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 ( 1) بحران های بین المللی سیاست خارجی ایران و دبیران کل سازمان ملل متحد

 )کورت والدهایم و اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران( 

 

 مقدمه 

که هم    است  و بحران هایی بوده   هادستخوش رویداد  ه مانند سایر کشورها در گذر زمان،سیاست خارجی ایران ب 

  شده   پایداری در سطح منطقه و جهان  و بعضاً  ساز تحوالت سرنوشت سازنه  یزممللی داشته و هم  جنبه بین ال

محل    کماکانها،    رویداد آن نچنان عمیق بوده که با وجود گذشت چندین دهه از  است. برخی از این بحران ها آ

 بحث و تضارب آراء می باشند.

ا و ساختارهای  می کنند، نقش نهاده  انبه بین المللی پید خود ج  حران ها، به دلیل ابعاد و گستردگی زمانی که ب 

،  سازماندبیرکل  در رأس آن  و    صلح و امنیت بین المللی  حافظ جمله سازمان ملل متحد به عنوان    بین المللی از

شود.  می  عملکر  برجسته  نیز  و  کل  دبیران  جایگاه  و  نقش  عوامل  اگرچه  از  متأثر  خود  متحد  ملل  سازمان  د 

  ، جایگاه و با تکیه بر تجربه   بین المللی و  سیاست  شرایط   به واسطهیران کل  باشد، ولی برخی از دمی بگوناگونی  

 به دست آورده اند. موفقیت هایی را در مدیرت بحران های بین المللی   ،خود توانمندی

شای متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیران  میان  پرز  در  خاویر  و  والدهایم  کورت  نام  بحراد  با  بیشتر  های  دکوئیار  ن 

ا بین پیوند یالمللی  دو  ران  فضای  در  اگرچه  است.  حل    خورده  برای  ها  ابرقدرت  توافق  سرد،  جنگ  قطبی 

ال بحران لی با این وجود، والدهایم و پرز دکوئیار تالش کرده اند تا  مللی، نقش اصلی را ایفا می کرد وهای بین 

 نقش موثری در حل بحران های بین المللی ایفا نمایند.

ها و نقش والدهایم در بحران اشغال سفارت ایاالت متحده در    به بررسی تالش   ونوشتار های پیش ر  در سلسله

و   در  تهران  دکوئیار  و پرز  ایران  شود.    جنگ  می  پرداخته  کنار    نوشتارهاسلسله  این  عراق  با    تحلیلی   ابعاد در 

حقو مباحث  المللی،  محوریت  بین  و سیاسی  ایران  تلخیص  قی  های  دواکتاب  بخش  آشنای  را   ین    با   ی با هدف 

نان از رفتار دولت ایران در صحنه بین المللی و به تبع آن، نقش چنین برداشت هایی  دیدگاه ها و برداشت های آ

و نقش    ایران   در رابطه با های بزرگ    تصمیم سازی ساختارهای بین المللی و قدرت   ،در وجهه بین المللی کشور 

 را مد نظر قرار داده است. نی بین المللی ایرااه سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران
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 بیان مسئله 

اند نه صرف مرور    گذر در صفحات خاطرات سیاستمداران و دیپلمات هایی که در سطح جهانی فعالیت داشته 

است که در جای    و نگاه ها و برداشت هایی  اقدامات پشت پرده  و  تالش ها  بازشناسی و واکاویبلکه    ،خاطرات

مذاکره  سیاست ورزی سیروس ناصری    مد البرادعی در بابحبه عنوان مثال م  .د نباش  خود قابل تأمل و توجه می

نا  برای پیش برد منافع کشور می گوید: اصوالً  کننده هسته ای ایران صری در جلسات و نشست های  سیروس 

  زمان که با موضوعی مخالف بود، وانمود می کرد به خواب رفته و بدین طریق مخالفت خود را ابراز   رآژانس ه

 1داشت.  یم

  در   بوده و   یمنحصر به فرد   فعالیت های دیپلماتیک خود، راوی مسایل  ثبت در  نیز    ی به نام ایرانیاه  دیپلمات

بسیار  کنار که در  کند  آشنا می  مسایلی  با  را  مخاطب  ها،  آگاهی  دامنه  بر  ازافزودن  ناآشنا   ی  برای وی  موارد 

از زبان  والت حساس کشور را  ح، سیر مذاکرات و ت ید . خوشبختانه در میان چنین نوشته های ارزشمن باشد  می

با   ارائه می دهند، وقایعی که  وقایع  از سیر  اولی  بوده و روایت دست  اندرکار  افرادی می شنویم که خود دست 

 د.نمی باش  هنوز مورد توجه ، آن  دهه ها ازگذشت 

اکره کننده  ذ و عضو اصلی هیئت م  هخلیج فارس( وزارت امورخارجاداره فرد رئیس اداره نهم سیاسی )فریدون زند  

بحرین   ایران استقالل  گانه   برای  بر جزایر سه  اعاده حاکمیت  و جزایر هیچ    2و  بحرین  مذاکرات  بین  می گوید: 

برخورد   مجزا  موضوع  دو  صورت  به  قضیه  دو  آن  با  نگرفت.  صورت  بستانی  بده  هیچ  و  نداشت  وجود  ارتباطی 

صور که با حل مشکل بحرین  فاصله افتاد. این ت  حدود یکسال و نیم ریجزاو گردید. وانگهی بین حل قضیه بحرین  

انگلیسی ها بدون مانع و مشکلی جزایر مورد ادعای ایران را مسترد می نمودند، فرض باطلی است. به احتمال  

قوی حل مشکل بحرین میزانی انعطاف در رویه انگلیس به همراه آورد ولی اصالت همان ویژگی هم با توجه به  

پایانی مذاکرات پیش گرفتند مورد سوء ظن قرار گرفت. مذاکرات    نگلیسی ها در مرحله است دفع الوقتی که  ایس 

عامل زمان مهم بود. کمی تردید و تأمل به منظور دستیابی به    ،در مورد جزایر حساس بود و فشرده   1971سال  

 
چاپ    ایران،روزنامه  موسسه انتشارات  )تهران:  ترجمه فیروزه درشتی،    ،عصر فریب: دیپلماسی اتمی در دوران خیانت   ،محمد البرادعی   -   1

 .159(، ص  1392  دوم،
  صلی هیئت ایران اقام وزارتخارجه و مذاکره کننده  مار قاسملو قائم  به گفته زندفرد، فقط شاه، اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه، امیرخسروافش  -   2

اعاده جزایر سه گانه  مذاکرات    وی در جریانو   و  اند.استقالل بحرین  از دوران  ،  د فریدون زندفر  بوده  پرتالطم: خاطراتی  و جهانی  ایران 

 .89-90 (، ص1398، )تهران: نشر شیرازه،  1326  – 1359خدمت در وزارت امورخارجه 
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ارت حاصل  رگردید آنچه به م  ی م  سهمی بیشتر و یا حتی تالش در جهت حل پاره ای ابهامات، چه بسا موجب 

 1ز کف رود. شده بود، ا

رخداد  )جنگ داخلی سوریه(،  شاهد تکرار رویدادی در بستر تاریخ هستیم که در زمانه کنونی نیز    دیگر  مثالیدر  

بود. گردیده  گوناگونی  نظرهای  اختالف  و  تفاسیر  موجب  مقام    آن  قائم  شوروی،  در  سفیر  میرفندرسکی  احمد 

طی دو نوبت هواپیماهای    در کابینه شاپور بختیار می گوید:  پهلوی   خارجه روزیر اموآخرین  و    هجوزارت امورخار

شوروی از آسمان ایران برای کمک به اعراب عبور کردند. یکی در زمان وزارت اردشیر زاهدی و کمک به اعراب  

برای کم  1967در جنگ   وزارت عباسعلی خلعتبری  و دیگری در زمان  اسرائیل  انوار سادات در   کاعراب و    به 

 2کیپور.  یوم   سرائیل یا جنگاعراب و ا 1973جنگ 

از   به  و نمی ت  می پردازد خود به موضوعات    تکیه گاه دانش و تجاربگرچه هر کتاب و نویسنده ای  وان آن را 

دقیق    و   زمینه ساز بررسی عمیق   ، قرار داد ولی به هر روی غور در آراء و افکار گوناگون  ، معیار یک ارزیابیتمامه

بو  موضوع  امدیک  گفته عباس  به  و  به ساحت ه  واقع  به  مقرون  از سنگالخ ظن  آدمی  تا  گردد  موجب می  انت 

   3مفروش و منقش قطع یقین درآید.

   کل سازمان ملل متحددبیروظایف و اختیارات 

  ن اه ها متوجه سازماگ نبین المللی، در وهله اول  نهادها و سازمان هایبا وقوع هر بحران بین المللی، از میان همه 

از دست داده    بعضاً  گوناگونی، نقش و اعتبار خود را اگرچه این سازمان تحت تأثیر عوامل  ملل متحد می شود.  

با تجربة جامعه ملل، در فردای جنگ جهانسازمان ملل متحد است ولی   و  تا نقش    ی دوم  در    اصلیایجاد شد 

سازمان ملل متحد، وجود    های   اکارآمدینهمه ناکامی ها و    دو د. با وجمللی ایفا نمایحفظ صلح و امنیت بین ال

المللی   بتواند در بسیاری از بحران های بین  این سازمانگردیده تا   موجب  آندر رأس   و مبتکر قتدر دبیران کلی م

 به وظایف خود عمل نماید.

 
   .91، صیشینپ  ،دزندفر    - 1
  22تا    1320شهریور    3؛ دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از  در همسایگی خرس،  کی در گفتگو با احمد احراراحمد میرفندرس   - 2

ن)  1357بهمن   علم،تهران:  عبور  45و  39صص(،  1382،اول  چاپ  شر  برای  شاه  مجوز  حدود  سر  بر  نظر  اختالف  که  است  ذکر  شایان   .

ورخارجه برکنار نماید چرا که وی متهم شاه میرفندرسکی را از قائم مقامی وزارت ام ، باعث شد تا1973مان ایران در سهواپیماهای شوروی از آ

  ته است.شد از حدود مجوز شاه فرارتر رف

چاپ  ،  هم)تهران: نشر کارنا  ترجمه حسن کامشاد  ،( 1247  -1313قبله عالم، ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران )  ، عباس امانت  - 3

 . 22(، ص  1397ششم،  
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دارد. عهده  بر  را  دبیرخانه  ریاست  و  است  متحد  ملل  سازمان  مقام  ترین  عالی  و ط ق  دبیرکل  وظایف  از  نظر    ع 

  برای دبیرکل تعیین کرده است، نقش دبیرکل و دامنه فعالیت وی عمالً   101تا    97در مواد  اختیاراتی که منشور  

   بوده است: این عواملمتأثر از 

 ای وی ه شخصیت دبیرکل و کارآیی  -

 اوضاع سیاسی غالب که بر دامنه اختیارات سیاسی وی می افزاید  -

 یرکل از منشور بد  تفسیر وسیع اختیارات  -

نباشد. به عنوان   این عواملوع  ممج تا عملکرد دبیران کل مختلف سازمان ملل متحد یکسان  باعث شده است 

مثال شخصیت فعال و پر تالش پرز دکوئیار در شرایط بین المللی نوین )فروشی شوروی و پایان نظام دوقطبی(  

 1بیرکل نسبتا موفقی ساخته بود. د وی از 

وظایف اجرایی دبیرکل دارای  دسته اداری و اجرایی تقسیم کرد.    وان به دو ت  ی دبیرکل را میف  وظا  ی طور کلبه  

ایفا   الملل  بین  مهمی در سیاست  بسیار  نقش  تواند  می  دبیرکل  وظایف،  این  اعتبار  به  و  است  ماهیت سیاسی 

 . بر این اساس وظایف اجرایی دبیرکل را می توان بدین قرار بر شمرد:  نماید 

 ایل حفظ صلح و امنیت بین المللی مس  ه ای امنیت بشور توجه  جلب -

 المللی  ابتکار عمل در مورد پر کردن خالء موجود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین -

 جمیله و میانجیگری بین دولت ها  مساعی -

 مان ملل نیابت ازسوی ارکان ساز  انجام اقداماتی به -

   ه ها نام  تقلل برای انعقاد مواف نمایندگی از جانب سازمان م -

 2اوی حقوقی سازمان در مراجع قضایی عدتعقیب   -

منشور، دبیرکل می تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ    99طبق ماده  

این ماده از آن جهت اهمیت دارد که تفسیر آن بر نحوه    3.صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند، جلب نماید 

 
 .166  -691(، صص  1384ران: نشر میزان، چاپ ششم،  ، )تهسازمان های بین المللیرضا موسی زاده،   - 1
 .169 –  170، ص  پیشینموسی زاده،   - 2

 .75ص    ، حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیتموسی زاده،   - 3
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از این رو بحث و گفتگوی بسیاری در میان حقوقدانان و متخصصان امور    اهد بود. وثیرگذار خ ه تأ رخانیبفعالیت د

سازمان ملل متحد در این مورد در جریان است. تفسیر موسع این ماده نقش دبیرکل و دیپلماسی پیشگیرانه را  

صلح و    ه هدید کنند ئل تمسا  ه بجلب توجه شورای امنیت    برجسته می کند؛ در حالی که تفسیر مضیق آن صرفاً 

 1لمللی را مد نظر قرار داده و نقش چندان برجسته ای را برای دبیرکل در نظر نمی گیرد. امنیت بین ا

در کنار این مواد باید به وضعیت کلی نیروهای شکل دهنده به فعالیت های دبیرکل نیز توجه داشت. در واقع،  

نیروه باید در یک چارچوب که در آن  بر دبیرخانه    ی کنند، مدیریت خودمیاسی عمل  دد س متع  یا دبیرکل  را 

وضعیت نیروهای سیاسی حاضر در صحنه به ویژه قدرت های بزرگ و  اعمال کند و این به نوبه خود به تعادل قوا، 

داف  ن منشور و تعریف کننده اهجایگاه آنها در سازمان ملل متحد را می طلبد. دبیرکل از یک سو مجری و نگهبا

ا متح  ملل   ناسازم و  است  نق  زد  دارای  دیگر  دارای  سوی  المللی  بین  شخصیت  یک  عنوان  به  ای  برجسته  ش 

ظرفیت اخالقی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و دستور کار بین المللی و تا حدی هنجارسازی است. لذا نوع فضای  

 2بین الملل و تشخیص این فضا توسط دبیرکل در عملکرد وی تأثیر بسیار دارد. 

 دانان بین المللی ایران متحد از نگاه دیپلمات ها و حقوق ازمان مللکل سران یبد

کوفی    ؛وزن بیشتری قائل شد   اعتبار وبیر کل  در میان دبیران کل سازمان ملل متحد، شاید بتوان برای سه د 

ابتکارات    و   هاگ جاینقش،  ویژگی های شخصیتی،  آنان به دلیل  اهمیت    عنان، خاویر پرز دکوئیار و کورت والدهایم.

