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

 خاویر پرز دکوئیار و جنگ ایران و عراق( )

 

 مقدمه 

طوالتی ترین    مثابه  عراق به و  سیاست خارجی ایران، جنگ ایران   یکی دیگر از بحران ها و رویدادهای سرنوشت ساز 

بیستممتعارف  جنگ   آ  قرن  خاویا  که  دکوئیارینگونه  پرز  گوید   ر  پایان":می  بی  جنگی    ،"جنگ  باشد.  با    کهمی 

بوده و در روزگاران نزدیک تر به زمانه ما،   مناقشه و تضارب آراءگذشت بیش از سی سال از پایان آن، کماکان محل  

نگ  رزمانی،    مقطع باب دیپلماسی کشور در آن    ، اما و اگرهای تاریخی در 598خاصه در سالگرد پذیرش قطعنامه  

 به خود می گیرد.  دیگری   تازگی

می گردد که در    آشکارسیاست خارجی یک کشور را در ادامه سیاست داخلی آن مفروض می گیردند،    نگونه کهآ

سیاست   های رفتار،  (برهه آغازین تهاجم عراقزمان اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران و  به ویژه در آن سال ها )

ایران،  بازتاب  متأثر  خارجی  انقالب و دوران گذار قدرت(    یو  به واسطه  از وضعیت داخلی کشور )شرایط روی داده 

بهمن   از  دهه  یک  گذشت  با  کشور  خارجی  سیاست  شمار  روز  و  جنگ(،    1357بوده  پایانی  های  شاهد )سال 

ر  ی در وزارت امورخاجه با تغی  ناپایداریای  عملکردی دیگر می گردد. در بخش نخست، روایت کورت والدهایم گوی

 ارگزاران و مواضع دیپلماسی بود. پیوسته ک

بحران های بین المللی سیاست خارجی ایران و دبیران کل  "با عنوان    پیش رودر بخش دوم از سلسله نوشتار های  

  عراق و  از جنگ ایرانتحد دکوئیار، پنجمین دبیرکل سازمان ملل مبه بازگویی روایت خاویر پرز  "تحد سازمان ملل م

  آن )ارائه گزارش به شورای   پس از زمان تصدی مسئولیت دبیرکلی تا پایان جنگ و حتی    که از  دمی شوپرداخته  

پیرامون   حسجنگ  مسئولیتتعیین  امنیت  بر  تا  کرد  تالش  جایگاه(،  و  ب  ها  توانمندی  خود،    ابتکارهای ،  فردی 

 عراق باشد.و   ر سازمان ملل متحد در جنگ ایرانمیانجیگ 
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 سازمان ملل متحد نخستین ارتباطات با ر ویاوئدکفعالیت های دیپلماتیک 

دکوئیار  پرز  در  2020مارس    4درگذشته  -1920ژانویه    19)متولد  1خاویر  پرو  دائم  نماینده  پرویی،  دیپلمات   ،)

ژانویه   از  دبیرکل سازمان ملل متحد  و پنجمین  قرن    کاننیا  بود.  1992تا    1980سازمان ملل متحد  دکوئیار در 

یل رشته حقوق در دانشگاه لیما، به عنوان یک  لیما مهاجرت کرده بودند. وی در زمان تحصبه    شانزدهم از اسپانیا

غاز راه او برای ورود به سیاست جهانی  رخارجه پرو مشغول می شود که این سرآارت اموکار پاره وقت )منشی( در وز

باشد. مأمو   1944در سال    می  اولین  در  دیپلماتیکو  ع  ،ریت  به  دبیر سووی  پاریسم سفنوان  به  پرو  اعزام    ارت 

ایجاددر    کشورش شود و در آنجا به هیئت نمایندگی   می لندن می پیوندد.  ملل متحد سازمان    کمیسیون  به    در 

دکوئ ویگفته  برخورد  نخستین  لندن  در  حضور  ملل  یار،  سازمان  در    متحد   با  پیشتر  ماه  چند  تنها  که  بود 

 یسکو بنیاد گذاشته شده بود.  سانفرانس

پاریس، لندن، الپاز، ریودژانیرو و ریاست دوایر حقوقی، سیاسی و اجرایی در وزارت امورخارجه    وریت در مأم  بعد از

  نخستین پست سفارت خود را در سوئیس آغاز و بعد از دو سال به عنوان معاون وزارت   1962در سال  دکوئیار  پرو،  

  عنوان نخستین سفیر پرو به اتحاد جماهیر   ( به)در زمان لئونید برژنف  1968در سال    خارجه انتخاب می شود.امور

نماینده    در مقامو    رفته شوروی می رود و بعد از دو سال حضور در مسکو به عنوان نماینده دائم پرو به نیویورک  

امنیت خدمت می کند. از طرف کودر این س   دائم، دوبار به عنوان رئیس شورای  والدهایم دبیرکل  ال ها وی  رت 

ملل   سازمان  قبرس    متحد وقت  امور  در  دبیرکل  نماینده  عنوان  در  به  حضور  دوسال  از  بعد  شود.  می  انتخاب 

دستیار    به عنوانمجددا به نیویورک باز می گردد و    1979نیویورک به عنوان سفیر پرو به ونزوئال رفته و در سال  

 دبیرکل در امور ویژه سیاسی فعالیت می کند. 

نهایت   سال    دکوئیار در  عن  1982در  موان  به  سازمان  دبیرکل  شود.  پنجمین  می  انتخاب  متحد  مورد    وی لل  در 

ی پیش رفت که شورای امنیت با رأی چهارده به یک تصمیم  رأی گیری به نحو  فرایند انتخاب شدنش می گوید:

مج که  چرا  بدهد،  نظر  دبیرکل  عنوان  به  من  انتصاب  روی  عمومی  مجمع  که  اکثریت  گرفت  به  درنگ  بی  مع 

أی منفی در شورای امنیت توسط تونس داده شده بود. سفیر تونس از دولت متبوع  افتم آن ر دری  دیرتر   رسد. می

   2خود دستور گرفته بود با شگفتی تمام به نفع کورت والدایم رأی دهد.

 

 

 
1 - Javier Perez de Cuellar 
 . 54  و  45  (، صص1379)تهران: انتشارات موسسه اطالعات، چاپ اول،  ترجمه حمیدرضا زاهدی  ،  لح ه سوی ص ، بخاویر پرز دکوئیار - 2
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 جنگ ایران و عراق    دکوئیار، سازمان ملل متحد و

 و حقوقدانان بین المللی ایران   دکوئیار در نگاه دیپلمات ها (1

پژ  نظر به   الملل،  اکثر  بین  روابط  بود. پرز  وهشگران  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیران  ترین  موفق  از  یکی    1دکوئیار 

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

 2بود.   دبیرکل نسبتا موفقی ساخته

سرد و بعد از جنگ سرد )تا ابتدای خاتمه رسمی جنگ سرد( قابل    ه عمده جنگ دور  به دو   دکوئیار دوران دبیرکلی  

این دوران به جهت عدم دخالت شخصیت دبیرکل در مسائل و بحران ها نه    تقسیم است. موفقیت نسبی دبیرکل در 

از شرا توانمندی های پرز دکوئیار بلکه منتج  از  نیز بود که موقعیتنها ناشی  اسبی را  ت منیط سیاسی دوران وی 

این رو پرز دکوئیار توانست نقش قابل توجهی برای سازمان ملل متحد در جنگ  برای وی به وجود آورده بود. از  

ی التین و اقدامات دیگری نظیر آزادسازی گروگان های  آمریکاایران و عراق، بحران افغانستان، مجموعه بحران های 

با ادبی  لبنان ایفا کند. پرز دکوئیار، اولیندر    غربی رائه پیشنهاد همکاری  رکل سازمان ملل متحد بود که توانست 

عراق و  ایران  جنگ  در  امنیت  شواری  دائم  عضو  )  ، پنج  نویس  P5مجموعه  پیش  ارائه  به  که  آورد  هم  گرد  را   )

 3توسط پنج عضو دائم منجرشد.  598قطعنامه 

یی جلب اعتماد کشورهای متخاصم جهت  وانااستماع سخنان همه طرف های دعوا و ت دکوئیار به دلیل آمادگی برای 

دبیرکل ملل متحد،  انتقا به  به  ل مواضع  آگاهی گسترده نسبت  با  نقش مهمی در حل و  توانست  مواضع کشورها 

رغم این    فصل مناقشات ایفا کند. این مسئله در کارنامه فعالیت وی در سازمان ملل متحد درج شد چرا که وی به 

خود در  اتکای صرف بر توانمندی های  ای توانمندی های رهبری نبود، توانست با  دار  که فردی دانشمند، متفکر یا 

 4به دبیرکلی موفق تبدیل شود.  جلب اعتماد طرف های متخصام

 
وزارت  کز چاپ و انتشارات  مر)تهران:    سیاسی آن هازندگینامه دبیرکل های سازمان ملل متحد و فعالیت های    ،علی میرسعید قاضی  - 1

، به بان کی مون نیز  منتشر گردیدهتوسط انتشارات مبتکران  و    1394در سال    این کتاب که  پنجمچاپ    .5، ص  (1379،  اول ، چاپ  امورخارجه

 پردازد.  می

 . 169 (، ص1384نشر میزان، چاپ ششم،    )تهران:  سازمان های بین المللیرضا موسی زاده،   - 2

سازمان های منطقه ای و بین المللی  دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی و کارکردی  ر،  و محمدکاظم سجادپو  محمدجواد ظریف  - 3

 . 460(، ص  1395)تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، چاپ سوم،  

 پیشین. - 4



4 

 

کوئیار  د  پرز دانشگاه استکهلم معتقد است:  در  و استاد حقوق بین الملل   1دیپلمات سالیان دور   سعید محمودی  دکتر

گونه  با احتیاط تفسیر می کرد و از هر  حدود اختیارات دبیر کل را  و   حد   بود که ه  ربتجبا  یک دیپلمات برجسته و

کرد. بر   داری میجماهیر شوروی می توانست بشود خود و اتحاد    ایاالت متحده آمریکا  واکنشتصمیمی که موجب  

در   سوابقش  بخاطر  که  والدهایم  کورت  اس خالف  جر  آلمان  اس  نداأنازی  را  مستقلی  تصمیم  هیچ  پرز  شت،  ت 

مستقلکد  من  بنظر   ایران   و   عراق   جنگ  مورد  در .  گرفت  می   تصمیم  احتیاط   با  و   شده  حساب  بسیار  ولی  وئیار 

  به   قاطعی  نظر  اظهار  توانست  می   که  زمانی  در  حتی  محتاطش  بسیار  شخصیت  بخاطر  ولی  کرد  حفظ   را  طرفی بی

نکرد.  چ  کند   دبیرکل  عنوان به حساب همزمانی قسمت عمد نین  را  این  ریگان  ه دومن  ریاست جمهوری  با  او  ره 

کل سازمان ملل هم مثل اکثر  بود و برای دبیرایاالت متحده  گذارم که یکی از پر قدرت ترین روسای جمهور   می

 2روسای جمهوری دیگر تره خورد نمی کرد. 

و با    ود جه ب اکبر والیتی وزیر امورخار  مشاور علی وزیر پیشین امورخارجه که در زمان جنگ  محمدجواد ظریف دکتر  

از نظر من مهمترین عامل موفقیت دکوئیار آمادگی او برای شنیدن  :  بر این باور است  دکوئیار تعامل مستقیم داشته 

 3. بزرگترین عامل شکست پطروس غالی بود ،بود و ضعف در شنیدن و عالقه به موعظه 

  598قطعنامه تعین متجاوز در دکوئیار و  (2

از   امنیت  سال  (  1980سپتامبر    22)  1359شهریور    31شورای  پایان  تا  نمود  تجاوز  ایران  به  عراق  ،  1369که 

که    598به رغم طرح ارائه شده از سوی دبیرکل برای اجرای قطعنامه   .4بیانیه صادر کرد  15قطعنامه و  14مجموعا 

د  د کر دبیرکل اعالم خواه(،  1367مرداد    29)1988  اوت  20حکایت از آن داشت در روز مقرر برای آتش بس در  

هیأت ترتیب  تعیین  مزبور  که  ترکیب هیأت  و حتی  را می دهد  برای مشخص کردن مسئولیت جنگ  بی طرف  ی 

روز    90روز پس از روز مقرر آغاز کرده و ظرف    21مشخص و تصریح شده بود که این هیأت کار خود را حداکثر  

اوت   2اق پس از تهاجم به کویت در  . عرداد، هیأت مورد نظر هرگز تشکیل نشد  پس از روز مقرر به آن پایان خواهد 

بود که نیروهای خود را از خاک ایران بیرون کشید و مبادله اسرای جنگی را شروع کرد.    ( 1369مرداد    11) 1990

تانه خود در  صدام که در برابر نیروهای چند ملیتی تحت رهبری ایاالت متحده دچار تنگنا شده بود، موضع سرسخ

 
در اداره پذیرایی های دولت، به استخدام وزارت  با مقام کارآموز    2135شگاه تهران، در سال سعید محمودی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دان  - 1

دبیر دوم نمایندگی ژنو بود. وی    1359کاردار موقف در استکهلم و در سال    1358وابسته در استکهلم، در سال   1353امورخارجه درآمد. در سال  

عل  1360در سال را ترک کرد. سید  امورخارجه  باقر سخوزارت  و سید  و  ایی،  ی موجانی  رجال  ایرانفرهنگ  دیپلماسی  )تهران:    کارگزاران 

 مدخل حرف م. ، (1391انتشارات مجلس شورای اسالمی، چاپ اول،  

 . 1400آذرماه    20،مکاتبه نگارنده با سعید محمودیرگرفته از  ب - 2

 . 1400آذرماه    21،  مکاتبه نگارنده با محمدجواد ظریفبرگرفته از   - 3

 .402(، ص  1389نشر میزان، چاپ اول،    :)تهران  للی: حقوق شورای امنیتسازمان های بین المحقوق  رضا موسی زاده،   - 4



5 

 

به طرز   را  ایران  ت  حیرت برابر  به  نامه خود  او طی  داد.  تغییر  به  1369مرداد    24)  1990اوت    14اریخ  انگیزی   )

   1هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، هر آنچه را که او می خواست، پیشنهاد کرد.

منیت، عراق رسما به عنوان متجاوز و  دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای ادکوئیار  طی گزارش    1370آذر    18در  

که دبیرکل را موظف کرده بود تا آغازگر    598قطعنامه    6بند  گر جنگ شناخته شد. گزارش مزبور بر اساس  آغاز

  14)  1370مرداد    23جنگ ایران و عراق را به شورای امنیت معرفی کند، تهیه شده بود. دکوئیار دبیرکل وقت در  

از  1991اوت   عرا (،  و  نظرایران  تا در گزارش های جامعی،  وی  ات خ ق خواست  تسلیم  درباره شروع جنگ  را  ود 

شهریور پاسخ خود را برای دبیرکل فرستاد. دکوئیار در    7شهریور گزارش را ارائه کرد و عراق در   24یران در  کنند. ا

قابل قبول دانست  لت را برای شروع جنگ غیرمحتوایی توصیف کرد و دالیل این دو گزارش خود پاسخ عراق را غیر

 2ن المللی قابل قبول و کافی نیست. روشن است که توضیحات عراق برای جامعه بیعیت و افزود که این واق

تأمل در گزارش دبیرکل، موقعیت  قابل  نکات  از  یافت. یکی  انتشار  امنیت  به عنوان سند شورای  گزارش دکوئیار 

عبارت    بهشد.  معه جهانی علیه صدام منتشر  بسیج جا  زمانی انتشار آن است. این گزارش پس از حوادث کویت و

حکایت  همسایگانش  به  نسبت  عراق  بودن  متجاوز  از  که  ها  گزارش  اینگونه  انتشار  برای  سیاسی  زمینه  دیگر 

توسط    598سال پس از شروع جنگ و سه سال و نیم پس از پذیرش قطعنامه    11کند، فراهم بود. این گزارش   می

  3. ای ایران به شمار می رودی برر گزارش دکوئیار خود یک پیروزی سیاس . انتشاایران منتشر شد 

صدام  ":  می گوید   جنگدر مذاکرات    مشاور علی اکبر والیتی وزیر امورخارجه  وپیشین  ، دیپلمات  سیروس ناصری

عقب    حسین در نهایت مجبور شد که به آقای هاشمی رفسنجانی نامه بدهد و بدون اینکه از ما تعهدی گرفته باشد،

وع کرده بود، رسماً بپذیرد. بعد از  الجزایر را که به خاطرش جنگ را شر   1975  رداد نشینی کند و مهم تر از همه قرا

آن هم رفتیم و مسئولیت شروع جنگ توسط عراق را از دبیرکل سازمان ملل متحد گرفتیم که این شاهکار دکتر  

 .4ظریف و دکتر خرازی بود 

 
 . 93(، ص  1399)تهران، انتشارات سمت، چاپ اول،    ایران و شورای امنیت: از تخلیه آذربایجان تا جنگ ایران و عراقفریده شایگان،   - 1

 . 429  ص،  پیشین موسی زاده،  - 2

 .432و    431  ص،  پیشین موسی زاده،  - 3

 به آدرس:  ،از نقش ایران در سقوط صدام گفته های سیروس ناصرینا - 4

http://tarikhirani.ir/fa/news/4652/ صدام-سقوط-در-ایران-نقش-از-ناصری-سیروس-های-ناگفته    

ای قدیمی  هود. عراق دیپلماته وارد مهلکه جنگ شده ب زمانی که جنگ شروع شده بود دیگر شوخی نبود. وزارت خارج"سیروس ناصری می گوید:

ای بود دعوایی هم بین ما و عراق بود.  المللی نداشتیم. هر جای دنیا هر جلسهها با آن همراه بودند. ما کسی را در صحنه بین داشت و اکثر کشور 

اینها می باید به همه  و  نبودیم  نفر بودند که مقداچند نفری بیشتر  بودند. ما  رسیدیم. چند  بلد  این جلری زبان  از  سه به آن جلسه تمام مدت 

های ما را پهن کرد. در سن سی و یکی دو سالگی ما چم و خم کار را جوری  رفتیم. صحنه عملی که ما ناگهان وارد آن شدیم خیلی زود دنده می
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که آن را چند روز    598قطعنامه  جنگ(    تولیمسئ )  6د  شورای امنیت در رابطه با بن ار به  بر مبنای گزارش دکوئی

پیشتر به پایان دوره ماموریت خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه داده بود، برجسته ترین رویداد در بین  

  ران است که به موجب به ایعراق    ( 1359شهریور    31)1980سپتامبر    22گزارش، حمله    5شده در بند    قض موارد ن 

بین المللی و یا اصول اخالقی بین المللی آن را نمی توان موجه شمرد  و اصول شناخته شده    واعد منشور، هرگونه ق

گزارش خود اظهار می دارد که رویداد های جنگ    9و متضمن مسئولیت آغاز جنگ است. دبیرکل سپس در بند  

بر   ابراز شده  او پیگیایران و عراق که در اسناد رسمی    598قطعنامه    6ندد  ری بهمگان آشکار است و به عقیده 

   1ه خواهد بود. ظاهرا بی نتیج 

پی   به خصوص در  توسعه طلب عراق  ماهیت  و  تجاوزکارانه  روشن شدن مقاصد  و  اثبات  رغم  به  دبیرکل  گزارش 

امنیت قرار نمی گیرد. وزار تأیید شورای    1991دسامبر    9ارش  امورخارجه عراق، گز  ت تجاوز آن به کویت، مورد 

 2ه نظر شخصی او توصیف می کند. ه ارزش حقوقی می داند و صرفا منعکس کنند رگون دبیرکل را فاقد ه

را پیش از تصویب )مذاکرات نگارش متن( انجام داده می گوید:   598دکتر ظریف که خود بیشتر مذاکرات قطعنامه 

مسالمت آمیز  صله  عملکرد شورای امنیت در برخورد با فیجنگ ایران و عراق یکی از نمونه های ویژه و بعضاً جالب  

و عراق"، عنوان  به طور مثال   سازمان ملل متحد است.توسط  اختالفات   ایران  امنیت   "جنگ  هیچگاه در شورای 

عنوان   بلکه  نشد  عراق"استفاده  و  ایران  در    3"وضعیت  تا  بود  تالش  بسیار  امنیت  شورای  در  رفت.  کار  به 

هستیم. قبل    P5پایان جنگ شاهد هماهنگی    تدا تاابز  ا  به جنگ، هیچ چیز علیه عراق نباشد.های مربوط   قطعنامه 

قطعنامه   دادن  برای  رسماً  امنیت  شورای  در  بزرگ  های  قدرت  که  بود  شرایطی  اولین  این  سرد،  جنگ  پایان  از 

د یعنی روش اینکه  توسط اعضای دائم به شورای امنیت ارایه ش   598هماهنگی کردند. قطعنامه  (  598)قطعنامه  

یکد  با  دائم  قطعنامه  یگر  اعضای  با  کنند  به    598کار  عراق  اوایل حمله  تا  دائم  اعضای  این هماهنگی  شروع شد. 

، بعد به هماهنگی سه عضو دائم )ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه(، سپس به هماهنگی دو  کویت به همان شکل بود

(.  P5+1برگشت ) P5به هماهنگی  یرانفت و دوباره بر سر برنامه هسته ای اعضو )ایاالت متحده و بریتانیا( تغییر یا

از این نظر مهم است که اولین قطعنامه فصل هفتمی منشور درباره جنگ است و همچنین تالش    598قطعنامه  

 
کردیم و عمل می کردیم، طراحیکر میگرفتیم، فودمان یاد مییاد گرفتیم که شاید دیگران در هفتاد سالگی هم یاد نگیرند. در آن زمان ما باید خ

  پیشین. ناصری،  .  "ها و توضیحات ما را نداشتکردیم. اصال کسی در داخل فرصت گوش دادن به حرف هم می

 .94، ص  پیشینشایگان،   - 1

 .پیشین - 2

3 - Situation 
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  )... و  بازسازی  ای،  منطقه  امنیت  جنگ،  دالیل  )شناسایی  ایران  های  خواست  به  توجهی  قابل  حد  تا  که  کرده 

 1پردازد. ب

جنگ  مسئولیت )آغازگر(  به شورای امنیت در خصوص تعیین    اویر پرز دکوئیار رش خرابطه با گزادر    ظریف دکتر  

دستاوردی داشته    598 قطعنامه های بزرگ هیچگاه تمایل نداشتند ایران از جنگ وقدرت"می گوید:   ایران و عراق 

محکوم    اًتقیمی را تا زمانی که جنگ جریان داشت مسباشد. به همین دلیل حتی استفاده عراق از سالح شیمیای

   2."نکردند و حداکثر استفاده علیه نیروهای ایرانی )بدون اشاره به عامل( را تقبیح کردند 

هیچ وقت بین ایران و عراق  " همچنین وی در رابطه با وضعیت حقوقی کنونی روابط ایران و عراق چنین می گوید:  

ی  وجه به شرایط فعلی، قرارداد صلح بهانه ابات  ز به قرارداد صلح باشد، از سوی دیگراعالم جنگ رسمی نشده که نیا

 3الجزایر می باشد. 1975برای عراق جهت زیرپاگذاشتن و مذاکره مجدد بر سر قرارداد  

باور استدکتر سعید محمودی   این  بر  برابر گزارش پرز د ه  ب ":  نیز  امنیت در  کوئیار  نظر من علت این که شورای 

کل به  دان اراده سیاسی بود. گزارش دبیرفق  ،وان متجاوز نشان نداده عنکس العمل الزم در محکومیت عراق را بع

درخواست خود شورای امنیت و توسط کمیسیون کارشناسان تهیه شده بود. نتیجه گیری های آن در اصل نتیجه  

به    با انتخاب زبان مناسب نظر خود را هم کل. البته دبیرکل همیشه می تواند  د و نه دبیر گیری های کمیسیون بو 

از ارائه گزارش به شورای  خاطر این که مدت بسیار کوتاهی بعد  ه  ب   ظاهراً  کوئیار هم ند و پرز د روشنی منعکس ک

 4. "تی بیش از معمول و به وضوح مقصر را معرفی کردأشاید با جر ،موریتش تمام می شد أامنیت م

یا"گوید:  خود می  دکوئیار  پرز   ام، در  جنگ دانسعنوان آغازگر    ا به ه همواره عراق ردآور شوم همانگونه ک باید  ته 

 5."یگاه رسیدم که ایران عامل تداوم آن استبه این د 1985تابستان 

 
)دانشکده روابط    لیاختالفات بین المل  ر حل و فصل مسالمت آمیز تقریرات درس نقش سازمان ملل متحد د   ، دکتر محمدجواد ظریف  - 1

 . (1388-89بین الملل وزارت امورخارجه، سال تحصیلی  

 .پیشینواد ظریف،  مکاتبه با محمدج  - 2

در    آقای سفیر: گفتگو با محمدجواد ظریف سفیر پیشین ایران  برای مطاله شرح مذاکرات جنگ از زبان محمدجواد ظریف مراجعه شود به:

 .75  -104  (، ص1392: نشر نی، چاپ اول،  نحمدمهدی راجی )تهرام،  سازمان ملل متحد

   .1397مهر    11،  مکاتبه نگارنده با محمدجواد ظریفبرگرفته از   - 3

  . پیشین سعید محمودی، با  مکاتبه    - 4

   ، به آدرس:"یگر د وقتی شاید عراق؛ جنگ از ایران غرامت"سعید محمودی،  :بیشتر مراجعه شود به  جهت مطالعه

https://www.bbc.com/persian/iran/ 2011/09/110922 _l23_war30th_598_compensation_iran_iraq 

مراجع درهمچنین   و عراق  ایران  متجاوز در جنگ  تعیین  ابعاد حقوقی  به:  زمینه  گه شود  و موضع  ایران  به  ملل  تجاوز عراق  یری سازمان 

 . (1397تهران، چاپ دوم،  مرکز انتشارات دانشگاه  ر نظر جمشید ممتاز )تهران:  ، زیمتحد

 .238، ص  پیشین ، خاویر پرز دکوئیار - 5
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امنیت(   شورای  دائم  )اعضای  بزرگ  های  قدرت  منافع  کنار  در  امنیت  شورای  سیاسی  ماهیت  که  گفت  بایستی 

  نه عمل نماید و مصالح سیاسیرایاس نوعی دیپلماسی بین المللی مصلحت گ موجب می شود که شورا همواره بر اسا

به   همواره    ،)عدالت(  حقوقی   موازین نسبت  خود  های  گیری  تصمیم  در  امنیت  شورای  باشد.  مقدم  شورا  نظر  در 

  موارد نقض حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین   شارات آن به مسایل سیاسی را اصل قرار می دهد و ا

 1. سیاسی بوده است مصالح و مالحظات  در ادامه قوقی بلکه  نی حنه رأساً به عنوان یک نگرا، یالملل

 به سوی صلحخاویر پرز دکوئیار و 

پرز دکوئیار از دوران    خاویر  مأموریت های دیپلماتیک  به همراه سایر  خدمت در سازمان ملل متحد  تجارب خود 

ه  سط حمیدرضا زاهدی بتو  9137این کتاب در سال  چاپ کرده است.    2"به سوی صلح"در کتابی با عنوان  را    خود

. کتاب از ترجمه روانی برخوردار بوده و به جز  آن را چاپ کرده استانتشارات موسسه اطالعات    فارسی ترجمه و 

 تخصصی، در سایر موارد قابل اتکاء می باشد.پاره ای از معادل یابی های  

فکرهایی    -1:ادستاورده  ها وعبرت    بخش اول( می باشد؛  ده فصل  هجو    بخش   متشکل از شش  به سوی صلحکتاب  

کار برای  -4نبرد برای لبنان،    -3:  نه و اطرافاخاورمی  بخش دوم(  .از لیما به درون جهان  -2که هنوز در سر دارم،  

فلسطینی ها،    -5توافق صلح خاورمیانه،   پایان،    -7گروگان ها،  -6نتیجه سرنوشت ساز:  بی  ستان:  افغان  -8جنگ 

آفریقا: قاره پیروزی و    بخش سوم(   .جنگ در خلیج فارس   -10وج،  تویی بی خرهزارقبرس:    -9پیروزی خیانت آمیز، 

استقالل،    -11:رنج سرانجام  موزامبیک:    -12نامیبیا:  و  بحران،  آنگوال  در  غربی  -13کشورهایی  بخش    .صحرای 

در    چهارم( صلح  و  التینآمریکاجنگ  در  مالوینا  فالکلند/   -14:  ی  نوزدهمی  قرن  جنگ  یک  پایان    ییکاآمر س: 

کامبوج: تولد    -16:  بازگشت صلح به دو کشور  بخش پنجم(  .ی مرکزیآمریکاگذرگاهی برای صلح در  -15التین،  

 . چشم اندازهایی برای آینده -18:  فراز آخر بخش ششم( .وگوسالوی: تراژدی اروپاییی  -17دوباره یک ملت،

ر  کتاب تاریخ  نوعی  به  ادکوئیار  بین  و سیاست  آخر  وابط  دهه  در  باشد؛جنگ  لملل  می  از    سرد  شرحی گسترده 

بحران های بین المللی، رقابت های ابرقدرت ها، سیاست های قدرت های بزرگ و منازعات منطقه ای در جهان  

  سوم، تعامل و مواجهه با شخصیت های گوناگوگون بین المللی، محذوریت های سازمان ملل متحد، تالش های بی 

ذیر برای میانجیگیری  صدام و خمرهای سرخ، کوشش های خستگی ناپ  انند وقفه برای اقناع رهبران قدرت طلب م

 
،  رابطه دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی معین نیک طبع،   - 1

 .131و    127  ص(، ص1390امورخارجه،دانشکده روابط بین الملل وزارت    کارشناسی ارشد،  نامه  پایان)

باشد که در سال    riGeneral's Memo-Pilgrimage for Peace: A Secretaryاصلی کتاب،    عنوان  - 2 انتشارات    1997می  توسط 

Palgrave Macmillan  .خاویر پرز    را زیباتر تشخیص دادیم.   "به سوی صلح"طی ترجمه، عنوان    می گویدکهمترجم کتاب    چاپ شده است

 . 746ص    ،پیشین  کوئیار،د
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تبار   از یک سو   .... و  دبیرکل و    جنوبیی  آمریکادر جنگ ها  نماینده  فعالیت در جایگاه  از سوی دیگر  و  دکوئیار 

و    یانهجب گردیده که وی در بحران های خاورم دستیار ویژه وی )در امور قبرس و منازعات اعراب و اسرائیل(، مو

 بسیار پر تالش و خستگی ناپذیر حاضر گردد.   التین، ی آمریکا

 نمایانگره( به وضعیت خاورمیانه می پردازد که  صفح   390مباحث کتاب، بیشترین صفحات )حدود  انبوه  در میان  

  می باشد:  بحرانی خاورمیانه وضعیت  درخصوصتوصیفات دکوئیار  همچنین و   و اقدامات گسترده  تالش ها

سپتامبر توسط    14بشیر جمیل ریاست جمهوری لبنان را بر عهده گرفت و سه هفته بعد در    1982اوت    23در  

ه نظامیان مسیحی  سپتامبر واحدهایی از شب  17سازمان آزادبیخش فلسطین )ساف( ترور شد. بعدازظهر  نیروهای  

آ  رهبری  جمیل  به که  داشت،  عهده  بر  را  ها  و    ن  شدند  وارد  شتیال  و  پناهندگان    شماراردوگاه صبرا  از  وسیعی 

این به منزله قصور    ه وارد شد و کشتار را بررسی کرد.ند. گروه ناظر سازمان ملل به منطقکرد  فلسطینی را قتل عام

 . (77ص منطقه حضورداشتند و هیچ فعالیت بازدارنده ای انجام نداده بودند. )  نیروهای اسرائیلی تلقی شد که در

با م1989اوت   بوش  تمرئیس جمهور  ران  آیا  ببیند  تا  )در  اس گرفت  بر سر خالصی گروگان ها  برای گفتگو  هی 

دارد...  1لبنان(  وجود  رفسنجانی  هاشمی  ایران  جمهوری  رئیس  اگر    با  که  بودم  شده  متقاعد  خود  ذهن  در 

فوراً  گروگان بوش  شدند،  می  آزاد  لبنان  در  غربی  شد   های  مسدود  آزادارایی  را  ایران  کند..ه  می  خیال    .د  من 

. مطمئن بودم که یک اقدام مثبت از سوی  استایاالت متحده  دم رفسنجانی خواستار بهبود روابط ایران و  رک می

از سوی   او    خواهد داشت...ایاالت متحده  ایران در قبال گروگان ها، پاسخی مثبت  پاسخ رفسنجانی کمکی نکرد. 

