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  خطاي بزرگ منصور

  منیژه صدري

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

الملل خصوصي بوده و ماية بروز مجادالت  قضاوت كنسولي يكي از مھمترين مباحث مربوط به تابعیت در حوزة حقوق بین

  .ھاي اخیر گرديده است و ماجراھاي تاريخي زيادي در طول تاريخ به ويژه سده

براي اتباع بیگانه و مجازات مجرمین ساكن در گرچه ممكن است كاپیتوالسیون به معني حق قضاوت كنسولي 

كشورھاي غیرمتبوع براساس حقوق كشور تابعه آنھا عادي و ساده تلقي شود، اما اصًال اينگونه نیست و اين مساله 

كشوري كه . تواند در معرض خطر قرار دھد به قدري پراھمیت است كه استقالل و حتي تمامیت ارضي كشوري را مي

را براي اتباع خويش كسب نمايد عمًال حاكمیت كشور امتیازدھنده ) كاپیتوالسیون(ق قضاوت كنسولي توانسته باشد ح

توانند كشور مزبور را بخشي از خاك كشور  بر اتباع خود و اموال و امالك آنھا را از میان برداشته و شخص بیگانه مي

وع آن شخص بیگانه براي دستیابي به اھداف حتي ممكن است از اين ھم فراتر رود و دولت متب. خويش تلقي نمايد

استعماري خود قوانین مربوط به مجازاتھاي خاصي را تا سرحدامكان خفیف و نازل قرار دھد و دست اتباع خود را در 

بنابراين اصل مقوله كاپیتوالسیون يك . ھرگونه اقدام ضدفرھنگي و ضدسیاسي يا اقتصادي در كشور مقابل بازگذارد

  .الملل خصوصي و مباحث مربوط به تابعیت است مھم در حقوق بینموضوع بسیار 

نظر از سوابق تاريخي  حال بايد با دقت فراوانتري موضوع كاپیتوالسیون در ايران را مورد مطالعه و بررسي قرارداد و صرف

نجش و ارزيابي دقیق بار آن در تاريخ معاصر را مورد س آن كه به عھد مغول يا عصر صفويه بازگردد، مصداق بارز و اسف

الدوله نداشت  وثوق ١٩١٩وزيري حسنعلي منصور دست كمي از قرارداد  تصويب كاپیتوالسیون در زمان نخست. قرار داد

  .و عدم مخالفت با آن به منزلة سكوت در مقابل سلطة بیگانه بر ايران بود

ة مبارزات سیاسي گرديد و گرچه مخالفت به عرص) ره(عیار حضرت امام خمیني لذا عظمت اين رويداد باعث ورود تمام

با آن موجب تبعید آن حضرت گشت، در درازمدت ريشه سلطه امريكا را از ايران بركند و نقطة عطف انقالب اسالمي 

  .پردازد مقاله حاضر به اين موضوع بیشتر مي. شد

  

برخي نیز  i.دانند دنامة تركمنچاي مياغلب محققان ريشة تاريخي پیدايش كاپیتوالسیون در ايران را از زمان انعقاد عھ

اعزام  ii.گردد برآنند كه سابقة تاريخي اعطاي امتیاز به بیگانگان، از جمله كاپیتوالسیون، به دورة مغوالن بازمي

ايلخانان مغول . گرفت میسیونھاي مختلف از طرف كلیساي كاتولیك رم به امپراتوري مغول با اھداف متعددي انجام مي

ه اروپائیان امتیازاتي به آنھا دادند كه ھرچند با اعطاي حق كاپیتوالسیون پس از عھدنامة تركمنچاي براي جلب توج

را براي اعطاي امتیاز   تفاوت داشت، بايد آن را در زمره اولین امتیازاتي دانست كه در ايران به بیگانگان داده شد و زمینه

  .ھاي بعدي مھیا كرد در دوره

كه تمام مسائل مربوط به سابقة تاريخي كاپیتوالسیون يا حق قضاوت كنسولي، را مورد بررسي اين مقاله بر آن نیست 

بلكه تنھا براي ورود به بحث سعي خواھد شد به طور مختصر به معنا و مفھوم كاپیتوالسیون و سابقة . قرار دھد

وزيري حسنعلي منصور و احیاي  نخست ويژه دورة نقطة تمركز اين مقاله بر زمان پھلوي دوم، به. تاريخي آن اشاره شود