همچ  آنان المللی مساعد  فضای  نین  و  تصدی    است  بین  زمان  در  آفرینی    مسئولیت که  نقش  و  استقالل  برای 

گوناگونی وجود    دیدگاه ها و معیارهای  در مورد موفقیت دبیران کل سازمان، کرده اند.  تالش  سازمان ملل متحد  

 نان می پردازد.  ارد که هر یک از بعدی به عملکرد آد

ممجمشی  ردکت معتقد د  میاست:    تاز  امنیت    بنظر  و  صلح  که  هایی  بحران  حل  را  موفقیت  مالک  اگر  رسد 

موریت خود  أم  هیچ کدام نتوانستند در انجام   وان گفت کهت   می  در نظر بگیریم،  ،کنند   المللی را تهدید می  بین

نیت  ای امری شوی اصلاعضااده  راواقعیت را باید در نظر داشت که در این خصوص فقدان    البته این   موفق باشند.

های خود  دستورکار توان گفت که در  اقل در مورد غالی میال  .مانع بوده است  کل ملل متحد ان  و نه ناتوانی دبیر

( که به ابتکار شخصی خود تهیه شده بود و نارضایتی آمریکا را  در مورد دموکراسی  کنم   ها )فکر می که یکی از آن

 
،  للی ی و کارکردی سازمان های منطقه ای و بین الم یپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومدمحمدجواد ظریف و محمدکاظم سجادپور،  - 1

 . 454(، ص  1395سوم،    امورخارجه، چاپ  ت)تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزار

 .454-455، صص  پیشین - 2
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.  اقتصادی و دموکراسی میسر نیستصلح بدون توسعه    ، ه بودد نتیجه رسیاین  به    هک توان گفت    می  ،بدنبال داشت

کید داشت که  أباید ت  )بر این جمله ایشان  کید بر استقالل دبیر کل نسبت به دولت های بزرگ أایشان بدلیل ت

از    غالی   .مواجه شد هایی  ، با محدودیت  (باشم  می  هم General هستم بلکه  Secretary : من نه تنهاگفت می

   1ماموریت محوله برخوردار بود.   برای انجام  ی الزم اتوانایی ه

دبیران کل    ، در نیویورکوزیر امورخارجه پیشین و سفیر اسبق  درتقسیم بندی دیگری، دکتر محمدجواد ظریف  

  کورت دکوئیار،    خاویر پرز عنان،  رتبه بندی می نماید: کوفی  بدین ترتیب  ملل متحد را از لحاظ میزان موفقیت،  

  2. غالیپطرس پطرس  گوترش وآنتونیو کی مون،   بانایم، هوالد 

نیویورک   مهدی همچنین   نمایندگی  پیشین  معاون  یزدی  است:    دانش  دارای  معتقد  عنان  کوفی  تردید  بدون 

ناسی  ش رنداشتند و ندارند. وی تنها دبیرکلی بود که از بدنه کاان کل  که تاکنون هیچکدام از دبیر  امتیازاتی بود

باید   متحد   سازمان ملل   ان کلدبیرمقام دبیرکلی سازمان رسید. البته تمام  دریج رشد کرد و به  تملل بسازمان  

تا بتوانند به این پست مهم دست یابند. ولی    منافع اعضای دائمی شورای امنیت را همواره مد نظر داشته باشند 

ره وی، عنان  در اواخر کار و دو  .دارند و اخالف وی ن  فاحترام و اعتباری که کوفی عنان داشت هیچکدام از اسال

عراق غیرقانونی است که باعث تعجب شد و نیز مورد انتقاد شدید دولت آمریکا  به    مریکاآ  گفت که حمله  صراحتاً

 3.)بوش پسر( قرارگرفت

، ساختار  رودر تجزیه و تحلیل موقعیت دبیران کل باید به عوامل متععدی همچون توجه به عناصر ترکیبی منش

ساسیا شخصزسی  و  متحد  ملل  داشت.  مان  توجه  کل  دبیران  و  یت  مهم  عوامل  جمله  از  دبیرکل  شخصیت 

دبیرکل بر امور کاری، هوش، ذکاوت    ین زمینه باید به قدرت و تواناییتأثیرگذار بر نحوه کار او می باشد که در ا

او اشاره کرد.   بر فعالیتاحدر کنار جنبه های حقوقی  سیاسی و شیوه مدیریت  باید به جنبه کدبیر  کم  های    ل 

  ، وی نیز توجه شود. سیر تحول ملل متحد حکایت از آن دارد که دبیران کل  شخصیتی و فضای سیاسی فعالیت

اند. داشته  گوناگون  های  موقعیت  در  را  مختلفی  های  ظرفیت  و  ها  فصل    4نقش  و  سرد، حل  دوران جنگ  در 

این چارچوب دبیران کل در سایر    می پذیرفت. در   صورت  ن دو ابرقدرتایخارج از ملل متحد و م،  منازعات اصلی

 
ح،  میراث ثالثه پطرس غالی: صل"جمشید ممتاز،    همنظور مطالعه بیشتر رجوع شود ببه  .  1400مهرماه    12،  جمشید ممتاز با    همکتاب  - 1

 (. 1395بهمن  )،  ماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحدمجموعه مقاالت همایش نقش شورای اقتصادی و اجت،  "توسعه و دموکراسی
 .1400مهرماه    9،  محمدجواد ظریفبا  همکاتب  - 2
 . 1400مهرماه    9  ،مهدی دانش یزدی با   همکاتب  -   3
 455، ص  پیشینادپور،  جظریف و س -  4
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نقش   اقدام  برای  محدود  فضای  رغم وجود  به  اختالفات  و فصل  و حل  میانجیگری  زمینه  در  ویژه  به  منازعات 

داشتند که این امر ناشی از مشخص بودن چارچوب نظام بین المللی بود. پس از جنگ سرد و متعاقب دگرگون  

المللی،  یاشدن فض بیشاسازم  بین  نقش  بن ملل متحد  و  ای  منازعات منطقه  ایفا  تری در  حران های گوناگون 

و نقش فردی دبیران کل به همراه حضور میانجیگرایانه و صلح سازانه آنها شکل دیگری به خود گرفته  کرده است 

   1است. 

  بخش اول این   یم، درمتحد که بگذر  دبیران کل سازمان مللن در ارزیابی میزان موفقیت  از مالک های گوناگو

 2.می باشد پرداخته می شود که در ارتباط با ایران والدهایم کورت فصولی از کتاب  معرفینوشتار به 

  کاخ شیشه ای سیاستکورت والدهایم و 

لماتیک  پی (، فارغ التحصیل رشته حقوق از آکادمی د2007ژوئن    14  -1918دسامبر    21)3والدهایمیوزف  کورت  

  ت امورخارجه اتریش، به عنوان وزیر کاری در وزارپس از طی مراتب    شی بود کهر اتریاستمدات و سیاوین، دیپلم

متحد   و  خارجهامور ملل  سازمان  در  کشور  این  دائم  ژانویه  نماینده  )از  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  چهارمین   ،

 ید.در و رئیس جمهور اتریش انتخاب گ ( 1982تا اول ژانویه  1972

در مقام دبیرکل سازمان ملل متحد به گونه ای عمل کرد که اقداماتش مخالف    ودالیت خران فعووالدهایم در د

آنکه   ویژه  به  را پشت سر گذاشت.  دبیرکلی  از  اثری  دوران کم  لذا  و  نباشد  ابرقدرت ها  به خصوص  اعضاء  نظر 

 4بود.  یندوران دبیرکلی وی همزمان با اوج جنگ سرد و رقابت دو قطب جها

 
 پیشین.  - 1

در جریان  به شورای امنیت  ، شکایت بریتانیا از ایران  بین المللی ایران، اشغال آذربایجان توسط ارتش شوروی  دیگر بحران ها و رویدادهایاز    -   2

آنان در این نوشتار  کتاب های  ه  بی باشد که به دلیل عدم دستری  و استقالل بحرین در زمان او تانت م   یگوه لیدر زمان ترملی شدن نفت  

ایران و شورای امنیت؛ از تخلیه آذربایجان تا جنگ  فریده شایگان،  شده اند. برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه شود به:  برسی ن

عراق و  اول،  انتشارات سمت،  )تهران:    ایران  و  1399چاپ  زاده،  (  موسی  سازمرضا  المللی: حقوق شوراحقوق  بین  های  ،  امنیت   ی ان 

،  "پنج سال در کاخ شیشه ای سیاست"شایان ذکر است که در کتاب پطروس پطروس غالی با نام  .  (1389)تهران: نشر میزان، چاپ اول،  

 Interventions: A Life in War and"و    "We The People: A UN for the 21st Century"کتاب های کوفی عنان با نام  

Peace"    با نام  یران وجود ندارد. در کتاب بان کی مون  امبحث مشخصی در مورد"Resolved: Uniting Nations in a Divided 

World"    فصلی با عنوانIran: The Importance of Promises   .به ایران پرداخته است 
3 - Kurt Josef Waldheim 

 459، صپیشینظریف و سجادپور،   - 4
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ا از دوران فعالیت به عنوان وزیرامورخارجه اتریش و دبیرکل سازمان ملل متحد در کتابی  د رخو  ب ارجتوالدهایم  

عنوان   ای سیاست"با  است.   "کاخ شیشه  کرده  کتاب در سال    1چاپ  عبدالرحمن صدریه    1366این  ه  ب توسط 

ا  . باست  رسیده  مه چاپ هفتب 1393سال    ات موسسه اطالعات چاپ گردیده و درفارسی ترجمه و توسط انتشار

 توجه به تحصیل و زندگی مترجم در آلمان، ترجمه کتاب دقیق و روان می باشد.

والدهایم   و  ش کتاب  بزرگ  های  قدرت  نقش  المللی،  بین  گوناگون  های  بحران  از  ای  گسترده  اطالعات  امل 

ا در  قدرت هبت ابران و مشکالت آن، رقامساز  اداریرویه های  ، نقش سازمان ملل متحد،  ای در هر بحران  منطقه

به  د شوروی  های  دیپلمات  پناهندگی  سازمان،  دبیرخانه  در  سازمانی  های  پست  کسب  برای  سرد  جنگ  وران 

 ک و ... می باشد.ور ایاالت متحده پس از اتمام دوران مأموریت در نیوی

  ایم در والده  . دارد  المللی   ی بین اهبه شخصیت ها و رویدادای    و موشکافانه   کادمیک آنگاه    کتاب خود، در  وی   

متحد.   ملل  سازمان  در  فعالیت من  از  گزارشی کامل  نه  و  است  نه خاطرات  این کتاب  گوید:  مقدمه کتاب می 

تاریخ اهمیتی داشته اند. طی چهل سال خدمت سیاسی، ده سال    رح دهم که در جریانخواسته ام وقایعی را ش 

م ناظر باشم و تا حدی اثر بگذارم بر  نسته ام. توابوده ا  الی نادر برخوردار بقآن در دبیرخانه سازمان ملل متحد، از ا 

دورا های  طلبی  مبارزه  بر  آمدن  فائق  زمینه  در  ملل  اجتماع  های  بشری.    نکوشش  و مشقات  ترور  ما، جنگ، 

 ( 3 )ص

مشکل درک    بلآنان که با موضوع سروکار ندارند، اغمی گوید:    1955در سال    والدهایم در باب بی طرفی اتریش

امی دارد و در ارتباط با مسائل عقیدتی نیست. این واقعیت بدان مفهوم است که  نبه نظطرفی جکه بی    می کنند 

لکن    قرار پایگاه در کشور نخواهد داد،اتریش در هیچ اتحاد نظامی عضو نخواهد شد و به هیچ قدرتی اجازه است

ل ارتباط جمعی از جمله  ایوس ادی  زو آن آزادی عقاید  یازمره کشورهای دموکراتیک غربی است. بنابراتریش در  

 .  (59)ص  امور مسلم در کشور است.

و توجه خاصی دارد. والدهایم بعد از آخرین    نظر   وی در توصیف ویژگی های شخصیت های بین المللی، دقت

سف انگیز بود،  أتف  نوضع جسمانی برژمی گوید:    1981ال  حضور خود در کرمیلین و دیدار با لئونید برژنف در س 

  الش بهتر از دفعات قبل می نمود. در یک کشور دموکرات چنین مردی که چنین دچار ار حتی حاین به در  چاگر

، البد ناشی از  ها قبل از کار کناره می گرفت. اینکه او بر پست خود باقی مانده بود  مدت   بیماری می شد احتماالً
 

چاپ   Econ Verlagتوسط انتشارات    1985ل  می باشد که در سا   ast der WeltpolitiklIm Glaspaلی کتاب به آلمانی،  عنوان اص  - 1

 شده است. 
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است شوروی  واگ  سیستم  مسئله  هم  هنوز  آن،  در  نگرانی اذ که  با  قدرت  ع  ری  همرادم  و  یک  اطمینان  است.  ه 

از مسئولیت   پیری معاف  از  ناشی  بیماری و ضعف  به علت  را  زنده  از    -و قدرت    -سیاستمدار  کردن هنوز هم 

. در پایان خدمت  که کشورهای زیرسلطه احزاب کمونیست با آن درگیرند   تجمله فراگردهای سیاسی مشکل اس 

 (268حافظه کار. )ص اسی مردانی م سی نظر  وی پیر بودند و از رومن اغلب رهبران اتحاد ش 

قابل توجهی  داخلی کشورها نیز، دقت  ها و شخصیت های بین المللی، در توصیف شرایط والدهایم عالوه بر رویداد

بلکه    دارد: است  مبارزه طلبی  نوعی  دولت ورشو  برای  تنها  نه  والسا  لخ  به رهبری  لهستان  در  کارگری  اتحادیه 

  اما شوروی سختگیر ماند    اوج وقایع هیجان انگیز لهستان همدر  حتی    می طلبد. رزه  مبا   ه ست شوروی را نیز ب ایس 

ژنرال یاروزلسکی به کار می برد تا حزب کمونیست را بر مسند قدرت نگه دارد،  در پذیرفتن تاکتیک هایی که  

 (.  355بسیار انعطاف پذیر بود. )ص  

روما در سیاست خارجی  ادعای  ینچائوشسکو  از همه  نادی شورهبر   بیش  را  از  روی  آشکارا خارج  و  گرفت  یده 

آزادی رفتار رومانی در سیاست خارجی به هیچ وجه در س ود محد  بلوک شرق عمل کرد. حدود  است  یه عالیق 

از این نظر سخت ترین نوع سیستم کمونیستی در بین کشورهای بلوک شرق در این    داخلی آن آشکار نمی شود.

 .  (355ص  )  کشور است.

