
 ----------))شـایعه اعطای کاپیتوالسیون بـه مستشـاران آمریـکا((-----------
 

 بهـانه ای برای مخالفت باپـادشاه فقيد
***** 

که  محمـدرضاشـاه پهلوی؛ خورشيدی سـالروزتـولـد١٣۴٣ درروزچهـارم آبـانماه سالروح اللـه خمينـی
ابقـت ـــــــــــمط ؛ يعنـی باميالد فاطمـه زهرا١٣٨۴ی الثانیبيستم جماد با آن سال مصادف بود "تصادفا
کاپيتوالسيون نام نهاده  قـانونی که وی بـه غلط آنرا مـورد درقــم در را سخنـرانی مغرضانه خود داشـت؛

 .ايـرادکـرد ود؛ــبـ
مادی نکرده بود کـه روزبيسـتم ج را الزم بـه يادآوريسـت که درآن زمان هنـوزروح اهللا خمينی اين ادعا«

 .»مـن نيـزميباشـد خـود تولـد الثانی سـالروز
 

 بـانآاززمـانيـکه رژيـم جمهـوری اسالمی درايران مستقرشـده است؛ همه ساله بـا فـرارسـيدن ماه 
 يزبعلت همان سخنرانی ن زداشت  وتبعيـد اوبه ترکيـه؛ سالروزبا سيزدهمش با سالروزسخنرانی وی که روز«

ب  ای گروهی  رژيـم ماليـان يکبارديـگرراجع به ايـن قانون باهمان عنوان کذرسانه ه» مصادف ميباشد
بنـام يکی ازخيانتهای بزرگ محمـدرضاشـاه ( آن بـاهوچيگری وهياهو از و وخالف واقع سخـن بميـان مياورند

 ).پهلوی نـام ميـبرند
 

 سفسـطه و مطالبـی پراز  واقع  وخالف "بـاتوجه بايـن مراتـب وبياناتی ازسوی مدعيان روشنفکری که کامال
 و مصونيت ها روح اهللا خمينی رامبنی براينکه رژيم سابـق بموجـب قانون مصوب مزبور؛ نظر مغلطه؛

برآن داشت که  اين نويسنده را داده شده بود؛ مزايـای مربوط به کاپيتوالسيون بـه مستشـاران نظامی آمريـکا
را بــه آگـاهی  واقعيتهای مربـوط به ايـن امـر ن کشورم تهيه ومطلبی برای آگـاهی عموم وبـويژه جوانا

 .برسـانـم
 

 تـاریـخچه کلـی ازآغـازروابط سـیاسی ونظـامی ایران بـا آمریکا
 پيمان دوستی وتجاری مريکابه نامآاوليـن پيـمان برای برقراری روابط سياسی بين ايران و

بين فرخ خان غفاری؛ ملقب به امين الملک ايلچی  درقسطنطنيه؛ )١٢٣۵آذر٢٢(١٨۵۶دسامبر١٣درتاريخ
گرديـده  دربـارعثمـانی منعقـد وزيـرمختـار آمـريکای شمالی در  وکارول مسپتس؛کبيرايران درفرانسه سفير
  .اسـت

 
حقوق مربـوط به کشورهای  کـامله الوداد برخوردارشـده که  از بمـوجـب ماده دوم ايـن پيـمان دولـت آمريـکا

 . بـوده اســت» کـاپيتـوالســيون «زايـن اصطـالح همـان مقــررات منظـورا
به توشيح ناصرالديـن شـاه رسـيده  )١٢٣۵بهمن ماه٢٨( ١٨۵٧ فوريه١۶بااينکه اين پيمان درتاريخ

برقراری روابط  مـورد در سـال بعد٢۶ولی دولت آمريکا تانزديک بـه  وازنظرايران الزم االجراگرديده بود؛
 .قـدامی بعمـل نياورده اسـت اباايران

 
قانون تاسيـس سـفارت در تهـران رابه تصويب  کنگره آمريکا )١٢۶١مرداد١۴( ١٨٨٢  اوت۵ درتـاريـخ

نخسـتين سفيـرآمريکادرايـران تعين وبـه ) ١٢۶١دی مـاه (١٨٨٣ ژانويه سـال ر د رسانيـدوچندماه بعد
 .تهـران اعـزام گـرديـد

 
بوده  مريـکانيـزحسيـنقلی خان صدرالسلطـنــه؛ پسـرچهـارم ميـرزاآقـاخان نـوری؛آن دراوليـن وزيـرمختـارايـرا

 .بآنکشـورروانه شده اسـت بــه اين سمت منصـوب و ) ١٢۶٧تيرماه(١٨٨٨ ژوئن سال در که 
 از چـون اين شخـص درسـال قبل ازايـن انتصاب به حـج رفته بـود؛ درزمـان عـزيمت به محل ماموريت خود؛

اولين  ورود وی به واشنگتن با "ظاهرا .تملقب گرديده اس) حاجی واشنگتن (رف ناصرالدين شاه به لقبط
آمريکا؛ باجرای مراسم قربانی  در که بعنوان اولين اقدام خود حاجی شدن  مصـادف بوده؛ از قربان بعد عيد

 .گوسفند درمحـل سفارتخـانـه دسـت زده است
 

 در  خانـدان پهلوی منتقل گرديده است؛ به دوفقـره مـاجرای جنجال برانـگيز بهتتـاريخ تازمانيکه سلطنازآن 
 ميالدی ١٩١١ برميخوريم؛ کـه اولی به رياست مورگان شوستر استخدام دوهيئت مستشاری ازآمريکا مورد

 .بوده است )شمسی١٣٠١( ميالدی ١٩٢٢ دومی به رياست آرتـورميليسـپود و )شمسی١٢٩٠(
 

ازبه سلطنت رسيدن  نزديک دوسـال بعد تا و انجام شده؛١٢٩٩ هيئت دوم بعدازکودتایدامهـرچندکـه اسـتخ
ولـی درطول سلطنت اين پادشاه  هيـچ مستشـارآمريکائی برای ايران اسـتخدام  رضاشاه ادامه داشته است؛

