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 و آموزه هادیپلماسی 

 ( کاخ وزارت امورخارجههای  پرویز ذوالعین و گروگان )

 

 مقدمه 

از جانب  ،  در پاییزی که خنکای خزان  ؛ رهروان مهر و کین. چه رفت و آنچه ماند آن  دیپلماسی به وقت تهران،  

بود وزان  نیمروزی   ، تهران  از  یک 1358آبان  13در    پیش  شماره  ساختمان  می  ،  امورخارجه  بروس    زبانوزارت 

ایاالت متحد   کاردار سفارت  آن    رایزن   تتامس ویکتور  به همراه  لینگن  امنیتی  مأمور  هاولند  مایکل  و  سیاسی 

درآمد بود    سفارت اشغال  به  دانشجویان  توسط  متحده  ایاالت  سفارت  ای که  واقعه  وجود    .  با  نظر  آکه  به  نکه 

گشتهرس  می تاریخ  در  برگی  د  اما  ،د  دامنه  ای  مناقشه  استکماکان  به    ار  آن  شمارو  در  آفرینان  ،  نقش 

 را ارائه می دهد. هایی گوناگون   روایت

رو  پیش  های  نوشتار  سلسله  از  چهارم  بخش  تاریخ  چاچوب درو    در  سیاست  )   کارگاه  و  دیپلماسی  تاریخ 

  از (  1359)فروردین تا آذر ماه    وزارت امورخارجه  سرپرست اداره کل تشریفات  عینپرویز ذوال  روایت   ،(خارجی

در ساختمان شماره یک )کاخ وزارت    آن واقعه جریان  أت دیپلماتیک ایاالت متحده که در  وضعیت سه عضو هی

کوتاه تا پایان خدمات اداری و    ی . پرویز ذوالعین در مدتگردیده استبازگویه    ، امورخارجه( نگهداری می شده اند 

امورخارجه   وزارت  در  بودحضورش  تشریفات  کل  اداره  سرپرست  در  که  گفته  ،  به  بنا  و  خاطرتش  کتاب 

در    و  استذوالعین تحصیل کرده حقوق  ز  پرویشرح داده است. اگرچه  را    "وضعیت آن سه تن گروگان "خود،

خود را بر مسایل تشریفاتی    کارمحوریت    -یکی دو مبحث  جزء  به    -  و بنا به جایگاه سازمانی خود   روایتاین  

  عین، روایت دکتر ذوالسعید محمودی دیپلمات پیشین گفته و به    قرار داده است اما با این وجود سه تن گروگان  

فاق افتاد را از  سال پیش ات   چهلمریکایی بیش از  آ ارت امورخارجه برای دیپلمات های  در وزکه  آنچه  جزئیات  

   زوایه ای دیگر بازگو می کند. 
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 پرویز ذوالعین و حیات دیپلماتیک در وزارت امورخارجه 

  دارای   وی   گرفت.  دیپلم   البرز  دبیرستان   از   1325  سال  در   و  آمد   دنیا  به   تهران   در   0413  لسا  ر د  ذوالعین  پرویز

  1952  سال  در  او  1بود.   پاریس  از  حقوق  و  سیاسی  علوم   دکترای  و  تهران  دانشگاه  از  سیاسی  علوم  کارشناسی

  حقوقی  ماهیت"  وی،  نامه  پایان  عنوان   و  کرد   اخذ   Université de Paris  حقوق  دانشکده  از  را  خود  دکترای 

 pratique des École  در   1952  تا   1951  های  سال  بین  ذوالعین  همچنین   باشد.  می   2"متحد   ملل   سازمان

hautes études  3است. داده  می انجام  پژوهشی های فعالیت پاریس 

  وارد وزارت امورخارجه و ابتدا به عنوان کارشناس اداره حسابداری مشغول گردید. در سال  1334او در سال   

در مقام  و    1336در اولین مأموریت دیپلماتیک خود در سال  .  پیوستبه اداره همکاری های بین المللی    1335

سال   از  رفت.  آیرس  بوئنوس  به  دبیر    1341تا    1337وابسته  سپس  و  وابسته  مقام  دبیر    دومدر  در    اولو 

تا    1342از نیمه سال  ت منصوب شد.  اطالعات و مطبوعاازگشت از برزیل به معاونت اداره  ریودوژانیرو بود. در ب

الجزیره رفت   1344اوایل سال   بغداد و سپس  مأموریت  به  احوال    و   ابتدا  و  اداره سجالت  معاون  بازگشت،  در 

  معاون کنسولگری مونیخ   1346در مقام دبیر اول به بن اعزام گردید و در سال    1345در سال    شخصیه گردید.

ها گردید و همان سال به معاونت اداره   ه مبادالت بورس معاون ادار   1349گردید. در سال    سوم(   ایزن)در مقام ر

(  م)در مقام رایزن دو  ی های دولت و سپسایسرپرست اداره پذیر  1351ن در سال  کل تشریفات رسید. ذوالعی

مأ  رفت.  به  بلگراد  دو موریت  از  سال    بعد  در  و  رود  می  پاریس  مأموریت  به  او  بلگراد،  در    1356سال حضور 

  سرپرست اداره روابط فرهنگی و در   1358کاردار در کلمبو،    1357. در سال  می شوده تابعیت  رست ادارسرپ

  4بازنشست گردید. 1359سرپرست اداره کل تشریفات شد. ذوالعین در آذر  1359فروردین 

ز کرد. او به  ذوالعین پس از بازنشستگی، بیشتر وقت خود را بر تدریس در دانشگاه، تحقیق و تألیف متمرکپرویز 

مدتی   زبان و  داشت  آشنایی  اسپرانتو  و  پرتغالی  اسپانیایی،  انگلیسی،  فرانسوی،  جهانی  های  انجمن  نماینده 

سرانجام در سال    اسپرانتو در ایران بود و عالوه بر این، عکاس، کاریکاتوریست و جهانگرد نیز بود. پرویز ذوالعین 

   در پاریس درگذشت. 1378

 ذوالعین عبارتند از: پرویز تألیفات و کتاب های 

 
چاپ    ،یاسالم  یورا )تهران: انتشارات مجلس ش   رانیا  یپلماسیفرهنگ رجال و کارگزاران د  ،ییسخاسید باقر  و  موجانی    یعل  دیس  - 1

 ، مدخل حرف ذ. (1391اول،  

2 - O.N.U.Nature juridique l' 
 .1400  اسفندماه  24  ،(BnF-de France nationale Bibliothèque)  فرانسه ملی   کتابخانه  با مکاتبه  - 3
 .  پیشین  ،ییو سخاموجانی   - 4
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 ( 1375حقوق کنسولی )انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول  -

 ( 1377نشر مولف، چاپ اول، خاطرات و آموزه ها )دیپلماسی:  -

 ( 1378مبانی حقوق بین الملل عمومی )انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول   -

 ( 1379حقوق دیپلماتیک )انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول   -

 ( 1381چاپ اول انتشارات میزان، )آداب و تشریفات دیپلماتیک   -

 معاصران پرویز ذوالعین در صحبت معاشران و 

گوید   ذوالعین   پرویز   صمیمی  دوستان  از  و   پیشین  دیپلمات  مجلسی   فریدون    حلقه   در  ذوالعین  دکتر:  می 

  متأسفانه   و   داشتیم   ثابتی  ماهانه  دیدارهای  پیش   سال  چند   تا   گردید و   بازنشسته   انقالب  از  بعد   که   بود ی  همکاران

و از   کند  می   زندگی   شمال  در است  سال  ند چ  که  بود  ایشان   نزدیک   دوست  وفاییمنصور    دکتر .  رفتند   یکی   یکی

عجالتاً   دوست  ترین  نزدیک  را  توانم خود  می  اطالعم.  بی  بدانماو  او  انقالب    1. زنده  از  بعد  که  دوستانی  گروه 

  ابراهیم   سیار،  یغالمعل  مکری،   امیر  هوشنگ  ندیم،  جعفریگر را می دیدیم؛  بازنشسته شدند و هر دو هفته یکد 

  مهدی   پیشوا،   منوچهر  ذوالعین،   شکوهیان،  ی، نیرنور  ارسالن  باوند،  هرمیداس   داوود  ، زندفرد  فریدون  2تیموری، 

 
 .1400اسفندماه    3،  مکاتبه با فریدون مجلسی - 1

گوید: وزارت امورخارجه برای جمع  ید( می  در بخش سوم نوشتار به او اشاره گرد  که  2سفیر پیشین در امارات و برنابراهیم تیموری )  - 2

وری  آجلد اسناد و مدارک جمع    500وری اسناد درباره بحرین، جزایر سه گانه و شط العرب، چهار سال من را به لندن فرستاد و من حدود  آ

  8مورخ  .  تمجدایی بحرین تصمیم درستی بود/شیخ زاید می گفت من خادم اعلیحضرت هس   سفیر اسبق ایران در امارات:.  کردم

 به آدرس:  ،  1391اردیبهشت  
http://tarikhirani.ir/fa/news/2099  

ه  من رضایت آقای تیموری را گرفتم و در حضور ایشان به آقای کمالی )ریاست وقت کتابخاناین اسناد چه شد؟ فریدون مجلسی: سرنوشت اما  

را به کتابخانه هدیه دهند. قدری طول کشید و    ارت خارجه بریتانیاناد استخراجی وزوزارت امورخارجه( گفتم و قرار شد ایشان مجموعه اس

شد.   چه  ندارم  خبر  دیگر  که  بگیرند  تحویل  وراث  از  را  اسناد  گذاشتم  قرار  کمالی  آقای  با  هم  بعداً  کرد.  فوت  فریدون  ایشان  با  مکاتبه 

تیموری وقتی از لندن  مرحوم  ماسی وزارت امورخارجه:  سید علی موجانی، مدیرکل پیشین اسناد و تاریخ دیپل.  1400اسفند ماه    22،  مجلسی

گرفته بودند تحویل وزارت امورخارجه دادند که در آرشیو  (  Public Record Office)  آرشیو ملی بریتانیای از اسناد را که از  شخبرگشتند ب

قای  اری اسناد وزارت امورخارجه: بنده و آعلی محقق رئیس اداره نگهد.  1400  اسفندماه  23،  گو با سید علی موجانیگفتشود.   نگهداری می

بودند و نه  )آرشیو ملی بریتانیا(   proکمالی اسناد دکتر تیموری را تحویل گرفتیم و به وزارت خارجه منتقل کردیم. اسناد مورد اشاره، اسناد  

عه اسناد حدود بیست کالسور بود و  فریدون مجلسی: مجمو  .1400اسفندماه    23،  با علی محقق  گفتگوریتانیا.  وزارت امورخارجه ب اسناد  

تیموری به خاطر جزایر سه گانه، مدت زیادی اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا را زیر و رو می  خوب شد فهمیدم که مقوا نشده اند! البته دکتر

  .1400دماه  اسفن  24،  مکاتبه با فریدون مجلسیدر لندن و وزارت امورخارجه باشد.    کرد و البد باید در اختیار سفارت

انگلیسیادآوری می گردد که به گفته فریدون زندفرد؛   )در پی خروج از شرق سوئز و خلیج    به منظور ایجاد آمادگی برای مذاکراتی که با 

ز  ن گزارش تفصیلی در باب جزایر پرداختیم. در تهیه این گزارش عمدتاً ادر پیش بود، به اتفاق همکاران اداره نهم سیاسی به تدوی  فارس(
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  و   اسفندیاری   بهمن  و   کاظمی  عزالدین  ، من  منزل   در   که   ، مجلسی  فریدون  بنده  و  1، حسین شهیدزاده بشارت

  رگترها بز  دانشگاهی  همدوره   اما ند  نبود  دیپلمات   که   دیگر   محوری  و   ثابت  پای.  آمدند   می   هم  هاشمیان  جواد

  و   وزیری   سعید   احساسی،  مهدی   مهاجر،  پرویز   پیش   سال  بیست   حدود   از .  بود  ندوشن  اسالمی   علی   محمد   ، بود

  را   برجام  مذاکرات  در  ظریفتر  کد  از  حمایت  در  پیشین  هایدیپلمات  اعالمیه.  شدند   افزوده   هم   رضوانی  بهرام

  پرویز   2. کردند   امضا  هم  دیگری  انکس  که  کردم   تنظیم  گروه  همین  هماهنگی  با  خودم   خانه  جلسه   در   بنده

 
نمودیم استفاده  انگلیس  امورخارجه  وزارت  قدیمی  مدارک  و  هند  در  انگلیس  در  )  اسناد حکومت  هند  در  انگلیس   Indiaاسناد حکومت 

Office    و اسناد قدیمی وزارت امورخارجه انگلیس درPublic Record Office    این اسناد قبالً از طرف هیأتی نسبتاً (شوند. مینگهداری .

لندن اعزام شده بود با همکاری سفارت، گردآوری و در دسترس بود. این بار نخست بود که از این مجموعه اسناد در    عریض و طویل که به

جمع آوری شده، با قوت و اطمینان بیشتری از  ارتباط با جزایر تنب و ابوموسی استفاده می شد. حاال مقامات ایران با تکیه بر اسناد و مدارک 

ایران این جزایر به  انگلیس در هند و    تعلق  انگلیس در منطقه به حکومت  سخن می گفتند. مطالعات و گزارشات متعدد مأمورین سیاسی 

 ، زندفرد  آمد. فریدون  همچنین مجموعه ای از نقشه های رسمی و نیمه رسمی انگلیس از جمله اسناد مفید و به دردخوری بود که به دست

 .81-82، ص  ( 1398  شیرازه،  نشر:  تهران)  ،1326 – 1359 امورخارجه وزارت  در تخدم دوران از  خاطراتی: پرتالطم جهانی  و ایران 
الزم را  یزنی های  (، راالجزیره)   بغداد  1975  دادحسین شهیدازده سفیر ایران در عراق بوده است و همزمان با مذاکرات مربوط به انعقاد قرار  -1

  های مضیقه   بواسطه  مصدق  دکتر  دولت  دوره  در  ابراهیم تیموری می خوانیم:داده است. در بخشی از خاطرات او به قلم  ی  م  در بغداد انجام

در آن موقع    ...گردید  تعطیل  ها نمایندگی  از  بعضی  حتی  و  شد  کاسته  هاسفارتخانه   کارمندان  تعداد  از  حدی   تا  کافی  بودجه  نداشتن  و  مالی

شد و مقام بقیه نمایندگان ایران در خارج وزیر  جای دیگر سفیر اعزام می   لندن و یکی دو ،کابل ،آنکارا ، های ایران در بغدادخانه قط به سفارتف

  وقتی اردشیر زاهدی سمت وزارت امور خارجه را به عهده داشت دستور داده بود نمایشگاهی از کارهای نقاشی کارمندان وزارت .. .مختاری بود

را در این نمایشگاه در معرض تماشا گذارد که مورد توجه قرار گرفت    چند تابلوی خود  هنرمند بود و  شهیدزاده ود.امور خارجه ترتیب داده ش

شهیدزاده با ایرج پزشکزاد، نویسنده کتاب دائی جان ناپلئون، دوستی نزدیک داشت به خصوص که مدتی هر    ...ای هم به او داده شدو جایزه 

در )ا  دو  وین  در  ایران  بودندتسفارت  همکار  فر  .ریش(  زبان  از  ترجمه  کار  ترجمه در  نمونه  داشت.  دست  نیز  او  انسه  و  "های  عقاید  تاریخ 

ترجمه و انتشارات مروارید با آن   1363شهیدزاده در سال که استون بوتو است، گتاناموسکا و ئاگنوشته  "های سیاسی از باستان تا امروز مکتب 

من و  چاپ  نمودرا  شهیدزاده،  تیموری   ابراهیم  .تشر  حسین  هنخاطرات  و  فرهنگی  مجله  شماره  ،  بخارا،  اردیبهشت  80ری  و  فروردین   ،

 ، به آدرس: 1390

https://bukharamag.com/1390.02.12777.html 
 های  دیپلمات  ،کنندگان  امضا  البغ  که   این   .دارد  دیگر  های  تشکر  با   جدی  و  اساسی  تفاوت  یک  اما  بیانیه  این  نویسد:  می  ایرانی  دیپلماسی  -2

  استرداد  همچون ملی و  خطیر  موارد در و داشته اشتغال دیپلماسی به  1357 انقالب از پیش های سال رد  که اند  خارجه امور وزارت بازنشسته

  فرد  زند  فریدون  دکتر  :دشو  می  دیده  اسامی  این  کنندگان  امضا  میان  در  .اند  کرده  نقش  ایفای  1975  قرارداد  یا1971  سال  در گانه  سه  جزایر

  اندرکاران   دست  از  تیموری  ابراهیم  دکتر  گانه،  سه  جزایر  استرداد  اصلی  اندرکاران  دست  از  و  خورشیدی  50  دهه  اوایل  در  درعراق  ایران  سفیر

  که  مترجم  و  ویسندهن  مهدوی  هوشنگ   عبدالرضا  دکتر  العرب،  شط  یا  رود  اروند  سرمناقشه  بر  بغداد  1975  معاهده  یا  الجزیره  نامه  توافق  اصلی

  سبب   به  و کرد  می  همکاری  ملل سازمان در  ایران دفتر  با  که  باوند  هرمیداس   داوود  دکتر  ارد،د  کارداری  سابقه   نیز  بریتانیا  در  ایران  سفارت  در

  و   شد  گذاشته  کنار  بعدتر  اما  گرفت   باالتری  منصب  سنجابی  دکتر  خارجه  وزارت  دوران  در  و  موقت  دولت  در  و  انقالب  از  بعد  ملی  تمایالت

  حرفه   نگار  روزنامه  یک  مثل  که  ترجمه  اهل  و  قلم  صاحب  است؛  مجلسی  فریدون  ردکت  دیگری  .است  مشهورتر  دانشگاه  استاد  عنوان  با  اکنون

  امور  وزارت  اسناد  گواه  به   که  کرد  اشاره  هاشمیان  جواد  دکتر  نام  به  توان  می  همچنین  .است  درخشیده  مطبوعات  در  اخیر  های  سال  در  ای

  اخراج   نامطلوب  عنصر  عنوان  به   را  او  افغانستان  در  کودتا  دولت  و  بود   کرده  بینی  پیش  را  شوروی  اتحاد  دخالت  و  افغانستان  تحوالت  رجهخا

  -حقوقدان   این  زودهنگام  بازنشستگی  زمینه روسی  ضد  تمایالت  به  اشتهار  رغم  به  (زاده  قطب  صادق)  خارجه  وقت  وزیر  که  این  عجیب  .کرد

  نیروهای  ترین  زبده  از  یکی   از  دیپلماسی  دستگاه  و  گیرد کار  به  دیگر  های  عرصه  در  را  خود  حقوقی  دانش  شد  ناگزیر  ،ساخت  مفراه  را  دیپلمات

  شاهد   یا  شریک  دیگر  نسلی  در  که  ایران،  دیپلماسی  سنگر  دیرین  گزاران  خدمت  ما"  :است  آمده  جمع  این  نامه  از  بخشی  در  .شد  محروم  خود
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  و   شیر   استیلیزه  تصویر  آخرین   بود،   آمیز  طنز  نظیر   کم   نقاش   هنرمند   و  طبع  شوخ  بسیار   و  سواد   با  ذوالعین 

  داشت  که   سمتی دلیل به . بود کشیده  او را ن بود شان رسمی ایراو در اواخر ن  کرد پیدا رسمی جنبه که خورشید 

  1. است داده شرح  خودش  کتاب  در  که  شد می  پذیرایی خارجه  وزارت در  ییاآمریک پناهنده دیپلمات  سه از باید 

عالیرتبه وزارت امورخارجه بود، یکی از شخصیت های برجسته علمی نیز    ضل دکتر ذوالعین که خود دیپلمات فا

مأموریت  محسوب   در  و  دوست  نزدیک  از  ایام  طی  او  با  گردید.  کشف  دیرهنگام  که  شد  مختلف  می  های 

بودم  دیپلماتیک از    ، همکار  ذوالعین غیر  استمرار داشت.  نظر فیمابین  تبادل  نیز همکاری و  وادی علمی  و در 

ز آن خود کرد، و یک  که جایزه بین المللی عکاسی نیویورک را امرتبت دیپلماتیک و علمی، عکاسی هنرمند بود  

و  شاخص  المللی   کاریکاتوریست  بین  اول  جایزه  جمله  از  جایزه  چندین  که  امنرَحَ"  ممتاز،  خود    "م  به  را 

اختصاص داد. سیاحی استثنایی بود که بدون اغراق دو بار تمام پنج قاره را سیاحت کرده و گزارش هایی بسیار  

مجال در  که  نمود  می  تهیه  دنیا  نقاط  اقصی  از  مجالب  ها  روزنامه  و  این  نت  از  تألیفاتش  در  گردید.  تشر می 

ره می گرفت و با ذکر مثال های فراوان آثار خود را غنی تر، شیرین  تجربیات بس وسیع و نادر جهانی همواره به

کار می کرد تا پنجمین    تر می ساخت. دکتر ذوالعین ماه های قبل از وفاتش شبانه روز مستمراً  تر و پرجاذبه

کار  تشریفات دیپلماتیک را هر چه زودتر به پایان برساند و نگران بود مبادا وقفه ای در این    د یعنی کتاب خو

    2ایجاد شود. 

نیز   تشریفات  هست،  دیپلماسی  هرجا  که  کرده  تشریح  دیپلماتیک  تشریفات  و  آداب  کتاب  در  ذوالعین  دکتر 

یه دیپلماسی است. هر آیینه اگر خوب بدان عمل  لواالمحاله باید وجود داشته باشد و تشریفات از لوازم و ابزار  

ثاری نامطلوب به بار آورد، از جمله تنزل و یا حتی قطع  شود دیپلماسی موفق است و غفلت از آن می تواند آ 

روابط دیپلماتیک. مصداق بارز آن توقف کوتاه دنگ شیائو پینگ رهبر چین در ایران است که غفلتی در انجام  

ولین مقصر  بین ایران و چین منجر گردد و مسئ  به تنزل و یا حتی قطع روابط دیپلماتیکتشریفات نزدیک بود  

ورخارجه ایران نیز محاکمه نظامی شوند. دکتر ذوالعین الحق کاری بس مهم و بی همتا و سودمند  در وزارت ام 

 
  الطرفین  مرضی و آمیز صلح فصل و  حل یا1197 سال در بریتانیایی استعمارگران از ایرانی جزایر استرداد مساله سر بر همکارانمان های تالش

  را  ای  هسته  مساله  و  ها  تحریم  رفع  سنگین  بار  کمرشکنی  دیگران  از  بیش  شاید  بودیم  العرب  شط  مساله سر  بر  عراق  و  ایران  دیرین  اختالفات

   :آدرس  به  ،1392  آذر  6  مورخ  ،ظریف از امورخارجه وزارت  کار  کهنه  های ت دیپلما تشکر "..کنیم  درک  و  احساس

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1925225 
 . 1400اسفندماه    24،  مکاتبه با فریدون مجلسی - 1

 ی بر کتاب.وفایمنصور  (، دیباچه دکتر  1393)تهران: نشر میزان، چاپ سوم،    آداب و تشریفات دیپلماتیکپرویز ذوالعین،   - 2
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ارجه عرضه کرده  و دانشگاهی، و همچنین وزارت امورخ  )کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک( را به جامعه علمی 

 1بهره گرفته شود.  است که باید از آن 

اره روابط فرهنگی را بر عهده داشته، نامه ای به معاون سیاسی  که سرپرستی اد  1358پرویز ذوالعین در سال  

نوشته و با تشریح اهمیت تشریفات دیپلماتیک می نویسد: ... اینجانب    ( دکتر کمال خرازی)   وزارت امورخارجه

مجموعه ای از مقررات جدید تشریفاتی فراهم    در نظر دارم   ی که در گذشته در تشریفات داشتم،بنا بر سوابق

اینجانب را تأیید    و این ابتکار فردی است. ولی در صورتی که مقامات وزارت متبوعه موافق باشند و رسماً  نمایم

در پاسخ می  و   1358ماه    دی  14خ  به تارینیز    دکتر خرازیدر انجام این نظر تسهیل خواهد شد.    فرمایند، طبعاً 

وظی انجام  و  عالقه  سبیل  بر  اینکه  از  ذوالعین  آقای  جناب  و  نویسد:  مسایل  فکر  در  خود  اسالمی  و  ملی  فه 

هستی جاری  و  مشکالت  برداشته  هایی  گام  خود  سهم  به  و  و  د  خوشحال  بسیار  دهید  می  ارائه  هایی  طرح 

ی را،  مهم  این  که  است  مناسب  بسیار  و  امورخارجه  سپاسگزارم  وزارت  تشریفات  راهنمای  جزوه  تدوین  عنی 

 2ح و متن جامعی برای تصویب نهایی ارائه دهید. گیری کرده و به صورت طر جمهوری اسالمی را پی 

همشهری   ذوالعینروزنامه  پرویز  دکتر  نویسد:  دانشگاه  دیپلمات،  ، می  نامدار  استاد  جهانگرد  شهریورماه    در  و 

نزدیک به سی سال فعالیت در کسوت دیپلمات داشت در پانزده سال  که سابقه  گذشت. او  در پاریس در  1378

کشور    180به کار تألیف، تحقیق و تدریس در دانشگاه بود. وی به خاطر سفر به    مشغول اخیر به طور عمده  

با وجود آنکه    شهرت داشت. او اندکی پیش از فوت  "ایرانی  سفر کرده ترین جهانگرد"جهان معروف بود و به  

و   70 از سن  به  ی می گذشت،  سال  تازه  تدارک سفری  پیرامون  در  ذوالعین  کشورهای  دکتر  بود.  به  هیمالیا 

   3تازگی بخش هایی از سفرنامه خود را در اختیار روزنامه همشهری گذاشته بود. 

 "دیپلماسی: خاطرات و آموزه ها"پرویز ذوالعین و 

ذوالعین   دیپلماتیک پرویز  حیات  تجارب  و  ها  عنوان    آموخته  با  کتابی  در  را  و  دیپلم"خود  خاطرات  اسی: 

سط خود مولف چاپ گردیده و توسط انتشارات پاسارگاد  چاپ کرده است. کتاب تو  1377در سال    "ها آموزه 

 
 .پیشین - 1

  .14، ص  پیشین - 2

 . 1378مهر    11  ،1944شماره    ، روزنامه همشهری،ذشتنامدار درگ  جهانگرددکتر ذوالعین  - 3
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است.  شده  در  این    1توزیع  پیوست    10کتاب  دو  دارای  و  یافته  تنظیم  جالبفصل  و  تأمل  قرار    قابل  بدین 

 باشد: می

  فصل چهارم( هدف دیپلماسی،    فصل سوم( بحثی در لغت دیپلماسی،    فصل دوم( ماسی،  تعریف دیپل  فصل اول(

زبان   فصل هفتم(شکست دیپلماسی،    فصل ششم(سیاست های ضد دیپلماسی،    پنجم(فصل  روش دیپلماسی،  

نهم(دگرگونی های دیپلماسی،    فصل هشتم(دیپلماتیک،   دیپلمات،    فصل دهم(،  وظایف دیپلمات  فصل  ویژگی 

 : کاریکاتوری از دیپلماسی. ت دوم سپیو: دیپلماسی و واقعه گروگان گیری، لپیوست او

به فصول  تمامی  در  زمینه    کتاب  در  نظری  مباحث  برگیرنده  در  عمده  طور  به  دوم،  و  اول  پیوست  از  غیر 

خارجی   روابط  دانشکده  از طرف  که  هنگامی  پیش  سال  ذوالعین؛ چند  گفته  به  که  باشد چرا  می  دیپلماسی 

ب عنوان  )روابط  با  درسی  شد  تکلیف  من  به  امورخارجه  وزارت  به  وابسته  الملل(  بدهم،    "دیپلماسی"ین 

در  دان نمی ولی  اند،  زده  من  نام  به  فال  قرعه  چرا  و  است  بوده  چه  انتخاب  این  علت  که  این  هر  ستم  حال 

ورخارجه استفاده  پیشنهاد، مرا به این فکر انداخت از تجارب متجاوز از بیست و پنج سال خدمت در وزارت ام

می گوید پس از بررسی    . ذوالعین 7کرده و عالوه بر تدریس، این موضوع را به صورت کتابی تألیف کنم. ص  

درباره   پراکنده،  مقاالت  بعضی  و  مختصر  نشریه  چند  جزء  به  رسیدم  نتیجه  این  به  مختلف  منابع  و  مراجع 

رجی، بازگویی و بازنویسی صرف خواهد بود و  دیپلماسی به حصر المعنی کتابی نوشته نشده است و منابع خا

س دیده ها، شنیده ها، خوانده ها، تجارب سال های  کافی به مقصود نیست. پس بهتر آن دیدم که خود بر اسا

خویش   سلیقه  و  ذوق  به  کتابی  دنیا،  چارگوشه  در  های خصوصی  مسافرت  و  مختلف  های  مأموریت  خدمت، 

 . 7یی در این زمینه باشد. ص  تنظیم نمایم که شاید راهشگا و راهنما

 د: مولف در آغاز، پیرامون کتاب و مطالب آن چند نکته را یادآور می شو 

بیشتر مطالب کتاب مبتنی بر حافظه است بنابراین احتمال خطا هم هست، پس هیچ یک از مطالب   •

 له یا علیه فردی به کار رود؛  یاین کتاب نباید به عنوان دلیل 

نظرهایی • بی  اظهار  اس که شده  بر  و خاطرات شخصی است. ممکن است شتر  نظرات  و  استنباطات  اس 

نچه گفته ام بدان مطمئن و معتقدم ولی برای اثبات و  باشم ولی آطالب را به عللی نگفته  بعضی از م

 قبوالندن آن اصراری ندارم و هرگونه ایراد و انتقادی را از قبل می پذیرم؛ 

 
 (. 1377  ،پ اول تهران: نشر مولف، چا ، )دیپلماسی: خاطرات و آموزه ها )خاطرات یک دیپلمات ایرانی( پرویز ذوالعین،   - 1
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از گفت • یا ذم کسی    ، نکه منظورران نقل شده بدون آدار دیگ ار و کردر شرح مطالب، نمونه هایی  مدح 

 7-8داری شود. ص  ام بردن از اشخاص، خوداساندن و نباشد و بدین جهت سعی شده از شن

پرویز ذوالعین در پایان می گوید که خواندن این کتاب برای دولتمردان و سیاستمداران و کسانی که وارد حرفه  

المللی به نحوی ارتباط دارند، آموزنده است. هنگامی که این تألیف را    دیپلماسی می شوند و یا با روابط  بین 

ود می داشت تا در آغاز خدمت  ن چنین کتابی وجدم، به خود گفتم ای کاش پیش از آرپس از اتمام مرور ک

اداری  خود آ از اشتباههات بسیاری که در سراسر خدمت، در مسایل سیاسی، تشریفاتی و  و  ن را می خواندم 

 . 8شدم، اجتناب می کردم. ص  رتکب میم

ه زبان  به  ذوالعین  تسلط  دلیل  به  کتاب،  نظری  مباحث  کنار  اصطالحات  در  و  لغات  یابی  ریشه  خارجی،  ای 

پایان   در  تا  گردیده  موجب  او،  هنری  ذوق  شود. همچنین  می  دیده  فراوانی  به  دیپلماسی  زمینه  در  گوناگون 

  ، بر اثر خود، ذوق به مظفرالدین شاه قاجار  شاه انگلستاننشان پاد  شرح اعطایکاریکاتوری در  کشیدن  کتاب با  

 1و طنز سیاسی نیز ببخشد.   هنری

 فصل اول( تعریف دیپلماسی 

ف مختلفی  یدر میان تعار  اب ذوالعین سرآغاز مباحث می باشد.دیپلمات های ملل، در کت  دنز  دیپلماسی  تعریف

نام آرژانتینی، نویسندگان صاحب  از دیپلماسی    که دیپلمات ها و  ایرانی و دیگران  انگلیسی، فرانسوی، روسی، 

با روابط  مدیریت  را  آن  و  دهند  می  شورویرائه  های  دیپلمات  اما  اند،  کرده  تعریف  ها  دولت  المللی    ، ین 

. در  12تعریف کرده اند. ص    "هنر رهبری مذاکرات بین دولت ها و انعقاد عهدنامه ها"دیپلماسی را منحصر به  

، با اینکه بعضی از اصطالحات مربوط به دیپلماسی را طی ماده  2وین   1961تعاریف، کنوانسیون    کنار همه این 

جموع مواد این کنوانسیون که همه  ورده است، اما از م آ  3وظایف دیپلمات ها را در ماده    تعریف کرده و یااول  

بآ دیپلماسی پی  قلمرو وسیع  به  توان  روابط دیپلماتیک مربوط است، می  به  اساس،  14رد. ص  ن ها  این  بر   .

قلمرو وسعت  و  مفهوم  در  ابهام  دلیل  به  را  نزدیکی    دیپلماسی  ارتباطات  دشواری  و  به  دارد  علوم  سایر  با  که 

 . 11توان تعریف کرد. ص  می

علم حقوق در آن مربوط به قسمتی    .ذوالعین دیپلماسی را دانشی مرکب از علم، هنر، فن و مدیریت می داند 

روابط   به  که  و است  همکاری  و  ها  دولت  نمایندگان  فعالیت  و  صورت    دیپلماتیک  صلح  حفظ  و  همزیستی 

در جایی است که ویژگی ها و ابتکارات فردی دیپلمات ها در مذاکرات و اجرای سیاست . هنر سیاست  دهد  می
 

 مد. واهد آاز کتاب سر آرتور هاردینگ، در پایان نوشتار خ   زانوبند  ح اعطای نشانکاریکاتوز ذوالعین و شر  - 1
2- Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 
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اطات ید. فن تشریفات برای تسهیل تماس ها و ارتبن المللی الزم می آخارجی به منظور حفظ منافع ملی و بی

 . 14-15دیریت برای اداره امور جاری و روزمره سفارت. ص نمایندگان دولت ها با یکدیگر است و م

 فصل دوم( بحثی در لغت دیپلماسی

یونانی   کلمه  به  دیپلماسی  لغوی  و    Diplomaریشه  تصدیق  یا  تاخورده  کاغذ  معنی  به  که  شود  می  مربوط 

به معنی مطالعه اسناد و مدارک بود ولی    18پایی تا اواخر قرن  گواهینامه بوده است. دیپلماسی در زبان های ارو

رو اداره  علم  مفهوم  به  آن پس،  بیناز  و   ابط  اسناد  علم  به معنی  دیپلماسی  ارتباط  کار گرفته شد.  به  المللی 

پایان   با  باشد که  این جهت  از  المللی است، شاید  بین  روابط  تنظیم  به معنی جدید، که  مدارک و دیپلماسی 

دولت  ته و پدیدار شدن دولت های نوظهور در اروپا، سالطین و  ام فئودالین قرون وسطی و از بین رفتن نظیافت

مدارک و اسناد قدیم و قرون وسطایی، حقوق و قلمرو نفوذ و حدود    جدید، درصدد برآمدند با استناد به   های

رسانند. کسانی که وظیفه شان  سرزمین خود را گسترش دهند و دعاوی تاریخی و موروثی خویش را به اثبات  

از پرنس ها، دو تاریخی و مدارک و اسنادی که  و  اقتضا می کرد به متون  ک ها، کنت ها و سالطین گذشته 

فئودال ها به جای مانده بود رسیدگی کنند، شغلشان دیپلماسی نامیده می شد. شغل دیپلماسی به این معنی  

دو  با  مذاکره  مأمور  که  کسانی  وظیفه  با  و  طبعاً  داشت  شباهت  بودند،  قراردادها  و  اسناد  انشاء  و  خارجی  ل 

همین تشابه و ارتباط شغلی، دامنه محدود دیپلماسی به مفهوم اول، به  کارشان به هم پیوند می خورد. بر اثر  

 . 21-22قلمرو وسیع دیپلماسی به مفهوم دوم تبدیل و گسترش یافت. ص 

امور وزارت  اصطالح  در  گرچه  گوید  می  سیاسی  ذوالعین  رسته  کارمند  با  دیپلمات  کلمه  کارمند  خارجه،  یا 

رمند رسته سیاسی، کارمند رسته دیپلماتیک  امی بود که به جای کسیاسی برابر شناخته شده است، شاید بهتر  

آ  گفته می  ارتباط  تا  ارتباط  شد  دیپلماتیک هم  و کارمند رسته  دیپلمات  بین  با کلمه دیپلمات گفته شود.  ن 

انجام وظیفه می کند، کارمند یا  اق. زیرا کارمند وزارت امورخارجه، هنگامی که در داخل کشور  است و هم افتر

ور یا عضو رسته دیپلماتیک است ولی همین شخص زمانی که به خارج از کشور، به نمایندگی دولت برای  مأم

ت به  المظر باید گفت، دیپ. در تأیید این ندانجام مأموریت فرستاده می شود، عنوان دیپلمات را به خود می گیر 

ن  ه دیپلماتیک در داخل کشور از آرستمفهوم دوم، دارای حقوق و مصونیت ها و معافیت هایی است که کارمند  

 . 23محروم است. ص 

او می گوید: دیپلماسی با سیاست به یک معنی نیست ولی در زبان فارسی اغلب   ،در ادامه توجهات زبان شناسی

یکی  غلط،  به  دوکلمه  مأمورین    این  سیاسی،  روابط  اصطالحات  مثال  برای  رود.  می  کار  به  دیگری  جای  به 

ی، هیأت سیاسی، پیک سیاسی، اتومبیل سیاسی، کیسه پست سیاسی و.. که در زبان  سیاسی، نمایندگی سیاس 
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فارسی مصطلح می باشد، همه غلط است و باید در این اصطالحات، دیپلماتیک را، جانشین لغت سیاسی کرد.  