مجارست کایان  ادر  و  نوش  نظر شخصیت  از  است. چه  متفاوت  کامالت  دقیقاً چه  دار  زمینه سیاست،  از خط    در 

که ملت مجار به  عین حال وجودش تضمینی است برای آنشوروی در سیاست خارجی پیروی می کند ولی در  

د  ته که چگونه بایخها آمو  . او طی سالد ش غذایی در اختیار داشته باشد و از رفاه نسبی برخوردار با حد کافی مواد

 .  (356)ص  کرد. با شوروی سر

این گفتار و  هست. بنابر  از نقطه نظر شوروی مهم ترین نقش در بلوک شرق، بر عهده جمهوری دموکراتیک آلمان

شرقی تحت رهبری اریش هونکر حتی از طرف سایر همسایگان بلوک شرق با اهمیت تلقی می شود.    رفتار آلمان

های مسکو و    ن می رسد که گویا فقط تظاهری است از سرسختی کوششر به نظر چناکنخستین، هونبرخورد    در

برلین شرقی برای تثبیت بدون هرگونه محدودیت مرزها پس از جنگ در اروپا و تقسیم آلمان و شناسایی این 

تکلف    واقعیت  از  دور  و  گفتگوهای خصوصی  در  لکن  المللی.  بین  جوامع  طرف  از  سوسیالیست  هرها  بر حزب 

جالب توجه از هرگونه لفاظی حزبی دوری می جوید، هوشیار و متفکر می نماید و غرور ملی  تحد آلمان، به نحو  م

 ( 358آلمانی را به نحو مطلوبی عیان می سازد )ص 
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فصل باشد؛  می  فصل  نوزده  از  متشکل  والدهایم  فصل (1کتاب  تهران،  فصل(2کابوس  بقاء،  تنازع    ( 3مکتب 

مبارزه طلبی  (7طفل یتیم قبرس، فصل (6جنگ سادات، فصل (5روز بزرگ، فصل(4لو قرارداد دول، فص   فخروشچ

کارتر و  (11میلیونها بی سامان، فصل(10حقوق بشر و بی عدالتی، فصل(9اکثریت جدید، فصل  (8آفریقا، فصل  

فصل   گروگان  فصل(12ها،  فارس،  خلیج  در  مرج  و  فصلأمس(13هرج  افغانستان،  لبنان،    تراژدی (14له 

سیاست قدرت طلبی،    (18بازگشت به وین، فصل(17پنداره ضایع شده، فصل(16رممکن، فصلیغشغلی  (15فصل

 مسابقه با زمان. ( 19فصل

با وجود گذشت سال به عالقمندان پیشنهاد می گردد چرا که  ان  مطالعه تمامی فصول کتاب  از  کتاب،   تشارها 

بحران ه از  بسیاری  و سیر  توان ریشه  المللی    ی اهنوز هم می  بین  گرف   وجاری  از سوی  تالش های صورت  ته 

ها را در چنین منابعی به دست آورد. با این وجود برای رعایت اختصار، سه فصل    جامعه جهانی برای مدیریت آن

در ارتباط با ایران    از کتاب والدهایم )کابوس تهران، کارتر و گروگان ها، هرج و مرج در خلیج فارس( که مستقیماً

شایان ذکر است که ارتباط والدهایم با ایران بیشتر به  گردد.  القمندان تلخیص می  عجهت بهره برداری    د ش با می

بحران اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران بر می گردد و وقوع جنگ ایران و عراق مصادف است با پایان دوران  

 مسئولیت وی در سازمان ملل متحد. 

 ان رایاالت متحده در ته  شغال سفارتکورت والدهایم و ا

 1( کابوس تهران فصل اول

آغاز موفقیت بسیار کمی  کردیم، از همان    ن از نیویورک حرکتبرای انجام آ   1979ل نو  مأموریتی که در شب سا

داد.  نوید می  از دو ک  را  قبل در    می کمتر  را  1979ژانویه    4ماه  آمریکا  تهران، سفارت  انقالبی در  دانشجویان   ،

آن را زندانی خود ساخته بودند. از زمان قیام بوکسورها    سایر کارکنان  وو مأمورین سیاسی    د ناشغال کرده بود

)مشت زنان چین در اوایل این قرن(، نظیر چنین تجاوز آشکاری به حقوق بین الملل به هیچ وجه روی نداده، اما  

 اسالمی بود.  ب ؟ کشور دچار انقالدوآیا هنوز در ایران معیارهای حقوق ملل و معاهدات بین المللی پذیرفته شده ب 

 
هران را بر خالف چارچوب  کورت والدهایم سفر خود به ایران جهت میانجیگری برای پایان دادن به بحران اشغال سفارت ایاالت متحده در ت -  1

رین و موثرترین تجربه دوران دبیرکلی من بوده و  ؛ سفر به تهران پرحادثه تده و می گویدرن فصل اول کتاب آواب، به عنوازمانی رویدادهای کت

 بدین لحاظ، کابوس تهران را فصل اول کتاب قرار داده ام. 
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ملل  سازمان  امنیت  شورای  آمریکا،  های  کوشش  مأمورین    متحد   تمامی  کردن  آزاد  برای  المللی  بین  دادگاه  و 

رسیده از تهران گیج کننده بود بلکه گمان ها درباره    مانده بود، نه تنها اطالعات سیاسیسفارت آمریکا بی نتیجه  

اختالفات تشدید شونده بین    بود.  دارد، ضد و نقیض  یر یکسی قدرت تصمیم گ  هچها    اینکه در موضوع گروگان

تهران و واشنگتن و تشدید نگرانی ها درباره سالمت گروگان ها عاقبت موجب شد که دست به اقدامی بزنم و  

 راهی تهران شوم. 

  ز ها و گفتگوها قبل ا  روحیه ما در آن شب زمستانی به همان تاریکی یک شب زمستانی بود چرا که تمامی تماس 

ساخت که ما با وظیفه ای بسیار سخت درگیر هستیم و در این برداشت نیز تنها نبودیم.  این سفر، مشهود می  

دستن رئیس جمهور فرانسه تلفنی توفیق ما را در انجام مأموریتمان خواستار  کاروالری ژیسطی توقف در پاریس،  

به هتل  ارامورخارجه ف  ه وزیرسشد و ژان فرانسوا پون ا عالقه خود را با این رفتارش به نمایش  ت  مد آنسه شخصاً 

به   برای تسهیل وظیفه ما  نیروی در اختیارش  او قول داد که دولت فرانسه با تمام  گذارد و ما را تشجیع کند. 

 یاری خواهد آمد. 

ع  ضا ورا در دست دارد. ا  ت در این کشور چه کسی قدر  غاز انقالب در ایران، دنیا مترصد بود تا دریابد واقعاًاز آ

از   نمایندگان  آشفته کشور  بود چون  نیویورک هم همان  در  زمان سقوط شاه حتی در مقر سازمان ملل متحد 

کرد.   می  تغییر  هم  تهران  از  رسیده  دستورهای  سرعت  همان  با  و  بودند  تغییر  حال  در  مرتب  ایران  رسمی 

ها در مورد  ن  ا بتوانیم با آت  ست هعی قدرت در ایران  قا ناسایی مراکز ودانستم از وظایف من در این سفر، ش  می

فقط یک دولت و یک شورای انقالب  نه    ها توافق کنیم چرا که بین آیت اهلل خمینی و دنیای خارج ظاهراً   گروگان 

یتی که ما در نهایت در  وجود داشت. واقع  ،ود بلکه بسیاری عوامل موثر دیگر نیز که برای ما ناشناس بودبنحائل  

 لوب تر از آن بود که انتظارش را داشتیم. به مراتب نامط من روبه رو شدیبا آ  نتهرا

ایران و آمریکا برای حل    1955وین در مورد حقوق دیپلماتیک و عهدنامه مودت    1961با توجه به کنوانسیون  

چهار روز بعد    ها را آزاد کند.  اختالفات، لذا شورای امنیت سریعاً تشکیل جلسه داد و از ایران خواست گروگان 

خارجه ایران واصل شد که خواهان تشکیل جلسه شورای امنیت شده بود تا  امور  رالحسن بنی صدر وزی وباپاسخ  

 نماینده ایران استدالل خود را بیان دارد. 



12 

 

پینخ و    شنهاداتستین  وی  های  دارایی  برگرداندن  شاه،  بشری  حقوق  جنایات  مورد  در  )تحقیق  صدر  بنی 

ها، طبیعتاً در آمریکا به هیچ وجه پذیرفته نشد ولی    رباره گروگاندتن م نگرانی واشنگ غراش به ایران( به   خانواده

 به هر حال عکس العمل تهران نخستین گام در راه طوالنی پر فراز و نشیب مذاکرات تلقی شد. 

وص از  پس  روز  وزیرویک  ونس  سایروس  صدر،  بنی  پیام  آمریکا   ل  د  امورخارجه  وی  معاون  ساندرز  هارولد    ر و 

محرمانه    ها کامالً  مدند تا با من مذاکره کنند. برای آنکه سفر آنانه به نیویورک آ ورت محرمصبه  انه  امورخاورمی

از فرودگاه به خانه  باقی بماند آن با یک تاکسی  از گروگان گیری(،  من آ  ها  مدند. در مذاکرات ما )ده روز بعد 

کمیسی یک  تشکیل  و  ها  گروگان  آزادی  شامل  را  کلی  مورد  نواصول  در  درخصوص  عاد  تحقیق  ایران  اهای 

در راه حل ما، ایران می توانست با رعایت مفاد کنوانسیون  وضعیت حقوق بشر در زمان شاه، جمع بندی کردیم.  

 ای آمریکا مراجعه کند. های شاه به دادگاه ه سپردهمصونیت های دیپلماتیک، درباره وین در مورد  1961

در نیویورک، پیشنهادات  ده بنی صدر  احمد سالمتیان فرستا  م، باراهی تهران شو  قبل از اینکه با این پیشنهادات

را مطرح کردم. او قول داد که بررسی می کند اما در تشریح وضع سیاسی کشورش بسیار بی پرده سخن گفت:  

ک  است  موقعیتی  در  و  بوده  اوضاع  قربانی  ولی  است  ها  گروگان  مسئله  حل  به  مایل  اگرچه  او  متبوع    هدولت 

سالمتیان در تحلیل خود گامی فراتر نهاد و    ن سو می کشند.دولت را به این سو و آ  البی، ق ی انو نیروهای تندر

گفت: درخواست بنی صدر برای تشکیل جلسه شورای امنیت فقط به این خاطر نیست که ایران امکان یابد دالیل  

 وجب شود. می را ر نیز، آرامشوشخود را ارائه دهد بلکه کوششی است برای آنکه در وضع موجود در ک

این اذعان واضح به مشکالت موجود، درگیری دیگری را نیز روشن ساخت؛ درگیری بین مراکز متعدد قدرت در  

ر اطراف آیت اهلل  در د تندرو متعدد و روحانیون مقت  یک شورای انقالب و گروهای  ،ایران. یک دولت وجود داشت

در  حتی  نتیجه    خمینی.  این  به  تصمیمس رنیویورک  که  باکآمری  یدم  اینکه  بر  مبنی  شورای    ا  اجالس  تشکیل 

امنیت تحت هیچ شرایطی قبل از آزادی گروگان ها موافقت نمی کند، به هیچ وجه موجب تسهیل کار نمی شود  

 ها این امکان را به دست می آورند تا ادعا کنند شورای امنیت تنها ابزاری است در اختیار آمریکا. چرا که ایرانی 

ها و همچنین جاسوس خواندن    به عنوان پیش شرط آزادی گروگان   بنی بر استرداد شاهممینی  ط آیت اهلل خرش 

  های آمریکایی، کار را دشوار می کرد. احمد سالمتیان ضمن دنبال کردن خواسته آیت اهلل خمینی برای  دیپلمات

میلیارد    30او    ؟کنیم  را تعقیب می   گر می گویید چرا یک پیرمرد در حال م  استرداد شاه، برای من توضیح داد؛ 

ل دلبخواه از  نفر را کشته است و... سالمتیان ضمن تحلی  55000ر از کشور خارج کرده است. سال گذشته  دال
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ی کشور میزبان محق است که  ایران می داند که امنیت دیپلمات ها باید تضمین گردد ول  حقوق بین الملل گفت؛

بم  دیپلمات  از حضور امان  در  ت  د.ناها  کمال  س با  مأنان سالمتخعجب  اصال  بود  مدعی  که  را شنیدم  موران  یان 

ان را فقط از انجام کار بازداشته اند. در پاسخ نآند و گروگان نیستند. او می گفت  سیاسی آمریکایی زندانی نشده ا

با دستبند در    ببندند و آنان رارا  به او گفتم که به نظر من به هیچ وجه عادی نیست که چشمان دیپلمات ها  

 .ن سفارت زندانی کنند اساختم

خارجه )بنی صدر( داشتم. اما در نهایت  امور  درباره این مسایل قبل از پرواز به تهران چندین مذاکره تلفنی با وزیر 

  ف زمانی نیویورک و تهران، معموالً عالوه بر اختال به بار ندارد.    که این نوع تماس ها حاصلیبه این نتیجه رسیدم  

های زیاد می توانستیم فردی   می زد و پس از کوشش داشت فقط فارسی حرف   می ن را بر که تلف  ید نخستین فر

خارجه دسترسی  اموررا بیابیم که انگلیسی یا فرانسه صحبت کند و پس از معطلی های بی پایان عاقبت به وزیر  

  متیجه رسیدیین نبه ا  پیدا می کردیم. بنی صدر نیز در مورد مسأله ای واحد، هر روز پاسخی متفاوت می داد و 

دست چنین می نمود بین    خارجه ظاهراً در موضعی نیست که بتواند شخصاً تصمیم گیری کند. از دور امور  وزیر

 صاحبان قدرت و بنی صدر هیچ تفاهمی وجود ندارد. 

  ای روخطر می اندازد در ش   ه منشور از دبیرکل می خواهد تا مواردی را که صلح و امنیت بین المللی را ب  99اصل  

و ضمن  دسامبر جلسه شورا تشکیل    4و در    از این رو از شورا تقاضای تشکیل جلسه کردم   .منیت مطرح کند ا

گروگان آزادی  برای  ایران  از  مجدد  شدن    درخواست  عملی  برای  الزم  اقدامات  تمامی  شد  خواسته  من  از  ها، 

 قطعنامه صادره را معمول دارم.

نوامبر استعفاپو بنی صدر در  د  ش   یمدر این بین اوضاع در تهران پیچیده تر   از    ایان  اکنون دور جدیدی  داد. 

من به این نتیجه نرسیدم که این مرد    مذاکرات تلفنی خسته کننده با قطب زاده جانشین بنی صدر آغاز شد ولی

بر  وامن  29ی با قطب زاده در  اولین مذاکره تلفن  ی و عقالنی تفاهم بیشتری داشته باشد.یی دالیل عقالاتازه نیز بر

ح  1979 م د تا  و  ودی  ایران  داخلی  تشنجات  دلیل  به  گفت  او  بود،  آطلوب  ضدایرانی  در  سخنان  ها،  مریکائی 

منفی بود، اما لحن    دسامبر شورای امنیت شرکت نخواهد کرد. هر چند این اطالع از نظر مفهوم کامالً   4اجالس  

  دونالد مک هنری سفر   ،یران تشویق کرد ا  به  نخستین کسی که مرا برای سفر  بیان قطب زاده نوید دهنده بود.