 .نشـده اسـت
***** 

دند هيـئتی برياست همان درزمـان سلطنت محمدرضـاشاه اولين مستشاران آمريکائی که بايران دعوت ش
درمجلـس  )١٣٢١آبان٢١(١٩۴٢نوامبـر١٢اليحـه استخـدام ايـن شخـص درتاريخ  .آرتورميليسپو بود



 مستعفی گرديد ولی بعداز دوسـال بعلت اختالفاتی که بادولت ايران پيداکرده بود؛ .شورايملی به تصويب رسيد
. قبول قرارگرفت ف مجلس شورايملی موردطر از )١٣٢٣بهمن١٩(١٩۴۵ استعفايش در تاريخ فوريه و

چـه دردوران احمـدشاه قاجاروچه (  بار دو هر او نظر هيئت مستشاران زير و  آرتورميليسپوتـرتيب استخدام
قـوام السلطنه بعنوان نخست  هنگامی داده شده که ميرزا احمد قـوام؛)زمان محمدرضاشاه پهلوی در

 .وزيرخدمت ميکرده است
 

 :خود درايـن رابطه چنين نوشته است دريادداشتهای سيـاسی حسـن ارسنجانی
 آمريکا ميان ايران و  زيـرا خطراستعماری برای ايـران نـدارد؛قوام السلطنه عقيده داشت که آمريکاهيچگونه«

امکان نداردکه  ما دهان بازکـرده اند؛درحاليکـه انگليس وروسيـه بـرای بلعيـدن  .فاصلـه است اقيـانوس ها
 ».ايـران راتحت سلطه خوددرآورد ت ثالثی ازجمله آمريـکا بتـوانددول
 

 جلب  سـياست آمريکاافتـاد؛  ازنـوبـه فکر١٣٢١ سال در ؛١٣٢٠شهريور از بعد دردوره دوم زمامداری خود
 .به ايران بيايـد ارتـش آمريـکا دوره اشغال نظامی ايران ازطرف شوروی وانگليس؛ در موافقت کرد و
  
برای تحقـق برنامه هفت  و هميـن سياست راتعقيب کرد١٣٢۴درسال وره چهارم زمامـداری خودد در او

برنامه هفت  سعی داشت که بـا اسـتقراض ازبانک بين المللی؛ و کارشناسان آمريکائی دعوت نمود؛ از ساله؛
تاليف  م السلطنه؛زندگی سياسی قوا( .بمرحله اجراوعمل درآورد؛ ولـی عمردولت اوکفاف نـداد را ساله خود

 .)جعفرمهدی نيا
 

 در او .به نخست وزيری انتخـاب گرديـد )١٣٢۴بهمن۶( ١٩۴۶ ژانويه٢۶ قوام الـلطنه درتاريخ ديـگر يکبار
موجبات تخليه  که ايادی روسيه آذربايجــان را بصـورت خودمختاردرآورده بودند؛ اين دوره ازصدارت خود؛

 .ـازگردانـدن آذربايـجان رابايران فـراهم سـاخـتنيـروهای بيـگانـه وب از  را ايران
 
 پيمان محرمانـه نظامی با انعقاد دولت با و گفتگـوهای قوام السلطنه به نتيـجه رسيد ١٣٢۶ مـهرماه ٢۶ در

 انعقاد لندن خبر راديـو .حق انحصاری دخالـت در ارتـش ايران راداد به مستشاران نظامی آنکشور آمريکا؛
دولت قوام  سفارت شوروی دست به اعتراض زد؛ مريکارا منتشـرکرد؛آ ايران وه نظامیمحرمان قرارداد

به صفحات روزنامه ها  را قرارداد ؛ سازمان مللثبت قراردادهای يوآر ش از سيهاانگليـ تکذيب کرد؛ امــا
 .کـه شرايـط برای سقوط دولت قـوام آماده شـد چنيـن بود .کشـانـدند

 
بيـن محمودجـم که  بدستورقوام السلطنه نخست وزيـروقت؛ )١٣٢۶مهرماه١٣(١٩۴٧ اکتبر ۶درتـاريخ

به  قرار دادی آلـن سفيـرکبيرآمريکا ژرژ بنمايندگی ازطرف دولت ايران و وزارت جنگ رابعهده داشته؛
 ساير معاهدات دوجانبه ايران با جـلددوم کتـاب اسناد ٧٠  تـا۶۴صفحات در اين قرارداد.(رسـيده است امضـاء

دول؛ منتشره تـوسط دفتـرمطالعات سياسی وبين المللی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ايران؛ تحـت 
 .)درج شـده اسـت ٢٠ شماره عنوان سـند

 
 را ی ديگرمـامورين خارِج دولت ايران هيچگونه تمديدآن معتبراست؛ يا  تـامدتی که ايـن قرارداد؛-٢۴مـاده«

توافق نظرمشترک مابين  با مگر .وط به ارتش ايـران استخدام نخواهدنمودبرای انجام هيچگونه وظايف مرب
 ».ايـــران دولتين کشورهای آمريکـا و

  
 وانين ومقررات دولت ايرانمستشاران نظامی درصورت تخلـف ازققـرارداد؛اعضای هيئت ١١بمـوجب مـاده«

 اق دريافت هزينه مراجعت بآمريکا ازخدمت درارتش ايران معاف گردند درايـن صورت فقط استحقن استممک
 ».داشت خواهند را
 

 مربوط به سـال آمـريکا، محرمانه وزارت امورخارجه اسناد ؛۵ جلد ٩۶۶ صفحـه مندرج در بمـوجـب سـند
 کبير آلن سفيرمريکائی بيـن ژرژآ درهمان روزی که قرارداداعزام افسران و سـربازان جديد ميالدی؛ ١٩۴٧
ايـن دونفرقرارداداستخدام مستشاران  مودجم وزيـر جنـگ ايـران به امضـاءرسيده است؛ومح ايران؛ در آمريکا
 .کرده اند تمديد مفاد جديد با )١٣٢۶مهرماه١٣(١٩۴٧اکتبـر ۶ همان تاريـخ در نيـز سابق را

