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مقدمه
اغلب استراتژيس��ت ها در ح��وزه منازعات اجتماع��ی معتقدند كه تاري��خ ناكامی در 

منازعات را می توان در دو كلمه خاصه كرد: خيلی دير. 
خيلی دير دريافتن مقصد مرگبار دشمنی كه دارای توانايی و قابليت است؛ خيلی دير 
متوجه خطرهای مرگبار شدن؛ خيلی دير سرچشمه سياب های اجتماعی را تشخيص 
دادن؛ خيلی دير تدارك ديدن و آمادگی يافتن؛ خيلی دير به آرمان ها، نيازها، بينش ها و 
گرايش های مردم توجه كردن؛ خيلی دير متحد ساختن كليه قوای ممكن جهت مقاومت 
و مقابله؛ خيلی دير ذخاير و سرمايه های ملی و بومی را تشخيص دادن؛ خيلی دير به خود 

آمدن و به داشته های خود اعتماد كردن؛ و خيلی دير در كنار مردم بودن. 
اكنون كه اين مجموعه را بازخوانی می كنيم نزديك به پنج دهه از زمانی كه خمينی 
كبير عليه تصويب اليحه نكبت بار و عزت شكن كاپيتوالس��يون قيام كرد و اين قيام در 
كنار نهضت 15خرداد نقطه عطف تاريخ تحوالت ايران شد، می گذرد. در اين پنجاه سال 
تغييرات عظيمی در ايران، منطقه و جهان به وقوع پيوسته و رخدادهای جديدی خود را 
جايگزين رخدادهای گذشته كرده اند و رخدادهايی كه روزی نقطه عزيمت بسياری از 

کاپيتوالسيون
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وقايع بعدی بوده اند گرد فراموشی ايام بر آنها نشسته است. 
در درون اين پنجاه س��ال ملت ايران تاريخ جديدی را برای خود رق��م زد. آنهايی كه 
روزگاری سرمست از قدرت بودند و برای مردم و اعتقادات آنها ارزشی قائل نبودند اكنون 
به زباله دانی تاريخ پيوسته اند و مردمی كه در تاريخ جايی برای آنها وجود نداشت اكنون 

موضوع و ماده همه دگرگونی های تاريخی به حساب می آيند.
با وجودی كه ما در اين پنجاه سال درگير كشاكشی غول آسا برای حفظ استقال، آزادی 
و حق تعيين سرنوشت و جمهوری اس��امی بی بديل خود در دنيا بوديم ولی به ندرت 
فرصت ها و تهديدهای رخدادهای قبلی را چراغ راه سياست گذاری ها و برنامه ريزی های 

آينده كرده ايم. 
با اين همه آنچه باعث شد كه در اين پنجاه سال در مقابل تمامی خطرهايی كه متوجه 
استقال، آزادی، عزت، كرامت، فرهنگ، اعتقادات، تاريخ و سرزمين ما بود، ايستادگی 
و مقاومت كنيم اين بود كه فراموش نكرديم در منازعات با دشمن بی رحم و بی منطق و 
سيری ناپذير، نبايد مواضع محاصره شده خود را بدون شليك حتی يك تير تسليم كنيم؛ 
چون از خمينی كبير در قيام 15خرداد و جريان تصويب اليحه ذلت بار كاپيتوالسيون 
ياد گرفته بوديم كه اگر مواضع خود را بدون ش��ليك حتی يك گلوله تسليم كنيم نه از 
اهميت پيروزی محاصره كنندگان و دشمنان ذره ای می كاهد و نه شكست تسليم شدگان 

سر سوزنی بی اهميت جلوه می دهد.
اين رمز پيروزی منطق نهضت ام��ام خمينی بود كه هيچ موضع��ی از مواضع خود را 
بدون ش��ليك يك گلوله تحويل دش��منان خود ندهيم. تمام عظمت نهضت 15خرداد 
و قيام عليه كاپيتوالسيون را در آن ش��رايط مرگبار و خفقان آور كه دوست و دشمن بر 
ملت ايران تحميل كرده بودند حتی اگر در حد شليك همين يك گلوله به حساب آوريم 
باز هم جا دارد كه فرصت ها و تهديدهای آن را برای هميش��ه چراغ راه برنامه ريزی ها و 
سياست گذاری ها و از همه مهمتر شيوه مذاكره و مقاومت كردن در مقابل دشمنان ملت 