یت فعلی می  عآمریکا در سازمان ملل متحد بود. او معتقد بود که چنین بازدیدی گامی است مثبت که در موق

 توان برداشت چرا که اطالعات رسیده از تهران گیج کننده بود.  
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موجبات آزادی    م شتم و تقاضا کردون  ی در هیمن ایام که میالد مسیح نزدیک می شد نامه ای به آیت اهلل خمین

ان ها در این ایام صلح و شفقت را فراهم کند و گفتم که چنین رفتاری موجب رضایت عمیق در سرتاسر  گروگ

د قطب زاده  به تهران بروم و با وی مذاکره کنم. یک روز بع  پایان نامه پیشنهاد دادم شخصاًجهان خواهد شد. در  

صدا آ یبا  خشم  و  عصبی  تی  آزا  ن فللود  که  گفت  و  کلی د زد  به  ها  گروگان  وزیر   ی  آقاشاهی  است.    غیرممکن 

انقالبامور ایران  با  روابط را  بهترین  بود و کشورش  برگشته  تهران  از  تازگی  به  پاکستان که  مرا    ی خارجه  داشت 

پذیرفت خواهد  مرا  اهلل خمینی  آیت  باشم  تهران  در  اگر  که  داشت  اعتقاد  و  کرد  تشجیع  سفر  انجام  ا  ما  ، برای 

 اری کرد.  یید این موضوع خوددأزاده از ت قطب

خرین روز دسامبر تشکیل جلسه داد ولی تصمیم گیری  فر من به تهران، شورای امنیت در آ بعد از قطعی شدن س 

موکول کرد. همه در انتظار نتایج این سفر بودند. گزارش ها از تهران حکایت از این    به تهران   را به نتیجه سفر من 

بر آن طنین تهدید کننده درباره قلدری رام نشدنی  هیستریک است عالوه    در تهران به شدت  عض وداشت که  

هواپیمای ما در    1980سرانجام در اولین روز سال نو    تهران که بی حفاظ با آن برخورد می کردم، نیز مفهوم بود.

و حکایت از  امده بود. حالت  آ  ه جراز ما، قطب زاده وزیر امورخافوردگاه مهرآباد بر زمین نشست. برای استقبال  

ردگی داشت، به نظر نامطمئن و نگران می رسید. از حالت چهره اش می شد فهمید که از حضور من در  سرخو

  تهران ناراحت است. بی تردید او خوش لباس ترین شخصی بود که در مدت اقامت در تهران دیدم. با وجود این او 

یقه باز بدون کراوات مد است و    ،در ایران جدید   ه ر چنین می رسید کظن  به   هم یقه اش باز بود، بدون کراوات.

 نمایشی است از وابستگی افراد به انقالب. 

بود   نتوانسته  او  نامطمئن بود که  اوضاع در تهران چنان  آنچه را که قطب زاده به اطالعم رساند، مرا تکان داد. 

د در برابر افکار  م که بیائید اما باییشما دعوت کرده ا  ز ا  طبیعتاً مابرایم برنامه ای مشخص آماده کند. او گفت؛  

ها نیامده اید. باید از شما تقاضا کنم که در    زادی گروگاننیم که شما برای مذاکره در مورد آعمومی تظاهر ک

 وهشی دارد و نه مذاکره در مورد آزادی گروگان ها. نبه پژ اینجا مدام تأکید کنید که بازدید شما بیشتر ج

ضع متزلزلی است و با مشکل مواجه است و اگرچه به نام دولت  رد که این مرد در وک وها برایم مشخص  گ تفگ این  

داد. خواهد  روی  چه  که  داند  نمی  هم  خودش  ولی  است  کرده  دعوت  سفر  این  برای  مرا  و    انقالبی  روحانیون 

جواب   سوال بی ی کردند اما اینمن د اعضای شورای انقالب او را دوستدار غرب می دانند و به این دلیل به او اعتما

 خارجه دولت انقالبی کرده اند.امورند که چرا او را وزیر می ما
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  شلیک گلوله شنیده می شد.گهگاهی صدای    های جمعیت دیده می شد و در خیایان های تهران همه جا توده  

خیلی    . ن شگفت زده شدمآ   رالن مسلح در اطراف هتل و در تام از شمار زیاد نگهبانادی وقتی به هتل هیلتون رسی

فهمید  مطبوعات،  زود  است.  شده  ماجراجویانه  تصمیمات  از  ای  پاره  موجب  تهران  در  من  حضور  چرا  که  م 

به تهران  ها گفته شده بود که من    تلویزیون و رادیو گزارش هایی از توطئه کشتن من منتشر کردند، به ایرانی

اعالم کردند که به من اجازه    سفارت فوراً  رنشجویان تندرو داد  .آنکه کسی از من دعوت کرده باشد   آمده ام بدون

تا سازمان ملل متحد را به عنوان   بود  نیز در جریان  با گروگان ها مالقات کنم. ظاهراً کوششی  تا  نخواهند داد 

 خادم خانواده سلطنتی ایران معرفی کند. 

م  ای به دو بخش تقسی  هتصاویر را بر صفح  امدر شب اول بازدیدم، تلویزیون ایران گزارش ورودم را پخش کرد ا

شده نشان داد. در نیمی از صفحه ورود من به فرودگاه پخش شد و در نیمی دیگر، تصاویری از قربانیان سازمان  

ین المللی و شورای  به هدیه سال نو است برای دادگاه  ژ ای نیز می گفت که این برنامه وی  اطالعاتی شاه. گوینده 

مریکا را  که می خواهد عالیق اربابش یعنی آ  طان بزرگ می خواند یحد. وی مرا عامل ش ت مامنیت سازمان ملل  

 حفظ کند. 

با قطب زاده   ازاولین دور مذاکراتم    ر مریکا تکراهایی را علیه شاه و آ  نو شکایت  به هیچ نیجه ای نرسید. مدام 

ن مسایل  یدرباره ا  متحد   ملل  ن بار گفت: حتی یک قطعنامه هم در سازماکیذاکراتمان حتی  کرد. درجریان م می

به ایران    متحد   کایی مربوط می شود، سازمان مللینفر آمر  52ویب نشده است و حاال که ناگهان موضوع به  تص

ایران خواستار    :روها را بر عهده گرفته بود و گفتتوجه پیدا کرده است. قطب زاده اینک وظیفه سخنگویی تند 

 ها است. ن مقابل آزادی گروگا ر داسترداد شاه و بازگرداندن اموال او 

م به اطالع وی رساندم؛ تشکیل کمیسیون تحقیق، که قبل از  من برنامه ای را که با آمریکایی ها آماده کرده بود 

گرفتن   برای پس  آمریکا  آزاد شوند، عدم ممانعت  ها  آن، گروگان  تشکیل  با  یا همراه  آن  از  تشکیل  شاه  اموال 

 می کند.نوجه شاه را مسترد  چیمریکا به ه طریق دادگاه، اما آ

پ این  ابتدا  زاده  آمریکایی  قطب  گفت:  و  کرد  رد  را  لوس  یشنهاد  بچه  یک  مثل  رفتاری  توانند همیشه  نمی  ها 

سازمان ملل ابتدا باید قطعنامه استرداد شاه و    میماده مقاومت است و مجمع عموآلت متبوع او  وداشته باشند. د 

 . ندن امول وی را تصویب کند بازگردا
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دو مذاکردر  دور  زاده،امین  قطب  با  که    ت  است  نپذیرفته  را  پیشنهاد  این  انقالب  شورای  که  گفت  من  به  او 

تحقیق   گروگان  کمیسیون  تشکیل  برای  را  خود  عالقه  وی  شوند.  آزاد  تحقیق  کمیسیون  تشکیل  از  قبل  ها 

بر اساس تص بین یا دادگاه  از اعال  تاظهار داش   متحد   ومی سازمان ملل میم مجمع عمالمللی  م  و گفت که پس 

 توان در مورد آزادی گروگان ها مذاکره کرد. نتیجه تحقیقات می 

جو سیاسی تهران نامطلوب بود ولی به نظر می رسید مذاکرات من با قطب زاده در فضای قابل تحملی در جریان  

در    ند. گذاشتن تاج گل دوب ایرانی ها برای خوشامد گروهای تندرو، دو بازدید در برنامه سفر من لحاظ کرده  است.  

بهشت زهرا محل دف انقالب در  قربانیان    ن کشته شدگان  آنجا  بود در  افسران که قرار  باشگاه سابق  از  بازدید  و 

 سازمان اطالعاتی شاه را به من شنان دهند. 

طی روز قطب زاده هیجان زده به من تلفن زد و گفت که بر اساس اطالعات محرمانه، جاسوسان خارجی قصد  

با  نتشک و  دارند  را  بازدیدهیمن  این  از  با  ستی  همدردی  دادن  نشان  که  بودم  مصم  من  اما  کنم.  نظر  ا صرف 

ا و گذشته  افکار عمومی شده  تسکین  موجب  ساواک،  ایراقربانیان  انزوایی که  از  بودم  این مصم  دچارم    نی ز  ها 

زهرا    نم به بهشتهش می کاوخب زاده تماس گرفت و سراسیمه گفت؛  صبح روز بعد قطکرده بودند رها شوم.  

یافته که می خواهند ش   نروید، بر تصمیممپلیس مخفی اطالع  به قتل برسانند. من  پابرجا ماندم و گفتم    ما را 

موجب شود که مذاکرات ما بهتر پیش رود، مضافاً به تهران نیامده ام که در    احتمال دارد بازدیدم از بهشت زهرا 

 هتل بمانم.

پذیر زاده  قطب  که    تفعاقبت  کرد  تأکید  امنیت  اقولی  نیست  با  در  را  شما  داد  پیشنهاد  و  کند  تضمین  مرا 

نکه جمعیت  برویم، پیش از آ  کوپتر می بریم. من نیز پیشنهاد دادم قبل از زمان تعیین شده به بهشت زهرا هلی

نجا  د شما از آیدزت زیرا قبالً لغو باگفت که این کار الزم نیس  فرصت جمع شدن در آنجا داشته باشد. قطب زاده 

 و اوضاع آرام خواهد بود.  ه ایمعالم کرد ارا 

کوپتر به گورستان نزدیک شد، دیدیم که چندین هزار نفر  نخست همه چیز طبق برنامه پیش رفت اما وقتی هلی

باز پس  هستند.  من  ورود  بود!،  منتظر  رسیده  مردم  اطالع  به  من  یا  دی   بازدید   اطالعیهدید  بود  شده  پخش  ر 

نکه تصمیمی بگیریم خیلی دیر بود. بعد از فرود و به  آ  بود. برای توجه مردم شده    کوپتر سبب جلبهلی  ز ااستفاده  

محض اینکه سوار اتومبیل شدیم و حرکت کردیم، جمعیت تهدید کنان به سوی ما حمله ور شد و اتومبیل را  

بتدا به نظر  اروی صندلی نشاند.    ا خواستم پیاده شوم و جمعیت را آرام کنم ولی مأمور امنیتی مراحاطه کردند.  
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گذشتن از بین    د که هیچ امید نجاتی باقی نمانده اما راننده ایرانی موفق شد اتومبیل را برگرداند و بامی رسی

برساند. جمعیت خشمگ ما    ،گورها هلیکوپتر  به محل  در را  و  کرد  دنبال می  را  ما  بلند ین  مانع  بود  شدن    صدد 

 از زمین برخاستیم. هلیکوپتر شود اما موفق نشد و

نکه به ایرانی ها به وضوح حالی کنم که خیال ندارم از ادامه مذاکرات به دلیل تظاهرات خیابانی صرف نظر  ای آرب

کنم، به خلبان گفتم که بر اساس برنامه قبلی به سمت وزارت امورخارجه پرواز کند. بعد از فرود، با قطب زاده  

با سکوت خود   واقع  در  ازنامالقات کردم.  نوعی پوزش  را داشتم، چ  تظار  او  بودند شرایط  طرف  نتوانسته  را که 

ایمنی در گورستان تأمین کنند اما تنها مطلبی که قطب زاده درباره این رویداد گفت این بود که خوب، حاال یک  

 جالب هم داشتید و خندید.  برخورد واقعاً

ین المللی تحقیق در  یون بسکمی  د تا زمانی کهریت من را نمی پذ گفت که شورای انقالب، پیشنهاداقطب زاده  

مورد جنایات شاه و شکایت ایران از آمریکا تشکیل شود. او می کوشید به من بفهماند که اوضاع برای خود او و  

مشهود بود که حدود اختیارات او تا چه حد محدود بود. در  انقالب تا چه حد حساس است. کامالً  برای شورای  

ب مذاکرات  ا  ه جریان  شدم  موفق  حال  اولی   وهر  خواسته  از  تحقیق  را  کمیسون  بنابراین  سازم،  منصرف  اش  ه 

   کند.  تحقیقدرباره جنایات شاه، چپاول اموال دولت و دخالت آمریکا در ایران   بایست منحصراً می

از اشاراتی    .مدر مذاکرات با قطب زاده کم کم برایم روشن شد که نمی توانم از او انتظار اتخاذ تصمیم داشته باش 

به نظر می رسید که    مورد سوال است.  یادآور می شود موقعیت خودش نیز شدیداًچنان می نمود که    دکه کر 

در مورد گروگان ها    ت اهلل خمینی نزدیک شود و با او شخصاًنمی دادند که قطب زاده به آیتندروها فرصت هم  

رت  )بنی صدر( فاقد قد  یخارجه قبل امور نند وزیراممذاکره کند. طی اقامتم در تهران کم کم مشخص شد که وی 

 است. 

که  گرفتاری او این است که باید راه حلی بیابد    -اگرچه نه بدین صراحت    -قطب زاده خودش یکبار به من گفت  

او را هدف ضربات انقالبون تندرو نسازد. بنابراین حتی نمی تواند در مورد آزادی گروگان ها یک کلمه هم بگوید.  

 ار شدن راه رقبای فراوانش هم نشود. شه کند که موجب همویباید رفتاری را پ  رگ دی ف راز ط

گاهی هایی که در تهران یافتیم این بود که تنها عامل اتحاد انقالبیون، ضدیت با شاه بوده و به محض  از جمله آ 

د می  خائن  را  یکدیگر  و  پرداختند  هم  با  رقابت  به  گرفتند،  اختیار  در  را  قدرت  ارکستر    در   .د ستننااینکه  این 

بود، رقبایی که مترصد بودند او را از صحنه برانند. بازدید من از    قطب زاده ی در اختیار رقبای البی، چوب رهبرقان
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تهران فرصت ذیقیمتی به رقبای وی داده بود. اینک برایم روشن شده بود که چرا وی نتوانست برنامه ای برای  

و قادر نبود از تظاهراتی که  جلوگیری کند زیرا ا  ناز حضورم در گورستا  استوخماده سازد و چرا می  ن آبازدید م

 تندروها به دقت برنامه ریزی کرده بودند جلوگیری نماید.