 
 درتـرازوی سـياست ؛نکه محمدرضاشاه پهلوی درحکم وزنـه سـنگينآقبـل از وريـکه مـالحظه ميشـود؛بطـ
 قـوام السلطنـه که بيـش ازهرنخسـت وزيرديگری نسـبت به زمـان نخست وزيری در جلوه گـرشـود؛يران ا

  مصـونيـت وبعضی آنان از و پـای مستشـاران آمريـکائی به ايـران بازشده؛ شـاه بی اعتنائی ميـکرده اسـت؛
 .ده بودند بـرخوردارشـکه معمول بين کشور های کمک دهنده و کمک گيرنده استمـزايا

 
 نيـزبموجب مواد و اسنادمحرمانه وزارت خـارجه آمـريکا ؛۵ جلد ٩۶۶  درصفحهمندرج بمـوجـب همان سـند

به  )١٣٢٧اسفندماه٢٩(ميالدی١٩۴٩مـارس٢٠تاريخ  تا که اين قرارداد بود قرار ردبحـث؛مو قرارداد ٣ و ٢
قبـل از  "کتبـا را خود  ميبايسـت پيشنهادآن صـورت تمايـل به تمديد در قوه خودباقی باشـد؛ ودولت ايران



 نيز آمـريکادولت  به دولت آمريـکاتسليم نمايد و )١٣٢٧شهريور٣٠( ميالدی١٩۴٨سـپتامبر٢١ تـاريـخ
 .اقدام نمايد )١٣٢٧آذر٢٩(١٩۴٨دسامبر٢١کـه قبل ازتاريخ موظف بود

 
 درزمـان نخسـت وزيـری)  ١٣٢٧شهريورماه٣٠(اعــالم تمـايل ايـران به تمـديدقرارداد قبـل ازتاريخ

 نظـردولت انگلستان؛ عبدالحسـين هـژيراز .توسـط سپهبداميـراحمـدی انـجام شـده اسـت و عبدالحسـين هـژير
استخدام  همان کابينه ای که قرارداد(  درکابيـنه قوام السلطنهکـه وی  بدسابقه ترين افرادبود؛ زيرا ی ازيک

 سوی ديـگر عبـدالحسـين هـژير از . وزارت دارائـی رابعهده داشـت)اختمستشـاران آمـريکائی رامنعقـدسـ
 مـورد از ٢۵ اجـرای تنظيـم اليـحه ای مشتمـل بر صـدد باسـتيفای حـقوق ملت ايـران ازنفـت جنوب در  راجـع

ازآن شـرکت  را؛ ١٩٣٣ قرارداد تخلفـات اساسی وغيـرقابل انـکارشـرکت نفت ايـران وانگليس ازمفـاد
تخلـفات دراجـرای قـانون مصـوبـه بـه  کـه نمايـندگان خودرابرای مذاکره درمــورد درخـواست کرده بود؛

 .ايـران اعـزام دارد
 

بـااين تـرتيـب چـون مسلـم بودکه وی دراين دوره ازنخست وزيری؛ بــا پشتيبانـی شـاه بـه اقدامات سابـق 
ازجملـه اسـتيفـای حقوق تضيــيع  و انگليس ادامـه خواهـدداد؛مخالفت بـا و جهـت طرفداری ازآمريکا در خود

 استفـاده از بـه تمـديد همچنيـن تمايـل دولت ايـرا ن  دکرد؛شده ملت ايـران ازنفـت جنوب راتعقيـب خواهـ
همـان روزی که  از جـای هيـچگونه تعجب نيسـت؛ بنابرايـن مستشـاران آمـريکائی رااعـالم خواهدکـرد؛

 را خـود تمـام ايــادی انگلـوفيـلها سايـر و انگلـواسالميـست ها ابـرازتمايـل نمـود؛ شورايملی به ویمجلـس 
 .برعليـه اوبسيـج کننـد تمـام جبهـه ها در
 

جمـع کثيـری ازطبقـات مردم  بـود؛ کاخ منتظرفرمان صدارت در صبـح روزی کـه عبدالحسـين هـژير١١سـاعت
 بـا)  حمايت و تحريک شده توسط ايادی انگلوفيل ها(وفنـی؛ نشکده حقـوقدانشجويان دا "مخصـوصا و

اعتـراض خودرانسـبت به تمايـل  بانمايـندگان؛ ضمن مالقات و  درميـدان بهـارسـتان جمع شـدندصفـوف منظـم
ی فرد (راهنمائی آيت اهللا کاشانی و کسبه واصناف باصالحديد.  نمـودندبيـان  به نخست وزيری هژيرمجلس

 و خـودراتعطيـل ودرميدان بهارستان اجتماع کردند؛  مغازه های)که هميشه هيزم بيار معرکه انگليس بوده
 بدسـتوردولت ورئيس مجلس؛ پليس برای ...مجلـس رابه بـادناسـزاگرفتــند سخن تمايندگان ضمـن ايراد

نيـزباچـوب وچمـاق به پليـس  دهغازگرديدومردم تظاهرکننآتيراندازی  .متفـرق ساختـن مردم واردمعـرکه شد
 .حملـه کردنـد

بـه رهبـری  داشـتند؛ قـرآن برسـر بازاری وروحانی درحاليـکـه چنـدهزار روزچهـارم نخسـت وزيری هـژير؛
ميدان  در) گروهی که ازانگليس دستور ميگرفت (فـدائيـان اسـالم؛ مجتبی نـواب صفـوی؛ رئيـــس سـيد

