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  حقوقدان -اميرفيض

ضرورت موضوعی  ١) ٢٧/٢/٢٠١۶مورخ  آمريکاد دالروحکم ديوان عالی ردرتحرير(موضوع دوميليا
ن اشاره آدرپايان  .ود که به کنوانسيون بين المللی مصونيت قضائی کشورھا اشاره ای بشود که شدب

   گشت  کاپيتاالسيون ياد کرد>ن بنام بازآ اضافه شده <فراموش نکنيم که ھمين موضوع بود که مينی از

 ن اشاره موجزِ آفصلی نيست که  ۵٧ن درشورش آ اھميت اظھارات خمينی نسبت به کاپيتوالسيون وتاثير
ن به آنرا ادا کرده باشد خاصه به اينکه يک تحريربايد درحدی جامع باشد که خواننده آحق  ،درتحرير

 آمريکای ديوان عالی ن که راآه موضوع رکنی به مالحظ ،ن تحريرآ در س وجو نيفتد.دردسرتحقيق وپر
وارد  ،ودبوجبران کم نآ باتفاق به بحث در ،اکنون با عذرخواھی قابل قبول ؛مراعات نشدالزم  کار نآبود 

   .ميشويم

  سابقه امر

مقاله ای داشت  ۵٢+٣٣٢زاد روز شاھنشاه ايران  سنگرد مصادف با سالگر )٢۵٢٨( ١٣۶٨رسال د
  .ريامھر)آئی وشاھنشاه آمريکااليحه مصونيت مستشاران  –حيثيت دفاع از(تحت عنوان 

 سنگرن آ ھائی ازھمان مقاله است واين تحرير سعی خواھد کرد که ازمقاله  مستند تحريرحاضر بخش
مراجعه به سنگرمزبور نباشد وھمچنين کوشش خواھد  به اين تحرير منتقل گردد که نيازبنحوی استفاده و

  .ومختصرشودمتراکم  ،سيبآبدون و سنگردرحد ممکن  وفشرده  ای صفحه ١٠شد که مقاله 

  علت انتخاب موضوع مقاله 

موضوع از ھنگامه ورود کوروش به بابل)  ٢۵٢٨( ۶٨علت اينکه بمناسبت زادروزشاھنشاه درسال 
   .مزبور انتخاب گرديد  شايد گفتنی وشايدھم شنيدنی باشد
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وباب استفاده  پايان داده  را ريامھرآاھنشاه دی تعرض به شنکه شورشيان درجه اول تاحدوآبا  ۶٨درسال 
نبودند  نجلس دست بردارآدمھای اوخاصه درلوس آ ورا مسدود ساخته بودند ولی بختيارازاليحه مصونيت 

   :مينوشتند وھرجا فرصتی مييافتند ويا قافله راتنگ ميديدندميزدند به اليحه مزبور ونوشته اند و

سيون رابه ايران بازگردانيد، اگرپدرش به اشاره انگلستان کاپيتوالسيون را لغو <محمد رضاشاه کاپيتوال
   >.ن ميساختآواگرميماند ھمه خارجيان کشورھای جھان رامشمول  ،نرا مجددا برقرارنمودآکرد فرزندش 

سال چه  ۵٠گاه شود که سلطنت پھلوی ھا درطول آ<من ميخواھم اين انديشه رابپرورانم تانسل جوان 
  )٢۴۵احمد انواری شماره  –(پيام ايران بختيار                     ورده است>          آرانی ھائی بباروي

  ئيآمريكاواقعيت اليحه مصونيت مستشاران 

نه ھای حقيقت جريان داشته فذ وازاصالت برخورداراست که درپھوقتی نا ،دفاع ازحيثيت ويارد اتهام
رده شود وسپس ازکسانی که وآازتاروپود شايعات وترديد ھا بيرون باشد وبه کالمی ديگر نخست حقيقت 

  .نان شده است رفع اثرويا توجه اتھام گرددآکسرحيثيت ام وياسبب مورد اتھ

راکه اعاده  ۶٨نجاو باشد که بتواند موضوع مقاله سنگرسال کی درمسير موضوعاتاست اين تحريرمايل 
     .ل برساندحيثيت ودفاع ازشاھنشاه ايران است به حدکما

  منابع تحرير حاضر

نچه که به آ است با اشارات اضافی وکسر ۶٨مقاله سنگرسال ھمان محتويات  ،تحرير حاضر منابع 
  معطوف است به:  تحرير پس توجه اين .تحرير کمک ميباشد اختصارِ 

  ن آور آوبارتاسف  آمريکامستشاران  قضائی قانونی مصونيتاليحه  

  ئی درمجلس آمريکايت قضائی مستشاران تصويب اليحه قانونی مصون 

  ئی وحقوق اسالمی آمريکامستشاران  قضائی  اليحه قانونی  مصونيت 

   ئیآمريکامسئوليت، دراليحه قانونی مصونيت قضائی مستشاران  

  شنائی با اليحه قانونی مصونيت قضائی آ 

  ئیآمريکامستشاران  

  

درباره  کشورھای جھاناردادی بين قر )١٣۴٠فروردين  ٢٩( ٢۵٠٠=  ١٩۶١ وريلآ ١٨درتاريخ 
ن وين آکه چون محل انعقاد  کشورھا به امضا رسيد  ن سياسیماموريروابط سياسی ومصونيت قضائی 

   :مده استآبود به قراردا د وين موصوف گرديد. درمقدمه اين قرارداد 
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 اندگان سياسی کشورھاين معنا که ھمه مردم کشورھا ازديربازقائل به نظامات خاصی درمورد نماي تذکر با
)، با معرفت به مقاصد واصول منشورملل متحد درباره تساوی مطلق دولتھا وحفظ صلح ١ميباشند (

  :وتوسعه روابط دوستانه بين ملتھا وامنيت بين المللی

سابقه اجرائی مصونيت قضائی بين کشورھا موضوعی بسيارقابل اشاره مقدمه قرارداد وين به  -)١(
ن کشورھای نظم حقوقی دادن به عرف وروشی است که بي ،عناست که قرارداد ويناھميت است وبدان م

ھمان عرف بين المللی مدون شده است (تاريخ عثمانی  ١٩۶١ازسالھا قبل وجود داشته ودرسال جھان 
  .)مصويت سياسی خارجيان درکشوراسالمی عثمانی جريان داشته است ١۵٣۵نشان مييدھد که درسال 

درجريان اجرای عرف بين بزرگ درسال سوم سلطنت رضاشاه مان عرف بين المللی به اعتبارھ ايران
يرعدليه وقت طی بخشنامه ای به زو<المللی مصونيت قضائی وسياسی نمايندگان کشورھا قرارگرفت و

کليه محاکم دستوردادکه ازقبول دعوا اعم ازحقوقی ويا کيفری عليه نمايندگان سياسی دول خارج امتناع 
افه شده اين بخشنامه بعلت مصونيت خاص نمايندگان سياسی خارجی وعدم امکان دعوا عليه کنند واض

  نقل ازجلد اول گاھنامه شاھنشاھی) ١٣٠٧تيرماه  ١١(                                       >نان صادرشدآ

