که هیچ گاه در برابر آمریکا موضع نگیرند

آیت الّله مرعش����ی نجف�ی در اقدامی مشابه 
امام در خصوص کاپیتوالسیون موض�ع گی�ری 
تندی ک�ردند. ایشان ابتدا در همان روز چهارم آبان در 
خصوص الیحه س���خنرانی ایراد می کند، ول�ی ب�ه علت 
کس���الت س���خنرانی ایش���ان ناتمام می مان���د؛ بنابراین 
بالفاصله صحبت های ایشان به صورت اعالمیه تهیه و 
توزیع می شود. در این اعالمیه چهارصفحه ای، آیت الّله 
مرعشی با اشاره به گذشته کاپیتوالسیون در ایران آمده 
است: »آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیت 
و بردگ���ی ی���ک مش���ت ملت مح���روم همچ���ون ق�انون 
وحشیانه ای را وضع کنند؛ درصورتی که فعالً تمام دول 
عقب افتاده ه�م ب�رای اح�راز اس����تقالل و کسب آزادی 
خود از قید اس���تعمار قیام نم���وده و از نعم�ت حری�ت 
برخ�وردار می باش�ند... م�ن یقین دارم که عقالی ایران 
ب���ه وضع و ح���ال ایران خندیده و ای���ن نوع تصویبات را 
رجوع به قهقرا و ارتجاع سیاه تفسیر خواهند کرد، زیرا 
مصونیتی که برای آن ها تصویب شده ب�رخالف ق�وانین 
بین الملل و دور از شرافت و انسانیت و غیرت است.« 
ایش���ان در ادامه مردم را ب�ه مب�ارزه ب�ا این تصویب نامه 
دع���وت می کند و از علما و مراجع هم می خواهند که 

نسبت به این تصویب نامه سکوت نکرده و مردم را آگاه 
کنند. ایشان در واکنش به دستگیری و تبعید امام هم 

اعالمیه شدیداللحنی را صادر کردند.

طالب قم و دعوت به تجمع
ط���الب ح���وزه علمی���ه ق���م در نش���ریه انتق���ام ب���ه 
الیح���ه مصونیت مستش���اران آمریکایی و تبعید امام 

خمینی)ره( اعتراض کردند. حوزه علمیه قم نس���بت 
به بازداش���ت ام����ام اعالمی����ه ای ص�ادر و خواس����تار 
تعطیل�ی مغازه ها و اعتصاب عمومی می شود. آن ها 
در ی���ک اعالمی���ه دیگر به ای���ن مس���ئله می پردازند: 
»اگ���ر این وطن فروش���ان ش����خص ایش����ان را موقت�اً از 
م�ا گرفتن�د، اهداف عالیه ایش���ان را نمی توانند از ما 
بگیرند. اکنون نوبت شماست سعی کنید که وظیفه 
مقدس خود را درست انجام دهید.« آنان همچنین 
دو نام���ه نی���ز در خصوص لزوم برگزاری جش���ن نیمه 
ش�عبان و حمای�ت از امام صادر کردند: »بدین وسیله 
از عموم طبقات به خصوص آقای�ان روح�انیون دع�وت 
می ش����ود روز یکش���نبه که مصادف ب����ا م�یالد یگان�ه 
مص�ل���ح جه�ان و ویران کنن�ده کاخ ه�ای س����تمگران و 
نابودکننده زمامداران خودپرس���ت و بی ایمان است، 
س����اعت چه�ار بع�دازظهر ب�رای بزرگداش����ت ش���عائر 
مذهب���ی و اظهار پش���تیبانی و حمای����ت از پرچم دار 
عظیم الش����أن ش����یعه، حض����رت آیت الّل���ه خمینی و 
اب���راز انزج���ار از دس���تگاه جب���ار حاکم���ه در صح���ن 
بزرگ حضرت معصومه)علیهاالس���الم( حضور به هم 

رسانند.« 

احیای کاپیتوالسیون

گاه
ید

کاپیتوالسیون )CAPITULATION( در لغت به معنی سازش د
و تس���لیم می باش���د و از واژه التین )CAPITALARE(  به معنای 
شرط گذاشتن گرفته شده است و بر قراردادهایی اطالق می شود 
ک���ه به موجب آن اتباع یک کش���ور قدرتمند در قلمرو یک دولت 