علل اصلي اعطاي مصونیت سیاسي به امريكائیان در اين تاريخ چه بود؟ خبر . باشد كاپیتوالسیون در اين برھه مي
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تصويب اين اليحه در مجلس سنا و شوراي ملي، در بین مردم چه انعكاسي داشت؟ واكنش علما و در راس آن امام 

اين اليحه چه بود؟ نتايج يا پیامدھاي تصويب اين اليحه چه بود؟ و سوال اصلي اينكه آيا در قبال تصويب ) ره(خمیني

  توان آغازگر مبارزة علني براي سرنگوني حكومت پھلوي دانست؟ تصويب اين اليحه را مي

  تعريف كاپیتوالسیون

گرفته  (capitulare)» كاپیتوالره«ة التین يا واژ (capitalazione)» كاپیتوالتزيونه«كاپیتوالسیون در اصل از واژة ايتالیايي 

اي است كه داراي فصول و  بندي مطالب و يا نوشته بندي و طبقه اين واژه به معناي انعقاد عھدنامه، و فصل. شده است

موارد باشد و چون قراردادھا و قوانیني كه از قرون وسطي به اين طرف درخصوص مزايا و حقوق اروپائیھا در كشورھاي 

ي تنظیم شده، داراي فصول و مواد متعددي بوده است، به اين جھت به اسم كاپیتوالسیون معروف شده اسالم

برخي نويسندگان معتقدند كه در زمان انعقاد اولین معاھدة بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات، زبان نیمي از  iii.است

سیحیان و غیرمسیحیان، از آن زمان به جا مانده مردم اين منطقه ايتالیايي بوده و اين كلمه به معناي معاھدة بین م

  iv.اند دانسته» صلح موقت«برخي از اروپايیان حتي آن را ترجمة كلمه عربي . است

الملل عبارت است از معاھداتي كه به موجب آن كشوري خارجي در مملكتي ديگر براي اتباع  كاپیتوالسیون در روابط بین

طوري كه  شود؛ به ھم آن حق قضاوت كنسولي و اجراي مجازات است برخوردار ميخود  از بعضي حقوق و امتیازات كه ا

اين امر، در ظاھر مقررداشتن يك حق براي بیگانگان است، اما . شوند مند مي اي مزاياي اختصاصي بھره اتباع آن از پاره

مرزي يا حق قضاوت  به حق قضاوت كنسولي يك دولت در كشور ديگر، حق برون. باشد در باطن نوعي استعمار مي

شود؛ چون طبق اين حق، قوانین دولت خارجي، توسط كنسول خود آن كشور، در محل اجرا  كنسولي گفته مي

  v.شود مي

  عھدنامة تركمنچاي

پس از شكست دوم . ھاي اول قرن نوزده، ايران دو بار با روسیة تزاري جنگ كرد و ھر دو بار نیز شكست خورد در دھه

در فصول ھفتم و ھشتم معاھدة تجاري تركمنچاي، . كمنچاي میان ايران و روسیه به امضا رسیدبود كه عھدنامة تر

ھرچند پیش از آن نیز میان ايران و كشورھاي ديگر  vi.امتیازاتي حاكي از برقراري رژيم كاپیتوالسیون به روسیه داده شد

دنامه از نظر سیاست خارجي حائز اھمیت معاھداتي نظیر آن بسته شده بود، اما در تاريخ ديپلماسي جديد اين عھ

ويژه قضايي روسیه در ايران محسوب  است؛ و در تاريخ معاصر نقطة آغاز يك سلسله تجاوزات سیاسي، اقتصادي و به

توان اين معاھده را سرآغاز  گذشته از آن، اين معاھده مبنا و سرمشقي براي دول خارجي ديگر شد و مي. شود مي

در سیاست جھاني شمرد؛ چون از اين زمان به بعد بود كه دخالت كشورھاي استعماري در انحطاط سیاسي ايران 

بستند، امتیازات مشابھي را طلب كردند؛ مضاف بر آن،  ايران بیشتر شد و كشورھاي ديگري ھم كه با ايران قرارداد مي

الوداد عبارت است از اصلي كه با قید  ةملمادة كا. الوداد ھم براي طرفین ذكر شده بود ملةگونه معاھدات اصل كا در اين