  مصونيت قضائي درايران  اليحه گردش اداري

بتصويب مجلسين برسد  ٢۵٠٣=  ١٣۴٣مھرماه  ٢١ريخ قبل ازاينکه قرارداد بين المللی وين درتا
ن نامه آ رخی ازــوايران درمورد مصونيت قضائی جريان داشته که ب آمريکامکاتباتی بين وزارت خارجه 

ممکن نشد  که  گ وبسيارکمرن ده که بعلت گذشت بيست وچند سالمنعکس ش ۶٨ھا درھمان سنگرسال 
 .نھا مورد استفاده واستناد قرارميگيردآاين است که مطالب  تقل شود ندرحالت قابل استفاده به اين تحرير م

 ٢٢مورخ  ٢٠٣ ازطريق سفارت خود درتھران ضمن نامه شماره آمريکاوزارت خارجه  
ن کشورمشمول آازدولت شاھنشاھی ايران تقاضا ميکند که ھيئت مستشاران نظامی  ١٩۶٢اکتبر

  .مصونيت ھای مقرردرقرارداد وين گردند

  

 ٨٨٠٠بشماره  آمريکاه ای که وزارت خارجه شاھنشاھی ايران درپاسخ درخواست وزارت خارجه درنام
با درخواست . وزارت خارجه ايران ن درسنگرموصوف درج استآنوشته ومتن  ٢٠/١٢/١٣۴١تاريخ 

موافقت نکرده   آمريکامبنی برتعلق  مصونيت قضائی برای ھيئت مستشاران نظامی  آمريکاوزارت خارجه 
ھيئت دولت ووزارت  نشان ميدھد که .  نامه مزبور ونامه ھای بعدی  که درھمان سنگردرج است است

ه تسری مصونيت قضائی ددورا رد کرده ومح آمريکاخارجه ايران قاطعانه درخواست وزارت خارجه 
    .که درقانون وين مقرر شده است را ھمان دانسته  ئیآمريکاشاران نسبت به مست

است  ١٨/٨/۴٣مورخ  ٢/٩٧٠نامه شماره  رد که مورد استفاده سنگرقرارگرفته ن موخرين نامه درايآ
   :که متن نامه مزبورچنين است
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  وزارت  امورخارجه 

   آمريكاحده ــــوزارت امورخارجه شاهنشاهي تعارفات خودرابه سفارت كبراي كشورهاي مت
  يرساندـــرامابه اطالع ماحت 1961 دسامبر 18مورخ  299پاسخ يادادشت شماره  در و اظهار

  ي ازــراحل تصويب قانونــــم 1961نظربه اينكه قرارداد وين درباره روابط سياسي مورخ 
  موافقت نامه   ئي كه طبق آمريكايرنظامي غ و  مجالس مقننه ايران را گذرانده است، كارمندان

  در  مقرر كرده كاآمريها ياترتيباتي كه بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت كشورهاي متحده 
  و  بعنوان كارمندان اداري   آمريكاطرف سفارت كبراي كشورهاي متحده  از ايران ميباشند و
  وند ازمصونيت ها وـــعرفي ميشـبه وزارت امورخارجه شاهنشاهي م آمريكاوفني سفارت 

  .دقرادادوين درباره روابط سياسي استفاده خواهند كر 37ازماده  2معافيت هاي موضوع بند 
  موضع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خورا تجديد مينمايد                                                  

 منصوردردولت امينی وعلم مورد توجه قرارنگرفت ودر دولت حسنعلی  آمريکادرخواست وزارت خارجه 
ئی آمريکااستفاده مستشاران  ازهن دولت بود که قانون اجآ قرارگرفت ودولت اوبود که سخت مورد حمايت 

ضميمه قانون وين که به  ئيھا تھيه کرده بود، ھمراه وآمريکارا که خود دولت منصورحسب درخواست 
   .وردآرسيده بود به مجلس قبال  امضای نماينده دولت شاھنشاھی 

  نكته كليدي 

درمجلس که  ونيت قضائی ازمص ئیآمريکانگاه به سيرتصويب قانون اجازه استفاده مستشاران درجريان 
   :نکته کليدی بجاستيری اين تحرير دارد، توجه به  دو تاثيرقاطعی درنتيجه گ

  شنائی کلی وسياسی نسبت به کانون مترقیآ  -نکته اول

 <يرخی ازصاحبنظران سياسی کانون مترقی حسنعلی منصوررا وابسته به تحوالت جھان غرب ميدانند  و
الوده جرياناتی شبيه به کانون مترقی درايران به بخشی ازتصميمات کالن براين باوربودند که اساس وش

که توجھی خاص به جوانان تحصيلکرده بازميگشت  آمريکاجان اف کندی رئيس جمھوری اياالت متحده 
درکشورھائی چون ايران  نخبگان سياسی  آمريکاماده وشيفته قدرت بودند. تکيه گاه آغربی داشت که 
ظراتھامات مرسوم درجوامعی مثل ايران تاحدی مبرابودند وديگراينکه جوان و جاه طلب بودند که ھم ازن

  ترديدی وجود نداشت> آمريکاخراينکه دروفاداری به آ بودند و

  )آمريکا(بررسی مسائل سياسی ايران و                                                                           
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  تشبيه 

مشابه دولت شيخ حسن  دولت حسنعلی منصوررا به اعتباراتیعملکرد  تان تحرير مجازباشد شايد اي
عالمت  ؛ھای مذکور مالحظه کردنی استت . مقصود ازتشابه وجه اشراکی است که دردولروحانی بگيرد

 ن کشور وآحل مشکالت ايران توسط و آمريکابه  ھردودولت  مشخصه اين وجه مشترک درتوجه خاص
 در  آمريکاست بشرحی که دربررسی مسائل سياسی ايران وآمريکان وفاداری مطلق به دولت آ مھمتراز

  .فوق ارائه گرديد

را ازابزاراصلی سياست دولت خود ميداند  آمريکاھمانطورکه شيخ حسن دوستی وتسليم به خواست ھای 
ن تحصيل آشترافراد منصورگروھی را داشت بنام کانون مترقی که بي  ؛منصورھم ھمين عقيده را داشت

طرفداری مينمودند چيزی نزيک به عمل اصالح طلبان  آمريکامانند خودش بودند ويکسره از آمريکاکرده 
درخيابانھای تھران  آمريکانان سربازان آئيھا آمريکاوبقول  ،درايران ھستند آمريکاکه متکی به سياست 

  .ميباشند

مه ھرعھدنا در يداند وـــا تافته جدابافته مھکشور سايرعادتا اينجوری است که خودش را نسبت به  آمريکا
درمالء  نه نھمآ ای حتی بين المللی به وضع عمومی قانع نيست ويک امتيازات فوق العاده ای ميخواھد

   .به خودش به کيفيت ھای مخصوِص  ، بل عام

  عالئمي ازتشابه عمل دولت منصور وشيخ حسن

  ۵+١به حقوق مندرج دربرجام برای شورای امنيت و درمذاکرات ھسته ای آمريکاھمانطور که 
که ھيچ ارتباطی ھم به تعطيل فعاليت  ساله به ملت ايران تحميل کرد  ٢۵قانع نبود ويک سلطه 