ضعیف با گرفتن مصونیت، مشمول قوانین کشور خویش می شوند.
پیدای���ش کاپیتوالس���یون ب���ه قرن های چهارم تا شش���م هج���ری مربوط 
می ش���ود که در »بیزانس« نس���بت به اتباع شهرهای پیش���رفته آن زمان 
ایتالیا مانند »ژن« و »پیزا« حقوق ویژه ای داده شده بود. کاپیتوالسیون 
در اواس���ط قرن 12 هجری ش���کل جدیدی به خود گرفت و به طور یک جا 
و تحمیلی از طرف دولت های اس���تعمارگر اروپایی بر کش���ورهای ش���رق 

تحمیل شد.
رژیم کاپیتوالس���یون در ایران به دنبال قرارداد ترکمانچای رسماً حاکم 
ش���د و پس از روس���یه تزاری بس���یاری دیگر از دولت ه���ای مقتدر مانند 
استعمار انگلیس، اس���پانیا، ایتالیا، هلند، فرانسه، آلمان، بلژیک و آمریکا 
این امتیاز را از زمامداران ناالیق آن روز ایران برای اتباع خود گرفتند و با 
برخورداری از این امتیاز غیرقانونی از هیچ جنایت و خیانتی نس���بت به 

ملت ایران کوتاهی نکردند.
با رش���د فکری و آگاهی ملت ایران در س���ایه روشنگری های روحانیون، 
مبارزه ای ش���دید و همه جانبه برای الغای قرارداد کاپیتوالسیون آغاز شد 
و س���رانجام در سال 1348 هجری قمری )پس از گذشت بیش از یک قرن 
از تحمیل رس���می کاپیتوالسیون بر ایران( مبارزات مقدس ملت ایران به 

نتیجه رسید و رژیم دست نشانده آن روز مجبور به الغای آن شد.
رژی���م ش���اه به منظور عوام فریب���ی، لغو کاپیتوالس���یون را از افتخارهای 
پدر خائنش می ش���مرد و بارها در س���خنرانی ها و نوش���ته هایش ش���اهانی 
را ک���ه تن به ذلت داده و رژیم کاپیتوالس���یون را پذیرفته بودند نکوهش 
می ک���رد. لیکن دیری نپایید که خود او پس از گذش���ت 37 س���ال از لغو 
کاپیتوالس���یون در ای���ران با کمال گس���تاخی و بی ش���رمی، ب���ا مصونیت 
بخش���یدن ب���ه مستش���اران نظام���ی و دیگ���ر تبعه آمری���کا در ای���ران رژیم 
کاپیتوالسیون را در ایران احیا کرد و ننگ ابدی را برای خود به بار آورد.
احیای رژیم کاپیتوالسیون یکی از رهاوردهای رفرم آمریکایی »انقالب 
س���فید« بود که به دس���ت ش���اه و باند ارتجاع بر ملت ایران تحمیل شد. 
این امتیاز ننگین در پی سقوط شاه و واژگونی نظام شاهنشاهی در ایران 
ملغی شد و ملت ایران با یورش به سفارت آمریکا و تصرف النه جاسوسی 
انتقام خود را از جنایتی که آمریکا با تحمیل کاپیتوالس���یون نس���بت به 
ای���ن ملت روا داش���ته بود، گرفت و دماغ پر ِکبر و نخوت ش���یطان بزرگ 

را به خاک مالید.

عکس العمل ملی گراها در برابر تصویب کاپیتوالسیون در 
مجلس شورای ملی

به ج���ز حضرت ام���ام و برخی از علما و روحانیون هیچ ی���ک از ملی گراها و 
سازمان های سیاسی در برابر احیای رژیم کاپیتوالسیون در ایران واکنشی از 
خود نشان ندادند. آن ها در آن روزگار سیاه که شاه ایران را در طبق گذاشت 
و به ش���یطان بزرگ بخش���ید و عظمت ایران را لگدمال ساخت، کوچک ترین 
واکنشی از خود بروز ندادند و حتی از صدور چهار سطر اعالمیه و اظهار تأثر 
از این قرارداد ننگین نیز خودداری کردند. نه جبهه ملی و نهضت آزادی و نه 
گروه ها و جمعیت های مرموز دیگر که امروز در خانه های خود آرمیده اند و 
پیوسته شب نامه و ننگ نامه علیه جمهوری اسالمی صادر می کنند، در آن 

روز نفس نکشیدند.
نکت���ه درخور توجه اینکه نهضت آزادی در پی اعتصاب تاکس���ی رانان در 
ته���ران که به عنوان اعتراض به ب���اال رفتن نرخ بنزین صورت گرفت و تقریباً 
هفت���ه ای پ���س از تبعی���د امام ب���ود، اعالمیه صادر ک���رد و از ای���ن اعتصاب 
پشتیبانی کرد و حتی تبعید امام را نیز محکوم کرد، اما از اعتراض و محکوم 

ک���ردن کاپیتوالس���یون خودداری کرد. چون پای منافع آمری���کا در کار بود و 
ملی گراها تعهد کرده اند که هیچ گاه در برابر سیاست آمریکا موضع نگیرند 
و برخالف منافع شیطان بزرگ حرکتی نکنند. چقدر خنده دار است که این 
خودباخته ها امروز دل سوز ایران شده اند و برای ملت اشک تمساح می ریزند!