كاملترين و سودمندترين شروط و امتیازاتي كه متعاھدين در گذشته يا در آينده به كشور ديگري «آن در قراردادھا، 

عاقبت  vii».بیني نشده باشد، خودبخود شامل حال متعاھد ديگر نیز خواھد شد بدھند كه در عھدنامة بین آنھا پیش

ھاي انگلستان، فرانسه، اسپانیا، امريكا، بلژيك، ھلند، دانمارك، مكزيك، آرژانتین، اتريش، يونان، چنان شد كه كشور

مند  ھاي مودت و تجارت بستند، از رژيم كاپیتوالسیون در ايران بھره ايتالیا، آلمان و سوئیس نیز كه با ايران عھدنامه

  .شدند
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شده بود، دولت تمام سعي خود را براي اجراي آن به كار در تمام مدتي كه رژيم كاپیتوالسیون بر كشور تحمیل 

گونه امتیازات صورت  بست و بعضًا از سوي مردم و برخي شخصیتھا مقاومتھا و واكنشھايي نیز در برابر اين مي

ت اي به نشانة اعتراض، از رعاي در اين راستا بود و يا عده viiiگرفت؛ چنانكه قتل گريبايدوف، سفیر روسیه در ايران، مي

البته امیركبیر چون از تبعات رژيم  ix.كرد كردند و امیركبیر در موارد متعدد به ناچار افراد خاطي را تنبیه مي آن امتناع مي

  .كاپیتوالسیون آگاه بود، تمام تالش خود را براي جلوگیري از آن به كار بست، اما موفق نشد

در   رھبران مشروطه. تر شد توالسیون شديدتر و آگاھانهبا شروع نھضت مشروطیت، واكنش مردم ايران علیه رژيم كاپی

آمدند از جمله دولت سپھدار تنكابني،  بیشتر دولتھايي كه بر سر كار مي. پي الغاي كاپیتوالسیون برآمدند

درصدد برآمدند بساط رژيم كاپیتوالسیون در ايران را برچینند، اما فقدان  xiو سید ضیاء xالدوله السلطنه، وثوق صمصام

ضوابط مشخص قضايي و تشكیالت منظم عدلیه، وجود معاھدات داراي حق كاپیتوالسیون، نامساعدبودن اوضاع 

المللي و مخالفت دول اروپايي از مھمترين موانعي بود كه بعد از پیروزي مشروطیت نیز ھمچنان به دولتھا اجازة  بین

  .داد الغاي كاپیتوالسیون را نمي

حكومت . شود م روسیه از اين جھت نیز در تاريخ ايران نقطة عطفي محسوب مي. ١٩١٧اما انقالب بلشويكي سال 

طرفه  انقالبي شوروي، پس از پیروزي، تمام امتیازاتي را كه دولت تزاري روسیه در ايران كسب كرده بود به صورت يك

و شوروي و الغاي كلي میان ايران  ١٩٢١با امضاي قرارداد  xii.لغو كرد؛ از جملة اين موارد، كاپیتوالسیون بود

كاپیتوالسیون، اساسًا تمام معاھدات دول ديگر نیز كه براساس ھمان عھدنامة تركمنچاي در ايران از اين امتیاز برخوردار 

  .شده بودند، ملغي شد

اي درخواستھاي ديگر، از وجود  نیز ھیات اعزامي ايران، ضمن پاره) ١٩١٩در سال (در كنفرانس صلح پاريس 

اما اين تقاضا نیز ھمچون ديگر درخواستھاي ايران، از سوي . كاپیتوالسیون در ايران شكايت كرد و لغو آن را تقاضا نمود

  xiii.كنفرانس ناديده گرفته شد

با روي كارآمدن رضاخان، تغییرات اساسي در قوانین قضايي ايران با الگوگرفتن از قوانین قضايي غرب به عمل آمد و با 

گیري يك سازمان قضايي با الگوبرداري از قوانین جديد دنیا، زمینة  قوانین رسمي مدون در ايران و شكلبه وجودآمدن 

الزم جھت الغاي كاپیتوالسیون در ايران فراھم شد و كمیسیوني جھت بررسي معاھدات و راھھاي تجديدنظر در آنھا، 