چيزی جزتسليم پذيری ووابستگی سياسی ھم  آمريکاوعلت اين توفيق  ھسته ای ايران نداشت 
قرارداد وين به ھمه کشورھا ازجمله به  درحقوقی که آمريکانبود،  آمريکادولت شيخ حسن به 

ران نظامی اش ن قرارداد به مستشاآبطورمساوی داده بود قانع نشد وموضوع تسری  آمريکا
   .درايران را نيز خواستارشد

 ھمانطورکه  مجلس اسالمی گيج وگنگ درحالی که درجريان بررسی کميسيون ويژه مجلس در 
 مجلس اسالمی بنفع دولت اقدام وبرجام را تصويب کردندمورد برجام بود، يکباره اکثريت وکالی 

درماده واحده ضميمه به قانون وين که برای مستشاران  ومخالفين درمجلس راقال گذاشتند
حاليکه  در ئی ايجاد مصونيت قضائی ميکرد بسرعت حتی درساعت غيرمعمول مجلس وآمريکا

س درمقابل عمل انجام شده ومجل قراربود موضوع به کميسيون بررسی برود  تصويب شد
  .قرارگرفت

  ھمانطور که درمجلس اسالمی کنونی اکثريت نماينگان وابسته به اصالح طلبان وطرفدار شيخ
 نماينده جزءفراکسيون کانون مترقی بودند، يعنی ھر ١۶٨حسن ھستند درمجلس بيست ويکم ھم 

  .بودند آمريکادومجلس يکسره طرفدار دولت وابسته به 

 ولتھای قبل ازشيخ حسن درجمھوری اسالمی زيربارخلع يد ايران ازفعاليت ھای ھمانطورکه د
دولت شيخ حسن صورت گرفت درمورد اليحه مصونيت  ھسته ای نرفتند واين عمل بوسيله
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 اليحه مزبور زئی  در ايران که بنام اليحه بازگشت کاپيتوالسيون معروف شد نيآمريکامستشاران 
تا دولت منصور  نرفتند آمريکانھا زيرباردرخواست آ و دام ماندقا در دولت امينی وعلم  بال

   .مدآسرکار

 ن درمجلس آ وفقيت اقتصادی ايران ميدانند وازھمانطور که شيخ حسن وظريف برجام راکليد م
 دفاع کردند، دردولت منصورھم چه خود منصور وچه صادق احمدی معاون پارلمانی نخست وزير

  .ئی بودندآمريکائی مستشاران سخت مدافع اليحه مصونيت قضا

  ھمانطورکه ظريف وعراقچی تالش داشتند که مجلس به برجام وارد نشود وبدون سروصدا برجام
حزب  درجريان اجرا قرارگيرد، ھمين سياست ازجانب منصور واعضای دولت او جريان داشت و

جال بحث ايران نوين که برھبری منصوروکالی فراکسيون کانون مترقی رارھبری ميکرد م
  (گرفته شده ازگزارش ساواک)         واظھارنظربه مخالفين که ازحزب مردم بودند نميداد

 حث برجام مخالف با تصويب فوری وبدون ب نھمانطور که دردولت شيخ حسن دوياسه نفرازوزرا
 موزگار وآ دکتر –قايان دکترعاليخانی آنصورھم <سه نفرازوزرای کابينه بودند درکابينه م

حزب ايران نوين باقی نی به اليحه مزبور معترض بودند وگفته بودند تا ابد اين ننگ برای خسروا
  خواھد ماند  وپس ازبازگشت اعليحضرت ھمايونی ازشيراز استعفا خواھند داد>

  (گرفته شده ازگزارش ساواک ازجريان تصويب اليحه مزبور)                                                 

 طورکه درمجلس شورای اسالمی کسانی گفتند که تصويب برجام کاری خالف قانون اساسی ھمان
گروھی ديگراليحه راخيانت به و سرتيب پور د وقايان رامبآھم درمجلس شورای ملی < ؛است
   .ايران ميدانستند وسرتيپ پوراعالم کرد که اين اليحه خالف قانون اساسی است> لالاستق

   (گرفته شده ازھمان گزارش ساواک)                                                                             

 است  ھمانطور که شيخ حسن بارھا وعده داد که روزی خواھد گفت که برجام واجد چه مزايائی 
قع تصويب اليحه مصونيت درمو ،ن روزنيامدهآجواب مخالفان برجام را خواھد داد وتاکنون ھم  و
قای سرتيپ پورباصدای بلند ميگويد <بنده گفتم اين اليحه خالف قانون آھم ان رضائی متشاق

فرمودند نيست ودليل ھم نياوردند> (ازھمان  )منصور(وردم ولی ايشان آاساسی است ودليل ھم 
منصور  و وتحقيرکشيد شيخ حسن منتقدين برجام رابباد تھديدگزارش ساواک) با اين تفاوت که 

    .چنين نکرد

  ھمانطور که برخی ازنمايندگان مجلس اسالمی بابرجام مخالفت کردند ودرنتيجه ازپل صراط
درمجلس شورای  ،شدند ادامه نمايندگی مجلس محروم وھمه از شورای نگھبان نتوانستند بگريزند

ئی مخالف کرده بودند نتوانستد درمقام آمريکاملی ھم نمايندگانی که با اليحه مصونيت مستشاران 
   .قای بھبودی رئيس تشريفات درباربودآنھا مھندس بھبودی فرزند آخود باقی بمانند که ازجمله 

 درمقابل اظھار آمريکاھويدا معاون منصور درمالقات با کاردارسفارت < ؛مده استآساواک  درگزارش
حزب ايران  نمايندگان وابسته بهتن نارضاتی کاردار ازتصويب ضعيف اليحه به کاردار قول ميدھد که ده 

  .>نوين درمجلس ازعضويت حزب اخراج شوند
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  از اقای صفاکيش (يکی ازکارکنان مجلس) که درجريان  :مده استآدرھمان گزارش ساواک>
<ھمه وکال غيرازوکالی ايران نوين  :امربود پرسيده شد که وضع مجلس ازچه قراراست اوگفت

  .>مان قرارداد کاپيتوالسيون استازاين موضوع عصبانی ھستند ولی تصويب خواھد شد زيرا ھ

  با دريافت يک ميليارد درمدت کوتاھی باالخره ھمانطور که دولت روحانی به اعتبارتصويب برجام
ورد دولت منصورھم درمقابل خدمتی که به آگشايشی بدست  آمريکادالر وقدری بيشتر ازدولت 

موفق شد مبلغ يب اليحه روز پس ازتصو ١١، درمورد تصويب اليحه مصونيت کرده بود آمريکا
    .وام دريافت کند آمريکاميليون دالر ازبانک بين المللی بتوصيه وتضمين  ٢٠٠

صيت شيخ حسن اين تحرير ميخواھد گفته باشد که اگرشخصيت حسنعلی منصورازموارد قياس باشخ
چون  ت يکسان اس آمريکابرجام وماده واحده مصونيت مستشاران تصويب  ملکردسايه ع ،منظور نگردد

   .وطرف ايرانی ومنافع مشترک است آمريکا ،درمعادله مزبور

  جريان تصويب اليحه درمجلس بيست ويكم

رای موافق تصويب شد درحاليکه وکالی فراکسيون  کانون مترقی تحت رھبری  ٧۴اليحه مورد بحث با <
 ئيھاآمريکاايت نماينده درمجلس داشت واين چنين رای ضعيفی به اليحه مزبور مورد رض ١٣٨منصور 