ايران قرار دهيم. 
ما هنوز فراموش نكرده ايم رژيم مشروطه سلطنتی و شبه روشنفكران وابسته به آن با 
تمام قوايی كه از طرف كاخ سفيد و كاخ كرملين و صهيونيسم و فراماسونری جهانی به 
آنها تزريق شده بود، وكالت داشتند كه يكی پس از ديگری تمام مواضع استقال، آزادی، 
عزت ملی و ارزش های اعتقادی ملت ايران را تا حد امكان بدون حتی شليك يك گلوله 
از طرف مردم و نيروهای مردمی، به تصرف خود درآورند و ايران را به نوكری حقير و سر 
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به زير در مقابل استبداد و استعمار تبديل كنند. 
آري؛ اين تنها خميني بود كه از يگانه سنگر باقيمانده، يعنی سنگر حوزه های علميه با 
همه وجود تيری پرتاب كرد و همان تير استراتژيك در 15خرداد، بر قلب دشمن نشست. 
در آن دوران تمامی گروه ها، احزاب و جريان هايی كه خود را در طرف مردم به حس��اب 
می آوردند، به اين اميد كه كرس��ی ای از كرس��ی های مجلس يا ميزی در يك اداره و يا 
برگی از يك نشريه و يا ساعتی از تمام تاريخ را برای نشست های بی خاصيت و يا تجمعات 
بی هدف محفل خود به دس��ت آورند، يكی پس از ديگری بدون شليك حتی يك گلوله 
مواضع خود را تحويل دشمن دادند. اما خمينی كبير آنقدر در اين سنگر جنگيد تا دشمن 

مجبور شود برای ساكت كردن آتش های اين سنگر تاوان سنگينی پرداخت نمايد.
اگر چه س��نگر خمينی به ظاهر اشغال شد و وی به جرم ايس��تادگی در مقابل اجنبی 
و ستون پنجم آن و به جرم نه گفتن به استبداد و اس��تعمار از كشور تبعيد شد اما ياد و 
خاطره مقاومت های اين سنگر مانند خورشيد درخش��انی در تاريخ رخدادهای بعدی 
پرتوافكنی كرد و در كمتر از 15 سال خرمن های پوشالی رژيم پادشاهی و حاميان آنها 

را خاكستر ساخت.
اكنون ما در پنجاهمين سالگشت قيام امام خمينی عليه اليحه كاپيتوالسيون هستيم. 
شايد در ذهن بسياری از جوانان اين مرز و بوم تصوير دقيقی از پيش زمينه های اين قيام و 
نتايج و دستاوردهای آن برای تاريخ معاصر نباشد. به رغم اهميت اين رخداد در تحوالت 
سياسی و اجتماعی ايران هنوز متون مدون و كاملی درباره كاپيتوالسيون و علل و عوامل 

مقابله و مقاومت امام خمينی با اين اليحه منتشر نشده است.
اولين بار بخشی از اسناد مربوط به اين رخداد به صورت مدون در سال 1356 در جلد 
اول نهضت امام خمينی اثر حجت االسام والمسلمين آقای سيد حميد روحانی در خارج 
از ايران منتشر شد.1 با وجودی كه در آن دوران دسترس��ی به تمامی اسناد و مذاكرات 
و مكاتبات مربوط به كاپيتوالسيون كار غير ممكنی بود و نويسنده هم در ايران حضور 

نداشت ولی تاش ايشان در تبيين اين رخداد به شكل مدون انصافاً بی نظير بود. 
اهميت اين كتاب در شناخت نهضت امام خمينی و ماهيت وابسته رژيم پهلوی آنقدر 
زياد بود كه به محض انتشار آن ساواك اعام كرد كه بايد به اين كتاب پاسخ داده شود تا 