ھاي الزم جھت لغو  یل و خواستار تشكیل زمینهدر وزارت امورخارجه با شركت معاون وزارت عدلیه تشك ١٣٠۵در سال 

الوزراي وقت،  الممالك، رئیس رضاخان طي فرماني خطاب به مستوفي ١٣٠۶در نھايت، در سال . اين معاھدات شد

اي به  طي نامه  كفیل وزارت امور خارجه. شدن موجبات عملي الغاي كاپیتوالسیون از طرف دولت شد خواستار فراھم

ارجي، الغاي كاپیتوالسیون را به اطالع آنھا رساند و به آنھا يك سال مھلت داد تا براي انعقاد ھاي خ سفارتخانه

  xiv.قراردادھاي جديد در امور كنسولي و بازرگاني اقدام كنند

  احیاي مجدد كاپیتوالسیون

دست  نفوذي را در صحنة سیاسي ايران به  امريكائیان به جاي انگلیسیھا قدرت ذي ١٣٣٢ل مرداد سا ٢٨پس از كودتاي 

عنوان مستشار در ايران   وزيري اسداهللا علم، ادامة حضور نظامیان خود را كه به سفارت امريكا، از زمان نخست. آوردند

عدم رسیدگي دادگاھھاي ايران به جرايم . كردند به معافیت از شمول قوانین قضايي ايران مشروط كرده بود خدمت مي

ھايشان به معناي احیاي كاپیتوالسیون يا ھمان حق قضاوت خارجیان در يك كشور ديگر  مستشاران امريكائي و خانواده

مجلس سنا با ھمة اصرار . اين اليحه در واپسین روزھاي صدارت علم تنظیم، و به مجلس سنا تسلیم شد xv.بود
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اين اليحه پس از چند ماه رسیدگي . ب سريع آن، اليحة مزبور را به كمیسیون خارجه ارجاع دادسفارت امريكا در تصوي

العادة  گزارش كمیسیون خارجه در جلسة فوق ١٣۴٣به تصويب كمیسیون خارجة مجلس سنا رسید و در سوم مرداد 

لس سنا و پاسخگويي به وظیفة دفاع از اين اليحه و شركت در اجالس مج. مجلس سنا به اتفاق آراء تصويب شد

در جلسة مجلس سنا كه به رياست جعفر . ھاي نمايندگان در اين خصوص، به عھدة دولت منصور بود پرسش

امامي تشكیل شد، احمد میرفندرسكي ـ معاون وزير امورخارجه ـ به نمايندگي از دولت حسنعلي منصور جھت  شريف

مجلس شورا به فوريت آن . به مجلس شوراي ملي تقديم شد شدة اليحه متن تصويب. تصويب اين اليحه حضور داشت

اما حسنعلي منصور تصويب سريع اليحة مصونیت مستشاران . راي داد و اليحه را به كمیسیون خارجه ارجاع نمود

طوركه از  آن. سرنوشت اليحه در مجلس شوراي ملي اندكي متفاوت بود. نظامي امريكا را از مجلس شورا خواستار شد

آيد، شاه نگران بود كه مردم علیه تصويب اليحه شورش كنند و لذا ـ در  محرمانة مقامات نظامي امريكا برمي گزارش

ھا بود كه به تدريج از كنترل  از نمايندگان با اليحه مخالفت كنند و ھمین مخالفت  اقدامي نمايشي ـ  اجازه داد كه بعضي

ه در ترغیب نمايندگان به مخالفت، از اينجا پیدا است كه چه در اين گزارش آمده، نقش شا سواي آن. خارج شد

جھانگیر «: در گزارش ساواك آمده است xvi.پرواترين منتقدان اليحه بعدھا به مقامھاي دولتي مھمي گماشته شدند بي

پور كه حالیه به عنوان لیدر فراكسیون اقلیت در مجلس معرفي شده، با حسنعلي منصور لیدر فراكسیون  سرتیپ

و طبق ھمان گزارش، انتشار اين خبر  xvii».كند يت رابطة خصوصي و تباني دارد و به دستورات منصور عمل مياكثر

وجود اين گزارش در میان اسناد به دست آمده، و ھمچنین مخالفت بعدي جھانگیر . انعكاس نامطلوبي داشته است

گذارد كه مخالفت نمايندگان به ھنگام  پور با طرح پیشنھادي منصور در مجلس شوراي ملي، شكي باقي نمي سرتیپ