واکنش رژیم شاه و آمریکا در برابر سخنرانی امام علیه 
کاپیتوالسیون

ش���اه و آمریکا هم پیش از س���خنرانی و هم پس از آن واکنش هایی از خود 
نشان دادند. وقتی این خبر پیچید که امام بر آن است بر ضد احیای رژیم 
کاپیتوالس���یون در ایران به افش���اگری دس���ت بزند و سخنرانی کند، یکی از 
عوام���ل و مهره ه���ای مرموز رژیم روانه قم ش���د تا ام���ام را از حمله به آمریکا 
برحذر دارد. این فرد که مش���خص نبود از س���وی رژیم شاه یا سفارت آمریکا 
هدای���ت می ش���ود، وارد قم ش���د و چن���د روزی تالش کرد که با ام���ام دیدار 
کند؛ لیکن امام او را به حضور نپذیرفت و ناچار به مالقات آیت الّله ش���هید 
حاج س���یدمصطفی خمینی رفت و هش���دار داد که ام���روز حمله به آمریکا 
به مرات���ب از حمله به ش���خص ش���اه خطرناک تر اس���ت... آمری���کا هیچ گونه 
اعتراضی به سیاس���ت خود را تحمل نمی کند، لذا به امام برس���انید که اگر 
تصمیم دارند درباره کاپیتوالس���یون س���خنی بگویند، از حمله و اعتراض به 
آمریکا خودداری کنند. این خبر که به امام رسید، ایشان دریافتند که نقطه 
آسیب پذیری دشمن در کجاست، لذا هم در اعالمیه و هم در سخنرانی خود 
شدیداللحن ترین حمله به آمریکا تا آن روز را انجام دادند. امام در سخنرانی 
آتشین خود فریاد سر دادند: »رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین 

افراد بشر است در دنیا پیش ملت ما.«
یک����ی از ویژگی ه����ای ام����ام ای����ن بود ک����ه همیش����ه مترصد ب����ود ببیند نقطه 
آسیب پذیری دشمن در کجاس����ت و دشمن روی چه مسئله ای حساس است، 
ضربه را از همان نقطه وارد می کرد. پیش از قیام 15 خرداد 42 وقتی امام خبردار 
ش����د که س����اواک عده ای از روحانیون تهران را فراخوانده است و پیشنهاد داده 
است که در منابر و مساجد علیه شاه و اسرائیل حرفی نزنند و هر چیز دیگری 
که می خواهند بگویند، در نطق آتشین عاشورای خود تندترین و شکننده ترین 

سخنانی را که تا آن روز علیه شاه و اسرائیل نزده بودند بر زبان آوردند.
ش����اه و ش����یطان بزرگ، امام را از ایران بیرون کردند لیکن هیچ گاه نتوانستند 
اندیشه، راه و خط او را از دل ملت ایران بیرون کنند. ملت مسلمان و قهرمان پرور 
ایران راه امام را با فداکاری و ایثارگری ادامه دادند تا سرانجام توانستند انقالب 
اسالمی را به پیروزی برسانند و شاه و شیطان بزرگ را با خفت و خواری از ایران 
بی����رون برانن����د و رهبر عزیز و امام بزرگوار خود را با س����الم و صلوات به کش����ور 
بازگردانند. این انقالب تا بیرون راندن شیطان بزرگ و دیگر جهان خواران از همه 

کشورهای اسالمی و سرزمین های مستضعف نشین ادامه خواهد یافت.  