اشتباه من از توانایی قطب زاده به عنوان وزیر امورخارجه، ناشی از اشتباه در برآوردم از توزیع قدرت در تهران  

به دیدار با گروگان ها. اما    سد ی را فراهم کند چه رنمن با آیت اهلل خمی  قات البود چرا که وی حتی موفق نشد م

مریکایی را که در  توانست مالقات من با سه دیپلمات آوزارت امورخارجه حاکم بود    نجایی که قطب زاده براز آ

نگهداری می امورخاجه  وزارت  از،  ساختمان  بودند  عبارت  نفر  این سه  سازد.  لبرو  شدند عملی  ردار  اکگن  نیس 

گن در مالقات گفت که نگران  مور امنیتی. لینأ ند ملاول هایکیزن سیاسی سفارت و ممست راات  ر سفارت، ویکتو

ای در  به مدت طوالنی  ها  گروگان  سایر  به همراه  تمااست  که  او گفت  بماند.  زندانی  اعضای سفارت در  ران  می 

دولت  افت کرده اند که با ی ند و مکرر دستور دراته ش اجاسوسی ند  نان مسلماًتعویض شده اند. آ 1979ابتدای سال 

 انقالبی روابط دوستانه برقرار کنند.

ها ما    ن برای مالقات با آقطب زاده سرانجام موفق شد که مالقاتی بین من با اعضای شورای انقالب ترتیب دهد.  

پار ورودی  در  برابر  شب  تاریکی  در  گذراندند.  تهران  شهر  وسط  از  اتومبیل  با  شدیم.  ومت  یک را  از  قف  گروهی 

لسل به دست ما را احاطه کردند و از دروازه پارک گذراندند. در حالی که جمعیت فریاد می زد و  اسداران مسپ

شعار می دادند، ما تحت حفاظت پاسداران پیش رفتیم. به اعضای هیئت همراهم گفتم که باور می کنید از اینجا  

اعضای سازمان ملل متحد. اما این    ران یکی از یبودم و ا  بی ایران الانق  تسالم بیرون برویم؟ من مهمان رسمی دول

 کوششی در محافظت از من و همراهانم در برابر اتباع هیجان زده به عمل نیاورده است.دولت به نظر می رسید 

  ی ستگ بماین اندیشه از ذهم من گذشت که آیا واقعاً جزو وظایف دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان نماینده ه

م دهد؟ تا چه حد باید قبول مخاطره کرد تا یک ماجرای  ارا انج  موریتی های غیرممکنی أ ملل است که چنین م

المللی از میان برداشته شود؟ هیچ منشوری، هیچ یک از اصول مورد عمل سازمان   غم انگیز و یک بحران بین 

 پاسخی به این سوال نمی دهند.   متحد  ملل

م  ان محافظ بود، به ساختمانی رسیدیاغ قوه پاسدارر چرون نروشنایی آ  کی که یتار  ر دبعد از طی کردن مسیری  

سالنی  متفاوت دیده بودم. اینک در    که تازه فهمیدم ساختمان سنا است. آنجا را دو سال قبل در شرایطی کامالً

دادگاه نشسته    ربراب  رجمهوری اسالمی ایران قرار گرفه بودم. ما همچون متهمان د  بزرگ در برابر شورای انقالب 
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نیز متنا  م بودی بود.  و جو حاکم  با دادرسی  برابر صاحبان جدید قدرت در  سب  باید در  انگار  چنان می نمود که 

بودند. بعضی لباس روحانیون و دیگران انقالب نشسته  از خودمان دفاع کنیم. ده عضو شورای  اکثریت    -  ایران 

خارجه پیشین )بنی  اموراعضای شورا، وزیر    ن ن آنان باز بود. بیهپیرا  ه لباس غربی پوشیده بودند و طبعاً یق  -نان  آ

 صدر( و با کمال تعجب نخست وزیر موقت پس از برکناری شاه، بازرگان را شناختم. 

ریاست جلسه بر عهده آیت اهلل بهشتی بود. بلند قد، ریشو و خوش چهره که بر مالقات کننده اش اثر بر جای  

تهران    ت و در اشاره کوتاهی که به برخوردهایی که درد گف موشاه من خ آلمانی ب  ه ات برکگذاشت. در آغاز مذا می

پوزش طلبا تا حدی  لحن  با  نبوده  داشتیم  علیه من  تظاهرات  که  از  نه گفت  است. پس  بوده  آمریکا  علیه  بلکه 

ه برای  ک کرد    رگزارش قطب زاده درباره گفتگوهای ما در روز های گذشته، بهشتی هم همان حرف هایی را تکرا

شکی باقی نماند که اگر همچنان آزادی  ن  های آشنا را بازگو کرد. برای م  بود و همان استدالل  ههمه عادی شد 

می شد بدان    گروگان ها را خواستار باشیم فقط وقتمان را تلف کرده ایم. حداکثر تفاهمی که در جریان مذاکرات

بین زمان تشکیل  ارتباط زمانی    برقرار کردن   -  کند   متفهی  ن ظاهراً بهشتی می خواست این را به م  -دست یافت  

 کمیسیون بین المللی تحقیق و آزادی گروگان ها بود.  

برایم روشن شد که شورای انقالب به هیچ وجه تصمیم ندارد با من به طور جدی مذاکره کند بلکه می خواهد  

متح سازمان ملل  بهشتی هم گفت  کند.  تحمیل  به من  را  در مورد و تاکن  د خواسته خود  آم  ن  ها،  ررفتار  یکایی 

آ توسط  ایرانیان  ثروت  آمریکایی    ن چپاول  نفر  چند  چون  حاال  و  است  نکرده  تأسف  ابراز  ساواک  جنایات  و  ها 

توقیف شده اند ناگهان افکار عمومی جهان را شورانده اند. او گفت اگر من به ایران آمده ام تا اطالعاتی در مورد  

ازدید من می تواند مفید باشد. بهشتی اظهار کرد که در  ، بمور رد آگ  مریکایی هاآک و  اوتاری های شاه، سابدرف

چنین صورتی بهتر است که من در آمریکا، در سارمان ملل متحد و در برابر مطبوعات جهان استنباط خود را  

 بیان کنم. 

  ر هم دیگران گروگان د هر ق  ؛ او هرگونه تردیدی را در مورد مسئول واقعی گروگان گیری برطرف کرد  ، در پایان

از حمایت کامل تمامی مردم    "وطن پرستان"این    را به شدت محکوم کنند، در ایران  گیری توسط دانشجویان

بهشتی   مورد  تأبرخوردارند.  ایران  از موضوع شکایت های  توان مجزا  را نمی  کید کرد که مسأله گروگان گیری 

بخشی من که    چهار  . بحث درباره برنامهد از توافق نهایی باش   جزئی  د توجه قرار داد و به هر حال استرداد شاه بای

طه آغاز مذاکراتمان  خارجه گذاشته بودم، پذیرفته نشد. بنابراین ما به نقامور  روز قبل در اختیار قطب زاده وزیر 

 یرند. ذ را بپ امکانی وجود ندارد که آمریکایی ها تقاضای ایرانی ها چرا که می دانستیم کوچکترین  بازگشته بودیم 
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انقالوسط بهشتی، قطت مذاکرات فقط   انجام شد. سایر اعضای شورای  ب در بحث شرکت نکردند.  ب زاده و من 

ید شده بودم اما کوشیدم احساسم را بروز ندهم. خطاب به بهشتی گفتم نظرات شورای انقالب را به  عمیقاً ناام

امنیت  نخواهم    شورای  ارائه  شخصی  ارزیابی  هیچ  اما  رساند  این  نخواهم  نداد.  به  مح گفته  مشهودی  وجب  و 

را به عنوان پیشنهاد خودم به شورای امنیت ارائه دهم یا    راً انتظار داشت پیشنهاد ایرانی هااو شد. ظاه  نارضایتی

 تفسیری مثبت تأیید کنم. با الاقل آن را 

ات خاتمه دادم. بهشتی با  ان با آیت اهلل خمینی مالقات داشته باشم به مذاکرسوال که آیا می تو  االخره با اینب

د. وقتی ما از  نگفت »نه!«. نه شورای انقالب و نه او شخصاً برای انجام چنین خواسته ای اقتدار ندار  لحنی خشن

باشد. پاسخ داد  سهل تر از آمدنمان  جا برخاستیم که برویم خطاب به قطب زاده گفتم که امیدوارم بازگشتمان  

ورد و  جمعیت در تاریکی به سوی ما هجوم آ ن که خارج شدیم، بار دیگر  مد. از ساختماآ من همراهتان خواهم  

قطب زاده را از ما جدا کرد. در نهایت دسته ای از پاسداران انقالب در اطراف ما حلقه زدند و ما را به اتومبیل  

 رساندند.  

انتظارمان بودرا در حالی ترک کردروز بعد تهران   بر  یم که رفتار صاحبان قدرت خالف  خوردها شدیداً ما را و 

خارجه آنقدر مودب بود که در فرودگاه برای بدرقه ما بیاید. کامالً مشهود بود  امور    وزیرقطب زاده  تکان داده بود.  

 کنند بود.  ناراحت ن داشتند، برایشا مانقالب ب فتاری که تظاهرات کنندگان و شورایکه سردرگم است. ظاهراً ر 

هایمان را از سفر مرور کردیم. البته شخصاً هرگز تصور هم نمی کردم که با  رداشتدر پرواز بازگشت به نیویورک، ب

باز خواهم گشت.   نیویورک  به  از گروگان ها  پر  در تهران، همواره هواپیمایی  اقامت ما  ناراحتی های    سه روز  با 

عنی  ی انقالب یال به من این فرصت را داد که شخصاً از نظرات شورابود. اما در عین ح  فراوان و حتی وحشت

 گاه شوم. صاحبان واقعی قدرت در ایران آ

وزیر با سایروس ونس  را که من  بود که پیشنهاداتی  فراوانی  اهمیت  آماده    این موضوع دارای  آمریکا  امورخاجه 

اما این    اگرچه این پیشنهادات پذیرفته نشد یم.  ده  ر)قطب زاده( قراخارجه ایران  امور  کرده بودیم در اختیار وزیر 

ها را تشکیل کمیسیون تحقیق    روشن گشت که رهبران سیاسی ایران شرط الزم برای آزاد سازی گروگان   نکته

غازی برای حل بعدی مشکل  بین المللی می دانند. در واقع اطالعاتی که من از تهران کسب کرده بودم نقطه آ

رفت بدون نتیجه ماند،  ران  که در پی مذاکرات من به تهمتحد    میسیون سازمان مللهای ک  نکه کوششا آبود. ب

 عملی شد، در اختیار ما گذاشتند.   مشکل که متعاقباً به یاری الجزایر ن اطالعات ارزنده ای برای حل اما اعضای آ
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رکلی سازمان ملل متحد  د که در دوران دبیسفر من به تهران بی تردید پرحادثه ترین و پر اثرترین تجربه ای بو

به  به وضوح  تجربه  این  وظیفه    داشتم.  تحمل  با  دبیرکل  داد.  نشان  را  دبیرکل  مقام  عجز  و  امکانات  من حدود 

در اختیار ندارد. تأثیرگذاری  مواجه است؛ او هیچ نیروی اجرایی    سنگین سیاسی و اخالقی با واقعیتی بسیار ساده 

استعد  به  متکی  فقط  تاو  هست  او  سیاسی  راد  استعداد  این  که  یابد  توفیق  اگر  گیردازه  کار  به  تمامی    . ا 

در قوانین بین المللی فقط زمانی ارزش  تمامی اصول پذیرفته شده  تمامی اصول منشور ملل و    و  های او کوشش

 ها را محترم بشمارند.  ند که کشورهای عضو آ ندار

 و گروگان ها ر( کارتفصل یازدهم

مریکا موجب  هور آ ری به همکاری نزدیک من و کارتر رئیس جمه گروگان گیبرای پایان دادن ب کوشش های ما  

نیویورک    1980ژانویه    4در    شد. به  تهران،  در  ام  دهنده  عین حال هشدار  در  و  تکان دهنده  برخورد  از  پس 

ک  ورو در نیوی   ده امده ام بلکه هفته ها آنجا بونجا نبون چنان بود که انگار فقط سه روز آبازگشتم. احساس م

  د درک کردم که من و همراهانم در چه وضع ناخوشایند با واقعیت های خشک مقر سازمان ملل متح  احاطه شده

بی حشو و زواید رویدادها نشان می داد که اینک رهبران ایران می دانستند که  و خطرناکی گرفتار بودیم. بیالن  

انقالبی ایران واقعاً    ما می دانستیم که دولتن آمریکا و  همچنی  چه تصوری از راه حل ممکن دارند.  ها  آمریکایی

نک  چه می  این  که  بود  این  از همه  تر  دانسته  خواهد. مهم  این  و  بودیم  فهمیده  را  اختیار  ته  در  را سریعاً  هایم 

زاده و بنی  آمریکایی ها گذاشتم که؛   مانند قطب  به غرب  با شخصیت های متمایل  ندارد که  ای  فایده  چندان 

 طراف آیت اهلل خمینی بودند. آمده در ا  بران حقیقی انقالب، روحانیون گرده ا که رصدر مذاکره شود چر

انقالب توده مردم، ستیزه جویی دانشجویان و به خصوص رقابت    یدر تهران شخصاً درک کرده بودم که تعصب 

انقالب  رهبران  بین  اوضا  گونه هر  ،سخت  این  در  مانع می شود.  را  معقول  انگیزراه حل  برایم شگفت  بود که    ع 

فق بود. پس از بازگشتم از تهران، از مأموریت من انتقاد شد. گفته شد  تبلیغات انقالبیون تا چه حد زیرکانه و مو 

نتیجه آن منفی بوده است. همچنین   به مأموریتی دل بسته بودم که  از حد  که به رغم مخاطرات بسیار، بیش 

د  تر نکرده بلکه مشکل تر کرده است. اما با این وجو  ها را نه تنها سهل  گفته شد که بازدید من مشکل گروگان

را با اطمینان معاوضه کرده بود و االن بی واسطه از روانشناسی انقالب ایران    ااین سفر مقدار زیادی از تردیده

بازنگشته بودم.  آگاه بودیم و از آشوب و نابسامانی کشور مطلع شده بودیم. من به هیچ وجه دست خالی از تهران  

می عدم موفقیت ها و به رغم میان پرده نظامی،  غم تماو بسیار مشکل بود، اما به ریع بعدی اگرچه دردناک  وقا

تجارب من نهایتاً در آزادی گروگان ها موثر بودند زیرا برای من روشن شده بود که پیشرفت در این زمینه فقط با  
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با جو سیاسی تهران   بود که  باشد،  اقداماتی ممکن  تقاضای  تناسب داشته  ایران  تحقیق که  از جمله کمیسیون 

ظاهراً نزدیک تر    ،در آن شرایط اقبالی برای میانجیگری وجود نداشت اما با پافشاری  مسلماً  را کرد.تشکیل آن  

شدن نظرات ممکن می نمود. به همین جهت در گزارشم به شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کردم که  

 طالعات مفید بوده است. ایران از نظر کسب ا سفرم به 

با  بر کارتر، سایروس ونس وزیر   دو روز بعد برای مذاکره  به واشنگتن پرواز کردم. در این مذاکرات عالوه    کارتر 

ازبیگنیو  امورخارجه،   آبرژینسکی مشاور  دونالد مک هنری سفیر  و  نیز  مریکا در سازمان ملل متحد  منیت ملی 

داشتند. است  رکارت  حضور  صمیمانه  من  گاز  و  کرد  به  قبال  که  نظر  این  از  را  تالشهایم  که  جان  فت  خاطر 

م، پر ارزش تر می داند. در گفتگو با کارتر و همکارانش درک  ه اهای آمریکایی خودم را به مخاطره انداخت گروگان 

تو به رغم  آمریکا  رهبران  نابسامانیکردم که  هنوز هم گستره  را ک  ضیحات من،  تهران  برآورد های  واقع  از    متر 

هیچ خط روشنی از قدرت آشکار نیست. نه بنی صدر و نه  کنند. گفتم ببینید آقای رئیس جمهور، در آنجا   می

قطب زاده هیچکدام نظارتی بر رفتار دانشجویان ستیزه جو در سفارت ندارند. فقط آیت اهلل خمینی در موقعیتی  

او نیز مایل نیست به مخالفت با دانشجویان  ا کنار کشیده زیرا  است که می تواند اعمال نفوذ کند اما او خود ر

نتوانیم  ستیزه ج زمانی که  تا  برخیزد.  این مسئله وجود  و  برای  راه حلی  بگیریم هیچ  تماس  با شخص آیت اهلل 

 نخواهد داشت.   