يت اهللا کاشانی عليه نمايندگان مجلس بين آشـديدالحن  اعالميـه و اهرات پرداختندبه تظ بهارستان عليه هژير
 .مردم تهران پخـش شد

 
تماشـاچيان مجلس تظاهرات  به مجلس شورايملی معرفی ميکـرد؛ درلــژ را  هـژيروزيران خودهنگاميـکه

 رعلنـی مجلـس طنيـن انـدازبـی ديـن درفضـای تاال و صدای مرگ برهژير مزدور و بود شديدی عليه اوبرپا
 و دربـاره زد رحيميـان و عبدالقديرآزاد ابوالحسن حائری زاده؛ درهميـن جلسـه حسيـن مکی؛ .گـرديـد

  دکتر-بختيار مشيرالدوله تا نخست وزيران ايران از( .خـوردهای چنـدروزگذشـته عليـه اواعـالم جـرم کردنـد
 )۵٠/٢۴٨صفحه باقرعاقلی؛

اکثـريت آرا؛ پـس ازپنـج  وجـود بـا درست کرده بودنـد؛ ـژيردرمقابل جـوی که مخالفين برای اوعبـدالحسيـن ه
 .کـارکنـاره گيـری کـرد از) ١٣٢٧آبانماه۵(١٩۴٨اکتبر٢٧ماه در

***** 
وزمـان مقـرربـرای امضـای ١٣٣١ازشـهريــور مــوعـد بعـدی بـرای درخـواسـت تمـديـدقـرادادمـوردبحـث قبـل

 وقـت؛ دو اقدام را نخســت وزيـر  هرنکه اي بود) ١٩۵٣ماه مـارس٢٠(١٣٣١السـ اسفنـدماه٢٩نآ دتمـدي
 .صـدابانـجام رسانده است و يـعنی دکتـرمحمـدمصـدق بـدون سـر

 
  شـرح کوتـاهی درارتبـاط بـامطلـب مـوردبحـث

 دراشغال ايران شرکت نمود ليسپـس ازآنکه به تبعيت دولتهای روس وانگ مريکاآدولت  همانطـوريکه ديديم؛
بمـوجب  .جـانبه ومحرمانه بـادولت ايـران منعقـدسـاخت دو چنـد فقـره؛ قـرارداد) جنگ جهانی دومخرادراو(

توسـط  درکابينه قوام السلطنه )١٣٢۶مهرماه١٣(١٩۴٧ اکتبـر ۶ کـه آخـرين آن درتاريخ اين قراردادهـا
 مستشـاران وکارکنـان هيئتهـای نظامی آمريـکا يـکا بامضـارسـيد؛ بــهسفيـرکبيرآمر جنـگ اين کابيـنه و وزيـر
 .امتيـازات داده شـد  مصونيـتها وبعضی ايران در
 

به صالح  را آنها استتـار دولتهائيـکه عاقـد قراردادهای محرمانه درموردهمکاری نظامی باآمريکابوده اند
برای اطالع اين قانون "ذيـال( اسـاسی مشروطيـت قانون ٢۴ اصل قسمـت آخر دولت وملت دانسته وبـه استناد

 :داری کرده بودند درخـواسـت طـرح وتصويبشـان درمجلـس شورايملی خود و نهـاآ ازانتشار) درج ميگردد



 )انحصار( اعطـای امتيـازات  بستن عهدنامه هاومقاوله نامه ها؛-قـانـون اسـاسـی مشـروطيت -٢۴اصـل«
به تصويب مجلس شورای  بايـد ياخارجه؛ و داخـله باشـد اعم ازاينکه طرف  وغيره؛یتجارتی وصنعتی وفالحت

 ».صـالح دولـت وملـت بـاشـد عهـــدنامـه هائيـکه اســتتارآنها به استثنای ملـی برسـد؛
 

 دولـت وملـت نميـتوانسته اسـت ابـدی مزبـوروبه بهانـه صالح٢۴ولـی چـون اســتتارقـراردادهابموجـب اصـل
راروشن کرده  ها اسـاسـی مشروطيت بشـرح زيرتکليف اين قبيل قرارداد  متـمم قانون۵٢اصـل لـذا بـاشـد؛
 .است 

قانـون اساسی مورخ  ٢۴ عهدنامه هائيـکه مطابق اصل– متمم قانون اساسی مشروطيت -۵٢اصــل«
 ـع محظـورهميـنکه منافـع وپـس ازرف الزم بـاشد؛ آنها چهاردهـم ذيـقعده يکهزاروسيصدوبيست وچهاراستتار

 ».اظهارشود سنا توضيـحات الزمـه بايـدازطرف پادشـاه بمجلس شورايملی و بـا نمود امنيت مملکتی اقتضاء
 

چنـديـن سال نفـوذی درکابيـنه  تـا غـازسلطنت خودآمحمدرضـاشـاه پهلوی در نيـزاشاره شـد؛ "همچنـانکه قبـال
؛ ودراعطـای مصونيـت قضائی نـامحدودبه کشـورنـداشـت امـور ههای وقـت ودرتعييـن سياســت وادار

 .دارای دخالـتی مـوثروتعيين کننـده نبـوده اسـت آمريـکائی؛ مستشاران
 

که  حد دروين؛ سازمان ملل متطتوسـ بـاتنظيـم وتصويـب کنوانسيـون مربـوط به روابـط سياسـی بيـن دولتها؛
بهانـه خوبـی  بـه امضای نماينده ايـران نيزرسيـده بود؛ ) ١٣۴٠فروردين٢٩(١٩۶١آوريل ١٨ درتاريخ

مقـامات  بـا هـای اعطائی به مستشاران نظامیته درجهـت تعديـل مصونيـدکافتـا ايـران  بـدست شـاه ودولت
 .بپـردازنـد بگفتـگو سفـارت آمريـکا