آیت اللّه شهاب الدین مرعشی نجفی همراه با امام
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بهاره داداشی: پیش از کودتای 28 مرداد سال 1332، شاه در مقابل 
دول���ت ب���ه الک دفاعی فرو رفت���ه بود و به دنبال فرصت���ی برای احیای 
جایگاه قدرت خود بود. تحقق این مطلوب پس از وقوع کودتا و به کمک شرایط 
جهانی و انتخاب کندی به عنوان رئیس جمهور آمریکا فراهم شد. آمریکا که پس 
از پایان جنگ جهانی دوم در مبارزه ای تسلیحاتی و ایدئولوژیک با شوروی قرار 
گرفته بود، برای حفظ مناطق تحت نفوذ خود از تسلط نظام های کمونیستی در 
این کشورها، با چرخشی سیاس���تمدارانه خواهان اعطای آزادی های اجتماعی و 
فعالیت های سیاسی به این کشورها شد. کندی )رئیس جمهور آمریکا( به عنوان 
مج���ری و نماین���ده این سیاس���ت ب���ود و پس از آیزنه���اور سیاس���ت های آمریکا را 
رهبری می کرد. محمدرضاش���اه نیز در تالش بود برای حفظ حمایت های آمریکا 
در جه���ت همکاری و پیش���برد برنامه های پیش���نهادی و اجرای���ی آن گام بردارد. 
یک���ی از آزادی ه���ای اجتماعی و سیاس���ی در راس���تای این هدف، اجازه تش���کیل 
اح���زاب جدید ب���ود و به نوعی برای رژیم مش���روعیت زایی می نمود. بااین وجود، 
این احزاب بایس���تی در چهارچوب سیاست های مدنظر بودند تا امکان فعالیت 

برای آن ها فراهم می شد.
 در مقاب���ل گس���ترش تفکرات 
نی���از  جه���ان  در  چپ گرایان���ه 
به حض���ور اف���رادی ب���ا تمایالت 
غرب گرایان���ه وجود داش���ت که 
بی���ش از هم���ه ای���ن روحی���ه در 
بی���ن تحصیل کردگانی در اروپا و 
آمری���کا بود که پس از بازگش���ت 
ب���ه کش���ور ب���ه دنب���ال فرصت���ی 
ب���رای کس���ب ق���درت و فعالیت 
سیاس���ی، اجتماعی و اقتصادی 
ت���الش  در  آمریکایی���ان  بودن���د. 
بودند طیف گسترده و جدیدی 
از نخب���گان سیاس���ی، اقتصادی 
حاکمی���ت  ب���ه  را  اجتماع���ی  و 
وق���ت تزری���ق کنن���د ک���ه عالوه 
ب���ر اعتم���اد متقابل قادر باش���ند 
تصویر جدیدی را که آمریکاییان 
از آین���ده سیاس���ی، اقتص���ادی و 
اجتماعی ایران در ذهن داشتند 
محقق سازند. حسنعلی منصور 
تحصیل ک���ردگان  همی���ن  از 
ب���ود ک���ه ضم���ن ارتب���اط بس���یار 
نزدی���ک ب���ا آمریکایی ه���ا، اف���کار 
در  نف���وذ  از  بلندپروازان���ه ای 
قدرت را در س���ر می پروراند. در 
واقع آمریکایی ه���ا در فکر ایجاد 
ح���زب ی���ا جنبش���ی بودن���د ک���ه 
بتواند طبقات متوس���ط شهری، 

تکنوکرات ه���ا و روش���نفکران را جلب و بس���یج کن���د و از این راه جانش���ینی برای 
جبهه ملی پدید آورند؛ کانون مترقی به رهبری حس���نعلی منصور خود را به سان 

چنین تشکیالتی معرفی کرد.
»بر اس���اس اس���ناد س���فارت آمریکا در ایران، هم ش���اه و هم دولت و س���فارت 
آمری���کا حمای���ت از منص���ور را در جه���ت س���ازش ب���ا دول���ت آیزنه���اور و کن���دی 
می دانس���تند. مدت ها بود که آمریکا خواستار اصالحات سیاسی در ایران بود. 
نخس���ت دولت آیزنهاور و س���پس کندی به تأکید و به روشنی به شاه می گفتند 
که بخش���ی ض���روری از این اصالح���ات مبرم سیاس���ی، برکش���یدن تکنوکرات ها 
اس���ت. گزارش هایی از س���فارت آمریکا مؤید این واقعیت هس���تند که س���فارت 
آمریکا حمایت ش���اه از منصور را گامی در جهت دوس���تی با آمریکا می دانست. 
منص���ور و اکثر اعضای کان���ون ترقی هم تکنوکرات بودند، ه���م به طرف داری از 
آمریکا و به روابطی ویژه با یاتسویچ، رئیس دفتر سیا در تهران شهرت داشتند.« 