فشارکسب علت  را در زرده وعصبانی بودند منصورئيان که سخت آآمريکا. دراين ميان ومنصورنبود
گذاشتند وحداقل اين موضوع روشن نبود که چرا اعضای فراکسيون کانون مترقی به اليحه مزبور رای 

  .موافق نداده اند>

ن آجه گيری است بادقت وتامل کافی به قسمت زيرکه باخط تاکيدی مشخص شده يکی ازکليد ھای نتي
  .عنايت بفرمائيد

<کاردارسفارت آمريکا گفت: <درگفتگوی با حسنعلی منصوروی درپاسخ به سوال کارداردرمورد مخالفين 

گفته بود که <شاه مستقيما به حزب مردم درمجلس دستورنداده بود که به مخالفت بااين قانون برنخيزند 

(١). نخست وزيرمصرانه دراين مورد ازشاه خواسته بود به نمايندگان دستوری ندھد و مسئوليت رابه 

خود نخست وزيرواگذارکند (٢) تانمايندگان احساس کنند که از آزادی عمل کامل برخوردارند. 

کاردارسفارت تصريح ميکند که حسنعلی منصورانتظاراين درجه ازمخالفت رادرمجلس نداشت  ومعتقد 

بود که اين نتيجه دسيسه کسانی است که بادولت او وآمريکائی ھا مخالف ھستند>.                  
 (ازھمان گزارش ساواک)

بجاست که نگاھی باتفاق به واکنشھا نسبت به تصويب  آمريکاقبل ازتفسيرونقد اظھارات کاردارسفارت 
اشيم زيرا واکنشھا زمينه سازمسئوليتھا ونشانگراھميت ئی داشته بآمريکااليحه مصونيت مستشاران 

   .موضوع است
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  ئيآمريكاواكنشها به تصويب اليحه مصونيت مستشاران 

درپايان گزارس ساواک عبارتی است بسيارمعنی دار که ميتواند بنای يک قضاوت اصولی  
    :راتشکيل دھد

رانشانه پاداش به دولت ايران  آمريکاری ميليون دال ٢٠٠<دراين ميان محافل سياسی ايران واگذاری وام 
به خاطرتصويب قرارداد کاپيتوالسيون تلقی کردند <تصويب اين اليحه باعث بد نامی وتضعيف دولت 

  .حسنعلی منصورشد واورا احياء گرکاپيتوالسيون دانستند>

ئی بنام جيمز بيل درکتاب شيروعقاب ترجمه مھوش غالمی دررابطه آمريکايک نويسنده  
   :چنين نوشته است آمريکااليحه مصونييت قضائی مستشاران با 

 ه. اين عمل ناشيانخواھد نمودرادچارمشکل  آمريکااشتباه مصيبت باری است که منافع کاپيتوالسيون <
ورديم تابه اجرا آنقدرفشار آھمه ما ن، نشانه ای ازرفتارخشن واحمقانه امپرياليسم است ولی با ايوزشت

ارداد کاپيتوالسيون که بيشتر دربرگيرنده نظاميان بود که درفراسوی درياھا خدمت مد برخالف قرآ در
 ن بطور استثنائی به اياالت متحده اجازه داده شده بود تادرتمام موارد وآدرتنظيم نوعی ايرانی ميکردند 

 مسئول در مورد تمام کارمندان حتی غيرنظامی تنھا ازحوزه قضائی خود استفاده کنند ولو اينکه افراد در
منعقد شده بود به استثنای  يراناو آمريکا. اين شکل قرارداد که بين نخواھند اين کارراانجام دھند آمريکا

وخصوصا به لحاظ کاربرد، ، درھيچيک ازکشورھای ديگر سابقه نداشت لمان غربیآ ن درآ مواردی از
ايران که  در ئی مستقرآمريکای ھاه بسيارگسترده مينمود زيرا ھرگونه نظارت قانونی ايرانيان رابرگرو

                  .>دائما نيزروبه فزونی بود بی اثروخنثی ميکرد واين ميتوانست به خويشان وبستگان انھا نيزبسط يابد
  )٢٢١و ٢٢٠ھمان کتاب صفحه (

لين کسی بود که نسبت به تصويب اليحه دکتر مظفربقائی رھبرحزب زحمتکشان او 
 اودرجزوه ای که بالفاصه بعد از ؛ميز نشان دادآئی واکنش انتقاد آمريکامصونيت مستشاران 

> اليحه کاپيتوالسيون ھست يانيستتحت عنوان < ١٣۴٣بانماه سال آ تصويت اليحه مزبور در
 .مزبور را بدترازقرارداد ترکمن چای ناميد

   

  ميني واكنش روح اهللا خ

. اين چندروزکه مسائل ايران راشنيدم خوابم . قلب من درفشاراستمن تاثرات خودم رانمی توانم انکارکنم
. قلبم درفشاراست روزشماری ميکنم که چه وقت مرگ پيش ميايد درعزای . ناراحت ھستمکم شده است

، ، استقالل مارا فروختندوختند، مارا فربان چراغانی کردند ودستجمعی رقصيدندآما بنام جشنھای چھارم 
وثانيا الحاق کردند پيمان  *)١(مان وين  ن اول مارا ملحق کردند به پیآ قانونی به مجلس بردند که در

کارمندان اداری  ، بائی ھستند با خانواده ھايشانآمريکاوين رابه مستشاران نظامی که تماما مستشاران 
   .شان ودرسنا ھم بايک قيام وقعود تصويب شد
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اينھا ھرجنايتی که درايران بکنند بااين قرارداد 
ئی آمريکادم کاپيتوالسيون مصون ھستند اگريک خا

ئی مرجع تقليد شماراوسط آمريکا شپزآيايک 
، منکوب کند، پليس بازارترروکند، زيردست وپا له کند
، دادگاه ھای ايران ايران حق نداردجلوی اورابگيرد

ی کنند بايد برود ، بازپرسحق ندارند محاکمه کنند
. دولت ايران نجا اربابھا تکليفش را معين کنندآ آمريکا

اليحه رابه مجلس برده ودرسناھم بايک قيام مطلب را 
. دولت باکمال وقاحت ازاين قرارداد ننگين تمام کردند

سگھای  از وملت ايران را )٢(طرفداری کرده *
. اگرچنانچه کسی سک ئی ھم پست ترکرده اندآمريکا
گترين ر، بزئی رازيربگيرد، بازخواست ميشوديکاآمر

مقام را اگرزيربگيرد کسی حق بازخواست ندارد چرا؟ 
 آمريکاوام بگيرند و آمريکابرای اينکه ميخواھند از

   .. مردم ايران ھم به چنين مطلبی رای ندادند اينھا نمايندگان ما نيستندگفت بايد اين کاربشود

 ، ای مشھد من با، ای قم، ای تھران، ای شيراز، ای نجف، ای تھرانی، ای مراجع اسالمعلمای ايران
ازيک ئی آمريکاشپزآخراين بدبختی است که يک آ. بسته اند مخالفت ميکنم آمريکااين قراردادی که با 