ارد؛  روابط دیپلماتیک وین نیز وجود د 1961. به گفته او این اغتشاش زبانی حتی در ترجمه کنوانسیون  23ص  

از این اشتباهات و اغتشاشات زبانی، ترجمه عنوان و متن کنوانسیون   وین است که ترجمه    1961یک نمونه 

به آن  م  "روابط سیاسی"رسمی  تصویب  به  به همین صورت  و  گرفته  است.  ملی رسید   جلس شورایصورت  ه 

کار د  آنچه  به طوری که  است  ترجمه های رسمی  در  اختالف  سازد،  دشوار می  یسه متن کنوانسیون  مقا  ر را 

متن،    1، 1963و    1961 و  عنوان  در  اول،  کنوانسون  در  مثال  برای  شود.  می  دیده  ترجمه  در  بسیار  اختالف 

در   برگردانده شده در حالی که  به جای سیاسی،  آسیون  کنواندیپلماتیک  در    مده است.دوم، دیپلماتیک عیناً 

یپلماتیک و روابط دیپلماتیک ترجمه شده است. ص  مور سیاسی و روابط سیاسی و در دومی، مأمور داولی، مأ

گفته  25 به  متن  او.  حاوی  ای  جزوه  بعد  های  سال  در  امورخارجه،  وزارت  معاهدات  و  حقوقی  کل  اداره   ،

باید    د که در آن بسیاری از اشتباهات متن رسمی تصحیح شده بود ولی وین را به چاپ رسان  1961کنوانسیون  

ن رسمی مصوبه مجلس است نه جزوه اداره کل حقوقی وزارت امورخارجه. ص  گفت آنچه قابل استناد است مت

25 . 

 فصل سوم( هدف دیپلماسی 

دو  و  ها  ملت  نزدیکی  آل،  ایده  و سیاست  مانند حقوق  به  دیپلماسی  غائی  و  آل  ایده  ها، همزیستی  هدف  لت 

دیپلماسی اجرای سیاست   المللی و حفظ صلح و آرامش جهانی باید باشد. اما در عمل و در شرایط کنونی، بین

خارجی دولت ها است پس هدف های سیاسی یک دولت، هدف های دیپلماسی آن می باشد و یا به عبارت  

حقق می بخشد. سیاست دو نوع هدف برای  دیگر، سیاست، اهداف را تعیین می کند و دیپلماسی به آن اهداف ت

یا درست  دیپلماسی تعیین می کند؛ کوتاه مدت ک  و    تر گفته شود، منافع یک دولت را منحصراًه منافع ملی 

المللی   مقدم بر هر چیز منظور می دارد و دیگر هدفی بلند مدت که دیدگاه وسیع تر داشته و منافع جامعه بین

 . 29ص    را هم در نظر می گیرد. 

ندمدت  تحول در جامعه بین الملل )شکل گیری سازمان های بین المللی( تغییر هدف کوتاه مدت را به هدف بل

ایجاب کرده است. هدف کوتاه مدت از سیاست هر دولت الهام می گیرد و هدف بلندمدت را فضای بین المللی  

ماید. نمی  دیپ30ص    معلوم  اهداف  کلی  مشخصات  بر.  چنین  توان  می  را  قانونی،    -1شمرد:  لماتیک  موجه، 

به دیپلماسی ارزش نمی دهد بلکه    معقول و قابل دست یابی باشد )اهداف عالیه   -2روع و قابل دفاع باشد،  مش

 
1- Vienna Convention on Consular Relations, 1963 
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دارد(،   ارزش  اهداف  به  بخشیدن  تحقق  و  یافتن  به    -3دست  یابی  دست  هنر  )دیپلماسی  باشد  بینانه  واقع 

باشد چرا که    نحصراً بر اساس خواستن، بلکه بر پایه توانستامکانات یا هنر اجرای ممکنات است. هدف نباید من 

در نظر گرفتن منافع سایر    -4یر کند و نه دنیای خواست ها و آرزوها(،  دیپلماسی باید در جهان واقعیات ها س 

-6پرهیز از تحمیل نظرات، عقاید، ایدئولوژی، ساختار حکومتی یا هر نوع باوری به سایر کشورها،    -5دولت ها،  

 باشند. داف بر اساس سازش، آشتی پذیری و مصالحهاه

و اهداف کوتاه مدت را در نظر می گرفت. دیپلمات های  ت بود  ه دیپلماسی منحصراً در خدمت سیاس در گذشت 

، برای رسیدن به هدف های خود که به دست آوردن حداکثر امتیازات برای دولت  19کالسیک خصوصاً در قرن 

های خود   ی نمودند ولی بر خالف انتظار، در پی این همه فعالیت، نه منافع دولتمتبوعشان بود کوشش بسیار م

کنند و نه صلح و امنیت بین المللی را به دست آورند. نشانه ناکامی و شکست در این دوره،  را توانستند حفظ  

دولتمردان    . گمراهی 32و جنگ های جهانی اول و دوم بود. ص    وقوع جنگ های متعدد در اروپا و سایر مناطق

اهدا به  صرف  توجه  و  سیاستمداران  دیپلمات  و  مدت،  کوتاه  را ف  می  ها  کژراهه  به  برای  کش نیز  فاجعه  اند. 

دیپلماسی آن است که هدفش، اجرای یک سیاست غلط باشد، در این صورت، کوشش دیپلمات ها اگرچه به  

ان در  اشتباه  یا  تمام می شود. هدف  به ضرر کشورشان  انجامد،  از  ت موفقیت  نادرست  تعبیر  نتیجه  خاب هدف، 

توان بخشید مگر در سیاست و  معموال گفته می شود که اخطا و اشتباه را در ه  افع ملی است.من مه جا می 

آنچه برای آینده دیپلماسی اهمیت دارد،    1دیپلماسی چرا که میزان خسارات به بار آمده غیرقابل تخمین است.

است. در چنین جامعه ای  ( است، جامعه ای که در حال سازمان یافتن  توجه به جهت تحول جامعه )بین المللی

اسی باید چنین باشد؛ تلفیق حداکثر منافع انفرادی دولت ها با منافع جمعی  درست از هدف دیپلم  شاید تعریف

 المللی در حداکثر وسعت آن.  جامعه بین

 فصل چهارم( روش دیپلماسی

ی گوید اگر دکتر مصدق، راه دیپلماسی  پذیری اشاره می کند و مدیپلماسی به اصل آشتی    زمینه روش هایدر  

ر پیش می گرفت، بسیاری از خواست های او محقق می شد و ایران وضع  را با نرمش، مدارا و آشتی پذیری د 

دیپلمات   یک  آن،  بر  بنا  که  است  مثلی  دیپلماسی  در  گوید  می  پذیری،  آشتی  لزوم  تأیید  در  داشت.  بهتری 

نمی گوید، در این باره طنزی هم هست که قسمتی از آن چنین است که؛ دیپلمات اگر    "نه"کارکشته هرگز  

اگر    "شاید "، منظورش،  بگوید   "آری" اگر    "نه"بگوید، منظورش    "شاید "است و  او دیگر    "نه "است و  بگوید، 

 
و اعدام   (Duc d Anguinبودن دوک دانگن )( رئیس پلیس ناپلئون نسبت داده اند که پس از رJ.Foucheاین جمله را به ژوزف فوشه )  - 1

 طاب به ناپلئون گفته بود: اعلیحضرتا، این بیش از یک جنایت بود، این یک اشتباه بود! صورت گرفت، خ عه  او که با خد 
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نیست. معلوم  42ص    دیپلمات  دیپلمات،  یک  وظیفه  ترین  مهم  مقا.  ها،  هدف  )یا  ها  خواسته  و  صنمودن  د 

و روش خاصی  ن هم راه  آ ت، قدرت و نیروی دولت ها( است و  توقعات دولت ها( و سنجیدن توانایی ها )امکانا

باشد:   که می  دارد بدین شرح  اول:تواند  متبوع خود،  بررسی ه   مرحله  و خواسته های دولت    مرحله دوم: دف 

ارزیابی    مرحله چهارم:ای دولت متبوع، توجه به توانایی ه  مرحله سوم:برآورد هدف و خواسته های طرف مقابل،  

.  45ص  سته ها، مرحله ششم: نتیجه گیری و عمل.توانایی های طرف مقابل، مرحله پنجم: مقایسه اهداف و خوا

بود، علی رغم سیاست کلی دولت، نماینده   در زمانی که قضیه استقالل الجزایر در سازمان ملل متحد مطرح 

شناخته شده بین المللی بود، بر خالف نظر  ات های برجسته و شخصیت های  ایران در آن سازمان که از دیپلم

به جای پش ایران  با  دولت وقت  و  داد  الجزایر رأی  استقالل  نفع  به  فرانسه، هنگام رأی گیری  دولت  از  تیبانی 

نظر مساعد کشور های   بلکه موجب  نداشته  اثری  ملل  فقط در تصمیم گیری سازمان  نه  او  اینکه رأی  توجیه 

ین قبیل  هان سوم نیز شده است، مقامات تهران را قانع کرد. بدیعی است که این مورد شانسی است و اصوالً اج

 .  46موجب مواخذه دیپلمات می شود. ص   )خالف خواست دولت متبوع عمل کردن(   موارد

 فصل پنجم( سیاست های ضد دیپلماسی

انزواگرایی سیاسی یا کناره گیری   -2دیپلماسی، خودمخوری یا نفی   -1سیاست های ضد دیپلماسی عبارتند از: 

 و ستیزه جویی.  تک روی سیاسی یا دیپلماسی قهر   -3سی،  از دیپلما

ن ها می پردازد. در مورد اول به جهت گیری شوروی اشاره  رح این موارد، به ذکر نمونه های آوی پس از ش 

ر زمینه دیپلماتیک، اقدامی موقتی و دیپلماسی  کند؛ در آغاز انقالب اکتبر، بلشویک ها، مانورهای خود را د می

رویی به دیپلمات ها توصیه می کرد تا مبادا چیزی بگویند    ی تلقی می کردند. پولیت بورو با ترش را وسیله کمک

یا اقدامی کنند که باعث ایجاد گرفتاری احزاب کمونیست خارجی گردد. به عنوان یک اصل، به سفرا سفارش  

ت کنند و حداکثر عملی  توجه باشند و مانند آشوبگران انقالبی صحب   اکت دیپلماتیک بیشد که نسبت به نز می

ود. ظاهراً  بداری   ز بودند، اقداماتی هوشیارانه در مورد معامالت تجاری منظم با کشورهای سرمایهاکه به آن مج

ر عمل کرده  خروشچف، با کوبیدن کفش خود بر میز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طبق همین دستو

 .  64بود. ص  

: ارگان های کشوری ایران در  ردازدپمی    جنگ ایران و عراق به  سپس  و    اشارهدر مورد دوم به دکترین مونروئه  

اطلبی و  و، حالت انز آغاز تهاجم عراق به ایران، از خود نقص نشان دادند و به همان میزان که در این سوی مرزها

ماشین دیپلماسی خود، تهاجم    زاران کشور متجاوز عراق، با به کار انداختنقهر از جامعه جهانی حاکم بود، کارگ 
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نحوی   به  را  جانبه  کردند.همه  توجیه  المللی  بین  های  سازمان  و  عمومی جهان  افکار  برای  در    1دنیاپسندانه 

نظامی مقابل تهاجم  را در  ای  بسته  افلیج دست  نقش  دیپلماسی کشور،  توان گفت که دستگاه  -حقیقت می 

لی  این وضعیت یادآور متن قدیمی هندی است که فرستاده ای نزد حاکم مخالف رفته و   سی عراق ایفا کرد. سیا

ناموفق بازگشته بود و در گزارش خود می نویسد: اما اگر کوشش هایم به ثمر نرسید و جنگ اجتناب ناپذیر  

آن ه و  را می گوییم  نشان دهیم ما حق  به دنیا  بدین  گردد، ما سعی خواهیم کرد که  پویند،  باطل می  راه  ا 

 . 69ترتیب، دنیا در مورد ما داوری غلط نخواهد کرد. ص  

 ت دیپلماسیفصل ششم( شکس 

دیپلماسی باشد.    شکست  می  جنگ  و  دیپلماسی،  در  زور  کاربرد  و  تهدید  از  پروسی  اشتباناشی  سردار  ه 

ند این است که او مرحله مهم  )کالزویتز( در گفته اش که جنگ را ادامه سیاست ولی با وسایل دیگری می دا

ان و نظامیان  لمات ها بین سیاستمدردیپ  ست.دیپلماسی را که بین سیاست و جنگ واقع شده، نادیده گرفته ا

آ و وظیفه  دارند  اگر جنگی واقع شود،  جای  باشد.  به جنگ می  بدون توسل  به سیاست،  تحقق بخشیدن  نان 

تخطی سیاستمد  بر  قلمرو  ادلیل  به  نظامیان  و  گرفتنران  نادیده  و  است.  دیپلماسی  ها  ها    دیپلمات  دیپلمات 

می شوند. شکست و    ست که نظامیان جانشین دیپلمات هاسی اسربازان صلح هستند، در صورت شکست دیپلما

ران و نظامیان، دیپلمات ها را نادیده بگیرند و از آن بدتر  ایا خطر شکست برای دیپلماسی آن است که سیاستمد 

نظامیان پس ا  آنکه  این صورت جنگ  به دست گیرند که در  نیز  را  دیپلمات ها، سیاست  کنار زدن    ابجتناز 

 . 75ص  دد. گر  ناپذیر می

نظام سیاسی پهلوی دوم، یکی از امرای ارتش بی صبرانه آرزوی حمله به عراق و فتح بغداد را داشت و فقط    در

فتح وجود داشت، ولی دیپلماسی ایران عاقالنه  منتظر اجازه بود! شاید در آن زمان امکان این حمله و تحقق این 

دولت های دور و نزدیک، فریب قدرت خود را نخورد و    عمل کرد و با توجه به اوضاع جهان و واکنش احتمالی

فعالیت های دیپلماتیک ادامه یافت تا سرانجام اختالفات به صلح    ،تغییراتی در رأس ارتش آن زمان داده شد 

( که منافع طرفین را در برداشت منعقد گردید. گرچه سال های بعد، در  ایر الجز  1975د )انجامید و قرارداد بغدا
 

اکثر  های قدیمی داشت و  زمانی که جنگ شروع شده بود دیگر شوخی نبود. وزارت خارجه وارد مهلکه جنگ شده بود. عراق دیپلمات  - 1

ای بود دعوایی هم بین ما و عراق بود. چند نفری  شتیم. هر جای دنیا هر جلسه المللی ندا ها با آن همراه بودند. ما کسی را در صحنه بین کشور 

در  ..  رفتیم.ز این جلسه به آن جلسه میرسیدیم. چند نفر بودند که مقداری زبان بلد بودند. ما تمام مدت ابیشتر نبودیم و باید به همه اینها می

کردیم. اصال کسی در داخل فرصت گوش دادن به  کردیم و عمل هم میطراحی می   کردیم،گرفتیم، فکر میآن زمان ما باید خودمان یاد می

 ، به آدرس: 1393شهریور    10مورخ   ،از نقش ایران در سقوط صدام  ناگفته های سیروس ناصری.  ها و توضیحات ما را نداشتحرف 

http://tarikhirani.ir/fa/news/4652/ صدام-وطسق -در-ایران-نقش-از-ناصری-سیروس-های-ناگفته   
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ی بغداد  جهت عکس،  از سوی  را  اشتباه  نظیر همین  بود،  قدرت  در رأس  از طرف عراق که  بار  این  نظامی  ک 

م. به گفته ژرژ  ورد که بر او همان رسید که دید شتباهی به عمل آرا ملغی اعالم کرد و امرتکب گردید، قرارداد  

که آن را به نظامیان  اهمیت جنگ خیلی بیشتر از آن است  "در جنگ جهانی اول،1نسو نخست وزیر فرانسه کلما

 :و به گفته کوفی عنان"واگذار کرد

"The Best Way to Use the Force is to Show it in Order Not to Use it" 

 فصل هفتم( زبان دیپلماتیک 

تشکیل جامعه ملل تا زمان    دیپلماتیک و زبان بین المللی از پیش از ب، پیرامون زبانیکی از مباحث مفصل کتا

د. در میان بحث های زبانی، موارد جالبی از چگونگی رسمیت یافتن برخی زبان ها در منشور ملل  حاضر می باش 

اشته بودند، تا اینکه در  ابتدا زبان فرانسه را منظور ند هنگام تهیه منشور ملل متحد،  متحد نیز به میان می آید.  

روساشروع   کمیته  در  بیدو،  ژرژ  فرانسه  نماینده  سانفرانسیسکو،  که  کنفرانس  هنگامی  ها،  دولت  نماینگان  ی 

به زبان انگلیسی آغاز سخن کرد، از جای برخاست و ترجمه فرانسه آن را خواستار    آمریکااستتینیوس از طرف  

سای پشتیبانی  مورد  فرانسه  درخواست  این  فرانسه  شد.  زبان  ترتیب  بدین  و  گرفت  قرار  ها  دولت  نمایندگان  ر 

 .  84در ردیف زبان انگلیسی قرار گیرد. ص  توانست در تشکیالت سازمان ملل متحد  

پدرم در سال های جنگ  او به زبان اسپرانتو نیز منتهی می گردد.    توجه و عالقه به شرح    ،هتسلط زبانی نویسند 

، نامه ای به وودرو ویلسون نوشت و طی آن به نظر و  کرد، پس از پایان جنگجهانی اول در فرانسه زندگی می  

ها ترویج یک زبان خارجی بود. رئیس    ن ستقرار صلح دائم داد که از جمله آیی را برای اعقیده خود، پیشنهاد ها

پرانتو عالقمند  دفتر ویلسون، به این نامه جواب دوستانه داد و من تحت تأثیر افکار پدرم، از جوانی به زبان اس 

در91ص    شدم. او  ب   .  از  یکی  به  اسپرانتو  زبان  با  اشاارتباط  کاریش  که  دترین خاطرات  هنگامی  کند؛  می  ره 

ن به سنگال آمد و عبدوف نخست وزیر آن زمان سنگال، ناهار  ااردار موقت در سنگال بودم، نخست وزیر ایرک

ع کردم، از من خواسته شد که  من چون اظهار اطال   بان اسپرانتو شد واز زخصوصی برپا داشت. سر میز، صحبت  

ام را   . نمی دانم به چه علت، شاید ابهت مجلس بود که حافظهجمله ای و یا مطلبی برای مثال به آن زبان گویم

د برای  به کلی فلج کرد چون مطلب یا جمله و حتی کلمه ای به خاطرم نیامد و باز نمی دانم به چه علت، شای

 
)کلمانسو از فرانسه، ویلسون از ایاالت متحده و    برای مطالعه در خصوص سرنوشت نظم جهانی و تصمیم گیری سران دولت های پیروز  - 1

، ترجمه  شش ماهی که دنیا را تغییر داد( )  1919پاریس  ک میالن، در جنگ جهانی اول مراجعه شود به: مارگارت م لوید جورج از بریتانیا(

رج نخست  ود ج وی(. مک میالن نویسنده کتاب، استاد دانشگاه اکسفورد و تورنتو و نوه دیوید ل 1399خاکبار )تهران: نشر نو، چاپ اول،  افشین  

 می باشد.   پاریس  1919وزیر بریتانیا در کنفرانس  
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به طور ناخودآگاه جمله نامربوطی به زبان ایتالیایی گفتم که به هیچ وجه باب مجلس    ،ن تنگناات خود از اینج

  م، با این که سال های بسیار از آن د. البته کسی ایرادی نگرفت و به اصطالح برویم نیاوردند ولی من هنوز ه نبو

 . 92می کنم. ص احساس خجلت  دروز می گذرد، از به یاد آوردن آن جلسه و گفتار نامربوط خو

 فصل هشتم( دگرگونی های دیپلماسی

  اسی در دوران گذشته یا دیپلماسی کالسیک، که جامعه پردیپلماسی سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ دیپلم

و سیاست بر روابط بین المللی حکمفرمایی می کند. دوره دوم یا  المللی صحنه رقابت دولت ها است    آشوب بین 

یک  به مرور رنگ می بازد و در مقابل،  ها در حال شکل گرفتن است و سیاست هم  دولت دوره کنونی که جامعه 

جه حقوقی  روابط  نظام  و  یافته  نظم  الملل  بین  جامعه  که  نوین  دیپلماسی  یا  سوم  دوره  گیرد.  می  رنگ  انی 

المللی شکل می  ها در چارچوب سازمان دولت انفرادی دولت ها راهنمای منح های بین  صر در  گیرد و منافع 

 .  101-102ص  م حقوقی سازمانی خواهد شد. دیپلماسی نبوده و دیپلماسی تابع نظا

بحث دیپلماسی در خدمت سیاست، به خاطرات دکتر جالل عبده اشاره می کند؛ من  و ذیل مدر این بخش  

سازمان ملل  )عبده( مک نیر، قاضی انگلیسی را که به نفع ایران در ملی شدن نفت رأی داده بود را در دبیرخانه  

کنم   سپاسگزاری می  متحد در نیویورک دیدم. پس از معرفی خود اظهار داشتم که به عنوان یک شهروند ایرانی

ولت خود، به  ه ایران، در جهت مخالف نظر د که با وجود داشتن ملیت انگلیسی، در مورد شکایت انگلستان علی

مردم کشور ما را تحت تأثر قرار داده است. مک  عدم صالحیت دیوان رأی دادید. این بی طرفی قاضی انگلیسی  

متبوع آن دولت می تواند بر علیه منافع آن دولت رأی    دولتی تشکر کنید که قاضی   نیز در پاسخ گفت: از آن

 . 105یرد. ص گ دهد و مورد مواخذه قرار ن

دیپلماسی که جهانی هم هست می گوید: حاجی حسینقلی خان  و  بدنامی سیاست  نوری    همچنین در مورد 

نه معنی پلتیک را  می نویسد؛ آن هایی که به فرنگستان رفتند،    آمریکامعتمد الوزارء، نخستین سفیر ایران در  

دانستند و نه مقصود از حریت را یافتند. پلتیک را به دروغ، ترجمه کردند حال آنکه پلتیک از علوم بزرگ است  

ات دول مطلع گردد تا در مقابل حریف  ابد و از مناسبگاهی و اطالع ی وم آ و بر اساس آن شخص باید در تمام عل

به واسطه نداشتن این علم از دوستان به ظاهری خود فریب خورده    مقابله نموده... چنانچه ما در بسیاری موارد 

 . 107-108و بازی را باخته ایم. ص 

ترب  و  آموزش، تخصص  که  گوید  و می  پرداخته  دیپلماس  در  به تخصص  فصل  این  در  دیپلمات،  نویسنده  یت 

کشو یا  پیشرفته  کشورهای  به  کارآمربوط  دیپلماسی  دارای  که  است  برهایی  قدرتمند  و  االّمد  و  در    اشند 



16 

 

انتخکشورهای دیگر و  برای گزینش  دیگری  معیارهای  آ ،  تعیین محل خدمت  و  ها  دیپلمات  نظر  اب  در  ها  ن 

موریت شیوه خاصی  مأ ل و انتخاب محل  ودم، تقسیم مشاغشاغل ب   گیرند. در زمانی که در وزارت امورخارجه می

در های  مأموریت  مأ داشت.  و  بود  معموالً خاص خواص  اول  سایر  موریجه  بین  هم  سوم  و  دوم  درجه  های  ت 

نبود.  باالتر تعیین می گردید و تخصص مورد توجه زیاد  با مقامات  با  چنانچکه    کارمندان بر حسب روابطشان 

کشورهوجود   در  خدمت  درباره  موکد،  رمقررات  مقام  به  ارتقاء  برای  سوم  جهان  دستگاه  ای  نزدیکان  ایزنی، 

م روزی در دفتر معاون اداری بودم و عضوی که چند روز بود با یکی از  مشمول این ضابطه نمی شدند. بیاد دار

رار داشت به  به توصیه ای که درباره وی شده بود، اص  ءمنشی های دفتر مخصوص وزیر ازدواج کرده بود، با اتکا

ش مأمو فرستاده  رم  مأریت  پیشنهاد  برایش صاد ود.  رم  بعد حکم  روز  نپذیرفت.  که  او شد  به  واتیکان  ر  موریت 

 . 151گردید. ص  

که موجب می شود دیپلماسی کالسیک و دیپلماسی    به اعتقاد ذوالعین، مهم ترین عامل دگرگونی دیپلماسی

های بین المللی است که به موجب    مانازگرداند، ظهور س   کنونی را متحول سازد و به دیپلماسی نوین تبدیل

هیم حقوقی، تبدیل روابط انفرادی دولت ها به روابط  ، شاهد تغییراتی در بافت جامعه بین المللی، تغییر مفا آن

 . 135-155. ص باشیمدیپلماسی و استقرار نظم جدید می المللی جمعی، کاهش اهمیت سیاست در  بین

 فصل نهم( وظایف دیپلمات ها 

در  آغاز و به شرح وظایف و اقدامات آن ها    "دیپلمات ها چه می کنند "را با این عنوان که    صل ، این فنویسنده

ادوار گوناگون دیپلماسی پرداخته و سپس می گوید که معنی دیپلماسی وسیع بوده و شامل قلمروهای متعدد،  

متنوع  ها  دیپلمات  و  دیپلماتیک  های  نمایندگی  وظایف  باشد   لذا  تق  می  قابل  نیستسیم  و    3ماده    .بندی 

کند:  سع  1961کنوانسیون   مشخص  را  وظایف  این  کرده  د  (1ی  فرس نمایندگی  پذیرنده،  ولت  دولت  نزد  نده 

در   (2 تا حدودی که  پذیرنده  آن در دولت  اتباع  و  فرستنده  دولت  منافع  قبول  حفظ  الملل مورد  بین  حقوق 

بسط روابط دوستانه و   (5ر دولت پذیرنده،  سیر وقایع داز اوضاع و  آگاهی   ( 4مذاکره با دولت پذیرنده،   (3است،  

بر   و علمی.  فرهنگی  اقتصادی،  روابط  بند دوم  توسعه  افزود که در  باید  نیز  را  امور کنسولی  انجام  این وظایف 

 همین ماده آمده است.

ی  طبوعات، بیشتر به شرح و ذکر مثال هایی در زمینه نقش مها  نویسنده در میان نقش های مختلف سفارتخانه 

ن ایران به پیمان  تیوس ایران و شوروی بر سر پ  یادی را از جنگ رسانه ای و رادیوییپرداخته و موارد ز  ها  آن

فران مطبوعات  در  رضاشاه  کاریکاتور  درج  دلیل  به  فرانسه  و  ایران  دیپلماتیک  روابط  قطع  )سنتو(،  سه،  بغداد 

ایرانامور   حساسیت باالی وزارت ایران در    و مالقات  BBC  نسبت به گزارش های  خارجه  های گوناگون سفیر 



17 

 

خصوصلندن   این  در  بریتانیا  مقامات  با  راجی(  و    ، )پرویز  کمونیستی  کشورهای  در  معتبر  اخبار  تهیه  نحوه 

-187و... می پردازد. ص    1340در دهه    ها  دموکراتیک، تکذیب اخبار نقض حقوق بشر ایران توسط سفارتخانه

179.   

شین مزاج و در طرز تفکر و احتماالً  آت  نان اغلب: آمعتقد استنظامی سفاتخانه ها  ان  وابستگ   در موردنویسنده  

ی خود بسیار قاطع بودند و در بحث های سیاسی هم به اصطالح یکدندگی می نمودند و عموماً  در گزارش ها

دانستند و این    کارمندان دیپلماتیک را افراد مالیم، خوشبین، بی عقیده و نظرات آنان را باری به هر جهت می

کر لطیفه ای می گوید: ژنرال  و با ذ   ، یپلماسی را از جنگ متمایز می کند در واقع بازتاب همان تفاوتی است که د

  بگوید او ژنرال   "شاید "است و اگر    "نه"بگوید منظورش    "نه"است و اگر    "آری"بگوید منظورش    "آری"اگر  

 . 188ص  خوبی نیست.  

، مطالبی علیه کره جنوبی اظهار داشت. وزیر  شمالی در مصاحبه ای در تهران  ، سفیر کره1359در اواسط بهار  

به من  از    امورخارجه وقت،  لحنی که حاکی  با  تلفنی  بر عهده داشتم،  را  تشریفات  که در آن زمان سرپرستی 

تا سفیر کره   بود دستور داد  اعصبانیت  بار دیگر چنین مطالبی  اگر  اخطار کنم  او  به  احضار و  را  ظهار شمالی 

ستم و از اظهارات سفیر کره شمالی را به دفترم خوانماید، به عنوان عنصر نامطلوب از ایران اخراج خواهد شد.  

او با لحن مالیم گله کردم و به او تذکر دادم که با توجه به روابط دوستانه ایران با دو کره، بدگویی او از کشور  

او پس از آنکه با    ایران را در محظور و تنگنا قرار می دهد.  ثالث )کره جنوبی( خالف نزاکت بین المللی است و

که حرف های مرا نشنیده    ن سخنان مرا گوش داد، گویی آ  -هاست    ن آ  چنانکه معمول   -چهره خندان و بشاش  

ارتش ایران الزم    ر مقدار اسلحه که ه است هر نوع و هماد آمه اظهار داشت که دولت متبوع وی  باشد، بدون مقد 

باش  بفداشته  ایران  به  و  تهیه کرده  با د،  او  نظر من گفتار  باره توضیح داد که در  این  در  لحظاتی هم  و    روشد 

و روی پیشنهاد او درباره  درباره این مالقات به وزیر دادم    موضوع مورد مالقات بسیار نامربوط می نمود. گزارشی 

کرد و در    اه بعد عراق به ایران حملهته قابل توجه اینکه، چند مفروش سالح با اظهار شگفتی تکیه کردم. نک

 . 188-189ان بود. ص  مهم اسلحه به ایر جنگ، کره شمالی یکی از فروشندگان  سراسر

در مسایل جاسوسی و امنیتی، خاطرات جالبی از دوران فعالیت کاری خود    ها  نویسنده در باب نقش سفارتخانه

با اینکه اصوالً سفراء و اعضایمی گوید  با این همه، از  دخار امور جاسوسی  سفارت نباید د   .  لت داشته باشند، 

نان گذاشته  العات و تا حدوی جاسوسی بر عهده آخبار و اطغاز پیدایش دیپلماسی و سفارت، وظیفه کسب اآ

به    آمریکامی شده است. معروف است هنگام اعالم انتصاب ریچارد هلمز رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزی  

ایران، ایران  سفیر شوروی در یک ضیافت    عنوان سفیر در  بود که  به طعنه  به نخست وزیر وقت    آمریکاگفته 
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گفته بود که  او  در پاسخ به  نخست وزیر نیز  خود را به عنوان سفیر به ایران می فرستد.  اره یک  جاسوس شم

 . 191شوروی هم جاسوس درجه دهم خود را فرستاده است! ص 

وجه قرار  رد توم  ها  امنیت سفارتخانه  میندنبال آن تأ  ات ها و بهترور دیپلمدر سال های پس از جنگ دوم،  

پاریش بودم، سفیر ترکیه توسط تروریست ها ترور شد و به دنبال آن، رئیس  موریت  گرفت. در زمانی که در مأ 

امنیتی سفارت ایران ترور شد که جان سالم به در برد. پس از آن از تهران جلیقه های زرهی ضدگلوله برای  

 . 191-192ات باالی سفارت ارسال گردید که کاربردی پیدا نکرد. ص مقام

 فصل دهم( ویژگی دیپلمات 

دپرویز   های  ویژگی  سراغ  به  کتاب،  پایانی  و  دهم  فصل  در  و  ذوالعین  صفات  گوید؛  می  و  رود  می  یپلمات 

کند زیرا    خصات همراه با زیرکی و هوشمندی دیپلمات، هنری است که در چارچوب سیاست مفهوم پیدا میمش

ا ناکام  کامیاب یخود  یاسی  با توجه به این ویژگی هاست که یک دیپلمات در مذاکرات و معاشرت ها و نقش س 

روابط   در  آن  کاربرد  چگونگی  و  دیپلمات  فردی  سلیقه  و  هوش  به  بستگی  مستقیماً  هنر،  این  شود.  می 

گذشته، کشورهای عرب اسالمی،  گی های دیپلمات ها در دوره های  سپس به شرح ویژ دیپلماتیک دارد. وی  

در دوران حاضر می رود. به گفته او، در   اژگی هرهای کمونیستی و ایران پرداخته و سرانجام به سراغ این ویکشو

گی های افراد، اهمیت فراوان دارد چرا که ممکن است یک  قت در انتخاب اشخاص و توجه به ویژ دیپلماسی د 

ه شود و انجام وظیفه نماید و  سیاست و یا دیپلماسی به کار گماشتسال ها در یک پست تصمیم گیری در    فرد

 .  221-232نی او در انجام وظیفه اش آشکار می شود. ص فقط در پایان کار است که ناتوا

موخته های اکتسابی دارد و در کاربرد  است و بستگی به استعداد طبیعی و آ، علم نیست و فن  هاگی  ویژین  ا

ه هوشیاری  در نظر گرفته شود و این ها هم ب   مکان و اوضاع و احوال تضیات زمان و  باید همیشه مقها هم   آن

نین متقن و قطعی که در همه  اگی های دیپلمات را نمی توان به صورت قواعد و قوست. ویژ دیپلمات مربوط ا

جا همه  در  و  مفید  ویژ  حال  آورد.  در  باشد،  داشته  یککاربرد  مذاکره،  و  سیاست  در  دیپلمات  های  سان  گی 

را مشکل می   نمی دیپلمات  کار  و همین  باشد  ویژتواند  که  است  موفق کسی  دیپلمات  و  گی های الکند.  زم 

 .  331خاص خود را دارد و مهم تر اینکه بداند این خصوصیات خود را چگونه و در کجا بکار ببرد. ص  

بیگ  بر  آلبر شامبون دیپلمات فرانسوی معتقد است که عموم مردم نسبت به دیپلماسی  انه هستند و دیپلمات 

که سفیر در یک روز ممکن است  لیلش هم این است  ددیگر، باید مطلع به همه چیز باشد و    کارگزاران خالف  
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شرکت در یک    یشگاه نقاشی، ارسال گزارش سیاسی،برنامه اش انعقاد یک قرارداد خرید اسلحه، افتتاح یک نما 

 . 331ند. ص ی خاصی را برای دیپلمات ایجاب می کباشد و همین تنوع وظایف، ویژگی ها و ...  ضیافت

گون از تجارب دیپلماتیک خود و دیپلمات های کشورهای دیگر  را با ذکر مثال های گونا  گی هااین ویژ ،نویسنده

 ورده می شود.از آن مثال ها و تجارب آن، برخی تشریح کرده که برای پرهیز از طوالنی شد 

 دیپلمات ی گی هاویژ

 مالحظات  ویژگی ها  ردیف ویژگی ها  ردیف

  در تصداق از  انحراف علل صداقت در گزارش ها  14 توجه به منافع عالیه کشور  1

 :ها گزارش 

و   - عقاید  دادن  دخالت 

 تعصبات شخصی؛ 

از سیاست   - تأیید کورکورانه 

 های غلط؛

 کتمان حقایق؛ -

 دخالت دادن منافع شخصی؛ -

 مبالغه گویی؛  -

 تأثیرپذیری از جو حاکم.  -

 

 عاشرت و آداب آن:م ملزو

لزوم   باب  در  نویسنده 

خوش   ،معاشرت و  آن  آداب 

از   ای  جمله  به  بودن  مشرب 

(  تالیران ) فرانسوی ستمدارسیا

دیپلماسی    اشاره کند:  می 

انسان   که  است  آن  برای 

نیست،   مصلحت  آنچه  بتواند 

 نگوید. 