آ سیاست  اصلی  خطوط  کوشید  دهکارتر  توضیح  را  استمریکا  مردود  کلی  به  شاه  استرداد  ا  د؛  پاناما  حتی  گر 

وی   قرااسترداد  بررسی  مورد  ارا  برای  را  شاه  آمریکا  دهد،  آمریکقامر  کرد.  خواهد  دعوت  متحده  ایاالت  در  ا  ت 

 ن ملل متحد برای برقراری تحریم ها علیه ایران اقدام کند.مصمم است از طریق شورای امنیت سازما

یگر عرضه کرده است. وی  ی های د جی را توسط میانتر با اشاره به من فهماند که دولت او پیشنهاد های تازه اکار

سایروس ونس گزارشی را ارائه کرد که حاکی    ، ام این میانجیان خودداری کرد. در پایاندر آن زمان از افشای ن

مادگی داشت که به تشکیل گروه یا کمیسیونی که  آمریکا داشت. اکنون دولت آمریکا آازگرایشی تازه در دولت  

ماده است همراه  نس گفت در ضمن آمریکا آهیه کند، رضایت دهد. وشنود و در ضمن گزارشی تشکایت ایران را ب

با ایران در این رابطه بررسی کند که برای حفظ امنیت و تقویت نیروهای ایران با در نظر داشتن هجوم شوروی  

 شده بود.   موجببه افغانستان، چه می توان کرد. این تهاجم خود عنصر تازه و نگران کننده ای را 

تشکیل جلسه دهد تا درباره برقراری تحریم علیه ایران  ژانویه    11سازمان ملل متحد قرار بود در    شورای امنیت

مشورت کند. اما صبح همان روز منصور فرهنگ نماینده دائم ایران در نیویورک پیامی از طرف قطب زاده تسلیم  
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کایی ممکن است قبل از تسلیم شاه  مریکایت داشت؛ گروگان های آها ح کرد که از تغییری آشکار در رفتار ایرانی

ندن اموالش، آزاد شوند مشروط بر اینکه کمیسون تحقیق هرچه زودتر به تهران بیاید. قطب زاده تفهیم  و برگردا

 موافقت کرده است.ه آیت اهلل خمینی با این راه حل  کرده بود ک

ان پشت سر هم افرادی را به عنوان  با مشکالتی مواجه شدیم. ایردر مورد منصور فرهنگ    قبل از سفرم به تهران 

دائم نزد سازمان ملل متحد معرفی کرده بود و فرهنگ فعالً آخرین آنان بود. او روحیه آمریکایی ها را    نماینده

سفانه به ابتکار های شخصی گرایش  ان های وطنش در ارتباط نبود و متأبسیار خوب می شناخت لکن با سازم

ین اقدامات او موجب گشت که قبل از  نان را تأیید نمی کرد. مثالً یکی از اش آت. ابتکاراتی که دولت متبوعداش 

بت به پیامی که از طرف قطب  ا هم درگیر شدیم. به همین جهت نسسفر به تهران گمراه شوم و در نتیجه کمی ب

 زاده به من داد، محتاط ماندم.

چنین خواستار تسریع در اقدامات شود.    این   شده است قطب زاده اینک  چیز موجب   این اندیشه بودم که چه  در

از طرف میاحت انجی هایی بود که کارتر در مورد  ماالً این نخستین واکنش نسبت به کوشش های اخیر آمریکا 

با شوخی کارتر را هنگ آ توأم  بود. سخنان  با من سخن گفته  یاد آنان  به  وردم که؛  ام خداحافظی در کاخ سفید 

ای امنیت سازمان ملل متحد، نامه  س از شما دنبال کند. در جلسه محرمانه شورید کسی کارها را در آنجا، پشا

ایران را تشریح کردم و سپس در پاسخ به قطب زاده نوشتم؛ تحت چه شر آزاد خواهند  اخیر  ایطی گروگان ها 

محض   د شاه و ثروتش بپذیرد و به  نکه قطعنامه شورای امنیت حق ایران را در مورد استرداشد؟ آیا به محض آ

ی شود؟ قطب زاده در پاسخی که روز بعد واصل شد اعالم داشت؛ ایران  آنکه کمیسیون بین المللی تحقیق معرف

از شورای امنیت می خواهد که حقوق ایران برای تقاضای استرداد شاه مخلوع و بازپس گرفتن ثروتش را بپذیرد.  

 ه گروگان ها نشده بود. هیچ اشاره ای دربار در این پاسخ

تهران را نیز  شخص است و از من خواست که جو حاکم بر  ر فرهنگ پذیرفت که رفتار دولت متبوعش ناممنصو

جوی که بسیار خوب در خاطر محفوظ داشتم. او گفت اگر قطب زاده آزادی گروگان ها را    مورد توجه قرار دهم، 

اال  جه باقی نخواهد ماند. حامورخار  ساعت وزیر   یش از دودر محدوده زمانی مشخص اعالم دارد در این صورت ب

تا بنا به درخواست آمریکاژانویه تشکیل جل  13ماده نبود و در  ی تأخیر بیشتر آدیگر شورا برا در مورد    سه داد 

تحریم   ابرقراری  وتوی  علیه  ولی  کردند  اعضای شورا تصویب  اکثریت  را  پیشنهاد  این  گرچه  کند.  یران مشورت 

 یرش آن را مانع گشت. شوروی پذ 
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پافشاری نمی کند که گروگان ها قبل از تشکیل کمیسیون  مریکا دیگر  ز مالقات با ونس مشخص شد که آعد اب

تشکیل با  الاقل  یا  آ  تحقیق  شوند.  آزاد  کمیسیون  کمیسیون  این  عنوان  به  کمیسیون  که  داشتند  موافقت  نها 

کمیسیون به ایران روند، با  کایت ایران گوش دهد، اعضای  پژوهش و نه به عنوان یک دادگاه یا یک دادرسی به ش 

نگرانی خود را در مورد سالمت گروگان ها در میان بگذارند، گروگان ها از سفارت خارج و تحت  شورای انقالب  

ها را در    ون قرار گیرند و سپس آیت اهلل خمینی به مناسبت سالگرد انقالب، آن ینظارت مستقیم ایران و کمیس

 نماید. فوریه عفو 

آلیس  "  ، شدیداً به قصهجه به اوضاع سیاسی ایرانواقعی بود. با تو  امه سیاسی بیش از حد غیربه نظرم این فیلمن

ی  بود که آیت اهلل خمینی با این صحنه ساز   سیار بعید به خصوص به نظر من ب   .بودشبیه    "در سرزمین عجایب

فرهنگ را  منصور  . سفیر ایران  را در این بازی ایفا نمایمماده بودم که نقش خود  موافقت کرده باشد. با این همه آ

کلیات   و  آمریکایی فراخواندم  او گفتم که  به  دادم.  برایش شرح  را  مقدماتی    برنامه  آزادی  از  و  داده  امتیازی  ها 

 گروگان ها صرف نظر کرده اند.

از وقایع  ا  آشکار بود که فرهنگ  تأمل پیش رآین  با  و  نبود. به من پیشنهاد داد آرام  او گفت بنی صد گاه  ر  وم. 

ن، دوران تصمیم گیری های مهم نخواهد بود. در تهران  مترصد است به مقام ریاست جمهوری برسد و این دورا 

پ بودند  زاده درصدد  قطب  و  بنی صدر  این ضمن  بنی صدر  ا  در  برای عموم،  توضیحات  در  بگذارند.  ترمز  روی 

خودش در جلسه حضور داشت،    گرچه را حاشا کرد،  تشکیل کمیسیون تحقیق  هرگونه اطالعی درباره پیشنهاد  

در تهران مطرح کرده بودم. زمانی هم که از قطب زاده پرسیدم که آیا واقعاً    رای انقالبانی که موضوع را با شوزم

  " یک امکان"با مالقات اعضای کمیسیون و گروگان ها توافق شده است، حیله گرانه اظهار داشت که چنین کاری 

 است. 

و بعدیسایروس  مالقات  در  داد. جزنس  برایم شرح  را  نهایی  ترتیبات  ترت،  این  فرئیات  میانجیان  با  انسوی  یبات 

رئیس دفتر کارتر نیز در مالقات حضور داشت. او تازه از برن برگشته بود و با    جوردن. هامیلتون  بودتوافق شده  

نام میانجی برای نخستین بار  اینجا بود که  بود.  تین بورگه یک وکیل  ان را شنیدم؛ کریسمیانجیان گفتگو کرده 

ین پس ما این دو را در  ا  یک بازرگانی آرژانتینی که در پاریس مقیم است. از دعاوی فرانسوی و هکتور ویاللون  

آیت اهلل خمینی این افراد با بنی صدر روابط    دوران تبعید   در  می نامیدیم.  "وکالی دعاوی"سازمان ملل متحد،  

ینه های  مشخص سازیم که هزه جزو چپ ها بودند. هرگز نتوانستیم  حنه سیاسی فرانسنزدیک داشتند. آنان در ص

آ را  سفرهای  کارها  این  منظوری  چه  به  و  کرد  می  پرداخت  کسی  چه  میانجیگری  وظیفه  جریان  در  را  نان 

 کردند.  می
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  به پاناما رفته   دسامبر انجام شده و بورگه و ویاللون  25در تحقیقات محرمانه مطلع شدیم که نخستین تماس در  

پانام اند  و درخواست استرداد شاه را به دولت  با آ  جوردن و هامیلتون  ا داده  و  بود  یافته  آنجا  آنان را در  نها  نیز 

کمیسیون   تشکیل  )فیلمنامه(،  برنامه  این  در  من  نقش  بود.  کرده  بررسی  را  خود  نظر  مورد  برنامه  کلی  اصول 

فوریه اطالع دهم که اعضای    11در  ی دادم و  سیون را تشکیل متحقیق سازمان ملل متحد بود. می بایست کمی

مد. بنا بر برنامه پیش بینی شده قطب زاده می بایست روز بعد موافقت خود  فته به تهران خواهند آآن طی یک ه 

را به نیویورک مخابره کند و در ضمن اعالم دارد که ایران خواهان مالقات اعضای کمیسیون با گروگان ها است.  

  15هشی به تهران می آید. در  ودم که کمیسیون برای یک مأموریت پژبه او تأیید می کربایست در پاسخ   می

فوریه قرار بود بنی صدر تلفنی گزارش کند که آیت اهلل خمینی دستور الزم را به شورای انقالب داده است تا  

زمینه  این  در  توضیحی  اهلل شخصاً  آیت  آنکه  یا  را عملی کند  این ص  اقدام الزم  در  موضعی  بدهد.  در  ورت من 

فوریه اعالم دارم. این اعالمیه به بنی صدر این امکان را می داد که    15  بودم که تشکیل کمیسیون را در روز می

نتیجه را به عنوان پیروزی دیپلماسی ایران به حساب آورد. آمریکا نیز از این موقعیت برخوردار می شد که تأکید  

زارش خود را  نظرات طرفین را بشنود، با گروگان ها مالقات کند و گ  قعیش این است کهکند کمیسیون وظیفه وا 

 به دبیرکل تسلیم دارد. 

به نظرم این فیلمنامه پر بود از تله و مطالبی با دو مفهوم متفاوت، بر همین اساس از ونس پرسیدم که آیا واقعاً  

انیم، فقط می دانیم مراتب به اطالع  او گفت ما نمی دآیت اهلل خمینی با اجرای این برنامه موافقت کرده است؟  

 ما بیش از این اطالعی نداریم.   وی رسیده است اما

با وجود تردیدی که در عملی شدن طرح داشتم، به قطب زاده پیام دادم و روز بعد پاسخ وی را دریافت کردم که  

ده در نامه اش به جنایات شاه  وگان ها، قطب زاگر  یعنی  منطبق با فیلمنامه نبود. به جای اشاره به مورد انتظار ما 

  د. روز بعد پیام دیگری دریافت داشتم. این پیام درست و منطبق با برنامه بود. شگفت انگیز و دارایی او پرداخته بو

روپا بود. به نظر من شگفت  تن نخستین محل توقف قطب زاده در سفر به اآتن مخابره شده بود، آبود که پیام از  

انتخاب کرده است. علت واقعی  چنین زمانی را برای سفر عادی به پایتخت های اروپایی  مد که قطب زاده  انگیز آ

گاه  ت و محتوای مذاکرات آنها آدر پاریس بود. بعدها از این مالقا  جوردنسفر او مالقاتی محرمانه با هامیلتون  

نقشه قتل شاه را عملی   ای حل کلی مشکل،باید بر آمریکااین بود که   جوردنشدیم. پیشنهاد اصلی قطب زاده به 

 سازد.