  .ن خيانت ميکنند نابود کنآايران باالتراست خدايا اينھا راکه برقر ارتشبد

عھدنامه مصونيت دولتھا) وھم اليحه قانونی مصونيت قضائی وين (دراعتراض خمينی ھم عھدنامه  -)١*(
. درحاليکه عھدنامه وين درتمام مدت حاکميت ئی درايران مورد اعتراض قرارگرفته استآمريکامستشاران 

  .ن عمل ميکندآجمھوری اسالمی به اعتبارخود باقی است وجمھوری اسالمی حسب 

ونيز عھد نامه وين تنھا دولت ئی درايران آمريکاتراض خمينی به اليحه مصونيت مستشاران دراع -)٢*(
     .شناخته شده است لوقت مسئو

  ئيآمريكادراليحه مصونيت قضائي مستشاران  مسئوليت شاه ودولت

 درتاريخ مشروطيت ايران باشد که نخست وزيری مسئوليت يک جريان مملکتیشايد تنھا ويا کمتر موردی 
واين کاری است که ازحسنعلی منصوربھنگام تصويب اليحه مصونيت مستشاران  را بخود منتقل کند

حالت ضمنی  درحاليکه غالبا وزرا ويا نخست وزيران نه بطورصريح بلکه در .ئی سرزده استآمريکا
حسب <نرا به گردن شاه ميدانداختند وبا بکاربردن عبارت آ مسئوليت تصميمات متخذه ونتايج حاصله از

  .وردندآشاه رامسئول وخودشان را ماموربه حساب مي گزارش شرفعرضی>وتوسل به < االمر>

نرابه گردن ديگران آردن وودمان ھمين اززيربارمسئوليت فرارکما ايرانيھا يکی ازخصلت ھای خاص خ
 ام ھمه ناشی ازاستقبال >ل بھارنميشودازيک گ –بما چه مربوط است اصطالحات < ؛انداختن است

    .ن به ديگران استآازخود وتوجه دادن  ايرانيان ازسلب مسئوليت
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  آمريكاامـــا شهادت كاردارسفارت 

دررابطه با رای  آمريکادرقسمت نخست اين تحرير به استناد گزارش ساواک  به اظھارات کاردارسفارت 
که باخط  مقصود ھمان است ؛اشاره شد ئیآمريکامصونيت قضائی مستشاران  ضعيف مجلس به اليحه

    .ن گرديدآتاکيدی مشخص وتقاضای عنايت نسبت به 

واجرای اليحه مصونيت قضائی مستشاران تصويب  ن شھادت دررابطه با مراتب مسئوليتِ آنقد  اکنون با
   .ن اليحه وارد ميشويمآئی به باب مسئوليت شاه ودولت درمورد تصويب واجرای آمريکا

محکمی درموضوع  دارد زيرا نه حسنعلی منصورکسی اھميت شھادت کاردار ازاين جھت پايگاه  
خالف واقع بگويد ونه کاردارنفعی برای کشورش متصوربوده  آمريکابوده که به کاردارسفارت 

که ازنقل قول منصورامتناع نمايد  خاصه که در گزارشات ساواک وھمچنين مسئول انتظامات 
 آمريکاافرادی ازسفارت  ،درمجلس رتمام مدت بحث درباره اليحه مزبوزمده است که دآمجلس 

ئيھا درجريان مذاکرات مخالفت آمريکاومنصورميدانسته که  بين تماشاچيان حضور داشته اند در
  .ونبايد خالف بگويدموافق ھستند  و

شاه مستقيما به حزب مردم درمجلس دستورنداده بود که به مخالفت عبارت منصوربه اينکه <) ١( 
   :بيان کننده دوحقيقت است> ون برنخيزندبا اين قان

حسنعلی  حقيقت نخست اينکه  شاه عالقه ای به تصويب اليحه مزبور نداشته است واگرعالقمند بود
نرادرک مينمود وازطرفی الزمه عالقمندی به موضوع اقدام برای زمينه سازی تصويب طرح ھم آمنصور 

که اه به تصويب اليحه مزبور بود گاھی حزب مردم به عالقمندی شآمعطوف ساختن  ،ميبود که ازجمله
   .ن گفته استآمنصوردرست خالف 

حقيقت دوم اينکه  شاه درجريان تصويب اليحه مزبور بنابردرخواست حسنعلی منصور درکناراعتقاد 
   .درامرتصويب اليحه مزبور دخالتی نداشته است ،شخصی خودش

خست وزيرواگذارکند  نشان درخواست حسنعلی منصورازشاه  دائربراينکه مسئوليت رابه ن )٢(  
   .ميدھد که نخست وزير حسنعلی منصور مسئول جريان تصويب واجرای اليحه مصونيت بوده است

به شاه بطورکلی اين نکته رعايت کردنی است که مسئوليت درپھنه توجه قانون درباب توجه مسئوليت 
صيغه مسئوليت نسبت به   حرکت ميکند ودرحاليکه پادشاه در متمم قانون اساسی ازمسئوليت مبراست

، متوجه حق است وحق نميشود که نابه چون مسئوليت  .مملکتی نميتواند برپادشاه جاری گردد امور
وزيران رامسئول  ،بايد درمجرای قانون احقاق حق بشود متمم قانون اساسی مشروطيت وسامان باشد

   .، عالئق ونظرات شاه شناخته استاجرای دستورات

  .رددگن اعتنای الزم نميآنگ ايرانی به ھيچوجه به اصل مسئوليت ومبانی قانونی وحقوقی درفرھمتاسفانه 

در حدی که ضمن توجه واميد عامه مردم به شاه ھمه گرفتاری ھای حتی شخصی خودراھم متوجه شاه 
  .ميدانند
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ام به صبح روزی پيرمردی راديدم که قدری نان زيربغلش بود ومد< :مخبرالسطلنه ھدايت نوشته است
  >خريداری ام را کم داده است نعلت پرسيدم گفت نانوا بمن نا ؛شاه بد ميگفت

  ئيآمريكامسئوليت دولت دراليحه مصونيت قضائي مستشاران 

 ھمواره نسبت به ھمه مردم وھمه مسائل اجتماعی و ،دولت دررابطه با مسئوليت نظری واحساسی
   .اين چنين مسئوليتی بی اعتباراست داخلی ازنظرحقوق سياسیِ  یاقتصادی مسئول است  ول

تاقبل ازمشروطيت  توجه جامع مسئوليت به دولت درست بود ولی ازبعد مشروطيت وحق قانونگراری به 
ديگرصفحه مسئوليت دگرگون شده است  ومسئوليت دولتھا تنھا دراجرای درست وکامل قوانين مردم 

دولت منصور موظف به اجرای درست  ،ستشارانقضائی م درمورد اليحه مصونيت .است نه تصويب لوايح
   .نآاليحه است  نه تصويب ويا عدم تصويب 

وبا ھمين  ن رای داده اند آتصويب اليحه ازحقوق مجلس ووکالی مردم بوده است که ضعيف ويا قوی به 
   .صيغه مسئوليت ازجريان توجه حتی به وکالی مجلس ھم ساقط ميشود ،رای حرف بردار