 تجربه  داشتن 15 حفظ شئون  2

 ی ستورات ادار اطالعت از د 16 احترام به کشور متبوع  3

آگاه کردن دولت متبوع از   4

 تحوالت 

 * ***دقت و باریک بینی 17

 وقت شناسی  18 حتیاط دوراندیشی و ا 5

 حدود ادب دیپلماتیک  19 دانستن زبان خارجی  6

 لزوم معاشرت  20 * لزوم تبحر در زیان فارسی 7

 داشتن آداب معاشرت 21 اطالعات عمومی  داشتن 8

کشور محل  حسن نیت به  9

 **متخد 

 خوش مشرب بودن  22

احتراز از انتقاد از کشور   10

 میزبان 

 متعادل زندگی آبرومند و   23

احترام به آداب و روسم   11

 ***محل

 مادی  تقوای اخالقی و 24

کنجکاوی در کسب اخبار و   12

 اطالعات

 خوش پوشی 25

 هوشیاری و آینده نگری  26 خونسردی و متانت 13

نامه ای به سفارت در کلن فرستادم  ونیخ، در غیاب سرکنسول، در پست متصدی امور کنسولی،  وریت مدر مأم  *

ضمیمه داشت. در نامه خود نوشتم که ضمیمه به پیوست ارسال می گردد. سفیر در کلن در پاسخ به نامه    که 
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ارت( نامه می نویسد باید به  من مودبانه یادآوری کرد هنگامی که مقام پایین تر )سرکنسول( به مقام باالتر )سف

رد، زیرا ارسال فرستادن چیزی از مقام  را به کار ب  "ایفاد می گردد"، اصطالح  "ارسال می گردد"جای اصطالح  

ه سفیر برآشفتم و نامه ای سخت در پاسخ نوشتم که دیگر پاسخی نداشت،  م باالتر به پایین تر است. من از نا

ص    و فکر می کنم بهتر می بود اگر از این راهنمایی تشکر می کردم.  ولی امروز از واکنش تند خود پشیمانم

252 . 

مأمور به ایران شد، دارای قضاوت قبلی نامساعد درباره ایران    1812وسیه که در سال  گریبایدوف نماینده ر  **

بدبختی  بود. متن نامه ای که او قبل از عزیمت به ایران به دوستش استفان نوشته چنین است: استفان عزیز،  

کنی کجا؟ به  بزرگ به من روی آورده که برایت شرح می دهم. می خواهند مرا به مأموریت بفرستند، فکر می

ایران. هر چه تالش کردم که از این مأموریت معافم کنند، فایده نداشت. روز قبل که به دیدار وزیر رفته بودم  

ع یکجا بدهند. اول مخالف بود و من استدالل گفتم به شرطی حاضر می شوم به تهران بروم که دو درجه ترفی 

ر بهترین سال های جوانی خود  نیست من  انصاف  که  بگذرانم...کردم  آسیا  مردم وحشی  بین  با    ا  گریبایدوف 

اسات ا سوء رفتار و تحقیر افکار و احسچنین پیش داوری به مأموریت ایران آمد و عاقبت او را هم می دانیم که ب

 262ص  تاریخ دیپلماسی ایران از خود بر جای گذاشت. م گردید و صفحه سیاسی در عامه، موجب تحریک مرد

دو روز قبل عید    ؛است  نوشتهدر خاطراتش    آمریکانخستین سفیر ایران در    نوری  خان  حاجی حسینقلی***  

با    دالر خریداری و  13رفته و گوسفند فربهی به قیمت    واشنگتنقربان به همراه عضوی از سفارت به خارج از  

رون مجتمع  د  و   سفارت حیاط نداشت. چون  می آورند ، آن را به مقر نمایندگی  کالسکه آتشی )اتومبیل( کرایه

که مقر سفارت بود  آپارتمانی واقع شده بود، به ناچار گوسفند را به مدت دو روز در بالکن طبقه سوم ساختمان  

ز زیر بالکن عبور می کرند، لحظاتی ایستاده  ا  و  واشنگتن  325. عابرینی که از خیابان شماره  می کنند نگهداری  

صبح روز عید    سفندی از فضای آن پخش می شد...گو  ل محلی می گشتند که صدای بع بعو با تعجب به دنبا

به بالکن رفت. پس از دادن آب، دست و پای گوسفند را بست و آن را ذبح    سفیر لنگی به خود بسته و شخصاً

روز یکشنبه و تعطیل عمومی بود.    و از ناودان به کف پیاده رو سرازیر شد... آن   کرد. خون کف بالکن را پوشاند 

این  مردم عازم کلیسا  تصور  به  و  مواجه شده  با جریان خون  ناگه  پلیس خبر  کبودند که  به  ه جنایتی رخ داده 

وارد آن    سیاسی دارد دهند و ساختمان به محاصره در می آید. پلیس بدون آنکه بداند این محل مصونیت   می

اد کردن زیر  شده و با کمال تعجب دیده مردی در حالی که پارچه قرمزی )لنگ( به خود بسته است سرگرم ب

قبل از هر اتفاقی سفیر خود را معرفی می کند و عمل خود را    جلدی گوسفندی است تا آن را پوست بکند...

را همراه با  ید کشیده شده و سفیر ماجرا  شی سفیر کبیر پرشیا( به جراک ضیح می دهد... این ماجرا )گوسفند تو
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قاجار هم از اینکه نام سفیر ایران به جراید کشیده شده    برای ناصرالدین شاه می برد. شاه   ییآمریکا  بریده جراید 

" واشنگتنحاجی  "نقلی را به لقب  یو موجب شناساندن مراسم مذهبی مردم و بسط آن در دیار کفر شده، حس

 268. ص دمفتخر می ساز

ایرانی در    می گوید: در اوایل انقالب، گویا یک دیپلمات   پیرامون احترام به آداب و روسم محلدر مثالی دیگر   

لندن، در روز عید قربان گوسفندی را جلوی خانه خود، در خیابان و در مالء عام بر طبق سنن اسالمی ذبح  

جب واکنش هایی گردید. با اینکه  و مو  نمود  هگذران و همسایگان غیرقابل تحمل کند و این عمل او برای ر می

این عمل هم صحه گذاشت. همانطور که برای ما  ایرادی بر نفس عمل دیپلمات ایرانی نیست ولی نمی توان بر  

ناپذیر  ایران تحمل  و در سرزمین  با سنن ماست  مغایر  بعضی ملل دیگر  ایرانیان، شراب خواری و بی حجابی 

که   کنیم  قبول  ناچار  به  باید  نیاست،  ایرانیان  ما  سنن  از  آبعضی  سنن  و  عمومی  نظم  با  که  حدی  در  نان  ز 

  .267. ص  د باش  مخالفت آشکار دارد، مجاز نمی

تم به رئیس تشریفات گفته شده بود مطلب مهم و محرمانه ای را به  یفات را داش هنگامی که معاونت تشر*  ***

کرد و مطلب را با وی    شخصاً سفیر را احضار  خیلی محرمانه بود وی   اطالع سفیری برساند. چون موضوع ظاهراً

متوجه    گاه شدم.ن به اتاق رئیس رفتم و از موضوع آرفت، م بعد از اینکه مالقات تمام شد و سفیر  میان نهاد.  در

شدم که در احضار سفیر اشتباهی رخ داده است و به جای اینکه سفیر یوگسالوی احضار شود و مطالب محرمانه  

ا او گفته شود،  و  به  نهاده شده است.شتباهاً سفیر چکسلواکی احضار شده  میان  او در  با  این موضوع    مطالب 

نگر به سفیرناموجب  فوراً  رئیس تشریفات  آ  ی شد.  نمود  و خواهش  تلفن زد  او گفت شده  چکسلواکی  به  نچه 

ادی  طور عع به  وبعد سفیر یوگسالوی احضار و موض  و مالقات را کان لم یکن تلقی نماید.  است فراموش کند 

زارت خارجه چندین بار  ت وا. در ادارید گردکوت ماند و خبر آن به خارج درز نشد و این اشتباه به کلی مس  عالما

گفتند چه خوب می شد اگر این دو کشور ادغام    بین نام این دو کشور اشتباه می شد و همکاران به شوخی می 

 . 277ه راحت شود. ص  می شدند و اسم آن را یوگسالوکی می گذاشتند تا خیال هم

ذوالعین کتاب   ها"پرویز  آموزه  و  ک  "دیپلماسی: خاطرات  ایمانوئل  گفته  با  برد.   انت را  می  پایان  می    به  کانت 

حضور دیپلماسی را    کانت در بیان خودگوید اگر سیاست از دری وارد شود، اخالق از در دیگر می گریزد. اما  

عامل دیگری هم هست که دیپلماسی نامیده می شود و وظیفه  نادیده گرفته است زیرا بین سیاست و اخالق،  

 دادن بین سیاست و اخالق است. آن آشتی 
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 1گاهی به حقوق دیپلماتیک و کنسولین

 ( پیشینه روابط و حقوق دیپلماتیک  الف

از زمان های بسیار قدیم وجود داشته است اما پس از ظهور پدیده    اروابط دیپلماتیک و کنسولی میان کشوره

مطمئنکش بسیار  و ضابطه  مالک  که  است  آن  از  المللی حاکی  بین  رویه  کشور،    ور،  یک  ت  صالحیحاکمیت 

المللی و مشارکت    کره و برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی با سایر کشورها و حضور در سازمان های بینمذا

است که حقوق بین الملل  هاست. روابط دیپلماتیک و کنسولی بخشی از روابط بین الملل    ن در فعالیت های آ

   اما ایجاد نکرده است.  آن را انتظام بخشیده و سامان داده، 

ها یا شعبات حقوق بین الملل، دارای تاریخچه کهنی است زیرا روابط  تیک به عنوان یکی از شاخه  حقوق دیپلما

به دوران   به صورت سنتی  تا سال    گذشتهدیپلماتیک  قواعد حقوقی    1815باز می گردد.  اجرا در  کلیه  قابل 

میم گرفتند تا حقوق  اروپایی در کنگره وین تص  شه عرفی داشت. در این سال پادشاهانروابط دیپلماتیک، ری

تنها موفق شدند که سندی در مورد    1818  سال  تانان  اما آمدون و نوشته ای جایگزین حقوق عرفی نمایند.  

   2قررات وین تدوین نمایند. سلسله مراتب مأموران دیپلماتیک )دیپلمات ها(، معروف به م 

مأمور تهیه و تنظیم معاهده ای    پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را 

تمام کرد    1958عام و جهانی در خصوص روابط دیپلماتیک نمود. این کمیسیون، کار نگارش قطعی را در سال  

در بهار  دعوت نمود تا    ع عمومی طی قطعنامه ای از اعضاءمج، م1959در دسامبر  و طرح آماده تصویب گردید.  

هم آیند. کنفرانس در موعد مقرر تشکیل شد و به اتفاق  ر وین گرد  ر دهمین منظودر کنفرانسی به   1961سال  

، عهدنامه برای امضای  1961آوریل    18آراء، طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از  

کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی در هم ریخت و    کشورهای شرکت

ماده و دو پروتکل ضمیمه است:    53به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه،  ای    شکل تازه

ختیاری مربوط به  یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختالفات ناشی از عهدنامه و دیگری پروتکل ا
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دیپلماتیک(.  مأموران  به  پذیرنده  کشور  تابعیت  اعطای  )منع  تابعیت  به    1961مه  عهدنا  1تحصیل  مربوط  وین 

 2به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. 1343مهرماه   21روابط دیپلماتیک در 

 ب( پیشینه روابط و حقوق کنسولی

کسب  جارت و مسافرت بازرگانان به کشورهای خارجی برای  برقراری روابط کنسولی، در ابتدا ناشی از توسعه ت

مناسب بازارهای  یافتن  و  تجاری  کاالجه  اطالعات  بود،  ت  خود  متبوع های  کشورهای  مداخله  امر  این    اما 

آن از  حمایت  برای  را  پیش    بازرگانان  تأسیآها  و  گردید.    س ورد  موجب  را  کسنولی  همراه  نهاد  به  ادامه،  در 

روابط  های آن ها، حمایت از سایر اتباع مقیم کشورهای خارجی نیز معمول گردید.  و کاالاز بازرگانان  حمایت  

اب دعاو بتدا  کنسولی،  و  بازرگانان  روابط  نتیجه  در  و  فرانسه(  و  ایتالیا  )اسپانیا،  اروپا  کشورهای جنوب  و  ین  ی 

که بازرگانان    ناز آ   در خالل جنگ های صلیبی و پس   ن منطقه معمول گردید.مسایل حقوقی میان بازرگانان آ

کنسولی را    د، سیستمناین کشورها در کشورهای شرقی سکنی گزیدند و به تأسیس موسسات تجاری پرداخت 

 3نیز در آن کشورها رایج نمودند.

بر خالف روابط دیپلماتیک، از زمان های قدیم که نهاد کنسولی پدید آمد،    مقررات مربوط به روابط کنسولی

در    1963آوریل    24، مورخ  انعقاد عهدنامه وینه میان کشورهای ذینفع بوده است. با  موضوع معاهدات دوجانب

سولی، که با کوشش های سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم شد و به تصویب رسید، مقررات دو  مورد روابط کن

ز سال  ماده است و ا  79، مشتمل بر  1961د عهدنامه  نوین مان  1963جانبه کنسولی تکمیل گردید. عهدنامه  

این زمینه تدوین  موازت این عهدنامه، قوانین و مقررات داخلی نیز در    به مرحله اجرا در آمده است. به  1967

دیگر  از سوی  است.  آرای    گردیده  در  که  وجودآمده  به  نیز  عام  عرفی  قواعد  قضایی داخلی،  اثر تصمیمات  در 

 4قضایی و داروی بین المللی انعکاس یافته است. 

نتیجه گرفت که اوالً، روابط کنسولی دارای قدمت بیشتری نسبت به روابط دیپلماتیک دایم  وان می تدر مجموع 

برثانیاً،    است، عرفی  قواعد  دیپلماتیک  روابط  مورد  ثالث  در  است،  بوده  مقدم  نوشته،  روابط  حقوق  برقراری  اً، 

ص آن  خالف  بر  بلکه  نیست،  دیپلماتیک  روابط  برقراری  متضمن  وجه  هیچ  به  قطع  کنسولی  رابعاً،  است.  ادق 
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وین مربوط به روابط    1963عهدنامه    1روابط دیپلماتیک به خودی خود موجب قطع روابط کنسولی نمی شود. 

  2. ه تصویب مجلس شورای ملی رسیده استب 1353اسفندماه   4کنسولی در 

سال   در  تهران  دانشگاه  المللی  بین  عالی  مطالعات  مرکز  که  است  ذکر  اول   1354شایان  تدریس  برای  بار  ین 

حصیلی خود قرار داد.  برنامه ت   حقوق دیپلماتیک را به عنوان یک رشته تخصصی از حقوق بین الملل عمومی در

تا پیش از آن، بخش ها و فصول مختلف حقوق بین الملل عمومی مانند حقوق جنگ و صلح، حقوق دریاها و ...  

مزایا و مصونیت های مربوط به حقوق  تیک، بیشتر  مورد پژوهش و تألیف قرار گرفته و در موضوع حقوق دیپلما

 3دیپلماتیک بررسی شده بود. 

 و مزایای دیپلماتیک ج( مبنای مصونیت ها 

قسمت   به  که  است  عمومی  الملل  بین  مهم حقوق  مباحث  از  یکی  دیپلماتیک  مزایای  و  ها  مصونیت  موضوع 

و ها  مصونیت  عنوان،  حیث  از  چند  هر  دارد.  اختصاص  دیپلماتیک  هم    حقوق  با  فصل  یک  در  همیشه  مزایا 

که دارنده  طور کلی بدین معنی است  حقوقی کامالً متفاوت هستند. مصونیت به    هستند ولی از حیث طبیعت 

مأ  و  قانون  تعقیب  از  قانون  آن  مجری  مأموران  و  قانون  دیگر،  عبارت  به  یا  و  است،  امان  در  دولت  موران 

ه کسی داده شود که  صود از مزایا هم این است که امتیازاتی بتوانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. مق نمی

 4رد. ن را نداآ سایر مردم حق استفاده از 

به قبول مصونیت درباره دیپلمات ها  تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد   که دولت ها به طور کلی نسبت 

هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا    هیچوقت تمایل قلبی نداشه اند اما با وجود این عمالً آن را در تمام جنبه 

بوده ا مستفید  نتیجه این سوال  ند. که خود هم متقابالً  پیش می آید که منطق مصونیت های دیپلماتیک    در 

چیست؟ اهمیت موضوع و تفاوت دیدگاه ها در این است که این مصونیت، به وسعتی که معمول شده، مخالف  

کلی، حاکمیت دولت شامل هر کس و هر چه می شود که  اصل  نا بر  زیرا باصول مسلم حقوقی ظاهر می شود.  

آن  قوانین  و  است  واقع  آن  سرزمین  اجرا    دولت   در  چیز  همه  و  همه کس  به  نسبت  خود  مرزهای  داخل  در 
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باشد. می قانون مستثنی کرده  به شرح ذیل  چهار نظریه  در مجموع در این زمینه    1شود، مگر در مواردی که 

 : باشد  می مطرح 

به موجب این نظریه، مأموران دیپلماتیک در طول مدت مأموریت مانند افرادی هستند    برون مرزی:یه  نظر -1

نجا انجام  کشور پذیرنده حضور دارند و وظایف خود را در آ  که کشور خود را ترک نکرده و در خارج از قلمرو 

به    نده به شمار می آیند.می دهند. اماکن مأموریت نیز همین وضع را دارند و جزیی از قلمرو کشور فرست

نظریه برون مرزی، نه تنها    2د. سفارت را قطعه ای از خاک کشور خارجی فرض می کن  ، عبارتی در این نظریه

با موازین منطقی و اصولی منطبق نیست، بلکه با رویه قضایی بین المللی و به طورکلی با حقوق بین الملل  

 موضوعه نیز مغایرت دارد.  

ن نظریه بر ویژگی نمایندگی مأموران دیپلماتیک استوار است. طبق این نظریه از آنجا  یا  نظریه نمایندگی: -2

مأموران  همان    که  از  لذا  هستند،  پذیرنده  کشور  نزد  کشور  آن  نمایندگان  فرستنده،  کشور  دیپلماتیک 

   برخوردارند. "کشورها"مصونیت ها و مزایای  

این    :  )شغلی(  خدمت  یا ضرورت   نظریه مصلحت -3 برای  به موجب  دیپلماتیک نظریه،  در    اینکه مأموران 

جام وظیفه نمایند، باید در حد وسیعی از آزادی  در شرایط خوب و با استقالل کامل انکشور محل مأموریت  

مزایای   و  ها  مصونیت  از  برخورداری  با  تنها  مندی  بهره  این  و  باشند  برخوردار  دست  عمل  به  دیپلماتیک 

 3آید.  می

نمی دانند و ذکری از آن ندارند و برخی    یک نظریه از نویسندگان این نظریه را    ضی بع نظریه رفتار متقابل:   -4

این اصل را می توان به صورت یک نظریه که بیشتر جنبه عملی    مصلحت همراه کرده اند.   آن را با نظریه

مین و  عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تأدارد ارائه کرد و منحصر به مصونیت ها و مزایا نیست.  

عمومی    رویه است که تا حدودی معمول بین دو دولت باشد، گرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم  اجرای هر

 4ب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.ح که عمل متقابل همیشه باید متناس توضی نشده باشد با این
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 وین 1963و  1961د( مبانی مصونیت های دیپلماتیک و کنوانسیون های 

ز  نی  )در مقدمه(  وین  1961دنامه  هع  لمللی، پیرو اختالط نظریات نمایندگی و مصلحت خدمت است و بین ارویه  

منظور  "مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک قرار داده است، بدین مضمون که؛  به نوعی، همین دو نظریه را مبنای  

مین اجرای موثر وظایف هیأت  ف تأند ساختن افراد نیست، بلکه هد ، بهره ماز مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک

است. کشورها  نمایندگان  عنوان  به  دیپلماتیک  الم  "های  بین  کارکنان  دیوان  قضیه  در  نیز  دادگستری  للی 

به  ایاالت متحده در تهران، ضمن تأکید بر اینکه مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک باید    کنسولیدیپلماتیک و  

یت نمایندگی دیپلماتیک نیز  پیوند این مصونیت ها و مزایا با خصوصمنظور انجام خدمت دیپلماتیک باشد، بر  

 1دارد.  اصرار

وین چیزی از وجود اصل رفتار متقابل نمی کاهد و عمالً برای همه    1961متقابل در عهدنامه    فتارر عدم تصریح  

بیه آن باشند.  واعد قبول شده تخلف کنند باید منتظر تحمل رویه ش قدولت ها مفهوم و معلوم است که اگر از  

رعایت مقررات آن جدا از  وین، شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دولت را در    1961هر چند عهدنامه  

با این وجود اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عمالً   عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائاً بنماید، 

ماده   در  است  احتراز  پذیرتا حدو  47غیرقابل  استدی  ماده  فته  موجب  به  مقررات    ، 47.  اجرای  در  ها  دولت 

لماتیک تبعیض کنند، اما اگر دولتی این مقررات را درباره مأموریت  عهدنامه مذکور نباید بین مأموریت های دیپ

نیز چنین کرده، این اجرای    دیپلماتیک یک دولت دیگر به طور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت 

 2تبعیض تلقی نمی شود. "،عملی متقابل محدود است"ت حقیق که درمحدود 

ن  1961کنوانسیون   را در مقدمه خود  ظریه ضرورت  به صراحت  هاشغلی  مصونیت  و  مزایا  و  است  ی  پذیرفته 

گرفته است. شایان ذکر  قرار  تأیید و مورد قبول  دیپلماتیک به صراحت برای حسن انجام وظایف تعیین شده،  

گذشته  در  که  س است  متحد ازم،  ملل  ک  ان  در  خود  نمایندگان  دیگر  برای  به    -شورهای  نزدیک  وضعی  که 

دیپلماتیک   ماده    -  دارند نمایندگان  بر    105طی  بود که  پذیرفته  را  نظریه  بند دوم منشور ملل متحد، همین 

بود که  رای مزایا و مصونیت هایی خواهند  انمایندگان اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان ملل د"مبنای آن؛  

نظریه نمایندگی   ه می شود که با بررسی دقیق متن کنوانسیون دید  ".الزم می باشد   برای رسیدن به مقاصد آنان

درباره    1963و نظریه رفتار متقابل نیز به طور محدود مورد توجه قرار گرفته است. باید افزود که در عهدنامه  

نیز، کنسولی  نظریه    روابط  پذیهمان  )شغلی(  خدمت  است.ضرورت  شده  وین    رفته  کنوانسیون  در  همچنین 
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یه نمایندگی تکرار گردیده است. نتیجه اینکه،  (، نظر1969دسامبر    16درباره مأموریت های مخصوص )مورخ  

امروز با توجه به متون صریحی که در حقوق موضوعه و قراردادی وجود دارد و با توجه به تعداد کشورهایی که  

ضرورت  "ند، می توان گفت که نظریه اصلی و مورد قبول دولت ها همان نظریه  این متن ها را توصیب کرده ا

  1و جایی برای مجادالت حقوقی نیست.می باشد   "خدمت )شغلی(

 ( انواع مصونیت های دیپلماتیک ر

مواد    1961در کنوانسیون   پایان    29روابط دیپلماتیک، طی  زیر ذکر شده است:  31تا  عنوان  ، مصونیت های 

عنوان  ی شامل دو جنبه عدم تعرض به مأمورین دیپلماتیک و لزوم حفظ و حمایت آنان،  ت شخصمصونی  -اول

اموال مصو  -دوم  و  مکاتبات  و  اسناد  و  اقامتگاه  سوم ،  نیت  های    -عنوان  مصونیت  شامل  که  قضایی  مصونیت 

 2جزائی، مدنی، اداری و اجرایی و عدم اجبار به شهادت است.

گنجانیده است: شخص مأمور    29در قالب ماده  را  جنبه مصونیت شخصی    ، دو1961کنوانسیون    عنوان اول(

ه هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. دولت پذیرنده، با وی  ب ن او را  دیپلماتیک مصون است و نمی توا

م  لطمه  حرفتار  آمدن  وارد  از  برای ممانعت  را  اقدامات الزم  و  او است خواهد داشت  ای که در شأن  به  ترمانه 

کرد.  اتخاذ خواهد  او  و حیثیت  آزادی  و  پذیرنده    شخص  وظیفه دولت  عبارتی  ایکبه  و  آزادی  حترام  ، حفظ 

دیپلمات ها با جلوگیری از انجام وظایف مأمورین خود و عدم اجرای قوانین و مقررات خویش در مورد آنان و  

تعدوم ده،  ها  دیپلمات  حیثیت  و  آزادی  و  حفاظت شخص  در  پذیرنده  دولت  خود  د  ساکنین  و  اتباع  برابر  ر 

  3باشد. می

در   است.  متفاوت  کنسوی  کارمند  با  دیپلمات  شخصی  م1961کنوانسیون    39ماده  مصونیت  شخص  مور  أ، 

ماده   در  ولی  داد  قرار  بازداشت  یا  توقیف  مورد  عنوان  هیچ  به  را  او  توان  نمی  و  است  مصون    41دیپلماتیک 

مگر در صورت ارتکاب جنایات بزرگ و متعاقب تصمیم    ،نمی توان   مور کنسولی راأمده که م آ   1963کنوانسیون  

 4در انتظار محاکمه بازداشت نمود. دار، توقیف یا    مقام قضایی صالحیت

کنسولگری   و  سفارت  اعضای  گیری  ماده    آمریکاگروگان  نقض  موارد  از  یکی  ایران،  روابط    29در  کنوانسیون 

المللی  بین  دیوان  رود.  می  شمار  به  کنسولی    دیپلماتیک  و  دیپلماتیک  )کارمندان  قضیه  این  در  دادگستری 
 

 . 245-246  ص  (،1386  سوم،  چاپ  خارجه،  امور  وزارت  المللی  بین   و  سیاسی  مطالعات  دفتر  )تهران:  دیپلماتیک  حقوق  ،ذوالعین  پرویز - 1

 . 327  ص  ،پیشین  ذوالعین، - 2

  .332  ص  ،پیشین - 3

 . 335  ص  ،پیشین - 4



28 

 

بود، نفس عمل را  در تهران(، که مربوط به موضوع گر   آمریکا کنوانسیون    29نقض مستمر ماده  "وگان گیری 

این واقعه در تاریخ دیپلماسی دنیا بازتاب جهانی داشت و همیشه از آن در تألیفات    داد.   یص تشخ  "وین  1961

رأی    12رأی خود را با    1981مه    24دیوان در تاریخ  ، یاد خواهد شد.  ءبه عنوان یک استثناحقوق دیپلماتیک  

مسئول نقض تعهدات بین المللی دانست و خواست که  را  مخالف صادر کرد که به موجب آن، ایران    2  موافق و 

کارمندان سفارت   غیرقانونی  آ   آمریکابازداشت  به  ایران  ترک سرزمین  اجازه  و  و  مرتفع گردد  داده شده  ها  ن 

 1قرار دهد. اآمریکو بایگانی آن در اختیار کشور حافظ منافع  آمریکاضمناً اماکن دیپلماتیک 

دوم(   مصونیت  اقامتگاه  عنوان  از  نمایندگی،  اماکن  مانند  به  فنی،  و  اداری  کارمندان  و  دیپلماتیک  مأموران 

ماده   است.  اقامات    1961کنوانسیون    30برخوردار  محل  گوید:  مأمور  می  امکان  خصوصی  مانند  دیپلماتیک 

مورین دولت پذیرنده به اماکن دیپلماتیک  مأ  ، ورود22طبق ماده    نمایندگی مصون و مورد حمایت خواهد بود.

موکول به اجازه رئیس نمایندگی دیپلماتیک است ولی در مورد ورود مأمورین به مساکن کارمندان دیپلماتیک  

این مورد نافذ    موریت نیز درأرئیس مو در هر حال باید گفت اجازه    ه استو اداری، در کنوانسیون ذکری نشد 

مدنی و اداری مستثنی کرده    ، موال مأمورین دیپلماتیک، سه مورد را از مصونیت قضاییدر مورد ا  31ماده   است.

پلماتیک  اموال موروثی در کشور پذیرنده که مأمور دی  -2اموال غیرمنقول خصوصی در قلمرو پذیرنده،    -1است:  

باشد و به وظایف    اموالی که از فعالیت های انتفاعی عضو در کشور پذیرنده تحصیل شده  -3در آن ذینفع است، 

  2باشد.ناداری او مربوط 

طبق ماده    د و، اسناد و مکاتبات مأمور دیپلماتیک مصون خواهد بو1961کنوانسیون    30طبق بند دوم ماده  

 3ت.تبات مربوط به نمایندگی و انجام وظایف آن اس ، مکاتبات )رسمی( شامل تمام مکا27

ماده   طبق  بایگانی  1963کنوانسیون    33همچنین  هر ،  در  کنسولی  اسناد  مصون    و  تعرض  از  مکان  و  زمان 

ماده   موجب  به  و  بود  کنسو  61خواهد  اسناد  و  بایگانی  کنوانسیون،  آآن  ریاست  که  کنسولی  لی  مأمور  با  ن 

مک و  زمان  هر  در  است،  از افتخاری  آ  ان  بر  بود، مشروط  و    ن تعرض مصون خواهد  دیگر  اسناد  و  اوراق  از  که 

  4ی رئیس پست کنسولی مجزا باشد.مخصوصاً از مکاتبات خصوص 

 
 .343  و  335  صص  ،پیشین ذوالعین، - 1

  .344-347  ص  ،پیشین - 2

 349  ص  ،پیشین - 3

   .351  ص  ،پیشین - 4



29 

 

ه، از مصونیت  می گوید: مأمور دیپلماتیک، در دولت پذیرند  1961کنوانسیون   31بند اول از ماده  عنوان سوم(  

به طور مطلق و نامحدود و بدون استثناء بیان  ل مصونیت جزائی را  است. این ماده، اص  تعقیب جزایی برخوردار

تلف انتظامی و امنیتی حق نخواهند  مأمورین دولتی و مأموران نهادهای مخز  می کند. بر این اساس، هیچ یک ا

یه  نمی توان جریمه دریافت کرد، برای او برگ اخطارعنوان  داشت که او را مورد مواخذه قرار دهد، از او به هیچ  

به دادگاه نمی توان  ، هیچ مقامی حق بازجویی از او را ندارد، او را  صادر نمی شود، او را نمی توان بازداشت نمود

و باالخره هیچ دادگاهی حق محاکمه او را ندارد و اگر   غ برگ احضاریه به او ممکن نیستالاحضار کرد و حتی اب 

ن حکم درباره او قابل اجرا نیست. خانواده مأمورین  حکمی هم صادر شود که به نحوی به وی مربوط گردد، ای

کنوانسیون، از مصونیت    37بستگان آن ها نیز، به موجب ماده    دیپلماتیک و همچنین کارمندان اداری و فنی و

جزایی مطلق است، ولی دولت جمهوری اسالمی در    ی یبا اینکه اصل مصونیت قضاجزایی برخوردار می باشند.  