  .كند تصويب اليحه ساختگي بوده و اين امر صحت گزارش امريكائیان  را تايید مي

. عالوه بر برخي اعضاي حزب ايران نوين كه به اليحه راي منفي دادند، بسیاري از مخالفان اليحه از نزديكان علم بودند

كرد كه وابستگان و  او تاكید مي. گفت ناي آن بارھا عمدًا دروغ ميمنصور در زمان دفاع از اليحه، در خصوص مع

تر آنكه، اين مصونیت صرفًا ناظر بر اقداماتي است كه در طول  شوند و مھم مستشاران غیرفني شامل اين مصونیت نمي

  .كرد دروغھاي مصلحتي منصور حتي سفارت امريكا را نیز نگران مي xviii.ساعات اداري انجام پذيرد

، طي جلسة علني مجلس شورا كه رياست آن را دكتر حسین ١٣۴٣مھر  ٢١مصونیت سیاسي امريكائیان، در  اليحة

در اين جلسه . وزير و اعضاي ھیات دولت به تصويب رسید خطیبي نايب رئیس مجلس برعھده داشت و با حضور نخست

ماھة  كرد و سپس گزارش كار ھشت ابتدا منصور طي سخنان مبسوطي دربارة لزوم اصالحات اقتصادي و اداري صحبت

المللي  ھیات دولت را به مجلس داد و پس از آن، به درخواست منصور، گزارش كمیسیون خارجه راجع به قرارداد بین

پس از آن، گزارش كمیسیون خارجه دربارة مصونیت مستشاران نظامي امريكا . وين مطرح گرديد و به تصويب رسید

پور،  ھاي موافق و مخالف آغاز گرديد و بھبودي، ھالكو رامبد، جھانگیر سرتیپ بحث پس از طرح گزارش، xix.مطرح شد

فرد، صادق احمدي و كلیايي به عنوان مخالف به تفصیل سخنراني كردند و اين  غالمحسین فخرطباطبايي، رحیم زھتاب

قراچورلو و چند نمايندة  ورين محسن خواجه. اليحه را مغاير با قانون اساسي و خالف استقالل سیاسي ايران دانستند

وزير به اظھارات  در پايان، خود نخست xx.ديگر نیز از اليحة مصونیت دفاع كرده، آن را مغاير قانون اساسي ندانستند

ھريك از مخالفان پاسخ داد و سپس میرفندرسكي، نیز در پاسخ به اعتراض نمايندگان مخالف، توضیحاتي را ارائه 

. راي مخالف به تصويب رسید ۶١راي موافق در برابر  ٧۴نیت مستشاران نظامي امريكا با سرانجام اليحة مصو xxi.داد

وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس، به بھانة معالجه به امريكا   الزم به توضیح است كه عبداهللا رياضي ـ رئیس

سرنوشت منصور با اليحه  xxii.دنمايندة مجلس نیز غیبت غیرموجه داشتن ١٨٨نفر از  ۵٢عالوه بر او، . سفر كرد
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البته نه میلیون دالري كه بابت . ديد منصور بقاي خود را در گرو تصويب اين اليحه مي. كاپیتوالسیون گره خورده بود

تاثیر نبود و دروغھاي او را در مقابل خبرنگاران و مجلس شوراي  نیز در تالش او بي xxiiiتصويب آن از امريكائیان گرفته بود

  .اما منصور جان خود را نیز بر سر تصويب آن گذاشت. كرد ملي توجیه مي

عالوه بر مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي ملي، انتشار خبر تصويب اليحة مصونیت كه نقض آشكار حاكمیت و 

ديگر، كردند  دار كرد آنان احساس مي استقالل قوة قضايیة ايران بود، مھمتر از ھر چیز، غرور ملي مردم ايران را جريحه

اين امر، بیش از ھمه، واكنش جامعة مذھبي ايران و در راس آن . خلوت و حیثیتشان به دست امريكائیان افتاده است

پروا با اين  اهللا خمیني طي سخنراني شديدالحن تاريخي خود، آشكارا و بي آيت. اهللا خمیني را برانگیخت اهللا روح آيت

. اناهللا و انا الیه راجعون. اهللا الرحمن الرحیم بسم«: اي اظھار كردند كوبندهايشان طي بیانات صريح و . طرح مخالفت كرد