دارند نداشته است. آن ها حزب اهلل    اراختیتماسی با آن ها که گروگان ها را در  گفت مدت هاست که ایران هیچ  

در چند روز اخیر آن ها به تهران اطالع داده بودند که    نیستند، نشانه مشخصی ندارند که بتوان آن ها را پیدا کرد.

رفسنجانی ادامه داد که انتظار    ، آن ها آماده گفتگو بر سر این موضوع نیستند...تا زمانی که شیخ عبید آزاد نشود

شورای امنیت بردارد که شرایط پایان جنگ ایران و    598  کل گام های محکم تری برای اجرای قطعنامه دبیر دارد  

 
بخ   -   1 از  عنوان  فصل ششم  با  کتاب  دوم  ها"ش  جالبآموزنده  روایتی،  "گروگان  و  لبنان،    ،  در  غربی  مأموران  گیری  گروگان  پایان  و  آغاز  از 

  ر وزارت دفاع اسرائیل های دکوئیار، نقش ایران، ایاالت متحده، لبنان، گروه های شبه نظامی و یوری لوبرانی هماهنگ کننده امور لبنان د تالش

 می باشد.    ها(معروف به مرد سایه  )

تنها سفیر خارجی که از بیماری سرطان محمدرضا پهلوی خبر داشت و در  "  میالنی استاد دانشگاه استنفورد؛  سعباشایان ذکر است که به گفته  

به گفته لوبرانی،   بوده است.( 1973-1978)اسرائیل در تهران  این رابطه گزارشی را به وزارت امورخارجه اسرائیل فرستاده بود، یوری لوبرانی سفیر

هم   بریتانیا  و  آمریکا  متحده  ایاالت  حتما  بود  چنین  اگر  گوید،  می  و  نگرفته  جدی  را  گزارش  این  اسرائیل  وقت  امورخارجه  وزیر  دایان  موشه 

 آدرس:   به سی، بی بی با فتگوگ ، ابران انقالب  با بطهرا در سازمان اطالعات مرکزی آمریکا جدید اسناد میالنی، عباس ."کردند می اعالم

https://www.youtube.com/watch?v=-IisIEtKy4o 
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در کنفرانس عدم تعهد در بلگراد موضوع را به والیتی اطالع دادم. او هیچگونه هیجانی به    عراق را فراهم می آورد...

، آزاد  دادن نشانه ای مثبت به ایران است  نار نشاستواخ  واقعاً ایاالت متحده  اد و گفت اگر  خاطر این خبرها بروز ند 

کردن حتی ده درصد دارایی های ایران می تواند کفایت کند. ایران هم به سهم خود تالش برای کمک به آزادی  

 . (176تا   173)ص 1همه گروگان ها را همانگونه که من خواسته بودم ادامه می داد.

و  و متحده  ایاالت  امورخارجه  شواتحا زرای  مد  در  و  روی  ایران  جنگ  موافقت  ورد  تنها  اما  کرده  مشورت  عراق 

 . (240صاند )تا آنجا که من اطالع یافته بودم( که جنگ فاتحی نداشته باشد. )  کرده

با  االت متحده  ایامورخارجه    وزیر   3تصویب شود، جیمز بیکر   1990نوامبر   29در    6782درست پیش از آنکه قطعنامه  

میلیون    185فاتی چک هایی را به دستم داد که مبلغ آن  ی ا به صورت تشربیکر در ابتد رد.  مالقات کمن در دفترم  

از بدهی   به سازمان ملل متحد را شامل می شد. سپس توضیح داد این هیجان  ایاالت متحده  دالر بود و بخشی 
 

حتی در زمانه    -که بازتاب دهنده آرمان گرایی و دوری گزینی از واقعیات ما ایرانیان در سیاست بین المللی رویداد های گذشته  ی درکندوکاو  - 1

 عکس( و رهایی از آن را تصوری نیست.  گرفته )شاید هم به  یی تاریخ گریبان ما را  می باشد، چنان است که گو  -کنونی

امی و  همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد می گوید: ایرانیان از گذشته کسب تجربه نمی کنند و مرتب در حال تکرار تاریخ و به تبع آن ناک

ت کنیم. تاریخمان را می خوانیم اما در عمل،  ز انباشت تجربه صحبایم که بتوانیم امروز اسرخوردگی هستند. ما از تجربه اندوزی چیزی فرانگرفته 

 . 105(، ص  1396)تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،    فرهنگ،تاریخ و سیاستنتیجه و درس نمی گیریم. همایون کاتوزیان،  

ما ایرانیان هنوز مشکل    دو قرن گذشته،  : طیمود سریع القلم می گویدشناخت صحیح نظام بین الملل نیز از معضالت دیگر ما ایرانیان است. مح

واقع یک    در  شناختی داریم و نتوانسته ایم جایگاه و تعریف داخلی و بین المللی خود را تشخیص دهیم لذا همچنان تاریخ خود را تکرار می کنیم.

یم و وضعیت جهانی را بر اساس  یند شناخت وارد نشوما از آرمان ها به فرآ  . یعنی اینکهداریمشناخت عقالنی از وضعیت داخلی و بین المللی نیاز  

. در مجموعه حاکمیت جمهوری اسالمی افراد آگاه به تحوالت بین المللی وجود دارند اما  رزوهاآنچه در دنیا اتفاق می افتد بشناسیم و نه بر اساس آ

عقالنیت و توسعه یافتگی  یع القلم،  محمود سرفاوت است.  م گیری موثر باشند، متیاین که این آگاهان تا چه اندازه در مسیر و فرایندهای تصم

 .430و    264  ص(، ص1397)تهران: نشر فرزان روز، چاپ هفدهم،    ایران

سال پیش، به منظور دادخواهی و پیگیری مطالبات ایران در فردای جنگ جهانی اول، کمیسیونی در وزارت امورخارجه تشکیل شد    100بیش از  

(  1919ی عضو شاخص این کمیسیون و هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح ورسای )پاریس  گرفت. محمدعلی فروغنام    "کمیسیون آمال"که  

تالش هایمان در پاریس بی نتیجه بود، از سایر موانع که بگذریم، اساساً آمال ما در پاریس غیرواقع بینانه بود. در دعاوی ارضی بسیار  "می گوید:  

. بازگردندان سرزمین های از دست رفته طی "ما کردیم. این شکل هم که کردیم، مبالغه بود  ادعای زیادی بود کهدعا ظاهر شدیم. این یک  پرم 

معاهدات ترکمنچای و گلستان و جبران خسارات نقض بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول از اهداف کمیسیون آمال بود. دست آخر، ایران را به  

محمدعلی فروغی در صحنه دیپلماسی بین  ه راضی از دست رفته. فریدون زندفرد،  جبران خسارت و اعادراه ندادند چه رسد به    کنفرانس هم

 . 168و  35ص  ص، (1397)تهران: انتشارات کتابسرا، چاپ اول،    الملل

بتوان   وین" شاید  در  دادخواهی  تا  ورسای  در  آمال خواهی  از  ایرانیان؛  ما  گرایی  د  "آرمان  گزاره  را،  تجر  شناخت،  عدم"ر سه  و  تاریخ  به  تکرار 

فرهنگ رجایی   "تعطیلی تاریخی" تمدن های آسیایی داریوش شایگان و  "تعطیالت در تاریخ"خالصه، و تبلور آن را در تعبیر" نیاموختن از گذشته

ایرانیان امروزکرد. فرهنگ رجایی،  نظاره   ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهن مشکله هویت  ست دوم،  ویرا   نشر نی،:  تهران)  گ؛ 

 . 13، ص  (1395چاپ اول،  
عراق در جریان اشغال  توسل به اقدم نظامی علیه  برای    رأی ممتنع )چین(  1رأی مخاف )کوبا و یمن( و    2فق،  رأی موا  12ین قطعنامه با  ا  - 2

 کویت، صادر شد. 

3 - James Baker 
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یرد. از آنجا که  بپذ   سازمان ملل متحد صورت حقیقت به خود   انگیز است که درگیر آن شویم که رویای بنیانگذاران

، باید  «طلبد  شیر سهم خود را می»  که با توجه به اینا به طور گسترده ای در این زمینه مسئول بود، او گفت  یکآمر

 . (386به اتحاد شوروی رفت. )ص 

، با به خاطر  کویت از سوی عراق  االجل تخلیهژانویه به عنوان ضرب    15به دنبال اقدام شورای امنیت در تعیین  

با صدام در راه یافتن پایانی بر جنگ ایران و عراق داشتم، فکر برگزاری مالقاتی    تگوهای بسیار موفقی کهن گفآورد 

با او را به عنوان آخرین تالش برای صلح دنبال کردم. از طریق نماینده دائم چین در نیویورک، این موضوع به من  

رق عزیز با  ر دبیرکل از بغداد استقبال کرده است. طادیدازیز به نمایندگی از صدام از اندیشه  منتقل شد که طارق ع

چگونگی برخورد با قطعنامه نامناسب    ( و موضوع مورد توجه قرار گیرد: اوله به گفته چینی ها، آرزو می کرد دتوج

دوم و  امنیت  شورای  تنبیهی  فلس  ( و  درباره  ملل  سازمان  های  قطعنامه  مردم  اجرای  خودگردانی  حق  و  طین 

د گفته بود از آنجا که این نکات باید در ذهن بماند،  یار ارشد طارق عزیز به سفیر چین در بغدادست  فلسطین. یک 

 .( 393تا   391)ص 1این ها پیش شرط مالقات من نیستند.

متحد در برقراری صلح  و مسئولیت سازمان ملل  ای جنوب شرق آسیا  در کنار خاورمیانه، روایت دکوئیار از بحران ه

چه تحت تأثیر طرح  ایاالت متحده   است:  قابل توجه نیز  پایان جنگ سرد    سال های آغازین در    مللی و امنیت بین ال

آن،   یا غیر  را  استرالیا  آفرینی سازمان  حمایت خود  آغاز کرد. وزیر  از نقش  کامبوج  ملل متحد در مذاکرات صلح 

ادوارد شواردنادزه  اتحاد شوروی،  با من در جوالی    2خارجه  از 1989در نشستی  آفرینی  ضرو   ،  رت یک نقش صلح 

سازم ای  ابرای  زمینه  در  العاده  فوق  مسئولیتی  اینکه  از  دائم  اعضای  دهه  چهار  برای  راند.  سخن  کامبوج  در  ن 

ی  مستقل به سازمان ملل متحد بدهند، پرهیز کرده بودند. حاال به نظر می رسید آن ها آماده اند مسئولیت اجرای

  692)ص   از توانایی های آن بود.ای که از نظر من خارج از قاعده و بیرون  یفه  یک کشور را به آن واگذار کنند، وظ

 . (694تا 

، در  و رهبران جهانی  همانند والدهایم و به واسطه ارتباط و تعامل گسترده با شخصیت های بین المللینیز  دکوئیار  

 آنان، دقت به خرج می دهد: توصیف 

 
لی که دبیرکل به عراق هشدار حمله قریب الوقوع  ندارند. در حا  عیاتبا واق  معنادار و حقیقیصاحب منصبان در خاورمیانه، ارتباط  عموم    گویی - 1

خود برای تخلیه    فلسطین را به نوعی جزو خواسته های )پیش شرط های(می دهد، اما طرف عراقی حل مسئله  به این کشور را  ائتالف غربی  

 شمارد.  بر میکویت  

2 - Eduard Shevardnadze 
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که همه او را تونی صدا می کنند، مردی بیرون از    ازمان ملل متحد در س نماینده دائم بریتانیا    1نی پارسونزسر آنتو

در زمان انقالب ایران، سفیر بریتانیا در تهران بود و از بابت طمأنینه و تخصص    شرافت آشکار و جذابیت ساده بود.

او   روحیه  بود.  کرده  کسب  اعتباری  هیچ  باال،  و  بود  پروتکاداری  برای  بدون اهمیتی  نبود.  قائل  آدمی  این  ل  که 

این خودباوری را داشت که نظراتش در لندن محترم شمرده می شوند و این را می دانست که    خودپرست باشد،

 .(558و 557رسمیت شناخته می شود. )صص توانایی او از سوی همکاران و کارکنانش به 

با او را به دست  ت مذاکره  فرص   تم که از موثرترین رهبران جهانی یاف  را  2در کنار میخائیل گورباچف، مارگارت تاچر 

نبودم  آوردم موافق  او  با  وقتی  زمینه خلع سالح    –. حتی  او در  درباره دیدگاه های  مثال  و    –برای  نبوغ  به  باید 

او هیچ وق با هر موضوعی که طرح می کرد آشنایی کامل داشت.  او همواره  او در بحث اعتراف کنم.  از  منطق  ت 

به نظرمی رسید که وقتی قانع    .مئنا در تجربه من او شنونده ای قابل بودو مطیادداشت مرجع استفاده نمی کرد  

می یافتم او بی طرفی مرا به رسمیت  رد. من به ویژه خرسند بودم که درمی شد، به رأی مخالف احترام می گذا

ی من  نوبی جاآمریکه با شروع جنگ فالکلند، اصالت  شناسد و اعتقاد دارم به آن احترام می گذاشت در حالی ک می

و  مباحث در سخنرانی های او در سازمان ملل متحد همواره پیوسته بود    باید در او تردیدهایی را بر می انگیخت.

بود   داشت.آماده  ای  گسترده  دخالت  ها  آن  در  کم  یا دست  بنویسد  شخصه  به  خود  را  ها  آن  در    تا  مطمئنا  او 

خود  دیدگاه بود   های  قاطع  غیررسمی    خیلی  طور  به  محتی  شد،  در  نمی  که ضبط  رهبران  ذاکراتی  برای  هرگز 

 . (590و  589دوست تردیدی وجود نداشت که او بر سر موضوعی پای می فشارد یا در بحثی اصرار دارد. )صص 

م و به شدت صریح  طارق عزیز آنگونه که او را از زمان جنگ ایران و عراق می شناختم، آدمی کامال با نزاکت، آرا

)ص  عت مرا نداشت، از نظر گرامر بهتر از من بود.  بی عیب بود و اگر از نظر دایره لغات وس   ریبا بود. انگلیسی او تق

373) . 

، آزادی گروگان های  رمیانه مانند وضعیت سیاسی لبنانپیرامون خاو  دوم  بخش  فصل هایاگرچه دکوئیار در سایر  

ایران می پردازد اما   وقت  ود با مسئولینای خه عراق به کویت نیز به شرح رایزنی هغربی در لبنان، افغانستان و حمل

 
1 - thony Derrick ParsonsSir An 
 امه مارگارت تاچر مراجعه شود به: و کارن  تمورد شخصی  برای مطالعه در - 2

 John Blundell, Margaret Thatcher: A Portrait of the Iron Lady, (London: Algora Publishing, 2008). 
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که اختصاص به جنگ ایران و عراق و    "جنگ بی پایان"در نوشتار حاضر، فصل هفتم از بخش دوم کتاب با عنوان  

 1. القمندان تلخیص و تنظیم می گردد، جهت عرای میانجیگری در این جنگ دارداقدامات دکوئیار ب

   بخش دوم( خاورمیانه و اطراف

 2بی پایان م: جنگ تهف  فصل

  نمودخود را از مرز وارد خاک ایران کرد و جنگی را آغاز    ، صدام حسین ارتش 1980سپتامبر    22  و   21در روزهای  

  که طی سال ها به نظر می رسید تنها با سقوط یک کشور یا احتماال هر دو به پایان رسد. از رمق افتادن دو طرف، 

ر صلح  پذیرش  بارزی  نحو  به  پایان  ممدر  مسا  بنیادگرای  نیروهای  انرژی  جنگ  کرد.  که  کن  را  شیعه  لمان 

که به نظر می رسید صدام حسین تحت کنترل  زیادی  خواستند دنیای مسلمانان را بسازند، آزاد کرد. نیروی   می

    قرار داده است.

از مرز  نیروهای عراقی  ایران گذشتند، هی  هنگامی که  برای  با  امنیت تحرکی  بروز    توقف چ کشوری در شورای  آن 

ق حمایت کردند و هیچ کشور غیر غربی نیز تمایل نداشت به روابط خود با بغداد  نداد. سایر کشورهای عرب از عرا

، کورت والدهایم بود که  ملل متحد   لطمه بزند یا به کشوری دیگر در این زمینه امتیازی بدهد. تنها دبیرکل سازمان 

 شد.   فعال

تنها هنگامی تشکی امنیت  داد که در  ل جلشورای  دبیرکل    25سه  آن  سپتامبر،  از آن خواست که در  )والدهایم( 

کرد   شرایط، نهایت اضطرار را مورد نظر قرار دهد. در این هنگام ارتش عراق به سرعت در خاک ایران پیشروی می

ر بود که یک  رمشهقرار می داد که یکی از آن ها خ  مهاجو بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را بر سر راه مورد ت 

 اهمیت نمادین برای تهران داشت. مرکز مهم اقتصادی بود و

دست  » را تصویب کرد و در آن به صورت یکپارچه ایران و عراق به    3  479  سپتامبر شورای امنیت قطعنامه  28  در

ات در  مقرراز راه های صلح آمیز و پایبندی به    و ترک مخاصماتکشیدن فوری از هرگونه استفاده بیشتر از زور  

المللی بین  بی  « قوانین  به  شدند.  آتفراخوانده  یک  به  دعوت  قطعنامه  این  دیگر  ایران  ان  اراضی  در  فوری  ش بس 

 
از با  - 1  فصل هفتم  حداقلی از  یت تلخیصویسی یادداشت ها در نهازن به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و همچنین گستردگی مطالب، پس 

 شکیبایی خواننده را سپاس باید گفت.   ،موجب ازدیاد اوراق این نوشتار گردید و ناگفته  اینصورت گرفت تا مطالب از دست نرود که  

و عراق(،  گ بی پایان )جنگ ایران  ، بعد از فصل جنگ در خلیج فارس )حمله عراق به کویت(، فصل جن در میان فصول کتاب به سوی صلح  - 2

 فحات کتاب را به خود اختصاص داده است. بیشترین ص

 این قطعنامه به اتفاق آراء به تصویب رسید.  - 3
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کرد بدون اینکه عقب نشینی نیروهای عراقی در نظر گرفته شود. این قطعنامه اقدام عراق را محکوم نمی کرد و   می

دو کشور ر به پذیرش  هر  یا مشورت میا  هر پیشنهاد درخور »ا یکسان  با دالیلی  دعو   «نجیگری  ایران  ت می کرد. 

مصرانه در همکاری با شورای  آن  با شوری خاص این قطعنامه را به خاطر جانبداری از عراق رد کرد. پس از  محکم،  

کشورهایی   تأثیر  تحت  شورا  که  فشرد  می  پای  این  بر  جنگ  پایان  مرحله  تا  حمایت امنیت  را  عراق  که  است 

فانه ای صورت دهد. اقدامات شورا در سال های پس از آن تأثیر کمی بر جلب  ند اقدام بی طرتوا  کنند و نمی  می

 اعتماد دوباره ایران داشت.  

پالمه  اوالف  خود،  های  تالش  در  والدهایم  ویژه    1دبیرکل  نماینده  عنوان  به  شد،  سوئد  وزیر  نخست  بعدها  که  را 

نیروها،    ا که طرف عراقی اصرار داشت تا عقب نشینید چرمتحد منصوب کرد که پیشرفتی حاصل نش  سازمان ملل

ب  گفتگو  اساس  بر  که  باشد  ای  موافقتنامه  از  ایران  بخشی  که  درحالی  آید،  می  تخلیه  ه دست  که  داشتند  تأکید 

به هدف برکناری صدام حسین    ن رده این موضوع، دستیابی ایراپ  تنیروها باید پیش از آغاز گفتگوها کامل شود. پش

  2بود. 

 از بابت  عمیقاًبیرکل سازمان ملل متحد آغاز کردم با آن روبرو بودم.  تی بود که وقتی کارم را به عنوان دوضعیاین  

از ناحیه درگیری های وسیع تری بین دو کشور و بیشتر از همه بابت مسئولیت سازمان ملل   این نبرد حساس بودم، 

  ف بر که پذیرفته ام نقش بیطرفی را میان دو طر انی  رساندن جنگ. بزودی روشن شد که از زممتحد برای پایان  

ود به عنوان دبیرکل و اقدامات شورای امنیت،  ضروری بود که بین موقعیت خ  عهده گیرم، نقش من محوری شد.

به قدرت امنیت کار کنم چرا که  با شورای  نزدیک  از  داشتم که  نیاز  قائل شوم. هنوز  به    یفرقی  پایان دادن  برای 

که برای دستیابی به آن، باید به اعضای ثابت شورا نزدیک می شدم. این -این ممکن باشد حتی  اگر  جنگ نیاز بود  

 
1 - Olof Palme 
متای  و همچنین ه  والیتی وزیر امورخارجهعلی اکبر  مشاور    سفیر در ژنو،  ،ن جنگ ایران و عراقسیروس ناصری دیپلمات پیشین که در زما  - 2

  با وی صورت گرفته، 1393در مصاحبه ای که در سال  مسایل جنگ بوده  است،از بر سر پاره ای رمانه و مح ذاکرات خصوصی در مبرزان تکریتی 

گویم که قط می ف .فعال به مصلحت نیست های ظریفحرکت بازگویی آن " :روایتی خواندنی از نقش ایران در سقوط صدام ارائه می دهد و می گوید

،  ناگفته های سیروس ناصری از نقش ایران در سقوط صداممراجعه شود به:    .ای انجام شدشده   زیرکانه و حساب  ،کارهای بسیار هوشمندانه

 به آدرس: 

http://tarikhirani.ir/fa/news/4652/ صدام-سقوط-در-ایران-نقش-از-ناصری-سیروس-های-ناگفته    

صدام را به اشتباه  سیروس ناصری،    :ه شود بهمراجعهای پس از آن  دادو روی  کرات جنگز مذاناصری ا  مفصل  همچنین به منظور شنیدن روایت

 ، به آدرس:  انداختیم تا از کویت عقب نشینی کند

http://ramzeobour.ir/ .عق-کویت-از-تا-انداختیم-اشتباه-به-را-صدام  html 
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شرایط به عنوان یک شاخص کنترل کننده در تالش های میانجیگرانه ام باقی ماند تا آنکه پس از سال ها ناامیدی  

 حاصل شد. 1988ل  و سرخوردگی موافقتنامه آتش بس در سا

ماه از    15م عمومی نگرانیم درباره تداوم جنگی بود که بیش از  ن به عنوان دبیرکل، اعال ای میکی از نخستین کاره

آغاز آن می گذشت. از اوالف پالمه خواستم که کار خود را به عنوان نماینده ویژه موضوع ایران و عراق ادامه دهد و  

  ریافت که طرفین تغییری نکرده اند.ما درا به پایتخت های جنگی انجام داد ا   او پنجمین سفر خود   1982در فوریه  

الکساندر هیگ  15در   با  از    1مارس و در گفتگو  او )مثل خیلی های پیش و پس  ایاالت متحده،  امورخارجه  وزیر 

 خود( فکر می کرد که جنگ باید بدون برنده به پایان برسد.

فتی  س گرفت. این پیشرر را پشهرمخ  مه  24تجاوز انجام داد و در  م  عراقیران حمالت سنگینی علیه  پس از این ا

رسید فرصتی برای فعالیت سازمان ملل    و ضربه ای به صدام حسین بود. به نظرم می   روانی و نظامی برای ایران

 ن عوامل تازه ای می توانند معرفی شوند، اما کامالً در اشتباه بودم.  م آمده است که در آمتحد فراه

به خرمشهر، نامه هایی برای رئیس جمهور )آیت اهلل( خامنه ای و    یران یک روز پس از بازگشت ا  1982مه    25ر  د

به مقطعی رسیده ایم که الزم است  »  رئیس جمهور صدام حسین فرستادم و یادآور شدم که اعتقاد راسخ دارم که

 جستجو برای رسیدن به توافق مورد تأیید دو طرف از سر گرفته شود«. 

انبه آتش بسی را اعالم کرد که  شورای فرماندهی انقالب عراق به طور یکجئن،  ژو  6ژوئن جواب نداد. در    6صدام تا  

از آن در   ایران رد شد. پس  از    20از سوی  نیروهای عراقی  ژوئن صدام حسین اعالم کرد که عقب نشینی کامل 

د که جنگ  م کرو اعال  خمینی فوراً این اقدام را رد هلل  خاک ایران آغاز شده است و در ده روز کامل می شود. آیت ا

م است  متخلیه کامل اراضی ایران از سوی واحد های نظامی عراق ادامه می یابد. این نشان می داد که ایران مص  تا

اهدا که  بود  مدعی  صدام  که  همانگونه  کند،  سرنگون  را  حسین  صدام  تعقیب  رژیم  جنگ  آغاز  از  غیرنظامی  ف 

موضع اولیه   ر پاسخ به پیشنهاد مساعی جمیله من بر مه د  25س جمهور )آیت اهلل( خامنه ای در  شده است. رئی می

 ایران تأکید کرد که به طور خالصه از این قرار بود: 

 عقب نشینی همه نیروهای عراقی  •

 تأسیس حکومت اسالمی در عراق )خلع ید از صدام حسین( •

 میلیارد دالر خسارت از سوی عراق  150پرداخت  •

 مجموعه ای از شیعیان این کشور( ) ران همه عراقی های تبعیدی از ایگرداندن باز •

 
1 - Alexander Meigs Haig 
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 بازکردن معبری از عراق به روی نیروهای ایرانی برای درگیر شدن با اسرائیل   •

باید به پذیرش این شرایط از سوی    داشت که هرگونه تالش میانجیگرانه رئیس جمهور )آیت اهلل( خامنه ای اصرار  

 عراق منتهی شود.  