به    آمریکارا به محاکمه خواهد کشید. در پی شکایت    آمریکاید کرد که اعضای سفارت  پی گروگانگیری، تهد 

الم بین  سال  دیوان  در  دیوان  این  دادگستری،  ر  1980للی  ایرانی  مقامات  تهدید  کرد  که صادر  رأیی  در    ادر 

  الزمات بین مغایر با    و   1961کنوانسیون    31نقض جدی ماده    ، اقدامی درییآمریکامحاکمه اعضای دیپلماتیک  

   1د. المللی ایران اعالم کر

ز دعاوی مدنی نهاد. این مصونیت کلی است ولی  اصل را بر مصونیت دیپلماتیک ا،  1961کنوانسیون    31ماده  

مطلق نیست زیرا سه مورد استثناء بر آن وارد شده است. طبق این ماده، مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از  

اداری و  مدنی  دعاوی  موارد:    مصونیت  این  در  مگر  بود  مند خواهد  منقول    -1بهره  غیر  مال  به  راجع  دعاوی 

قلمروخصوصی در  واقع  پذیرنده،    ،  طور    -2دولت  به  دیپلماتیک  مأمور  آن  در  که  ماترکی  به  راجع  دعوای 

دعوی راجع به فعالیت    -3ترکه و وارث موصی له شده باشد،    نده وصی و امینتخصوصی و نه به نام دولت فرس 

اح تجاری  یا  ای  هر رفه  آ  ز  به  خود  رسمی  وظایف  از  خارج  و  پذیرنده  در خاک  دیپلماتیک  مأمور  که  ن  نوع 

و   نیست  دیپلماتیک  مأمور  وظایف  جزء  امور  این  که  است  این  استثناء  سه  این  اشتراک  وجه  دارد.  اشتغال 

 2ده و جوابگو باشد.رخوردار نمی باشد و در صورت اختالف باید در محاکم حاضر ش بدیپلمات از مصونیت 

ه مأمور دیپلماتیک مبادرت  کرده است: علی  بیان  را چنین  ، مصونیت قضایی اجرایی1961انسیون  کنو  31ماده  

موال غیرمنقول در کشور پذیرنده  ا دعوی درباره    -1به هیچگونه عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در سه مورد:  

دیپلمات،  م به شخص  ش   -2ربوط  که  ارث  درباره  آدعوی  در  دیپلمات  است،  خص  ذینفع  درباره    -3ن  دعوی 
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دیپلماتیک. مأمور  شغلی  و  انتفاعی  های  ماده  بنا  فعالیت  م37  بر  بستگان  همچنین  أ،  و  دیپلماتیک  مورین 

  1و بستگان آنان از مصونیت اجرایی برخوردارند.   ارمندان اداری و فنی نمایندگی هاک

البته  ماتیک، مأمور دیپل1961کنوانسیون    31بر اساس ماده   از مفهوم مخالف    مجبور به ادای شهادت نیست. 

استنباط می شود که   ماده  ااین  آ   ینعلی رغم  بدون  باشد،    نمصونیت، مأمور دیپلماتیک،  اجباری داشته  که 

دهد.  می یادآ  تواند شهادت  به  اگر  الزم  اال  و  است  پذیرنده  از طرف دولت  )اجبار(  منظور  اینجا  که  است  وری 

بستگان  یز،  ن  37ضروری بداند، می تواند مأمور خود را مجبور به ادای شهادت کند. بنا بر ماده    دولت فرستنده

ادای  م از مصونیت در  آنان نیز  اداری و فنی نمایندگی ها و بستگان  أمورین دیپلماتیک و همچنین کارمندان 

  2شهادت برخوردار می باشند. 

 تحریم ها  اعمالد و  شورای امنیت سازمان ملل متحطرح گروگان گیری در 

 در شورای امنیت سازمان ملل متحد  ران الف( طرح موضوعات مربوط به ای

در سانفرانسیسکو( و در نتیجه    1945ر زمره شرکت کنندگان در کنفرانس تأسیس سازمان ملل متحد )ایران د 

جمله محدود    از و هیئت نمایندگی آن در روند تدوین منشور ملل متحد و    3از اعضای موسس این سازمان بود 

ایران فقط   این وجود  با  نمود ولی  ایفا  فعالی را  نقش  امنیت  اختیارات شورای  -1956برای یک دوره )کردن 

نوامبر  1955 در  بود و  امنیت  بر عهده داشته است.1955( عضو غیر دایم شورای  آن را  اولین    4ریاست  ایران 

شوروی از خاک ایران بعد از پایان جنگ جهانی  و به دنبال عدم خروج نیروهای    1946دولتی بود که در سال  

موضوعات مطروحه مربوط به ایران در    تقسیم بندی،یک  در    5یت مطرح می شود. دوم، شکایتش در شورای امن 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد را می توان ذیل دو دسته تقسیم بندی کرد: 

 
 .381-383  ص  ،پیشین  ذوالعین، - 1

 . 384-386  ص  ،پیشین - 2

  ملل   اعالمیه  که  کردند  امضاء   را  ای  اعالمیه  روز  نآ  در  بودند  شده  جنگ  وارد  فاشیسم و  نازیسم  علیه   که  کشوری   26  ،1942  ژانویه  اوایل  در - 3

  کردند.   امضا  را  اعالمیه  بعدا  که  بود  کشوری  21  جزو  اما  نبود  متحد  ملل  اعالمیه  کننده  امضا  اصلی  کشور  26  جزو  رانای  شد.  نامید  متحد

  بدون   که  بود  کشوری  تنها  ایران  است  ذکر  شایان  .219  ص  (،1377  اول،  چاپ  شیرازه،  نشر  )تهران:  ملل  جامعه  و   ایران  زندفرد،  فریدون

داوود    بود.  متفقین  قوای  اشغال  در  هنوز  سانفرانسیسکو،  کنفرانس  تشکیل  هنگام  در  دوم،  جهانی  جنگ  در  محور  های  دولت  سود  به  جنگیدن

 .203  ص(،  1383چاپ سوم،  )تهران: انتشارات نسل نیکان،    های بین المللی سازمانآقایی،  

 وان عضو شورای امنیت، نصراهلل انتظام بوده است. نماینده ایران به عن - 4

شایگان،    - 5 عراقفریده  و  ایران  تا جنگ  آذربایجان  تخلیه  از  امنیت:  شورای  و  اول،    ایران  انتشارات سمت، چاپ  (،  1399)تهران، 

راجع به    1948ر دوم، در مارس  درباره عدم تخلیه نیروهای شوروی و با  1946ژانویه    19این شکایت در نوبت مطرح شد: بار اول، در   .2 ص
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اول شامل (دسته  امنیت  شورای  به  ایران  آ  -1:  مراجعات  شوروی، ذربایجاتخلیه  قوای  اشغال  از    -2  ن 

 ن بر فراز خلیج فارس ربری ایرافساقط کردن هواپیمای مسا -3. بحرین جدایی/استقالل

امنیت توسط دیگران  (دسته دوم ایران در شورای  به  از اختالفات    -الف:  طرح قضایای مربوط  قضایای ناشی 

  -4  ، تجاوز عراق به ایران  -3ق،  ی ایران و عرابرخوردهای مرز  -2جزایر سه گانه،    -1سرزمینی و مرزی شامل  

ای.   هسته  ایران   -بپرونده  مبارزه  از  ناشی  شامل    قضایای  بیگانه  سلطه  نفت،    -1با  صنعت  کردن    -2ملی 

 .بازداشت کارکنان کنسولی و دیپلماتیک ایاالت متحده در تهران

(، برخوردهای  1971ایر سه گانه )(، جز1970(، بحرین )1946قضایای عدم خروج نیروهای شوروی از ایران ) 

ی امنیت مطرح شد و قضیه اعضای هیئت  ( منشور در شورا1)  35ماده    ( بر مبنای1974مرزی ایران و عراق )

و هم به درخواست   35دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهران و تجاوز عراق به ایران، هم به استناد ماده  

 1ار گرفت.رسیدگی قر طرح و مورد  دبیرکل در شورای امنیت

 گروگان ها مسئله شورای امنیت و رسیدگی به  ( ب

شورای امنیت    با ایران دربعد از انقالب، اولین موضوعی که در رابطه    امنیت: به شورای    آمریکا مراجعه  (  1

ط  اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران توس   به دنبال  2یی در ایران بود. آمریکامطرح شد، مسئله گروگان های  

  9به تاریخ    با ارسال نامه ای  آمریکااین کشور،    سولیدیپلماتک و کن دانشجویان و گروگان گرفتن اعضای هیأت  

شورای    1979نوامبر   رئیس  نماید.به  مداخله  ها  گروگان  آزادی  برای  که  وی خواست  از  دونالد مک    3امنیت 

نماینده   داشته    متحد   ملل  سازمان  در  آمریکاهنری  بیان  نامه  این  از  بطی  و حمایت  دانشجویان  که عمل  ود 

قرار داده و    ماتشان را حفظ می کنند مورد تهاجها، قواعد بنیادینی را که دولت ها به وسیله آن ها ارتباط نآ

است. ها  دولت  میان  رابطه  حسن  و  المللی  بین  امنیت  و  صلح  حفظ  اساس  شور  ناقض  به    ا رئیس  پاسخ  در 

ان خواست بی درنگ گروگان ها را آزاد کند.  راعضا صادر کرد و از ایدرخواست مذکور، بیانیه ای ازطرف همه  

   4صادر شد.9197نوامبر  27این بیانیه در  

 
مورد شورا قطعنامه هایی صادر می کند و در نهایت، ایران با حمایت غرب، با موفقیت و رضایت از شورا    مداخله در امور داخلی ایران. در هر دو

 . 213، ص  پیشینبازگشت. آقایی،  

 .پیشینشایگان،   - 1
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امنیت:(  2 به شورای  ایران  دولت  1979نوامبر    13در    مراجعه  استعفای  از  که پس  بنی صدر  ابوالحسن   ،

تشکیل جلسه شورای امنیت را    بازرگان سرپرست وزارت امورخارجه شده بود، طی نامه ای خطاب به دبیرکل 

ه مناسبت بحرانی که خود آن را سبب  ب   آمریکامی نماید: در این روهای حساس بار دیگر    درخواستبدین شرح  

توجیه حمله ای به ایران است.  و کشورهای غربی به منظور    آمریکادر  گشته است در تالش ایجاد جنگ روانی  

نداری ایجاد جو کنونی مبادرت  آقای دبیرکل بی گمان شما نیز تردید  با  با مانع    آمریکا د که  به هر نوع جنگ 

کند.   نمی  کهبرخورد  نیست  ما    تردیدی  نیست،  شخص  یک  از  گرفتن  انتقام  وجه  هیچ  به  ما  ملت  تصور 

است:   می عملی  کامالً  و  ساده  ما  پیشنهاد  یابد.  اعتال  انسان مستضعف  به    آمریکادولت    -1خواهیم  رسیدگی 

ی را که او و خانواده و سران  یاموال و دارایی ها  -2ا بپذیرد،  ایران و نتایج مترتب بر آن رمجرمیت شاه سابق  

جهان را در    آمریکابا توجه به اینکه دولت  ان بازگردانده شود.  رمنتقل کرده اند به دولت ای  آمریکام سابق به  رژی

د  وج را  خود  امنیت  و  صلح  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  و  برد  می  فرو  خطر  جنگ  در  جهان  و  منطقه  ر 

 1تشکیل جلسه شورای امنیت را دارد.  درخواستبیند،   می

نوامبر    25در    2سرانجام دبیرکل سازمان ملل متحد   ی تشکیل جلسه شورای امنیت:دبیرکل و تقاضا(  3

ان  روابط می  ی امنیت را به بحران منشور، توجه شورا  99با استفاده از اختیار ویژه خود بر مبنای ماده    1979
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و   آمریکاامورخارجه  ریونس وز روسیصدر، سا یبن امیروز پس از وصول پ ک ی کورت والدهیام دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید:  الف(  - 2

آنکه سفر آن ها کامالً محرمانه    ی تا با من مذاکره کنند. براآمدند    ورکیویبه صورت محرمانه به ن  انهیخاورم  در امور  یدرز معاون و هارولد سان 

با    یباق از گروگان گ  راز فرودگاه به خانه من آمدند. د  یتاکس  کیبماند آن ها  آزاد  ی(، اصول کلی ر یمذاکرات ما )ده روز بعد    ی را شامل 

. در راه  میکرد  یبشر در زمان شاه، جمع بند  حقوق  تیخصوص وضعر  د  رانیا  یدر مورد ادعاها   قیتحق  ونیسیکم  کی  لیتشک  گروگان ها و

  آمریکا   یشاه به دادگاه ها  یدرباره سپردها  ک،یپلماتید  یها  تیدر مورد مصون  نیو  1961  ونیمفاد کنوانس  تیتوانست با رعا یم  رانیحل ما، ا

صدر    یفرستاده بن  سی وزارت امورخارجه()معاون وقت سیا  انیتهران شوم، با احمد سالمت  یراه  شنهاداتیپ  نیبا ا  نکهیاز ا  قبل.  مراجعه کند

پرده سخن گفت: دولت    یب  اریکشورش بس  یاسیوضع س  ح یکند اما در تشر  یم  یرا مطرح کردم. او قول داد که بررس  شنهاداتیپ  ورک،یویدر ن

  ن ی دولت را به ا  ،یانقالب  یو تندر  یروها یاست که ن  یتیبوده و در موقع  اوضاع  یقربان  یان ها است ولبه حل مسئله گروگ  لیمتبوع او اگرچه ما

  نیفقط به ا تیامن یجلسه شورا  لیتشک یصدر برا یفراتر نهاد و گفت: درخواست بن یخود گام لیدر تحل انیکشند. سالمت یسو و آن سو م

  را موجب شود.  یآرامش ز،یآنکه در وضع موجود در کشور ن  یبرا   تاس   یائه دهد بلکه کوششخود را ار   لی دال  ابدیامکان    رانیکه ا  ستیخاطر ن

 . 7-8، ص  (1393)تهران: انتشارات موسسه اطالعات، چاپ هفتم،    ه،یترجمه عبدالرحمن صدر  ،استیس یا  شهیکاخ شوالهایم،    کورت

تشکیل کمیسون بین المللی به    -2ت آن ها به کشورشان،  رهایی سریع گروگان ها و عزیم  -1پیشنهادات ونس بدین شرح بوده است:  ب(

امکان مراجعه و دسترسی به محاکم آمریکا برای استرداد   -3بررسی ادعاهای ایران در زمینه نقض حقوق بشر در دوران شاه، منظور تحقیق و 

مداخله در امور داخلی سایر دولت ها و حقوق  پذیرش رعایت دقیق کنوانسیون های بین المللی مربوط به عدم    -4اموال و دارایی های شاه،  

تشکیل کمیسیون بین المللی و قبول    -1ی صدر نیز دو نماینده خود را با این پیشنهادها به نیویورک اعزام کرد:  دیپلمات ها. ابوالحسن بن

تخلیه   -4ه آمریکا پیشنهاد کرده است،  صدور بیانیه مشترک مشابه آنچ  -3استرداد دارایی ها و اموال شاه،    -2مجرمیت شاه از سوی آمریکا،  

 .120، ص  پیشینجازه خروج کارکنان سفارت و اتباع آمریکای از ایران. شایگان،  سفارت به وسیله دانشجویان و ا 
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شورای امنیت    که به عقیده وی ممکن بود صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند جلب نمود تا  آمریکاو  ایران  

تشکیل جلسه دهد. هر چند دبیرکل در نامه خود اظهار می دارد که به نظر او این بحران، تهدیدی جدی بر  

از واژه   یعنی  المللی است،  بین  امنیت  و  رفکه در فصل ه  "تهدید "صلح  به کار  استفاده کرده  فتم منشور  ته، 

بق اصول عدالت و حقوق بین الملل است. به عبارت  است، اما می افزاید هدف او یافتن راه حلی مسالمت آمیز ط

   1دیگر رسیدگی شورا به مسئله را در چارچوب فصل ششم منشور درخواست نموده است.

تقاضای  منشور به دبیرکل داده است،    99ختیاری که ماده  این نخستین بار بود که کورت والدهایم با توجه به ا

قیده داشت که این بحران جدی ترین تهدید برای صلح جهانی  او ع   منیت را می کرد. ا  تشکیل جلسه شورای

منشور، دبیرکل می تواند نظر شورای امنیت را به    99طبق ماده  پس از بحران موشکی کوبا محسوب می شود.  

. در واقع  ه او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند، جلب نماید هر موضوعی که به عقید 

ه نقش سیاسی دبیرکل اشاره دارد چراکه در حالتی که شورای امنیت به تقاضای دولت های  منشور ب   99ماده  

ت او  عضو و در نتیجه اختالف آن ها نتواند تشکیل جلسه بدهد در اینجا موقعیت سیاسی دبیرکل و درخواس 

ن بر نحوه  این ماده از آن جهت اهمیت دارد که تفسیر آ   2برای تشکیل جلسه شورای امنیت برجسته می شود. 

فعالیت دبیرخانه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو بحث و گفتگوی بسیاری در میان حقوقدانان و متخصصان امور  

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

توجه شورای امنیت به مسائل تهدید کننده صلح و    برجسته می کند؛ در حالی که تفسیر مضیق آن صرفاً جلب

 3امنیت بین المللی را مد نظر قرار داده و نقش چندان برجسته ای را برای دبیرکل در نظر نمی گیرد. 

به  در پاسخ    1979دسامبر    4نوامبر تا    27امنیت طی پنج جلسه از    رای شو   گردش کار در شورای امنیت:(  4

پدید   وضعیت  دبیرکل  و  آدرخواست  ایران  روابط  در  در    آمریکامده  اگرچه  کرد.  رسیدگی  ایران    13را  نوامبر 

  تشکیل جلسه شورای امنیت را تقاضا کرده بود و ابوالحسن بنی صدر شخصاً تمایل به حضور در جلسه شورای 

ر امام  اعالم کرد شرکت ایران در شورای امنیت بسته به نظ  1358آذر    7ا داشت، با این وجود در تاریخ  ت رمنیا

با شورای امنیت فرمایشی که از اول تکلیف آن معلوم است،    ما  است. متعاقب آن، پیام امام مبنی بر اینکه ملت

 
درخواست دولت ها یا دبیرکل برای تشکیل جلسه شورای امنیت نیست که چارچوب حقوقی رسیدگی شورای امنیت را تعیین می کند    - 1

یتاً این شورای امنیت است که تصمیم می گیرد که آیا مسئله ن ها فقط عقیده خود را در مورد مسئله مورد نظر ابراز میدارند و نهابلکه آ

مطروحه اختالف یا وضعیتی است که ادمه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و یا آنکه تهدید بر صلح، نقض صلح و 

 .122، ص  پیشینشایگان،    ست.سوب می شود و در نتیجه مستلزم تصمیم گیری بر اساس فصل هفتم منشور ایا عمل تجاوز مح

 . پیشین - 2

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

 454(، ص  1395وزارت امورخارجه، چاپ سوم،    ، )تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین المللیالمللی 
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  8صدر در    به دنبال استعفای بنی داشت.  در پی  را را  عدم شرکت نمایندگان ایران در جلسات شو   موافق نیست،

ایران صریحا1358ًآذر   امورخارجه  وزیر  زاده  قطب  ایر  عالما  ، صادق  شرکت  اکرد  امنیت  شورای  در جلسه  ن 

 1بدین سان جلسه شورای امنیت بدون حضور نماینده ای از ایران ادامه یافت.  کند. نمی

ی کرد و دادخواستی را مبنی بر  وللی دادگستری، طرح دعنوامبر در دیوان بین الم  29  در   آمریکااین میان    در  

نقض محاکم و  گیری  گروگان  علت  به  ایران  کنوانسیون  ب  ه  مواد  دیپلماتیمک،    1961رخی  روابط  درباره  وین 

تعقیب    1963کنوانسیون   تحت  افراد  علیه  جرایم  مجازات  و  جلوگیری  کنوانسیون  کنسولی،  روابط  درباره 

مأمور بین جمله  از  مجازالمللی  و  دیپلماتیمک  خطاکارایت  و  ات  اقتصادی  روابط  مودت  عهدنامه  حقوقی  ن، 

و   ایران  میان  کرد.   1955مورخ    مریکاآکنسولی  تسلیم  متحد  ملل  منشور  جلسه    و  در  گرفت  تصمیم  ایران 

دسامبر( حضور نیابد و بدین ترتیب به نظر می رسید ایران قائل به صالحیت دیوان    10استماع دیوان )مورخ  

ک رأی  دسامبر در ی 15به این موضوع را دارد و در  ود ولی دیوان اعالم کرد که به درستی صالحیت رسیدگی  نب

و عودت محل   ها  گروگان  آزادی  به  و  کرد  الملل محکوم  بین  نقض حقوق  عنوان  به  را  موقت گروگان گیری 

از شورای امنیت خواست که    آمریکارئیس جمهور    رن، کارت اسفارت در تهران رأی داد. بعد از صدور رأی دیو

 2ور سازمان ملل متحد تحریم کند.شایران را بر اساس فصل هفتم من

موضوع،  شورا   به  رسیدگی  جلسات  در  شده  طرح  مذاکرات  از  پنجم  دسامبر    4در  بعد  تا  اول  بندهای  طی 

اجازه دهد که به    را آزاد و از آنان حفاظت کند و  آمریکااز ایران خواست: فوراً کارکنان سفارت    457قطعنامه  

خود را مطابق اهداف  انده  باقی مت کنند. این قطعنامه همچنین از دو کشور خواست اختالفات  کشورشان مراجع

با رو و  سازمان ملل متحد  اصول  در  و  را  داری  و حداکثر خویشتن  کنند  و فصل  آمیز حل  مسالمت  ش های 

د که مساعی جمیله خود را برای اجرای این  وضعیت ایجاد شده اعمال نمایند. همچنین از دبیرکل می خواه

  3ن وضعیت اتخاذ نماید.قطعنامه و اتخاذ اقدامات الزم برای پایان دادن به ای

قطعنامه    1979دسامبر    31در   امنیت  با    461شورای  )شو  4موافق،  رأی    11را  ممتنع  کویت،  رأی  روی، 

بنگالدش  و  به تصویب رساند.    ،(چکسلواکی  در  بدون مخالف  به قطعنامه  امه  این قطعنشورا  اشاره  به  ،  457با 

نتیجه   در  متحده  ایاالت  و  ایران  میان  ها  تنش  به  افزایش  آمریکا  پرسنل  بازداشت  زمان  مدت  شدن  طوالنی 

الملل اشاره و از بود:    عنوان نقض حقوق بین  اتباع    فوراًایران درخواست کرده  ایرآمریکاکلیه  به  ایی که در  ن 

 
 . 123، ص  پیشینشایگان،   - 1

 .400، ص  پیشین موسی زاده، - 2

3 -  9197,December 4), 1979( 457 ..RescS 



35 

 

شور را ترک  کرا برای آنان فراهم آورد و اجازه دهد که    ا آزاد کند و حمایت های الزمگروگان گرفته شده اند ر

است این قطعنامه از دبیرکل )کورت والدهیام( برای به کارگیری مساعی جمیله خود  وستای درخرادر    1کنند.

ن در حال  اولت ایربه شورای امنیت اعالم کرد که د  1980ژانویه    7به ایران آمد و در  او    یافتن راه حل،ت  جه

ندارد. ها  گروگان  آزادی  برای  را  متحد  ملل  سازمان  درخواست  اجابت  آمادگی  عدم    حاضر  این  نتیجه  در 

  10در    آمریکادر این راستا    همکاری، شورای امنیت روند برقراری تحریم ها اقتصادی را علیه ایران آغاز کرد. 

ها تحریم   ارائه و تقاضا کرد تا آزادی کلیه گروگان  پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت  1980ژانویه  

گیرد ایران صورت  علیه  ای  این  های گسترده  در  .  رأی    1980ژانویه    13قطعنامه  با  که  گذاشته شد  رأی  به 

منفی آلمان شرقی و شوروی و رأی ممتنع مکزیک و بنگالدش مواجه شد و چین در رأی گیری شرکت نکرد.  

   2. عضو شورا، وتوی شوروی مانع از تصویب قطعنامه شد  10ثبت بدین ترتیب با وجود رأی م

فقط موفق به صدور دو قطعنامه شد که هیچ یک مبتنی بر  روگان گیری شورای امنیت در مسئله گ بدین ترتیب

مورد نحوه حل و فصل قضیه    فصل هفتم منشور و متضمن اقدام اجرایی نبود. اعضای دایم شورای امنیت در

یت از اقدامات دبیرکل بود که آن هم با توجه به نتیجه  تند. تنها ابزار خروج از این بحران، حمااتفاق نظر نداش 

نبود.  آمیز  موفقیت  امام  پیرو خط  دانشجویان  و  انقالب  رهبر  با  ارتباط  ایجاد  امکان  و عدم  تهران  به  او   3سفر 

به این    4،گستری حل و فصل شد سرانجام مسئله در بیرون از چارچوب شورای امنیت و دیوان بین المللی داد 

کرد.   عمل  اختالفات  این  در  میانجی  به صورت  الجزایر  دولت  که  در  ترتیب  الجزایر  بیانیه  امضای  از    19پس 

ایران،    آمریکامیان    1981ژانویه   باندارایی های مسدود    آمریکاو  تمام  آزاد کرد.  را  ایران  را که    کشده  هایی 

آن در  داشت   ایران  دارایی  س ها  که ملزم  تا طبق    اخت  سازند  منتقل  نیویورک  در  فدرال  ذخیره  بانک  به  آنها 

میلیارد دالر از آن دارایی ها در یک حساب وثیقه    1ران منتقل گردد. با این حال  دستور وزیر خزانه داری به ای 

از س  ایفای احکام صادره دیوان  برای  تا  ودیعه گذاشته شد  به  الجزایر  به حساب مرکزی  انگلیس  بانک  وی  در 

 
1 - 1979,rDecembe 31), 1979( 461 ..RescS 
 .  401، ص  پیشینموسی زاده،   - 2

 . 133، ص  پیشینشایگان،   - 3

ان گیری چه درسی می توانیم بیاموزیم. در  تا آنجا که به سازمان ملل متحد مربوط می شود ما از ماجرای گروگ  ید: کورت والدهایم می گو  - 4

نخستین دور به نظر من سازمان ملل متحد نقش خود را کامالً رضایت بخش ایفا کرد. شورای امنیت و دادگاه بین المللی الهه نادرستی عمل  

د کردند. این واقعیت که ایران به  ی روشن ساختند و اصل قلمرو خارجی سفارتخانه ها و مصونیت آن را تأییایران را از لحاظ حقوقی و سیاس

هر چه در    عنوان کشور میزبان ظاهراً این اعمال زور را تأیید می کرد موجب شد تا در سرتاسر جهان رفتار دولت ایران ناپسند تلقی شود.

ارن ایرانی و با تشکیل کمیسیون  انجام دادم؛ با سفر به تهران، با مذاکرات متعدد با سیاستمد  آمریکا قدرت من بود برای رفع تنش بین ایران و

توانستیم انجام دهیم. به رغم بی نتیجه ماندن تمامی تالشهایمان، هیچ   المللی تحقیق. با نگرش به گذشته هم نمی دانم دیگر چه می بین

د، گروگان ها توانستند  ها موفق نبود. زمانی که ایرانی ها خودشان زمان را مناسب تشخیص دادناقدام سیاسی دیگری هم برای آزادی گروگان 

   .246  ، صپیشینوالدهایم،    از تهران خارج شوند. در این دوره برای سازمان ملل متحد هیچ نقشی در نظر گرفته نشده بود.
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از ایران خارج    1981ژانویه    20گروگان باقی مانده در    52ها استفاده شود. در مقابل ایران نیز اجازه داد تا   آن

 1شوند.

 ( تاریخچه تحریم های بین المللیج

بر   المللی دولت ها  المللی و تنظیم روابط بین  نهاد های بین  با شکل گیری سازمان ها و  و  در دوران معاصر 

بین  تأسی  اساس حقوق  از  بعد  و  قبل  دوره  دو  به  را  المللی  بین  تحریم های  توان  می  ملل    سالملل،  سازمان 

جهانی اول و حیات جامعه ملل و دوره دوم به    گبه عبارتی دوره اول مربوط به بعد از جنیم کرد.  متحد تقس

 ی گردد. م بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر 

تحت  کشورهای عضو که    خ تحریم های اقتصادی، تشکیل جامعه ملل بود. م در تارییک فصل مه،  در دوره اول

، عبارت  بودند   در طول جنگ جهانی اول)متحد آلمان(  مرکزی  حریم ها علیه قدرت های  تأثیر نتایج آشکار ت 

اجرای صلح در  را به عنوان یک سالح بازدارنده غیرنظامی جهت    (Economic Weapon)  اسلحه اقتصادی

ری  م نسبت به هر کشوی میثال جامعه ملل، امکان اعمال تحر  15چنانچه در ماده    .دند ق جامعه ملل گنجانمیثا

 2. بودکه قبل از کوشش به حل اختالف خود از طرق مسالمت آمیز به جنگ مبادرت می ورزد، پیش بینی شده  

، تهاجم  (1931م به منچوری )این دوره می توان به تحریم ژاپن در پی تهاجناموفق  های تحریم های    از نمونه

یوگسالوی برای الحاق آلبانی به خاک خود  تهدید به تحریم  و نمونه ها موفق آن به  (،  1935ایتالیا به اتیوپی )

(1921( بلغارستان  مورد  در  خود  سرزمینی  ادعاهای  از  کشیدن  دست  برای  یونان  و  از  1925(  کرد.  اشاره   )

، تحریم های جامعه ملل به عنوان  1930وق بین الملل در دهه  هیمن روست که در راستای مفهوم اجرای حق

در فاصله بین دو جنگ جهانی نیز، بیشتر تحریم ها به نوعی با اقدام    3های بین المللی مفهوم گرفتند.  تحریم

شد،   نظامی مرتبط می شد و حتی در جریان جنگ جهانی دوم، برخی هدف ها که با توسل به تحریم دنبال می 

 4می داشت.ماهیت نظا

اختیار یافتند که از   ، پنج عضو دائم شورای امنیت1945 سالبعد از امضای منشور ملل متحد در ، در دوره دوم 

گیری کنند. جالب اینجاست که    طرف سایر اعضای سازمان ملل در مورد زمان و نحوه اعمال تحریم ها تصمیم

 
 . 401، ص  پیشینموسی زاده،   - 1

علیخانی،    - 2 ایران:  حسین  یک سیاستتحریم  انتشارات  شکست  و  چاپ  مرکز  )تهران:  نژاد  متقی  محمد  ترجمه  امورخارجه،  ،  وزارت 

 . 35ص  (،  1386

  (، ص1392)تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول،    ایران و تحریم های بین المللیامیرساعد وکیل و زهرا تحصیلی،   - 3

29. 

 36، ص  پیشینعلیخانی،   - 4
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اما عبارت تد  نرفته  به کار  که در مواد منشور استفاده شده است،    1ابیر اجرایی هر چند واژه تحریم در منشور 

حریم های اقتصادی به شرطی به شورای  ت، اختیار تحمیل  وصف آشکار تحریم ها تفسیر شد. به موجب منشور

منشور، وضعیت تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز    39امنیت اعطا می شود که این رکن نتیجه بگیرد طبق ماده  

 2حادث شده باشد.

سل به  ابق موجود از تحریم های بین المللی باید ادعا کرد که ایاالت متحده به عنوان پیشگام تول در سوبا تأم 

مورد تحریم اقتصادی اعمال شده از    107تحریم های اقتصادی در سطح جهان بوده است به طوری که از بین  

  11مورد و شوروی در    13ن در مورد، انگلستا  74در سراسر جهان، ایاالت متحده در   1990تا سال   1945سال  

شروع و تداوم یافته و    آمریکاها با ابتکار  درصد تحریم   60مورد دخالت داشته اند. در همین دوره زمانی بیش از 

از سه چ از سال  هبیش    آمریکا   1996تا    1993ارم آن ها بدون مشارکت دیگر دولت ها بوده است. همچنین 

کشور را    35اجرایی نموده که توسل به تحریم علیه    ون و دستورالعملقان  100تخاذ حدود  اقدام به تصویب و ا

دوره  می کرد  تجویز  پایان سال    1990. در  تحریم  آمریکاسهم    1999تا  به   در کل  اقتصادی جهان    92های 

   3درصد افزایش یافت. 