عزا كردند و . اند عید ايران را عزا كرده. . . قلب من در فشار است. توانم اظھار كنم من تاثرات قلبي خودم را نمي

. . . عزت ما پايكوب شد. . . فروختندما را فروختند، استقالل ما را . جمعي رقصیدند چراغاني كردند، عزا كردند و دسته

در آن قانون اوًال ما را ملحق كردند به پیمان وين و ثانیًا الحاق كردند به پیمان وين كه تمام . قانوني در مجلس بردند

شان با ھركس  شان، با خدمه شان، با كارمندان اداري ھايشان، با كارمندھاي فني مستشاران نظامي امريكا با خانواده

اگر يك خادم امريكائي، اگر يك آشپز امريكائي، مرجع . بستگي به آنھا دارد، اينھا از ھر جنايتي بكنند مصون ھستندكه 

دادگاھھاي ايران حق ! تقلید شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پلیس ايران حق ندارد جلوي او را بگیرد

اين مجلس . . . خواستند وام بگیرند براي اينكه مي. . . تر كردند ي امريكا پستھا ملت ايران را از سگ. . . محاكمه ندارد

علماي طراز اول، مراجع، بسیاريشان تحريم . ملت ايران به اينھا راي ندادند. . . است كه ھیچ ارتباطي به ملت ندارد

واهللا گناھكار است كسي كه داد .   ! . .كنم اي ارتش ايران من اعالم خطر مي! كنم آقا، من اعالم خطر مي. . . كردند

اي سربازان اسالم به داد اسالم برسید، اي علماي نجف به داد . نزند، واهللا مرتكب كبیره است كسي كه فرياد نكند

اينھا . . . خدايا اينھا خیانت كردند به مملكت ما خیانت كردند به اسالم، به قرآن خیانت كردند. . .  . اسالم برسید

  xxiv».  . . .مملكت ايرانخائنند به 

امام خمیني عالوه بر ايراد اين سخنراني شديدالحن، در ھمان روز علیه احیاي كاپیتوالسیون اقدام به صدور اعالمیه 

داند بدون  داند در اين روزھا در مجلس چه گذشت؟ مي آيا ملت ايران مي«: در بخشي از اين اعالمیه آمده است. كردند

قلم سیاه . بودن ملت مسلمان را به امريكا داد سند وحشي. . . اق چه جنايتي واقع شد؟طور قاچ اطالع ملت و به

ھاي مستعمره  حیثیت دادگاھھاي ايران را پايمال كرد؟ امروز كه دولت. . . كشید بر جمیع مفاخر اسالمي و ملي ما

زنجیرھاي اسارت را پاره  كنند و يكي پس از ديگري با شھامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج مي

حیثیت راي  ھاي بي نامة غلط دولت ترين تصويب به ننگین. . . كنند، مجلس مترقي ايران با ادعاي سابقة تمدن مي

قطعًا ھدف . اهللا خمیني، دولت انگلستان ھم از جملة مخالفان قرارداد مزبور بود عالوه بر آيت xxv ». . .  .دھد مي

ھمچنین از سوي طبقات مختلف، به ويژه دانشگاھیان و مراجع . راي اتباع خود بودانگلیس كسب چنین امتیازي ب

  xxvi.ھايي در اعتراض به تصويب آن منتشر شد مذھبي، اعالمیه

له به تركیه منجر شد و در پي فشار ساير مراجع برجسته،  اهللا خمیني، به تبعید معظم صدور اعالمیة فوق از سوي آيت

اهللا خمیني  براي توجیه تبعید آيت) ساواك(سازمان اطالعات و امنیت كشور . داده شدند ايشان به نجف اشرف انتقال

طبق اطالع موثق و شواھد و داليل «: اي صادر كرد سابقه بود، اطالعیه در اقدامي كه تا آن روز از سوي اين سازمان بي

یت و استقالل و تمامیت ارضي كشور كافي، چون رويه آقاي خمیني و تحريكات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امن

شاه نیز طي سخناني در كاخ مرمر  xxvii».از ايران تبعید گرديد ١٣۴٣آبان ماه  ١٣لذا در تاريخ . تشخیص داده شد
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خطاب به نمايندگان مجلش شورا، مسايل تندي را بر زبان راند و نشان داد كه دموكراسي مورد ادعاي او و امريكا 