)نگاهی به شاه، عباس میالنی، ص 350(
 در راس���تای فراهم آوردن تمهیدات الزم ب���رای تحقق این اهداف، زمینه های 
تکوین و شکل گیری هسته های اولیه کانون مترقی فراهم آمد. حسنعلی منصور 
در اواخر دهه 30 با همراهی عده ای از همفکران و دوس���تانش گروهی سیاس���ی 
ب���ه ن���ام »کانون مترقی« تش���کیل داد که از همان آغاز تح���ت حمایت و هدایت 
ضمنی یا مس���تقیم محافل آمریکایی و طرف داران سیاس���ت آن کش���ور در ایران 

ب���ود. منصور از همان آغاز کوش���ید افراد تحصیل ک���رده و درعین حال متمایل به 
غ���رب و آمری���کا را به عضوی���ت کانون مترق���ی بپذیرد. اعضای ای���ن کانون همه 
تحصیل کرده های آمریکا و اروپا بودند. حسنعلی منصور به عنوان نماینده حفظ 
منافع آمریکا در ایران فعالیت می کرد و از برجسته ترین اقدامات سیاسی وی به 
نفع آمریکا، دفاع از قانون کاپیتوالسیون و ترغیب نمایندگان مجلس به تصویب 

آن بود.
گس���ترش و نف���وذ آمری���کا، دولت آمریکا را بر آن داش���ت تا جه���ت حفاظت از 
منافع���ش عده بس���یاری از مستش���اران و نیروهای خود را به ای���ران اعزام کند و 
چ���ون اقام���ت این ع���ده در ایران نیازمند حفاظ���ت جانی و مالی آن ه���ا بود، لذا 
دول���ت آمری���کا تصمیم گرف���ت تا کاپیتوالس���یون یا همان ح���ق مصونیت قضائی 
را درب���اره نیروهای���ش در ای���ران به اج���را درآورد. کانون ترقی نی���ز در حمایت از 
دولت علم در اجرای سیاس���ت های آمریکایی و به خصوص اصول شش گانه شاه 
و ملت فعال بود و حس���نعلی منصور به عن���وان عامل اصلی جلب نظر نمایندگان 
برای تصویب قانون کاپیتوالسیون -که نقض آشکار حاکمیت و استقالل قضائی 
ای���ران ب���ود- ش���ناخته ش���د. این 
اقدام با واکنش محافل مختلف 
اجتماعی و به خصوص مذهبی 
ب���رای  »منص���ور  ش���د.  مواج���ه 
ترغی���ب نماین���دگان مجل���س به 
تصوی���ب الیح���ه کاپیتوالس���یون 
در مجل���س حاض���ر ش���د و ادع���ا 
کرد که این نوع قرارداد مختص 
ای���ران نیس���ت و دول���ت آمری���کا 
ب���ا هم���ه متح���دان خ���ود  را  آن 
ب���ه دروغ  وی  می کن���د.  امض���ا 
مدع���ی ش���د ک���ه ای���ن ق���رارداد 
نس���بت  بیش���تری  مصونی���ت 
ب���ه قرارداده���ای مش���ابه ب���رای 
شهروندان و س���ربازان آمریکایی 
ایجاد نخواهد ک���رد. منصور در 
پاس���خ به نگرانی آمریکایی ها در 
م���ورد این ادع���ا تأکی���د کرد که 
مجب���ور ب���وده ب���رای جل���ب نظر 
نماین���دگان دروغ بگوید؛ چراکه 
در قرارداد پیش���نهادی به ایران، 
برخ���الف کش���ورهای دیگ���ر، نه 
تنه���ا س���ربازان و مستش���اران در 
هم���ه س���اعات مص���ون بودن���د، 
بلک���ه خانواده ه���ای آن ه���ا هم از 
مصونی���ت تمام وق���ت برخوردار 
می ش���دند.« )نگاه���ی به ش���اه، 

عباس میالنی، ص 382(
واکن���ش  در  امام خمین���ی)ره( 
به این اقدام منصور، در س���خنرانی ش���ورانگیزی مردم را متوجه مفاس���د چنین 
الیحه ای کرد: »آیا  ملت  ایران  می داند در این  روزها  در م�جلس چ�ه گذشت؟... 
می دان���د  مجلس  به پیش���نهاد دولت س���ند بردگ���ی ملت ای���ران را امضا کرد؟... 
به ح�س���ب ای����ن رأی  ننگین ، اگر یک مستش���ار آمریکایی ی�ا ی�ک  خ�ادم  مستش���ار 
آمریکای���ی  به  یکی  از مراجع تقلید ای����ران،  ب�ه یکی از افراد محترم  ملت، به یکی 
از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی بکند، هر خیانتی  ب�نماید، پلی�س  
حق بازداش���ت او را ندارد ، محاکم  ای�ران  ح�ق  رس���یدگی  ن�دارد؛ ولی اگ�ر  ب�ه  یک 
سگ آن ها تعرضی  بشود پلی�س ب�اید دخالت کند ،دادگاه باید رسیدگی نماید.« 