از جانب شورای  به دلیل حاکم بودن جنگ سرد تا قبل از بحران کویت، تنها در دو مورد مجازات های اقتصادی  

های   سال  بین  فعلی(  )زیمبابوه  جنوبی  رودزیای  علیه  تحریم  شد،  وضع  دیگری    1977تا    1965امنیت  و 

. اما پس از پایان جنگ سرد،  1977تا  1963های تسلیحاتی و نظامی علیه آفریقای جنوبی در سال های  تحریم

 4افزایش یافت.  کشورها برای اعمال تحریمزمینه همکاری  

 تحریم های ایران به دنبال گروگان گیری  لاعما( د

علیه ایران به منظور واکنش در برابر    بریتانیا، تحریم  نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر

وزیری   نخست  زمان  ایران در  علیه  امنیت  قطعنامه شورای  اولین  ترتیب  بدین  و  بود  نفت  ملی سازی صنعت 

سه روز پس از اشغال  و    1358در سال    5علیه ملی شدن صنعت نفت ایران بود. دکتر محمد مصدق و واکنشی  

 
1 - ent MeasuresEnforcem 
 . پیشینعلیخانی،   - 2

 .03-32ص   ،پیشینوکیل و تحصیلی،    -3

 . 141، ص  پیشین - 4

  .119، ص  پیشین - 5

به رئیس شورای امنیت، به این رکن ای  ( طی نامه  1330مهر    6)  1951دسامبر    28نماینده دائم انگلستان در سازمان ملل متحد در تاریخ  

و درخواست کرد وضعیت ناشی  ی قرار موقت صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری خودداری می کند  شکایت کرد که دولت ایران از اجرا 
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  1در ایران خودداری شد،  آمریکاپس از اینکه از پذیرش نمایندگان ویژه رئیس جمهور  در تهران    آمریکاسفارت  

صورت    1979ر نوامب  8در  اولین اقدام تنبیهی لذا    تصمیم گرفت اقدامات تنبیهی علیه ایران را بکار بندد.  آمریکا

  300  ای به ارزش  وله تسلیحاتی، مانع ارسال محم  بر اساس قانون مهار صدور  آمریکاگرفت و وزیر امورخارجه  

  12در    2قطعات یدکی نظامی بود که ایران قبالً سفارش داده بود و بهای آن را پرداخت کرده بود. میلیون دالر  

 
هر   -1منشور ملل متحد بود که به موجب آن:    94از این امر را مورد رسیدگی قرار دهد. بدین سان مبنای حقوقی شکایت انگلستان ماده  

هداتی که بر  هر گاه طرف دعوایی از انجام تع -2ن است از تصمیم دیوان تبعیت کند، عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آ

حسب رأی دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورا ممکن است در صورتی 

به اقداماتی بگیرد. پس از طرح شکایت انگلستان و جلسات شورا،  روری تشخیص دهد توصیه هایی کند یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم  ض

رأی مخالف )شوروی و یوگسالوی( تصویب شد. شایان ذکر است که    2رأی موافق در برابر    9م درج موضوع در دستور کار شورا با  سرانجا

ی تسلیم دیوان بین المللی دادگستری نمود و  ( دادخواست1951مه    26)  1330خرداد    3انگلستان به منظور عقیم نمودن اقدامات ایران در  

شرکت    1933وان اصل ملی شدن صنعت نفت را تا جایی که موجب الغای یکجانبه یا تغییر در مفاد قرارداد امتیاز  خواسته اش این بود که دی

حقوق بین المللی اعالم کند. در ضمن  قرارداد امتیاز و مغایر قواعد    21مندرج در ماده    "تثبیت"نفت ایران و انگلیس است، عملی خالف شرط  

  قاق حق تلقی و از این حیث نیز ایران را محکوم نماید. حقرارداد را از جانب ایران استنکاف از ا  22  عدم پذیرش شرط داوری موضوع ماده

 .99-104ص  پیشین،  شایگان،  
به    واشنگتنه  جالحی برای گفتگو دسترسی ندارد، تو )کاردار سفارت( در تهران به هیچ فرد ذیص  لینگنبه محض آنکه معلوم شد بروس    - 1

برای مدت کوتاهی می توانست به   لینگن  د معطوف گردید.نبرای دسترسی به کسانی که قدرت واقعی را در اختیار داشت  پیدا کردن راه هایی

ساختند که او و دو نفر همراه وی، به خاطر  وسیله تلفن با جاهایی در تهران تماس بگیرد اما مقامات وزارت امورخارجه ایران، برای وی روشن 

ضای گروه کاری درصدد تهیه فهرستی از  عن وزارت امورخارجه بازداشت خواهند بود. از همان روز یکشنبه ا حفظ جان خودشان در ساختما

تصمیم گرفت فوراً دو  شخصیت های طراز اولی که ممکن بود حرفشان در تهران گوش شنوا پیدا کند، برآمدند. صبح روز سه شنبه کارتر  

از همان ابتدای کار استنباط این بود که   ت اهلل( خمینی مالقات کنند، به تهران اعزام نماید.فرستاده مخصوص را به امید آنکه بتوانند با )آی

ید  ؤعفای بعدی وی محرف آیت اهلل قاطع و انجام شدنی است. ناتوانی ابراهیم یزدی و بی عالقگی اساسی بازرگان به مداخله در کار و است

را به خاطر حمایتش از شاه، دشمن خود می پنداشتند، ما مجبور بودیم کسی را    واشنگتنت  نجا که انقالبیون ایران دول آاستنباط ما بود. از  

ویاً درباره لزوم  تلقی شده و در عین حال کسی باشد که بتواند ق  و نه دولت،  آمریکاپیدا کنیم که در چشم ایرانی ها به عنوان نماینده مردم  

را  ر  رمند سابق وزارت امورخارجه، ویلیام میلاور دادستان کل سابق، رمزی کالرک و کآزادی گروگان ها استدالل کند. کارتر برای این منظ

ه شاه و  برگزیده بود. از دید ایران، کالرک به عنوان یکی از طرفداران آزادی های مدنی، کسی بود که می توانست شکایت مردم ایران علی

خمینی دیدار کرده بود. میلر  )آیت اهلل( ن سفر کرده بود و با گروه از این به ایر رابطه ایاالت متحده با وی را به خوبی درک کند. کالرک پیش ا

ایرانیان  در ایران خدمت کرده و نسبت به جناح سیاسی مخالف در ایران حساس و نگران بود. دوستان زیادی در میان    1960نیز در اوایل دهه  

ایران اطالع داده بود که وی را به عنوان سفیر ایاالت    1979ه بود. در تابستان  ران سفر کردیموریت نیز چند بار به اأداشت و پس از پایان م

اداری کاخ  با این دو نفر، او نامه ای کوتاه چهار پاراگرافی که روی کاغذ های سبز کم رنگ    رد پذیرفت. در دیدار کارتهمتحده در ایران خوا

تالش های بسیاری بود که طی مدت بحران  نخستین  سفر این دو نفر از    ان داد.نوشته شده بود به آن  "زآیت اهلل خمینی عزی "سفیر با خطاب  

ی  از تهران و گروه کار  لینگنمد.  آبرای یافتن مجرای صحیح ارتباطی با کسانی که در تهران قادر به اخذ تصمیم و اجرای آن بودند به عمل  

ا  ر خمینی، درخواست کرده بودند که کالرک و میلر  ( آیت اهلل)ز یاران اصلی بهشتی یکی ا (آیت اهلل) هر دو به وسیله تلفن از  واشنگتنایران از 

موافق از  اطمینان  از حصوصل  قبل  آنان  توسط    واشنگتنایران،    تبپذیرد.  ماجرا  افشای  بودند.  کرده  پرواز  استانبول هم  تا  و  کرده  ترک  را 

خمینی دستور داده هیچ کس در تهران حق ندارد    (آیت اهلل)  ید کهخبرنگاران تا حدودی در مردد ساختن ایرانی ها موثر واقع شد و خبر رس 

،  بیانیه های الجزایر(  ، حقوقی و مالیسیتجربه یک بحران )ریشه های سیاوارن کریستوفر، گری سیک و دیگران،    کند.  وبا آن ها گفتگ

 .122-125(، ص  1384 حلمی )تهران: نشر میزان، چاپ اول،  ترجمه نصرت اهلل

   .78، ص  پیشین،  علیخانی - 2
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نف واردات بشکه های  اعالم کرد که  نیز  ایرنوامبر کارتر  به  ت  تجاری   آمریکاان  آزادی  مناطق  ایاالت متحده    و 

میلیون دالر    8/ 13روزانه بالغ بر    آمریکا در آن دوران از صارات نفت  . بدین ترتیب درآمد ایران  می باشد ممنوع  

ایرانی مقرر نمود و  شرایطی را برای تاریخ خروج برخی دانشجویان    آمریکا   1979نوامبر    13در    1از بین رفت. 

ده شد.  دا   آمریکادستور به توقیف دارایی های ایران در بانک های    1979نوامبر    14ویزا را لغو کرد و در  صدور  

از   بیش  ایران  های  معادل    12دارایی  فدرال  بانک  های  سپرده  شامل  دالر  دالر  418/1میلیارد  ،  میلیارد 

بانک مرکزی نزد بانک  طالی    و میزان  میلیارد دالر  2/ 5یی معادل  آمریکاهای شعب خارجی بانک های   سپرده

 اونس بود.  917/632/1معادل   آمریکافدرال 

قایل بر آن شد که تهدید ایران  جیه توقیف دارایی نزد دیوان بین المللی دادگستری،  در تو  آمریکاجالب اینکه   

م پولی  چیزی کمتر از حمله به ثبات اقتصاد جهانی و نظا  2مبنی بر خروج دارایی های خود از ایاالت متحده، 

 
در    یاسیدر چارچوب اقتصاد س  ران یا  ی المللن یب یهام یتحر  ل یتحل: بهروز هادی زنوز، تحریم ها مراجعه شود بهمطالعه درباره برای   - 1

 (. 1398)تهران: اقتصاد فردا،   1357  – 1397دوره 

پیشنهاد خارج کردن دارایی های ایران   اید از سر ناشی گریران شی ابولحسن بنی صدر کفیل وزرات امورخارجه و وزیر دارایی وقت ا (الف  - 2

  .پیشینخارج شود. علیخانی،    آمریکارا مطرح کرد تا از دسترس    آمریکااز بانک های  

ه مجریه ایاالت متحده به طور عمده معطوف به تالش های دیپلماتیک  در نخستین روزهای اسارت گروگان ها، توجه مقامات رده باالی قو  ب(

درباره وقایع ایران و تأمین آزادی فوری گروگان ها بود. به کار بردن نیروی نظامی مورد توجه بود    اطمینانمنظور کسب اطالعات مورد  به  

گزینه مسلم پذیرفته شد بود، تا روشن شدن ماهیت    نوان یکلیکن غیر عملی تشخیص داده شد و استفاده از اهرم نظامی نیز، با آن که به ع

با این وجود تهیه طرح مفصلی به منظور اجرای طیف گسترده ای از مجازات های اقتصادی فوراً در اداره نظارت   ران به تأخیر افتاد.وقایع در ای

نفر کارمند داشت در آن زمان بر عهده استانلی سومرفیلد    14خزانه داری آغاز گردید. ریاست این اداره که    های خارجی در وزارت بر دارایی

یش از جنگ جهانی دوم درگیر اجرای جنگ های اقتصادی بود. از جمله برنامه هایی که از سوی این اداره اجرا شده بود؛ توقیف  بود که از پ

  جمهوری خلق چین، کوبا، ویتنام، رودزیا و   های آلمان طی جنگ جهانی دوم و مسدود کردن دارایی ها و تحریم های تجاری علیه دارایی

جه شد که گروگان گیری موجب پیدایش وضعیتی شده که مآالً وقتی رئیس جمهور ببیند استفاده از نیروی نظامی  کامبوج بود. سومرفیلد متو 

بر وقتی روزنامه ها گزارش دادند که رئیس نوام 9غیر عملی و یا غیر عاقالنه است، احتماالً به فکر استفاده از سالح اقتصادی خواهد افتاد. روز 

قاومت در برابر طرح خارج کردن فوری کلیه دارایی های ایران از بانک های ایاالت متحده استعفا داده و یا برکنار  بانک مرکزی ایران به علت م

که گروگان گیری یک بحران زودگذر  ل این خبر با قراین بیشتر دال بر اینو شده است، توجه به مسدود کردن دارایی های شدت گرفت. وص

و صبح روز بعد، کارتر نخستین اقدام اقتصادی  مجازات های اقتصادی ادامه یافت  ر بررسی پیش نویس  نوامب  10نخواهد بود، همراه شد. در  

هیچ اقدام اقتصادی دیگری   خود را در واکنش نسبت به اقدام ایران که ممنوعیت واردات نفت آن کشور بود، اعالم کرد. با آنکه در این هنگام،

نوامبر   14ارتر تسلیم گردید و لیکن تصمیمی درباره اجرای آن اتخاذ نگردید. صبح روز کایی ها به اعالم نگردیده بود، گزینه مسدود کردن دار

اعالم کرده   داریی  وزیر  امورخارجه و  موقت  وزیر  بنی صدر  ابوالحسن  اینکه  از  ایران کلیه  یک گزارش خبری دریافت گردید حاکی  بود که 

ه خارج می کند. میلر وزیرخزانه داری فوراً با ونس وزیر امورخاجه و کارتر مشورت و  سپرده های دالری خود را از بانک های ایاالت متحد

د ولی دلیل  دستور انسداد بو  تصمیم گرفته شد فوراً مسدود کردن دارایی ها به اجرا گذاشته شود. هر چند اعالم بنی صدر محرک نهایی صدور

این قضاوت بر  مبتنی  این تصمیم  نمی رفت.  به شمار  آن  و مکرر    اصلی  اقدام خصمانه  مقابل  تواند در  نمی  ایاالت متحده  بود که  سیاسی 

کشوری دیگر همچنان منفعل باقی مانده و هیچ نوع اقدامی واکنشی نشان ندهد. بدیهی است اگر گروگان گیری در کار نبود، با اینکه حمایت  

لی صاحبان منافع خصوصی در ایاالت متحده برای مسدود  می رفت و  دعاوی ایاالت متحده یکی از مبانی مشخص این تصمیم به شمار  از

المللی ایاالت متحده مربوط می شد، بسیاری   نجا که به بانک های عمده بینبه دولت نمی کردند. در واقع تا آ  ان اصراریرکردن دارایی های ای
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المللی محسوب نمی شده است. ن، چشمگیرترین  میلیارد دالر ایرا  12مبنی بر توقیف    آمریکااین اقدام    1بین 

تاریخ تحریم ها است و پس از آن می توان، به مورد لیبی اشاره کرد که    اقدام اتخاذ شده از سوی این کشور در

یلیون دالر کرد. نکته منحصر به فرد  م   818معادل    های این کشوری  اقدام به توقیف دارای  1986در سال    آمریکا

اهیمت  بود که آن هم توقیف شد.    آمریکاارد دالر در خارج از  میلی  12به این است که حدود نیمی از این مبلغ  

اقدام    آمریکاموال ایران زمانی روشن می شود که در اوج جنگ جهانی دوم اگر خزانه داری  اتوقیف این مبلغ از  

میلیارد دالر    8ر از  آن کشور که متعلق به کل دنیا بود می کرد، مبلغ آن کمترایی های موجود در  به توقیف دا

با شکست تالش های آمریکا جهت اعمال تحریم های چندجانبه از طریق سازمان ملل متحد )رأی    2.می شد 

آمریکا(، نویس پیشنهادی  به پیش  آلمان شرقی و شوروی  تحریم   3منفی  نهایی شدن  اقتصادی   مقدمات  های 

اتخاذ کرد    7کارتر در  و    ایران آغاز شد  بر قطع روابآوریل تصمیمات جدیدی  ناظر  الزام که  به    ط دیپلماتیک، 

نسولی، بی اعتباری ویزاهای صادره برای ایرانیان مگر به دالیل بشردوستانه و  ترک کلیه پرسنل دیپلماتیک و ک 

 4. بودممنوعیت مبادالت تجاری با ایران 

 

 
افزون بر این، انسداد    اختیار داشتند.ه بودند در  داد  کافی متعلق به ایران برای پوشش خطرات احتمالی وام هایی که به ایراناز آن ها سپرده  

ناشی از این عقید نبود که بیرون کشیدن این سپرده ها فاجعه مالی به راه خواهد انداخت. در واقع بخش اعظم سپرده های بانکی به    دارایی ها

یجه نمی توانست به عنوان حمله  داشت و در نتآن ها وجود    ماه امکان بیرون کشیدن  دینت دار بود که فقط با گذشت چنصورت سپرده مد

 .  253-257، ص  پیشینری به دالر و یا موسسات مالی ایاالت متحده به کار برود. کریستوفر، سیک و دیگران،  موث

ای غربی،  سط ایاالت متحده و اعمال انواع مجازات های اقتصادی توسط دیگر کشورهاز دارایی های ایران تو  میلیارد دالر  12بلوکه شدن  ج(  

تا ماه ها بنی صدر و بانک مرکزی ایران بر این باور بودند که بلوکه شدن دارایی های ایران تأثیری بر  ایران را به شدت زیر فشار گذاشت.  

عوا  قیه اروپا ندارد و از همین رو در تالش برای آزادی ساختن آنها طرح ددارایی های کشور در بانک های آمریکایی موجود در انگلیس و ب

، ترجمه  چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران کرند، ولی زحمتشان بی نتیجه ماند. روح اهلل رمضانی،  

 . 66(، ص  1384علیرضا طیب )تهران: نشر نی، چاپ چهارم،  

  .119-120، ص  ینپیش وکیل و تحصیلی،   - 1

در نتیجه حمله این کشور   آمریکای دیگر همچون توقیف دارایی های روسیه توسط حریم ها شدت و وسعت تالبته باید   .120، ص پیشین  - 2

   را نیز در نظر گرفت.  2022به اوکراین در سال  

استفاده غیرمسئوالنه از اختیار وتو و اقدام بر اساس  اظهار داشت رأی منفی شوروی،    ی امنیتدر جلسه شورا  اه نماینده آمریک کدر حالی    - 3

منظور تحصیل سکوت ایران در مورد افغانستان بوده است، نماینده شوری در پاسخ، وتوی آن کشور را اقدامی در دفاع از   مصلحت سیاسی به

 .133ص    ،پیشینمنافع مردم ایران توصیف نمود. شایگان،  

  .122، ص  پیشین وکیل و تحصیلی، - 4
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 1)خاطراتی از گروگان گیری( عه گروگان گیریی و واقدیپلماس

پا به  دیپلماسی  درباره  کلیاتی  شرح  که  تاریخ  اکنون  مهم  وقایع  از  یکی  به  دانم  نمی  مناسبت  بی  رسید،  یان 

  آمریکا این واقعه، اشغال سفارت  دیپلماسی در دنیای معاصر که بازتاب جهانی داشت به اختصار اشاره ای کرد.  

و خط امام و گروگان گیری اعضای نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی  یان مسلمان پیراز طرف دانشجو

به روابط دیپلماتیک )ن کشور دآ ایران است و پی آمد نقض علنی کنوانسیون مربوط  ( و کنوانسیون  1961ر 

  ، ه اماکن(، خصوصاً درباره مصونیت شخصی دیپلمات ها و کنسول ها و تعرض آشکار ب 1963روابط کنسولی )

 ل انقالب واقع شد.اسناد محرمانه و رمز دیپلماتیک و کنسولی، در جریان این واقعه است که در اوای  ،اموال

اه اداری که در آن زمان در وزارت امورخارجه داشتم و مدت چند ماه که آخرین ماه های خدمت  گ نظر به جای

واگذار شد  به من  تشریفات  اداره کل  بود، سرپرستی  با کاردار سفارت  اداری من  الزاماً  بود،  تن    آمریکاه  دو  و 

امورخارجه نگهداری   او که در کاخ وزارت  از این تماس هاهمراه  با  یی  می شدند، تماس هایی پیدا کردم.  که 

وری است  آ الزم به یاد  ایشان داشتم، خاطراتی برایم مانده است که بی مناسبت نمی دانم در اینجا بازگو کنم.

نچه در اینجا خواهم  آماماً در زمینه سیاسی، دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک است ولی  چه تکه اصل مطلب، گر

صرفاً وگفت،  دارد  را  شخصی  خاطرات  نقل  جنبه  جنبه    که  نیست  آن  قصد  وجه  هیچ  دیپلماتیک،   به  های 

سیا یا  دهم.  س حقوقی  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  شدهی  هم  نظری  اظهار  گاه  مطالب،  شرح  در ضمن  ،  اگر 

باشد و به هیچ وجه    ممنحصراً نظر شخصی یا گروه های مسامی  غیر  ل و  ئونعکاس نظرات رسمی و دولتی و 

 مسئول که به نحوی با گروگان گیری ارتباط داشتند، نیست.

 سرپرستی تشریفات

  ، به سرپرستی اداره کل تشریفات وزارت امورخارجه منصوب شدم. علت این انتصاب1359در فروردین ماه سال 

ه تشریفات  به نظر من، این بود که در آن ایام، می دیدم و می شنیدم که در داخل و خارج از وزارتخانه، علی 

دیپلماتیک و تشریفات به طور کلی، مطالبی گفته می شد. من به دلیل آنکه قبالً و پیش از انقالب، چند سال  

بر عهده   را  دولت  پذیرایی های  اداره  مدتی هم  و  تشریفات  آگاه  معاونت  تشریفاتی  مسایل  اهمیت  به  داشتم، 

آیا جمهوری اسالمی  "وزارت امورخارجه با عنوان    بودم. به همین مناسبت، پس از انقالب، مقاله ای در نشریه

نوشتم و طی آن به لزوم تشریفات، به معنی واقعی کلمه تأکید کردم و نتیجه    "ایران از تشریفات بی نیاز است؟

 
پس از تشریح مباحث نظری    ،می گوید  عبارتی نویسنده همانگونه کهآمده است به  در متن کتاب، این قمست به عنوان پیوست شماره اول   - 1

 دیپلماسی، این مبحث را به عنوان یک مصداق آورده است. 
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هنگامی که این مقاله    ن آن ها از وجود قواعد تشریفاتی بی نیاز نیست.ی انقالبی تریهیچ دولتی حت  ؛ گرفتم که

این مقاله و با    وشتن رپرستی اداره روابط فرهنگی وزارت خانه را داشتم ولی فکر می کنم به دلیل نرا نوشتم، س 

و  نزدیک  از دوستان  بازنشسته شدن یکی  از  اداره داشتم، پس  همکاران قدیم که    توجه به سوابقی که در آن 

 ریاست تشریفات را داشت، مرا به سرپرستی تشریفات منصوب کردند.

تشریف و  سرپرستی  رفته  بین  از  سلطنتی  ساختار  تشریفات  زیرا  بود  ممتنع  و  سهل  کاری  هنگام  آن  در  ات 

که ج بود، خصوصاً  برقرار نشده  ا  وّتشریفات جمهوری اسالمی هم  و  بود  صوالً  زمان، مخالف هرگونه تشریفات 

دمت اداری  از این دوران خ  تصور می شد و زائد تلقی می گردید.  طاغوت  هرگونه تشریفاتی مختص به دوران 

قسمتی از این خاطرات درباره روابطی است که طی این مدت با سه تن  خود خاطرات تلخ و شیرین فراوان دارم، 

دیپلمات های   به  آمریکااز  بودند   صورتیی که  وزارتخانه  اینجا گفته خواهد شد    ، داشتم. گروگان در  در  آنچه 

 یی دارم.آمریکااین سه گروگان منحصراً مربوط به این قسمت از یاد مانده ها است که از 

 نخستین دیدار

از من سوال   اداره تشریفات، انجام وظیفه را آغاز کردم، خانم منشی  اولین روزی که به عنوان سرپرست  ظهر 

اطالع   به خاطر محرمانه بودن موضوع، من به کلی از سابقه امر بی ه ام یا نه؟رفت  ئیانآمریکاکرد که آیا به دیدن 

توض لذا  تن  بودم،  وضع سه  به  رسیدگی  شد  معلوم  سفارت  آمریکایح خواستم،  اشغال  هنگام  که  و    آمریکایی 

اقامت داشتند،    1گروگان گیری،  امورخارجه  امورخارجه آمده بودند و در داخل کاخ وزارت  در قلمرو  به وزارت 

 
 : آغاز بحران - 1

حران گروگان  بمدت بحران گروگان گیری:  گروه کاری ایران در  یس  هارولد ساندرز دستیار وزیر امور خارجه ایاالت متحده و رئروایت    الف(  

، مانند بسیاری از بحران های خاورمیانه، با یک مکالمه تلفنی در دل شب آغاز شد. لحظاتی بعد از ساعت  واشنگتنرای تیم بحران در  گیری ب

وقت    3 به  یکشنبه    واشنگتنبامداد  روز  وزار  1979نوامبر    4در  عملیات  مرکز  درآمد.  تلفن  به صدا  تهران  در  ما  از سفارت  امورخارجه  ت 

اصلی وزارت امورخارجه، مشغول کار هستند. خانم    اترخارجه در اتاق مرکز عملیات در طبقه هفتم، در چند قدمی ادارکارمندان ارشد امو

ت تهران، گروه کثیری از دانشجویان  بامداد به وق  30/10پشت خط بود و اطالع داد لحظاتی قبل از    رتسویفت کارمند سیاسی سفا  الیزابت

شده و سپس ساختمان اداری را محاصره و در حال ورود به دیگر ساختمان های سفارت هستند.    زیرایرانی، به داخل محوطه سفارت سرا 

مکارانش شروع به  برای کارهای جاری به وزارت امورخارجه ایران رفته بودند. خانم سویفت و ه  هاولندمایک    و، ویکتور تامست  لینگنبروس  

میز ایران وزارت    سقراری تماس تلفنی نیز گرفته بودند. در این زمان هنری پرشت رئیتهیه یک تلگراف آنی کرده و در عین حال تصمیم به بر

ور بود. بعد از  امورخارجه برای انجام مأموریتی به تهران رفت بود، لیکن سفر خود را چند روز زودتر به پایان رسانده و در راه مراجعت به کش

ارجه به وزارتخانه آمد. اتاق وضعیت کاخ سفید نیز، رئیس جمهور و سایر اعضای  مات ارشد، سایروس ونس وزیر امورخ ا اطالع موضوع به مق

دانستیم   سویفت سکوت بامدادی یکشنبه را در هم شکست ولی چیزی را که آن موقع نمی مخان ارشد دفتر رئیس جمهور را مطلع کرد. تلفن

به عنوان یک قدرت    آمریکای کارتر و برخی مبانی ساختاری  ین بود که بحران مزبور موجب فروپاشی برنامه های سیاسی، ریاست جمهور ا

موثر جهانی گردد. چندین روز بود که در سفارت نسبت به سرکشی و لجام گسیختگی روزافزون دانشجویان در تهران و کاهش مداوم توانایی  

ته جمعیت چیست، آیا مسلح هستند یا خیر،  ا، نگرانی های تشدید شده بود. از خانم سویفت خواستیم بفهمد که خواسه دولت در کنترل آن
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خیلی زود روشن شد   واشنگتنتا چه حد مصمم و با هدفند و یا اینکه بی هدف به نظر می رسند و تا چه میزان خطرناک جلوه می کنند؟ در  

توجه خودمان را معطوف به    ن ها کار ساده ای نخواهد بود. بالفاصلهآمده را دارد و بیرون راندن  که جمعیت قصد برگزاری یک تظاهرات ع

  اقدامات خانم سویفت و همکارانش کردیم که مقامات ایرانی را در جریان رودیداد وقایع گذاشته و از آن ها بخواهند هرچه سریع تر به آنان 

  ارند مگر آنکه به طور سفارتخانه ها اجازه تیراندازی به سوی حمله کنندگان به سفارت را ند دریایی مسئول حفاظت از نرااکمک کنند. تفنگد

چر   خاص شود  داده  تیراندازی  دستور  ها  آن  به  مربوطه  ارشد  مقام  یا  سفیر  سوی  موجب    ااز  سفارت،  به  حمله  در  محلی  اتباع  مرگ  که 

 ضعیت به حالت عادی دشوارتر خواهد کرد. ندن وابازگرد  شود و کار دولت را در خشمگین تر شدن جمعیت می

را زمانی که مالقات آن ها پایان یافته بود و عازم خروج از وزارت امورخارجه    هاولندو    تامست،  لینگنسفارت،  مسئول امنیت  ال گو الچنیسکی  

رگشتند.  ببه داخل ساختمان وزارت امورخارجه رده و ک گاه کرده بود. آن ها فوراً عقب گردآبودند، به وسیله پیام رادیویی در اتومبیل از ماجرا 

ی  اوانسته بودند به وسیله تلفن، سریعاً آنچه را که رخ داده بود به مسئوالن وزارت امورخارجه ایران اعالم و تقاضخانم سویفت و همکارانش ت

سناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده  دستور داد که ا نو تامست این وظیفه را از وی تحویل می گرفتند و لنگ لینگنکمک کنند و حاال 

 سفارت معدوم گردد.  

این کار عایدی نداشت و اطالع دادند که    مامسئول امنیت سفارت از سفارت بیرون رفته تا شاید بتواند با مهاجمان صحبت کند ا  الچنیسکی

اند. از طریق خانم سویفت به بخش کنسولی سفارت   دریایی دیگر را در محوطه سفارت بازداشت و چشمان آن ها را بسته وی و چهار تفنگدار

ی روادید را معدم کند تا چنانچه بخش کنسولی به دست مهاجمین افتاد نتوانند برای صدور روادید غیرمجاز جهت  دستور دادم که مهرها 

توانستند به دور از چشم جمعیت خود    ن ها استفاده نمایند. بعداً مطلع شدیم که پنج نفر از اعضای بخش کنسولیآورود به ایاالت متحده از  

در سفارت کانادا پناه گرفتند. وابسته کشاورزی نیز که در زمان حمله در نزدیک محوطه سفارت بود بعداً به    جامرا به خیابان رسانده و سران

ه  ک  های بسیاری خواهد شد  رامد  . پنهان ساختن آن ها توسط کانادایی ها و فرار بعدی آنان از ایران، موضوع یکی ازدگروه مزبور ملحق ش 

می دهد. بعد از آنکه ایرانی ها از کامیون برای از جاکندن یکی از پنجره های طبقه همکف استفاده  مجموعه داستان گروگان گیری را تشکیل 

اند، جان لیمبرت    د مهاجمان طبقه اول ساختمان ادرای سفارت را به آتش کشیدهسر  خانم سویفت اطالع رسید که به نظر می به  کردند و  

نان نرسد. خانم  آ  ه م، آسیبی بی طلب شد تا با مهاجمان صحبت کند تا در صورت تسلرایزن سیاسی سفارت که به زبان فارسی مسلط بود داو

با    و تامست از وزارت امورخارجه موافقت خود را  لینگنسویفت خبر داد که گوالچینسکی و لیمبرت اصرار دارند که مقاومت بی فایده است.  

 تصمیم مبنی بر تسلیم، تلفنی به خانم سویفت اعالم کردند. 

گفته شده بود که قصد جمعیت فقط برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز و تحصن است و    لینگن ر جانشین وزیر امورخارجه ایران به  در دفت

دهند. همچینن خانم سویفت گفت که از وزارت  آیت اهلل خمینی به زودی از رادیو به مهاجمان خواهد گفت که سفارت را تخلیه و تحویل  

ده اند که با دفتر آیت اهلل خمینی تماس گرفته اند. با توجه به تهدید جانی اعضای سفارت و فقدان هرگونه امیدی به  امورخارجه به او اطالع دا

یه )از دست نیروهای چپ گرا و  فور  14کمک دولت ایران، اعضای سفارت تسلیم شدند. یکی از شخصیت های اصلی در نجات سفارت در  

وقع وزیر امورخارجه بود. امید این که هر نوع اسارتی باز هم فقط چند ساعت طول خواهد کشید،  این م  چریکی(، ابراهیم یزدی بود که در

زیر امورخارجه، وظیفه  منجر به این نتیجه گیری شد که تسلیم بر مقابله رجحان دارد. بعد از قطع شدن ارتباط تلفنی، دیوید هیوسام معاون و

در    1978ن را بر عهده گرفت. هیوسام اقدامات وزارت امرخارجه را در قسمت عمده ای از سال  در وزارت امورخارجه ایرا  لینگنتماس تلفنی با  

 واقعه انقالب ایران هماهنگ کرده بود.

رگشتند و فوراً به دیدار رئیس تشریفات که معموالً امور  ارت دوباره به وزارت امورخارجه بفو همراهانش پس از اطالع از حمله به س  لینگن

ن به دفتر جانشین وزیر امورخارجه رفتند.  آورد. بعد از  آاظت با وی مطرح می شد رفته و از وی خواستند اقدام الزم را به عمل  مربوط به حف

بازرگاآدر آنجا به   امورخارجه که تازه به همراه  ابراهیم یزدی وزیر  از    ننان گفته شد  الجزایر برگشته است در راه مراجعت  از  نخست وزیر 

فوریه شخصاً به سفارت برود. یزدی به    14مصرانه از وی خواست مثل    ننگیرتخانه است. آن ها وقتی وارد دفتر یزدی شدند، لفوردگاه به وزا

از   ننگیظاهراً به چند جا هم تلفن کرد. وقتی لاظهار داشت هر کاری از دستش بر بیاید برای آزاد کردن سفارت انجام خواهد داد و    لینگن

ه سفارت نمی رود، یزدی پاسخ داد، در آن موقع جان اعضای سفارت در خطر بود ولی حاال چنین چیزی نیست.  وی سوال کرد که چرا ب

ندارد. وی نه تنها متوجه شده بود که  تقریباً خیلی زود معلوم شد که یزدی احساس می کند توانایی انجام کاری را که قبالً هم انجام داده بود،  

با برژینسکی مشاور امنیت    نشده بلکه می دانست با چاپ عکس های او و بازرگان در حال دست داد  رف ت کنترل دولت بر اوضاع بسیار ضعی

آسیب دیده است. یزدی تا  در روزنامه های تهران انتشار یافته بود، موقعیت سیاسی وی بیشتر    لملی ایاالت متحده در الجزیره، که روز قب
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اظهار داشت همکاران وی در   ن نگیدر دفتر وی بیتوته کرد. یزدی به ل لینگنرجه باقی ماند و حدود نیمه شب به وقت تهران در وزارت امورخا

آورد و یک  سفارت سالمتند و نیروهای امنیتی در بیرون ساختمان مستقر شده اند. وی تالش نیم بندی برای کمک گرفتن بیشتر به عمل  

و تامست   لینگنخمینی خواهد بود.  (آیت اهلل)ت خواهد رفت که احتماالً پسر گفت یکی از رهبران مذهبی انقالب به سفار لینگنوقت هم به 

،  لینگنبی نتیجه ماند. نزدیک نیمه شب، یزدی،  آن ها  د به وسیله تلفن با بازرگان نخست وزیر تماس حاصل کنند لیکن کوشش  نتالش کرد

ارتخانه را با این توضیح که عازم شرکت در جلسه هیأت دولت است،  را به اتاقی که باید در آنجا بمانند مشایعت کرده و وز  هاولندمست و  تا

 ترک کرد.

هشتی،  ب  (آیت اهلل)به گفتگو با معاون یزدی ادامه داد و حتی تلفنی از   لینگنیزدی را برای آخرین بار دید.  9 صبح روز دوشنبه ساعت لینگن  

سخ داد که مسأله را درک می کند اما مطمئن نیست که بتواند مستقیماً در  پا  لینگنبهشتی به  )آیت اهلل(  درخواست کرد که به سفارت برود.  

ماجرا دخالت کند. وی اضافه کرد با اینکه از واقعه سفارت متأسف است ولی آن را واکنش طبیعی در قبال رفتارها و اقدامات ایاالت متحده  

ن نسبت به پذیرفتن شاه در ایاالت متحده شدید خواهد بود. با وجود  راای ر شد که قبالً هشدار داده بود که واکنش  ویادآ  لینگنمی داند. او به  

گیری بایستی فیصله  مرتبط نساخت ولی پذیرفت که مسأله گروگان  آمریکااین وی در آن مرحله آزادی گروگان ها را با هیچ اقدامی از طرف  

ن گرفتار آمده بودند حاال به صورت ابزاری در مبارزه دائمی  بدین ترتیب بحران گروگان گیری شروع شد و اعضای سفارت که در تهرا  د.یاب

 .69-81، ص  پیشین. کریستفور، سیک و دیگران،  ندبرای کنترل انقالب )تصفیه انقالب از عناصر غیرمذهبی طرفدار غرب( درآمد

محلی سفارت( و گفتگوهایی با  گیر از زبان جان و پروانه لیمبرت )همسر جان و کارمند    آن ساعات نفسهمچنین برای شنیدن شرح    ب(

سفیر    گری سیک، منصور فرهنگ  و مدیر گروه کاری ایران در بحران گروگان گیری،  آمریکاهنری پرشت رئیس میز ایران وزارت امورخارجه  

 آدرس:  به     ،1393آبان    خمور ،  روز 444مستند رادیویی   :  مراجعه شود به  ...  ، برخی دانشجویان ووقت ایران در سازمان ملل متحد 

https://www.radiofarda.com/p/5572.html     
که خبر تصرف سفارت    م،یدر مکه بود  یاخامنه  اهللت ی، من و آ1358آبان    13در  هاشمی رفسنجانی می خوانیم:    1358در خاطرات سال    ج(

پ  کایآمر در  اقامتمان، هنگامرا شب هنگام  محل  بام  م  یشت  خواب  آماده  راد  م،یشدیکه  کرد  ،میدیشن  ویاز  چن  رایز  م،یتعجب    نیانتظار 

  دادند،یم  کایآمر  هیعل  یتند  یل یخ  یشعارها  ،یاسیس  یکه گروه ها  بانقال  یروزیپ  لیاوا  ی نبود. حت  نیهم ا  استمانی. سمیرا نداشت  یاحادثه 

نها اموالشان را هم بردند. یکبار  از آ  یلیبه کشورشان باز گردند و خ  یبیبودند، بدون آس  رانیکه در ا  ییها  ییکایمسئوالن کمک کردند که آمر

که     موقت،   دولت  طرف  از  آوردند،  در  اشغال  به   را  آنجا  و  کردند  حمله  آمریکا  سفارت  به   مسلح   گروهی  ،1357 بهمن  25 تاریخ  در  هم 

  چنین   به  تمایلی  موقت  دولت  نه  و  انقالب  شورای  نه  که  بود  واضح  بنابراین.  کرد  فصل  و  لح  را  مسأله  و  رفت  ،(یزدی  ابراهیم)  ای نماینده

  از  چیزی نظر این البته. شد خواهد فصل و حل سرعت به نیز مسأله  این  قبلی، مشابه مورد به توجه  با که  بود این ل ماتحلی داشتند.ن اقداماتی

 قابل  هم  دانچن  حادثه  پیامدهای  که  دانستیممی  داشتیم،  کشور  احوال   و  اوضاع  از   که  شناختی  به   توجه  با  زیرا  نکرد،  کم  ما  های  نگرانی

و مشخص شد که .  نیست  بینیپیش  و در جریان جزئیات قرار گرفتم  آمدیم  تهران  به  اینکه  تا  بود،  نگرانی  و  انتظار  بعد، روزهای  روزهای 

در    اند. اکنون مااند و آن را به اشغال خود در آورده سفارت حمله کرده  گروهی از دانشجویان معترض بدون اطالع و هماهنگی با مسئوالن به

سخنان امام که در آن آمریکا را مقصر اصلی این حادثه  .  ای قرار گرفته بودیم که امام نیز آن را تائید کرده بودندمقابل یک عمل انجام شده 

میدان ی را هم که از همان روزهای اول برای پایان بخشیدن به این حادثه به  معرفی کرده بودند، نه تنها آمریکائی ها را بلکه برخی از افراد

در همین ایام، این نگرانی وجود داشت    ....آمده بودند، به کلی ناامید کرد و همه آنها را به امید اتفاق دیگری، در انتظار روزهای آینده گذاشت

رتباط با  چپ گرا که فکر می کردند از قافله انقالبی گری عقب افتاده اند، در اکه اقدام دانشجویان توسط کسان دیگری، به ویژه گروه های  

که از طرف پاسداران انقالب به  سفارتخانه های کشورهای دیگر تکرار شود، که اشغال سفارت ایتالیا و حمله به سفارت انگلیس )دو نوبت(،  

سفارت   موقع حاج سید احمدآقا به مردم که از اشغال سفارتخانه های دیگر، حتیبر این نگرانیها افزود اما هشدار به  سرعت با آنها مقابله شد،  

رهیزید، و تذکر وی که گروه ها و دستجات، دیگر حق ندارند در این زمینه اقدامی کنند، مرهمی بر این نگرانی ها و مانعی جدی در  پانگلیس ب

زیر نظر    ، (انقالب و پیروزی)  1358و    1357کارنامه و خاطرات    هاشمی رفسنجانی،   ،اکبر هاشمی رفسنجانیانجام اینگونه کارها شد.  