وکشوروام دھنده شرط وام را  ده نيازمالی دولت به پول داشتهنطور که گفته شآ ،للیدولت منصور به ع
. اگردولت روحانی بدون موافقت مجلس تحصيل حق مصونيت قضائی برای مستشاران خود دانسته است

 به چنين کاری دست ميزد البته که نقض قانون اساسی ودرمسيرمسئوليت حقوقی قرارميگرفت ولی در
وجه تن داشته معھذا مسئوليتی مآنرا محول اجازه مجلس کرده است با ھمه عالقه ای که بتصويب آحاليکه 

   .دولت نيست

دولت مجری مصوبات مجلس . درمشروطيت خيروصالح مردم به خود مردم محول است نه دولت  وشاه
محظورات دولت منصور مکلف به اجرای درست اليحه است ھرچند که درعمل با  ،است ودرتطبيق مورد

   .مخالفت ھای اصولی روبرو شود و

سوی  از  ١٣۴٣ /٢۵/٧، قانون مزبور درتاريخ به ھمين دليل می بينيم که باھمه مخالفت ھا ومقاالت تند
 ، کشور وامورخارجه ابالغ  نمودنرابه وزارتخانه ھای دادگستریآ مجلس به دولت ابالغ ودولت نيز

  .ئی مشمول قانون رابه مراجع الزم ارسال داردريکاآماسامی افراد ووزارت کشورموظف گرديد 

  بهانه نه اعتراض موجه

ئی  ميشداز دوجھت نشئات ميگرفت يکی آمريکااعتراضی که متوجه اليحه مصونيت قضائی مستشاران 
نراداشت ناشی ازسيطره مسلمانان برکفاربود که نص آاحساسات ميھن پرستی وديگری که خمينی رھبری 

   ٢. ن استآصريح قر

 نکه به منطق وآ بيش از نخست گان دستهين تحرير ميخواھد گفته باشد که منتقدين واستيضاح کنندا
مبانی اعترض خود متکی باشند موضوع اليحه مورد بحث را بھانه ای برای مخالفت با دولت انتخاب 

مخالفت دامه ن وحتی گذشت سالھا  بمناسبت  اکرده بودند چنانکه حتی بعد ازبرکناری رژيم سلطنتی ايرا
                                               

 ک-و روسيه انجام ميدادولی قرآن را سپر بال ميکرد. حخمينی اين کاررا به اشاره انگلستان  - ٢
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ستين آ ئی را درآمريکاھمچنان بھانه  تصويب اليحه مصونيت قضائی مستشاران  ،نھا با رژيم سلطنتیآ
    .خود داشتند

اين تحرير برای اثبات اينکه  نی داشتآمبنای قر ضات گروه مذھبی به رھبری خمينینجا که اعتراآ از
   .نرا الزم ميداندآورود به  ،نداشته است مئی مغايرتی با اسالآمريکاشاران تصويب اليحه مصونيت مست

  عدم مخالفت اليحه مورد بحث با حقوق اسالمي

اھل کتاب (اديان مسيحی ويھودی) را مکلف کرده که يا بايد اسالم سوره توبه  ٢٩ياتی ازجمله آ ن درآقر
   .بدھند جزيهنھا جنگ کنند ويا آبياورند ويا مسلمانان با 

 زصدراسالم درھمه کشورھای اسالمی ازجمله ايران جريان داشته است وغاآ اجرای اين اصل اسالمی از
نھم به اين قسم بوده که ھرگاه پيروان اديان اھل کتاب ميخواستند که درسرزمين مسلمانان آکيفيت اجرائی 

. جزيه ھم مبلغی بود که دولت بدھند جزيهنھا مراوده وکاروکسب داشته باشند بايد آسکونت کنند ويا با 
نرا تعيين مينمود ودرقراردادی که بين حاکم اسالمی واھل کتاب به امضا آمی رقم وکيفيت پرداخت اسال

  )١*( ميرسيد تمام شرائط ازھرجھت وھربابت معين ميگرديد

يکی ازبازرگانان زرتشتی  درايران قرارداد جزيه تازمان رضاشاه کبيرجاری بود درزمان ناصرالدين شاه
با وساطت پادشاه انگلستان حکم لغو جزيه درمورد زرتشتييان شاه به لندن  موفق شد درسفرناصرالدين

ناصرالدين شاه دريافت کند ولی اعمال جزيه ھمچنان تازمان رضاشاه کبيرجاری بود که لغو جزيه  ازرا 
دکترلقمان نماينده کليميان  و اقليت ھای دينی طی قانونی عملی گرديد وبنوشته تاريخ پايمردی داور از

  )٢ارمھم گرديد *(سبب اين ک

  اليحه مصونيت وقرارداد جزيه

 نھا ميتواند ازآئی درايران وتفويض حق مصونيت قضائی به آمريکاقرارداد استخدامی مستشاران  -)١*(
ئی که اھل کتاب ھم بوده آمريکابدين معنا که طرف  ؛نظر ضوابط حقوق اسالمی عقد جزيه محسوب شود

ت شاھنشاھی ايران قرارگيرد نيازبه تامين امنيت داشته است زيرا برای اينکه تحت استخدام دول )مسيحی(
ئيھا آمريکا(نگرانی  ئی رابکشدآمريکان مستشاران آحق داشته که ن آو مسلمانان کشوراسالمی ايران 

يند  بنابراين آنھا به اسالم درآويا   )نھا را مجاھدين خلق ترورکردندآ ناموجه ھم نبوده ديديم که سه نفراز
نھا بتوانند آھم  ناچاربه قرارداد جزيه بوده اند تا ھم حقوق اسالمی رعايت شده باشد و آمريکاران مستشا

  .درخدمت ايران قرارگيرند

نھا امنيت آميليون دالروام به  ٢٠٠اليحه مصونيت نوعی قرارداد ذمه است که ايران درقبال دريافت  
زمان  طوری بوده است که ايران ميتوانسته ھرن ھم آقضائی برای يکسال ميدھد وماھيت قرارداد وضمائم 
   .که بخواھد قرارداد استخدامی مستشاران  را لغو کند

   ؟وقت ايران خالف اسالم تلقی ميگردد یکجای عمل انجام شده ازسوی دولت شاھنشاھ
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نده ) ويا نماينآقر( فقه اسالمی قرارداد جزيه را به امضای رئيس کشورشاه  که اولی االمر شناخته ميشود
ودولت منصوررعايت  آمريکاکه عينا درقرارداد جزيه بين مستشاران  اه که نخست وزيراست مقررکرده ش

   .شده است

ميتوان به نظريه يکی ازفقھای معروف اسالمی رجوع کرد  تبارھمان اليحه مصونيت درباب اھميت واع
صورتی ميگردد که فاقد  قرارداد حکام جابررابايد صحيح ومعتبرشمردواين حکم شامل< :که ميگويد

  ) ٢٧۶(جواھرکالم صفحه                      .جزيه ميباشدشرائطی باشد که بمنزله رکن واساس قرارداد 

   :سيله خودش گفته استشخص خمينی ھم درکتاب تحريرالو

  .>ن بارکنيمآثارصحت برآ<ھرگاه حاکم ستمکاری عقد جزيه رابا کفاری تنظيم کند برماست که 