)صحیفه امام، جلد اول، ص 109(
در س���خنرانی دیگ���ر، امام خمینی)ره( بر مفاس���دی که این الیح���ه برای دین و 
امنیت اجتماعی مردم به دنبال داش���ت به شدت هشدار داده و از رأس تا ذیل 
جامع���ه را مخاطب ق���رار داد و تصریح ک���رد: »آمریکا از انگلی���س بدتر، انگلیس 

از آمریکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر؛ همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر.«
یک روز بعد از سخنرانی امام، حسنعلی منصور در سخنانی در مجلس سنا از 
الیحه مذکور دفاع و س���خنان امام را تحریک آمیز و تأس���ف بار خواند. پس از این 
ماجرا امام خمینی)ره( تبعید ش���د. عملکرد منصور بهانه کافی به دس���ت هیئت 
مؤتلفه اس���المی برای اعدام انقالبی وی فراهم کرد و در تاریخ اول بهمن 1343 

اعضای این گروه منصور را در مقابل مجلس شورای ملی ترور کردند. 

فرجام تلخ مهره آمریکا در ایران
حسنعلی منصور حامی اصلی تصویب و اجرای قانون کاپیتوالسیون، تحصیل کرده آمریکا 

و مورد حمایت شدید این کشور بود

پایان یک رؤیا

خواب آمریکا برای ایران با پیروزی 
انقالب اسالمی تعبیر نشد

آرزو زینالی: جهان دو جنگ جهانی را از سر 
گذراند. معادالت قدرت و جبهه بندی های آن 
و منافع���ی که در بین کش���ورهای متحد و موافق با هم 
تعقی���ب می ش���د، اگرچ���ه متف���اوت بود، ماهی���ت این 
جنگ ها نیز با هم تفاوت داش���ت. روزگاری استعمار و 
تس���لط ابزاری و حضوری در سرزمین های تحت اشغال 
برای کشورهای پیروز در جنگ هدف بود، اما با گذشت 
زم���ان و کش���ف منابع و ثروت های زیرزمینی و رش���د و 
گسترش مبارزات آزادی خواهانه اجتماعی و ارتقا سطح 
آگاهی ملت ه���ا، قدرت ها نقاب ع���وض کردند ولی از 
اه���داف خود و س���ودی که مستعمراتش���ان ب���رای آن ها 
داشت، نگذشتند. در پایان جنگ جهانی دوم معادالت 
قدرت نیز تغییر یافت و اس���تعمارگران روس و انگلیس 
مجبور به تقسیم منابع ثروت با آمریکا شدند و ژئوپلتیک 
به عنوان ابزاری برای کس���ب قدرت، به موضوع رقابت 

قدرت های استعماری تبدیل شد.
ب���ا طرح دکترین انزواگرایی توس���ط مونروئه در س���ال 
1823، آمریکا تا جنگ جهانی اول وارد تحوالت بین المللی 
نش���د، اما با خروج ایاالت متحده آمریکا از انزواگرایی، 
پس از جنگ و ورود به صحنه نظام بین الملل، این کشور 
نی���ز با پی ب���ردن به ش���اخصه های م���ادی ژئوپلتیک در 
کشورهای حوزه خلیج فارس سیاست های خود را در این 
منطقه عوض و برای نفوذ در این کش���ورها برنامه ریزی 
ک���رد. در این زمان دیگر هژمون���ی از طریق به کارگیری 
زور و س���رکوب پاسخ گو نبود؛ ازاین رو با در پیش گرفتن 
سیاس���ت های فریبنده تری در قالب اعطای آزادی های 
اجتماعی و سیاس���ی و نیز نفوذ نیروه���ای تابع و وفادار 
خ���ود و حمایت از آن ها وارد می���دان رقابت با ابرقدرت 
ش���رق یعنی ش���وروی ش���د. بعد از جنگ جهانی دوم تا 
پای���ان جنگ س���رد، ایاالت متحده با مدیری���ت تعامل و 
تقابل ژئوپلیتیک با شوروی، حفظ اتحادیه نظامی غرب، 
مدیری���ت رواب���ط درون اتحادیه، مخالفت با اس���تعمار 
س���نتی، برقراری نظم جدید در کشورهای جهان سوم، 
حاکمیت دالر، ایجاد نهادهای پولی و مالی بین المللی، 
فراهم سازی کاالهای عمومی نظام بین الملل مثل امنیت 
و سرمایه های عمومی، جلوگیری از تغییرات اجتماعی 
رادیکال در اروپا و ایجاد اشتغال و رفاه اقتصادی در این 
قاره س���عی کرد پایه های ش���کل گیری هژمونی خود در 
س���طح جهان را محکم کند. سیاس���ت های آمریکا برای 
کشورهای تحت سلطه فریبنده تر بود، چراکه در قالب 
جنگ نرم وارد شد و حساسیت کمتری در این کشورها 
ب���رای به راه افتادن اعتراض���ات اجتماعی و برانگیختن 
ِعرق ملی برمی انگیخت و احتمال نفوذ کمونیسم را نیز 