تاریخ   بر درخ  6در  با    واستجوالی صدام حسین  میز مذاکرات  بر سر  برای نشستن  به  خود  برای دستیابی  ایران 

ادعای  توافق در این زمینه تأکید کرد. در این نامه یا هیچ کجای دیگر، چرخشی در مواضع قبلی عراق در مورد  

 رود دیده نمی شد. ارضی برای حاکمیت بر اروند 

بر پایه  امنیت را تشویق کند تا قطعنامه ای را    ورایز طریق دوستانش در جنبش عدم تعهد، ش عراق در نظر داشت ا

که سرانجام این امر کارگر   به تصویب برساند  ،آن عوامل اصلی ترتیباتی که می توانست اساس گفتگوهایی قرار گیرد

های نظامی و عقب نشینی نیروها  درخواست آتش بس، پایان فوری هرگونه فعالیت    ،5141اساس قطعنامه  بر    افتاد.

تصمیم گرفت تیمی از    -خوشبینانه    -آن، شورای امنیت    شناخته شده بین المللی مطرح شد و پس از   زهای به مر

 ناظران سازمان ملل متحد را برای نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها به کار گیرد. 

 من بیهوده بود.ید  ام  ،ها به شورای امنیت پایان دهد ایرانی  من امیدوار بودم که قطعنامه های بعدی به بی اعتمادی  

مطرح می کرد،    -همانگونه که ایران پیش تر خواسته بود    -بین المللی را    قطعنامه عقب نشینی نیروها به مرزهای 

د. از  اراضی عراق را تحت اشغال داشت و می خواست تا زمان دستیابی به یک توافق آن را نگاه دار   ن ایراناما اکنو

 . دیگری در آغاز کردن جنگ، مقصر بوده است ر ازنظر ایران یکی از دو طرف بیشت

فرایند کنار کشیدن خود از هر  به طور عمومی مثل قبل در چارچوب    ( را پذیرفت. ایران 514قطعنامه )عراق فوراً  

دنبال حمله وسیع ایران در  و به    1982در اکتبر    اقدامی که شورای امنیت صورت می داد، این قطعنامه را رد کرد. 

امنیت را به تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع    مللی نزدیک شهر عراقی مندلی، عراق شوراین المرزهای بی

قطعنامه    فراخواند. رابطه  این  در  نشینی    5222شورا  و عقب  فوری  آتش بس  دیگر خواستار  بار  و  کرد  تصویب  را 

المللی بین  شناخته شده  مرزهای  به  بود.    نیروها  اشده  شورا  روی  هر  به  بار  ای این  که  ز  کرد  استقبال  موضوع  ن 

کند« و   اعالم می  514مادگی خود را برای همکاری در اجرای قطعنامه  واقعیت آن است که یک طرف همواره آ»

طرف دیگر را به انجام همان کار فراخواند و این اقدامی بود که ایران را درست در هنگامی که موضع نظامی اش  

ی غیررسمی شورای امنیت، من به سادگی گفتم که متنی  مشورت هاالل  در خ   بهبود یافته بود، خشمگین ساخت.

 
 ب رسید. این قطعنامه به اتفاق آراء به تصوی - 1

 تصویب رسید.   ه به اتفاق آراء بهاین قطعنام - 2
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برای آوردن جناح ها در کنار هم نیست، به هر روی این   انشاء شده است، مناسب کار من به عنوان میانجی  که 

 قطعنامه تصویب شد.

اعالم کرد    ه بود(د شد اعالم کردن موضوع به شورای امنیت ر  )مطلبی که به من اعالم شد، چرا که  ایران  ،در پاسخ

که بخش از مناطقی را که عراق به عنوان یک موضع تهاجی معرفی کرده بود )تنگه سومار(، کامالً در خاک ایران  

ی امنیت(، تردید  در ادامه بیانیه ایران یادآور می شد که نسبت به بی طرفی و اهداف این عنصر مهم )شورا  است.

وضع،  این  در  قطع  دارد.  فکر  در  ارتبا  نامهایران  در  امنیت  هیچ  شورای  که  است  عراق  و  ایران  میان  شرایط  با  ط 

برای ایران دیداریا  مزاحمتی  امورخارجه  اکبر والیتی وزیر  با علی  ایجاد نکند. چند روز بعد  او گفتم که    ران  به  و 

امنیت  رای  همد که عوامل نفوذ سیاسی حاضر در شوقطعنامه شورای امنیت را مفید نمی دانم و بی شک او می ف

 خارج از کنترل من است. 

ویژه در  اوالف پالمه نخست وزیر سوئد شد و از او خواستم با وجود مسئولیت ملی به عنوان نماینده  1982در اکتبر 

در    نجیگری، قبول کرد. او با افتخار و با شور، با وجود ناامیدی از پیشرفت میا  امور جنگ ایران و عراق باقی بماند.

موض این  ب اعالم  ک وع  تأکید  امنیت  شورای  خواهد  ه  عهده  بر  را  بعدی  های  مأموریت  هنگامی  تنها  پالمه  که  ردم 

در زمینه زد    ماده ورود به بحث و گفتگوی محتوایی بر سر موافقتنامه ای که هر دو طرف اعالم کرده باشند آ   گرفت 

تروریست کشته شد، تحقق    ه یکتا زمانی که پالمه بر اثر شلیک گلولمتأسفانه این شرایط  .  و خوردشان هستند 

 نیافت.

 بن بست در زمین 

سال   اواخر  رسید   1982در  بست  بن  یک  به  زمینی  اجنگ  زمینی  تهاجم  عراق.  هوایی  افزایش حمالت  با    -یران 

کرد. پیشنهاد من برای    رو به رو شد و به دنبال آن عراق از سالح های شیمیایی استفاده  -جایی که برتری داشتند 

چیزی عینی  د  ناگر بنا بود پاسخگو باش   ند به کنایه می گفت   ها  جمیله به جایی نرسید. ایران   ساعیدست زدن به م

   باید پیشنهاد می شد.

درباره اراضی و پرداخت خسارت از سوی عراق تعبیر کردم، چنین پذیرشی    1به پذیرش قرارداد الجزایر من این را  

به   توانست  آید. می  مه    دست  خو   1983در  من  از  حماست  ایران  درباره  تحقیق  مسئول  را  به  هیئتی  عراق  الت 

 
الجزایر، مرجع بودند. یکی    1975قرارداد    ربارهددوران پهلوی دوم، دو نفر در وزارت امورخاجه    های  دیپلماتبه عقیده دکتر فریدون مجلسی از   - 1

.  ب خاک کشیدچهره در نقا  1384ل  که در سا  عزالدین کاظمیچشم از جهان فروبست و دیگری دکتر    1398دکتر فریدون زندفرد که در تابستان 

امورخارجه   باقر کاظمی وزیر  امورخارجه  در کابینه فروغی و مصدقعزالدین کاظمی )فرزند  طرف اصلی  ( در مقام مدیرکل حقوقی وقت وزارت 
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یک ماه بعد عراق همین درخواست را در درباره اعزام یک هیئت تحقیق در مورد اسیران    مناطق غیرنظامی کنم. 

دو کشور مطرح   جنگی با عال   کرد.  در  باید  انسانی  به دالیل  تنها  دریافتم که  بمن  پاسخ قمندی  این درخواست  ه 

مینه اساسی را برای گفتگو بین دو کشور عملی و ایران را وادار کرد که به  موضوعات می شد زاین  با پیگیری    دهم.

 تماس با شورای امنیت تن در دهد. 

تحقی غیرنظامی،  هیئت  مناطق  مورد  در  قابل  ق  و  سنگین  ویرانی  آثار  ایران،  غیرنظامی  مناطق  در  که  داد  گزاش 

عراق که از این  شود.    می یرانی در مناطق غیرنظامی عراق دیده  از وناشی از حمالت نظامی و آثار ناچیزی  توجهی  

 
القیسی  بامذاکره   الجزایر  همتای عراقی خود  ریاض  از    ود روزگاری دیپلماتر بهمن آقایی دیبا که خبه گفته دکت  ه است.بود  پیرامون قرارداد  و 

در بسیاری از    در مقام مدیرکل حقوقی وزارت امورخارجه  حقوق دریا،  1982حقوقدانان وزارت امورخارجه بوده است، دکتر کاظمی در کنفرانس  

  ، به آدرس:ایران و تنگنای هرمز محمد قوام،    نشست ها ریاست جلسه را بر عهده داشت.

 https://www.bbc.com/persian/iran/2012/07/120703_l23_hormuz_strait_legal_1982_innocent_passage 

حسین در  شاه پهلوی و صدام جمهور وقت الجزایر، محمدرضا با میانجیگری هواری بومهدین، رئیس  1353اسفند    15فریدون مجلسی می گوید:  

عر  و  ایران  از سوی  مشترکی  اعالمیه  اوپک  نشست  اختالحاشیه  نحوه حل  دو کشواق درخصوص  دیرینه  منتشفات  آنها  ر  اول  نشست  کردند.  ر 

بعد از این توافق، کار به    .اسفند تا چهار صبح به طول انجامید  16آخرین ساعات روز  تا  ساعته با حضور بومهدین بود و مالقات دوم    10  ضیافتی

ای استخراج کردند که به  نامه ، پیمانل از توافق دو رئیسآنها تا خرداد همان سا   خارجه افتاد.امور دست کارشناسان زبده اداره اول سیاسی وزارت  

ساله ایران و  ها پاره کرد و جنگ هشت حسین جلوی دوربین صدام ای که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، عهدنامه الجزایر تبدیل شد؛ همان عهدنامه

   .عراق آغاز شد

سال    200ترین توافقات دیپلماتیک  زگر جنگ شد، یکی از مهم پنج سال پاره و آغان به دست آمد و بعد از  ای که پیرو آاین مذاکره و عهدنامه 

العرب  ویژه آنکه بدانیم در توافقی مرزی که در سعدآباد در دوران رضاشاه به دست آمده بود، ایران سهمی از شطگذشته در تاریخ ایران است؛ به

ه در دوران پدرش به دست آمده بود، لغو و توافقی بهتر جایگزین آن  وافق نامطلوبی را کشاه تالش کرد تا ت درضانداشت ولی در توافق الجزایر، محم

 .کار فریدون زندفرد بود که متأسفانه سال گذشته درگذشتمنبع دست اول در مورد این توافق، دیپلمات کهنه  .کند

و   کارمندان اداره اول سیاسی، یران در کویتسفیر ازندفرد بود؛ اول سیاسی آقای فریدون طوالنی بود و در اداره  1975مذاکرات مربوط به قرارداد 

کرد. اما کار اصلی را در  سرلشکر صادقیان رئیس اداره جغرافیایی ارتش بود که شناخت کارشناسانه از منطقه داشتند و تیمی پشت سرشان کار می 

که به خوبی و    1975به طوری که بعد از قرارداد    کرد. ها را تحمل میگیری هیدزاده باید سخت کرد. در بغداد هم حسین شاینجا فریدون زندفرد می

گوید به مصلحت  خوشی خاتمه پیدا کرد و به حسین شهیدزاده اعالم کردند که آنجا سفیر هستی، این دومین بار است که یک سفیر به دولت می 

بو واشنگتن  در  صالح  اللهیار  یکی  باشم.  اینجا  از  نیست  بعد  که  گ  28د  بومرداد  مصدق  سفیر  من  خصومت  فت  اینها  با  دیگری  نظرات  با  دم، 

م و  ورزیدیم و حاال چطور سفیر این طرف شوم و برایش جانشین گذاشتند. یکی هم شهیدزاده بود که نوشته بود من تا دیروز با اینها گالویز بودمی

ها تنظیم شد و قرارداد  خشی که پروتکلحقوقی بود، یعنی ب  مقطع در مذاکرات مدیرکلمرحوم عزالدین کاظمی در آن  آوردند.  پدر من را درمی 

و  نهایی شد طرف اصلی مذاکره بود و در طرف عراقی آقای ریاض القیسی بود که با هم در ارتباط بودند. به لحاظ حقوقی و فنی یک مذاکره سخت  

شود. این تکاپوی دیپلماتیک حتما بخشی  ه قرارداد تنظیم میافتد که در سه مااق می )اسفند( تا ژوئن )خرداد ( اتف 1975سنگین در فاصله مارس 

کردند.  های دیگر که پشتیبانی می طور دستگاهدر وزارت خارجه بوده و بخشی در ارتش بوده چون تحدید حدود مرزی کار ارتش است و همین 

ای  العرب و... خارجرانی در شطچون مسائل مربوط به ناوبری کشتی ابعاد حقوقی، فنی و    بودند  نندهکن کارگروه مذاکره از این مجموعه بود.  که 

سر  قرارداد الجزایر در گفتگو با فریدون مجلسی؛ پ،  سیدعلی موجانی  وزینب اسماعیلی  .  رساندند  1975سیاسی را جلو بردند و به قرارداد  

   ، به آدرس:خواست قرارداد پدر را اصالح کندمی

https://www.sharghonline.com/fa/tiny/news-329263 

https://www.sharghonline.com/fa/tiny/news-329263
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ایران از این گزارش به نحوی    گزارش راضی نبود مفری از این گزارش جستجو نکرد تا در مقابل من نایستاده باشد.

شورای    طرف   اقدام سازنده ای از   کشور آرزو دارد   نمایده دائم ایران به من اطالع داد که این   قابل فهم راضی بود. 

برآورده شود.امنیت صورت گیرد   نهاد  آن  از  انتظاراتش  در    تا  امنیت  تصویب قطعنامه   1983شورای  با    5401  با 

محکوم کردن خشونت ها و پایمال شدن قوانین بشردوستانه بین المللی و دعوت به دست کشیدن فوری از هرگونه  

علی نظامی  پاعملیات  درخواست  این  به  غیرنظامی  اهداف  ده  به    اد.سخ  که  می خواست  من  از  دیگر  بار  قطعنامه 

این نکته آخر به شدت واقع بینانه بود چرا که بر من کامالً روشن بود که راهی  تالش های میانجیگرانه ادامه دهم.  

ر  نامه با قصور در انتقاد از عراق، نظ برای توافق آتش بس وجود ندارد. نماینده دائم ایران به من یادآور شد که قطع

 ید کرده است. ره کوتاهی در نقش شورای امنیت تأیورش را درباکش

ا در سازمان ملل متحد آغاز  عراق به دنبال عقب نشینی های جدی در جبهه های نظامی، یک حرکت سیاسی ر

عدم تعهد که عضوی از آن بود،  تا با پشتوانه دوستی با دیگر کشورهای عرب به ویژه اردن و حمایت جنبش    کرد 

تا وقتی این سیاست سپری برای عراق در    می تأثیر بگذارد. متن قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمودر   بتواند 

داشت. برنمی  ایران  با  صلح  سوی  به  گامی  بود،  آغازگر جنگ  عنوان  به  معرفی  ادامه    زمینه  که جنگ  همانگونه 

توانایی   می ایران تمایل و  نیافت،  انداختن عملیات محدود را  از ظرفیت    مایش به جریان  می داد و عراق نمایشی 

در مقابل آن ها را داشت، من فکر می کردم اقدام فوری شورای امنیت ضروری است. این اقدام شامل بعضی  برابری  

 گفتگو بین دو کشور می شد.ساز د که زمینه ی ش قضاوت ها درباره اصل جنگ و قرارداد الجزایر م

، همانگونه که دبیرکل والدهایم پیش از  2منشور   99  مادهبا توجه به  ،  جنگ  در این  -نه آخرین بار    -رای نخستین  ب

من این کار را انجام داده بود، شورای امنیت را به یک نشست برای بررسی جدی جنگ به عنوان تهدیدی برای  

فرخواندم.  المللی  بین  اوض  امنیت  تحت  شورا  دریافتم  که  وقتی  خوداز  آنچه  از  موثرتری  اقدام  سیاسی  ام  انج  اع 

ایاالت متحده و اتحاد شوروی    لی که گذشته بود انجام نداده، دست به چنین اقدامی نزده بودم. دهم، در سه سا می

که هنوز درگیر جنگ سرد بودند چیزی از خود نشان نمی دادند که از نفوذ چشم افسایشان برای پایان داده به  

ها به زودی توافق    نمی انجامید. به عالوه آ شوری  هر ک  د، دست کم اگر این اقدام به پیروزی جنگ استفاده کنن

کردند که در این جنگ هیچ طرفی برنده نباشد. تنها جایگزین واقعی که وجود داشت این بود که یک طرف یا هر  

 دو طرف از نفس بیفتند. 

 
 رأی ممتنع )مالت، نیکاراگوئه و پاکستان( تصویب شد.   3رأی موافق، بدون رأی مخالف و    12این قطعنامه با   - 1

المللی را  ست حفظ صلح و امنیت بین به عقیده او ممکن ا یت را به هر موضوعی که  تواند نظر شورای امندبیر کل می  منشور  99  مادهبر اساس   - 2

 . تهدید نماید جلب کند
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  1وپر اتاندار ای س به طور ناگهانی عراق را به جنگنده ه، فرانسه  1983این انتظار ضعیف تر شد چراکه در تابستان  

مجهز کرد که عراق می توانست با آن ها پایانه نفتی مهم ایران، خارک را مورد حمله قرار دهد. در این اوضاع و  

احوال ایران تهدید کرد که تنگه هرمز را می بندد و شایع شد که اسرائیل مقدار قابل مالحظه ای سالح به ایران  

استف ماه  2روخته  پایان  در  آن  از  پس  استفاده    ،ایران   اوت،.  به  را  مناطق  عراق  علیه  شیمیایی  های  سالح  از 

العاده مسئول تحقیق درباره این   از سازمان ملل متحد خواست که هیأتی را به طور فوق  و  غیرنظامی متهم کرد 

 موضوع کند. 

 پی ریزی بنیانی برای گفتگوها 

امورب  1983پایان سپتامبر    در و  ا طارق عزیز وزیر  برای  اکبر والیتی وزعلی  خارجه عراق  ایران که  امورخارجه  یر 

مل سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  در  نیویورکشرکت  به  متحد  کردم.  ل  دیدار  بودند  در    آمده  هم  پالمه  اوالف 

یز اصرار داشت که  مالقات ها حضور داشت. هر دو وزیر امورخارجه از سازمان ملل متحد توقعاتی داشتند. طارق عز

اینکه همه    ری شود. مشکل این بود که با وجودتحد در جهت پایان دادن به جنگ جالل مکوشش های سازمان م

دولت های عضو، جنگ را یک فاجعه می دانستند، هیچکدام آمادگی جاری کردن تالش برای پایان دادن به آن را  

ه مثابه شیرجه  ان ببرای آقای پالمه، تالشهایم  ان کمتریگفتم برای من به عنوان دبیرکل و حتی به میز  نداشت.

استخر خ در  پیشرفت  رفتن  به سوی  را  ما  بتواند  که  شود  ریخته  هایی  باید طرح  که  بود  این  منظورم  است.  الی 

 رهنمون شود. 

که   گفت  ایران  امورخارجه  است.  وزیر  سپاسگزار  پالمه  و  من  های  تالش  بابت  از  ایران  کشورش  روی  هر  به 

ع نمی که عراق  باشد  انتظار داشته  بپذیرد.  دالت توانست  یادآ   را  اینکه عراق  والیتی  وجود  با  پیش    15ور شد  ماه 

عقب نشینی کامل نیروهایش را از اراضی ایران اعالم کرد، این کشور به اشغال هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران  

بزند.    نیش   بپروراند که هر لحظه ممکن است او راآستین    او گفت درست نیست که یک نفر ماری را در  ادامه داد.

من فقط می توانم این را اینگونه تفسیر کنم که مفهوم آن این است که ایران تنها زمانی می تواند به صلح بیندیشد  

 که رژیم صدام حسین به دورافکنده شده باشد.

 

 

 
1 - Dassault Super Étendard 
 ( که به ماجرای مک فارلین و ایران گیت نیز معروف است. Contra affair–Iranاشاره به ماجرای ایران کنترا ) - 2
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 اساسی برای گفتگوها

توانست به عنوان اساسی  که   شفاهاً پیشنهادهایی کردم امورخارجه هر دو وزیر به با وجود کمترین تغییر در شرایط، 

گ  گیرد. برای  قرار  استفاده  مورد  کشور  دو  میان  غیرمستقیم  به    فتگوهای  گفتگوها  شد،  می  پیشرفتی حاصل  اگر 

هدف آغاز مذاکرات را تعقیب می کرد نه دسترسی به پایان    وانست ادامه یابد. این پیشنهادهاصورت مستقیم می ت

 شرح بود: وافق های حاصل از گفتگو به این با تمحورهای مذاکرات در ارتباط جنگ را. 

 تش بس و عقب نشینی همه نیروها به خطوط مورد توافق آ •

 هماهنگ کردن و رسیدگی به ترتیبات ضروری  •

 تحقیق در مورد مسئولیت شروع کشتار  •

 شده بین المللی ت و اصول پذیرفته به مسئولیت دول جبران خرابی های جنگ با توجه •

 همه پناهجویان و افراد تبعیدی و  گیازگرداندن اسرای جنب •

شامل دخ • عراق  و  ایران  همسایگی  آمیز  صلح  روابط  بازسازی  برای  ای  موافقتنامه  در  تدارک  نکردن  الت 

 مسایل داخلی یکدیگر 

 های بین المللی بین ایران و عراق رای تعیین مرزبترتیباتی  •

 اهر شد.ظ 598دها به گونه ای متفاوت در قطعنامه این ها محورهایی بود که بع

ام  طرف به مواضعشان، ضروری بود که گ  طرح به یک گفتگوی واقعی بین دو طرف نینجامید. از نظر پافشاری دو

شود. برداشته  دیگری  والیتی    های  اکبر  علی  و  عزیز  رسمی  طارق  کنندگان  مذاکره  و  سخنگویان  عنوان  به 

دایم با طارق عزیز در زمینه جنگ خلیج  ماس  نگ باقی مانده بودند و من باید در تدر موضوع ج  های خود  دولت

آن ها هر دو عناصر توانا، معقول و  رس و والیتی در ارتباط با آزادی گروگان های غربی در لبنان ادامه می دادم.  فا

ژی بود. احساسم به من می گفت  و پر انر  تار کند، برون گراکامالً حرفه ای بودند. والیتی تمایل داشت دوستانه رف

های دیگر رهبران    ب فوذ او محدود بود. او هیچکدام از تعصوشد انعطاف پذیر و مصالحه جو باشد اما نمی ککه او  

 ایران را از خود بروز نمی داد. 

از  من بر می انگیخت. انگلیسی او عالی بود و هرگز کمتر    طارق عزیز حس مردی با توانایی های غیرمعمول را در

که واقعاً چه می خواهد بگوید    او می دانسترد عالقه اش را بروز نمی داد.  ت موحد نیاز، آمادگی گفتگو در موضوعا

آ امو  گفت  می  را  والیتی    ان  هم  و  عزیز  طارق  هم  داد.  نمی  بروز  خود  جمهور  رئیس  با  مخالفتی  وقت  هیچ 

رسید    ر میخن بگویند. از میان این دو تن به نظو تکرار آن ها، س   توانستند ساعت ها در دفاع از مواضع خود می
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مدن به بن  ز میان دستورات خود در جهت فائق آ ن راه هایی در جهت حرکت اطارق عزیز تمایل بیشتری برای یافت

 دارد. شاید این بازتاب موقعیت ممتاز او در سلسله مراتب حکومت ملی اش بود.   را بست ها

ا می شد فهمید که هر کدام تعهدی  ین رای بقاء می جنگیدند، تلقی می کنم. امن آن دو را بیشتر از کسانی که بر

ها و   ماده بود تا بی توجه به برخی ضعفیک نماینده عمل کنند و هر کدام آ  ه سبب می شود به عنواندارند ک

اس  ها  آن  برای  سیاسی،  های  زیرک  ناهماهنگی  ها  آن  بیاورند.  منطقی  هاتدالل  ضعف  که  بودند  آن  از  و    تر 

 ناهماهنگی ها را نبینند.  

امه یافتن حمله به مناطق غیرنظامی و تهدیدهایی عمدتاً از سوی ایران در مورد کشتیرانی  ه گزارش ادنش بدر واک

برای اولین بار دولت های متخصام به  تصویب کرد و    1983را در اکتبر    540در خلیج فارس، شورای امنیت قعنامه  

خلیج   منطقه  در  خونریزی  می  ترک  من  بودند.  شده  فراخوانده  به    دیدم)فارس(  اشاره  با  قطعنامه  کلمات  که 

، بیشتر خطاب به ایران است تا عراق. سر آخر کلمه فارس از خلیج، خشم ایران برانگیخته بود اگرچه در  "خلیج"

 آن شرایط این واژگان بیشتر مورد قبول دیگر دولت های ساحلی بود. 

توانستم   ابزده عمل کرده است. من نمیر شتفت که شورا در نگاشتن قطعنامه، بسیااوالف پالمه در یک سخنرانی گ 

توانستم   اما می  بکشم  کنار  با قطعنامه  از همراهی  را  را کردم    -خود  از شورای    -و همین کار  را  که هویت خود 

 امنیت جدا کنم. 

ایران   بینی می کردم واکنش  بودبه قطعنامه  همانگونه که پیش  ایران  منفی  نخست از من خواست روشن کنم،  . 

ور  در پاسخ کتبی، ایران یادآ   .)هیچ توضیحی در کار نبود(  در قطعنامه اشاره دارد،  "کدام خلیج"به    منیت شورای ا

 غاز جنگ از سوی عراق، تعقیب شده است.  برخورد نابرابری بوده که از آاقدام شورا همان  شد 

رای جاری کردن آتش بس  ثر بماده است تا دریافتن یک شیوه مو شت آامه استقبال کرد و اعالم دااین قطعن عراق از

این توضیح   قبول قطعنامه با ه رفع نگرانی های همه طرف ها در جهت رضایت از نتایج، مشارکت کند.برای یافتن را 

ه اجرایی،  همراه بود که این قطعنامه یک مجموعه کامل و تقسیم ناپذیر است و با احترام به ماهیت، زمانبندی و روی

   ن بهره ببرند. اید به طور یکسان و به فوریت از آطرف ها ب همه در این زمینه اقدام شود و 

 علیه همه نابرابری ها  مطمئنساختمانی 

وردن اعتماد و کاهش تشنجات میان  درباره ارزش تشویق برای به دست آ  من و اوالف پالمه گفتگوهای ارزشمندی

توانند   مناطق غیرنظامی را قطع کنند، میبه    ن بودیم که اگر دو طرف بتوانند حملهایران و عراق داشتیم. ما بر آ 
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و    1983فرایند ایجاد اطمینان را آغاز کنند و درهای گفتگو برای پایان دادن به جنگ را بگشایند. از آغاز تابستان  

سال   در  آن  ادامه  و 1984در  دانست  می  چنین حمالتی  مسئول  را  عراق  پیوسته  ایران  متحد   ،  ملل  سازمان    از 

عراق متظاهرانه در این    .اعزم کند ،  رای بررسی اینکه حمله ها چگونه انجام می شوددیگر ب  متی   یک  درخواست کرد

دن به جنگ  در جهت پایان دا که هر هیأتی الزاماً باید مأمور گفتگو بر سر گام های سیاسی زمینه درخواست داشت

ه حل این باشد که یک هیأت با  ت رابر این عقیده بودم که ممکن اس   کرد.  ن را رد می سئله ای که ایران آ، مشود

یت دوگانه مسئول هر دو هدف شود، هم در مورد خرابی های ناشی از بمباران مناطق غیرنظامی تحقیق کند مأمور

ث قرار  اهرم های سیاسی مروبط به پایان دادن به جنگ را که من به هر طرف پیشنهاد داده بودم، مورد بح  هم   و

انجام داده بود، از نظر خود عقب    ای دیگر حملهتند اما پس از آن، ایران که  ذیرفهر دو طرف این طرح را پ  دهد.