  )۴٩٩و ۴٩٨جلد دوم صفحات (                                                                                   

ی زمان شاه بازھم ھمان اليحه برفرض ادعای نادرست خمينی مبنی برطاغوت بودن حکومتھانتيجه اينکه 
     .سالمی بوده استئی تنظيم کرده اآمريکاوقرارداد جزيه ای که دولت منصوربا مستشاران 

پادشاه انگلستان  به حکايت تاريخ ايران بموازات سفرناصرالدين شاه بنابردرخواست ووساطت -)٢**(
اه گتلقی ميشود ھيچکه کامال خالف اسالم صرالدين شاه . اين اقدام نادشتيان متوقف شدتعلق جزيه به زر

مورد اعتراض علمای شيعه قرارنگرفت وھمچنين تصويب قانون منع تعلق جزيه به بيگانگان که درزمان 
  .رضاشاه کبير بتصويب مجلس رسيد باوجود علما ومراجع مقتدر وقت کوچکترين اعتراضی بعمل نيامد

٣  

که ھرگاه مصالح جامعه اسالمی اقتضا کند ميتوان ازاخذ  اين نمونه ھا ميتواند اجازه ضمنی تلقی گردد
ويا به  نھاراپذيرفت ولی بدون داشتن قرارداد جزيهآنان خودداری کرد يعنی رابطه ھمکاری آ جزيه از

   .نان مصونيت قضائی دادآدرخواست 

سکنه بزرگ اسالمی خواه مسلمان ن <آوتفسيرمتعلق به  سوره  (ص) ٢۴و٢١يات آبموجب  
د وخواه کافرذمی بايد بطورکامل وھمه جانبه احکام وحدود وتعزيرات اسالمی را گردن نھند باش

 حتی کسانی که بعنوان اقامت موقت ازدولت اسالمی اذن وامان گرفته اند که مدتی رابه خاطر
 ، ھيچگونه مصونيتی ازماموريت سياسی ويا اقتصادی ويانظامی ويا غيره درکشوراسالمی بمانند

ی نميتوانند داشته باشند وھرجرم وجنايتی که احتيانا مرتکب شوند ھمچون سايرين نظرشرع
  )١١١(حقوق جزای اسالمی دکترفيض اللھی صفحه                   .مستوجب کيفر خواھند بود

ض مصونيت قضائی وسياسی ن تفويآنرا دارد وموضوع آحاليکه قرارداد وين که ايران ھم عضويت  در
کليه کشورھا رسيده برخالف  بصويتب ١٩۶١وريل آ ٢٨است ودرتاريخ  به مامورين کشورھای خارجی

ن قانون را کامال آ ،ن وحقوق جزای اسالمی است وحتی جمھوری اسالمی بعد ازبه قدرت رسيدنآيات قرآ
وقيف اموال بلوکه شده ايران توسط درمورد ت آمريکابين ايران و درمرافعه اخير خته است ونيزمحترم شنا

                                               
باغبان، راننده و آشپز در سفارت انگلستان مشغول بوده و چه بسا گزارش ھای محرمانه مالحظه ميشود چون زرتشتيان بصورت  - ٣

ت عليه انگلستان ميرسانده اند با سفارش دولت بريتانيا معاف ميشوند و اسالم ھم اعتراضی ندارد ولی ھمان اسالم را به آگاھی سفار
 ک-مينی به اليحه مستشاران آمريکايی اعتراض ميکند. حبه اشاره انگلستان توسط خ
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. اعتراض کشورعربستان سعودی به ، جمھوری اسالمی به ھمان قرارداد وين استناد کرده استآمريکا
   .ن کشور به اعتبارھمين قرارداد وين بوده استآايران دررابطه با حمله ايرانيان به سفارت 

درزمان  ١۵٣۵بوده درسال  بزرگترين کشورھای مقتدر واسالمی وقت از کشور عثمانی که 
 السيون رابه ملت فرانسه به پادشاھی فرانسوای دوم دادپادشاھی سليمان پاشا حقوق کامل کاپيتو

ن حقوق قضاوت کنسولی يعنی تعقيب کيفری فرانسويان مقيم ايران طبق قوانين آکه ازجمله 
  اجرا ميشد.فرانسه وزيرنظرکنسول فرانسه درايران 

؟ اساسا گاه نبودآن آوقت مسلمانان شناخته ميشد به قوانين شرعی وحکم قرکه خليفه يا سلطان عثمانی آ
 واز درقوانين عثمانی پياده شد  ١٧۴٠ورد  که درسال آمسئله کاپيتوالسيون را سلطان عثمانی بوجود 

  .اد ترکمانچای وارد گرديددنجا بود که درقرارآ

دی راھبانان يونانی مقيم فلسطين ميال ۶٨٣قبل ازسلطان اسالمی عمرخليفه دوم اسالمی درسال  
   .تبعيت قوانين محلی که ھمگی يکدست اسالمی بود معاف ساخت را از

مستلزم کسب اجازه  او شاه عباس کبير که درتعصبات مذھبی اوکمترحرفی است وھراقدام اداری 
 )۵۴٩ازمراجع اعظم وقت بود . يعنی فرامين شاه منظم به فتاوی مراجع بود (تاريخ ايران 

رزمان سلطنت خود به اتباع انگليسی اجازه داده بود که ھنگام مرتکب جرم بوسيله سفرای د
نھا اعطاء کرد  آکشورخودشان محاکمه شوند وافزون بران مصونيت جان ومال ومذھب ھم به 

  . ١۶٠٠بسال 

پس ازشاه عباس ھم شاه صفی وسايرشھرياران ايران ھمان قرارشاه عباس که کاپيتوالسيون  
  .قانون مصونيت سياسی کنونی) راتائيد کردندمصونت جان ومسکن ميشد (بعالوه 

 قدرت يد رادر ی کشور قدرت قضائی وسياس ود وبوقت  که شيخ االسالم وصدر الصدور یيا امثال مجلسآ
  ؟خود داشتند نميدانستد که کاپيتوالسيون ودادن امنيت جان ومالی به کفارخالف اسالم است

 ئی چھاردھم (پادشاه فرانسه) با شاه سلطان حسين صفویلوئی ميشل نماينده لو ١٧٠٨درسال  
ن زمان آو تنظيم نمود که به عينه قرارداد کاپيتوالسيون فرانسه وسلطان عثمانی است قراردادی

صالحديد  که شاه سلطان حسين بدون اجازه و ؛درست بحبوحه قدرت مذھبی شيخ باقرمجلسی است
ن بی اطالع آنھا ازکاپيتوالسيون ومخالفت شرع با آه يا ميتوان گفت کآ. مذھبی اقدامی نميکرد

  .نرا خالف شرع ميدانستآبودند وفقط خمينی بود که 

گاھيد قرارداد کاپيتوالسيون بموازات قرارداد ترکمانچای به ايران درسال آھمانطور که  
له سال فاص ٧٩. چه درزمان تحميل قرارداد ترکمانچای تا زمان مشروطيت که تحميل شد ١٨٢٨

 ،ھيچيک ازوکالی مجلس وروحانيونی مانند مدرس ساله مشروطيت ٢٠است وحتی دردوران 
کاپيتوالسيون را محکوم نکردند وخواستار توقف ولغو قرارداد ترکمانچای نگرديدند تا اراده 