مطالب آن در مردم اثر نكند. 
بعد از انقاب اسامی و باز شدن دِر مراكز اسناد به روی محققان و منتشر شدن بخشی 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، چ15. 
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از اسناد و منابع مربوط به انقاب اسامی و همچنين چاپ بخشی از خاطرات سران رژيم 
پهلوی و خارج شدن اسناد كشورهايی كه در ايران حضور داشتند از سطح طبقه بندی، 
مخصوصاً اسناد كشورهای انگليس و امريكا، اگر چه فرصت و فضا برای تحقيق عميق تر 
و مستندتر درباره اين رخداد بزرگ فراهم شد اما هيچ گروه و جريان و مركزی تمايل پيدا 

نكرد منشورات مربوط به واقعه كاپيتوالسيون را مورد پژوهش قرار دهد. 
با وجودی كه اس��ناد مربوط به بخش مستش��اری نظامی امريكا در ايران در مجموعه 
اسناد النه جاسوسی و همچنين اس��ناد مربوط به اصل چهار ترومن در ايران كه توسط 
مركز اسناد رياست جمهوری در دو جلد منتشر شد و در شناخت پيش زمينه های حضور 
هيئت های مستشاری نظامی و اقتصادی امريكا در ايران بسيار مفيد است و از همه مهمتر 
انتشار مجموعه دو جلدی اسناد سخن می گويند، اثر احمدعلی رجايی و مهين سروری 
كه مجموعه اسناد مربوط به مذاكرات دكتر مصدق با امريكاييان است و در شناخت شيوه 
برخورد مصدق با هيئت های مستشاری و حساسيت امريكاييان نسبت به اين هيئت ها و 
بسياری از وقايع ناگفته تاريخ معاصر ايران و نقش امريكا در اين وقايع اهميت دارد، ولی 
تا به امروز هيچ تاشی برای نشاندن اين اس��ناد در كنار هم و درك دقيق تر و مستندتر 
رخدادهای تاريخ معاصر به خص��وص نفوذ حيرت آور امري��كا در اركان تصميم گيری، 
سياست گذاری و امنيت ملی كشور به عمل نيامده است. ما نمی دانيم اين سكوت مرگبار 
در مورد بررسی مس��تند نفوذ امريكا در ايران از سر عمد است يا يك سهو تاريخی؛ ولی 
می دانيم در بازخوانی مجدد اين اس��ناد می توانيم درك دقيق ت��ر و عميق تری از رفتار 
امريكاييان در برخورد با انقاب اسامی به خصوص در مذاكرات هسته ای و شيوه هايی 
كه سياستمداران امريكايی در پيش��برد اهداف خود به كار می گيرند تا طرف مذاكره يا 

معامله خود را مرعوب يا اقناع سازند داشته باشيم.
سقوط مركز النه جاسوسی امريكا در ايران به دست دانشجويان پيرو خط امام و انتشار 
اسناد به دس��ت آمده در اين مركز بيش از پيش ماهيت ننگين اليحه كاپيتوالسيون و 
درخواس��ت مصونيت برای مستش��اران امريكايی در ايران و قيام بی نظير امام خمينی 
در مقابل اين اليحه را برما می س��ازد. در كنار اين اسناد چاپ خاطرات مستقيم و غير 
مستقيم كارگزاران رژيم شاه كه به نحوی در طرح و تصويب اين اليحه و تحميل آن به 
مردم ايران دخيل بودند عمق فاجعه و ارزش حياتی قيام امام را بيشتر نمايان می سازد.

هدف اصلی اين مجموعه آن است كه با كنار هم قرار دادن اين اسناد پراكنده شرايط 
علمی تری را برای فهم اين رخداد فراهم س��ازد. از آنجايی كه تاش ارزشمند نويسنده 
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كتاب نهضت امام خمينی در آن شرايط سخت در گردآوری اسناد اين رخداد و تبيين 
دقيق ماهيت قيام امام در مقابل كاپيتوالسيون مقدمه ای بر تمام پژوهش های هم سنخ 
می باشد اين مجموعه همت خود را بر پايه های پژوهش های كتاب نهضت امام خمينی و 
بخش مربوط به قيام عليه كاپيتوالسيون قرار داده و تاش كرده است كه با حفظ شاكله 

آن پژوهش اسناد جديد را به آن متصل نمايد.
فصلنامه پانزده خرداد