ھايي تمام  يندگان مخالف اليحه در مجلس شوراي ملي، مجبور شدند طي نطقفرمايشي است؛ چنانكه نما

سرانجام، با تبعید امام خمیني از ايران،  xxviii.ھاي خود را پس گرفته، در تمجید از تصويب اليحه دم بزنند مخالفت

ھبي و ايجاد ،  سركوب مخالفان سیاسي و مذ. . .اهللا طالقاني و  محاكمه و محكومیت سران نھضت آزادي چون آيت

  .ھاي تازه شاه فراھم شد محیط ترور و وحشت، ظاھرًا آرامش و امنیت موردنظر براي اجراي برنامه

  ترور منصور

تصويب اليحة مصونیت سیاسي مستشاران امريكائي با حمايت حسنعلي منصور، ھرچند در ايجاد استحكام در روابط 

در پي . بط براي نظام حاكم و براي شخص شاه خوشايند نبودايران و امريكا سھم مھمي داشت، اما عواقب اين روا

علیه مجلس، دولت و شخص شاه صورت ) ره(تصويب اين اليحه، مھمترين و شديدترين اعتراضات از سوي امام خمیني

ه ھا و شديدترشدن تدريجي كنترل از سوي دستگا تبعید امام كه با سختگیري. رژيم به ناچار ايشان را تبعید كرد. گرفت

ھاي پنھاني و  روھا انتقادات خود را علني سازند، و تندروھا دست به كار مخالفت تا میانه«شاه ھمراه بود، باعث شد 

ھاي موتلفه اسالمي  ھايي كه مبارزة مسلحانه در پیش گرفت،  ھیات يكي از گروه xxix».ھاي زيرزمیني شوند فعالیت

ھاي موتلفه توسط شھید عراقي و شھید  خة نظامي جمعیتشا«. نام نھاد xxx»مبارزه مثبت«بود كه بر حركت خود 

از سوي ديگر، اين  xxxi».حاج صادق اماني شكل گرفت و نیروھاي عملیاتي تحت نظر آنان به آموزش مشغول شدند

آنان حسنعلي منصور را اولین مسئول  xxxii.ھیات از بعضي از مراجع براي ترور برخي شخصیتھا حكم شرعي گرفت

دانستند و عاقبت، حاج صادق اماني، رضا صفار ھرندي و  االرض مي اد انقالب سفید، و مفسدفيآمده، نم اوضاع پیش

اولین گزارش ماموران ساواك پس از . نژاد به ھمراه محمد بخارايي براي اعدام انقالبي منصور مامور شدند مرتضي نیك

اي كه ھويتش روشن نیست مقابل  پسربچه ١٣۴٣صبح روز اول بھمن  ١٠مقارن ساعت «: حادثة ترور، چنین بود

وزير سوءقصد كرد، كه بالفاصله دستگیر شد و ضارب كه ظاھرًا الل  مجلس شوراي ملي نسبت به آقاي منصور نخست

  xxxiii».رسد تاكنون در اين مورد اظھاري نكرده است به نظر مي

  حاصل سخن

راي تصويب كاپیتوالسیون يا اليحة حسنعلي منصور با اطمینان از ثبات سیاسي داخل كشور، تمام تالش خود را ب

مصونیت سیاسي مستشاران امريكائي در ايران به كار برد و در اين راه از ھیچ اقدامي كوتاھي نكرد، عملي كه 

اهللا  اعتراض گستردة محافل و گروھھاي مختلف را در پي داشت و در نھايت موجب گسست وي از روحانیت و تبعید آيت

  .خمیني شد

ثبات و ناكارا شود كه براي حفظ نظم به استفاده  سیاسي و نھادھاي آن چنان منزوي، غیرمشروع، بيوقتي يك نظام 

آمیز خواھد بود؛ چون در چنین وضعیتي، به  گونه متوسل گردد، شرايط بسیار مخاطره از زور و تھديد و ابزارھايي از اين

موجه جلوه خواھد كرد؛ چنانكه تالش افرادي چون كاربردن خشونت و به ويژه ترور از سوي افراد، احزاب و گروھھا 