  .ا لغو کردکاپيتوالسيون ر ،رضاشاه کبير با وضع قانون
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 د گستری که تحصيالت حقوقی جديد راداشتند درقضات جديد دا  ١٣٠۶ششم ارديبھشت ماه  – حاشيه
مبنی برالغای کاپيتوالسيون خطاب به رئيس الوزرای  شاه، از سوی رضا دستخطی،  ديدار بارضا شاه

  :ن چنين استآوقت  حسن مستوفی المالک صادر نمود که متن 

وزراءآناب    ی رس ا

م اراده  دا ود الزم  وع  ه  د د  د یالت  ش ع   و ن  غای ا باب ا ا  و
ت  ون  ا وال ت آکا ل ا م دارای  وق  ون و ظ  ه  ن از

دن  ی  م بات  و ف دو  م  از ما شان  دو  ت خا م آا ا ن 
د   م ساز ا ود را  ن  ای ا بات ا و ت   ورا ف ما ناب ا ن  ا نا    دد 

وی                                                                                                                                                 ھ   رضا
ن فرمان کفيل وزارت امورخارجه وقت موضوع ر ابه اطالع وزرای مختاردول خارجی پس ازصدوراي

  پايان حاشيه )(   .رسانيد

  مصلحت ملي 

ما نميدانيم که مذاکرات بين مسئولين وزارت جنگ ووزارت خارجه وھيئت دولت شاھنشاھی ايران چه 
ئی راپيش کشيده  که آمريکابوده ومناسبت ھای اقتصادی وسياسی که پای مصونيت قضائی مستشاران 

نچه که بھرحال متبادربه آن به مجلس شورای ملی چه بوده  ولی آمنجربه تنظيم اليحه مزبور وتسليم 
   .ذھن است مسئله مصلحت ملی بوده است

گاه برای رفع مخمصه ھای بزرگ  وحفظ استقالل ومنافع کشور تصميماتی اتخاذ ميگردد که بنظرکسانی 
   .يستند پسنديده نميايد ولی مصلحت مملکت باالترازاين نوع احساسات استکه درمتن جريانات ن

عليرغم قانون تحريم ارسال اسلحه به  آمريکاديديم که دولت ريگان بنابرمصلحت ملی  
به ارسال اسلحه به جمھوری اسالمی مبادرت کرد ودرمحاکمه اليورنورث چيزی جمھوری اسالمی 

   .بود آمريکانگرفت ھمان شکستن قانون ازطرف دولت که اصال مورد اعتراض دادگاه قرار
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باج  دم ربايانآدم ربايان به کرات به آديديم که دولت فرانسه عليرغم قانون منع معامله با  
  .زاد کردآداد وگروگان ھايش را 

 درصدر اسالم نيزتجاوز به حق واصول دررابطه با مصلحت جامعه موارد عديده دارد از 
خالدبن وليد سردارمعروف اسالم که مرتکب جنايت وبريدن سرمالک بن ن جمله است  مسئله آ

ابوبکر) حدی براو بنام مصلحت مسلمين  خليفه وقت اسالم ( ،نوبره وتجاوز به زن او شده بود
  )١١و ١٠تاريخ اسالم وشيعه دراسالم (                                               .جاری نساخت

نجا دانسته که ميتوانند مساجد راتعطيل وياخراب کنند آ شخص خمينی اقتدارحکومت را تا 
   .وميتواند تصميم برتعطيل واجبات دين بگيرد وميتواند قرارداد ھارايک جانبه لغو کند

  )١٨٣(فتوای خمينی به علی خامنه ای کيھان                                                                    

 واليت فقيه اگربخواھد ميتواند حکم تعطيل توحيد را صادرکند ويگانگی پروردگاررا در 
 تنھا اين نيست که صاحب اختيار ،ی فقيه. ولّ ذات ويا پرستش محکوم وبه تعطيل اعالم دارد

وشرک ذات باری تعالی  بالمعارض درنفوس واموال ميباشد بلکه اراده اوحتی ميتواند درتوحيد
  )۶٨تيرسال  ١٩ذری قمی دررسالت آ(                                                 .اشدنيز موثرب

ن آن سالھا ممکن است براين پايه بوده که به اعتبارنيازی که دولت به آنکه  مصلحت ايران درآجه يتن
ويب مجلسين وتوشيح شاه به اجرا ، دولت اليحه مزبوررابه مجلس برده وبعد ازتصمستشاران داشته

 ۴٩ن قانون امتناع کند وبا صراحت قاطع اصل آيا شاھنشاه ايران ميتوانسته ازتوشيح آ .گذاشته است
  .نرابگيرد ؟ مسلما خيرآمتمم جلوی 

مقصود ، قراردادھای مردم رايکطرفه فسخ وباطل کند (ری حکومت امروز حق دارد مساجد راخرابآ<
،  ا تعطيل کند)، نمازوروزه رنھا به حکومت غاصب جمھوری اسالمی استآدم وانتقال اسناد مالکيت مر

 ، زندان ھارا مملو وگورستان ھااموال مردم وموزه ھارا غارت کند ،زاله بکارت کندادختران درزندان  از
راقی گله بروی مين ھای ع ،، گلهنآ، جوانھا راخام وبه اغوای بھشت وکليد متراکم ووسعت بخشد را

ن به آعالج مبدل سازد وبرخالف صراحت قرايران را به ويرانه غيرقابل  دھد، بادب ، کشورااعزام کند
  )........۵٩٨نھا متوسل شود (قطعنامه آکشورھای کفروحکميت 

ن روزبنابرتجويز مجلس شورای ملی يعنی نمايندگان مردم به چند مستشارنطامی آولی اگرحکومت 
ن قانون که تکليف آنھم برای شاھی که به غيرازتوشيح آواتھام  ينھمه قشقرقئی امتيازحقوقی داد اآمريکا

   ؟اجباری وقانونی وبالتاخيراوست براه انداخته شود

نجا که مسئله ساختن ايران وپيشرفتھای آ؟ رجی نيست اما بختياريھا چرابراخوندھای حاکم برايران ح
نکرده اند جبرزمان ايجاب ميکرد که اين کارھا  پھلوی ھا کاریکشورمطرح است گفته وادعا ميکنند که <

  .>بشود

ذربايجان آذربايجان مطرح است ميگويند <شاه وارتش کاری نکردند مردم خودشان آنجا که مسئله نجات آ
  .>را نجات دادند
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نرا تصويب کرده ميشود آاليحه مصونيت مستشاران نظامی رادولت تھيه کرده ومجلسين که نجا آولی 
سال است که مکرر درمکررازاين بی حرمتی  ھا ١٠شاھنشاه ايران  ن بوسيله آبرگشت کاپيتوالسيون و

؟ بله محمد رضاشاه فتحعليشاه کاپيتوالسيون راچه ميگوئيد ،بــــلهدشمنی دست برنميدارند ومينويسند < و
  > راھم روسفيد کرد

خرھمان سنگر)                  آه شده ازصفحه گرفت(                                                                            

   

       

  

      

    

   

  

  

  

  

  

 