کاهش می داد.
 آمریکا بر پایه دکترین ترومن به همه کسانی که علیه 
کمونیسم می جنگیدند کمک مالی و نظامی می کرد. 
دولت های ترکی���ه و یونان که پس از جنگ جهانی دوم 
در حال مقابله با شورش های کمونیستی بودند، اولین 
دولت های���ی بودند که طبق دکتری���ن ترومن از حمایت 
آمریکا برخوردار ش���دند. جنگ ُکره که طی آن نیروهای 
نظامی آمریکا با حمله به کره سعی در جلوگیری از نفوذ 
کمونیس���م در آن کردند و دخالت آمریکا در افغانستان 
نی���ز ک���ه در آغاز ب���ا هدف حف���ظ این کش���ور در مقابل 
خطر کمونیس���م و نفوذ شوروی انجام گرفت. ایران نیز 
به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای این منطقه بسیار 
م���ورد توجه آمریکا بود و با واگ���ذاری وام های متعدد و 
تجهیز ارتش شاهنشاهی و نفوذ افراد وابسته به خود در 
قدرت س���عی در تأمین منافع خود داشت و تا پیروزی 
انقالب اس���المی در تحقق این ه���دف موفق بود؛ لکن 
این پیروزی انقالب اسالمی بود که معادالت آمریکا در 

منطقه را برهم زد.  
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کاپیتوالسیون به روایت اسناد

تبعید؛ نسخه ساواک برای امام
یک��ی از رخدادهای مهم تاریخ معاصر ایران که از طرفی اس��تقالل ایران را مخدوش می کرد و از 
طرفی جرقه نهضت انقالب اس��المی به رهبری ام��ام خمینی را زد، تصویب الیحه حق قضاوت 
کنسولی آمریکا موسوم به کاپیتوالسیون است. در زیر به روایت چند سند از انبوه اسناد مربوط به هنگامۀ 

تصویب الیحه و واکنش امام خمینی)ره( و تصمیم رژیم پهلوی به تبعید امام به ترکیه می پردازیم.
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برای مطالعه بیشرت

گزارش خیلی محرمانه ساواک در خصوص الیحه 
مصونیت سیاسی مستشاران آمریكایی مقیم ایران

توضیح سند: در سال 1964 مقامات آمریکایی جهت مستشاران نظامی 
خود در ایران تقاضای مصونیت سیاس���ی نم���وده و قرار بر این گردیده که 
جهت 87 نفر )50 نفر درجه دار و 27 نفر افس���ر( که طبق دول س���ازمانی 
جمع کل مستش���اران نظامی در ایران می باشند، درصورتی که نامبردگان 
حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند، موضوع 
رس���یدگی از صالحیت مقام���ات قضائی ایران خارج و متهم بایس���تی به 
خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطالع مقامات ارتش 
و قضائی ایران برسد؛ و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینان 
بیشتر قرار بر این گردیده، درصورتی که این گونه نظامیان مرتکب جرم گردند، قبالً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان 
)فقط برای 87 نفر( به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام الزم طبق قرارداد به عمل آید. اینک شایع است موضوع استفاده 
از 87 کارت مصونیت سیاس���ی به حدود 700 نفر که حتی ش���امل راننده، س���رباز و تکنس���ین ش���ده، رسیده و نامبردگان جهت 

گریز از جرائمی که مرتکب می گردند برخالف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارت های 87 نفر را به 700 نفر رسانیده اند.