استفاده از اسلحه و ترور از سوي مخالفان، رابطة . در اين راستا بود. . . محمد بخارايي، ھیاتھاي موتلفه اسالمي و 

  .ترين پیامد تصويب كاپیتوالسیون بود ترور منصور، آني. مستقیم با خشونت قانوني دارد

دار شد و ھمین امر، از مھمترين عواملي بود كه باعث  ون، استقالل و آزادي ايران خدشهبا احیاي مجدد كاپیتوالسی

  .بنديھاي سیاسي علیه حكومت شد و در نھايت نیز به انقالب اسالمي منجر شد گیري دسته شكل
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 ھا نوشت پي

  

                                                
i٨، ص ١٣۶٩االسالمي،  ـ شیخ.  

ii ،٣۴، ص ١٣٨٢ـ چلونگر.  

iii ،٢٧٨١ـ ٢٧٨٢، صص ٣، ج ١٣۶٠و ھمچنین معین،  ٣۴، ص ٣٧، ج ١٣۵۵ـ دھخدا.  

iv ،۵٩۵، ١، ج ١٣۶٩ـ علي بابايي.  

v ،١٠و ھمچنین، چلونگر،  ١٧١ـ  ١٧٠، صص ١٣٩٧ـ خدايار.  

vi ۴١ـ ۵٧، صص ١٣۶۶معزي،  ٢٧٢ـ  ٢٧٠، صص ١٣۶٩نواني، ـ.  

vii ،٩٢ـ چلونگر.  

viii ،١٩٣ـ  ٩۵، ج دوم، صص ١٣۶۴ـ نفیسي.  

ix ،٢٣١، ص ١٣۶٣و ھمچنین ھاشمي رفسنجاني،  ۵۴٣ـ  ۵۴٢، صص ١٣۶١ـ آدمیت.  

x ،١٢٣، ج الو، ١٣٧١ـ بھار.  

xi ،١٧٣، ص١٣۶۶ـ فلور.  

xii ،۵٧١ـ  ۵۶٧، صص ١٣٧۴ـ شمیم.  

xiii ۴٩٠ـ  ۴٨٩ـ شمیم، صص.  

xiv ،٧۴ـ  ۶٧، صص ١٣۵۴ـ شريف.  

xvھاي سیاسي در كشور پذيرنده  كشور آن را امضاء كرده بودند، ھیات ۴٨وين كه نمايندگان سیاسي  ١٩۶١المللي  ـ در قرارداد بین
ان اين قرارداد دكتر متین دفتري به نمايندگي دولت اير. شدند از مصونیت تعقیب جزايي و برخي دعاوي مدني و اداري برخوردار مي

  .را امضاء كرده بود

xvi ،١٩٩، ص ١٣٨٠ـ میالني.  

xvii ١۴٢ش س /  ٢٢۵٠ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، كد پرونده.  

xviii ٢٠٠ـ میالني، ص.  

xix به بعد ۴۵٣، ص ١٣٧٧و ھمچنین رجبي،  ١٣۴٣مھرماه  ٢١ـ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي در تاريخ.  

xx ٣۵٣ـ رجبي، ص.  
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xxi٢٣٠ـ  ٢١۴، صص ١٣٧٧نین قانعي، ـ ھمان و ھمچ.  

xxii ،۶۴، ص ١٣٧٣ـ اسداللھي.  

xxiii ٩٣، ش س ٢٢۵ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، كد پرونده.  

xxiv ،٧٢٣ـ  ٧١٨، صص ٢، ج ١٣٧٣ـ سفري.  

xxv ،١١٣ـ  ١٠٩، صص ١، ج ١٣۶١ـ صحیفة نور.  

xxvi ،٣٠۴، ص ١٣٧١ـ نجاتي.  

xxvii ،١، ص ١٣۴٣ـ روزنامة اطالعات.  

xxviii ٢٣، ص ٧٢، ج ١٣٧٠جاسوسي امريكا، ـ اسناد النه.  

xxix ،٢٢۴، ص ١٣٧١ـ بیل  

xxx ،٣٠، ص ١، ج ١٣٨٠ـ بادامچیان.  

xxxi ،٢٧، ص ١٣٧٨ـ ياران امام به روايت اسناد ساواك  

xxxii ،٣۴ـ بادامچیان.  

xxxiii ٧۴ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، پیشین، ش س.  

  