 
 شــرح کـوتاهی راجـع به کنفـرانس ویـن وماده واحـده

 تنظيـم شـده است وديـگر کشورهـایی روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی درکنفـرانـس وين برا
يعنـی  .متقـابل ميـباشد ازسـوی سـايرکشـورهاميدهـد؛ امتيازاتی که هردولت بموجب آن بماموران اعـزامی

بطـورمثـال هم اکنون  .ازسـايرکشـورهادريـافت ميـدارد مـوردماموران اعزامـی خود در "همان مزايـاراعينـا
 بايـن معنی که درحال حاضـر .روابـط سـياسی دارد کشورجهـان ٨٠حدود دولـت جمهوری اسالمی ايران بـا

اسـت ) نمايندگی کنسولی يا سياس، احتماال فرهنگی و افتصادی(سـفارتخانه  کشوردارای ٨٠ايران دراين
 با( بعنوان کارمنداداری وفنـی يا و )سيـاسی نامهباگذر(وهزاران نفـرايرانی بعنوان ديپلمات ومامورسياسی

وازمصـونيتـهـــا ومـزايــای مندرج درکنوانسـيون  اشتغـال دارند کشورهابه خدمت ساير در )گذرنامه خدمت
 درتهران وجوددارد و به همـان تعـدادسفارتخـانـه ازکشورهای بيگانه"متقـابال و اســتفاده مينمايـند؛ ويـن

 .مشـغول خـدمـت ميبـاشــند ونيتهـااستفاده ازهمان مـزايــا ومص رجی باهزاران نفرخا
 

 در نام نهـاد؛» کاپيــتوالسـيون« را »کارمنـدان اداری وفنی« حـال اگـربتـوان مـزاياومصونيـتهای اعطـائی به
 ٨٠در يران ـی ائی به ديپلمـاتهـاومـاموران سـيااعطـا گفت که مزاياومصونيتهای بايـد ايـنصورت 

 ی مزايا و که مصونيتها زيـرا !!کشـورهارابصـورت مستعمره ايران درآورده است کشورجهان؛ تمام اين
 .اســت »اداری وفنــی کارمندان«بمراتب بيش ازها ورايران درسـايرکشوماموران سيـاسی  ديپلماتهــا
 اداره ميشود »سفيـر« رباعنوانط يک نفتوس )استثنائی موارد در جز( هـريک ازاين سفارتخانه ها "معمـوال

 و دارنـد را سفارتخـانه که تابعيت دولت خود هر کارکنـان. که نمايـنده رسمی دولت متبوع خودتلقی ميگردد
 .مشمـول مقررات منـدرج درکنوانسيـون ويـن ميباشنـد نفـرميرسـد؛ صـدها تعدادشان گاهی به دهها وحتی بـه
 )١٣۴٠فرورديـنماه٢٩( مطابـق با ١٩۶١آوريـل ١٨ان دراتـريـش درتاريـخ ايـن کنـوانسيون رانمايـنده ايـر

تصويب  درمجلـس شورايملی مورد )١٣۴٣مهـرماه٢١( مطابق بـا ١٩۶۴اکتبر ١٣ درتاريخ  و امضاکرده؛
 .دولــت ابـالغ شـده اسـت نهائی قرارگرفتـه وبـه

 
  بمدتـی کوتاه ودولت متبوعشان م افرادی ازسویبطورکلی اعزا بمـوجـب ايـن قراردادويـاکنوانسـيون مزبور؛

 طوالنی برای خدمت درکشورديـگربرای حفظ منافـع وتوسعه روابط کشورشان درزمينه های سياسی؛ يا
 .ناميـده ميشـود» ماموريـت« باکشـورمحـل خـدمت؛ ازايـن قبيل؛ و نظامی فرهنگی؛ اقتصادی؛

 »کارکنـان مامـوريت« نام برده شده وساير »يس ماموريـترئ«بعـنوان »سفيـر« از  کنـوانسـيون؛ نآ در
 نـیــکـارمنـدان اداری وف -٢  کـارمنـدان سـياسـی-١ :که عبارتنداز  بطـورکلی به سـه گروه تقسيـم شده اند

  خدمـه ماموريت-٣
رای گذرنامه دا و شناخته ميشـوند ديپلمـات گـروه اول؛ رئيـس مامـوريت يعنـی سفيـرنيزدرزمـره آنان است؛

ولی اعضای  .مزايای قابل توجهی برخوردارميباشـند و که ازمصونيتهای سياسی وامتيازات سياسی هستند
زمـره آنان محسوب شده  در هميشه اسـت که مستشـاران نظامی آمريکا )وفنـی کارمندان اداری( گروه دوم

 .بودنـد
دارای  خـدمت دراختيـاردارند؛ گذرنامه و ميروندکه غيرسياسی بشمار )خـدمه مامـوريت( اعضـای گـروه سـوم

درهمـان  بطـورمثـال؛ .صـورت متقابـل تعيين ميـگردد بـه "که معموال ؛امتيازات ومزايای کمتری هسـتند
مستشـاران نظامـی  خواهيـم ديد؛ )درج شـده است"ذيـال( قانـون ماده واحـده جنجـال برانگيـزمورد بحث کـه

زمـان  بـرخوردارشده اندودرهمان »کارمنـدان اداری وفنـی« معافيـتهای مربوط بـه و آمريـکا ازمصونيتها



واشـــنگتن به خـدمت اشتغـال داشته  در ماشيـن نويـس که ازطـرف دولـت ايران درسفارت ايران يکـنفر نيـز
 همان مصونيتهامتقابل از بطور "محسـوب ميشـده وعينـا »اداری وفنـی کارمندان« به خـودجزو خـود است؛

ماشيـن  درايـران و مستشـارنظامی آمريکا( وهريـک ازاين دونفـريعنـیت؛ بـرخورداربـوده اسـ معافيتها و
درهمـان  جنـايـت درکشـورمحـل ماموريـت خود؛ صورت ارتکاب در )نويـس ايرانی درسفارت ايران درآمريکا