است، افزایش  عراق از سالح های شیمیایی شدت یافته    اضات ایران دایر بر اینکه استفادهنشست. در این میان اعتر

های عمومی  مان  ون از چارچوب سازمان ملل متحد و سازخصوص درخواست دولت های بیر یافت. شورای امنیت در

نبه در رابطه با سالح های شیمیایی اقدامی نکرد. به هر روی مجمع عمومی در  و غیردولتی برای تحقیق همه جا

ع  D98/37قطعنامه    1983دسامبر   بر  و  کرد  تصویب  پروتکل  را  قبال  در  تعهدات  به  )ممنوعیت    1925مل  ژنو 

   تأکید نمود. 1ی شیمیایی(استفاده از سالح ها

فه  ور شد که با توجه به قطعنامه مجمع عمومی، وظیبا من مالقات کرد و یادآ  1984ارس  ایران در مائم  نماینده د

نجایی که این نظری همگانی نبود، تصمیم گرفتم با توجه به آن، هیأتی خبره را با  تحقیق بر عهده من است اما از آ

 ای تحقیق مأمور کنم. استفاده از اختیارات خود بر

ورد که بمب هایی با عامل گاز خردل  و مدارک غیرقابل انکاری به دست آ  به ایران سفر کرد   1984هیأت در مارس  

زمانی مشخص شده هیأت   است. در محدوده  انجامیده  زیادی  دیدن شمار  به آسیب  و  است  پرتاب شده  تابون  و 

که برخی از بمب ها،  دند  فاده شده است. اعضاء اظهار داشته بو از کدام دالل مواد شیمایی است  نتوانست ثابت کند 

را    ی هستند.یاسپانیا از سالح شیمایی  استفاده  قویاً  دادم، شورا  انتقال  امنیت  به شورای  را  نتایج  این  هنگامی که 

بار دیگر دو طرف را به آتش بس و راه صلح آمیز فراخواند. به هر روی اس  و  عامل  ن  م عراق به عنوامحکوم کرد 

 حمالت شیمایی ذکر نشده بود.

 

 
1 -Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological 

Methods of Warfare (Geneva Protocol). 
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 نی شتیراگ کنج

، ایران حمالت هوایی خود را در خلیج فارس علیه کشتیرانی برای کشورهای  1984در میان شگفتی بسیار، در بهار  

را تصویب کرد که بدون ذکر نام ایران، حمالت علیه کشتی های    5521شورای امنیت قطعنامه    عرب افزایش داد. 

شورا    ف شود. کید کرد که این حمالت بی درنگ باید متوقو تأ یا مبداء کویت و عربستان را محکوم    تجاری به مقصد 

ن تصمیم گرفت در مقابل این سرکشی بار دیگر تشکیل جلسه دهد و از من خواسته شد تا فرایند اجرای  پس از آ

افزای تنها در خدمت  یافت  اجرا می  امکان  اگر  قطعنامه  گزارش کنم.  را  به شورای  قطعنامه  نسبت  ایران  کینه  ش 

 ود.امنیت ب

شدم.   جنگ  انسانی  ابعاد  گرفتار  بیشتر  و  بیشتر  من  سیاسی،  بست  بن  ادامه  سایه  ژوئن  در  با  1984در  عراق   ،

ار گرفت. در  نزدیک هر دو کشور مورد حمله قرپس از آن شهرهای  را مورد حمله قرار داد.  قساوت شهر ایرانی بانه  

شخصاً ایران و عراق را دعوت ساً اقدام کنم و  م رأ، تصمیم گرفتمو پالمه دنبال می کردی ی که من  تعقیب دیدگاه

  کنم تا به دبیرکل اعالم کنند که تعهدی محکم برای پایان دادن حمالت بسپارند و در مراحل بعدی نیز از حمله 

شهروندان بپرهیزند.  علیه  غیرنظامی  مناطق  نظامی  اشغال  خواستم برای  طرف  دو  هر  ساعت    از  وقت    12تا  به 

در   پاسخ دهند. هر دو د  1984وئن  ژ  11گرینویچ  این درخواست  دادند.  به  پاسخ مثبت  زمان مقرر  از  ولت پیش 

امیدوار   بود که  این پیشرفتی مثبت  واقع شود.  موثر  برای قطع حمالت علیه مناطق غیرنظامی  دو طرفه  پذیرش 

 بودم به دست آید اما چشم انداز آن را نمی دیدیم. 

ر من به عنوان دبیرکل سبب شد  بین رفت. امتیاز به دست آمده از اعتبا  ل از تعهد دو طرف ناگهان با حمالت متقاب

مسئوالن   دیگر  به  نسبت  را  ای  هویت جداگانه  و  کنم  عمل  کرد  می  ایجاب  که شرایط  هنگامی  مستقل  طور  به 

بروز دهم.  ملل متحد  سازمان  معن  نهادهای  آن  به  دبیراین  که  نیست  آ ا  بدون  تواند  می  یا کل    گاهی حرکت کند 

گیزد و از  واند نفوذ شورا را در دبیرکل برانچنینی اقدامی می ت   شورای امنیت قرار گیرد.جانه در مقابل خواست  لجو

موجب شود.   را  رفتن تالشهایش  از شورا عمل کردم، کامالً  دست  که مستقل  مواردی  تمامی  مثل  مقوله  این  در 

موش با شورا  همواره از مشورت های کامل و خارا،  بدون درخواست اجازه از شو  ن گذاشتم.در جریا  اعضای شورا را

اطمینان خاطر داشتم چرا که جریان قوی مخالفی در مقابل اقداماتم به ویژه از سوی هیچ یک از اعضای دائم شورا  

 نمی دیدیم. 

 

 
 رأی موافق، بدون رأی مخالف و دو رأی ممتنع )نیکاراگوئه و زیمبابوه( تصویب شد.   13این قطعنامه با   - 1
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 دیدار تابستانی با اوالف پالمه

ر سر گام های انساندوستانه ای که  تا بی اوالف پالمه نخست وزیر سوئد رفتم  به اقامتگاه تابستان  1984در جوالی  

شد،  برداشت می  برداشته  باید  یا  بود  شده  کرد، ه  اشاره  فهرست  یک  به  پالمه  کنم.  ا  گفتگو  های  نساندوستانه  گام 

ی در خلیج  قطع حمالت به مناطق مسکونی، اسرای جنگی، سالح های شیمیایی و کشتیران  آنگونه که او می گفت؛

بود.  در    فارس  مالقات  نشانه    خاطراین  عنوان  به  پالمه،  من  اوالف  در  صلح  به  تعهد  و  بشردوستانه  عالیق  از  ای 

بود که    ای   با خوش بینی   خستگی ناپذیر داشت که در آمیخته   او شخصیتی خالق و   همواره درخشان مانده است.

نداد. اوالف    دست   عراق را از   امکان گفتگو بین ایران واری به  وهرگز نمی توانست شکست بخورد. او هیچ گاه امید 

 المه واقعاً نیرویی برای جهانی بهتر بود و در دوره حیات خود گام های بزرگی به سوی این هدف برداشت.پ

  کوششی جدید برای کاستن از شتاب

نجا که عراق  از آر شده بود؛  نامه ای از والیتی وزیر امورخارجه ایران دریافت کردم که به من یادآو   1985در مارس  

دست کشیدن از حمله به مناطق شهری و غیرنظامی بی پاسخ گذاشته    های بین المللی را برای  واستهمه درخ

ژوئن، از این لحظه ما به حمالت عراق، مورد به مورد پاسخ    12است، با وجود تعهد باالی ما در رعایت موافقتنامه  

ت به  ران ها پی گرفته شد و حمالبمباپس از این یادداشت،    را متوقف کنیم.می دهیم با این هدف که این حمالت  

کشتی ها افزایش یافت. در این شرایط وحشتناک، من به دو طرف مجموعه ای از پیشنهادها را ارئه کردم که در  

این طرح   در  بود.  قابل توجه  تنها هفت مورد آن  و  پاراگراف بود  ماده ای"هشت  ای  که محور کوشش ه  "هشت 

 ه برای دو طرف الزامی است که: بود، یادآور می شد ک آن  سال و نیم پس از میانجیگری در دو 

 متوقف کنند  1984ژوئن   12قانونی    همه حمالت به مراکز انسانی را با لحاظ مهلت •

 ظامی در آسمان کشور دیگر قطع شود نغیر ازهایهمه برخوردها با پرو •

 ژنو ابراز وفاداری شود  1925به پروتکل   •

 پرچمی و یا هر کشوری متوقف شود  ر ت ههمه حمالت علیه حمل و نقل تجاری تح •

 ه ها و تأسیسات مرتبط اجتناب شود از حمله به بنادر، پایان •

 ات مبادله اسرای جنگی همکاری شود با صلیب سرخ در ترتیب •

ار  وابط را برقروی عادی شدن ردبیرکل در نظارت بر این ترتیبات و دیگر گام ها به س   تماس های مداوم با •

 کنند 

مسائل اساسی طرفین را    نبرد را کاهش دهد اما نمی توانست فرت دری می توانست آثار ن اساس این هفت مرحله  

حل کند. ایران به سرعت این طرح را پذیرفت اما پس از آن به فاصله کوتاهی اعالم کرد که نمی تواند پیوند این 
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من دعوت کرده  که    بس درون یک زمانبندی مشخص برای آنچهعوامل را که پیش بینی شده است و یک آتش  

وضع قدیمی را اتخاذ کرد که این عوامل به سود ایران است و به هیچ روی نمی تواند به  بودم، بپذیرد. عراق همان م

 پایان جنگ بینجامد. 

ه تهران و بغداد سفر  ماده ام برای گفتگوهای مستقیم ب مه ام، به دو طرف اطالع دادم که آ با وجود رد کردن برنا

د. به هر طریق تصمیم گرفتم از منطقه دیدن کنم با  ار را پذیرفت ولی تهران به آن پاسخی ندادید   کنم. بغداد این 

این امید که با چنین کاری با انجام گفتگو با همسایگان ایران در خلیج فارس، بتوانم دولت ایران را به دعوت خود  

 قایق ممکن.ین دکنم که همین هم شد، تقریباً در آخر به تهران برای گفتگو ها ترغیب

مارس   میانجی،    1985در  یک  عنوان  به  که  دانستم  می  به خوبی  کردم.  آغاز  را  فارس  خلیج  کشورهای  به  سفر 

ناتوانی هایی دارم که مهم ترین آن ها، حمایت اعضای دائم شورای امنیت و به طور عمده ایاالت متحده و اتحاد  

 برای آن نمی کردند. اری با وجود تمایلشان برای پایان جنگ، کشوروی بود که 

که   کند  اقدامی  امنیت  شورای  که  زمانی  تا  را  میانجیگری  تالش  هر  که  شدم  می  برانگیخته  دایم  طور  به  اغلب 

هنگامی که در مسقط به سفیر ایران توضیح دادم که از    خواست ایران برای شناسایی متجاوز تحقق یابد، رها کنم. 

ی دیدن کنم بدون اینکه  م که نمی خواهم از یکی از دو پایتخت جنگ ر شد ی عراق به بغداد دعوت شده ام، یادآوسو

از دیگری دیدن کرده باشم. هنگام رسیدن به دوحه از سوی دست اندکاران سیاست خارجی ایران دریافتم که این  

 . رکل برای گفتگو های جدی استقبال کند کشور روی حرف های من در مسقط حساب باز کرده و آماده است از دبی

داد. در  تیتر بغداد اختصاص  و  تهران  به  پرواز  برای  امیر قطر هواپیمای خود را  به سرعت داده شد.  آوریل    7بات 

اهلل    1985 آیت  استثناء  به  ایران  مسئولین  با  ساعت  چهار  و  بیست  در  رسیدم.  تهران  کردم.  به  دیدار  خمینی 

  ده می شود که شورای امنیت دیدگان بازتری ی دیبود. من یادآوری کردم که نشانه های  با والیتی نخستین دیدارم  

دست یابیم. والیتی با    "هشت ماده ای"یافته است و اکنون زمان خوبی است که به یک زمانبدی برای اجرای طرح  

اجرای طرح   که  یادآور شد  تنها  التزام،  پذیرش یک  از  ماده ای"خودداری  تواند    "هشت  موضنمی  دیگر  عات  وبه 

 ارتباط داشته باشد.

او را  س جرئی برقرار کرد. من  ارتباط  به راحتی  او  با  بتوان  نبود که  ایران، )آیت اهلل( خامنه ای مردی ساده  مهور 

تا وقتی صدام در قدرت است،  "   :فردی که با او صحبت کردم. او گفت  مردی اهل مباحثه یافتم و پر حرارت ترین

اما همانگونه که والیتی    ."نی بوده استشرایط انساان،  وی ایردلیل پذیرش طرح من از س دارد. هیچ راه حلی وجود ن

 همواره و مکرر می گفت، آنها نمی توانستند این طرح را با مسایل دیگر ترکیب کنند. 

دیگر    نخست وزیر حسین موسوی هم فردی نبود که به راحتی بتوان با او گفتگو کرد. همانگونه که بر همان مواضع

موشک ایرانی که اخیرا بغداد را هدف  "یژه از من خواست به عراقی ها بگویم:  به ورهبران ایرانی تأکید می کرد،  

شیمیایی   سالح  با  و  ها  خشونت  این  با  که  است  فکر  این  به  صدام  اگر  نیست.  ایران  موشک  آخرین  گرفت  قرار 
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کند که به  جاد  ن تنها می تواند نیرویی در ایران ایخود را حفظ کند در اشتباه است. اینگونه عمل کرد   تواند  می

 ."م ایران بینجامد جنگ ادامه دهد و به اتحاد مرد

رئیس مجلس بود که نقش    1خرین مقام ارشدی که با او در این ساعات هیجانی دیدار کردم، هاشمی رفسنجانی آ

  بر آن بودم تا او را به   لبنان داشت.موثری در گفتگوهای پایان جنگ و پس از آن آزادسازی گروگان های غربی در  

ن موقعیت، خشک بود، طرز برخوردی که او  ول شگفت انگیز بود. رفتار او در آحضور او در وهله ا  ی بشناسم.خوب

گروه وسیعی از روزنامه نگارانی که در خالل مقدمات گفتگو حاضر بودند، داشته باشد. نخستین  می خواست نزد  

چرا که شرایط جدیدی به   را دشوارتر می کند تحد  انقالب، وظیفه سازمان ملل م" : ود کهاظهار نظر رفسنجانی این ب

آ می  کرد:  "وردوجود  اضافه  او  ساز".  رأس  در  انقالبی  شخصیت  باشد یک  کمک  تواند  می  متحد  ملل  اما    ."مان 

در آن صورت من هم    به او پاسخ دادم که اگر انقالب برای عدالت و پیشرفت باشد   متأسفانه من از این دست نبودم.

در موقعیتی که جنگ به ایران تحمیل شده است هیچ راهی برای مقایسه    انی می گفتفسنجدر پی آن هستم. ر

اتفاق نیفتاده بود چنین کنم( چرا که اسرائیل از سوی   وضع ایران با اسرائیل وجود ندارد )که هیچ گاه برای من 

جنگ  در  ها  آن  با  که  است  شده  محاصره  ک   همسایگانی  است  آن  برای  نفسه  فی  انقالب  تناست.  متجاوز  ه  بیه 

ور شد که برای ایران امکان استفاده از سالح های شیمیایی  . رئیس مجلس به صراحت یادآتواند فراموش شود نمی

های   سالح  با  خود  به حمالت  ها  عراقی  اگر  حتی  و  نکند  استفاده  ها  آن  از  هرگز  که  دارد  آرزو  اما  دارد،  وجود 

کرد تا عبارات را با این جمله  الیتی وزیر امورخارجه دخالت  د. ودست به این کار نخواهد ز دامه دهند،  شیمیایی ا

تصحیح کند که ایران نمی خواهد سالح شیمایی تولید کند. رفسنجانی به هر روی اصرار داشت که آنچه او مورد  

 از سالح های شیمایی نیست. نظرش بوده همان عبارتی است که به کار برده است: ایران طالب استفاده

ن را ندارد که به این واقعیت اعتراف  قاد داشت. او می گفت شورا جسارت آامنیت انت  شدت از شورایبه    رفسنجانی

هایی را که من به شورا درباره حمله به اهداف غیرنظامی و  تجاوز است. از سوی دیگر او گزارش  کند که عراق م 

نظر او من تنها فردی بودم که    ست. به اند  می ، مالحظه کرده و آن را بی طرفانه  وضع اسرای جنگی ارائه داده بودم

 
یدم. درگزارش ها سفر آقای خاویر پرز  نیم صبح به مجلس رسساعت شش و  :  می خوانیم  چنین  هاشمی رفسنجانی  1366خاطرات سال  در    -   1

ام  دکوئیار دبیرکل سازمان ملل متحد در رأس اخبار است. ظهر آقای بشارتی قائم مقام وزارت امورخارجه آمد و گزارش سفر به چین را داد و پی 

هار  صورت مأیوس شدن شورای امنیت اظیم و از فشارها در  ا با دست خالی برنگرداننخست وزیر آن کشور را آورد که دبیرکل سازمان ملل متحد ر

ارت امورخارجه آمد. مذاکرات انجام شده با دبیرکل تاکون را توضیح داد. سپس با آقای دکوئیار مالقات  زی از ونگرانی کرد. آقای سیروس ناصر 

ز معرفی شود و سپس دیگر امور.  ی خواهیم اول متجاوسپس کارهای دیگر و ما ممفصلی داشتیم. آن ها می خواهند ابتدا آتش بس پذیرفته شود  

آخر کار، جلسه را خصوصی کردیم. من و دبیرکل و آقای سیروس ناصری به عنوان مترجم. قرار بود دکتر والیتی هم باشد. معاون دبیرکل گفت  

ا نمی پذیرد و من تهدید کردم،  کرد که شورا این ر  تر انجام شد. او تهدید  اگر والیتی باشد، او هم باشد و لذا والیتی هم نماند. مذاکرات صریح

بیسج عمومی می دهیم و جنگ را جدی تر می گیریم. سرانجام بنا شد بگوید احساس من این است که اگر کمیته شناسایی متجاوز تشکیل شود،  

و شود  اعالن  کمیته  کار  نتیجه  تا  داشت  نخواهد  ها  در جبهه  تحرکی  بود.  ایران  خواهد  بس  آتش  رفسنجا  سپس  هاشمی  و  نی،  اکبر  کارنامه 

 .270و    269(، صص1389، به اهتمام علیرضا هاشمی )تهران: دفتر نشر معارف انقالب،  : دفاع و سیاست1366سال  خاطرات 
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تا حمالت به مناطق غیرنظامی و   او گفتم که بیشترین تالشهایم را به کار خواهم بست  به  حقیقت را می گفت. 

، بلکه وظیفه  استفاده از سالح های شیمایی را پایان دهم اما این وظیفه من نیست که تبعات جنگ را کاهش دهم

ماده ای که پیشنهاد کرده بودم از این منظر روزنه ای بود.    هشت طرح    نگ بدست آورم. ان جدارم راه حلی برای پای

توافق صلح آمیز جلب کنم.   تنها طرف ها را به یک  ارائه نکرده بودم بلکه می خواستم  من یک راه حل جادویی 

برای من بود. او گفت نصیحتی  ت  پاسخ رفسنجانی سخت  نباید اشتباه دیگران را  با متجاوز و    کراردارد؛ من  کنم، 

رخورد شود و تنها راه حل جنگ در این معنا نهفته است. من گفتم که موفقیت به عزم همه  قربانی نباید یکسان ب

 طرف های مربوطه بستگی دارد. 

دیگر دیدارها، صدام را    ار و نه در روز بعد در بغداد بودم و بدون معطلی با صدام حسین مالقات کردم. نه در آن دید 

ندیدم.  ردی  ف وزارت    درکاریزماتیک  دبیرکل  معاون  زمان  آن  در  که  کتانی  عصمت  و  عزیز  طارق  مالقات  این 

بردار  ام این ند و مترجم حضور داشتورخارجه بود و یک یاداشت  با صدام داشتم، در  . مثل همه مالقات هایی که 

دداشت و یا راهنمایی نداشت و  ، یای گفت. او با چرب زبانی صحبت می کرددیدار تنها رئیس جمهور عراق سخن م

دانست چه می خواهد بگوید. او به نوعی گزافه گو بود اما به نظر شنونده خوبی بود. در گفتگو با او حس  دقیقاً می  

ود را  طحی خ روشی توأم بود و گرایش های س مردی کامالً مقتدر را منتقل می کرد که خطوط صحبت او با فضل ف 

آ به  توجه  درباره  ب  چه ت  نچه طرف صحب با  کردن  نظر می رسید وعظ  به  او  مأموریت  آشکار می کرد.  بگوید،  اید 

 1اعمال حق به دیگران باشد.

به طور قطع ادعای صدام حمایت قاطع او از صلح بود. به عنوان دبیرکل هرگز ندیدم کسی غیر از این اظهار کند. او  

بانتظار داشت مادام ک قرار ندهم که بر    پذیرش هیچ چیز تحت فشاررای  ه از صلح سخن می گوید، من عراق را 

د توسعه طلبی بوده  ایران همیشه در منابع عراق درصد "او مدعی بود که:    کشورش تأثیر بگذارد.  استقالل و بزرگی 

دولت خود   تبریاست.  پیام  عراق  که  هنگامی  کند.  می  تربیت  قانون  به  اعتنایی  بی  با  استقرار  را  مناسبت  به  کی 

آ بی  ی  ، براداد که جهان اسالم ان فرستاد، تهران دستی تکان داد و پاسخ  ایر  جمهوری اسالمی  ماده است.  دینان 

هنگامی که او کشورهای خلیج فارس را نصیحت می کرد که انقالب ایران را به رسمیت بشناسند، ایران حتی تحت  

ورد. ایران  را تحت نفوذ در آداد  ار داد که بغن قررا بر آر فشار خود  هدایت رئیس جمهور قبلی، ابوالحسن بنی صد 

از   از مرزها گذشتند، مورد    22ایستگاه های مرزی عراق را پس  العملی  سپتامبر، روزی که عراقی ها طی عکس 

 
کرد.:    ی منتشر شده است مراجعهیکی از آخرین کتاب هایی که به تازگی در مورد زندگی و شخصیت و برای مطالعه درباره صدام می توان به    - 1

انتشارات ثالث، چاپ    ترجمه بیژن اشتری، )تهران:  ،زندانی در کاخ خودش  ،صدام  و ویل باردنورپر،  صدام، از ظهور تا سقوطش  ان کاگلین،ک

 . این دو کتاب توسط بیژن اشتری و در قالب یک کتاب دو جلدی ترجمه و چاپ شده است. (1400اول،  
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او باید به دقت،    وردن پایه های دولت او قرار داد امالً فشار خود را بر به لرزه درآ. هنگامی که ایران ک"حمله قرار داد

 می یافت.  ران شنیده بودم، درر تهسخنانی را که من د

کشتار باشد،  دولت عراق به سهم خود با هر اقدامی که می توانست جنگ را کوتاه کند و طرحی برای پایان دادن به  

عراق  کرد.  می  در   همکاری  دو طرف  تعهد  و  المللی  بین  مرزهای  به  ارتش  دو  نشینی  عقب  زمینه    تنها خواستار 

د داخلی  امور  در  نکردن  کار  ماد آ  ،صدام حسیناو،    است.  یگری دخالت  شانس  ایران  دولت  به  تا  بود  در  ه  کردن 

او بدهد.  را  صلح  ه  راستای  به  که  کرد  نمی  موافقت  اقدامی  هیچ  جنگ  ر  با  شدن  طوالنی  به  توانست  می  روی 

 بینجامد.

ت تأثیر  ز تحیده شود و توقف کشتارها دیگری را نیوجوه سیاسی مشکل می تواند با یک خط پیچیادآور شدم که  

این  که  دانستم  می  اما  دهد.  انجام    قرار  ای  گونه  به  را  بعدیش  اقدام  باید  امنیت  شورای  که  است چرا  غیرممکن 

کید  ، به جای آن دوباره بر موضع خود تأباز نگفترا  داشت. صدام این   یمتجلی بی طرفی را    داد که برای ایران می

بین المللی ناسازگار    یت ارضی عراق را تهدید کند یا با قوانینتمامبیرکل نباید موضعی را تعقیب کند که  کرد که د

مین کند مشروط بر اینکه  اده است امنیت مرزهای ایران را تأماو گفتگو را با این تأکید تمام کرد که عراق آ باشد.  

ورد این در مغداد با طارق عزیز داشتم احساس مرا  امنیت خود عراق تهدید نشود. در گفتگوهای بعدی که من در ب

   کاهش نداد.، ن و بغداد به هیچ کجا نرسیده استکه سفرهایم به تهرا

 تشدید جنگ

وادارد،  به پذیرش شرایط خود  ایران را  اینکه  برای  به ویژ   صدام حسین  با حمالت  فشار خود را در خلیج فارس  ه 

در  . تهدید علیه کشتیرانی  نبوده خارک شدت داد. این استراتژی موفق  هوایی به پایانه اصلی نفت ایران در جزیر 

جنبه بین المللی می داد. عراق حمله به کشتی ها در خلیج فارس را در    خوردها  و   خلیج فارس به طور جدی به زد

ار می  کرده بود که موشک ها بدون اخطاعالم   "مناطق انحصاری"ه طور رسمی آن را آغاز جنگ شروع کرده بود و ب

گاهی از اینکه عراق این کار را کرده است تالفی را  به هر روی بدون آ   1984سال    در  رانتوانستند آسیب برسانند. ای

 آغاز کرد. 

گیری های نظامی در دریا  بین المللی استوار است که به در  ت این کشور بر محور قوانینعراق مدعی بود که سیاس 

  رایط نبرد مسلحانه می دهد. در ش ای استقرار یافته را با یک طرف جنگ  مربوط می شود و اجازه حمله به موشک ه

آ با  من  سازمان  موضع  که  نداشت، نچه  توفیری  بود،  آن  بر  متحد  ق   ملل  نظر  از  عراق  عمل  که  بود  وانین  این 

 المللی توجیه پذیر نیست. بین
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آ از  هم  زمینی  سال  نبردهای  کر  1986غاز  اعالم  ایران  که  هنگامی  یافت،  شیمیایی    ،دگسترش  حمالت  عراق 

رفتن بصره آغاز کرد. من نگرانی رو به افزایش خود را  اده است و خود حمله ای بزرگ را برای گام دجدیدی را انج

تصویب کرد،   1986را در فوریه   5821به دلیل این تحوالت به شورای امنیت که در این راستا قطعنامه به درد نخور 

درباره مسئولیت حمله  اعالم کردم. همچنینی هیأتی تخص تحقیق  برای  به مدارک  شیمیصی  مأمور کردم که  ایی 

 .بر استفاده عراق از سالح های شیمایی دست یافت آشکاری دایر 

آ   حمالت اما تأثیر  یافت  امنیت  برای مدتی کاهش  بود. در این ماه ها اعضای دائم شورای  ناچیز  ن بر شدت نبرد 

نجامد دعوت  اند به تداوم نبرد بیی تواز اقداماتی که ملت ها را به پرهیز  ضمن حمایت از قطعنامه های تکراری، دو 

این   می کند و در یک سطح دیگر آن ها را دعوت می کند که از اقداماتی که جنگ را طوالنی می کند بپرهیزند. در 

تسلیحاتی به  و فروش سیستم های پیشرفته    2به طور قابل مالحظه ای دگرگون شد   میان برخورد فرانسه با ایران 

ع حاصل شد که آمریکا نیز به ایران سالح  ه که به عراق هم فروخته بود. همچنین اطال نگونایران را آغاز کرد، هما

 رسانده است.

  -من کامالً به غلط می پنداشتم که واشنگتن درصدد اعمال یک سیاست دامنه دار مبتنی بر روابط مطلوب با ایران 

یور نورث و  لی رسانه ها روی اقدامات اوبرخ  س از پایان جنگ می باشد. دریافتم که پ   -در رقابت با اتحاد شوروی  

برخی از آن ها    در مناسبات خوبم با نمایندگان ایران این احساس را یافتم که   رابرت مک فارلین تکیه می کنند.