را    مکنی را دنبال می کردند که بتواند آن هاها خوش باورانه هر راه مبگویم که آمریکایی  در بازنگری وقایع باید  

این سردرگمی   آاز  گرفتار  که  به خاطر  وحشتناکی  والدهایم  از  بعدها گفت  ونس  اگرچه  برهاند.  بودند،  ن شده 
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ر جریان واقعی مذاکراتی  مادگی را نداشت که مرا دآمریکا در آن زمان این  که آ  کریم ولی متأسفمیاریهایش متش

مرا   وظایف  انجام  بود  ممکن  ها،  تالش  پوشی  پرده  بدون  و  روشن  توضیح  بگذارد.  شد،  می  انجام  خفا  در  که 

 تر نماید.  آسان

هده ام گذاشته اجرا کنم.  ن ملل متحد بر عشفته تالش کردم تا نقش محدودی را که سازمابا وجود این شرایط آ

یه ای را که قرار بود با  ها پاسخ مورد نظر دریافت شد، طرح اعالم  ز طرف ایرانی بر این اساس به محض اینکه ا

آ را  انتشار  طرح  تغییر،  یک  با  او  و  فرستادم  صدر  بنی  برای  برسانم،  عموم  اطالع  به  را  کمیسیون  تشکیل  ن 

گوشزد    1یسیون دادم. به اعضای کم  تشار اعالمیه تشکیل کمیسیون را ان  اعالم قبلی متن   پذیرفت. روز بعد بنا بر

ن ها این است که  ند کرد اما به هیچ وجه نباید از آنان بازپرسی کنند. وظیفه آکردم با گروگان ها مالقات خواه

دهند و    در تهران اطالع  مأموریتشان را ظرف یک هفته به پایان برسانند، سپس بازگشتشان را به شورای انقالب 

 د نشده اند، نباید منتشر کنند. گزارش کمیسیون را تا زمانی که گروگان ها آزا 

فرستادم.   کمیسیون  همراه  کننده  هماهنگ  عنوان  به  را  کوردوبس  دیگو  دبیرکل  مقام  اعضای  قائم  روز  همان 

شد، سه روز بعد به  ی که ایران موجب  های زیادخیررا به مقصد ژنو ترک کردند و از آنجا با تأ  کمیسیون نیویورک 

تیم که موجب نگرانی شدید تهران خبری دریافت داش   نان در هواپیما بودند، ازکه آتهران پرواز کردند. در حالی  

این  ایران گذاشتیت اهلل خمینی هرگونه تصمیم گیری درباره گروگان ها را به عهده مجلس  ما شد. آ اما  بود  ه 

اما کامالً با روحیه جنگی  تشکیل نداده بود. این ضربه سختی بود  افتتاحیه خود را هم    هنوز اجالس مجلس حتی  

 ها و روش آن ها برای طفره رفتن منطبق بود.  ایرانی

با کمیسیون، بورگه و ویاللون هم حضور داشتند   که ظاهراً مترصد  در نخستین مالقات بنی صدر و قطب زاده 

را مثبت    کوشیده بود که دستور آیت اهلل نی صدر  ب  ان میانجی همچنان دنبال کنند.عنونقش خود را به  بودند  

دیگر ارتباط مستقیمی بین آزاد کردن   نیز   یت اهلل خمینی در تصور آ  ارزیابی کند. او اظهار نظر می کرد که اکنون 

آگروگا ندارد.  استرداد شاه وجود  و  پاسخ عنوان مین ها  اوگیالر در  آزادی    ،دادن مجلس  کند که دخالت ندره 

ق شده  صدر در این هنگام به برنامه محرمانه که درباره آن توافالاقل تا آوریل عقب می اندازد. بنی    گروگان ها را 

می کند. این اشاره دست ها را باز می کند و اعضای کمیسیون ناگهان    و ایران نیز خواهان اجرای آن است، اشاره 

که مدت ها قبل برایشان در نظر    ه شب بازی هستند و باید نقشی راها عروسک خیم  ند که آمتوجه می شون

 شد. شده، بازی کنند و این موجب بروز اختالف میان اعضای کمیسیون  گرفته

 
ز سریالنکا و  ااز سوریه، اچ.و.جایاواردنه    دیوبجعوی از الجزایر، ادیب داو   نزوئال، محمداعضای کمیسون عبارت بودند از: آندریا اوگیالر از و  - 1

 نسه. لوئی ادموند پتیتی از فرا
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با  اکنون همه چیز به توانا یی بنی صدر و قطب زاده بستگی داشت که بتوانند برنامه مالقات اعضای کمیسیون 

اما   نمایند.  فراهم  را  اینگروگان ها  زاده اطالع داد که در  و  را   قطب  فراوانی وجود دارد  ویان  دانشجه مشکالت 

ن برای دولت آمریکا به هیچ وجه قابل  ن ها هستند، خواسته ای که انجام آخواستار بازپرسی کمیسیون از گروگا

پیشنهاد کرد که  قبول نبود. این بود که کمیسیون از ادامه همکاری سر باز زد. قطب زاده مطابق با رویه معمولش  

محل سفارت را بیابد و وقتی اعضاء وارد سفارت شدند   این شرط را بپذیرد تا اجازه رفتن بهکمیسیون به ظاهر  

 آنگاه هر کاری که مایلند انجام دهند. 

نچه را قول داده  فت و قطب زاده بار دیگر توانایی آن را نداشت که آکمیسیون این پیشنهاد را هوشیارانه نپذیر

ال فروریختن است، دستپاچه  نان در حدرک کردند که خانه مقوایی آاللون  عملی سازد. چون بورگه و ویاست،  

درصدد برآمدند بهانه ای بیایند. نخست کوشیدند مرا گناهکار نمایند؛ من از برنامه توافق شده عدول کرده ام.  

مل کرده  ن خواسته بودند، عو بنی صدر از ممریکا  بق با آنچه آیک اتهام مطلقاً ناوارد چون در جزئیات کامالً منط

ن نیستند، تاختند. لکن  آی که می دهند ولی قادر به انجام  ر و قطب زاد بابت قولنان همچین به بنی صد بودم. آ

ه به  نچه را کند آدد، چون آن ها نیز نتوانسته بو از اعتباری برخوردار نبودن  جوردن این دو نفر دیگر نزد هامیلتون  

 .قول داده بوند به انجام برسانند مریکا  دولت آ

بود، دانشجویان اعالم کردند که گروگان ها را تحویل دولت خواهند داد.  در حالی که کمیسیون هنوز در تهران  

مریکا  یه ای جنایات شاه و دخات طوالنی آمارس خواستار شد که کمیسیون در اعالم  10اما آیت اهلل خمینی در  

تغییر جهت  ها مالقات کند. دانشجویان که از این  اه کمیسیون می تواند با گروگان  در ایران را تأیید کند و آنگ 

تازه، تشجیع شده بودند فوراً موافقت قبلی خود را با تحویل گروگان ها به دولت تکذیب کردند. قطب زاده تلفنی  

ن به او گفتم غیر  از من خواهش کرد که از کمیسیون بخواهم تا شرط تازه آیت اهلل خمینی را قبول کند، چو

نکه آزادی  نده و بی نتیجه رسیده بودیم. بی آسته کنناراحت شد. اینک به پایان این کوشش خممکن است لذا  

 ها را عملی ساخته باشیم، کمیسیون تصمیم گرفت تا مأموریت خود را ناتمام بگذارد.  گروگان

بود؛ انجام  قطب زاده و بنی صدر قول هایی ر  ترازنامه کارمان بسیار بد  بودند که توانایی  را نداشتند،    آنا داده 

هیچ گونه نفوذی بر مرکز واقعی قدرت در ایران نداشتند، شورای    -دها ثابت شد  گونه که بعآن  -بورگه و ویاللون  

 انقالب بر نظر خود پافشاری می کرد و آیت اهلل خمینی صاحب واقعی قدرت در ایران بود. 

با    سی خود تکیه کند. روابط سیاسی خود راسیده بود که فقط به اقدامات سیابرای دولت آمریکا آن لحظه فرار

 نامعتبر اعالم کرد و تحریم های اقتصای ایران را تصویب کرد. را تهران قطع کرد، ویزاهای صادره برای اتباع ایران 
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ما تدفین  مراسم  در جریان  کنم.  احیاء  نو  از  را  تهران  با  تماس  تا  کردم  هم  دیگر  تالش  رئیس  یک  تیتو  رشال 

رجه مالقت و توافق کردیم که یکی از اعضای کمیسیون  در بلگراد، با قطب زاده وزیر امورخا  جمهور یوگوسالوی

دی اهل سوریه سه هفته به تهران رفت  و تهران برود. بدین منظور ادیب داوتحقیق سابق برای تجدید تماس، به  

سازمان ملل متحد به    اسی، بی حاصل ماند. بدین تریتبولی کوشش های او نیز در باتالقی از درگیری های سی

 خود رسیده بود.  حد نهایی امکانات

ا به آزا کارتر که دیگر  از روش های مسالمت آمیدی  اقدام نظامی زد. این  دی گروگان ها  به  میز نداشت، دست 

لف هرگونه راه حل نظامی  اخن نداشتم چرا که م اده شده بود و من هیچ اطالعی از آاقدام کامالً محرمانه ترتیب د

نجا اطالع داشتم، وجداناً نمی توانم تصور هم کنم که امکان داشت   به تهران رفته بودم، از اوضاع آشخصاًبودم.  

گروگان ها را بدون جاری شدن سیل خون از ساختمان سفارت بیرون برد. بنا بر کلیه اطالعاتی که در اختیار  

دانم    دند، با دقت محافظت می کردند. میجویان ستیزه جو که خوب مسلح بوداشتیم، زندانیان آمریکایی را دانش

ت که اگر اقبال یاری کرده بود، اجرای برنامه با موفقیت و بدون خون ریزی  که کارتر هنوز هم بر این عقیده اس 

 ممکن می شد اما تقدیر به او این فرصت را نداد که نظریه خود را به اثبات رساند.

از کرد. وقتی شورای  سپتامبر، عراق هجوم خود را به ایران آغ  22گذشت و در  در   1980ژوئیه    27عاقبت شاه در  

کن مشورت  جنگ  شروع  درباره  تا  داد  جلسه  تشکیل  محمد امنیت  ایران  جدید  وزیر  نخست  به    رجایی علید، 

قربانی تهاجمی از  نیویورک آمده بود. او نمی توانست درک کند که چرا نسبت به ایرانی ها که اینچنین آشکارا  

ی شود. رجایی با تلخکامی از بی عدالتی در سازمان ملل  د، در نیویورک تا بدین حد، کم همدردی م خارج شده ان

انتظار چندان کمکی در زمینه شکایت   برایش روشن ساختم که نمی تواند  او  با  متحد شکایت کرد. در گفتگو 

ف جهانیان، همچنان آن ها دانستن عمل گروگان گیری از طر خود داشته باشد تا زمانی که ایران به رغم محکوم 

نیویورک نظیر این سخنان را از کشورهای غیرمتعهد نیز شنید.    رکگه داشته است. رجایی قبل از ترا در زندان ن

ن است که ایران بتواند شکایت یان گروگان گیری شرط اولیه برای آپیامی که رجایی به خانه برد قاطع بود؛ پا

 معه جهانی داشته باشد.  نیان برساند و انتظار واکنشی از طرف جاا علیه تهاجم عراق به گوش جهاخود ر

گاهی نقطه عطف ماجرای گروگان گیری بود. رجایی پس از بازگشت به تهران، ظاهراً توانست  به نظر من این آ

نوان  را به ع. این بود که الجزایر  مریکا متقاعد کند أله گروگان ها و لزوم مذاکره با آمقامات را بر فوریت حل مس

  ریکا کنار گذاشته شد و دیگر ن به خصوص تقاضای اذعان به گناه آمنخستیخواسته های    میانجی انتخاب کردند،

 بر عهده نداشت. شد و دیگر سازمان ملل متحد نقشی مذاکرات دوجانبه انجام  در این مورد سخنی به میان نیامد،
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رونالد    1981ژانویه    20در    سرانجام خوردن  سوگند  روز  در  آ رو  ها  گروگان  مصرّیگان،  ایران  شدند.  بود    زاد 

نان به خانه در دوران کارتر تحقق نیابد و این آخرین اقدام انتقام جویانه علیه رئیس جمهوری بود که  بازگشت آ

 تقدیر سیاسی او چنین با سرنوشت گروگان ها مرتبط شده بود. 

وزیم.  گروگان گیری چه درسی می توانیم بیام  رایمتحد مربوط می شود ما از ماجل  اما تا آنجا که به سازمان مل 

در نخستین دور به نظر من سازمان ملل متحد نقش خود را کامالً رضایت بخش ایفا کرد. شورای امنیت و دادگاه  

خار قلمرو  اصل  و  ساختند  روشن  سیاسی  و  حقوقی  لحاظ  از  را  ایران  عمل  نادرستی  الهه  المللی  جی  بین 

ه عنوان کشور میزبان ظاهراً این اعمال زور را  را تأیید کردند. این واقعیت که ایران ب   سفارتخانه ها و مصونیت آن 

 تأیید می کرد موجب شد تا در سرتاسر جهان رفتار دولت ایران ناپسند تلقی شود. 

  تهران، با مذاکرات متعدد با   هر چه در قدرت من بود برای رفع تنش بین ایران و آمریکا انجام دادم؛ با سفر به 

کمیسیون   تشکیل  با  و  ایرانی  چه  سیاستمدارن  دیگر  دانم  نمی  هم  گذشته  به  نگرش  با  تحقیق.  المللی  بین 

توانستیم انجام دهیم. به رغم بی نتیجه ماندن تمامی تالشهایمان، هیچ اقدام سیاسی دیگری هم برای آزادی   می

  خیص دادند، گروگان ها توانستند از تهران ها خودشان زمان را مناسب تش انی که ایرانید. زمگروگان ها موفق نبو 

 خارج شوند. در این دوره برای سازمان ملل متحد هیچ نقشی در نظر گرفته نشده بود. 

 هرج و مرج در خلیج فارس ( فصل دوازدهم

که   ریع کننده ای داشت، ویژگی تس1980احتمال دارد که آغاز ماجرای غم انگیز جنگ ایران و عراق در سپتامبر 

ن روزهای آغاز  تهران برطرف شد. لکن هیچ کس در آ  کا در موران سفارت آمریب آن، بحران ناشی از مأبه موج

خونین  جنگ  چه  به  تازه  ماجرای  این  که  زد  نمی  هم  حدس  منج   یجنگ  خاورمیانه  چه  ر  در  و  شد  خواهد 

 پیامدهای گسترده ای خواهد داشت.