 .محاکمـه ومجـازات بوده انـد کشـورقابـل بازداشت و
 
نــه ازطـرف دولـت  و ايــران بـه آمـريـکا؛ کاپيـتوالسـيونی نـه ازطـرف دولت اايـن ترتيـب هيـچگونـه امتيــازبـ

 .داده نشـــده بـود آمـريکـا بــه ايــران
 

  نظـامی آمریـکاازمصونیتهـا مستشـارانمتــن قـانون اجـازه اسـتفاده
  ـنومعافیــتهای منـــدرج درکنـــوانســیون ویــ

 
سپـس  و درمجلـس سـنا )١٣۴٣ امردادماه٣(١٩۶۴جوالی٢۶مـاده واحـده زيـرکـه ابـتدا درتـاريخ

پـس ازتوشيـح "درمجلس شـورايملی تصـويب گرديـده ومتعاقبـا) ١٣۴٣مهرماه٢١(١٩۶۴اکتبر١٣درتاريـخ
نـام  ن؛ بـههمـان قانـونی اسـت که توسط مخالفا بـه دولـت ابـالغ شـده بود؛ پادشـاه جهت اجرا

 رضـاشـاه پهلـوی و بـرای حملـه بـه محمـد ازآن نـاجـوانمـردانـه و مـوسـوم گـرديد » کـاپيـتوالســـيون«
 :قــرارگـرفـت مخالفـت با وی مورداستفاده

 
 مستشـاری نظامی اياالت متحـده را بـه دولـت اجـازه داده ميشـودکه رئيس واعضای هيئتهای -مــاده واحـده«
 و مصونيـتها از مـربوط دراسـتخدام دولـت شاهنشـاهی ميـباشـند؛ کـه بموجـب موافقتنـامه هـای يران؛ا در

 ١٨  ويــن کـه در ماده اول قـرارداد )و( موضـوع بنـد »کارمنـدان اداری وفنـی« کـه شـامـل معافيتهائی
 ».وردارنمايــدبـرخـ رســيده؛ بـه امضاء) ١٣۴٠فروردينماه٢٩( مطابـق با ١٩۶١ آوريـل

 
 )1343مهرماه21(1964اکتبـر13مــاده واحــده مصـوبشـرح 

رئيـس واعضای  ميشـود؛ درمتـن ماده واحــده نيـزبه روشنی مالحظه همانطور که و بطــوريــکه گفتــه شـد
مـوضـوع  »یکـارمنـدان اداری وفنـ« مصـونيتهــا ومعـافيتهـای از هيئتهـای مستشـاری نظـامـی آمـريـکا؛ فقـط

 . مـاده اول قـرارداد ويــن بـرخـوردارشــده انـد )و( بنـد
 

بشــرح  تعـريـف کـرده اسـت؛ کـه اصطـالحات منـدرج درآنرا قـرارداد ويـن؛) و(متـن مـاده اول وبنـد
 :زيـرميــباشـد

 : تصـريـح شــده اسـتپـائيــن در معانـی اصطالحات زيـربه شرحی خواهدبودکـه  درايـن قرارداد-مـاده اول«
مامـورانجـام وظيفـه درايـن سـمت  يعنی شخصی که ازطـرف کشورفرستنده) رئيس ماموريت(  اصطالح-الــف

 .ميشـود
 .يعنـی رئيس ماموريت وکـارمندان ماموريت )اعضاءماموريت(  اصطـالح–ب 
خـدمـه (و) فنـی و ریکارمندان ادا( )کارمندان سياسـی(يعنـی  )کارمندان ماموريت(  اصطـالح–ج 

 ).مـامـوريـت
 )ديپلمـات( دارای سـمت سـياسی يعنـی آن دسـته ازکارمنـدان ماموريت کـه) مامـورسياسی(  اصطـالح–د 

 .ميبـاشـند
 .سـياسـی مـامـوريـت يعنی رئيس ماموريت يا يکـی ازکارمنـدان )کارمندان سياسـی( اصطـالح ـ ه
کـه به امـوراداری وفنـی  )کارمنـدان ماموريت( ن دسته ازآيعنی  )یمـاموران اداری وفن(  اصطـالح-و

 . اشـتغال دارنـد؛مـاموريت
 .خانـگی مـاموريـت اشـتغال دارنـد امــور يعنـی آن دسـته ازکارکنـان مـامـوريت کـه بـه )خـدمـه(  اصطـالح-ز

 مسـتخدم کشـور و بوده؛ ت خادم يکی ازاعضای ماموريکهيعنـی کساني )خدمتکارشخصی( الح اصطـ-ح 
 .فرسـتنده نميـباشـند

بـه آن کـه مالـک آن هـرکه  قسمتهائی ازابنيه وزمين متصل يا و يعنـی ابنيـه  )اماکن ماموريت(  اصطـالح-ط 
مـورداستفـاده ) رئيـس مـامـوريـت( بـرای محـل اقامـت ماموريت ازجمله بـرای انجام مقاصـد باشـد؛

 ».قرارميگيـرد
 

  مربوط بـه کـارمنـدان اداری وفنـیونیـتهای مصزان مـزایـا ومیـ
 

کـه مستشــاران نظامـی » اداری وفنـی کارمنـدان«ماده اول قـرارداد ويـن ومشخصات )و(حـال کـه ازمتـن بنـد
 داد قـرار بـايـد ببيـنيم که ايـن کارمندان بموجب آگـاهی يافتيـم؛ ؛قـرارگـرفته انـد مـريکا دررديــف آنــــانآ

 .دارای چـه معافيـتها ومصـونيتهائـی ميـباشـند مـزبور
 



درکنــوانسـيون ويـن به » اداری وفنـی کارمنـدان«  تعيـين ميــزان ايـن مـعافيـتها ومصـونيـتهای مـربوط به
متعلـق بـه  ایتمام مـزايا ومصونيتهــ " تقـريبا ازمـاده سـی وهفتـم٢کــه دربنــد اين نحـو صـورت گرفتـه است