نوگرایان و عوامل تندرو در موضع قدرت تفاوت بین  از دیگران عقالیی هستند.  ا  بیشتر  ایی  یران برای من معندر 

 ت. نداش 

عطاف و سخت بود. در همان زمان عراق از پشتیبانی قابل توجه مالی دولت های عرب و  غیرقابل ان  یرانسیاست ا

برخوردار بود که آن را قادر می کرد که بجنگد. باید یادآور شوم که همانگونه    3سالح های ارسالی از سوی غربی ها 

 
 رسید. ه اتفاق آراء به تصویب  ب  این قطعنامه - 1

ایران( به نظر جای تأمل و بررسی دارد. از مواضع  رفتار شن  - 2 المللی )با  که   این کشور در مذاکرات وین  آشنایاسی فرانسه در مذاکرات بین 

به   1960دهه    ردید که دمشخص گر  هد هستیم. با انتشار اسناد شرکت نفت فرانسهشادر سال های دور نیز رفتاری کم و بیش مشابه  ،  بگذریم

  ل تهای نفتی بر سر قیمت نفت تواق حاصبا شرک  مذاکرات میان اوپک )به رهبری ایران و در زمان دبیرکلی فواد روحانی(در  توافقاتی که  دنبال  

برای اعمال خواسته    با ابراز مخالفت و تالش  تغییر نام داد(  Totalبه    CFPشرکت نفت فرانسه از    1980)در دهه    فرانسهشرکت نفت  شده بود،  

ی پس  ی سیاست نفتی ایران در دهه هایی درباره ناگفته غالمرضا تاجبخش و فرخ نجم آبادی،    ه بن بست می رساند.خود، مذاکرات را ب  های

)اوپک  شدناز ملی  نخستین دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت  فواد روحانی  یادداشت های  ( )تهران: نشر نی، چاپ اول،  و 

 .113ص  ، (1393

ای تسلیحاتی آمریکا از عراق، در مقایسه با آنچه که شوروی، فرانسه و چین انجام می دادند بسیار ساده تر و  ا می گوید: حمایت هجک استر   - 3

ادند اما آنچه که  میلیارد دالر سالح به عراق د  6میلیارد و چین    17میلیارد، فرانسه    40تا    30اندک بود. آنگونه که رازو تخمین زده، شوروی بین

میلیون دالر محدود می شد(. اما از آن طرف، سالح    60میلیون دالر )سهم بریتانیا به    250ت، در بیشترین حالت، حدودا به این کشور فروخ آمریک 
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مل تداوم  به این ددیگاه رسیدم که ایران عا  1985جنگ دانسته ام، در تابستان    آغازگرکه همواره عراق را به عنوان  

 ن است.  آ

دیگر   شدن  درگیر  امکان  فارس،  خلیج  در  جنگی  ناوهای  دیگر  و  شوروی  اتحاد  متحده،  ایاالت  افزایش حضور  با 

تهدیدآمیزتر شد.  ا درهقدرت   کر   1986اکتبر    3در    منطقه  امنیت سخنرانی  که آن  در شورای  داشتم  اعالم  دم. 

پافشاری ایران برای   ،ت وسیع آن دارد المللی نگرانی موجهی نسبت به خطرای جنگ، جامعه بین نسانسوی نابودی ا

جنگ    به پایان رساندن جنگ از راه نظامی وضع تهدید آمیز را تجدید می کند. برنامه گام به گامی که در راه پایان

کوردی  مه شورای امنیت رطعناق  6  رکت کرده بودم پیشرفتی در پی نداشت.ن حدر طرح هشت ماده ای به سوی آ

مادگی کرده است که با قطعنامه ها  است. در ادامه گفتم؛ عراق اعالم آمحسوب می شود اما هیچکدام اجرا نشده  

امن بپذیرد چرا که شورای  را  ها  آن  تواند  است که نمی  کرده  اعالم  ایران  دیگر  از سوی  اما  با  هماهنگ شود  یت 

هر    یگر بر شورای امنیت است کهردی نداشته است. اکنون بیش از هر زمان دبرخونگرانی های بنیادین این کشور  

کنند. همکاری  توافق  یک  به  رسیدن  برای  متحد  ملل  سازمان  با  طرف  با    1986اکتبر    8در    دو  امنیت  شورای 

   .  قطعنامه های پیشین بود واکنش نشان داد که تکرار  5881قطعنامه 

 تغییر مسیر باد 

گ جهانی دوم  با چنین جلوه ای به کار گرفته نشده بود و از زمان جنول سالح های شیمایی  نی ااز زمان جنگ جها

غرق نشده بود. بر من کامالً آشکار بود که خطر نهفته در    ری از سوی نیروهای متخاصمانیز این همه کشتی تج

   آب های مجاور می رسد افزایش می باد.منطقه با افزوده شدن هر کشتی جنگی که به 

 
همین روش تهیه شده  میلیون دالر بود و سهم سالح های بریتانیایی هم که به   650آمریکایی که از راه یک کشور ثالث به ایران می رسید، حدود 

ن: بنگاه  تهرا)  ترجمه علی مجتهد زاده  ،چرا ایران به ما بی اعتماد است؟؛  انگلیسی هاست   کار کارِجک استرا،    د.میلیون بو  600حدود  بود  

سند و منبعی می گوید که استرا برای ذکر این آمار و ارقام به هیچ  البته مترجم کتاب    .228(، ص1398چاپ سوم،  ترجمه و نشر کتاب پارسه،  

 : شدمی با  رازو  ی یرپ  کتاب،  منبع مورد اشاره استراشایان ذکر است که    کند.اشاره نمی  

Pierre Razoux, The Iran-Iraq War, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2015). 
ایرج  زاد، دیپلمات پیشین می باشد.    نوشته ایرج پزشک  "دایی جان ناپلئون"  کتاب استرا،  عنواناندگار ادبیات فارسی در ارتباط با  یکی از آثار م

عات و مطبوعات استخدام گردید. در  با مقام وابسته در اداره اطال  1336در سال   ،پزشک زاد فارغ التحصیل حقوق قضائی از دانشگاه دیژون فرانسه

وین،    1339سال   در  سوم  در چک  1341دبیر  سوم  کارگزی  1344  سلواکی،دبیر  اداره  استخدام،  معاون  شورای  دبیر  سپس  و  معاون    1344نی 

با مقام  1356در سال  و  کاردار در الجزیره و بعد سرپرست اداره سوم سیاسی،    1352سرپرست اداره اطالعات و مطبوعات،  1348سرکنسولگری ژنو،  

برای دوره  زاد   پزشکپایان داده شد.    به رابطه استخدامی وی با وزارت امورخارجه1359سال    نگی و اجتماعی بود. درل امور فرهسفیری مدیرک

 . مدخل حرف پ ،پیشینموجانی و سخایی،   طوالنی سردبیر نشریه سه ماهه وزارت امورخارجه بوده است.

را به    "جعفرخان از فرنگ برگشته"  کرد که نمایش نامه نام آشنای  نیز یاد  از حسن مقدم دیپلمات خوش ذوق دیگردر کنار پزشک زاد، باید  

 ر درآورده است. رشته تحری

 این قطعنامه به اتفاق آراء به تصویب رسید.  - 1



32 

 

برگزاری نشست مطبوعاتی  ز  رو از  تا    ،1987ژانویه    13در  قبل  دادم  از مشاورانم تشکیل جلسه  با گروه کوچکی 

ببینم راجع به جنگ چه می توان گفت. این به طور عمومی پذیرفته شده بود که تقاضای جدید از سوی دبیرکل به  

پناهی سهم مرا نشان خواهد داد.  د و تنها بی  باش   ر این شرایط کافیبه جنگ، می تواند دجناح ها برای پایان دادن  

یک اقدام محکم از سوی شورای امنیت می توانست بن بست تالش های صلح را بشکند اما شورا نزد ایران اعتباری  

آم ناتوان می  به جنگ  دادن  پایان  برای  نظرم  به  و  آنداشت  مید.  بودم که در مسکو  در آغاز  گاه  خائیل گورباچف 

استفاده از سازمان ملل متحد برای حل مسایل جهانی    است و به   1یاست خارجی اتحاد شوروی زی س فرایند بازسا

وزرای امورخارجه ایاالت متحده و اتحاد شوروی در مورد وضعیت   همچنین می دانستم  اهمیت بیشتری می دهد.

بآتا  ه اند )عراق مشورت کرده اما تنها موافقت کردو    ایران که جنگ فاتحی نداشته    ودم(نجا که من اطالع یافته 

  باشد.

در این شرایط این فکر تقویت شده بود که حاال زمان وارد کردن فشار بر شورای امنیت برای بازشناسی خود به  

شینیان  ولیت عمومی آن هاست که پیعنوان نهاد مسئول برقراری صلح و گفتگو با پنج عضو دائم برای بررسی مسئ

یکی از مشاورانم، تصمیم گرفتم شورا    2اترلین اشته بودند. به پیشنهاد جیمیز س ن گذ ن ها این وظیفه را بر دوششاآ

را به تشکیل جلسه در سطح وزرای امورخارجه )که پیش از این در طول تاریخ تنها دو بار صورت گرفته بود( دعوت  

ایرا بر سر جنگ  تا  نقکنم  و  و عراق گفتگو کنند  توانش ویژن  اعضای دائم می  را که  ای  اه  یفا کنند مشخص  ند 

 نمایند. 

)سخنگوی مطبوعاتی گام هایی برداشته    1987انویه  ژ  13  مطبوعاتی ش بینی می کردم در نشست  همانگونه که پی

مورد جنگ   آیا سکوت سازمان ملل متحد در  انجام می شود(، یک خبرنگار پرسید؛  کار  این  تا مطمئن شود  بود 

ظر شخصی در این مرحله  کاری ناتوان است؟ من پاسخ دادم که از ن م هرو عراق به این مفهوم است که از انجاایران 

ور منطقه شاید در مالقات ن راه پایان دادن به شرایط تأسف آنیاز به گفتگو در باالترین سطوح سیاسی است و یافت

وضع  که   به شدت به این نشست نیاز داریم چرا  اکنون  جه کشورهای عضو شورای امنیت باشد.فوری وزرای امورخار

دی وجود دارد که شورا موظف است به سرعت ممکن با آن برخورد کند. در  فوق العاده جدی است و در اینجا تهدی

 
تحول و  از    مباحث خوبیتفاده قرار گیرد و  ، می تواند کماکان مورد اسجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنیکی از کتاب هایی که با و  - 1

خارج  ت تعهدارجی شوروی در قبال اروپا،  انستان، سیاست خاشوروی به افغتهاجم  زمان گورباچف،    سیاست خارجی اتحاد شوروی درصالحات در ا

ابط اقتصادی خارجی شوروی و مقایسه  رو   )به عنوان یکی از عوامل فروپاشی شوروی(،  د به مناقشات آنواز توان اتحاد شوروی در جهان سوم و ور

تفکر نوین سیاسی در سیاست خارجی شوروی:   : کورش احمدی،می باشد  این کتابآن با سایر قدرت های بزرگ ارائه می دهد،  تطبیقی  

ان گورباچف  بهمچنین برای بررسی سیاست خارجی اتحاد شوروی از ز (.1369)تهران: نشر قومس، چاپ اول،    مبانی نظری و بازتاب های عملی

،  چهارم وسسه اطالعات، چاپ  ، ترجمه فریدون دولتشاهی، )تهران: انتشارات مخاطرات میخائیل گورباچفچف،  میخائیل گوربا   :به  دمراجعه شو

 . "اتحاد شوروی و جهان در حال تغیر" (، بخش سوم با عنوان  1395

2 - James S. Sutterlin 
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ی باید نسبت به مسئولیت های خود  سران ایاالت متحده و اتحاد شورو   ؛پاسخ به سوال دیگری در این رابطه گفتم 

آن ها دو    جامعه بین المللی نیز تعهداتی دارند.  و بهکنند که تحت منشور چه وظایفی دارند    گاه باشند و درکآ

دارد.   نقشی  امنیت  شورای  که  چرا  کنند  برخورد  مشکالت  با  توانند  می  که  دهند  نشان  باید  و  هستند  ابرقدرت 

ها   د، این وظیفه آنهاست. آناعضای دائم وظیفه دارند بکوشند راه حلی برای مشکالت مربوط به صلح و امنیت بیابن 

به همین دلیل است که آن ها از قدرت وتو برخوردارند. قدرت    الفات بین المللی به توافق برسند و اخت سر    باید بر

مشکالت   آمیز  صلح  حل  راه  برای  توافقی  به  رسیدن  راستای  در  باید  ها  آن  که  گوید  می  تلویحی  طور  به  وتو 

 ن ها داده شده باشد.آ  د بهبت عضویت در سازمان ملل متحست که باالمللی کار کنند. وتو چیزی نی بین

در   بعد  روز  دو  امنیت  شورای  عادی  شبانه  نشست  شد.    15برنامه  برگزار  را  ژانویه  فرصت  برنامه،  این  در خالل 

  نجا که تشدید جنگ در این روزها را در از آغنیمت شمردم تا موضوعی را که بعداً تعقیب می کردیم، طرح کنم؛  

که تصمیم هایی جدید بگیریم  خود بپرسیم که آیا زمان آن نرسیده است    ه ازپیش خود می بینیم، باید شرافتمندان

از رئیس شورا و سفرای پنج عضو    تأکیدات مکرر شورا هماهنگ کند...  که بتواند سیاست ها و اقدامات جهانی را با

اقامتگاه من دیداری داشت بردائم دعوت کردم که روز بعد در  تا درباره گام های جدیدی  باشیم  ایان جنگ  ای په 

 بحث کنیم.  

برای   را  به تشویق من کار  بود که  دائم شورا  و سازنده مشورت میان پنج عضو  فرایند هماهنگ  این سرآغاز یک 

مان ملل متحد را  رسیدن به هدف مشترک در چارچوب صلح منطقه ای را آغاز کردند. این دوران جدیدی از ساز

امنیت گروهی، آنچه ساز"  ؛یدادنشان م بود و اساس همکاری میانبر اساس آن تشکیمان  مفهوم  اعضای    ل شده 

المللی بین  امنیت  تهدیدات  با  برخورد  در  زمین"بود   دائم  این  در  تنها  سال  .  در  یعنی  1987ه  از    42،  سال پس 

 رایید. به واقعیت گ -شاید برای نخستین بار  -تشکیل سازمان ملل متحد چنین تفاهمی 

همیت سرنوشت ساز پیشرفت فرایند  دائم به این محدود شده بود که ا  عضای شخصیت و شأن سفرای کشورهای ا

توافق چندجانبه در میان کشورهایی که پیش از این در مقابل هم قرار گرفته بودند، فراهم شود. آن ها هر کدام  

تا آنجا که می توانم بگوی و  تنها  روش شخصی خود را داشتند  یافتن ریک خواست مشترک داشتند و آ م  اهی  ن 

ت دلیلی برای  می کردند. هیج وق فکر د دن به جنگ و یافتن علت بود. سفرا به راه خود در فرایند جدیبرای پایان دا

توانست   ن ها به هر روی وظیفه داشتند نقش های رضایت بخشی را در راهی که صلح میشک کردن نیافتم که آ 

 ه دهند.در آن جاری شود، توسع 
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-که درجه ژنرالی داشت و به این خاطر از نسل سرباز  بود  بود. یک نظامی  1ز والترز ورن  نماینده دائم ایاالت متحده،

دیپلمات ها بود. چیزی در رفتار و نقش او که وجه نظامی گری داشه باشد ندیدم. مردی که به لحاظ جمع آوری  

را بر    CIAور تا معاونت  زنهاافته بود و از مترجمی برای دوایت آی اطالعات و دوستان با نفوذ، وجه فوق العاده ای ی

با نفوذ برای  ک نماینده موثر برای ایاالت متحده در سازمان ملل متحد بود.  او ی  عهده گرفته بود.  مدافعی قوی و 

به   او  ایاالت متحده به سازمان ملل متحد جایی که آبروی  نزد  ویژسازمان ملل متحد به هنگام حمالت کنگره  ه 

آ شیانه جاسوسان کمونیست  را به سازمان ملل متحد به عنوان آ خود    اعتمادی  بی  دند ماده بومحافظه کارانی که 

دائم خود، پیشرفت های به دست آمده برای ایاالت متحده و جهان را    باال بود. او با همکاران پنج عضو   ابراز کنند، 

 ورای امنیت می دید. نشأت گرفته از همکاری با اتحاد شوروی در چارچوب ش 

م بریتانیا شخصیتی کامالً متفاوت داشت. تامسون یک شخصیت فاضل و دیپلمات بود.  ده دائینمان  2سرجان تامسون

به همان میزان که والترز دوست داشت داستان تعریف کند، تامسون به سخنرانی عالقه داشت اما چیزی معتدل و  

همکارانش دانست    یگر ز دامیان پنج عضو دائم را حتی سریع تر    خنثی. او هم به سرعت قدر فرصت همکاری میان 

عراق آغاز شده بود.  بی شک او تالش زیادی به  و    در ارتباط با جنگ ایران  فرایندی شد که  و به شدت هواخواه

 به سرانجامی برسد.  598یافتن قطعنامه  ینیت خرج داد تا فرایند رضایت اعضاء بر سر ع

سنتی چینی. او که ملبس  دارای ادب و تواضع رد،  بود. خوش برخو  3، سفیر لی لویه "نفره  5تیم بزرگ "عضو چینی  

ود، کم صحبت بود و در بیان دیدگاه های شخصیش عجله ای نداشت. با گذشت ببه لباس دیپلماتیک سنتی چینی 

با آ   زمان ثابت شد که تا وقتی او از موضع چینی ها عقب نماند، تحت دستوراتی است ایی که فرایند  ه  ن راه که 

 ت نکند.  د و توافقی که سرانجام حاصل شد، مخالفی برهمکاری را به پیش م

، شخصیت هایی قوی داشتند.  5و هم سفیر فرانسه، پی یر لویی بالن  4کساندر م. بلونوگوف لهم سفیر اتحاد شوروی، ا

کوشیدند و   بر عهده بگیرند نمیآن ها به خوبی با همقطاران خود همکاری می کردند و برای آنکه رهبری جمع را  

 وه انجامید.  ابطی سازنده میان گره رواین ب

ن هستیم که کشف کنیم  گفتم که ما نیازمند آ  )پنج عضو دائم شورای امنیت(   P5با سفرای    در نشست مقدماتی 

بر    من امکانات ایجاد یک گروه اضطراری برای تحقیق حرکت به سوی پایان جنگ ممکن است.  برای  آیا همراهی  

 
1 - Werner A. Walters 
2 - n ThomsonhSir Jo   
3 - Li Luye 
4 - Alexander Mikhailovich Belonogov 
5 - Louis Blanc-Pierre 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Li_Luye&action=edit&redlink=1
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آغاز  آنکه کدام کشور مسئولیت  در    جنگ   سر  و کدامیک مسئول اخالل  روند کشتیرانی در خلیج را داشته است 

ا و  است  بوده  دفارس  به  سالح  رساندن  کردن  قطع  مورد    و حتمال  که  آنچه  من  گمان  به  کردم.  مطرح  را  طرف 

گرفته شو  تصمیم  آن  اجرای  برای  که  داشت  نیاز  این  به  قرار گرفت،  قطعنامه های  موافقت  اساس  عنوان  به  نه  د 

 بیانیه های ریاستی. ی یابعد 

این   در  اما همه  بودند.  را پسندیده  امورخارجه  وزرای  ایده نشست  بود. همه  اما مثبت  واکنش پنج سفیر، سکوت 

برنامه ریزی شود.   با احتیاط  باید  بودند که چنین نشستی  نه، در چعقیده مشترک  این زمینه    ه تصادفی بود چه 

ه جنگ می تواند گسترش یابد  ر کرد که در آن نگرانیش را از بابت اینکمنتشیس جمور رونالد ریگان بیانیه ای را  رئ

ایاالت متحده گسترش چنین جنگی را به عنوان تهدید کلی  "او گفت:  ابراز کرد.    ،و امنیت منطقه را تهدید کند 

ن به عراق در  یوستاراضی عراق بازداشت و ایران را به پمه جنگ و اشغال  اریگان ایران را از اد"منافع خود می بیند.

 نگ فراخواند. زمینه یافتن راه حل فوری ج 

بعدی دعوت کرد.  ( مرا به گفتگو برای اقدامات P5پیش از سفر خود به کویت، سرجان تامسون از سوی گروه خود )

و    بر سر راه حل جنگ ایران   P5سون این نشست را سرفصلی برای مشورت ها و همکاری های  عقیده دارم که تام

در میان گذاشته بودم. برای    P5به راستی این نخستین نشست برای بررسی موضوعی بود که من با  د.  دان  عراق می 

ل به برگزاری نشستی در سطح  این نشست اقامتگاه تامسون به عنوان محل نخستین نشست ما مطرح شد. همه مای

تین موضوع باید دعوت به  سخه ن رای امنیت بودند، همه بر آن بودند ک مورخارجه کشورهای عضو دائم شوا   وزرای

آتش   خواهانیک  بریتانیا  سفیر  جز  به  همه  باشد،  در    بس  هایی  تفاوت  با  اگرچه  بودند،  سالح  ارسال  توقف 

ر می کنند که  خواستهایشان، سفیر چین گفت که هیچ دستوری در این زمینه دریافت نکرده است و دیگران فک

 هم دارد.   ی ر نسبت به برنامه های دیگردرگیین مقررات، بستگی به واکنش طرف های ل اتحمی

تش بس جدا از موافقتنامه ای که همه ترتیبات را در نظر گرفته باشد رد  هشدار دادم که ایران مطمئناً یک آمن  

تا مجازت هایی در  امنیت وارد کند  نیرویی به شورای  تواند  در سخنرانی خود در    نظر بگیرد.  می کند و این می 

به صراحت به کوتاهی و یأس ها اشاره کردم و گفتم که  عراق  و    شاره مستقیم به جنگ ایرانبا اسازمان ملل متحد  

میانجیگرانه که می تواند پلی بر   چالشی که مطرح است؛ دست کم برقراری آتش بس برای ممکن کردن تالش های

عهدی صریح برای  ف، تجلو می تواند صورت پذیرد، اگر دو طرروی شکاف میان دو طرف باشد، چنین حرکتی به  

 غاز جنگ پاسخ بگوید، داشته باشد. ری که می تواند به سوالی درباره آاضطرا پذیرش یافته های یک تشکل 

از اظهارات من استقبال کرده   یافتم که دولت  بعداً اطالع  اما  بود  ایران پذیرش چنین نشستی را رد کرده  اگرچه 

وزیر  طار  است. عزیر  گ ق  من  به  عراق  را    هک   فتامورخارجه  امنیت  شورای  امورخارجه  وزاری  نشست  کشورش 
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با   پذیرفته است و به طور کلی با اظهارات من موافق است. او به هر روی روشن کرد که هرگونه آتش بسی باید 

حل شود. تنها پس از  این چارچوب    عقب نشینی واحدهای نظامی همراه باشد. موضوع اسرای جنگی نیز باید در

 واقعی برقرار شود. گفتگوها می تواند برای یک توافق پایدار که  این اقدامات است

به مشورت های خود ادامه می داند اگرچه هنوز هدف های خودشان را واقعاً ترسیم نکرده   P5سفرای  ، ندر این میا

در    بودند. که  سفرای    11هنگامی  با  دیگر  بار  کردم،    P5مارس  که دیدار  گفت  نخست  تامسون    سرجان 

ت زیادی داشتند. تنها موردی  مد مشکالبوده است. آن ها با مسایل دیگری که پیش می آسازنده    شانهای مشورت

برای دو طرف است.  که آ میانجی  ترین  پذیرفتنی  دبیرکل  بود که  این  بودند  بر سر آن  توافق کامل  در  من  ن ها 

می توپ را بخواهد به زمین من  اقداه ام اما اگر شورای امنیت بدون هیچ ها بود  نپاسخ دادم که همواره در خدمت آ

 این بیشتر به یک تله شبیه است.  بازگرداند،

رئیس شور  در همان  از طریق  ایران  به سفرای  روز سفیر  امنیت  محور    P5ای  ایران در سه  موضع  داد که  اطالع 

برکنار شود،  1تواند خالصه شود:   می باید  ا2( صدام حسین  اراضی  (  به  نداردیران چشم داشتی  ایران    ( 3،  عراق 

 فوریه دبیرکل در کویت انجام شود، بپذیرد.   26منیت را که بر اساس بیانیه ست که اقدامات شورای اآماده ا

آوریل  در   ادامه حمالت شیمیایی، در  پیرامون  تحقیق  زمینه  ایران در  پافشاری  به  را    1987پاسخ  هیأت دیگری 

حات  ه اندازه کافی روشن می کرد که عراق تسلیرش بگیری گزارش گیج کننده بود. این گزا  مأمور کردم. نتیجه

شیمایی را برای جبران برتری نیروهای ایران به کار برده است و آن ها این کار را در صورت انجام هر عملیاتی از  

 فاع عراق بدل شده بود. سوی نیروهای ایران تکرار خواند کرد. تسلیحات شیمیایی به یک عامل اساسی در د 

   دائم   عضو تالش های پنج

فق شدند که در زمینه محورهای عملی یک قطعنامه به توافق برسند که شامل این  مو   P5سفرای    1987در مه  

 محورها بود: 

تش بس فوری را اعمال کنند و هرگونه اقدام  اه گفتگو، ایران و عراق باید یک آبه عنوان نخستین گام در ر •

 برند شده بین المللی عقب ب اختهمتوقف و نیروهایشان را به مرزهای شننظامی را 

 پس از آتش بس می تواند انجام شود فرایند کامل مبادله اسرای جنگی در مدتی کوتاه  •

 جامع و قابل احترام همکاری کنند  ایران و عراق باید با دبیرکل بر سر رسیدن به یک توافق کامل، •

ب • مشورت  طریق  از  باید  ددبیرکل  دهد ا  پاسخ  درخواست  این  به  کشور،  درباره  هیأکه    و  طرف  بی  تی 

 ت زد و خورد ها به کار گرفته شود مسئولی



37 

 

 بین المللی برای بازسازی جلب شود داده شود تا همکاری های   ان ویرانی ناشی از جنگ باید تشخیصمیز •

امنیت و ثبات در    تقویت  دبیرکل باید از طریق مشورت با ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه راه های •

 نجد منطقه را بس

 از اجرای این قطعنامه مطمئن شود  شورای امنیت در صورت ضرورت بار دیگر نشستی خواهد داشت تا •

این بود که چگونه شمول اجرا در رویدادی که یک طرف برنامه های آتش بس را    P5تنها اختالف میان اعضای  

ف شد. متن پیش نویس برای  ط حذ چین آن را رد کرد. بنابراین، این شرا  نپذیرد، بسنجد. چهار عضو پذیرفتند ام

در یک بیانیه رسمی پیشنهاد کرد که    1987ژوئن    30و دیگر شورا سپرده شد. رونالد ریگان در  بررسی به ده عض

او    شورای امنیت پس از پایان یافتن نیمه جوالی نشستی داشته باشد تا یک قطعنامه قوی و جامع را تصویب کند.

که را  محورهایی  موافق  همان  پنمورد  نیویو ت  در  سفیر  دبیرکل    رکج  که  و گفت  کرده  فهرست  بود،  گرفته  قرار 

 پرزدکوئیار از این کوشش پشتیبانی می کند. 

بیانیه ریگان در ادامه یادآور می شد که ایاالت متحده به طور کامل مشورت هایی را با سازمان ملل متحد بر سر  

  -فی باشد که در برنامه های آتش بست علیه هر طرجازاتحمیل م   برگیرنده   نجام می دهد که دریگری اقطعنامه د

اهداف تحقق نیافته دولت ریگان در خلیج فارس با توجه به این بیانیه؛ کمک به دوستان  عقب نشینی شرکت نکند.  

ران نمی تواند  صمیمیت ایعرب در دفاع از خودشان، افزایش شانس صلح به وسیله کمک به اثبات اینکه سیاست  

باشد،   آفراهعملی  ایران م  به اشغال و تجاوز عرو    وردن موافقتنامه جنگ  اراضی هر دو    اق که می تواند  به  نظامی 

  تژیک و جلوگیری از قطع جریان نفت اتحاد شوروی و نفوذ آن در این منطقه استرا  طرف پایان دهد، کاهش حضور

 را شامل نمی شد.  بود. بیانیه انتقادی از عملکرد عراق 

این    و با میخائیل گورباچف و ادوارد شواردنادزه در  ن، در یک دیدار سمی در مسکو بودم گاه ریدر روز صدور بیانی

گفتگو کردم. گورباچف که مثل همیشه او را فردی آگاه و اندیشمند نسبت به موضوعات می یابم، در این فکر  باره  

در خلیج فارس آغاز شود. من   آزاد مان ملل متحد بر سر امنیت کشتیرانی  بود که آیا ممکن است گفتگو ها در ساز

مهم که  ابر   گفتم  دو  بین  تفاهم  موضوع  این  در  نیاز  ابرقدرت،  ترین  دو  کامل  حمایت  است.  ضرورت  قدرت 

  آشکار اینکه   خیر رهبری ایران را به عنوان مدرک من قاطع بودن بیانیه اتأثیرگذاری قطعنامه شورای امنیت است.  