در ضمن  سر آبراه شط العرب اختالف نظر داشتند.    قبل بر می گشت که دو کشور برریشه این جنگ به سال ها  

  ن تبار عربی دارند، نیز وجود داشت. جنوب ایران که قسمتی از ساکنان آ  اختالفاتی در مورد استان خوزستان در 

د شده بود و  منعق 1939خرین قرارداد تعیین کننده خطوط مرزی دو کشور را که در سال آ  1969ایران در سال  

قرارداده اختالفات مرزی دو کشورهمانند  رفع  برای  بود، فسخ کرد. در فوریه سال    ای قبلی    1974کافی نمی 

ها به نوبه خود مدعی    عراق به شورای امنیت به علت اقدام به تجاوز نظامی از سوی ایران شکایت کرد. ایرانی

ترور و خرابکاری نائل  ه است به اهداف خود به یاری  بودند که عراق به مرزهای کشورشان تجاوز کرده و کوشید 

ن ایرانی را از عراق رانده و در عین حال به عواملی که علیه دولت شاه فعال بودند، کمک کرده  آید، عراق شهروندا
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سازمان دبیرکل،  عنوان  به  من  خدمت  دوران  در  فارس  خلیج  در  درگیری  نخستین  این  در  متحد   است.    ملل 

 قابل توجهی دخالت کند.  توانست با توفیق

کنم و من نیز لوئی وکمن  ای را برای روشن کردن وضع تعیین  یژهی امنیت به من مأموریت داد تا نماینده وشورا

وی پس از سفر به بغداد و   انتخاب کردم.  ،مونزرا را که در زمان وزارت امورخارجه، سفیر مکزیک در اتریش بود 

تش  توافق کند. طرفین تعهد کردند که آ موفق شد دو طرف را تشویق به    تهران و سفر به منطقه مورد اختالف

را رعایت کنند، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی دور کنند، تمامی اقدامات خصمانه را متوقف سازند و   بس

  صدام و   غاز کنند تا تمامی مسایل حل نشده بین دو کشور حل و فصل شود. با میانجیگیری الجزایر،آمذاکرات را  

در اوج حکومت    -(. در این قرارداد  1975)قرارداد  حدات تازه ای امضاء کردند  یین کننده سرشاه ایران قرارداد تع

مرز بین دو کشور خط میانه شط العرب تعیین شد. شاه متعهد شد که از هرگونه کمک به کردهای مخالف   -شاه 

کرد که آیت اهلل  عهد  بود، خودداری کند. عراق هم ت  حکومت عراق که رهبری آنها بر عهده مالمصطفی بارزانی

 کشور در تبعید بود، از کشورش اخراج کند.  ن خمینی را که در آ

آ از  قبل  بغداد مالقات  مدت ها  را در  او  ایران(،  به  مرتکب شود )حمله  را  زندگیش  اشتباه  بزرگترین  نکه صدام 

رانس در اتاق کار او  فما همگی در کنار میز بزرگ کن   بر جای گذاشته بود،  کرده بودم. او تأثیری فراموش نشدنی

بودیم،  وزن  در    نشسته  سنگین  بوکسور  یک  به  و  داشت  درشت  هیکلی  پرید،  جا  از  ناگهان  مذاکرات  جریان 

مانست. شروع به راه رفتن در اطراف میز کرد و لبخند زنان گفت متأسفم  اما من دچار دیسک هستم و اگر   می

د، دور میز دوید  م تا کمرم آرام شود. همین کار را هم کرم باید از جا برخیزم، نرمش کنبیش از یک ساعت بنشین 

صدام،   هم  زمان  آن  در  حتی  کرد.  دنبال  را  مذاکرات  و  نشست  دیگر  مدتی  از  پس  و  چرخاند  را  دستهایش  و 

 د شده است.  پنهان نکرد و اظهار داشت که این قرارداد تحت فشار منعق 1975از قرارداد  انارضایتی خود ر

و سازمان کنفرانس اسالمی و    یانیه هایی تصویب کردعنامه ها و بطبه ایران، شورای امنیت ق   از حمله عراق بعد  

تا   کوشیدند  غیرمتعهدها  آ جنبش  طرفین  از  یک  هیچ  اما  کنند  نداشتدخالت  تمامی    -  مادگی  همانند 

خو درگیری اهداف  به  که  بودند  امیدوار  هنوز  طرف  دو  هر  که  یابند هایی  دست  غیرنظامی  طریق  از  به    -  د 

ام به ظاهر مأیوس از  نکه صد آادامه یافت تا    1980سپتامبر سال    29ضع تا  های صلح گوش فرا دهد. این و پیام

به اطالع من رساند.   ر صورت اقدام مشابه از سوی ایرانمادگی خود را برای ترک اقدامات خصمانه د ادامه جنگ، آ

داشت. او به  گروگان ها، رئیس جمهور بنی صدر اعالم    در مشت بازی سایه ها در بحران ایران را همرزم من   پاسخ

مادگی کمتری برای سازش از خود نشان داد؛ تا زمانی که تجاوز عراق ادامه دارد حتی پیشنهادات شورای  آمراتب 

 امنیت قابل بررسی نخواهد بود.
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نیروهای عراقی به    گشتشورای امنیت به طور مشخص باز   ها بسیار ناراضی بودند چرا که در قطعنامه های   ایرانی

ز اقدامات خصمانه خواسته نشده بود و این نمونه بارزی بود از مشکالتی که خواستاران استقرار  غامواضع قبل از آ

صلح می باید آن را رفع می کردند. چون نه شورای امنیت و نه خود من مایل نبودیم در این مراحل ابتدایی با  

اختال   موضوع  دراصلی  کشور  دو  ش ف  چنینگیر  اگر  میانجیگ   ویم،  امکان  کردیم  داروی  می  پیش  علت  به  ری 

 محدود می شد.

ها رفتار خصمانه    سکوت را ایرانی   ست بی طرفی را مشخص سازد اما این سکوت در موضوع مورد اختالف می بای

علنی    راه حل، مذاکراتده من، بهترین  بنا بر عقینامطلوبی بود که هیچ مفری نداشت.  تلقی کردند. این حالت  

نجیگری یک صاحب منصب سیاسی عالی رتبه و تا حد ممکن محرمانه و با  نبود بلکه کوشش میا  شورای امنیت

ن دن هوئول، در گفتگویی  کا در سازمان ملل، ویلیام جی فاشکیبایی فراوان بود. قائم مقام نمایندگی دائم آمری

ی و بعدی این کشور( را به من پیشنهاد  های سوئد )نخست وزیر قبل  الیستسیاوالف پالمه رهبر سو  ،خصوصی

 نمود. 

عنوان   به  را  کوردوبس  دیگو  خود،  مقام  قائم  من  کرد.  موافقت  نیز  استکهلم  دولت  و  بود  مثبت  پالمه  پاسخ 

رده بود،  هماهنگ کننده اقداماتش با دبیر کل سازمان ملل متحد که در ماجرای گروگان ها نیز زیرکانه رفتار ک

ا گذاشتم.  اختیارش  نیودر  به  پالمه  بود.  کننده  امیدوار  متارکه  وضاع  برای  را  طرحی  جزئیات  ما  و  آمد  یورک 

کردیم. طرفین مخاصمه نیز پالمه را پذیرفتند و او به مناطق درگیری سفر    آماده  درگیری خصمانه ایران و عراق

 کرد. 

یتخت انجام داد. نخستین مرحله  اه پنج دور مذاکره را در دو پااوالف پالمه با تمام نیرو کار کرد. در مدتی کوت

و  گفتگوها داشت  عهده  بر  را  غیرمتعهدها  ریاست  کشورش  که  کوبا  وزیرخارجه  همزمان  اقدامات  علت  به  یش 

بود مشکل  و  پیچیده  عرفات،  یاسر  های  تالش  در  همچنین  توفیق  برای  سیاستمدار  دو  هر  میانجیگری  . 

خود را در مذاکرات  ر با کوشش های ما بود. پالمه کاردانی  می دادند که متفاوت و حتی مغایپیشنهاداتی را ارائه  

عیان ساخت و در این مرحله فقط به شنیدن استدالل های دو طرف بسنده کرد و درصدد بود پیشنهاد خود را  

 بعداً اعالم دارد. 

نت این  به  به اطالع من رساند،  را  اقداماتش  نتیجه  زمانی که  امکان خپالمه  احتماالً  واهد داشت  یجه رسیدم که 

در شط  گرفتار  اصلی ط  مشکل کشتی های  اختالفات  از  را  آ العرب  متحد  ملل  سازمان  کنیم.  مادگی  رفین جدا 

ختیار بگذارد تا بر آتش بس در منطقه شط العرب نظارت کنند. اما این اقدام نیز برای  ا  داشت تا ناظرینی را در
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کنیم    برای کشتی ها تنظیم   "برنامه حرکت"وعی  ن کوشیدم که نیرش بود. پس از آ طرفین مخاصمه غیرقابل پذ 

که بتوانند سالم از شط العرب خارج شوند. هزینه چنین اقدامی زیاد بود و موجب یک سلسله مسایل مالی مغایر  

مر داخلی در  چون معتقد بود چنین اقدامی به یک ا  فراشتن پرچم سازمان ملل متحد مخالف بودعراق با برا  شد.

ن پرچم خود مخالف بود چرا که صلیب  ا برافراشتد. صلیب سرخ جهانی نیز بالمللی می ده  شط العرب جنبه بین

بماند. فعال  بشردوستانه  اقدامات  محدوده  در  فقط  بایستی  مورد    سرخ  سرخ  پرچم صلیب  برافراشتن  نهایت  در 

 به جایی نرسید.در مورد تقسیم هزینه های مالی  فت اما این اختالف نیز به خاطر عدم توافق موافقت قرار گر 

به توافقی کلی برسیم و    مکوشیدی   نیز پیچیده و بسیار مشکل بود. نخست ری  ابعاد درگی  در زمینه تمامی   مذاکره

منطقه حائلی را تعیین کنیم. اما این مذاکرات بسیار زود بی نتیجه ماند چون توافقی در مورد خط مرزی اصلی  

وج کشور  دو  حاضبین  طرفین  از  یک  هیچ  نداشت.  راه ود  به  رسیدن  برای  را  سازشی  که  نبود  بپذیرد.    ر  حل 

هنوز   عراقی گویا  که  کردند  می  رفتار  چنین  آها  کنند.  می  مذاکره  تر  قوی  موضع  که  از  بودند  منتظر  ها  ن 

دولت   ایرانی اما  بدهند.  ها  آن  به  امتیازاتی  قاطع ها  برداشتی  با  تهران  برای  از درگیری    انقالبی  رفتار می کرد. 

این   تایران  رفتار  این  بود.  باطل  و  حق  نبرد  ک جنگ،  برای  زحمت  به  خواستار  هران  میانجی  یک  های  وشش 

های  به توافق و سازش دو طرف متناسب بود. عدم تحرک در سیاست ایران در نهایت به علت اختالف نظررسیدن 

ها   اختالف  این  شد.  تشدید  و  داخلی  صدر  بنی  برکناری  برجبه  از  تعدادی  )ترور(  شدن  ترین  کشته  سته 

 جامید.های سیاسی و روحانی ان شخصیت

زمانی که بار دیگر نظم داخلی ایران تا حدی برقرار شد و ایرانی ها تا حدود زیادی زمین های از دست رفته را  

ه پیشنهادی خود را  به بغداد و تهران سفر کرد تا جزئیات دیگری از برنام  1982بازپس گرفتند، پالمه در فوریه  

ل دهد  مان ارائه  نتیجه  بی  هایش  کوشش  هم  بار  این  هرکن  فقدان  به  توجه  با  از  گد.  هم  پالمه  حتی  امید،  ونه 

کوشش هایش دست کشید و به طرفین متخاصم اعالم داشت که هرگونه اقدامی برای میانجیگری تا زمانی که  

 صلح هستند، بی فایده است.   هر دو طرف نشان ندهند خواستار اقدامی برای رسیدن به

ها  بود که دو ابرقدرت بی توجه به تسلیحات مدام در حال افزایش آن  ترین آموخته از جنگ ایران و عراق اینمهم  

)ایران و عراق(، توانا یا خواستار آن نیستند که از برخوردهای مسلحانه بین کشورهای ثالث جلوگیری کنند و یا  

موم بود و بر  ای بود که قبالً مورد قبول ع  ا نظریهر خاموش کنند. این مغایر بل فشاجنگی را که آغاز شده با اعما

دو ابرقدرت    مین شود.در مناطق استراتژیک، صلح دائم تأ  الاقل موجب می شد که  "ه وحشتن مواز"اساس آن،  

شوروی درگیر  در مراحل آغازین جنگ، گرفتار مشکالتی دیگر بودند و فرصت توجه به این بحران را نداشتند.  

 ری و جانشینی ریگان به جاری کارتر بود.  بود و آمریکا درگیر بحران گروگان گی  افغانستان و لهستان
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، دو قدرت جهانی را از هرگونه اقدامی برای گفتگو درباره خلیج  1می رسید تشدید جنگ سرد همچنین به نظر  

با توجه به مخاطرات دخالت   بازداشته است. ظاهراً هر دو  تر و  شای  ،بحران خلیج فارس در  مستقیم  فارس  سته 

ن بمانند و نگران واکنش ابرقدرت دیگر باشند تا آنکه به  له قابل اطمینانی ناظر آ که از فاصمطمئن تر دانستند  

 دخالت کنند.    اصمنفع یکی از دو طرف تخ

که آمریکا بی تمایل  هر دو ابرقدرت مدت ها بود که سخن از بی طرفی کامل خود می کردند. این واقعیتی است  

در اطراف کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد کند    "اطمینان  کمربند "ق یاری رساند تا بتواند نوعی  عرا  نیست به

عین حال واشنگتن مایل نبود که به    و به یاری آن استقالل کشورهای کوچک خلیج فارس را تضمین کند. اما در

مادگی  د. همچنین شوروی آهران به مسکو شو نزدیک تر شدن ت حکومت انقالبی ایران چنان فشار آورد که موجب

، عراق را رها کند. اما به رغم تمامی حمالت تهران به هیچ روی حاضر  دپیمان سالیان دراز خو نداشت که هم  

نبود به مخالفت با کشور همسایه اش برخیزد و امید دستیابی به خلیج فارس را رها کند. در کرملین قطعاً عالوه  

 یز تفکر شده است.  ین درباره وقایع آتی در ایران نبر ا

 

 تهیه و تنظیم                                                                                                                                                
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به اوج خود می رسد عمر کوتاهی داشت و چند سال پس از    1973-75روابط شرق و غرب که در سال های  دومین دوره  در  دایی  تنش ز  - 1

جدید مشهور  وره جنگ سرد ددوره جنگ سرد دیگر شد که به ابت بین دو ابرقدرت بروز کرد و منجر به یک آتش تنش و رق ،اعالمیه هلسینکی

در دوره تنش زدایی که گورباچف به قدرت رسید ادامه یافت.    1985نیروهای شوروی به افغانستان شروع شد و تا سال    با وروداست. این دوره  

ری آن دو را در  انیز زمینه تفاهم و همک  1980  باعث نزدیکی روابط دو ابرقدرت گردید در دهه  1970عواملی نظیر آنچه در آغاز دهه  جدید  

  شدت و حدت بیشتری به خود گرفت و   1980ساخت. تحوالتی که در سیستم بین المللی ایجاد شده بود در دهه    مسایل بین المللی فراهم

دهه   اول  نیمه  زمیندر    1980برخوردهای  نیز  غرب  و  ارروابط شرق  آورد:  فراهم  تحوالت  این  برای  مساعدتری  و  ه  متحد، جهان سوم  وپای 

تاریخ دیپلماسی و روابط  ام بین المللی خارج بود نظیر جنگ ایران و عراق. احمد نقیب زاده،  هایی که کنترل آنها از دست پاسداران نظیدرگیر

 .275-282  (، ص1383،  دوم، چاپ  ، )تهران: نشر قومسبین الملل از پیمان وستفالی تا امروز
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