 :بـرای آنان نيـزپيش بيـنی شـده است» مـاموران سـياسی«
  

  پیشــنهادبـرقـراری مـزایـا بــرای- ازمـاده سـی وهفتـم2بنـــد 
 .کـارمــندان اداری وفنـــی

 هسـتندبسـتگان آنـهاکـه اهـل خانـه آنهـا ؛وهمچنيـن کـارمنـدان اداری وفنـی مامـوريت–مــاده سـی وهفتـــم «
  مـواد در  ازمـزايـاومصـونيتهای مندرج  ويامقيـم دائـم آنـکشورنباشــند پـذيرنـده؛ بـه شـرط آنکه تبـعه کشـور

ولـی مصـونيـت ازصـالحيت مقـامات دولـت پـذيـرنده درامـورمـدنی اداری .  بهـره منـدخواهـندبود٣۵تـا٢٩
 .نـها نخـواهدشـدآزوظـايف شـامـل اعـمال خـارج ا ٣١  د اول مادهمـوضوع بن

 وارد اشـيائـی که بـرای منـزل خـود درموارد٣۶اشـخاص مـذکورهمچنيـن ازمـزايای منـدرج دربـندالف مـاده
            کارمندان« وامــا چـون اعـطای تمام امتيـازات ومصونيتهـای سياسـی به .اســتفاده خـواهندنمـود ميـکنند؛

موجـب بـند يـک کشـورهاب لـذادرحال حاضراکثر طقی به نظرميرسـيده است؛امری غيرمن» اداری وفنـی
ن مـزايا ومصونيتها آاختيـارانصـراف از فرســتنده مامـور؛ ن؛ که بشرح زيربه دولتهایوکنوانسي٣٢ازمـاده

کارمندان « مـورد در بطـورمتقـابل انصـراف خودرا ازحـق مصونيت قضـائی درامورجـزائی راداده است ؛
بـنمايـندگـی ازطـرف دولـت آنکشــور؛هميــن انصـراف  وسـفارت آمريـکا نيـز. اعالم داشـته اند» داری وفنیا
 .مـريـکائی اعــالم کـرده بـودادرمــوردمستشــاران نظـامـی  "تصريحا را
 

  سياسی ومصـونيت قضائی نمايـندگان  دولــت فـرسـتنده ميتـواندانصـراف خـودرا از–مــاده ســی ودوم 
 .بـرخـوردارميشـوند؛اعـالم نمـايـد ازمصونيت ٣٧اشخاصيـکه برطبق ماده

 
 متـن اعـالم انصـراف سـفارت آمـریکا ازمصـونیت قضـائی درمـورد

 جنـایـات ارتکـابـی تـوسـط مستشـاران نظـامی آمـریـکا
 

» کـارمنـدان اداری وفنـی« هبـ متعـاقـب تصـويب مـاده واحـده قانون اعطای مصونيـتها ومزايای مربوط
بـه مستشـاران نظامـی آمريـکا؛ وزارت امـورخارجـه ايـران  ماده اول کنوانسيـون ويـن)و(مندرج دربنـد

 مـراتب را٩٧۶٢و٩٧۶٠ طـی دوفقره يـادداشـت بـه شـماره های)١٣۴٣آذرماه١٨(١٩۶۴دسـامبر٩ درتاريـخ
 .درتهران رسانده است بـاطـالع سـفارت آمـريـکا
 و "صـريـحا زيــردرج ميــگردد؛ بشـرح" ايـن دويادداشـت؛ طـی نامه ايکه عيـناسـفارت آمريـکادرپاسـخ

 :اعـالم داشـته اسـت کـه "رسـما
 
ايــران بـرای چشـم پوشـی وصـرف  مقــامـات دولـت آمـريـکا ازهـرنـوع درخـواسـت مقـامات دولـت«

 ».رای اهمـيت ويـژه بـاعـالقمندی کامل اسـتقبال خواهدنمودرمــوارد دا د نظـرازمصـونيـت ســياسـی
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وزارت امـورخـارجه پادشـاهی ايـران  ســفارت آمـريکادرتهـران؛تشـکرات وارادت صميـمانه خـودرا تقـديم
آن  ١٩۶۴امبردس٩؛هـردومـورخ٩٧۶٢وشـماره٩٧۶٠ره شـمايـادداشــتهای دريـافــت " مينمـايد واحتـراما

 ايـن سـفارتخـانه رابـاطالع ١٩۶٣دســامبـر١٨  مـورخ٢٩٩ ودرپـاسـخ بـه يـادداشـت شـــماره ؛وزارتخــانـه
درحـکم  ؛ازســـوی مـا ميـنمايـد کـه يـادداشـتهای مـذکوردرفـوق آن وزارتخانه درعيـن حال ميـرسـاند وتائيــد

ميالدی ايـن سفارتخانه ١٩۶٢مـارس١٩مـورخ۴٢٣شـماره  به يادداشـتـخی مطـلوب وپـذيرفتنـیپـاس
 .محسوب ميشود

 
 ؛»پيـمان نامه ويـن«٣٢منـدرج درمـاده هنـگ بااوبـراساس شـرايــطآوهم درخصـوص ايـن تبادل يـادداشـتها
مقـامـات  ازهـرنـوع درخـواست آمريـکاکـه مقـامات دولـت  بـاطـالع برسـاند ايـن سـفارتخانه خـوشوقت است

سـياسـی درمـوارد دارای اهميـت ويـژه ازنظـرمقامات  دولـت ايـران برای چشـم پـوشـی وصرفنظـرازمصـونيـت
مـوارد دارای اهميـت  بـاعـالقمنـدی کـامل اسـتقبال خـواهدنمـود؛ وتائيـدميشـود که ايـران؛ دولت پـادشاهی 