 . 370-373، ص  (1383،  دوم دفتر نشر معارف انقالب، چاپ  ران:  )ته   محسن هاشمی، به اهتمام عباس بشیری

ابراهیم یزدی: ... بعضی مسایل حساس که زود باید نظر داد در رابطه با سفارت امریکا و مسال    ؛آمده است  در صورتجلسات شورای انقالب  د(

کاردار به وزارت    باشد...نن است کار ما موفق آمیز  .. گروگان گیری در کشورهای اروپایی فوق العاده حساس است. ممک شود(.  آن )باید بحث

...  امورخارجه پناهنده شده... دیگر حیثیتی برای ما نیست مگر با دنیا قطع رابطه شود... در شهر جوی است که یزدی این ها را پناه داده است 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
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آن پس می بایست زیر  بنابراین انجام امور آنان، غیر از مسایل امنیتی، از    وظایف رئیس اداره تشریفات است.

 نظر من باشد.

ثالث    اص همان روز، پس از پایان وقت اداری، به دیدن آنان رفتم. مالقات نخستین، بدون حضور شخص یا اشخ

موا جنوبی  راهرو  در  مالقات  محل  گرفت.  طصورت  در  غربی  سالن  وزارت  ب زی  کاخ  فوقانی(  )طبقه  سوم  قه 

در آنجا زندگی می کردند. من خود را نخست معرفی کردم و کاردار    امورخارجه بود، جایی که از بدو ورود عمالً

که    آمریکانیز خود و دو نفر همراهش را معرفی نمود. این سه نفر عبارت بودند از: بروس لینگن کاردار سفارت  

  ، عضو ارشد سیاسی سفارت و مایکتامستبه جای او سفارت را اداره می کرد. ویکتور ، 1نزیمت سالیواپس از ع

 را هنگام آمدن به وزارت امورخارجه همراهی کرده بود.  تامستهاولند، افسر امنیتی که لینگن و  

 بروس لینگن

لینگن متحده،    2بروس  ایاالت  بود    55کاردار سفارت  او مردی  نمود.  فهمیده،  و    مودب ساله می  مالیم،  موقر، 

عموالً تبسمی مالیم حاکی از قبول وضع  مطلع و مطیع سرنوشت خود. اگر چه خنده او را به یاد ندارم، ولی م

  هیچ گاه او را   -که بعداً به آن اشاره خواهد شد -رام و خوش خلق بود و جز یک بارآ خود بر لب داشت. همیشه  
 

اعضای شورا از سوی آمریکا و آمدن رمزی    آیت اهلل  ی های دیگر و سایر سفارتخانه ها حمله نشود...یمریکاآ: به  سایر  بهشتی: آخرین خبر 

مریکاست که چه می کنیم... هاشمی رفسنجانی: اصل مذاکره را می پذیریم... آیت اهلل  آ کالرک است... بنی صدر: مسأله عاجل راجع به سفارت 

ایبهشتی:   امورخارجه آمریکا تلفن کرده... گفتم ما جلوتر به شما اخطار کردیمان وزارر مسئول  انقالب شده، زبان آن  ت  اینجا  ، توجه کنید 

ملت ما خواهان روابط دوستانه است، چرا شاه را بیرون نمی کنید؟...گفت رمزی کالرک به   زبان دیپلماسی صحبت نمی کنم...به صریح است، 

ع دهد وضع آن ها خوب است...  ورشید یا سفرای کشورهای اسالمی( از گروگان ها دیدن کند و به ما اطالایران می آید... یک نفر )شیر و خ 

بنی صدر: باید به سرعت عمل کرد. برای مذاکره بیایند...   زنامه ها علیه ما است...رونها در  آ: چشم بستن و عکس گرفتن از رفسنجانی  هاشمی

  کمتر نمی شود خواست...   مریکا تحقیر معنوی اخالقی است ولیآبرد با ما نیست... اخراج شاه از  مثل جنگ اسرائیل و عرب است،    هیمطول بد

ت... صهیونیست ها افکار عمومی  ن هاس آمریکا نمی تواند شاه را تحویل دهد، جزو قوانین و سنت  آقطب زاده: محاصره نظامی می توانند کنند.  

  توده مردم دنیا   ... این عکس ها بسیار بد است و جز یک عکس العمل منفی شدید در افکاررا در مورد گروگان گیری به شدت تهیج کرده اند

نیست... دیگری  مورخ    لسات صورتج  چیز  جلسه  انقالب،  عنوان  1358آبان    15شورای  وضعیت  "با  و  موقت  دولت  گیری  کناره 

 1358آبان  7 به مربوطین جلسه شورای انقالب نچه که به صورت غیررسمی در دسترس هست، آخرآ. قبل از گروگان گیری و طبق "جدید

جلسه ای در این فاصله ترتیب تشکیل جلسات به چه صورت بوده،  اینکه    بان، صورتجلسه ای در دسترس نیست.آ  15تا    7فاصله  هست و از  

نمی باشد. شایان ذکر است که    در دسترس نیست، اطالعی  ات احتمالیصورتجلس  به هر دلیل دیگری  اینکه بنایا    گردیده یا نه وزمانی تشکیل  

اطالع و نه ن، صرفا جهت آشر گردیده و در واقع صورت غیررسمی دارد لذا ذکر بخش هایی از تمناین صورتجلسات توسط یکی از دولتمردان 

 هر گونه استنادی می باشد.  
1 - William Healy Sullivan (2013-1922  )خرین سفیر ایاالت متحده در ایران آ 

2 -  Laingen Bruce  (2019-1922).    مت  1987لینگن در سال ایاالت  وزارت خارجه  اجرایی کمیسیون  از  مدیر  بعدها  او  حده خارج شد. 

، قابل  1389بهمن    9، مورخ  روز  444سال پس از آن    3۰،ییکای آمر  گروگان   52سرنوشت    مراجعه شود به:  .خدمات ملی آمریکا شد

 دسترس به آدرس:  
http://tarikhirani.ir/fa/news/7070 
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ها، شاید به تعمد، بر این اصالت خود تکیه می کرد و همچنین  ربا  ود وخشمگین ندیدم. لینگن نروژی االصل ب

بودن   االصل  نروژی  نمود. تامستبه  می  اشاره  نیز  خود  مشاور  بودم،    ،  تماس  در  لینگن  با  که  ماه  چند  طی 

د  هیچگونه ناراحتی برای من ایجاد نکرد، زیرا خود را با شرایطی که بر او تحمیل شده بود منطبق ساخته و ایجا

ن یا بلوز  مزاحمت یا طرح شکایت و اعتراضی نمی کرد و به ندرت تقاضایی داشت. او همیشه لباس ساده، پیراه

ا نوشتن، خواندن کتاب و روزنامه و گوش  می پوشید و سر وضع مرتب و تمیزی داشت. وی بیشتر وقت خود را ب

 زش می کرد. دادن به اخبار رادیوهای خارجی می گذرانید و در محیط بسته سالن ور

کردم. کاردار ایاالت  من هیچگاه در کارهای او و چیزهایی که می نوشت و کتاب هایی که می خواند، کنجکاوی ن

نظر مساعد داشت و او را جزو طرفداران گروگان گیری نمی دانست، دو سه    1متحده نسبت به وزیرخارجه ایران، 

م، اما هیچگاه درباره مضمون نامه  که برای وزیر فرستاد  و در پاکت به من داد   وشتبار نیز نامه هایی برای او ن

 ه از طریق دیگر پاسخی داده می شد یا خیر. ها، سوالی نکردم و نمی دانم به این نام 

 وضع خاص و منحصر به فرد گروگان ها 

گروگان  در   سه  با  مالقات  روز  از  آمریکانخستین  سفارت،  کاردار  لینگن  بروس  خودم،  معرفی  از  پس  یی، 

که  . با شندین این مطلب، لینگن، مثل اینالت من سوال کرد. گفتم دارای دکترای حقوق بین الملل هستمتحصی

منتظر شنیدن آن مطلب بود، بالفاصله از من پرسید که آیا ممکن است از نظر حقوق بین الملل، وضع آنان را  

  Sui generis  ین الملل، وضعیت نکه خود را ببازم، گفتم وضع شما از نظر حقوق بآتوجیه کنم، من هم بدون  

البته این سفس طه ای بود علمی برای آنکه از دادن  )اصطالحی التین به معنی خاص و منحصر به فرد( است. 

 پاسخ سر باز زده باشم.  

باشند، قربانی سیاست های دولت های خود   آنکه شخصاً تقصیری داشته  آنان، بدون  بود که  امر این  حقیقت 

با آن ها می شد، بر خالف کنوانسیون های وین  شده بودند و رفتاری  بود.    ، هم که  المللی  عرف و رسوم بین 

غیر وضع  های  ریشه  سیاست  در  بایست  می  را  آنان  های  حعادی  سنوات    آمریکاکومت  در  ایران  به  نسبت 

ل از  گذشته، جستجو کرد و این موضوعی بود که من به آن اعتقاد داشتم و قبالً در اوایل گروگان گیری و قب

س  با  )ایران،  ه  آنکه  عنوان  تحت  ای  مقاله  طی  را  آن  باشم،  داشته  کار  و  سر  گروگان  حقوق    آمریکاتن  و 

اما از دیدگاه انسانی و حتی اداری، سعی من این بود که با رفتاری    الملل( نوشتم که به آن خواهم پرداخت. بین

 
 . )نود و پنجمین وزیر امور خارجه(.  وزیر امورخارجه بوده است  ،1359  تا شهریور  1358از آذر    در این زمان، صادق قطب زاده - 1
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آنان کمآدوستانه و در حدی که شرایط   به  بنمایم و حقیقت این است  ن روز اجازه می داد،  با  ک روحی  که 

 دم تا در موضعی که قرار داشتم.نان احساس می کرآگروگان ها که بودم، بیشتر خود را کنار 

 واشنگتن  –بلیط یکسره تهران 

و   مشابه  به طور دوستانه جمالت  و  ادب  نظر  از  را می دیدم، هنگام خداحافظی،  ها  که گروگان  روز  هر  من، 

تک را  واری  معفرمول  الفظی  ن رار می کردم که  به چیزی دارید؟ :بودن ها معموالً چنین  آ ی تحت  احتیاج    ،  آیا 

بدیهی  .  آیا چیزی می خواهید و یا چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟،  ت کمکی به شما کنم؟ممکن اس 

، معموالً در پاسخ  است که ادای این جمالت بیشتر جنبه تعارف را داشت و اما نکته جالب اینکه بروس لینگن

 "!نگتنواش بله، یک بلیط یکسره هواپیما از تهران به  "این سواالتم با تبسم می گفت: 

 تامست ویکتور 

با    1،تامستویکتور   او  مرموز.  و  تفاوت  بی  بود کم حرف، گوشه گیر،  بود. جوانی  ارشد سیاسی سفارت  رایزن 

بود، ولی حتی االمکان از نزدیک شدن به من    یندمو مستخ  ینحافظاینکه فارسی می دانست و رابط کاردار با م

مدند  آ دیدن گروگان ها می رفتم، کاردار و مایک هاولند، جلو می   هر بار که به و یا گفتگو با من احتراز می کرد.

مد و خود در انتهای  آ ، معموالً جلو نمی  تامستو مودبانه دست می دادند و احوالپرسی می کردیم اما ویکتور  

مشغولیت وی، تمام    گرفت. کرد و سالم و خداحافظی از دور صورت میادیو ها و تلویزیون سرگرم می  سالن با ر

به همین  قت، کسب اخبار از رادیوهای خارجی و تلویزیون درباره وضع خودشان و اوضاع و تحوالت ایران بود.  و

در اینجا این نکته را الزم به    گاهی داشتند.آن ها همیشه از آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان  آجهت  

  "روز444"مان آزادی با تیم ولز، مولف کتاببعداً در ز  تامستمصاحبه هایی که   نوری می دانم که از خواند آیاد

معلوم می شود که  آورده  به عمل  است،  روزهای گروگان گیری  تعداد  به  ای  اشاره  مهره   او   که  اصلی   از  های 

وضع گروگان به سر می    برای کاردار بوده است. در ایامی هم که وی در سفارت، و از نظر مشورتی، کمک مهمی 

 ت.برد، وجودش بی ثمر نبوده اس 

 

 

 
1 - Victor Tamseth مراجعه شود به:به عنوان سفیر آمریکا در الئوس انتخاب شد  1993او در سال    .(1941  )متولد . 

 https://history.state.gov/departmenthistory/people/tomseth-victor-l 
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 مایک هاولند

به طوری که کاردار سفارت معرفی می کرد، جز افراد گارد سفارت بود و به همین مناسبت نیز،    1مایک هاولند 

امو وزارت  به  سفارت،  سیاسی  ارشد  رایزن  و  کاردار  که  ایران  روزی  همراهی  آ رخارجه  را  ایشان  بودند،  مده 

بر خالف رئیس خود، بروس لینگن، همیشه عصبانی،    هاولند جوانی بود قوی هیکل، ورزیده و   کرده است. می

دائماً بر    ایرانی   ینستخدمو م  ین حافظناراحت و ناراضی می نمود و روحیه سرکش و طغیان کننده داشت. با م

...( مشاجره می کرد. بهسر موضوعات مختلف )مانند تخ و  او دل    آن هاهمین دلیل هم،    ت خواب، حمام  از 

 دند. تلف از انجام تقاضاهای او سر باز می زخم خوشی نداشتند و به طرق 

اغل محافظ  بمن  به  توصیه  با  کردم  می  سعی  و  کرده  خوی    ین میانجیگری  رعایت  نظر    میهمانبرای  نوازی، 

یم کنم و در مقابل اعتراضات او، وی را به  شخص هاولند موقعیت او را تفهنان را جلب کرده و ضمناً به  آمساعد  

برای نمونه، هنگامی که برای نحستین بار به دیدن آنان رفتم، دیدم برای    ی کردم. آرامش و بردباری دعوت م

بار به    وی رختخواب بر روی زمین انداخته اند، در حالی که دو نفر دیگر تختخواب داشتند. در این مورد چندین

بودم،   تشریفات  تا هنگامی که سرپرست  دادم، ولی  تذکر  تدارکات  اداره  و  وزارتخانه  برآورده  معاون  تقاضا  این 

مخالفت   که  بود  معلوم  ولی  ندارند،  او  مناسب  خواب  تخت  و  دارد  بزرگ  جثه  وی  که  بود  این  بهانه  و  نشد 

است.  ین و مستخدم  ینمحافظ بوده  تقاضای وی  انجام  ها  مانع  ب مایک  و  ولند،  بود  نقاشی عالقمند  و  ه ورزش 

هم وسایل الزم در اختیار داشت. موضوعات نقاشی  روزها مدتی ورزش را در سالن انجام می داد و برای نقاشی  

 های او، به طوری که به من نشان داده بود، بیشتر مربوط به وضع خودشان بود. 

 دعای خیر هاولند 

سخت  رفتن او مشکلی ایجاد کرده بودند،    برای حمام  ، ینو مستخدم  نییک روز، مایک هاولند، از اینکه محافظ

مف  دعوای  آنان  با  و  شده  از  عصبانی  مستخدمین  رفتم،  می  آنان  دیدن  به  که  هنگامی  ظهر  بود.  کرده  صلی 

خشونت وی به من شکایت کردند و هنگامی هم که او را دیدم، وی زبان به اعتراض گشود. من مطابق معمول  

و به آرامش و مدارا دعوت کردم. و پس از اینکه آرام شد، در حالی که معلوم بود، آتش خشمش  او را نصیحت  

شما دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی داشته اید، امیدوارم دو هزار و پانصد  "شسته، رو به من کرد و گفت: ن  فرو

 
1 - Mike Howland.  (  1945متولد) 
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بود ولی از لحن گفتارش  گرچه جمله وی دعایی در حق مردم ایران    "سال هم جمهوری اسالمی داشته باشید.

 1ظور ش چیز دیگری است! معلوم بود که من

 "گروگان"یا  "دیپلمات"

(  Hostage، در دست دانشجویان خط امام بودند، گروگان و به اصطالح )آمریکای که در سفارت  یها  ییآمریکا

ارت که با اراده  یی دیپلمات و مأمور سفآمریکاولی سه تن    خوانده می شدند و در حقیقت همین طور هم بود.

هنگامی    آمریکاکاردار    اشتند.ه وزارت امورخارجه آمده و به عبارت دیگر پناه آورده بودند، وضع دیگری دخود ب

که از اشغال سفارت مطلع گردید، با دو تن از همراهان خود به وزارت امورخارجه آمد زیرا تصور می کرد محل  

ولیتی ندارند، در حالی که وزارت امورخارجه، به عنوان یک  سفارت در اشغال افرادی است که هیچ گونه مسئ

 باشد.  و تابع مقررات حقوق بین الملل می نان است  آسازمان رسمی و دولتی مسئول 

ولز   کتابتیم  با  2روز   444  نویسنده  این  وزارت  ردر  در  ماندن  برای  اجباری  هیچ  ها  آن  البته  گوید:  می  ه 

نجا را ترک کنند ولی لینگن و همراهانش ترجیح آستند، می توانستند  امورخارجه نداشتند و هر لحظه می خوا

بم امورخارجه  وزارت  در  رفع  دادند  برای  ایران  دولت  مقامات  به  فشار  آوردن  وارد  در  خود  کوشش  به  تا  انند 

را  ، جریان وقایع واشنگتنمن آن نیز از طریق تماس های تلفنی راه دور با  ضادامه دهند و  آمریکااشغال سفارت 

اب مورد اشاره  در مصاحبه با نویسنده کت  تامستویکتور    ، در میان گذارند.آمریکازارت امورخارجه  با مقامات و

 
یی چنین روایت می کند: اشتباه  آمریکاخود به تهران برای حل بحران گروگان گیری از دیدارش با سه گروگان    کورت والدهیام در سفر  - 1

از اش امورخارجه، ناشی  از توانایی قطب زاده به عنوان وزیر  از توزیع قدرت در تهران بود چرا که وی حتی موفق نش من  برآوردم  د  تباه در 

امورخارجه حاکم بود   بر وزارت  از آنجایی که قطب زاده  اما  با گروگان ها.  با آیت اهلل خمینی را فراهم کند چه رسد به دیدار  مالقات من 

لینگن در مالقات گفت که ..  ورخاجه نگهداری می شدند عملی سازد.یی را که در ساختمان وزارت امآمریکاتوانست مالقات من با سه دیپلمات  

تعویض   1979است به همراه سایر گروگان ها به مدت طوالنی در ایران زندانی بماند. او گفت که تمامی اعضای سفارت در ابتدای سال  نگران

،  پیشینوالدهایم،    دولت انقالبی روابط دوستانه برقرار کنند.  شده اند. آنان مسلماً جاسوسی نداشته اند و مکرر دستور دریافت کرده اند که با

 .  17-18  ص

دیدار والدهایم را خوب به یاد دارم و خصوصاً پرده آخر در مسیر بازگشت را که وی در کتابش به آن اشاره  فریدون مجلسی دیپلمات پیشین:  

او  ،نکرده اتومبیل  تظا   بود  تعقیب  به  مایل  که  االسالم  شیخ  مرحوم  اسناد  که  اصطالح  به  بسته  موتورسیکلت  بر  سوار  بود،  تندروی  به  هر 

بست و رفت.   رات شاه را داخل اتومبیل انداخت و والدهایم که نمی توانست بفهمد موضوع چیست، آن را به بیرون پرت کرد و پنجره محکومی

گزارش مذاکرات را تنظیم    حضور داشتم و  1358اسفند  من در مذاکرات دیپلماتیک فاز اول یعنی با آقایان یزدی، بنی صدر و قطب زاده تا  

زبان فریدون مجلسی درخصوص  همچنین برای شنیدن جزئیات بیشتری از    .1401اردیبهشت    10،  ا فریدون مجلسیمکاتبه بمی کردم.  

پرتو تحوالت    در  کایو آمر  رانیانداز روابط ا چشم   یبررس  ینشست علمسخنرانی فریدون مجلسی در  آن مذاکرات مراجعه شود به  

 به آدرس:  ،  1398همن  ب  8مورخ    تارنمای خانه اندیشمندان علوم انسانی،  ،دیجد

http://khaneandishmandan.ir/images/audio/ 11-1398/2 .mp3 
 ( 1366سال   ء، مرکز نشر فرهنگی رجاترابیان )تهران:  ابو، ترجمه حسین  روز 444تیم ولز،   - 2
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گوید: در ابتدای امر چون ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت اعالم کرده بود که وزارت امورخارجه   می

وزارت کارمندان  داند،  می  ما  امنیت  تأمین  به  موظف  را  چشم    خود  به  را  ما  هم  می  میهمانامورخارجه  انی 

دوره ای نیز همیشه احساس می کردیم که اگر  نگریستند که تحت حمایشتان به سر می بریم و طی چنین  

ولی بعداً که در ماه دسامبر، صادق قطب زاده   خارج شویم، کسی مانع اقدام ما نخواهد شد. زارتخانهبخواهیم از و

امورخارجه   وزارت  مقام  هبه  نشست  اولین  از  یکی  جریان  در  زیرا  یافت،  تغییر  شرایط  این  رسید،  ای  ایران 

چه    گرا را نخواهیم داشت و در توجیه این سخن نیز    وزارتخانهوشن شد که حق خروج از  مطبوعاتی قطب زاده ر

خارجه به  نداد ولی تلویحاً خاطر نشان شد که اگر قدم بیرون بگذاریم، وزارت امور  "گروگان"کسی به ما عنوان

  1هیچ وجه خود را مسئول حفظ جان ما نخواهد دانست. 

یی مقیم در وزارت امورخارجه آغاز شد، آنان  آمریکاای من با سه تن  ، تماس ه1359هنگامی که در فرودین  

اصطالحات    "گروگان" از  یک  هیچ  قالب  در  آنان  وضع  که  است  این  امر  حقیقت  ولی  آمدند،  می  شمار  به 

در آن ایام  ی گنجید و در هر حال برای من چه  من  "گروگان"و یا    "زندانی"،  "پناهنده"،  "نمیهما"،  "دیپلمات"

  2نان دشوار بوده است. آ مورد در    "گروگان"د، به کار بردن کلمه  و چه بع

 
به گروگان را مربوط به    ،روز ذیل این مطلب، این نظر را صحیح ندانسته و تبدیل وضع دیپلمات  444به گفته ذوالعین، مترجم کتاب    - 1

و    2با توجه به افشاگری شماره  "بدین شرح انتشار یافته بود:    1358آبان    17دانشجویان پیرو خط امام می داند که در روز    20یه شماره  عاطال 

و با توجه به   هدر ایران، یک جاسوس توطئه گر بود  آمریکالینگن کاردار سابق سفارت    در دست داشتن مدارک دیگر به دست آمده، بروس

، کاردار فراری  1358آبان    17اینکه شخص نامبرده به اخطار قبلی ما توجه نکرده و خود را تسلیم ننموده است، اعالم می کنیم که از تاریخ  

ایران که در وزارت امورخارجه به سر می برد ج  آمریکا   یی محسوب می شود و به هیچ وجه حق خروج از محل آمریکازو گروگان های  در 

رچه به  . ذوالعین می گوید در این اعالمیه اگ "او به وزارت امورخارجه فرستاده می شوداز  ت ویژه ای جهت مراقبت  أخویش را ندارد، لذا هی

ذوالعین در اینجا به مقاله گودرز   ل آن ها نیز می شده است.ای نشده بود ولی مسلماً وضع گروگان، شامل حا  و هاولند اشاره  تامستوضع  

می و عالی رتبه حقوقی در جمهوری اسالمی ایران، درباره وضع گروگان ها، سخن از دستیگری  ه می کند که؛ این مقام رسهرمی اشار جافتخار  

 یی کرده است.  آمریکا  تبعهتن    52و توقیف  

مخت بخش  )ذیل  خود  مقاله  در  جهرمی  مافتخار  آن(  به  مربوطه  موضوعات  و  الجزایر  های  بیانیه  امضای  سابقه  از  دولتین    یصری  نویسد: 

متحده   ایاالت  و  ایران  اسالمی  با    آمریکاجمهوری  که  روابطشان،  در  موجود  بحران  و فصل  برای حل  قبولی  قابل  راه حل  یافتن  منظور  به 

توقیف   ایاالت متحده در سفارت سابق    52دستگیری و  تبعه  تهران در    یکا آمرتن  امام    1358آبان    13در  دانشجویان پیرو خط  به وسیله 

ترتیبات و تعهداتی را پذیرفتند و اسنادی را امضاء کردند که به  1359دی ماه  29ید شده بود، با میانجیگیری و دخالت دولت الجزایر در دتش

الجزایر مرسوم گردیده است. ب  بیانیه های  افتخار جهرمی،  برای مطالعه بیشتر مراجعه شود  ایران ه: گودرز  ایاالت  -دیوان داوری دعاوی 

 .  62، ص  1373، سال  15، مجله تحقیقات حقوقی، شماره  لکرده آن در قلمرو حقوق بین الملل م متحده و ع

روج این سه تن از  دیوان به این نتیجه رسید که با توجه به فراهم نشدن امکانات الزم برای خ   ،راه وی هممدر مورد کاردار سفارت و دو ه  - 2

مدت زمان حضور این سه    هبه عالوه، از نظر دیوان با توجه ب  وین است.  1961وانسیون  نک  29و    26ورات امورخارجه، دولت ایران ناقض مواد  

ک و کنسولی  بازخوانی پرونده کارکنان دیپلماتی نفر، اقدام دولت ایران را می توان به منزله بازداشت این افراد تلقی کرد. داوود آقایی،  

، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم  جمهوری اسالمی ایران(   هایاالت متحده در تهران )دعوای ایاالت متحده امریکا علی

 . 36، ص  1395، بهار  1، شماره  46سیاسی دانشگاه تهران، دوره  
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 محل نگهداری گروگان ها 

را در ر نمودم، سه تن گروگان  آغاز  را  از گروگان ها  و دیدار  اهرو سالن  هنگامی که سرپرست تشریفات شدم 

بی نبود و آنان  ن داده بودند که محل مناس بزرگ طبقه سوم کاخ وزارت امورخارجه، در ضلع جنوب شرقی مسک

گذشته   در  که  غربی  جنوب  ضلع  بزرگ  سالن  به  آنان  روز  چند  از  بعد  ولی  داشتند  شکایت  خود  وضع  از 

م میهانی داده می شد،  امورخارجه  وزرای  از طرف  و شام،  ناهار  بزرگ  از هر نتقل گردیدند.  های  محل جدید 

بسیار بزرگ بوده و با لوسترهای مجلل    این سالنتر از محل قبل بود.    لحاظ مناسب و راحت، مستقل و محفوظ

سوم   طبقه  به  پله  و  آسانسور  با  که  بود  غربی  خلوت  حیاط  از  سالن  مدخل  بود.  یافته  تزئین  زیبا  اثاثیه  و 

انه روز پاسداری می کرد. شاید، همیشه با لباسی شبیه پاسداران، شب  رسید. در جلو آسانسور، یک نفر مسلح می

موریت حفاظت داشت. در طبقه سوم، در اتاق بزرگی که در جوار سالن  أط امام، ماو از طرف دانشجویان پیرو خ 

د  دنکر  د به سالن را مراقبت می ونان مستخدم بود، مستقر گردیده، درب ور آبود، دو نفر محافظ که شاید یکی از 

 و کسانی که اجازه ورود به سالن را داشتند بازرسی می نمودند.

پنجره های مشرف به باغ،  د، در امتداد  و ر آنجا بودند، در طرف راست، درب وردر سالن بزرگ که گروگان ها د

به  روی میز روزنامه ها، مجالت و کتاب های متعلق  میز طویلی قرار داده شده بود با صندلی هایی در اطرف آن.  

ی سه نفر سفره  ن را به صورت میز تحریر درآورده بود. در گوشه ای از میز هم براآ کاردار بود و وی قسمتی از  

و کنار پنجره هایی که مشرف به حیاط خلوت بود، دو تخت خواب،   وروددر طرف چپ درب  غذا چیده می شد.

ویکتور   و  لینگن  بروس  تخت،  تامستبرای  دو  آن  میان  در  و  داشت  هاولند،    قرار  مایک  برای  رختخواب  یک 

بودند.گ درب    سترده  های    ورودروبروی  دستگاه  سالن،  انتهای  در  وسایل  و  بعضی  و  تلویزیون  و  رادیو  خبری 

قلمرو   بیشتر  سالن  این قسمت  بود.  قسمت  آن  در  نیز  راحت  مبل  و چند  داشت  قرار  هایی  کتاب  و  شخصی 

گذرانید و کاردار را مرتباً در  اخبار از رادیوها و تلویزیون می   بود که اغلب اوقات خود را به کسب  تامستویکتور 

داد. می  قرار  اخبار  قرار  ام   جریان  سوم  طبقه  آسانسور  درب  نزدیک  و  سالن  از  خارج  در  که  حمام  سرویس  ا 

سال    داشت، قبالً مخصوص کارکنان بود و از نظر تأسیساتی محقر و موجب شکایت و نارضایتی گروگان ها بود.

ه  و یا خارج از آن نگهداری می شدند، آگا   آمریکاوضع دشوار سایر گروگان ها که در سفارت  عد که به  های ب

 وضع ممتاز سه تن گروگان مقیم وزارت امورخارجه پی بردم.  ه ب ، گردیدم، در مقایسه
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 روابط شخصی من با گروگان ها

است. من    ار زن سیاسی او بسیار دشورای و    آمریکادر برابر کاردار سفارت  توضیح وضع شخصی من در آن هنگام  

ادیده گرفته و به نحوه دیگری با آنان رفتار کنم. به  نان را نبر سوابق شغلی نمی توانستم مقام دیپلماتیک آ  بنا

در جهت،  محدوده    همین  در  و  بود  شاغل  های  دیپلمات  با  رفتار  مانند  به  آنان  با  من  رفتار  شخصی،  روابط 

نان را محترم می شمردم، چنانچه در  آحریم زندگی خصوصی  و  ی شخص ونیت هایاختیارات خود همه گونه مص

کردم. در   ها و نوشته های خصوصی آنان هرگز کنجکاوی نمی  تلفنی، مالقات ها، کتابمورد مکاتبات، مکالمات 

شناختم  مواردی هم که بازرسی و کنترل اداری الزم بود، آن را به منشی تشریفات و یا مقامات مربوطه که نمی  

 و تماسی هم نداشتم واگذار می کردم. 

نیز نظری موافق    سی بحث نکردم. درباره اوضاع و احوال روز هیچ گاه با آنان درباره رویدادهای روز و مسایل سیا

یا مخالف اظهار نمی داشتم و عقاید و نظرات آنان را جویا نمی شدم زیرا می خواستم از هرگونه مباحثه با آنان  

. مکالمات ما محدود بود به پرسش از وضع و حال آنان و اینکه چه چیزهایی الزم دارند و  باشم  کرده  اباجتن

آن.  صحب امثال  و  غیرسیاسی  مطالب  و  ذوقی  خانوادگی،  زندگی  از  هایی  در  ت  آنان  با  من  که  بود  این  دلیل 

اختالف نظر و تعارض  خواستم با ورود در مباحثی که ممکن بود به    میشرایط آزاد و مساوی قرار نداشتم و ن

آنان را تا آنجا که مقدور بود    خواست های   ت آزردگی خاطر آنان را فراهم کرده باشم. عقاید کشیده شود، موجبا

ادا از دیپلمات ها مقیم هر کشور    ره انجام می دادم زیرا وظیفه  تشریفات را در همه جا و در همه حال، دفاع 

می دانستم آنچه اتفاق افتاده    ن گروگان خصوصاً برای این بود که روش مالیم و دوستانه من با سه ت  دانم.  می

یا اشخاص معیّ ش علیه   المللی  ن نیست  خص  باال دارد و در حد اختالفات دولتی و بین  ارتباط به سطوح  بلکه 

 است. 

عهد  که  نیز  من  از  بعد  و  قبل  که  همکاران  سایر  که  دارم  دره  اطمینان  تن  سه  این  از  نگهداری  وزارت    دار 

سه گروگان  ، یکی از  تامستبوده اند، همین نظر و رویه را داشته اند و گواه این مطلب، نظر ویکتور  ورخارجه  ام

که مسئولیت نگهداری از    نشاست که در مصاحبه خود گفته بود؛ رئیس تشریفات وزارت امورخارجه و کارمندا

شدند و اکثراً سال ها در مأموریت  ما را به عهده داشتند، چون در زمره دیپلمات های حرفه ای محسوب می  

ری و حوادث پیش آمده احساس نگرانی  گی  خارج کشور خدمت کرده بودند، روی هم رفته از جریان گروگان

گفته    کردند. می مسئولیت  و  ناراحتی  احساس  عبارت  نگرانی،  احساس  جای  به  اگر  بود  می  تر  صحیح  البته 

تا حدودی حقیقت داشت می نیز  نگرانی  احساس  واقعه طبسشد.  روزی که خبر  دارم  بیاد  انتشار    ، خصوصاً 

ت و در مراحل آخر شکست می خورد، احتماالً جان گروگان ها  یافت، فکر می کردم اگر عملیات ادامه می یاف
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روی هم رفته در   در معرض خطر جدی قرار می گرفت و این موجب نگرانی من درباره سرنوشت گروگان ها بود.