اشنگتن و مسکو باشد، و  ی کند مگر اینکه دلیل روشنی برای همکاریش نمتهران به صدای جامعه بین المللی گو

تقاضای من بسیایادآور شدم.   با احساس مسئولیت  گورباچف گفت که  اتحاد شوروی  ترتیب  ر بجا هست و به هر 

ای    منیت است. در گفتگوی جداگانه ا  شورای عمل خواهد کرد. او بر این فکر بود که بهترین کار تمرکز بر قطعنامه  

و گفت که بارها درباره  اتحاد شوروی یادآور شد    در همکاری بین ایاالت متحده و  با شواردنادزه، او اهمیت نقش مرا
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شولتز  با جورج  مشکل  وجود    1این  شود،  درباره جنگ صادر  مشترکی  اعالمیه  اینکه حتی  فکر  است.  کرده  بحث 

 از این دست ناموفق خواهد بود. اتی یران گیت )مک فارلین(، هرگونه اقدامداشت اما با ماجرای ا

 ادامه خشونت در دریا

نخست   های  ماه  خالل  که    1987سال  در  را    P5همچنان  خود  به  کار  حمله  کردند،  می  آغاز  قطعنامه  سر  بر 

از جنگ در خشکی م کشتی تر  ناوهای جنگی به منطقه، شوم  در ژوئن    ی آمد.ها در خلیج فارس و جابه جایی 

من تلفن کرد که بگوید هم اکنون با یک فرستاده قدرتمند ایران که از  ور پاکستان به جمه الحق رئیس ضیاء 1987

مده بود گفتگو کرده است. او این برداشت را داشت که ایران به اجرای  رئیس جمهور )آیت اهلل( خامنه ای آسوی  

ام بسیار عالقمند  ته  داش   سبت به امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پیشنهادهایی که من سال قبل برای اطمینان ن

ف  الحق گفت که او از فرستاده پرسیده است که آیا ایران آماده دخالت سازمان ملل متحد با این اهدااست. ضیاء  

وع  الحق تحقیقاتی درباره برخی جزئیات کرده بود که اگر پیشرفتی در این موض است و جواب مثب بوده است. ضیاء 

بخواهد  است  ایران ممکن  تنگفت  حاصل شود،  اما  پذیرد  تر صورت  در سطحی وسیع  دبیرکل  گوها  میانجیگری  ها 

 قابل قبول بود.  

تانکر کویتی را تحت پرچم خود ثبت خواهد کرد و آن ها از    11در پایان ژوئن ریگان اعالم کرد که ایاالت متحده  

کرد که همه ناوهای    نهاددر آغاز جوالی اتحاد شوروی پیشدند.  حمایت نیروی دریایی این کشور برخوردار می گر 

ارس خارج شوند. پاسخ ایاالت متحده به این پیشنهاد سرد بود. جیمز بیکر رئیس ستاد کاخ سفید  جنگی از خلیج ف

گفت که ایاالت متحده می تواند نگاهی تازه به موضوع بیفکند اگر اتحاد شوروی کشتی های جنگی خود را جابه  

که شورای امنیت در  یز تجدید نظر خواهد شد. تنها کار مشخصی  ها نا کند. حتی در طرح تغییر پرچم کشتی  ج

ن تقاضا شده بود حمله به جریان  را تصویب کند که در آ   552نامه  برخورد با مشکل صورت داد این بود که قطع 

 بود.   تجاری از بنادر در کویت و عربستان متوقف شود که به طور کلی بی تأثیر

 
شولتز در جایگاه وزیر امور    بود.  اعضای پر نفوذ کابینه ریگانه امریکا و از  شصتمین وزیر امورخارج  (George Pratt Shultz)  جورج شولتز   - 1

در جهت خارجه مهمی  نقش  خ،  به سیاست  سال دهی  در  آمریکا  پایانی  ارجی  سردهای  رواب جنگ  بهبود  با  و  از جمله   .داشت شورویاتحاد  ط 

امضای  تالش  از جمله مقام.  بود 1987در سال   بردای میان های هستهپیمان منع موشک های وی،  ارشد دولت رونالد ریگان بود که در او  های 

احضار   کنگرههای نمایندگان به  برای پاسخ به پرسش  1987مخفیانه سالح به ایران( نبود. با اینحال در سال  فروش    )فارلینماجرای مک ان  جری

و مشاوران   آژانس اطالعات مرکزی رئیس    های غربی بوده ودر برابر آزادی گروگان نایراشد. او در کنگره اعالم کرد که مخالف فروش سالح به  

 اند.  ن بارها به او دروغ گفتهریگا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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اوایل سال  کی دبا توجه به چنین اوضاع خطرنا اینکه سازمان ملل متحد چه    مطالعه محرمانه   1987ر  ای درباره 

تواند انجام دهد تا امنیت کشتیرانی تجاری برقرار شود در دبیرخانه انجام شد و در آغاز ژوئن از سوی این گروه   می

ملل  حت پرچم سازمان  یی تیروهای دریابودم. یکی این بود که ن  من با دو پیشنهاد روبه رو   )در دبیرخانه(  مشورتی

مأ از کشتی های  متحد  هاموریت حفاظت  گیرند. کشتی  بر عهده  را  توانس  تجاری  نیروهای  می  در چارچوب  تند 

که این عملیات می تواند با ریسک باالیی باشد و مستلزم  صلح عمل کنند. گروه دبیرخانه اعالم کرد    دریایی حافظ 

 بود.  این بود و خواستار اقدامات حقوقیاست. نظر گروه خالف  ی قوقحصادی و ت سیاسی، نظامی، ترابری، اقت خطرا

گروه  انتخاب دیگر این بود که به طور نمادین، همه کشتی ها اجازه بیایند پرچم سازمان را به اهتزاز در آوردند.  

ر  یر د وفقیت آن بستگی به خواست دو طرف درگدبیرخانه بر آن بود که این راه حل، تضمینی نخواهد داشت و م

آمادگی   و  متحد  ملل  سازمان  پرچم  کهپذیرش  دولتی  هر  برای  ها  مجازت  تحمیل  در  امنیت  را  آ  شورای  ن 

فکر می کردم در صورتی که عراق چالشی در این راه به    یللالحظاتی داشتم، بدواً به این دمن مپذیرد، داشت.   نمی

تی جدی بر سر تالش های  ن می تواند مشکالو ایرو نمی شود    به  ضایت شورای امنیت رووجود آورد، احتماالً با ر

ورد. اعتقاد داشتم که تنها راه حل واقعی مشکل در پایان دادن به  یت برای پایان دادن به جنگ پدید آ شورای امن

است.   نهفته  متقاعد شجنگ  توانم؛ من همچنین  اما حاال می  بگویم  توانستم  نمی  موقع  که  آن  بودم  ده 

در   سنگین  های  تنش  مهمی  خلیج ادامه  عامل  ب  فارس،  برای  ابرقدرت  دو  کردن  قانع  کاربستن    هدر 

استفاده از پرچم سازمان ملل متحد برای کشتی های    . 1نفوذشان در دو طرف است تا جنگ را به پایان ببرند

تأی امنیت  بار دیگر در زمان  د نشد. این  یتجاری در خلیج فارس هرگز به طور رسمی در شورای  بود که  پرسشی 

 فارس )حمله عراق به کویت( مطرح شد. خلیججنگ 

 5982تصویب قطعنامه 

عراق را  و    ن اشورای امنیت در سطح وزاری امورخارجه تشکیل جلسه داد تا موضوع جنگ ایر  1987جوالی    20در  

کند. بررسی  شود،  انجام  زودتر  ماه  شش  بودم  داده  پیشنهاد  من  که  فرانسه آنگونه  امورخارجه  برنارد    وزیر  ژان 

و وزاری خارجه دیگر اعظای دائم به جز اتحاد شوروی حاضر بودند. متن قطعنامه همانگونه  رئیس شورا بود  3ریموند 

 
 . از پرز دکوئیار نمی باشد  )در ادامه(مهم دیگر    مطالبپاره ای  و    برجسته کردن این مطلب - 1

ت، در حد فاصل مرزهای  پذیرف  1367تیر    26ان آن را در  به تصویب رسید.، ایرو به اتفاق آراء    1366تیر    29شورای امنیت در    598قطعنامه    - 2

ایران و عراق آتش برقرار شد و دبیرکل    1367مرداد    29نیروهای حافظ صلح )یونیماگ( مستقر گردید، در    (1367مرداد    17دو دولت ) میان 

در  سازم  متحد  ملل  تکمیل  1370آذر    18ان  از  پس  زاده،  ،  موسی  رضا  کرد.  معرفی  ایران  علیه  آغازگر جنگ  را  عراق  خود،  حقوق  تحقیقات 

   .432(، ص  1389)تهران: نشر میزان، چاپ اول،    سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت

3 - Bernard Raimond-Jean 



40 

 

موافقت کرده بودند از قبل به اعضای متغیر شورا داده شده بود. اعضای شورا در تصویب قطعنامه هم عقیده    P5که  

رأیی بر سر یک موضوع واقعاً مهم و دشوار    هیچ چیز مثل این هم"درخاطرات خود می گوید:ورج شولتز  جبودند.  

نیفتاده بود. کار سازنده در سازمان ملل متحد حاالل ممکن شده    ن در تاریخ سازمان ملل متحد اتفاقپیش از ای

ار  عضو دائم برای نخستین ب. من فکر می کنم این نشانه دستاوردی است که از اقدام شورا ناشی می شد. پنج  "بود

مسئولیتی   سر  گرفتند. بر  کار  به  صلح  خدمت  در  را  خود  توان  داشتند  عهده  بر  منشور  چارچوب  در  که    خاص 

بود   نیز گسترده شده  امنیت  در حال  تصویب این قطعنامه نشان داد که جنگ سرد که مدت طوالنی در شورای 

هاو سر جفری  است.  بریتا  1فروپاشی  امورخارجه  شد رانی خود خواسخن  در  نیاوزیر  شوار  اقدام  به  "  ؛ستار  تنها  نه 

از امید به تصویب قطعنامه ای درباره این جنگ، بلکه برای آینده در چارچوب احساسی گسترده    عنوان نشانه ای

  بشوم، حاضران را آگاه کردم که برای پایان   598تاز زمانی که کامالً متوجه نشانه های مثبت تصویب قطعنامه    ."تر

ه دولت های عضو باید با خواست های شورای امنیت که در متن  ی ملی و اقدامات همسیاست ها  ، دادن به جنگ

 قطعنامه بازتاب دارد هماهنگ باشد.

ریگان نامه ای فوق العاده گرم و دوستانه برای    598از تصویب قطعنامه    یش تنها یک هفته پ  1987جوالی    13در  

بینی اجماع   با پیش  فرستاد.  امنیتمن  ت   اعضای شورای  ادر  )که  از سفیو تضمین آصویب قطعنامه  را  والترز  ن  ر 

نوشت:   بود(  کرده  سوی  "دریافت  از  پیش  ها  سال  که  اهدافی  باالترین  به  متحد  ملل  سازمان  اقدام  این  با 

اعتال  بنیانگذا بود  شده  گرفته  نظر  در  و رانش  خود  شخصی  حمایت  مایلم  یابد.  از    می  را  ها  آمریکایی  این  همه 

  ستین گام است. نساندوستانه ای نختصویب چنین قطعنامه ا"   ؛ور شده بود کهآ ن یاد. او پس از آ"قطعنامه ابراز دارم

از مسئولیت  . بیشتر  "دبدون اجرای موثر و اگر الزم باشد، تحمیل، تصمیم تاریخی شورای امنیت بی معنا خواهد بو

بسیار سنگینی بود  وظیفه واهد افتاد. این بار بر دوش من خ، ه، شامل واداشتن دو طرف به پذیرش قطعنامبرای اجرا

االت متحده شامل کمک  داده بود که حمایت ای  اما او کسی را نمی شناخت که بهتر از من باشد. او به من اطمینان

   ورد نیاز است حتی بزرگ تر از آن چیزی چیزی خواهد بود که در هفته های آینده رخ می داد.شخصی او که م

قعاً سپاسگزار بودم  س جمهور ایاالت متحده خو نکرده بودم و وایت هایی از سوی رئیبه چنین اظهارات و حما  من

 که فهمیدم وظیفه پیشرو بسیار دشوار است.به ویژه وقتی  

ناهار کاری داشتم و بار دیگر به    P5سپتامبر و در جریان نشست مجمع عمومی با وزرای خارجه    26سه ماه بعد در 

راق پرداختم، که من در آن هنوز نقش یک دایره را میدیدم مگر  عو    ن به جنگ ایران داد   تالش ها برای پایانمرور  

 
1- Geoffrey HoweSir  
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وزیر  شد.  می  وارد  ای  تازه  اقدامات  امنیت  شورای  سوی  از  صرفه  امور  آنکه  کلمات  در  همیشه  که  شولتز  خارجه 

 جویی می کرد وضع را اینگونه توصیف داشت:

 واهیمما پایان جنگ را می خهمه  •

 م حمایت می کنی 598ه ما از قطعنامهمه  •

 بر عهده گرفته است حمایت می کنیم همه ما از دبیرکل مطمئنیم و کامالً از او در راه مأموریتی که  •

توافق و پذیرش قطعنامه ادامه  وردن دو طرف به سمت  م که او باید به تالش هایش برای آ ما عقیده داری •

 دهد 

نیاز داریم  در همین زم • ا  تحرکی در ان ما  ب شورای  اقدامنیت  تا  برنامه ریزی  ه خرج دهیم  مات اجرایی را 

 خارجه شواردنادزه با تکان دادن سر این گفته را تصدیق کرد( امور کنیم )وزیر 

 هیچ اعتراضی نبود.  ه آیا همه با نظر شولتز موافقتند؟من پرسیدم ک 

 مشکل اجرا

د  و کشور مورن ها باید از سوی د حاصل نشد. هر کدام از آ به خودی خود    598هیچکدام از پیش نیازهای قطعنامه  

این موضع،    نکه این موضوع حاصل شود، هر دو باید قطعنامه را می پذیرفتند. درموافقت قرار می گرفت و پیش از آ

قطعنامه شورا نوعی فرمان است و طرف ها انتخابی برای پذیرش آن نداشتند اما درخواست های شورا برای آتش  

( بی مانند بود اما غیرواقع بینانه بود که انتظار  598مه حاضر )اگر چه شرایط قطعنا  دیده انگاشته شده بود. بس نا

شود.  جاری  بعدی  های  تشویق  و  میانجیگری  بدون  بس  آتش  باشیم  توصیه    داشته  ها  آمریکایی  که  همانگونه 

شوروی و    گی کمی را از سوی اتحاد کردند، می توانست اجبارهایی پیش بینی شود اگر چه تحقیقات من آماد می

 وجه به سر تکان دادن شواردنادزه به عالمت تصدیق( برای این قدر دور رفتن نشان نمی داد. چین )با ت

تش بس و تخلیه نیروها به عنوان گام نخست  ی امنیت ارائه کردم که معنای آن آمن تعبیر خود را از قطعنامه شورا

ن ها بر  طرف و کسب توافق آ اری تماس با دو  رقراول من ب  یب می شد. هدف بود و پس از آن اقدامات بعدی تعق

و خواستار    سر زمان و ترتیبات این گام های نخستین بود. بی درنگ متن قطعنامه را برای هر دو دولت فرستادم 

آ سریع  برپاسخ  را  خود  آمادگی  و  کرد  استقبال  قطعنامه  از  و  داد  پاسخ  روز  دو  عرض  در  عراق  شدم.  ها  ای  ن 

فزاترین موردی که عراق بر آن پافشاری می کرد این بود که پذیرش  زحمت ا  اعالم داشت.مشارکت در اجرای آن  

بندهای  و اجرای همه  و کامل خواهد بود که زمانبندیبر اساس محتوای قطعنامه به عنوان موضوعی تفکیک ناپذیر 

ه  هفته را برای مبادل  8تش بس و  هایش پس از آز را برای تخلیه نیرورو  10عراق    .آن بر عهده طراحان آن است
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ماده  ن برای اجرای همه موارد قطعنامه آاسرای جنگی پیشنهاد می کرد اما بر این اصرار داشت که تا زمانی که ایرا

 نباشد، آتش بس به وقوع نمی پیوندد. 

ر  اتی در ژنو، والیتی وزیجوالی در یک نشست مطبوع  29سوی ایران بروز نکرد. به هر روی در   هیچ پاسخ رسمی از 

 پیش کشید که همه منفی بود:  در پاسخ به قطعنامه سه موضوع را امورخارجه ایران 

 مریکایی بود که تنها مواضع عراق را پیش می برد ر ایران این قطعنامه یک دستاویز آاز نظ •

  و   امن میزد و زد تنها به تهاجم ها دشورای امنیت را به یک جناح درگیری بدل می کرد و    ،این قطعنامه •

 را تشدید می کرد  خوردها

 طعنامه استقالل دبیرکل را محدود می کرد و مانع رایزنی های مثبت او می شد ق •

ن نتیجه مرگ  اهش یابد، افزایش یافت. بخشی از آنکه تنش ها در منطقه کبه جای آ   598پس از تصویب قطعنامه  

راق به طور  ن اعتراض داشت که عهمچنین ایرامکه بود.    ر شمار زیادی از حجاج ایرانی به دست نیروهای امنیتی د

از  می    مکرر  استفاده  شیمایی  های  های  مناطق  سالح  به  حمله  دوباره  آغاز  خاطر  به  را  ایران  هم  عراق  و  کند 

  نمایندگان اتحاد  والیتی دیداری را که قرار بود با او در ژنو داشته باشم لغو کرد.مسکونی مورد اعتراض قرار می داد. 

گفتگو کرده بودند و به آن ها گفته شده بود به تهران خوش آمده اید  ندگان مختلف ایران  آلمان با نمای  شوروی و 

قطعنامه   سر  بر  گفتگو  برای  نه  نیوی.  598اما  در  بریتانیا  دائم  که  و نماینده  داد  اطالع  من  به  فکر  رک  تاچر  بانو 

تیجه رسیده  بنابراین به این ن  قطعی به قطعنامه بدهد.  کند ایران دارد وقت تلف می کند و مایل نیست پاسخی می

بود که باید یک فکر جدی درباره اقدامات اجرایی بشود و شورای امنیت باید برای قطعنامه جدیدی به توافق برسد  

  ن بنابراین تأکید کردم همانگونه که در هفته های بعد هم مکرر انجام شد، م که یک تحریم تسلیحاتی را در برگیرد.

 است. P5وردن تفاهم کامل که کار اساسی به دست آ

در رهبری ایران  می رسید از سوی دو جریان متفاوت  اوت ایران با یک نامه پاسخ داد که به نظر    11سرانجام در  

داشت و دیگری که اساس ممکن برای گفتگو    598نوشته شده است. یکی از آن ها نگاهی کامالً منفی به قطعنامه  

موعه مالمت ها علیه ایاالت متحده و شورای امنیت،  پس از یک مجنامه  .  دادن به جنگ را می دید   در جهت پایان

(  2ت و امنیت در خلیج فارس،  ( ثبا1  عالقمندی ایران را به تعقیب چهار موضوع مستتر در قطعنامه ابراز می کرد:

ه از  اد اران مناطق شهری و استف( مالک های عملی برای پایان دادن به بمب3متجاوز در جنگ )عراق(،    تشخیص

 اسرای جنگی. ( مبادله4مایی، سالح های شی

مطرح نمی کرد و آتش بس مورد نظر شورای امنیت را هم    598نسبت به قطعنامه  نامه هیچ تأیید یا پذیرشی را  

کرده بود    را اعالم   1985ماده ای من در مارس    8بی پاسخ گذاشت بود و به جای آن، ایران حمایت خود را از طرح 

ود با من درچارچوب تالش های مستقل و رایزنی هایم ادامه دهد. بند پایانی  ماده است همکاری خآ و می گفت که  



43 

 

بی طرف شورای امنیت    نامه کامالً موضوع دیگری را می رساند. این بند به تالش سازنده و مشترک اعضای کامالً 

یادآ و  که اشاره  دارد  وجود  هایی  زمینه  که  شد  می  ا   ور  با  ایران  آن  اساس  در بر  خود  همکاری  طریق،    دامه  این 

 تواند شورای امنیت را به اتخاذ موضع درست رهنمون شود. می

بر من    ،به دور از همه لفاظی ها و تناقض هایی که به نظر می رسید  جلوه می کرد که دولت ایران  اینگونه  کامالً 

بود    598امه  برای محورهای قطعن  رد و آماده گفتگو با من می ک  اولیه خود را با یک آتش بس اعالم  حاال موافقت 

بدون اینکه عالقه داشته باشد چنین قطعنامه ای را رد می کند یا بپذیرد. برداشت خود را از موضع ایران به شورای  

طعنامه  آیا قدیدار و گفتم که حاال مقابل یک سوال کامالً روشن قرار داریم؛    P5امنیت اعالم کردم و با نمایندگان  

شده نوشته  بس  است،   منسجم  توانیم  بند می  آ ته  اجرایی  های  روش  و  کنیم  باز  را  آوریم؟ی  دست  به  را  من    ن 

ه گفتگو بر سر موضوعاتی هستم که آن ها  ماداند آ پیشنهاد کردم که اختیار الزم را داشته باشم تا بگذارم ایران بد 

بپذیآ ایران  که  وقتی  تنها  اما  کنیم  حل  را  آن  اند  نخستماده  گام  بس،  آتش  یک  اجرایی    رد  فرایند  است.  در 

 تلقی می کرد. جنگ ن را بهانه ای برای تداوم ه درون گفتگوهایی بغلتم که دنیا آخواستم ب نمی

که   بود، همانگونه  کننده  تلقی شود. کسل  منسجم  واحد  عنوان یک  به  باید  قطعنامه  که  بود  این  دستورات شورا 

العاده دلسرد کننده   چهره    ،گذشته هنگامی که جنگ  تقریباً در یک سال  پیش می رفت، گفتگوها کهزمان فوق 

داد،   می  بروز  را  بودخود  جریان  قطعنامه    .در  گوناگون  تدارکات  که  بود  زمانی  مقطع  این  فراهم    598در  باید 

 شد. می

 آغاز گفتگوها 

خارجه ایران  ریجانی معاون وزیر اموربا گفتگو با جواد ال  1987اوت    25و    24فرایند گفتگوها تقریباً به فوریت در  

در این گفتگوها ایران بر این باور بود که ضروری  ده بود آغاز شد. برای نخستین بار  این خاطر به نیویورک آمکه به  

قطعنامه   علیه  ش   598نیست  گرفته  آموضع  که  ود.  بود  قضیه  کردن  ساده  تنها  این  که الریجانی می گفت  نگونه 

بر  موضع ایران این بود که آتش بس مقدمه ای  ت کنیم. در محتوا،  پاسخ آری یا خیر دریاف  انتظار داشته باشیم یک 

اجرای سر  بر  می  موافقت  و  بود  خواهد  عراق  موفقیت  این  و  بود  خواهد  قطعنامه  محورهای  این   دیگر  به  تواند 

ن بوده که موافقت بر  ز اجرا نشود. روشن کردم که قصد شورای امنیت ایجامد که دیگر محورهای قطعنامه هرگبین

و من با  دنبال شود    ن باشند اینکه دیگر محورها پیامد آحاصل شود و با موافقت برای  آتش بس نخست باید    سر

ام.  به نظر می    موضع شورا محدود شده  آگفتم که  ایران  اما در  رسد  پندارد  نوعی سترون شدن می  را  تش بس 

فت در چنین اوضاعی  مه دهد. الریجانی گ ان می تواند به جنگ اداواقعیت اگر اوضاع آنگونه که باید پیش نرفت، ایر

من پذیرفتم که پذیرش آتش بس از سوی ایران به    ایران می تواند در موضع از دست دادن برتری نظامی باشد.

قرار   توافق  مورد  که  محورهایی  دیگر  از  پس  محور  این  که  نیست  معنا  این  به  الزاماً  و  است  نخست  گام  مثابه 
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تواند تعداد زیادی   یعنی چه و آیا می  "به مثابه گام نخست"د  اصرار داشت که بدانرد اجرا شود. الریجانی  گی می

 گام نخست وجود داشته باشد؟

من گفتم آری، من به فوریت کارم را بر سر ایجاد یک پیکره مستقل برای بر عهده گرفتن مسئولیت جنگ و چانه  

آ بازسازی  و  امنیت  موضوعات  سر  بر  کردم.زدن  می  پیامیجانی  یالر  غاز  که  بود  تهران    معتقد  به  مثبت  بسیار 

طرح  یک  ایران مفهوم    : برد. از او پرسیدم آیا بر اساس گفتگوهایمان می توانم به شورای امنیت اطالع دهد که می

هرگونه  از    و ما با آن موافقت کرده ایم را پیشیکپارچه را که شامل آتش بس به عنوان نخستین گام خواهد بود  

برای   پذ تعهد رسمی  کامل،  آتش بس  در  یک  باالتر  مقام های  با  گفتگو  به  را  موضوع  این  است؟ الریجانی  یرفته 

 تهران منوط کرد.  

نخست من به    ، وزیر امورخارجه ایران را به من رساند. در این پیامی نماینده ایران در نیویورک پاسخ  جعفر محالت 

های   خلیج فارس، همه جنبه  ن المللی )وضعیت درورد توجه منطقه ای و بیتهران دعوت شده بودم تا موضوعات م

ایران آ( را مورد گفتگو قرار دهیم.  598  عراق و قطعنامهو    جنگ  از  به  این پیام پس  یادآور می شد که پاسخ  ن 

با توجه    به محالتی گفتم که به وزیر امورخارجه پاسخ خواهم گفت. پرسشی که از الریجانی داشته ام، مثبت است.  

ایم با محالتی، پاسخ دادم که به تهران و بغداد سفر می کنم تا راه های ممکن  مه والیتی و گفتگوهبه درکم از نا

را مورد گفتگو قرار دهم و این با توجه به پذیرش قطعنامه از سوی   598برای اجرای هر کدام از محورهای قطعنامه  

عتراض کرد چرا  ا  "از سوی دو دولت  598اساس پذیرش قطعنامه  بر  "هر دو طرف خواهد بود. محالتی به عبارت  

که او می گفت ایران هرگز نگفته است که آن را پذیرفته است. من این پیشرفت را به شورای امنیت اطالع دادم.  

  598شورا این مفهوم را پذیرفت که کامالً آشکار است که هدف من از سفر به تهران گفتگو بر سر اجرای قطعنامه  

 ست. ا

ا ناامیدی عمیقی در باالترین سطح روبه رو شدم. باید پس از آن با رهبران  بغداد بار دیگر بر  هم در تهران و هم د

رئیس   و  تهران  در  والیتی  و  مجلس  رئیس  ای،  خامنه  اهلل(  )آیت  جمهوری  رئیس  شدم.  می  صمیمی  کشور  دو 

  غییری که متوجه شدمعزیز در بغداد. تنها ت  جمهوری صدام حسین و معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه، طارق 

 گرفت:  افزایش اعتبار رفسنجانی بود. در هر دو پایتخت یک طرح شناسایی ارائه دادم که این نکات را در بر می

 آتش بس برقرار می شود   ،شناخته می  شود 1"ر-روز"از یک تاریخ مشخص که به عنوان  •

 
1 - Day-D ( یا مقرر  ز موعود)رو 
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روز • از  تاریخ مشخص پس  آن  ر-در یک  بر سر  نشین   که  مرتوافق می شود عقب  به  نیروها  زهای  ی همه 

 شناخته بین المللی آغاز خواهد شد و در یک چارچوب مشخص زمانی انجام می شود 

ب نشینی  ر گروهی از ناظران سازمان ملل متحد به کار گرفته می شوند تا بر سر آتش بس و عق-در روز •

 ن مشارکت جویند نیروها نظارت کنند و در آ

 له اسرای جنگی آغاز می شود ز آن، آزادی و مبادتاریخ مورد توافق پس ا ر یا-در روز •

و عراق با دید پیش بردن ادارک متقابل آغاز خواهم کرد تا توافقنامه    ر من گفتگوهایم را با ایران -ر روزد •

 جامع و مورد احترامی درباره همه موضوعات مورد پذیرش دو طرف حاصل شود 

غاز  ص مسئولیت نبردها را آر برای تشخیطرف کا  توافق دیگر، یک تشکل بی ر یا یک تاریخ مورد  -در روز •

 می کند 

 توافق می شود، گروه بی طرف کار خود را کامل می کند  در تاریخی که بر سر آن  •

در تاریخی که بر سر آن توافق می شود، من گروهی از کارشناسان را به کار می گمارم تا درباره بازسازی،   •

 نجام دهند مطالعات الزم را ا

و دیگر دولت های عالقمند درباره    شود، مشورتهایم را با ایران و عراق   بر سر آن توافق می   در تاریخی که  •

 معیارهای برقراری امنیت و ثبات در منطقه آغاز خواهم کرد

 موافقت کنند.  "ر-روز"هدف من این بود که در پرتو پذیرفتن این طرح، دو دولت با تعیین تاریخی به عنوان 

ادامه  تگوهایی درباره مقد این موضوع به وسیله گف از مالک های در نظر گرفته شده  مات الزم بکارگیری هر یک 

روز می در  گفتگوها  برخی  -یافت.  درباره  ای  موافقتنامه  مقوله  این  در  که  کردم  یادآوری  من  شد.  می  تکمیل  ر 

 شود.  ی از جانب دبیرکل اتخاذ مات الزم به دست نیامده است و دو طرف انتظاردارند تصمیم هاید مق

ن بودم که این طرح  آفالکلند/ مالویناس اجرا شد. بر    ر شبیه طرحی بود که در جنگ-اقدام در روزنظریه تقارن  

را که قطعنامه  منظور شو امنیت  بود(    باید   598رای  )که موضع عراق هم  اجرا شود  یکپارچه  به عنوان یک طرح 

عات مورد توجه آنان، با اجرای  ی دهد که برخی موضونان الزم را به ایران متأمین می کند و در همان زمان اطمی

  آتش بس فراموش نمی شود.