 .سـزاوارسـرزنـش خـواهنـدبـود والغيـر"مشخــص وواقعـا ـواردمربـوط به جناياتويـژه دراين خصـوص؛ م
 احتـرامـات وارادتهـای خـود ن مراتبيکبارديـگرعاليتري استفاده نموده؛سـفارت آمريکا درتهران ازفرصت 

 .راتقـديـم آنـوزارتخانه مينمـايـد
 »ان                              سـفارت آمـريـکا درتهـر

 )٣٠٨جلد دوم صفحـه  دفترمطالعات سياسی وبين المللـی-اسنادمعاهدات دوجانبه ايران باسايردول(
 



درمورداعطای تمام ) ٣٧(از مـاده) ٢(مخـالفان شـاه فقيـدايـران ومفسـران ناجـوانمردانه فقـط بنــد
 مزاياومصونيتهـای پيشــنهادی درمـورد 

 امــا ازايـنکه دولتهــای آمـريـکا و  مزايای قطعی آنان ذکر کـرده اند؛انرابعنـو» کـارمندان اداری وفنـی«
 بـه مـزايـا وبطورمتقابـل ازاعطـای اين"؛ عمـال)٣٢(ازمـاده) ١بنـد(حـاصـله از اختيـــار بـاسـتناد؛ ايــران 

 .ده انـدهيـچ سـخنی بميـان نـياور "اصـال يکديگرخـودداری کـرده اند؛ »کـارمنـدان اداری وفنـی«
ســفارت آمـريـکاراکـه درمـورد همـان  ايـن مغرضـان ودشـمنان ايـران وايـرانی؛ حتـی يادداشـت رسـمی

جنــائی آنـان  صـادرشـده کـه طـی آن ازمصـونيتهـای قضـائی درمـورداقدامات ؛مستشـاران آمريـکائـی
 .صـرفنظـرشــده اسـت؛ نـديـده گـرفته انـد

 
 

درآن ز"تصـادفا(پـادشـاه فقيـدايـران کـه ز؛روزتـولـد١٣۴٣ آبـانماه۴ابتـداگفتـه شـد درروزهمـانطـوريـکه در
خميـنی  زتـولـدمورد ادعـای بعدی روح اهللاحروزحضـرت فاطمـه وزروزتــولـدزيعنـي) جمادی الثانی٢٠سال با

ب بـامـاده واحـده مصـو سـخنـرانـی بسـيارشـديدی درقـم؛ درمخالفـت بـوده اسـت؛
 اجـازه اسـتفاده مستشـاران نظامی آمريـکادرايران ايـرادکـرد؛ ؛ راجـع به)١٣۴٣مهرماه٢١(١٩۶۴اکتبـر١٣
 مقـررات عظيــم مـرتکـب شـده و  کـه شــاه ودولـت؛ بـاتصـويـب قـانون مـزبورخيـانتـیبهانــه ايـن با و
 .ک مـردم پـرداختبـه تحـريـ احيــاءکـرده انـد؛ رادرايــران» کـاپيـتوالسـيون«

 :ســخنرانـی طـوالنـی روح اهللا خمينی بـااين حمالت شـروع شده بود
 
ايـن  .قلـب مـن درفشــاراسـت .انکــارکنـم  مـن تـاثـرات خـودم رانميـتوانــم-انــا للـه وانـااليـه راجعـون«

 بـا .درفشــاراســت قلبـم . هسـتمنـاراحـت .خـوابـم کـم شــده اسـت ايـران راشــنيدم؛ چنـدروزکـه مسـائـل
 عيــد ايـران ديـگرعيــد نــدارد .چــه وقـت مـرگ مـن پيـش ميـايـد تـاثـرات قلبـی روزشــماری ميـکنـم کـــه

يـکوبـی  پـا .دســته جمعـی رقصــيدند و عــزاکـردنـد .چـراغانـی کـردند و عـزاکـردنـد .ايــران راعــزاکـردنــد
 »...کـردنـد

 
 در!) مومنيـن ومومنـان( زيـاد ازطـريـق  عـالوه برايـن سـخنرانی طوالنی که درنوارکاست ضبـط؛ وبـه تعــداد

همـه   روح اهللا خمينی بهمـان طريــق درامضـای با اعـالميـه مفصـلی نيـز و سـرايران پخش گرديد؛ تا سـر
 :جـا انتشـاريـافـت کـه بـاايـن جمـالت آغـازشـده اسـت

 
                        بسـم اللـه الـرحمـن الرحيـم«

آيـا ملـت ايـران ميـدانـد درايـن روزهـا درمجلـس چـه  "    لـن يجعــل اهللا للکــافـريـن علـی المـــومنيـن سـبيال
 ت ســندمجلـس به پيشـنهاد دولـ ؟ميــدانـد بـدون اطـالع ملـت وبطـورقـاچـاق چـه جنايتی واقع شد گـذشـت؟

 سـند وحشـی بودن ملت .اقــرار بـه مسـتعمـره بـودن ايـران نمـود امضاءکرد؟ بـردگـی ملـت ايـران را
 ». .....اســالمـی وملـی مــا قلـم ســياه کشــيد بـرجميــع مفاخر .مســلمان را بـه آمـريـکاداد

 
 بـازداشت؛ و) ١٣۴٣آبانماه١٣( ١٩۶۴نوامبر۴روزبعـدازايـن سـخنرانـی؛درتـاريخ٩روح اللـه خميـنی 

 .بـه تـرکيـه تبعيـدگـرديـد "متعاقبـا
 

 دانســته؛ ونـاجـوانمـردانـه و مخـالـف بـودنـد؛ ازايــن تـاريـخ به بـعد تمـام افـراديـکه بـاپـادشـاه فقيـد ايـران
وهمــواره ازآن بعنــوان  م نهادهنـا» کـاپيـتوالسـيون« بـه غلـط قـانـون مـربـوط بـه آنـرا؛ کثيـری ندانســته

 .يــاد کـرده انــد يـکی ازخيـانتهـای بـزرگ شـاه فقيـــد
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