با گروگان ها   لزوم اجرای وظایف و مسئولیت طی این مدت، وظیفه دشواری داشتم زیررابطه  از   ا  اداری  های 

ظر گرفتن حقوق دیپلماتیک و رعایت مصونیت ها و غیره از طرف دیگر، مرا در تنگنا قرار می  یک طرف و در ن

 . دادم داد و می بایست این دو وظیفه را که با هم در تضاد بودند، با صبر و مالیمت انجام می 

 ارتباط من با وزیر امورخارجه درباره گروگان ها 

در تاریخ وزارت امورخارجه بوده ام که با وزیر مربوطه یعنی وزیر  شاید و بلکه قطعاً، من تنها سرپرست تشریفات  

و معرفی  و حتی  ام  نداشته  گاه تماس حضوری  بار، هیچ  ما صورت    امورخارجه، جز یک  بین  خداحافظی هم 

ریفات را که به من محول شده بود، به عنوان یک وظیفه کامالً اداری بدون  است کار تشحقیقت این    نگرفت.

نیازی به گرفتن  تعلق به گرو  امور تشریفاتی داشتم  با سلیقه ای که در  و  انجام می دادم  یا سیاست خاصی  ه 

با وزیری   به همین دو  دستور و راهنمایی نداشتم و  از مالقات  )صادق قطب    علت، حتی االمکان سعی داشتم 

با وی اختال بسیاری جهات  تشریزاده( که در  نمایم. هرج و مرج  احتراز  آن  افف سلیقه داشتم،  تی هم که در 

زمان وجود داشت، کار مرا آسان می کرد، زیرا چون قید و بندی برایم وجود نداشت، در تصمیم گیری استقالل  

   داشتم و در مسایل اداری خود رأساً تصمیم می گرفتم. 

دستور    در  اما کسب  موضوع  هر  در  و  کرده  عمل  احتیاط  با  من  و  بود  دیگری  طور  وضع  ها،  گروگان  مورد 

زمان بود زیرا هر عمل مساعد، اگر رأساً از طرف    کردم. علت احتیاط در این مورد، رعایت وضع خاص و جوّ  می

یان مسلمان  الفت با دانشجوو در نتیجه مخ  آمریکامن انجام می گرفت، ممکن بود به دوستی و یا طرفداری از  

ظات، در کلیه مسایل، مستقیماً از  رای نتایجی نامطلوب می گشت. بنابراین مالحا می شد و د  فسیر خط امام ت

اداری نظر خواستم.   از معاونت  اما در مسایل کوچک، فرعی و  وزیر دستور می خواستم جز یکی دو مورد که 

گرفتم. می  تصمیم  خود  وزیر   کمکی  با  من  ب  ارتباط  مربوط  مسایل  هادر  گروگان  ارسال  ،  ه  به  بود  منحصر 

وی کاغذهایی با قطع کوچک، بدون نسخه دوم و بدون شماره  یادداشت های کوتاه در یک یا دو سه خط بر ر 

ثبت، فقط با ذکر تاریخ، این یادداشت ها را با دست می نوشتم و برای وزیر می فرستادم. وزیر هم پاسخ را در  

یادداشت ها معموالً  چند کلمه در گوش  این  فرستاد.  برایم پس می  و  نوشت  می  یادداشت ها، شخصاً  ه همان 

ت های گروگان ها، پیام آنان، درخواست پزشک و امثال آن بود و تا جایی که بیاد دارم، تقریباً با  حاوی درخواس 

به دستم رسید، کلیه  روزی که حکم بازنشستگی من، که در انتظارش بودم،  کلیه درخواست ها موافقت می شد.

دم و از بین بردم، چون حفظ  وزیر را که در کشوی میزم جمع شده بود پاره کر یادداشت های خود و پاسخ های  

 آنان را الزم نمی دانستم. 
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اما در رابطه با گروگان ها و وزیر، من جز چند مورد که پاکت محتوی نامه کاردار را برای وزیر فرستادم، هیچ  

،  تامست می دانم، آیا وزیر خود رابطه مستقیمی با آنان داشت یا نه. ولی در هر حال، ویکتور  نقشی نداشتم و ن

من و بروس لینگن و مایک هاولند که در وزارت امورخارجه ایران به سر  "ن سفارت در این باره گفته است:  رایز

بودیم   شاهد  بریدم،  گمی  به  مربوط  امور  تا  کرد  می  فعالیت  شدت  به  زاده  قطب  دست  که  از  را  ها  روگان 

ده باشد، ولی از اینکه چطور  اگرچه اصل این مطلب شاید صحیح بو   "کند.  دانشجویان بگیرد و به دولت واگذار

عی ندارم و شاید منبع اطالع آنان اخبار رادیوهای خارجی و یا  طالگروگان ها خود شاهد این فعالیت بوده اند، ا

 1ت.اظهار نظر مالقات کنندگان ایشان بوده اس 

   وضع رفاهی گروگان ها

که    ن خودر هموطناایمی شدند، با س وضع کاردار و دو تن همراهان وی که در کاخ وزارت امورخارجه نگهداری  

و   نسبی  رفاه  کافی،  فضای  از  اینان  داشت.  تفاوت  بسیار  بودند،  امام  دانشجویان خط  نظر  تحت  و  سفارت  در 

رفتار می شد و در مقایسه با سایر گروگان ها،    تراماح  گروگان با  با این سه  داشتن حق مالقات برخوردار بودند.

شاید این "به این نکته اذعان کرده و می گوید:    تامستویکتور    سبی بودند.وضع بهتری داشته و در آسایش ن

سخن به نظر حیرت آور بیاید که من طی دوران اقامت خود در وزارت امورخارجه ایران اکثر اوقات هرگز آنگونه  

و    حت و پریشان خاطر نبودم و گرچه هیچ گاه نمی شد گفت که در شرایطی مطلوباکه انتظار می رود، نار

تلویزیون و هم صحبتی با عده  و یو  دمناسب قرار داشته ام، ولی مزایایی از قبیل امکان دسترسی به مطبوعات، را 

   ".نکنمای از ایرانیان، همواره باعث می شد تا خود را چندان در بند احساس 

به   گاه  دارم که  یاد  ب ش به  به هنگامی که  بعدها  آنان، می گفتم که  برای تسلی خاطر  و  باز  وخی  اداری  کار  ه 

گردید و دچار گرفتاری های روزمره شوید، قدر این روزهای آرامش اجباری را خواهید دانست! بروس لینگن نیز  

روگان ها از من سوال می کرد و من حقیقت را به او  به امتیاز وضع خودشان آگاه بود. وی بارها از وضع سایر گ 

 
  1358گان در پیش گرفته بود با کنار رفتن او از قدرت در آبان  زربر خالف نظر عامه، سیاست عدم تعهد ملت گرایانه و واقع بینانه ای که با - 1

نرفت. از آن زمان، سیاست خارجی ایران در میانه دو سمت گیری عمده در نوسان بوده است. هم ابوالحسن بنی صدر که نخست در   ناز بی

و هم قطب زاده وزیرخارجه بعدی، پیرو خطی در    مقام وزیر امورخارجه و سپس به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران انقالبی به صحنه آمد،

برای سیاست حفظ فاصله   گرایانه مصدق و بازرگان نزدیک بود. هر چند بنی صدر عدم تعهد ملتند که به سیاست د زمینه سیاست خارجی بو

ای غربی یا فرانسه تکیه می کرد. قطب  یکسان از دو ابرقدرت دالیل اسالمی می آورد ولی به عنوان وزنه تعادلی در برابر ابرقدرت ها، به اروپ

به همراه صداقت در گفتار "ش بنی صدر، به نوعی سیاست عدم تعهد باور داشت و به اصطالحِ موازنه منفی قید  ازاده هم به اندازه رقیب اصلی  

 -طرفی را ترجیح می دادند ح بیمصدق، بازرگان، سنجابی و یزدی که اصطال  -را اضافه کرد. پس این دو نیز مانند پیشینیان خود    "و کردار

ین نظر همه آنها با مخالفت آرمان گرایان انقالبی روبرو بودند که می گفتند به جای راه مصدق از خط امام  ااولویت را به ایران می دادند و از  

 . 63-64، ص  پیشینرمضانی،  پیروی می کنند.  
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ندار می آنان  وضع  از  اطالعی  هیچگونه  که  ترجیح  گفتم  گفت  می  و  بود  آنان  وضع  نگران  همیشه  لینگن  م. 

 دهد که در شرایط نامساعدتر ولی در کنار سایر همکاران و هموطنان خود باشد. می

 وضع غذای گروگان ها 

گروگان ها قرار نگرفت، وضع غذای آنان بود. هر روز حدود ساعت   ه مورد شکایتشاید تنها موردی که هیچ گا 

ار نسبتاً مفصلی برای آنان می آوردند. غالباً دو نوع غذای ایرانی و غربی با مخلفات آن روی  یک بعد از ظهر، ناه

غذ  از  بارها  ها  گروگان  بود.  کافی  و  شایسته  طور  به  نیز  شام  و  صبحانه  شد.  می  یافت  تعریف  میز  خود  ای 

با آن ها، معم می ایرانی را هم دوست می داشتند. چون مالقات های من  اواخر ساعت  کردند و غذای  والً در 

رفت، لذا در این موارد، بر سر میز غذای آنان، با کمی  گ صبح اداری، یعنی حوالی یک بعد از ظهر صورت می  

میز تحریر  ه جنوبی قرار داشت که از آن به مانند  میز طویلی در امتداد سالن، نزدیک پنجرنشستم.   فاصله می

میز برای غذا خوری مورد استفاده قرار می گرفت. اگر در هنگام  برای مطالعه و نوشتن استفاده می شد و انتهای 

از   به اصرار مرا به خوردن غذا دعوت می کردند، ولی من هیچگاه  بر گروگان ها وارد می شدم، همیشه  ناهار 

و نچشیدم، گرچه در آن ساعت معموالً هم گرسنه بودم و هم غذا بسیار مشتهی می  خوردم    نان نمی آغذای  

 این خودداری را هنوز هم نمی دانم برای چه بود، شاید از حجب بود.  نمود. علت 

 خشمگین شدن کاردار 

، روزانه، بعد از  روزی از طرف مقامی باال که نمی دانم چه کسی بود، به گروگان ها اطالع دادند که اجازه دارند 

یی  آمریکا. تا آن روز، سه  ظهرها در هنگام تعطیلی ادارات، مدتی در فضای سبز وزارت امورخارجه ورزش کنند 

خود   اسکان  محل  بزرگ  سالن  همان  در  داشتند،  اختیار  در  که  ورزشی  مختلف  وسایل  با    ورزش گروگان، 

ی آنان که ماه ها در محیط بسته سالن بودند،  هی است، اجازه مدتی دویدن در فضای آزاد، برایبد   کردند. می

بود.  بزرگی  اجاز  نعمت  آنکه چنین  از  بعد  روز  ای  دو سه  دیدن  آبه  ه  به  معمول  بر حسب  بود،  داده شده  نان 

که روز قبل،  گروگان ها رفتم و دیدم کاردار، سخت ناراحت و خشمگین است، علت را جویا شدم، معلوم شد  

وته های شمشاد از وی عکس و فیلم  برنگاران خارجی را دیده بود که در پشت بهنگام دویدن در باغ، بعضی خ

اند. دشته  می  گ   بر  اجوی  داد  یدو  ازفت  آنان  به  منظور  این  برای  فقط  مربوطه  مقامات  را  آزاد  فضای  در  دن 

یز برای  وضع گروگان ها را مرفه و خوب نشان دهند و دعوت خبرنگاران ناند تا استفاده تبلیغاتی کرده و   بوده 

ای دویدن و ورزش به  ز آن روز دیگر به عنوان اعتراض، برعکاسی و فیلمبرداری، در اجرای این نظر بوده است. ا

باغ نرفتند. اتفاقاً چندی بعد، یک مجله معروف و پر تیراژ خارجی، عکس آنان را چنانکه بروس لینگن توصیف  
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بود.   بود، در حال دویدن چاپ کرده  اوامری که در مورد    نم این است که آنچه حدس می زکرده  و  دستورات 

ت پرده ابالغ می شد و اجراء می گردید، اکثراً حساب ات پش محفاظت و پذیرایی گروگان ها از طرف بعضی مقا

نمی شناختم و از  گیرنده را   یمبود و من که مجری اغلب دستورات بودم، مقامات تصم شخص شده و با اهدافی م

 داشتم.اهداف آنان هم اطالعی ن

 ارتباط گروگان ها با خارج 

ه نشده بود و روش من در این زمینه ادامه  هیچگونه دستوری در مورد ارتباط گروگان ها با خارج به من داد 

نخستین    یی در وزارت امورخارجه، از چند طریق با خارج ارتباط داشتند.آمریکاوضع سابق بود. سه تن گروگان  

ن در مالقات آنان به کلی آزاد بودم و هر چند بار  سرپرست تشریفات بود. م  نان با شخص من به عنوانآارتباط  

به دیدن آنان بروم. بنابراین هر زمان فرصتی پیدا می کردم در آخر وقت اداری به  نستم  خواستم، می توا که می 

بود، انجام    دیدن آنان رفته و از حال و وضع آنان جویا می شدم. آنچه می خواستند اگر در حدود اختیارات من

ا معاون  استثنائاً  و  وزیر  معموالً  باال،  مقامات  به  را  آنان  خواست  االّ  و  دادم  کردم.  می  می  منعکس  تلفن  داری 

مستقیم دفتر کار و منزل خود را به ایشان داده بودم تا در صورت ضرورت و فوریت با من تماس بگیرند، ولی از  

   شد.این طریق جز دو سه مورد با من تماسی گرفته ن

در    آمریکاارجه  هفته ای یک روز عصر، روزهای دوشنبه، اجازه داده شده بود که ارتباط تلفنی از وزارت امورخ

به    واشنگتن و  شود  برقرار  ایشان  از  آبا  بیش  که  بود  شده  اخطار  نیز  نکنند   10نان  تلفنچی    ، دقیقه صحبت 

داشت.  قرار  ارتباط  این  درجریان  نیز  ارتباط   وزارتخانه  مدت  ش   اگر  مشخص  حدود  از  از  کرد،  می  تجاوز  ده 

هیچگاه اجازه قطع ارتباط تلفنی را ندادم و    تلفنخانه با من تماس می گرفتند و کسب تکلیف می کردند. من 

من نمی دانم این ارتباط تلفنی    از زمان مشخص تجاوز نکنند.  فقط روز بعد، دوستانه به آنان توصیه می کردم 

یا افراد خانواده یا هر دو بود، و در این مورد نه از خود گروگان ها    آمریکا مورخاجه  گروگان ها با مقامات وزارت ا 

دیگری سوال نکردم و این ارتباط را یک نوع حق، از جمله حقوق مربوط به مصونیت های شخصی  و نه شخص  

 . دانستم آنان می 

چه مقاماتی بود، هیچ اطالعی  اینکه تلفن های ایشان کنترل می شد یا نه و اگر می شد از طرف چه کسانی و  

چون اطمینان داشتم که ایرانی ها به هر   در این مورد گفته است:  تامستو تحقیق هم نکردم. ولی ویکتور ندارم 

تایلندی صحبت   زبان  به  با دوستش  لذا  دارند...  امورخارجه تحت کنترل  وزارت  از  را  ما  تلفنی  مکالمات  حال 

فکر نمی کنم در ایامی که من با گروگان ها در ارتباط  داشته باشم،    من بدون آنکه اطمینان  کرده است. می
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رت امورخارجه، برای شنود مکالمات تلفنی گروگان ها وجود داشته است. اما آنچه  بودم، چنان تشکیالتی در وزا

 1نداشت. واشنگتناطمینان دارم این است که اداره تشریفات هیچ اطالعی از موضوع مکالمات گروگان ها با 

 

 
گن  نس لیرو و همچنین نامه های ب  از سوی طرف امریکایی  تلفنی مورد اشاره  مکالمات  و در دسترس بودن  ضبط  ،در رابطه با محتوا  الف(  - 1

صرفاً به   (بخش اسناد تاریخی آن وزارتخانه)  ایاالت متحدهوزارت امورخارجه    به صادق قطب زاده که در صفحات پیشین بدان اشاره گردیده،

همچنین آرشیو ملی ایاالت متحده  مکالمات و نامه ها ندادند.    پاسخ مشخصی در مورد  اکتفا کردند وگروگان گیری    در دسترس  اسنادارائه  

ملی   در اسناد آرشیو امورخارجه ایران ارتمقامات وز لینگن به های نسخه هایی از نامه اشت که؛ امکان شناسایی ضبط این مکالمات و داظهار 

 .1401فروردین    11و    1ورخ  م و آرشیو ملی ایاالت متحده، مکاتبه با وزارت امورخارجه   .وجود نداردآن کشور  

ک  ب( استاد  و  پیشین  دیپلمات  محمودی  استکهلم:  نسعید  دانشگاه  در  الملل  بین  حقوق  که    است  جالب  ذوالعین  دکتر  خاطراتونی  چرا 

.  دکنمی  بازگو  دیگری  زاویه  از  را  افتاد  اتفاق  پیش  سال  چهل  از  بیش  مریکاییآ  های  دیپلمات  برای  خارجهامور  وزارت  در  که  آنچه  جزییات

  خالصه  خیلی طوره ب دارم خاطر در االن و شود می مربوط من به که اییج تا خارجه وزارت داخل در گروگان مریکاییآ های دیپلمات جریان

 به بمانند باقی خارجه وزارت کاخ در  گرفتند تصمیم ،مریکاآ سفارت به دانشجویان یورش دنبال به مزبور  دیپلمات  سه  که آن از بعد :است این

  و   پست  وزارت  سوی  از  روز  سه  از  بعد.  بزنند  تلفن  خارجهامور  وزارت  از  خارج  به  شد  داده  اجازه  ها  آن  به  یزدی  دکتر  خارجهامور  وزیر  ستورد

  که   شد  قرار  و  شد  گذارده  خارجهامور  وزارت  اختیار  در  مریکاییآ  های   دیپلمات  های  گفتگو  ضبط  برای  شنودی  دستگاه،  تلفن  و  تلگراف

  در   من  همکاران  بیشتر  که  بود  این   من  انتخاب  علت  .شود  گذاشته  من  اختیار  در  ترجمه  برای  شد  می  ضبط  مکالمات  این  از  که  کاستی  نوارهای

و علوم    حقوق  دانشکده  در  تحصیل  بر  عالوه)  فرعی  کار  یک  عنوان  به  خارجهامور    وزارت  به  ورود  از  قبل  من  که  داشتند  اطالع  سوم  اداره

 در   ها  فیلم  این.  داختم  پر  می  هم   ونییتلویز  و  سینمایی   های  فیلم  ترجمه  به(  شکوه  انگلیسی  زبان  موسسه  در  ستدری  و  تهران  دانشگاه  سیاسی

  از   شده  ضبط  نوار  یک  به  کردن  گوش  طریق  از  باید  را  ها  آن  مکالمات  و  نداشتند  ها  پیشه  هنر  مکالمه  از  ای  شده  چاپ  متن  موارد  اکثر

 .  شود  دوبله  بعداً  تا  کردممی   ترجمه  ها آن  های صحبت

  من   منزل  به  را  روز  آن  مکالمات  شامل کاست  نوار  یک  موتوری  نفر  یک  16  ساعت  زرو  هر  خارجه  وزارت  کاخ   در  ها  گروگان  اقامت  سوم  روز  از

  مطالب   و  احوالپرسی  شامل  مکالمات  بیشتر.  کشید  می  طول  ساعت  یک  حداکثر  معموال  نوار  ترجمه.  وردآ   می(  آباد  عباس)   نیلوفر  خیابان  در

 وزیر  منشی  دفتر  به  بعد  روز  صبح  همیشه  را  خود  ترجمه  من.  بود  دهاخانو  اعضا  و  مریکاآ   با  مکالمه  هم  ها  روز  از  ای  پاره  در.  بود  وزمرهر

  سوم   روز  از  ها  آن  اهمیت  کم  محتویات  به  توجه  با  ولی.  رساندند  می  انقالب  رهبر  نظر  به  را  ها  ترجمه  این   اول  روز  دو.  دادم   می  خارجهامور

  از  هواصل نوار دادن گوش به شروع وقتی روز یک که این  تا یدشک طول هفته دو از بیش  وضع این.  ماندند باقی خارجهامور  وزارت در ها ترجمه

  حدس . کند می صحبت دیگر طرف  با انگلیسی  از غیر  زبانی به تامست آقای یعنی گروه دوم نفر شدم متوجه تعجب با کردم خارجهامور  وزارت

  مکالمه   که  کردم  اعالم  و  دادم گزارش  را  موضوع  این  عدب  روز  صبح.  باشد  ویتنامیً احتماال  و  شرقی  آسیای  به  مربوط  زبانی  ایدب  که  بود  این  من

  ترجمه  مریکاییآ  گروگان  سه  تلفنی  مکالمات  از  را  مطلبی  من  دیگر  و   شد  قطع  شده  ضبط  های  کاست  تحویل  بعد  به   روز  آن  از.  فهمم  نمی  را

  اداره   در  که  روز  یک  بعد  وقت  چند .  است  دهرک  قطع  را  نفر  سه  این  تلفنی  تماس  امکان  خارجهامور   وزارت  که  بود  این  من خود برداشت.  نکردم

 با  هم  بالفاصله  و  زد  زنگ  من  داخلی  شماره  به  اشتباهاً  و  تصادف  حسب  بر  -  لنگن  آقای  -  ها  گان  گرو  از  یکی  بودم  کار  مشغول  سوم

  داشته   تماس  خارجهامور   توزار  داخل  مختلف  افراد  با  دارند  اجازه  هنوز   اقل   ال  نفر  سه   این  که  کردم  گیری  نتیجه   من.  کرد  قطع  عذرخواهی

   .باشند

.  است  داشته تماس خارجه وزارت از خارج با تایلندی زبان به مکرراً بلکه  یکبار نه تامست  آقای که  آید می بر اینطور ذوالعین آقای خاطرات از

  که  ای  برنامه  در.  باشد  هگرفت  صورت  مکالمات  ترجمه  شدن  قطع  از   بعد  و  من  گزارش  از  بعد  ها  ماست  این  باید  باشد  درست  حرف  این  اگر

  کرده   تامست  آقای  با  هم  مجزایی  مصاحبه  و  من  با  ای  مصاحبه  کرد  پخش   انقالب  سال  چهلمین  مناسبت  به   پیش  سال   چهار  سوئد  رادیوی 

  برای  را  الزم  های  پیام  و  صحبت  تلفنی  تهران  در   آمریکا  سفارت  آشپز  با  ایلندی ت  زبان  به  که  داشت  اظهار  تامست  آقای  برنامه  آن  در .  بودند

با سعید    .ویتنامی  نه  و  بوده  تایلندی  زبان  به  ها  صحبت  که  فهمیدم  بار  اولین  برای  زمان  آن  در  من .  داد  می  نظرش  مورد  افراد مکاتبه 

 . 1401اردیبهشت ماه    4،  محمودی
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 آمریکاسفیر سوئیس، حافظ منافع 

منافع   تهران، حفاظت  در  سوئیس  ع  آمریکاسفارت  بر  را  ایران  آن  در  سفیر  مناسبت  همین  به  و  داشت  هده 

دلیل   به  وی  آمد.  می  امورخارجه  وزارت  به  مقیم  گروگان  تن  سه  با  مالقات  برای  روز  یک  ای  هفته  کشور، 

رد سالن می شد و اغلب هم کاغذ و کتاب و بسته هایی با  مصونیت سیاسی که داشت، بدون بازرسی بدنی وا

این بسته ها از طرف محافظین مورد بازرسی قرار می گرفت. من در    خود می آورد و به گروگان ها می داد، ولی

اوایل سفیر را به مقر گروگان ها همراهی کرده و پس از چند دقیقه آنان را ترک می کردم و آنان را با هم تنها  

من    اشتم. ولی بعداً ترتیبی دادم که سفیر سوئیس مستقیماً به دیدن گروگان ها برود و همراهی و حضور می گذ 

های آنان را   ود و پیامببا بروس لینگن کاردار سفارت    آمریکاسفیر سوئیس در حقیقت رابط دولت    الزم نباشد.

جه کراوات نمی زد و  زارت امورخارآمدهایش به و و  و در رفت  رساند. سفیر مردی بود موقع شناس،   به هم می 

ه سفیر سوئیس در جمهوری اسالمی،  ظاهرش بیشتر به سفیر جمهوری اسالمی در سوئیس شباهت داشت تا ب

 1این هم رنگ اجتماع بودن قطعاً برایش مزایایی داشت که خود می دانست. 

 
گفت   1981کارتر در سال  یجیم  فرین بوده اند:آبسیاری برای حل بحران نقش  ناشناخته ه و بعضاًشناخت کانال های رسمی و غیررسمی  - 1

  قات یتحق  در تهران پی نخواهد برد.  ایاالت متحدهگروگان سفارت    52که جهان هرگز به نقش مهم آلمان غربی در مذاکرات مربوط به رهایی  

مهم  دیجد ا  ینقش  که  پا  نیرا  در  ب  انیکشور  به  ادادن  م  فایحران  روشن  دورۀ    کند.  یکرد،  پایان  از  پس  روز  یک  کارتر  یاست  رجیمی 

، کارتر  1981ژانویۀ    21در    .ندگروگانی که به مدت یکسال گروگان گرفته شده بودند استقبال ک  52اش به فرانکفورت رفت تا از  جمهوری 

حزب سوسیال دموکرات و هانس دیتریش گنشر از حزب دموکرات  هلموت اشمیت از اعضای  ؛اش مبادله کردسخنان رمزی با میزبانان آلمانی 

به طرقی به ما کمک رساندند که    هاآلمانی "ن پایتخت سابق این کشور را به عهده داشتند. کارتر گفت که  آلمان غربی در شهر بُ  یآزاد، رهبر 

: به  ه بودکه نوشت  رفتقرار گ  لی مورد تجل  زایتونگامه  توسط روزن  تی سخنان، اشم  نیپس از ا  ".توانم آن را نزد جهانیان افشا کنمهرگز نمی

که:   دیقرار گرفت و ادعا گرد  دی مورد تمج  لدیامور خارجه توسط روزنامه ب  ریداشته است. گنشر وز  یکننده ا  نیینقش تع  نرسد بُ  ینظر م

ولت    یدر روزنامه د   انهی ه کننده خاورممذاکر  یوسکیشنیو  ورگنیهانس  همچنین  مذاکرات گنشر بوده است.    جهیگروگان ها در نت  یآزادساز 

ستا متحدهسفارت    اشغالقرار گرفت.    شیمورد  گ  ایاالت  گروگان  درامات  یکیهمچنان    ی ریو  از جنگ    یدادها یرو   نیتر  کیاز  پس  دوران 

  دن یرس  یشدند که برا  یهمه مدع  ان،یاما در پا  نددر آستانه جنگ بود  ایاالت متحدهو    رانیکه ا  دیرسیبه نظر م  یمدت  یدوم است. برا   یجهان

  ر ی و مد  یمانده است. فرانک بوش مورخ آلمان  یمشارکت آلمان نامشخص باق  اتیحال، جزئ  نیاکمک کرده اند. با    زی راه حل مسالمت آم  کیبه  

اند و با شاهدان آن دوره صحبت کرده    یوها یرا در آرش  یقاتیتحق  گلیمعاصر در پوتسدام و اشپ   خیمرکز تار اند. به گفته  آلمان انجام داده 

های کلیدی این  ه آرامی در حل این ماجرا نقش داشته است. یکی از شخصیتبو    داشت  یانجیقش مندر آن زمان    یبوش، دولت آلمان غرب

.  درگذشت  2000در سال  ن که، سفیر آلمان در تهرا (Ritzel Gerhard) گرهارد ریتزل ؛ماجرا فردی است که چندان شناخته شده نیست

ن دوستانه بود. ایران  ر قدرت بود و روابط تهران با بُسبه عنوان سفیر به تهران فرستاده شد، زمانی که شاه هنوز بر    1977ل  ریتزل در سا

آلمان به شمار می  برای  اشمیت و گنشر را تحت فشار قرار می  ریتزل  رفت وبزرگترین منبع نفت  و  از این طریق  داد تا زیردریایی، کشتی 

نیز تماس حاصل کند. آنگونه که او بعدها یاد کرد،    ان صادر کند. در آن زمان ریتزل در تالش بود تا با اپوزیسیون ایراننیروگاه اتمی به ایر

  ... ریتزل به سرعت خود را با تغییر رژیم تطبیق داد کشور را ترک کرد وشاه    1979در ژانویه سال    ...هایی ماجراجویانه بودندها مالقات آن

. پس از سه روز  ..این شهر دیدار کند  مذهبیر  ببرای کسب موافقت روحانیون به شهر مشهد سفر کرد تا با ره  بود،ردان  ریتزل که فردی کا

ر نشها بعد گسال   ...هاستاهلل دلیل واقعی سفر او را جویا شد. ریتزل صادقانه پاسخ داد او به دنبال روشی برای آزادی گروگانآیت ،  وگوگفت
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افراد به طور هدفمند با  ریتزل.. ها بنا نهاده است.ی نکه چگونه این دیپلمات بنیانی برای اعتماد به دولت آلمان نزد ایرا  این خبر را منتشر کرد

  ی زندگ  یکه در آلمان غرب  یتوسط مردان  یتا حد   آیت اهلل خمینیبرد که    یسود م  تیواقع نیارتباط برقرار کرد. او از ا  حلقه آیت اهلل خمینی

آلمان در    دیام  یبه منبع اصل  نیهمچنو    شد  زلتیر  یاصل  یگفتگوطرف    ییطباطبااز جمله صادق طباطبایی...  ه شده بود،  کردند، احاط  یم

گوش   شیبود که مقامات تهران همچنان به صحبت ها  یغرب  یها  پلماتیاز معدود د  یکی  تزلیر..  شد.  لی تبد  دیبحران به سرعت در حال تشد

  بیاز صل یتأیتا ه به دست آوردرا  هز اجا نیا تزلیبحران بود. ر عیسر انین خواهان پادرات آلمان، دولت بُدادند. به منظور حفظ منافع صا یم

رفت تا با    نیشدند. او به همراه گنشر به و  کینزد  تزلی به ر  1980بار در مه    نیاول  یها برا   ییکای با گروگان ها مالقات کند. آمر  جهانیسرخ  

ها، وزارت    ییکای به درخواست آمر  .با هم گفتگو کردند  تزلیو ر  یمالقات کند. در آنجا ماسک  یاالت متحدهاامور خارجه    ریوز  یادموند ماسک

سپتامبر صادق طباطبایی پیشنهاد مالقات   9در روز ... متحده منتقل کرد االتیرا به ادر مورد وضعیت ایران  تزلیر یخارجه آلمان گزارش ها

نیز در این مذاکرات حضور داشته    اهاهلل خمینی، آلمانی طرح کرد. او اعالم کرد که بنا به خواستۀ آیتت آمریکایی در آلمان غربی را مأبا هی

گفت  این  جریان  در  دارد  امکان  که  جایی  تا  گنشر  و  یابدباشند  حضور  بُ  ...وگوها  در  آلمان  خارجه  امور  وزارت  در  بعد  هفته  میان  یک  ن، 

و   کریستوفر  طباطبایی  امووارن  وزیر  خارجۀ  معاون  متحدهر  گرفت  هب  ایاالت  صورت  مذاکراتی  گنشر    طباطبایی   یها  خواسته  ...ریاست 

به ایران حمله نکرده و   ایاالت متحدهکریستوفر ضمانتی را پیشنهاد کرد که طبق آن، ... کرد جادیا ایاالت متحدهفرستادگان  یرا برا  یمشکالت

آزا  6حدود   را  ایران  طالهای  و  اموال  از  دالر  آلمانمیلیارد  مرکزی  بانک  طریق  از  طالها  کند.  بانک)  د  من( بوندس  ایران  به  قل  ت، 

گنشر اضافه    ..کریستوفر همچنین موافقت کرد تا کمک کند که اسرار بانکی را نادیده گرفته و دسترسی به اموال شاه ممکن شود...شدند.می

ن او  دولت  و  بوده  توجه  قابل  و  ذهن  از  دور  بسیار  مورد خاص  این  که  دهدمیکرد  انجام  سطح  چنین  در  کاری  سال   ...تواند  گذشت  ها  با 

های بعد هر روز با طباطبایی ریتزل در هفته  ..یافت.وگوها در همین جا پایان مینبود گفت  گنشرنوز معتقد است که اگر کمک  هکریستوفر  

گنشر هر کمکی که از دستش برمی آمد را  ...  شده استیاد    "مسافر"مالقات کرد. به دالیل محرمانه، در اسناد آلمان از طباطبایی با عنوان  

به تعهداتش پایبند    ایاالت متحدهتواند نقش ضامن را ایفا کند تا مطمئن شوند که  به طباطبایی پیشنهاد کرد که آلمان می  داد. اوانجام می 

مان  آلمان    شنهادیپهمچنین  و    دخواهد  برشتسگادن،  در  که  سعود  ایداد  شود.بر  یجلسات  یعربستان  بوش...  گزار  اگر  می   فرانک  گوید 

ن مطرح شد. طبق اسناد به دست  شد. پیشنهاداتی همچون کمک الجزایر نیز از سمت بُود این توافق حاصل نمیبها نگری اولیۀ آلمانی میانجی 

 مراجعه شود به:   .آمده، این پیشنهاد توسط هلموت اشمیت مطرح شد
Klaus Wiegrefe, Iranian Hostage Crisis: West Germany's Secret Role in Ending the Drama, 
https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/how-gerhard-ritzel-helped-end-the-iranian-hostage-
crisis-a-1045268.html  

امورخارجه های  وزارتخانه  اسناد  به  و   مراجعه  متحده  ایران  بحران  ایاالت  های  طرف  عنوان  عنوان  ،  به  به  بریتانیا  فرانسه،  غربی،  آلمان 

، سوئیس به عنوان حافظ منافع ایاالت متحده، شوروی و  )و احیاناً کانال های رسمی و غیر رسمی حل بحران(  اروپای غربی  های اصلی قدرت

ی سفارت ایاالت متحده از ایران ( و کانادا که به فرار اعضادآلمان شرقی )که به قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران رأی منفی دادن

ی این کشورها در تهران با مسئولین وقت وزارت  سصورت جلسات مذاکرات سفرا و مقامات سیا  ر واقعدباشد.    تأمل و بررسیکمک کرد، قابل  

ایران   مقامات  سایر  و  بلعکس  امورخارجه  های طرف  و  برداشت  به  تواند  می  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مذاکرات  همچنین  غربی،  های  و 

،  ن زمانآگاه طرف ایرانی، اقدامات وزارت امورخارجه با توجه به جو حاکم در  ننان و البته  آ  یهای آنان برای حل بحران، خواسته ها تالش

 صورت گرفت:  بررسی های اولیه ایو ... کمک کند. بدین منظور    ابتکارات صورت گرفته از سوی دیپلمات ها

ان و یا در سفر به سایر کشورها  م رکل سازمان ملل متحد چه به صورت دوجانبه و یا چندجانبه در مقر سازمذاکرات دبی  صورت جلسات  الف(

  ی ول   ،ردیگی مورد مطالعه قرار م  رخانهی راهکارها توسط کارشناسان دب  نیتدو  یشود و برا   یبه دقت برداشته م  و مالقات با مقامات هر کشور،

تبه با محمد  امک.  نکنند  یران کل با دب  ی صحبت  چ یآن باعث خواهد شد که کشورها ه  انتشار  .باشد  یاست قابل دسترس  دیو بع  شودیمنتشر نم

ران کل  دبی  بیانیاتاسناد مربوط به ارکان سازمان ملل متحد )شورای امنیت، مجمع عمومی و...( و همچنین    .1400اسفند   21،  جواد ظریف

کشور    ت جلسات مربوط به مذاکرات دبیران کل با دیپلمات ها و یا مقامات هردر دسترس می باشد ولی صور  در نشست های این اجالس ها

فتگو با نازنین قائم  گ.  گمان نمی کنم که مشمول قوانین آزادی اطالعات گرددی شود در دسترس عموم نمی باشد و  هم مکه ثبت و ضبط  

 .  1401وردین  فر  31،  دار ارشد پیشین مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهرانمقامی کتاب
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   مالقات اسقف کاپوچی با گروگان ها

داشتم،   را  تشریفات  سرپرستی  که  مدتی  دید در  ها  گروگان  از  توانستند  نفر  نمایند.  فقط چند  نخستین ار  از 

بود که در همان روزهای اول برای مذاکره با مقامات جمهوری اسالمی و پا   مالقات ها یکی دیدار اسقف کاپوچی

تی که به فلسطینیان داشت و  درمیانی برای آزاد سازی گروگان ها به ایران آمد. اسقف کاپوچی به علت تمایال 

المللی که در حمش  و همچنین به علت  کسب کرده بود،  ل سالح و زندانی شدن در اسرائیل  هرت خاص بین 

که این ها همه از وجوه نزدیکی او با مقامات ایرانی بود، از طرف خارجیان به ایران    اشتن مقام عالی روحانیت،د

 

ه اگر این اسناد موجود باشد )صورت جلسات مورد اشاره، مکاتبات بروس لینگن با  کاداره نگهداری اسناد وزارت امورخارجه اعالم داشت    ب(

محقق  گفتگو با علی  قطب زاده و ...( باید در آرشیو محرمانه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی باشد که دسترسی به آن ضوابط خود را دارد.  