آ بر  نظارت  بود که  این  ایران  به  موضع  فرایند شناسایی طرف مسئول جنگ  با  باید  مد،  درآعنوان پیش  تش بس 

ی تواند  قف غیر رسمی کشتار ها مهمراه شود. اگر این طرح از سوی هر دو طرف مورد موافقت قرار می گرفت، تو

بال می شد. در حالی که این نکته  رسد و این در شرایطی بود که فرایند شناسایی مسئولیت جنگ دنبه نتیجه ب

 جه )والیتی( بود، رفسنجانی چنین موضعی نگرفت. رخر، بخشی از موضع اعالم شده وزیر امورخاآ
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شورای امنیت  ود را انجام دهد و  می تواند کار خبی طرف    او به ویژه بر این موضع اصرار جدی داشت که هیأت

نتیجه گیری آن را پیش از به ثمر رسیدن آتش بس اعالم کند. از او پرسیدم که هنگامی هیأت کار می کند در  

مقابل چه اتفاقی می افتد؟ او به آرامی پاسخ داد که نیازی به توقف جنگ نیست، این جنگ همانگونه که در طول  

 کند.  م هم ادامه پیدا می ذشته ادامه یافته باز هسال گ 7

ن به عنوان یک مجموعه  ن ها آماده اجرای آکه آ   598با توجه به قطعنامه    ، کردمطرحی را که من ارائه    ی هاعراق

قطعنامه در تعیین مقصر بود، مقدم بر    6نان موضع ایران که اجرای بند  از نظر آیکپارچه بودند، در نظر گرفتند.  

امه تلقی می شد. تحت هیچ شرایطی عراق آتش بس اعالم  و این رد کامل قطعندر نظر گرفته شده بود    آتش بس 

 شده را نمی پذیرفت. آتش بس باید رسمی می بود و با عقب نشینی همه نیروها تداوم می یافت. 

ای و طارق عزیز  پس از آنکه چند هفته بعد همه مواضع در نیویورک توسط رئیس جمور ایران )آیت اهلل( خامنه  

شد، به شورای امنیت اطالع دادم که ما یک مشکل بنیادین در تفسیر قطعنامه داریم،    ورخارجه عراق ارائه وزیر ام

که جنگ به دلیل پرسشی با   -  و ربطی به هیچ یک از دولت ها نداشت  -  این به شکل ریشه ای موجب نگرانی بود

راضی هستند اگرچه    مهمن کشورها از قطعناامنیت گفتم که از نظر    اهمیت نمادین می تواند ادامه یابد. به شورای 

 هر کدام حاال در پی متهم کردن دیگری هستند.

به جای پیشرفت، شاهد سیر نزولی بودیم. من به هر دو طرف یک طرح    1987در خالل ماه های باقیمانده از سال  

بودم    پیشتر پیشنهاد داده ی که من  اجرای طرح نهایحاوی جزئیات ارائه دادم، درباره مالک های خواسته شده برای  

ها خواستم که دیدگاه های خود را طی سی روز آینده اعالم کنند. از آنجا که هر دو طرف در خشکی و دریا   و از آن

چنین   برای  نظرهایی  نقطه  یافتن  برای  دولت  دو  با  گفتگو  به  را  امنیت  شورای  اعضای  همزمان  بودند،  نبرد  در 

ا بر سر اجرای قطعنامه بیشتر از  هنده اختالف بین آن هداد و تهران نشان ددعوت کردم. پاسخ های بغگفتگوهایی  

ا و تغییرات جدید  ه ن چیزی شده بود که من در دیدار از پایتخت های دو کشور با آن مواجه شده بودم. دیدگاهآ

آنان  بیا قبلی  پذیرش  در  تجدیدنظر  شرنگر  این  در  بود.  من  نهایی  طرح  کدر  گفتگو  دولت  دو  با  تا  ایط  ردم 

ورد. ایران می گفت که آماده  مشکل دیگری را به وجود آجهت گفتگوهای مشورتی اعزام نمایند. این  نمایندگانی  

نبود.   آینده هیأتهایشان ضروروی  با عراق و حضور  نه  اما  باشد  با من داشته  تر  است گفتگوهایی  به طور مستقیم 

نزدیکی   باشند    را که دو طرف در یک شهرایران هیچگونه گفتگوی  باید   نمیحضور داشته  اما گفتگوها  پذیرفت 

رو    در  گان ایران گفتم که برای گفتگو روبی باکانه ادامه می یافت. به نمایند   ن ها از طریق یک میانجیگریمیان آ

اجرای من  مقصود  آورم.  نمی  تعیین    598قطعنامه    فشار  سوال  پیرامون  خاص  تمرکز  با  بو  "ر-روز "با  مشکل  د. 

 اق حل شد.های بعدی از سوی عرپذیرش گفتگو

د مد نظر قرار گیرد: تعیین  زیز گفتم که چهار عامل اساسی بای در آغاز گفتگوهایمان به نمایندگان ایران و طارق ع

نبردها.  -روز مسئولیت  جستجوی  در  طرف  بی  کارگروه  ماهیت  و  نیروها  تخلیه  زمانبندی  بس،  آتش  کیفیت  ر، 
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آور درباره جزئیات  گفتگوهای ع نزدیک نشدند و اختالفات بعدی  این موارد جریان یاذاب  اما طرف ها به هم  فت 

 آشکار شد. 

ورخارجه و رئیس گروه، خواستار یک تماس تک به  ایرانی، الریجانی معاون وزیر ام  به دنبال نشست رسمی با هیأت

ر  این نخسیتن با  است.شده  د اهلل خمینی تأیی  تک با من شد. در خالل این تماس او گفت که موضع او از سوی آیت 

 . در گفتگوهایم با ایرانی ها بود که به چنین اطالعاتی رهنمون می شدم

الریجانی سپس به توضیح یک سوال بیشتر فرضی درباره رهبری در تهران پرداخت. او گفت که یک عامل مهم در  

د و شامل  انی به آن معتقد بو قعیت دیگر که الریج. وا تنها انتخاب واقع بینانه بود  رهبری، تعقیب جنگ به عنوان

و    598رفسنجانی رئیس مجلس و شاید والیتی وزیر امورخارجه نیز می شد، اشتیاق به ادامه کار بر اساس قطعنامه  

یافتن عوامل مثبت در متن برای یافتن راه حل مستدل بود. در این زمینه تفسیر آیت اهلل خمینی از موضع کنونی  

شود که پیشرفت مختصری در آینده در موقعیت    تلقی مت  ن می توانست یک عال انست منفی تلقی شود. ایمی تو

داده شده در تقریباً    شرح  امنیت،  نزد شورای  بود. در مرور وضع  انتظار  مورد  از تصویب قطعنامه   5باال    ، ماه پس 

را   عواملی  ایران  که  طرفاننظیر  گفتم  بی  سازماندهی  از  عمومی خود  نیاتفسیر  شناسایی  ه،  به  المللی  مرز ز  ،  بین 

ا  ن به عقب نشینی نیروها، اعالم کرده است. ایران این پیوستگی مسائل رو وابستگی آ   ی مبادله اسرای جنگی اضاتق

مالحظات خود را درباره نوع بیان    ن مسئولیت نبرد بستگی دارد. ایرانن به تعییبیان کرده چرا که اهمیت اساسی آ

ی آتی به صورت عادی در پیوند با اجرای بند سه  ری بر سر پیشرفت هاعراق به پافشاشته است.  قطعنامه ابراز دا

ایندی را که اراضی و  ( ادامه می داد. عراق هیچ فرعقب نشینی نیروها و مبادله اسرای جنگی  قطعنامه )آتش بس، 

نوط  ئولیت جنگ( م)مس  6بند    را به شرایط ایران و تفسیرش از موضوعات قطعنامه، به ویژه   سرنوشت اسرای جنگی 

عراق موافقت خود را به همه مرزهای سرزمینی که در تمام ترتیبات پیشین و موافقتنامه ها و  .  کند نمی پذیرفت

رود به عنوان مرز آشکار شده  د که در مورد اروند ین موضوعی نبوا  پروتکل ها اعالم شده بود مورد تأیید قرار داد.

شورای با  نشست  از  پیش  پا  باشد.  بررسی  برای  خوشحالی  سخامنیت  با  با  ایران،  آنان  درخواست  های    به  هیأت 

 ن ها رساندم.گفتگو با الریجانی را به اطالع آ نمایندگی ایاالت متحده و اتحاد شوروی دیدار کردم. برداشت خود از 

اوک  1988انویه  ژ  8در   نمایند   1ن هربرت  اطالع منمعاون  به  متحده  ایاالت  دائم  که  ه  دیدار    5P  رساند  قبل  روز 

ایاالت متحد  کرده  اتحاد  به و فرانسه  اند و  اند. چین و  بار عوامل قطعنامه تحریمی را فهرست کرده  رای نخستین 

ی  شوروی موضع روشنی اتخاذ نکرده اند اما نمایندگان شوروی پیشنهاد کرده بودند که استفاده از نیروی دریایی برا

   ورد بحث قرار گیرد. ی ماعمال تحریم در کمیته ستاد نظام
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 فق آتش بسا

  رئیس ستاد کارکنان من اطالعاتی را درباره جنگ ایران 1دایال   ویرندرا ایاالت متحده به    1988  سال  آوریل   در اوایل

فکر کنم تنها احتماالً پس از ماه ها ناکامی، زمان  به من دلیلی می داد که    ، عراق انتقال داد. اطالعات ارائه شدهو  

حور را نشان می داد؛ ایران مدعی یک تهاجم وسیع  الصه اطالعات پنج میک آتش بس منجر شود. خ  می تواند به

فظ تاکتیک عراق ح  موضوع اهمیت استراتژیک کمی داشت.   شده و موفق به اشغال اراضی عراق گردیده بود اما این 

ح های  با استفاده از سال  ،ها  ت منطقه عملیاتی بود بنابراین بی توجه به شکستکردن بدنه اصلی نیروهایش در پش

 ابل هرگونه پیشرفت جدی ایران می ایستاد.شیمایی در مق

در حالی که آیت اهلل خمینی نفوذ قوی خود را برای تداوم روال عادی جنگ به کار می گرفت، رفسنجانی رئیس  

ایرانی ها با ارزش    مجلس اختیارات بیشتری کسب کرد. او مخالف تاکتیک های امواج انسانی بود که به شدت نزد 

 خوشایند بود.ناران در جبهه جنوب )در حومه بصره( از این منظر . پیشروهای بعدی ایبود

شکست   استراتژی استراتژی ایران در خلیج فارس محدود به نبرد با نگاه به عوامل بین المللی جنگ می شد. این  

ک آنکه  جای  به  مین،  پراکندن  در  ایران  بعدی  تاکتیک  بود.  منط خورده  از  را  غربی  های  دهد،  شتی  فراری  قه 

ن بود تا اقدامات  ناکامی در جنگ شهرها، ایران بر آ  با توجه بههای جنگی بیشتری را به منطقه کشیده بود.   کشتی

خود را علیه عراق در خلیج فارس متمرکز کند اما در این مورد هم محاسبات تحقق نیافته بود. دو طرف در پرتو  

بت به جنگ های موشکی یافته بودند. اما یب پذیری بیشتری نسه در فن آوری موشکی، آس پیشرفت های دوجانب

در این زمینه پیشرفت با عراق بود. موشک های اسکاد عراق مناطق ارزشمندی را در تهران هدف قرار می داد و به  

ران  ای  آسیب می زد.   -دادند   بازرگانان طبقه متوسط که کامالً نسبت به تأثیرات جنگ بی وفایی نشان می  -هابازاری  

  اتحاد شوروی نیز به ایاالت متحده   ی در تجدید انتقال سالح های آمریکایی از اروپای غربی داشت.نیز موفقیت های

بود که روزدر  " گفته  در  آ  "پایان  بود.  نزدیک نشده  روز  پایان  اما  به تحریم های تسلیحاتی رأی دهد  ماده است 

 ت زده بود. مده بود وحشوجود آ  به P5از اتحادی که بین برآورد ایاالت متحده، ایران 

( عراقی ها باید به خوبی مقاومت کنند تا مانع هرگونه  1نظر قطعی ایاالت متحده این بود که برای پایان جنگ:  

( جریان سالح به ایران  3ور باشد،  دیگر برای ایرانی ها رنج آ( جنگ باید بیش از هر زمان  2پیروزی ایران شوند،  

( فشار بین المللی در ابعاد وسیعی به این کشور وارد  4  ،کاهش یابد   گری در شورای امنیتاید از طریق قطعنامه دیب

این موضوع در دور جدید گفتگوها در نیویورک با معاونین وزاری امورخارجه دو کشور، جواد الریجانی و سام    شود.

امن شورای  در  که  آنجا  از  گرفت.  قرار  بحث  مورد  االضحاوی  برای  واقعی  تمایلی  تحرییت  زمینه  در  م حمل  قدام 
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  ، در گفتگو شکست خواهد خورد. ادامه بیشتر جنگ  دم، به نظرم می رسید که دیگر شرایط دریایی سالح را نمی دی

 هیچ منطقی نداشت. 

نظا1988آوریل    18در   اقدام  ایاالت متحده دستور  ایران،  نظامی  اهداف کامالً  فارس    می علیه  صادر  را در خلیج 

ب شولتز  به من  کرد. جورج  را  ای  متحد یانیه  ایاالت  که  کرد  ایران منتقل  با  نظامی  رویارویی  اما    ه درصدد  نیست، 

آب   نمی در  ایران  که  بپذیرد  گذ تواند  مین  المللی  بین  آهای  کشتی  به  ها  آن  از  یکی  و  کند  مریکایی  اری 

شاهده  م دها افزایش یافت.قدرت ها از خارج در نبرآسیب برساند. آشکارا احتمال دخالت مستقیم   1ساموئل.ب.رابرتز

می کردم که زمان فعالیت در بخش من )دبیرخانه( حساس تر شده است. بنابراین در آغاز گفتگوهایم با دو طرف،  

من روز مشخصی  همان برنامه ای را که برای پایان جنگ ارائه داده بودم مطرح کردم. اما این بار پیشنهاد دادم که  

ر تشکیالت بی طرفی  -تش بس را رعایت کنند. در روزف کامالً آاز آن تاریخ دو طر  نم وین کر تعی-نوان روزرا به ع

 ر آغاز خواهند کرد. -تحقیق در مورد مسئولیت نبرد را آغاز می کند. دو طرف تخلیه نیروهایشان را روز بعد از روز 

طعنامه  ق  ره رفتن از پذیرش گذشته بود. ایران به طف واکنش دو طرف توأم با تردید بود، البته نه به آن حد که در  

ده بود که با دبیرکل برای اجرای همه مواد قطعنامه به عنوان یک فرایند مداوم و در یک  امادامه می داد. اما آ   598

کند   زمان بندی کلی و کوتاه مدت قابل دسترسی همکاری کند. ایران بر پافشاری خود بر اینکه عدالت ایجاب می

عراق برنامه را بدون شرط پذیرفت اما تنها آن را به پذیرش    شود، تأکید می کرد. سئول آغاز جنگ شناسایی  تا م

بود. ال  ملزم کرد.   598ایران در متن قطعنامه   ایران  به من  کلید حاال کامالً در دست های  ژنو  در  ریجانی پیشتر 

هری  پذیرش ظا کرده است.نسبت به قطعنامه اعالم داده بود که ایران در عمل، و نه در حرف، پذیرش خود را  اعالم

 تعیین زمانی برای آتش بس که می تواند جنگ را به پایان برساند بازی می کند.   راه راه را برای من در

 و سرانجام پایان جنگ

)آیت اهلل(    1988هجدم جوالی    30/12در ساعت   از رئیس جمهور  ای را  نامه  ایران  دائم  نماینده  جعفر محالتی 

از سوی تهران بود. به عنوان یک دلیل    598ده پذیرش کامل قطعنامه  ورد که در برگیرنآ   ه منامنه ای به اقامتگاخ

پذیرش قطعنامه، رئیس جمهور )آیت اهلل( خامنه ای ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط ایاالت متحده  

برده    اوز علیه ایران نام توسط عراق را نمایش تج  در خلیج فارس و ابعاد بی سابقه استفاده از سالح های شیمیایی

ایران تصمیم  بر  رویدادها  این  دارم  اعتقاد  من  هابود.  گذاشت  ی  این    تأثیر  پذیرش  بهای  که  باوراند  ها  آن  به  و 

و   تالش  کشورها  از  بسیاری  های  تالش  برآیند  صلح  برقراری  در  شده  حاصل  پیشرفت  است.  قبول  غیرقابل  ها، 

ز من سوال شد که چه چیزی به تصمیم ناگهانی  در نشست مطبوعاتی ابود. وقتی در همان روز  سازمان ملل متحد  
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ایر کردم:  ادولت  تکرار  را  جمله  این  من  شد  منجر  حا"ن  در  دارد  زیادی  مادران  و  پدران  که  ل پیروزی،  ی 

 .  "شکست یتیم است 

ه نمایندگان  جوالی پیشنهاد کرد ک  20بغداد در عرض دو روز واکنش نشان داد. طارق عزیز در نامه ای به من در  

با اولویت به بندهای اجرایی آن شوند. او پس   598ر وارد گفتگوهایی مستقیم و رسمی با محوریت قطعنامه دو کشو

رود گام بردارد و بر این پای فشرد که حقوق  یین سهم از اروند ن از سازمان ملل متحد خواسته بود که در تعاز آ

 .  نگه هرمز تضمین شودر آب های خلیج فارس و تکامل کشتیرانی آزاد د

والیتی  .  شکلی پیش نیاید دشوار می کند تاریخ طوالنی نبرد و بی اعتمادی، این موضوع را که انتظار داشته باشیم م

امورخارجه   برای  وزیر  طرف  بی  سازمان  یک  ایجاد  خواستِ  بس،  آتش  اجرای  فنی  گروه  پذیرش  با  موافقت  در 

تواند   را تکرار کرد و افزود این بخش می  598ست اجرای قطعنامه  نگ به عنوان گام های نخشناسایی مسئولیت ج

به اصرار خود بر اینکه آتش بس باید  هم  عراق    .تعقیب شود  "...تش بس فوریآ اعمال یک  "بدون اصرار بی دلیل بر  

فتگوهای  اسخ ایران به پیشنهاد گاز پذیرش گروه فنی، آن ها حاال خواستار پ  ش یرسماً اعالم شود، ادامه می داد. پ

، وزرای  اقی هاروی ممکن و مشکالت آتی درخواست عرحفظ نینظارت دبیرکل بودند. برای بررسی    مستقیم تحت

 زمان ممکن به نیویورک دعوت کردم.  در سریع ترین امورخارجه دو کشور را برای بحث 

را به  بستم تا طارق عزیز  توان خود را به کار می  در نبود هرگونه تضمینی برای گفتگوهای مستقیم، من باید تمام  

 کرده بود موافقت کرد.  جام همانگونه که والیتی نیز چنیننیویورک بکشانم. او سران

و  آناز   ایران  امورخارجه  وزیر  با  نخست  من  داد،  می  ادامه  عراق  با  مستقیم  گفتگوهای  کردن  رد  به  ایران  که  جا 

باید بر روی  اد شده بود که کار  ادم که در آن پیشنهداشتی دکردم. به او یادجوالی مالقات    26همتای عراقی او در  

زمانبندی اجرای بندهای مختلف قطعنامه و اقداماتی که باید در راستای اهداف قطعنامه    دو محور متمرکز باشد،

یک تشکیالت    ی. که تدارک بنیانگذارر را اعالم کنم-تعقیب شود. روشن کردم که تصمیم دارم به طور عمومی روز

 فراهم کرده ام.  ،چه کسی خشونت ها را دامن زده استبرای تشخیص اینکه  بی طرف را

با طارق عزیز مالقات کردم و همان یادداشت را به او هم دادم. وقتی اظهار داشتم که خوشحال خواهم شد روز بعد  

تنه او  عزیز گفت که  کنم، طارق  اعالم  عراقی  به طرف  را  ها  ایرانی  گواکنش  در چارچوب  است  مجاز  فتگوهای  ا 

با   را مورد بحث قرار دهد.مستقیم  و یک طرح  من    ایران موضوعات  ایرانی ها مالقات کردم  با  دوباره  از آن  پس 

رد که برنامه های مرا  ک  عملیاتی با درنظر گرفتن جزئیات اجرای همه موضوعات قطعنامه ارائه کردم. ایران موافقت

ی بحث داشتند. والیتی گفت که پافشاری  ا بر سر جزئیات خیلن هخود را ارائه دهد. آ و دیدگاه های    مطالعه کند 

عراق بر سر گفتگوهای مستقیم تالشی برای به بن بست کشاندن تالش های من برای پایان جنگ است. او گفت  

ست. اگر یکی از  که رئیس جمهور )آیت اهلل( خامنه ای اشاره کرده است که ایران به هر روی در اختیار دبیرکل ا



51 

 

که ایران و عراق به  ثال پس از آتش بس و عقب نشینی نیروها، تصمیم دبیرکل باشد  های پیشرفت برای م   ایستگاه

   آن را با کمال میل بپذیریم. مستقیم گفتگو کنند، ما آماده ایم  طور

ار خواهد بست. هم رئیس  در این موقعیت والیتی با اطمینان به من گفت که دفاع قوی خود را از پایان جنگ به ک

 امنه ای و هم رئیس مجلس، رفسنجانی در میدان بودند تا مدافعان ملی را آرام کنند.جمهور )آیت اهلل( خ

های   ماده است تا سوالزیز دیدار کردم او اصرار کرد که آهنگامی که من پس از آن تنها چند دقیقه بعد با طارق ع

 حاضر است تا این را بپذیرد گفتم که تهران حاال  ان به گفتگو بنشیند. منبعدی را تنها در گفتگوی مستقیم با ایر

باشد. آغاز شده  نیروها  نشینی  و عقب  باشد  اجرا شده  آتش بس  وقتی که  تنها  به    اما  را  این موضوع  عزیز  طارق 

بعد به خانه  عنوان یک توقع ایران کنار گذاشت و بر این پای فشرد که یک بار والیتی با آتش بس موافقت می کند  

اگر والیتی فکر می کند که می تواند با فشار و با دست  نخواهید دید. او اضافه کرد    ما هرگز دیگر او رامی رود و ش 

تش بسی باشد او باید با بغداد صلح کند و  گیرد، اشتباه می کند. اگر بناست آباال بازی کردن، راه خود را در پیش  

 در کنار نماینده بغداد بنشیند. 

با    در  روگان های غربی در  زادی گهای انسانی برای همکاری در کسب آ   ایران بر سر زمینه خالل این مقطع، من 

دو پرسش را به هم پیوند بزنم، به هر روی من هرگز این تمایل را در تهران  و بودم. من نمی توانستم لبنان در گفتگ 

 هد.یان جنگ با عراق قرار د ندیدم که بخواهد )به ادعای عراق( مشکل گروگان ها را گرو پا

رزوها بعد، در  ایران    ی  با  آدر خالل گفتگوها  و گفتگوهای  به عراقی ها فشار  موافقت کنند  با آتش بس  وردم که 

مستقیم بالفاصله پس از آن آغاز شود. به شورای امنیت اعالم کردم که عراق در تقاضا برای گفتگوهای مستقیم با  

م که برخی تضمین های شورای  کرد این موضوع را طرح   ند که در قطعنامه نیست.ایران چیز دیگری را تقاضا می ک

کردم و همین  مالقات  P5که قطعنامه کامالً اجرا خواهد شد قابل تشریح است. به طور انفرادی با نمایندگان امنیت 

آ با  را  ها  وا دیدگاه  اتحاد شوروی،  نماینده  گذاشتم.  میان  در  ها  من تنلن  به  دولت    ین.و.لوزینسکی  که  داد  اطالع 

ق در مسکو و نمایندگی مسکو در بغداد گفته است که برای عراق نه به لحاظ قانونی و نه  رش به نمایندگی عراکشو

کند.   پافشاری  بس  آتش  بر  مقدم  ایران  با  مستقیم  گفتگوهای  بر  که  نیست  درست  سیاسی  مصالح  دلیل  به 

ر گفتگوهای  د   .تواند مفید باشد در گفتگوهای مستقیم می  لوزینسکی معتقد بود که ضمانتی از سوی اعضای دائم  

 به آن ها اطالع دادم که پیشنهاد اتحاد شوروی چیست و همه آن ها موافق بودند. P5بعدی با دیگر اعضای 

ن هست تا شورای امنیت تاریخی را  اطمینان را به عراق دادیم و یادآوری کردیم که امکان آ  من و همکارانم این

دندگی عمومی خود باقی ماندند. هنگامی که خبرنگاران  ند. عراقی ها بر یک س و مسایل دیگر تعیین کبرای آتش ب

پرسیدند که اگر دبیرکل زمانی را برای آتش بس اعالم کند، عراق چه موضعی خواهد داشت، سفیر عراق پاسخ داد  

 یرد. که این کشور عمل انجام شده را نمی پذیرد هر چند این کار بتواند صورت پذ 
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بس  6در   با بن  نظر  اوت  به  تغ  ،می رسید تی که هنوز  را منشتر کرد که  ای  بیانیه  را در  یصدام حسین  یر آشکار 

ن بر من این  غاز می شد و تأثیر آآ  "ر الماکرینو مکر اهلل و اهلل خی  امکروو  "مواضع عراق نشان می داد. بیانیه با آیه  

از   او پس  است.  ایستاده  کدام طرف  که خدا  دیدگاه  بود  درباره جنچندین صفحه شرح  عراق  نکوهش    گ های  و 

 مده بود: ایران، بر سر اصل مطلب آ 

مادگی خود را برای آتش بس در شرایطی که ایران کامالً رسمی و علنی موافقت خود را با ورود  آما  

با قدرد با ما اعالم کند، اعالم می داریم.  آبه گفتگوها  از  ابتکار، فوراً پس  این  از  بس، در    تشانی 

هایی که   ، آن598ه توافق و اجرای همه موضوعات قطعنامه  خواهیم کرد ب   گفتگو چارچوبی که ما  

و همه    8به آتش بس مربوط است که با عقب نشینی به مرزهای بین المللی آغاز می شود و به بند  

 بندهای اجرایی می رسد، می رسیم. 

رو  ی رو در  به گفتگوها  می توان کرد که پس از آتش بس،    در پاسخ به بیاینیه صدام حسین، دولت ایران موافقت

نو تعیین  و عراق برای اعزم نمایندگان به ژ  اوت را به عنوان زمان آتش بس و دعوت از ایران  20اقدام کرد تا روز  

 اوت بر سر اجرای دیگر محورهای قطعنامه آغاز شود.  25کنم تا گفتگو در  

بس آتش  زمان  نظر  اعالم  به  که  آ  در جنگی  می  پایان  احسابی  کمد،  داد  به من  دیگر  س خوبی  آن،  از  پیش  ه 

و من آن    -کارهایم در طول ده سال گذشته به عنوان دبیرکل در من ایجاد نکرده بود. هر چه سختی در پیش بود

احساس من این بود که جنگ به پایان رسیده است. به زودی این امر تحقق   -ها را در آن زمان دست کم می گرفتم

 ی یافت. م

برنگار از من پرسید که چه احساسی دارم. او اضافه  یرخانه رسیدم یک خاختمان دباوت به س   18وقتی در صبح  

من با اعتقاد قلبی پاسخ دادم که کرد منظورم این است که این کار یک موفقیت نسبتاً بزرگ برای شما است.  

ربانی ارزش دارد.  ارزش دارد، هر ق  کوششی   کار برای صلح واقعاً یک تالش زیبا و بسیار ارزنده است. هر

توافقپ آنکه  از  از ریچارد    س  نهایت شگفتی دست نوشته ای  برای آغاز گفتگوها اعالم شد، در  ایران و عراق  بین 

آ نیکسون رئیس جمه تاریخ  ایاالت متحده که  باید    1988اوت    10ن  ور پیشین  نامه که  بود، دریافت کردم. متن 

 ح بود: ت کامل بخشید به این شراعتراف کنم به من رضای

 

 ل عزیز آقای دبیرک

ها  ( برداشت می کنید، من در گذشته بسیار از کیفیت کار آن1999همانگونه که شما از کتاب من )

سخن   شوند،  نمی  کشیده  سیاست  زمینه  در  کار  به  اما  هستند  متحد  ملل  سازمان  خدمت  در  که 
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بس بین  ر برقرار کردن آتش  رهبری فوق العاده تان دام. به این دلیل خرسندم به شما به دلیل   گفته

 ایران و عراق تبریک بگویم. 