دستور فوری و محرمانه سرلشکر پاکروان رئیس ساواک کشور به همه 
مراکز ساواک ایران در خصوص مراقبت های الزم درباره تبعات و تشنجات 

احتمالی پس از تبعید امام خمینی)ره(

نظر به اینکه امروز آیت الّله خمینی 
از کش���ور تبعید ش���ده اس���ت، برای 
عکس العمل ه���ای  از  جلوگی���ری 
احتمال���ی، هش���یاری و مراقب���ت تام 
را مب���ذول داش���ته باش���ند و از ه���ر 
تحریک و تش���نج ش���دیداً و بالدرنگ 

جلوگیری نمایند.

گزارش خیلی محرمانه ساواک در 
خصوص جلسه روحانیون در منزل 

سید حسین قاضی طباطبایی و تصمیم 
امام خمینی)ره( به سخنرانی در روز 
چهارم آبان 43 علیه کاپیتوالسیون

موضوع: جلسه روحانیون
براب���ر اطالع، جلس���ه هفتگ���ى روحانیون س���اعت 19 روز 2 /8 /43 در منزل س���ید حس���ین قاضى 
طباطبایى تشکیل و آقایان، خمینى، آملى، نجفى، حائرى در جلسه شرکت داشتند. بااینکه از آقاى 
شریعتمدارى هم دعوت شده بود لکن او از شرکت در جلسه خوددارى نموده. آقاى خمینى قصد 
دارد روز دوش���نبه که چهار آبان مصادف با تولد حضرت زهرا ]س���الم الّله علیه[ مى  باشد، در منزل 
خود سخنرانى نماید و احتمال دارد در سخنرانى خود راجع به تدریس بانوان در مدارس مردانه و 
همچنی���ن مصونیت اتباع خارجى از دولت انتقاد کند و مطالب دیگرى در این زمینه اظهار دارد. 
ضمن���اً گویا ]آیت الّله[ خمینى اعالمیه  اى در این مورد در تهران چاپ کرده که امکان دارد فردا در 

تهران پخش شود و نمونه آن هنوز به دست نیامده است.

گزارش سرهنگ افضلی  از آنکارا به ساواک تهران 
درباره جزئیات تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه

در اجرای امر، س���اعت 8 صبح چهارش���نبه 13 آبان به اتفاق شخص 
م���ورد نظ���ر ]به[ وس���یله هواپیما ب���ه طرف آن���کارا پرواز نم���وده، اولین 
صحبت ایش���ان خطاب ب���ه اینجانب در هواپیما این ب���ود: »من برای 
دف���اع از وطنم تبعید ش���دم.« پس از 3 س���اعت و 30 دقیقه پرواز در 
فرودگاه آنکارا پیاده شدیم. در سالن فرودگاه یکی از مأمورین امنیتی 
ترکیه جلو آمده، پس از بیان نام اینجانب و معرفی خود به نام مأمور، 
ابتدا به زبان ترکی، س���پس آلمانی صحبت نمود. در فاصله کوتاهی 
به اتفاق ش���خص مورد نظر و مأمور معرفی ش���ده، ب���ا اتومبیل پس از 
طی 35 کیلومتر به آنکارا رسیده، مستقیماً به هتل بلوار پاالس طبقه 
چهارم، اتاق 514 که قبالً آماده ش���ده بود، مستقر شدیم. پس از 24 
س���اعت توقف، چون محل استقرار مشکوک به نظر می رسید، طبق 
ط���رح قبلی ]به[ وس���یله مأمورین ابتدا محل دیگری انتخاب ش���د، 

سپس در ساعت 2 بعدازظهر پنجشنبه 14 آبان به وقت آنکارا با مراقبت کامل ]به[ وسیله دو نفر مأمور ترک به محل جدید طبقه 
8 واقع در خیابانی که اسم آن را نمی دانم منتقل گردیده که وسایل استراحت کامالً مهیا می باشد و نسبت به مکان اول دارای 
حفاظت بیش���تری اس���ت. روحیه شخص مورد نظر ]یعنی امام خمینی[ نس���بت به روز اول بهتر است و در محل جدید، برنامه 
روزانه اش بیش���تر اس���تراحت و تالوت قرآن و ادای نماز و صرف غذا اس���ت و گاهگاهی هم کلمات ترکی را یادداشت می نماید؛ 
ول���ی نبای���د وی را تنها گذاش���ت. به علت کنج���کاوی مخبرین جراید ترکیه و خبر منتش���ره از رادیو ایران و انتش���ار خبر دیگری 
در روزنامه مورخ 5 نوامبر به نام yenl gazete ترکیه در نظر اس���ت تا چند روز دیگر به بورس���ا، یکی از ش���هرهای ترکیه که در 

سیصدوبیست کیلومتری غرب آنکارا می باشد، منتقل گردد.