 .سازمان ملل متحد کردید  ن خدمت بزرگی به ایجاد آبرو برایدر خدمت به ایجاد صلح، شما همچنی

 

 راوان با احترامات ف                                                                                                          

 یچارد نیکسون ر                                                                                                                     

 در نهایت، گفتگوهای مستقیم

یتی  ز شد. از سوی ایران، والدر ژنو آغا  1988اوت    24گفتگوهای مستقیم میان ایران و عراق تحت نظارت من در  

 1ه و از سوی عراق، طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه در گفتگوها شرکت داشتند. وزیر امورخارج

اجالس با دست در دست یکدیگر گذاشتن نمایندگان دو کشور که طی هشت سال با یکدیگر جنگیده بودند، آغاز  

نفر را به خوبی می شناختم و  تا آن زمان هر دو    را ایجاد کرده بود. من  فراوانشد و یک دارم دیدنی و انتظارات  

گفتگو کرد، یافتم. این به من  می شود به سادگی    دان حرفه ای و باهوش که با آن هادرک می کنم. آن ها را مر

یش بینی  پ  598امید می داد که گفتگوهای مستقیم می تواند به توافقنامه مورد رضایت دو طرف که در قطعنامه  

ن بود که به هر روی آشتی دادن آن ها نه به آسانی حاصل می شود و نه به  ن شود. از آغاز روش شده بود، رهنمو

 سرعت. 

در تشریح فضای دو نشست اول به شورای امنیت، بهترین کاری که می توانستم انجام دهم، تجسم آن به عنوان  

آرام " و  مثبت  عادالنه،  دیپ  "امری  ترجمه  در  که  آبود  ها  به  لمات  را  تعهدآورسرد  "ن  غیر  کنند.  معن  "و  می  ا 

امیدوارکننده ترین پیشرفتی که حاصل شده بود این بود که آتش بس موثر بود و گروه ناظران نظامی سازمان ملل  

عراق  و  ایران  میان  ر2متحد  آن  تا  داشت  گفتگوهای  ، حضور  در  نماید.  نظارت  نیروها  تخلیه  بر  و  کند  ا هماهنگ 

 
رای عقب نشینی شرایطی را مطرح کرد، زیرا تنها اهرمی که در دست داشت همین بود.  بذاکرات ژنو، عراق  در م ظریف می گوید:    جوادمحمد  - 1

کل بیردر مذاکرات قبل از جلسه به ددانستیم و لذا  عراق بود. ما هم این را میکیلومتر مربع از خاک ایران تحت اشغال    2000یا    1200حدود  

ابتدای سخنرانی  نشینی باید فوراً پس از آتش عقب   598مه  براساس قطعنا که    تأکید کرده بودیم بس صورت گیرد و او هم قول داده بود که در 

روع به صحبت کرد، بعد از آن که از  زمانی که دبیر کل در ابتدای مذاکرات ژنو ش نشینی را تعیین کند. اش در مذاکرات رسمی، زمان عقبافتتاحیه 

اش راجع به عقب نشینی صحبت کند، طارق  اساس هماهنگی قبلی با ما قرار بود که در جمله بعدیو بربرقراری آتش بس اظهار خشنودی کرد  

ها هماهنگ کرده  ن را با عراقیدانم ایوبی اروندرود صحبت کرد. البته نمیدستش را بلند کرد و راجع به ضرورت الیر  عراق  خارجهامور عزیز وزیر  

البته هر دو حالت محتمل است. دبیرکل همانطور که قبل از  مرسو بود یا نه. چون در دیپلماسی چندجانبه   م نیست وسط حرف دیگران بپرند. 

رت گرفته باشد. به هر  تمل است این پخت و پز نامتعارف با آنها صوها هم صحبت کرده بود و محجلسه با ما صحبت کرده بود، حتماً با عراقی

. از آن زمان بود که دعوا و کشمکش در مذاکرات آغاز شد. زمانی که صحبت از الیروبی  بود  الجزایر  1975شکل باالخره هدف عراق نقض معاهده  

و با محمدجواد  آقای سفیر: گفتگ   هایی شد.وجود آمدن کشمکش را مطرح کرد که همین امر باعث به    1975شد، آقای دکتر والیتی نیز معاهده  

   .94و    93(، ص  1392هدی راجی )تهران: نشر نی، چاپ اول،  حمدممبه کوشش  ،  ظریف سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد

2 - Iraq Military Observer Group (UNIMOG)-United Nations Iran 
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یدن به آتش بس عمیقاً بین دو طرف شکاف می اندازد.  ز چگونگی تحکیم بخشفوراً مشخص شد که درک امستقیم  

عراق اصرار داشت که هیچ گفتگویی بر سر دیگر موضوعات قطعنامه از جمله عقب نشینی نیروها صورت نگیرد مگر  

وقتی آتش بس  ین موضع را داشت که تا  آنکه توافقی بر سر کشتیرانی آزاد و الیروبی اروندرود به دست آید. ایران ا

های  وافق و موثر است، این موضوع نباید در گفتگوهای مستقیم مطرح شود. از نظر ایران عقب نشینی به مرزمورد ت

  ، ضمن پذیرش موضوع کشتیرانی با توجه به قوانین بین المللی، ایرانغاز می شد.  شناخته شده بین المللی باید آ

اروندرود قابل قبول بود اما اصرار داشت که این  . نیاز به الیروبی  یط مخالف صلح می پنداشتاستیالطلبی را در شرا

انجام شود. عراق هرگونه رجوع به این قرارداد را رد می کرد. در آن    1الجزایر   1975تالش باید با توجه به قراداد  

 د نبود.کردند که مفی وضع گفتگوها، دو طرف بیانیه های مطبوعاتی خشنی منتشر می

اکتبر در نیویورک آغاز شود، فرمول های ویژه ای را ارائه کنم    اولبود در    نشست بعدی که قرار  تصمیم گرفتم در

آزادی کشتیرانی، عقب نشینی نیروها، هماهنگی بر سر آزادی و  د؛  که مبنای آن ها توافق بر سر چهار موضوع باش 

و  جنگی  اسرای  آ  مبادله  از  پیش  اروندرود.  شود،  الیروبی  آغاز  گفتگوها  کشنکه  امورخارجه  را    P5ورهای  وزاری 

   دعوت کردم تا در نشستی حمایت الزم را از اقدامات خود کسب کنم، همه آن ها با راهبرد من موافق بودند.

 
در وزارت امورخاجه حضور داشته است در    1359یت و پاکستان که تا سال  عراق، کوو سفیر پهلوی دوم در    پیشین  پلمات یندفرد دفریدون ز  -1

نگاه    رابطه امورخارجه  الجزایر در جریان نشست    1975قطب زاده( به قرارداد  صادق  امورخارجه وقت )  وزیربا  سازمان کنفرانس اسالمی  وزرای 

الملل وزارت امورخارجه منصوب شده بودم به همراه وی جهت  ین  زاده به عنوان مدیرکل امور ب  ه از طرف قطبک  1359در سال    چنین می گوید:

رخارجه سازمان کنفرانس اسالمی به اسالم آباد پاکستان رفتیم. در گزارشی که قرار بود به اجالس ارائه شود، طبق  وزرای اموشرکت در نشست  

دی مطرود توصیف شده بود. نظر قطب  ی شدید محکوم و سنجزایر را در لحنال  1975که در آن قرارداد    نظر قطب زاده بندی اضافه گردیده بود

گردیده  یده و منافع صهیونیسم در آن ملحوظ  تنظیم گرد  با حکومت الجزایر در دوره بومدینر اثر تبانی صهیونیسم  ب  قراردادزاده این بود که این  

دادم که این قرارداد پس از سالها مذاکرات پر فراز و نشیب و  گردید که از این برداشت تعجب کردم. پاسخ    است. قبل از ارائه گزارش نظر مرا جویا

ان به دست آمده و حاکمیت ایران را بر قسمت شرقی اروند که آرزوی دیرینه بود محقق می سازد و بهترین قراردادی  های فراو   خون دل خوردن

امورخارجه نیز این گفته مرا تأیید کرد، آنگاه قطب   تان وزاروفیق امضای آن را داشته است. یکی از همکاراست که ایران در یک و نیم قرن اخیر ت

و سپس زیر لب گفت...    زاهدی انداخت  (اردشیر)و عصبانیت به سوی نیمکتی پرتاب کرد که مرا بی اختیار به یاد حرکات    را با خشمزاده نوشته م

   خودتان می دانید.

الجزایر    اسالمی از جمله عراق ودر نشست بین المللی و در حضور نمایندگان کشورهای    اده به عنوان وزیر امورخارجه، متن اصلی راهر آینه قطب ز

بت می شد و قابل استناد می گردید شاید از  و این اظهارات در صورتجلسه نشست ثعنون طرف دیگر قرارداد و دولت میانجی ارائه می نمود    به

ه آن سند  قطب زاده بلکه مقامات دیگری از جمهوری اسالمی بدون غور و بررسی در پیشیننه تنها   .دیگر اثری باقی نمی ماند 1975د اعتبار قراردا

انگیزه ای به طور ناصواب اظهار نظر می کرند، گو در بی حرمت نمودن آن سند مسابقه گذارده بودند. قرارداد    علناً و حتی بدون هیچ دلیل و 

ل  شاید یکی از علل شتاب در قضاوت همان سوء ظن و عنادی باشد که نسمی داد.    اساس و مبنای روابط ایران و عراق را شکل  رالجزای  1975

ی از گذشته دارد قابل نکوهش و در خور تنقید می پندارند. وقتی به  م پیشین احساس می کنند و هرچه اثر لتمردان از کارگزاران نظاجدید دو

اندیشم، برحذر داشتن قطب زاده از ایراد چنان مطلبی در اجالس وزرای  دمت در وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی می دوره یک سال و اندی خ 

سازم امورخ  اسالم ارجه  کنفرانس  قرارداد    در  یان  آید.،  1975باب  حساب  به  ایام  آن  واقعه  مهمترین  زندفرد،    شاید  وفریدون  جهانی    ایران 

 .212و    211صص    (.1398نشر شیرازه،  )تهران:    1326  – 1359در وزارت امورخارجه   پرتالطم: خاطراتی از دوران خدمت
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های    آن ها سپس بیانیه ای صادر کردند و دو طرف را به نمایش انعطاف، شکیبایی و آمادگی برای یافتن راه حل

ده و اتحاد شوروی به ویژه از تالش های من حمایت کردند.  خارجه ایاالت متحورام  ل فراخواندند. وزرای قابل قبو

شنیدن سخنان شواردنادزه و شولتز با کم و بیش یک صدا که دلواپس منطقه ای بودند که تا این اواخر دشمنی  

 شده است. وابط دو ابرقدرت ایجاد خود را در آن بروز می دادند مرا به این نتیجه رساند که تغییراتی در ر

ول  برای نشست اکتبر پیشرفتی نداشت. تنها موافقت مشخصی که حاصل شد این بود که گفتگوها در ا   راهبرد من 

مالویناس به کار    ن نشست من دوباره به روشی که در میانجیگری در نبرد فالکلند/نوامبر ادامه خواهد یافت. در آ

ا آن  و  تمسک جستم  بودم  را که  برده  نقاطی  که  بود  رسیدهین  نتیجه  این  موافقند،    به  آن  با  بودم که دو طرف 

ماده بودند فرایندی را که به اجرای قطعنامه شورای امنیت  م. دو طرف آنگونه که متوجه شده بودم، آفهرست کرد 

دو توافق داشتند که    دریاها و تنگه هرمز توافق داشتند. هر  می انجامید ادامه دهند. هر دو بر آزادی کشتیرانی در

زمانبندی کوتاه به مرزهای بین المللی عقب بکشند و سرانجام هر دو به حق کشتیرانی در  روهایشان را در یک  نی

د اعتقاد  می  اروندرود  رعایت  بس  آتش  که  بودم  شاهد  خوشحالی  با  هاشتند.  به  اما  که  شد  بود  نیاز  طریقی  ر 

بیاب مبناد.  استحکام  بر  که  بودم  ت امیدوار  بتوی  بود  موجود  که  به وافقی  سریع   انیم  عنوان    اجرای  به  قطعنامه 

 ای یکپارچه دست یابیم. مجموعه

مبادله   و  آزادی  برگیرنده  امضاء شد که در  تفاهمی  یادداشت  با صلیب سرخ  و  با دو طرف  دنبال تماس هایی  به 

 اسیر، مجروح و بیمار بود.   1500

رئیس یونیماگ    و طرف تحت فرماندهیمشترک شامل نمایندگان دهر دو طرف با عالقه با ایجاد یک گروه کاری  

بودند که این گروه در  آ  موافق  از  اتفاق  فاصله کوتاهی پس  ایجاد شد. این گروه در حل رخدادهای نظامی که  ن 

 ن، بن بست ایجاد نمی کرد. ر روی اختالفات آن مقطع و پس از آافتاد بسیار موثر بود. به ه  می

ده  که نقش پسندیده ای به عنوان یک گفتگو کنن  نماینده ویژه ام  1ن ی ژنو، من و یان الیاسودر نشست تکراری بعد 

مه با اظهار اینکه  کید دوباره بر اجرای بندهای مختلف قطعنادیم تا اختالفات را با توجه به تأ هده داشت کوشیبر ع

کشور و با فشار  یدار از پایتخت های دو  ماده اند تا الیروبی اروندرود را با طرح های مستقیم در دگروه های فنی آ 

حل کنیم. پس از ماه ها به هر روی طرز تلقی نمایندگان    ،بر دو طرف مورد بحث قرار دهند   P5ای امنیت و  شور

یافت.یا کاهش  المللی  بین  توجه  و  هیجان  جنگ،  توقف  با  و  خورد  تراش  بیشتر  عراق  و  این    ران  از  کامالً  من 

، ایران را به تشویق شورش ضد دولتی  ه هنگامی که عراقیژنپاید. دلواپسی من به وبس دیری  تش  ترسیدم که آ  می

بین مردم کرد عراق متهم کرد شدت یافت. انتخاب صدام حسین به هر روی سرکوب مستقیم کردهای عراق بود تا  

 اینکه جنگ با ایران را از سر گیرد. 

 
1 - Jan Eliasson 
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 واقع شدن جنگ خلیج فارس 

د. با تمایل آشکار به کاهش  تغییر کر  تهاجم عراق به کویتسخ محکم بین المللی به  شرایط به نحو تأسف باری با پا 

برای   متحد  ملل  سازمان  مجاز  اقدامات  به  است  ممکن  ایران  که  فرض  در  این  عراق  بپیوندد،  کویت  آزادسازی 

ن ملل متحد  های مستقیم با ایران، محورهایی را پذیرفت که مانع پیشرفت در تالش های میانجیگری سازما تماس 

مرزهای بین المللی تخلیه   اگ قادر بود این را که آخرین موقعیت های نظامی دریونیم  1991فوریه   20در می شد. 

های   بند  کند.  تأیید  است  بنابراین    598قطعنامه    2و1شده  شد.  اجرا  سرانجام  نیروها  تخلیه  و  بس  آتش  شامل 

 بود. مأموریت یونیماگ شامل این دو بند قطعنامه کامل شده 

کردم که یونیماگ می تواند جای خود را به دو دفتر کوچک در تهران و    ورای امنیت پیشنهاددر آن شرایط به ش 

بغداد بدهد که به من در اجرای بخش های باقیمانده در قطعنامه کمک کند. در ذهنم این جاری بود که به توسعه  

ید برداشته  از گام هایی که با  اکزی توجه داشتم که مرامحورها برای امنیت و ثبات در منطقه نیاز است. من به مر

نچه  آشکارا محدودیت های زیادی را در آ  شود تا فرایند ایجاد اطمینان آغاز شود مطلع کنند. حمله عراق به کویت

دانستم حضور سیاسی ما در منطقه ادامه یابد. جانشین   ه می توانست کامل شود ایجاد کرد گرچه ارزشمند می ک

آن ها داشت و تحت شرایط صرفه جویی که سازمان ملل  های    فاوتی از ارزش درک مت   روس پطروس غالی( من )پط

 ن عمل کند، تصمیم گرفت هر دو دفتر را تعطیل کند.  ید به آمتحد با

قطعنامه   بعدی  بندهای  از  بند  598یکی  در  6،  هنوز  من  که  شد  اجرا  هنگامی  مسئولیت جنگ  تعیین  متوجه   ،

تش بس  ر که آ -امه، بر آن بودم که در روزجرای قطعنین طرح هایم برای ا. با توجه به نخستکردم  دبیرخانه کار می 

ای آتش آغاز جنگ در کدام طرف  اجرا می شود، کارم را برای شکل دادن یک گروه مستقل برای اینکه شعله ه

مه باید اجرا می شد  ن مقطع که قطعنادیدگاه ها بین ایران و عراق در آ  به دلیل تفاوتم.  است، آغاز کن

ر موضوع  ورت هایی که با دو دولت دمش. آنگونه که برنامه ریزی شده بود اجرا کنم  اتوانستم این طرح ر  نمی

. دولت ایران هرگز از فشار خود برای اجرای این بند نکاست و آن را به عنوان عاملی برای گره  داشتم مفید نبود

دادم که در این موضوع    به ایران اطمینان.  در لبنان معرفی می کرد  خوردن مذاکرات در آزادی گروگان های غربی

   آشنا هستم.   6من با مسئولیت خود در ارتباط با بند  

تحقیق  که هر  دانستم  نشینی    می  تکمیل عقب  با  است.  مقصر  که عراق طرف  انجامد  می  این  به  ای  بی طرفانه 

ود با سال موثر ب   3ی مدت  تش بس را که براز این آ نمی تواند بیش ا  6رای بند  واحدهای نظامی فهمیدم که اج

خواستم که دیدگاه های خود را درباره جزئیات   ز دولت های ایران و عراقا 1991خطر مواجه کند. بنابراین در اوت 

 به من ارائه دهند. 
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این بود    نان لندپایه بلژیکی مشورت کردم. نظر آب  قضاتدر همان زمان با گروهی از متخصصان مستقل متشکل از  

المللی مقصرند. عراق به دلیل نفوذ در اراضی ایران و  نگ هر دو طرف در تخکه در موضوع ج طی از قوانین بین 

نتیجه تحمل کرده است،   ایران به عنوان یک  باید به عنوان مسئول همه ویرانی هایی که  دامن زدن به خشونت 

 شناخته شود. 

ف ها و از طریق  مختلف، مشورت با طررف و از خالل گفتگوهای  با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان بی ط

گزارشی را به شورای امنیت ارائه    1991دسامبر  9در  قابل دسترسی بود،   دیگر وسایلی که برای سازمان ملل متحد 

من یادآور شدم که »جنگ در مخالفت با قوانین    .عراق بودو    برگیرنده موضوع مسئولیت جنگ ایران  کردم که در 

رویداد   بر این اساس....  ها انجامید..  خوردو  مللی به مسئولیت آغاز زدن بین الی از قوانین المللی آغاز شد و تخطبی

علیه ایران قابل پذیرش در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، هرگونه نقش    1980سپتامبر    22بی نتیجه حمله  

رع یا هرگونه  المللی  بین  قوانین  محتوای  و  نهای شناخته شده  المللی  بین  اخالق  نبرد ایت  و مسئولیت  را   یست 

یادآور شدم   بنابراین، نتیجه گیری من محکومیت کامل عراق است. با بیان این موضوع   موجب می شود«. 

. به جای آن، هدف باید زیرسازی روابط صلح آمیز بین طرف ها  ، نتیجه مثبتی نخواهد داشت6که تعقیب بند  

 . و صلح و امنیت در منطقه باشد 

ی هیچ طرفی به بار نیاورد در خالل هشت سال طوالنی نبرد تغییر  آور که هیچ چیز برامحرک های این جنگ درد

ایرا به  درک  قابل  دلیل  دو  به  صدام حسین  که  دارم  باور  کرد:  کرد.  تجاوز  عنوان  (1ن  به  اروندرود  کامل  کنترل 

ومتی  ن این کشور. با مقاند ایران در میان شیعیادفع خطر بروز انقالبی همان(2راهی حیاتی برای اقتصاد عراق،  آب

از  و   ه از دست داده است به دست بیاوردنچه را ک ه سرعت تصمیم گرفت آعظیم تر از آنچه که او انتظار نداشت او ب

طریق میانجیگری سازمان ملل متحد نیز به صلح دست یابد. همانگونه که موقعیت نظامی عراق در جنگ از دست  

 ولت تهران از دست می رفت.  شد و هدف سرکوبی د صدام به صلح سخت تر می  می رفت تمایل

برابر تهاجم خارجی، سرکوب صدام حسین بود و اینکه این آگاهی را به جهانیان   اهداف ایران در خالل مقاومت در 

عراق نتیجه حمالت  شده  تحمیل  های  ویرانی  و  است  کرده  آغاز  را  عراق جنگ  که  که  تنها پس است  بدهد  از    . 

    ن هدف را رها کرد. ها تهران نخستی سال

میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی تغییر کرد و همکاری شوروی و ایاالت  محرک های خارجی با به قدرت رسیدن 

باور ندارم که حتی در مراحل ابتدایی نبرد، وقتی جنگ سرد  .  1متحده در حل تضادهای منطقه ای افزایش یافت

 
های محلی که یکی از عوامل کاهش کنترل قدرت های بزرگ بر مسایل جهانی را تشکیل می داد و هم یکی از   ها و جنگ  حل و فصل اختالف - 1

به رک بودند سریعاً به توافق هایی دست یابند. اعث شد امریکا و شوروی که دارای منافع مشتعوامل تشدید کننده اختالف های شرق و غرب بود ب

  شد )به دنبال اسقاط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس(.   598که ایران مجبور به قبول قطعنامه    مسکو بود  به دنبال نشستعنوان مثال،  

 . 286، ص  (1383  دوم،  چاپ  قومس،  نشر:  تهران)  ،امروز تا وستفالی پیمان از  لمللا بین  روابط و  دیپلماسی  تاریخ  زاده،  نقیب  احمد
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ایاالت متحده زخم خورده از  شرق و غرب بود.    تحت تأثیر اختالفاتات شورای امنیت کامالً  هنوز جاری بود، اقدام

تجربه انقالب ایران بود. تا زمان رسوایی ایران گیت )مک فارلین(، دشمنی پیوسته با ایران وجود داشت و بنابراین  

  ی های اد شوروی به دلیل همکار. اتحاقدامی که مورد عالقه تهران باشد در شورای امنیت تصمیم گیری نمی شد 

منیت به دالیل  ا  عراق، نگاهی نزدیک به این کشور داشت. سرانجام دیگر دولت های عرب در شورای مدت با    دراز

خودشان کامالً حضوری در جهت خواست عراق داشتند. نتیجه این بود که در زمان این تجاوز، شورای امنیت به  

اً غیرمفید بود چرا که هیچ  تصویب کرد که اساس   عه ای از قطعنامه ها راعملی گرفتار شد و پس از آن مجمو بی

با جنگ ایران و   برخورد درشان از مسئولیت جنگ قائل نبودند. شورای امنیت  تفاوتی بین ایران و عراق در سهم

درک   عراق گسترده  بدون  خطر  دائم  عضو  پنج  اینکه  تا  کرد  می  یافت  ای  عمل  می  خود  ابعاد  در  که جنگ  ،  را 

آ از  بدریافتند. پس  ثابت کند که وقتی اعضای ، شورای  P5ا هدایت  ن  توانست  با قدرت عمل کرد و  دائم    امنیت 

 ماده همکاری در جهت هدف مشترک هستند، چقدر موثر است.آ

-ایران   تجربه  از   دیگر،  درگیر  کشور  هر  یا  نبرد   درگیر   های  طرف  جای  به   که   بود  متحد   ملل  سازمان  این  پایان  در

  اعتباری   متحد،   ملل  سازمان  طرف  بی  نهاد  یک  عنوان   به  یرکل دب  میانجیگری  که  رمدا   اعتقاد .  شد   مند   بهره  عراق

  داد   نشان   را  اعتبار   یک  و  سازی  تصمیم  توانایی   یک   امنیت  شورای .  کند   تقویت   را   آینده  موقعیت  تواند   می   که  یافت

  نتوانسته   متحد   لمل  سازمان  اگر  حتی.  اشد ب  داشته  ابزاری  نقش  دیگر  های  بحران   های  قطعنامه  در  تواند   می  که

  عصر   غازگرآ ماندگار  رویداد   این .  رساند   پایان  به  را   جنگ  اما   کند، حل  را   عراق  و  ایران  جنگ   علل  کامل   طور   به  شد با

   . داد نشان  متحد  ملل سازمان  تاریخ در  را جدیدی

                                                                                                                                                            

 تهیه و تنظیم                                                                                                                                                             
 1400دی ماه    –ین نیک طبع مع
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 (. 1396)تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،  فرهنگ،تاریخ و سیاست  ،کاتوزیان، همایون -12

)تهران: انتشارات ثالث،  ترجمه بیژن اشتری    ،زندانی در کاخ خودش(  -م )از ظهور تا سقوطصدا  ،و باردنورپر، ویل   کانکاگلین،   -13

 (. 1400چاپ اول، 
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گورباچف  میخائیل،گورباچف،   -14 میخائیل  دولتشاهی،  خاطرات  فریدون  اول،    ترجمه  چاپ  اطالعات،  موسسه  انتشارات  )تهران: 

1378.)  

)تهران: انتشارات مجلس شورای اسالمی،    سی ایران و کارگزاران دیپلمافرهنگ رجال  ،  ، سیدباقر، سید علی و سخاییموجانی  -15

 . (1391چاپ اول، 

 . (1389)تهران: نشر میزان، چاپ اول،  حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت رضا، موسی زاده،  -16

 (. 1384چاپ ششم، )تهران: نشر میزان،  سازمان های بین المللی رضا،  موسی زاده،  -17

، زیر نظر جمشید ممتاز )تهران: مرکز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ  ضع گیری سازمان ملل متحدعراق به ایران و موتجاوز   -18

 (. 1397دوم، 

علی،   -19 قاضی،  ها  میرسعید  آن  سیاسی  های  فعالیت  و  متحد  ملل  سازمان  های  دبیرکل  و    زندگینامه  چاپ  مرکز  )تهران: 

 . (1379ورخارجه، چاپ اول، انتشارات وزارت ام

 . (1383)تهران: نشر قومس، چاپ دوم،  تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروزد، احمنقیب زاده،   -20

، به اهتمام علیرضا هاشمی )تهران: دفتر نشر معارف : دفاع و سیاست1366کارنامه و خاطرات سال  هاشمی رفسنجانی، اکبر،    -21

 .(1389انقالب، 

22- John Blundell, Margaret Thatcher: A Portrait of the Iron Lady, (London: Algora Publishing 

Press, 2008). 

 ( جزوات درسی 2

)دانشکده  تقریرات درس نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی    محمدجواد،  ظریف،  -23

 (. 1388 -89ورخارجه، سال تحصیلی روابط بین الملل وزارت ام

 نامه ها پایان  (3

المللی"،نیک طبع، معین  -24 امنیت بین  امنیت در حفظ صلح و  و شورای  المللی  در مخاصمات مسلحانه   رابطه دیوان کیفری بین 

  .1390 ،دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه ،کارشناسی ارشد  نامه   پایان، "داخلی

 ها  وب سایت( 4

  درس:، به آتنگنای هرمز  ایران وقوام، محمد،  -25
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https://www.bbc.com/persian/iran/2012/07/120703_l23_hormuz_strait_legal_1982_innocent_

passage 

   آدرس: به،  "دیگر وقتی  شاید عراق؛  جنگ   از  ایران غرامت"،محمودی، سعید -26

https://www.bbc.com/persian/iran/ 2011/09/110922 _l23_war30th_598_compensation_iran_iraq 

     آدرس: به سی، بی بی با گفتگو ،ابران انقالب با رابطه درسازمان اطالعات امریکا   جدید  اسناد ،میالنی، عباس -27

https://www.youtube.com/watch?v=-IisIEtKy4o 

 ، به آدرس: صدام  سقوطناگفته های سیروس ناصری از نقش ایران در   -28

http://tarikhirani.ir/fa/news/4652/ صدام-سقوط-در-ایران-نقش-از-ناصری-سیروس-های-ناگفته    

  به آدرس:،  از کویت عقب نشینی کندشتباه انداختیم تا صدام را به ا  ی، سیروس،ناصر -29

http://ramzeobour.ir/ .عق-کویت-از-تا -انداختیم-اشتباه-به-را-صدام html 

 اسناد سازمان ملل متحد( 5

30- SC. Res. 479 (1980), September, 28, 1980. 

31- SC. Res. 514 (1982), July, 12, 1882. 

32- SC. Res. 522 (1982), October, 04, 1982. 

33- SC. Res. 540 (1983), October, 31, 1983. 

34- SC. Res. 552(1984), June, 01, 1984. 

35- SC. Res. 582(1986), Februery, 24, 1986. 

36- SC. Res. 588(1986), October, 08, 1986. 

37- SC. Res. 598(1987), July, 20, 1987. 

38- SC. Res. 678 (1990), November, 29, 1990. 

 

https://www.bbc.com/persian/iran/2011/09/110922_l23_war30th_598_compensation_iran_iraq
https://www.youtube.com/watch?v=-IisIEtKy4o