 .  1400اسفند    16،  اداره نگهداری اسناد وزارت امورخارجه ایرانرئیس 

به    (ج  دسترسی  قانون  طبق  بر  که  داشتند  اعالم  سوئیس  ملی  آرشیو  و  فرانسه  فدرال،  آلمان  متحده،  ایاالت  خارجه  امور  های  وزارتخانه 

شد. برخی به صورت نسخه دیجیتالی درآمده و برخی هنوز  اطالعات، برخی از این اسناد درخواستی )مشخصا صورتجلسات( در دسترس می با

باید مجدداً توسط کارشناسان مربوطه وضعیت طبقه بندی آن ها بررسی شود. وزارت  سنسخه فیزیکی ه از آن  اما در هر صورت قبل  تند 

سترس قرار دادند. شایان ذکر است  امورخارجه آلمان فدرال، فرانسه و آرشیو ملی سوئیس، مشخصات آرشیوی و نگهداری این اسناد را در د

ل، انتخاب اسناد بر اساس موضوع مطالعاتی می تواند آرشیو آلمان رایش، آلمان غربی، آلمان شرقی و یا  ا که در آرشیو وزارتخارجه آلمان فدر

  نیا بریتا،  آلمان فدرالایاالت متحده، فرانسه،    های ملی  مجموعه مکاتبات با وزاتخانه های امور خارجه و آرشیوآلمان فدرال باشد.  

مدیر مرکز آرشیو دیپلماتیک وزارت   (Eric Lechevallier) البته اریک لوشوولیه .1401 فروردین 11تا  1400اسفند  29، مورخ سوئیسو  

در دسترس نیست چرا   )گروگان گیری( امورخارجه فرانسه اظهار داشت که متأسفانه اسنادی از سفارت فرانسه در تهران برای این دوره زمانی

زمان در  )  که  تهران  در  کشور  این  سفارت  آرشیو    (1987-1988تعطیلی  در  دسترس  در  اسناد  تنها  و  اند  رفته  بین  از  اسناد   Laاین 

Courneuve  1401اردیبهشت    13،  مکاتبه با وزارت امورخارجه فرانسهشوند.   نگهداری می  .   

  Dplomatic and Consular Officers Retired  و   The American Foreign Services Association  با وزارت امورخارجه،  د(

   آن امکان فراهم نگردید.کتور تامست و مایکل هاولند، مکاتباتی صورت گرفت که  یتحده به منظور مکاتبه و یا گفتگو با ومایاالت  
البته این  ت جالبی باشد.  نامه های مورد اشاره )نامه های لینگن( و سایر اسناد )در صورت ثبت و ضبط(، می تواند در برگیرنده نکا  پیگیری

گروهی می باشد، لذا به  تخصصی و ه بررسی اسناد، هم خارج از موضوع نوشتار بوده، نیازمند مراجعه حضوری و البته کار کچرا   بودهگام اولیه 

 (Sarah Clinet)  لیه( در کتابخانه ملی و سارا کLeslie Martinن ) از لسلی مارتدر اینجا    ثمر رسیدن آن را به پژوهشی دیگر می سپارم.

( در وزارت امورخارجه فدرال آلمان، دکتر فیل پیتر  Alexandra Willkommenمن )و، دکتر الکساندرا ویلک ه در وزارت امورخارجه فرانس

( ) (Phill Peter Fleerفلییر  لنگبارت  دیوید  سوئیس،  فدرال  آرشیو  کابررا  David A. Langbartدر  تیفانی  دکتر  و  ملی  آرشیو  در   )

(Tiffany H. Cabreraدر وزارت امورخارجه ایالت )    متحده، تشکر و قدردانی می گردد که با گشاده رویی، سخاوت و شکیبایی در خصوص

   اسناد مرتبط با موضوع پژوهش، راهنما بودند.

نمونه در   در  و  دیگر  اسناد،ای  حفظ  ص  اهمیت  نوری  آقاخان  میرزا  بین  نگاری  نامه  گوید:  می  تیموری  با  ابراهیم  شاه  ناصرالدین  دراعظم 

هران، در آرشیو وزارت امورخارجه دوره گذشته در دو سه پوشه، بدون آنکه کسی به آن ها توجه کند، وجود داشت.  تنمایندگی انگلیس در  

واندم و جالب به  وقتی تازه به وزارت امورخارجه وارد شده بودم و به مکاتبات ایام گذشته همچنان عالقمند بودم، یکی دو تا از آن ها را خ 

م با دست از همه آن ها رونوشت تهیه کردن، در آن ایام هنوز دستگاه کپی وارد ایران نشده بود. اصل این نامه  دنظرم آمد و بالفاصله شروع کر

ن شدن گوشه ای  سال از نگارش آن ها می گذرد، این نامه ها به روش 170ها هنوز باید در آرشیو وزارت امورخارجه باشد و اکنون که بیش از 

  ه.ق  1274-1268مکاتبات میرزا آقاخان نوری با سفارت انگلیس در سال های  د. ابراهیم تیموری،  ناز تاریخ معاصر ایران کمک می ک

 . 31(، ص  1398)تهران: انتشارات سخن، چاپ اول،  



61 

 

را برای آزادی گروگان ها جلب نماید.    به تصور اینکه از این طریق بتواند موافقت مقامات مربوطهفرستاده شد،  

نام، به اسقف معرفی کردم، با توجه به اینکه او زبان  ت حضور داشتم و هنگامی که خود را، به  در آغاز این مالقا

بار با تلفظ غلیظ عربی، نام مرا تکرار کرد و به    عربی می دانست و عرب زبان بود، از نام من خوشش آمد و چند 

کردم و اسقف  اسم تبریک گفت. من طبق معمول خود، پس از چند دقیقه، مجلس را ترک  من از داشتن این  

اسقف کاپوچی    ها را تنها گذاشتم و بعداً هم سوالی درباره این مالقات از گروگان ها نکردم.  کاپوچی و گروگان

از اوضاع و  درک  در مأموریت خود توفیقی نیافت و این دلیل دیگری بر بی اطالعی غرب از فضای حاکم و عدم  

 احوال روز در ایران بود.  

 مالقات های دیگر 

ها، دیدار دو شخصیت مشکوک و تا اندازه ای اسرار آمیز بود، این دو نفر    از جمله مالقات های دیگر با گروگان

بود.  ویاللون  ویکتور  نام  به  آرژانتینی  و دیگری یک  بورگه  نام کریستیان  به  فرانسوی  با  1یکی  که  نفر  دو    این 

 
با سایرو الف(  - 1 برای میانجیگیری و طی مالقاتی که  والدهایم پیش از سفر به تهران  ونس در    روسی ساس ونس داشته می گوید:  کورت 

دفتر کارتر    سیجردن رئ  لتونی توافق شده بود. هام  یفرانسو  انیانجی با م  باتیترت  نیا  اتیجزئ  ..شرح داد.  میرا برا  یینها  باتیترت  ،ی دعمالقات ب

  دم؛ ی را شن  انیانجی م  مبار نا  نینخست  یکه برا   بود  نجایگفتگو کرده بود. ا  انی انجیدر مالقات حضور داشت. او تازه از برن برگشته بود و با م  زین

دو را در    نیپس ما ا  نیا  است. از  میمق  سیکه در پار  ینیآرژانت  یبازرگان   کی  اللونیو هکتور و  یفرانسو   یدعاو   لیوک  کیبورگه    نیستیرک

در صحنه   نانداشتند. آ کیدر روابط نزدص یافراد با بن نیا ینیاهلل خم تیآ دی. در دوران تبعمیدینام یم  "یدعاو  یوکال "سازمان ملل متحد، 

  ی چه کس  یگریانجیم  فهیوظ  ان یآنان را در جر  یسفرها   یها  نهیکه هز  میمشخص ساز  میانسه جزو چپ ها بودند. هرگز نتوانسترف  یاسیس

  یبر مرکز واقع  یونه نفوذگ  چهی   -آنگونه که بعدها ثابت شد    -  اللونیبورگه و و...  کردند.  یکارها را م  نی ا  یکرد و به چه منظور  یپرداخت م

  .243و    237  ، صصپیشن. والدهیام،  دننداشت  رانیقدرت در ا

آزادی گروگان ها نام برده    مذاکراتی برایدر اسناد وزارت امورخارجه ایاالت متحده، از بورگه و ویاللون به عنوان کانال های غیررسمی    ب(

 . مراجعه شود به: شده است
Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XI, Part 1, Iran: Hostage Crisis, November 
1979–September 1980, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v11p1 

فرزند   مستند :جعه شود بهبا او مرا  ویبرای دیدن مصاحبه با کریستین بورگه در مورد صادق قطب زاده و آشنایی و ارتباطات همچنین  ج(

   به آدرس:  ،1398بهمن    20مورخ   زادهو مرگ صادق قطب   یانقالب، داستان زندگ
https://www.bbc.com/persian/iran-51438370 

در مدت انتظار    :بود  چوب های مختلف برای رهایی گروگان ها تالش شدهدر روایت طرف آمریکایی و در آغاز بحران، از طریق افراد و چار   د(

معلوم هم نبود که شورای انقالب    چون در تهران دولتی بر سر کار نبود و اساساً  و میلر تماس ها با تهران را آغاز کردند.  رکدر استانبول، کال

اعضای شاخص اختیاراتی دارد، کالرک و میلر شروع به تلفن زدن به  و دفتر نخست    بهشتی، قطب زاده، یزدی)آیت اهلل(  شورا یعنی    چه 

با   بازاری هایی که  اهلل)وزیری و همچنین  با گروگان گیران هم صحبت    (آیت  و همچنین  انقالب تماس داشتند، کردند  و شورای  خمینی 

ی در  نعالوه بر این با مقامات ایراآن ها قائل شد.    کردند. دولت ترکیه در تمام خطوط تلفنی از ترکیه به ایران باالترین اولویت را برای تماس

که که رمزی کالرک را به خوبی می شناختند نیز تلفنی صحبت کردیم اما هیچ اثری نداشت...در    واشنگتنسازمان ملل و سفارت ایران در  

تلفن را ی زدیم. منشی یا دستیار آن ها  قطب زاده یا بنی صدر زنگ م  ،. ما به دفتر بهشتیدبه کار می بردن  این مقطع تاکتیک زیرکانه ای

اما پیغام ما را به آن ها رسانده و پاسخ را به موقع خود به ما  ده و اظهار می داشتند که روسای آن ها با ما صحبت نخواهند کرد  اجواب د

https://www.bbc.com/persian/iran-51438370
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شده بودند    یی و جمهوری اسالمی آمریکاردند، از اویل گروگان گیری، عمالً رابط بین مقامات  یکدیگر کار می ک

شغل این دو نفر ظاهراً وکالت دعاوی بود ولی زمینه فعالیت  و چند بار نیز به این منظور به ایران سفر کردند.  

و تحویل به مقامات جمهوری اسالمی  دن شاه از پاناما  نان برای بازگردانآآنان بسیار گسترده می نمود. از جمله،  

موفق شده بوند ولی در لحظات آخر، نقشه آنان با عزیمت  قایق نیز  کارهایی انجام می دادند و گویا تا آخرین د

مواجه شد. با شکست  پاناما  از  دو   فوری و غیر منتظره شاه  زاده(،    این  وزیرخارجه وقت )قطب  با  تن که گویا 

قبل از شهرت جهانی برخوردار شدند و  ی داشتند آشنایی  با کاردار و دو تن  ، در آن روزها  ایران،  به  در سفری 

مراه او مالقات کردند و این مالقات از طرف مقامات باال اجازه داده شده بود. من بدون اینکه دستوری داشته  ه

جلسه  دقیقه  دو  یکی  از  پس  بودم،  کرده  اتخاذ  که  روشی  بر  بنا  شخصاً  در    باشم،  را  آنان  و  کردم  ترک  را 

 گفتگوهای خود آزاد گذاشتم. 

 بازرسی و کنترل 

  ه این وجود قبل از ورود ب  ه عنوان سرپرست تشریفات از گروگان ها دیدن می کردم، با ب   با اینکه   ، روزهای اول

ر دست  بسته ای دسالن محل اسکان آنان، از طرف محافظین، مورد بازرسی بدنی قرار می گرفتم و اگر کیف یا  

با  داش  و  نمی کردم  ها  آن  به عمل  اعتراض  گرفت. من هیچگاه  قرار می  بازدید  آن هم مورد  روی گشاده  تم، 

 
)آیت اهلل(  صدای قطب زاده،  آن طرف خط می شنیدیم که گاهی اوقات به روشنی معلوم بود    د. ما صدای اشخاص دیگری را ازنخواهند رسا

بنی صدر   یا  ایاالت متحده  ابهشتی  از دوستان فلسطینی چه در  ای  با عده  تلفنی  بود.ست...کالرک  تماس  لبنان در  از   و چه در  در یکی 

ران دریایی  های تلفنی نیمه شب با بیروت، کالرک پیشنهاد کرد به عنوان یک گام در حل بحران، از میان گروگان ها زنان و تفنگدا تماس

وزارت امورخارجه درگیری سیاسی نداشته اند، آزاد شوند... شاید در اثر تماس های کالرک و شاید هم   محافظ سفارت که مثل بقیه کارمندان

آزادیبخش فلسطین از گروه هایی که تقریبا به مسأله گروگان ها توجه کرد، سازمان  ابتکار خودشان، یکی  به  ن  بود. این سازما  )ساف(  بنا 

گروه   اهلل) امنیت  ف   (آیت  پاریس  در  را  بود...  رخمینی  آورده  عاهم  که  رسید  وی  رخبر  است.  داده  قرار  توجه  مورد  دقت  به  را  اوضاع  فات 

ید آن بود که فلسطینی ها در ؤای به تهران اعزام و از طریق نمایندگی ساف در تهران نیز دست به کار شده بود. اطالعات دریافتی م فرستاده

به  تهران   با  فدست  و حتی  زده  اهلل)عالیت  نه    خمینی  (آیت  و  ابتکار خود  به  اند... ساف  داشته  مالقات  به  هم  مستقیم،  میانجی  عنوان  به 

خمینی به طور جدی دستور    ( آیت اهلل) ( از بالترین رده رهبری ساف خبر رسید که  1979نوامبر )  9های خویش ادامه می داد... در   تالش

به این ترتیب بود که از میان کانال های ارتباطی فراوانی که از طریق   .وجه قرار داده است..تهای سیاه پوست را مورد    آزادی زنان و گروگان

ونس    تله برآمد... با موافقأآن ها برای آزادی گروگان ها طلب کمک کردیم، ساف در نخستین مرحله فعال تر از همه درصدد پیگیری مس

ل فرستاد و نقش ساف را توضیح داد. پاسخ اورشلیم حاکی از  یپیغام شفاهی برای عالی ترین مقام دولت اسرائ  وزیرخارجه، هارولد ساندرز یک

  این بود که هر چند موضع اسرائیل در قبال ساف برای همه روشن است ولی مانعی بر سر راه اقدامات ما برای آزادی گروگان ها ایجاد نخواهد 

ر اختالفات اعراب و اسرائیل به حساب آید...  دران گروگان ها ممکن است بعدها در مرحله خاصی  مسلم بود کمک موثر ساف در بح  کرد.

ظاهرا به این نتیجه رسیدند که وضعیت در تهران به قدری    1980مقامات ساف تا مدت بیش از دو ماه همچنان فعال بودند. در اوایل سال  

برای موفقیت نخواهند داشت...    نبرد سیاسی قدرت به نتیجه نرسد، شانس چندانی  آشفته و نابسامان است که حتی آن ها هم، تا زمانی که

اینکه تصمیم به آزادی سیزه گروگان در اثر اصرار ساف بود یا مقامات ایران آن را برای بهبود موقعیت خود ضروری تشخیص دادند، نکته ای  

ناکام ماند، توجه ما متوجه    رالش ها برای برقرای تماس از طریق کالرک و میلاطمینان خاطر درباره آن نظر داد... وقتی تاست که نمی توان با  

 . 125-130، ص  پیشینو دیگران،    ، سیککانال دوم متمرکز شد و آن سازمان ملل متحد بود. کریستوفر
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بعد از چند روز دیگر بازرسی از من به عمل نیامد    منتظر می شدم تا آنان وظیفه ای را که داشتند انجام دهند.

ه و منشی مالحظه کرده بود، به سالن آمد و شد  و آزادانه با کیف و احتماالً بسته هایی که به تشریفات رسید 

   می کردم. 

،  ها  ها و نامه هایی بود که به نام گروگان ها واصل می شد. این نامه به کنترل بسته    اداره تشریفات هم موظف

بسته ها و کتاب ها بیشتر از طرف دیپلمات های خارجی مقیم تهران می رسید که از دوستان گروگان ها بودند  

  ها  ن نیز به گروگانمحسب ظیفه می گشود و به من می داد و    راو منشی تشریفات نیز نامه ها و بسته ها  

و بسته ای مورد سوء ظن قرار نگرفت و تماماً  در دوره ای که من بودم، هیچ نامه نجا که بیاد دارم،  آدادم. تا   می

از نظر فنی  به گروگان ها تحویل گردید. فقط در یک مورد که سفیر ژاپن، رادیوی ترانزیستوری کوچکی را که  

ین رادیو که به تشریفات رسیده بود، در اختیار مقامات  ا  . ن هدیه برای کاردار فرستادواخیلی پیشرفته بود، به عن

آن را به گروگان ها صالح ندانستند و به ناچار عین بسته با    شد و بعد از یک ماه بررسی، دادن  امنیتی گذاشته 

 معذرت برای سفیر ژاپن پس فرستاده شد. 

 پیام ها، نامه ها و هدایا

بودند، احوال او را    آمریکااز دوستان و آشنایان کاردار سفارت    در ضیافت های دیپلماتیک، دیپلمات ها اغلب، که 

م می از  یا  و  پرسیدند  می  و   ن  برسانم  او  به  را  کردم.   خواستند سالمشان  می  هم چنین  نیز    من  مواردی  در 

توسط من به او رسانده شود. من نیز قبول می کردم و این    خواسته می شد که نامه ای برای کاردار بنویسند و 

چندین بار سفرای خارجی در  ر دهم.  ها را عیناً به منشی می دادم تا پس از مالحظه و بررسی او، به کاردانامه  

نان  آمالقات کنند و من پاسخ    را  ، به طور خصوصی از من سوال می کردند که آیا می توانند کارداری هامیهمان

نجا که به یاد دارم، فقط  آر می کردم و تا  را به بعد موکول می کردم و موضوع را طی یادداشتی از وزیر استفسا

ه یک سفیر اروپایی اجازه مالقات خصوصی با گروگان ها داده شد و در سایر موارد،  در یک مورد موافقت شد و ب

پاسخ رد داده می شد. البته سفیر سوئیس از این قاعده مستثنی بود و هفته ای یکبار و در موارد ضروری دیگر،  

عنوان هدایا برای  زیادی نیز، به    های  و بسته   بمی توانست با گروگان ها مالقات کند. کت،  درخواستدر صورت  

از دوستان دیپلماتیک و خارجیان دیگر می رسید. این کتب و بسته ها بیشتر برای سرگرم کردن و    راین سه نف 

 ردن اوقات آنان بود.   رکپ
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 همیشه در جریان اخبار  

ن  از رادیو و تلویزیو بودند، همه گونه وسایل کسب خبری لحظه به لحظه،    گفته شد در سالنی که گروگان ها

با  فارسی می دانست، بنابراین، آنان همیشه از کلیه اخبار خارجی و تحوالت داخلی   تامستویکتور وجود داشت. 

دم، هنگامی  خبر بودند. نکته قابل ذکر، اینکه بارها برای من که از صبح تا بعد از ظهر سرگرم کارهای اداری بو

رویدادهای ایران و جهان، به ویژه اموری که مربوط    که به دیدن آنان می رفتم، توسط ایشان، از آخرین اخبار و

از طرف اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امورخارجه هم، ترتیبی داده شده بود  می شدند.    ع به آنان بود، مطل 

مرتباً  را  خارجی  مهم  مجالت  و  ها  روزنامه  بعضی  داشتند   که  می  ارسال  آنان  و    و   برای  دقت  کمال  با  کاردار 

ا را مطالعه می کرد و بارها وی شماره هایی از روزنامه هایی را که مربوط به روزهای قبل بود و  فرصت زیاد آن ه

بود نشده  فرستاده  برایش  عللی  و  به  اطالعات  اداره  نزد  مستقیم  دخالت  با  هم  من  و  خواست  می  من  از   ،

های   طلب کردن شماره  فکر می کنم اصرار وی در شماره ها را تهیه کرده و برایش می فرستادم.  مطبوعات، آن  

برای این بود که می خواست مطمئن شود در آن شماره های به خصوص، مطلب درباره  دریافت نشده روز قبل،  

کنیم. پنهان  آنان  از  بخواهیم  ما  که  باشد  نبوده  روزنام  آنان  خواندن  به  بیشتر  عالقه  کاردار  تریبیون  هرالد  ه 

وتامستویکتور  داشت.   تیم  با  در مصاحبه خود  نویسنده کتاب  ،  به   روز می  444لز  رادیو که  با داشتن  گوید 

  ؛ ه طبس اضافه می نماید کهع گوش می کردند، از همه اخبار آگاه می شدند و برای مثال، در واق  آمریکاصدای  

اولین کسانی در ایران بودیم که    بروس لینگن و هاولند جزوبه همین جهت فکر می کنم شاید در آن روز من،  

   عملیات نجات واقف شدیم.به ماجرای 

 واقعه طبس 

صبح  به وقوع پیوست.    راناتفاقی بود که برای گروگان ها در ایواقعه طبس، شاید مهم ترین و خطرناک ترین  

یی را در ساختمان  آمریکاتن گروگان    روزی که جزئیات خبر واقعه انتشار یافت، من متوجه خطر بزرگی که سه

یی به سفارت و  آمریکات، گروهی از نظامیان  ادر این عملیقرار بود  د، شدم.  وزارت امورخارجه، تهدید کرده بو

گروهی با کامیون به ساختمان وزارت امورخارجه یورش برده و این سه تن را آزاد کنند و از آنجا به اتفاق سایر  

ی افراد متعددی از  ن خارج کنند. احتماالً اجرای این نقشه پیچیده نیاز به همکاررااز ایگروگان های آزاد شده،  

ایرانیان داشت، از جمله ایرانیانی که با گروگان ها سر و کار داشتند. آیا در بین محافظین و مأمورینی که در  

بودند، امورخارجه  معلوم   کاخ وزارت  این طرح مشارکت داشتند؟ هیچ  در  گاه    نیز کسانی  و شاید هیچ  نیست 

طبقه سوم کاخ وزارت امورخارجه، به    جات گروگان ها از نچه مسلم است اینکه عملیات نآمشخص نشود، ولی  

هم برای    ،عملی نمی شد و در این صورت شاید کار به زد و خورد می کشید و احتماالً خطرات جانیآسانی  
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ار اعالم شد،  یرسانه ها، این خبر با شور و حرارت بسصبح روزی که در    محافظین و هم برای گروگان ها داشت.

ان ها رفتم و دیدم ایشان هم هراسان و هیجان زده هستند، ولی به هیچ وجه درباره طرح  من به دیدن گروگ

این نقشه، اجراء ناقص آن و سپس شکست آن سخنی نگفتند و من نیز نتوانستم بفهمم که آیا آنان از قبل از  

جدی از سر آنان    اشته اند یا نه. من تنها به تذکر این نکته اکتفا کردم که بگویم خطرچنین طرحی اطالع د

   1گذشته است و آنان نیز به این موضوع معترف بودند. 

 آزادی یک گروگان از طرف دانشجویان خط امام

ریاست  طرف من پسر دکتر سنجابی بود که در آن روزها، در    لفن شد.تیک روز تعطیل، صبح زود، به منزل  

های سفارت که در دست دانشجویان بوده،    ، بیا و برویی داشت. وی به من اطالع داد یکی از گروگانجمهوری

مریض است و با موافقت از مقام رهبری قرار است آزاد گردد و با اولین هواپیما به خارج عزیمت نماید. وی از  

فراهم کردن تسهیالت الزم برای عزیمت وی،    بیمارستان در تجریش تلفن می کرد و از من خواست فوراً برای 

بال من  بروم.  بیمارستان  از  به  که  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  بیمارستان  ورودی  در  رفتم.  تجریش  به  فاصله 

واقعه که در آن روزها یک خبر بسیار مهم در   از این  بودند اجتماع کرده و می خواستند  موضوع مطلع شده 

بین شد،   سطح  می  تلقی  کنند.المللی  تهیه  گزارش  و  و    عکس  آزادسازی  تشریفات  آخرین  که  مدتی  از  بعد 

گفته  یخرآ گردید.  تحویل  من  به  بود،  کوئین  ریچارد  که  مریض  گروگان  رسید،  پایان  به  پزشکی  معاینات  ن 

هنگامی که من زیر بازوی او را گرفته و به سوی اتومبیل می بردم  شد او ناراحتی مغزی پیدا کرده است.   می

 فت که تعادل خود را نمی تواند حفظ کند.  می گ 

کس دانم چه  نمی  که  خبرنگاران  مقاماتی  دوربین  و  از چشم  دور  آزادسازی  فرایند  داشتند  تصمیم  بودند،  انی 

و به همین جهت از من خواسته شد برای اینکه جلب نظر نشود، او را با اتومبیل خود به فرودگاه    انجام گیرد 

ا از  من و پزشکی که گویا پزشک سفارت سوئیس بود و یک پاسدار مسلح که گوی  پسر سنجابی در کناربرم.  ب

در عقب اتومبیل نشستند و من به سوی فرودگاه راندم. در    -گروگان آزاد شده-دانشجویان بود و ریچارد کوئین  

که برای    و هنگامی   های دولت، چند خبرنگار خارجی قبالً حاضر بودند  یایدی فرودگاه، در طرف سالن پذیرو ور

کرد آنان موفق شدند چند جمله با ریچارد  چند لحظه اتومبیل جلوی مأموران محافظ محوطه فرودگاه توقف  

 کوئین رد و بدل کنند و عکس و فیلم بگیرند.  
 

گروگان ها دست زد که موجب   به عملیات نظامی برای رهایی آمریکا، یک هفته بعد از گسترش تحریم ها علیه ایران، 1980آوریل  24در   - 1

دسامبر را نادیده گرفته انگاشته بود. در این حکم   15شد چرا که با این کار حکم دیوان به تاریخ  آمریکالمللی دادگستری از اانتقاد دیوان بین 

امی با اصل احترام به روند  بود اقدامی نکنند که تشنج موجود را بیشتر کنند و همچنین اعالم کرد که عملیات نظشده  از دو طرف خواسته  

 .  105، ص  پیشینعلیخانی،    .قضایی مغایرت دارد
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از یک طرف یک هواپیمای سوئیسی در حالی که مسافران در داخل هواپیما  اما در فرودگاه گرفتاری زیادی بود.  

طرف   له داشت و ازاعت انتظار می کشیدند، برای سوار کردن گروگان آزاد شده، در حرکت عجبیش از دو سه س 

خواستند و   دیگر، مأمورین فرودگاه، خواستار انجام تشریفات قانونی بوده و طبق مقررات گذرنامه مسافر را می

مقررات    د اگر قرار باش   معلوم نبود که کجاست و در شرایط آن روز به دست آوردن آن ممکن نبود. من که دیدم

نخواهد شد، با اتومبیل خود، به عنوان سرپرست تشریفات، تا پای  قانونی تماماً اجرا شود، عزیمت گروگان عملی  

رفتم   هوایپما  هواپیمای  پلکان  و  دادم  هواپیما  مأمور  تحویل  را  کوئین  ریچارد  معمول،  تشریفات  از  خارج  و 

 بالفاصله به پرواز در آمد.  سوئیسی هم که مدت ها آماده پرواز بود، 

برای عزیمت ریچارد  آمریکاافع  یکی دو هفته بعد، سفیر سوئیس و حافظ من از کمکی که  ، به طور خصوصی 

و بسیاری از محافل غربی، این عمل    آمریکایادم هست در آن روزها دولت    کوئین کرده بودم از من تشکر کرد.

ش طرح شده در راه آزادی همه گروگان ها و مقدمه سیاست دولت جمهوری اسالمی را طبق یک برنامه از پی

 1تلقی کردند در حالی که به هیچ وجه چنین نبود.  اآمریکآشتی با 

 
  ن ی شیپ  سییمندز )ر  ینقشه تون ... :  که در سفارت کانادا پناه گرفته بودند  از ایران  ایاالت متحدهروایتی از خروج شش عضو دیگر سفارت    - 1

و  کردیدرست م ی لجع تیآن شش نفر هو یبرا دیبود که با نی( اایس در سازمان  دییأو ت تیبخش احراز هو ی فعل  سییچهره و ر رییبخش تغ

افرودگاه مهرآباد آن   قیاز طر از مرز  براکردی خارج م  رانیها را  اما  ا  نیا  یاجرا  ی.  با  برقرار شود و    نفرشش    ن یپروژه الزم بود که  ارتباط 

برا  یدستورها  را  ر  یالزم  کردن  آن  سک یکم  دستگاه به  بدهند.  فزا  رانیا  یتیامن  یهاها  شکل  مقدرتمند  یانده یبه  ...گذرنامه  دنشدیتر 

آن    تیوضعد...  کریدر فرودگاه درست م  یو دردسر حساب  شدی م  زی برانگشک   یهر کشور   ینداشت، برا   ی اده یبود و فا  زیبرانگشک  کیپلماتید

  نکه یا  یبمانند، برا   سفارت ایاالت متحده در تهران()دستیار کنسولی    در خانه آندرز  توانستندیشش نفر هم در تهران اسفناک شده بود، نم

از اخانه را بدهند. آن  نیدر ا  یخبر حضور اشخاص  هاهیاز همسا  یکیممکن بود   و در   رفتند یخانه به آن خانه م  نیها چند روز اول مدام 

که در سفارت کانادا    دوستی  شاندرون، جان  با  زآندر  باالخره  ...شدندی م  یشده بودند مخف  گرفتهکه در سفارت به گروگان    یهمکاران  یهاخانه 

کم   یگروه شش نفره برا ...میالبته که ما منتظر شما بود د؟یزنگ زد رید قدرن یتلفن بود، گفت: چرا ا نیاشت تماس گرفت. شاندرون منتظر اد

شدند. هر   میکانادا مق ریسف لورینه کن تجان شاندرون پناه گرفتند و گروه دوم در خا انهگروه در خ  کیشدند،  میشدن خطر به دو دسته تقس

اعنه اخ  یدو محله  در  خانه   رانیشم  یانیها  نزدبودند،  قبرستان   یکی  کیها  د  یهااز  اطرافش هم  در  و  بود  قاجار  کارمندان    ها،پلماتیدوره 

چند   نیتر بود و در اهوشمند   یاز باق  . اووستیبه دوستانش پ  یل  یچند روز بعد هنر  ...کردندیم  یها و ثروتمندان زندگو بازرگان  رتبهی عال

  د... تماس با شاندرون خودش را به سفارت کانادا رسان  قیدفتر کارش بود پناه گرفته بود و باالخره از طر  یکیفارت سوئد که در نزدسروز در  

از وزارت امور    رونیفرار به ب  نیا  از  ییهادچار اضطراب شده بودند، سرنخ   کاناداو هم    کای شش نفر به خانه هم دولت آمر  نیبازگشت ا  برای

  یحاضر بود برا  یحت  ای. ساورندیماجرا را در ب نیته ا خواستیدلشان م ییو کانادا ییکاینگار آمردو روزنامه  یکی درز کرده بود و  ایخارجه و س

با راث پروت،    ایبودند. سازمان س  ینیفرار زم  یهاراه   یکار مشغول بررس  نیا  یبشود و برا  های شش نفر دست به دامن قاچاقچ  نیخروج ا

  ی . در نشستشدیم  یممکن بررس  یهاهمه راه   زندان تهران را نصب کرده بود هم وارد مذاکره شده بود،   ی کیالکترون  یهاتمسیکه س  یمهندس

  د... ورت لزوم مطرح شده بودوچرخه در ص  ای  ادهیپ  یبا پا  هیاز مرز ترک  رشش نف  نیکه در ماه دسامبر در ناتو برگزار شد، بحث بر سر خروج ا

جعل پاسپورت کند، اما    اتیخصوص  نیشش نفر با ا  یجعل کند و برا  یمحصوالت کشاورز  یبررس  اتی ه  کیکرد که    دشنهاپی  کانادا  دولت

  ه ینشسته توج  رانیا  یکشاورز  یهان یزم  یبرف رو  متر  مین  یو وقت  هیژانو  طبه نظرتان وس  واقعاً  او به دولت فدرال کانادا گفت  رفت،یمندز نپذ

  کس چیکرده بود، ه  ریگ  یباشد؟ مندز حساب  تواندیاند چه مشده  یراه  رانیآب و خاک ا  طیشرا  یبررس  ی که برا  یشناسان کشاورز حضور کار 

کانادا   توج  دهیا  چیه  کایآمر  ایدر  شرا  در   ییکانادا  اتیه   کیحضور    یبرا  یهیو  ذهن  طیآن  نمبه  آمر  د،یرسیاش  بود  با    را  هاییکایقرار 
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 نقل قولی از ریچارد کوئین

بیمارستان    آمریکا ریچارد کوئین کارمند کنسولگری   ولز خاطرات آن روز خود را در  با تیم  بود و در مصاحبه 

آمد  چندی نگذشت که نماینده ای از سوی رئیس جمهور بنی صدر به بیمارستان    .تجریش چنین نقل می کند 

به حرکت درآمد.   به سوی فرودگاه  داد و  اتومبیل خود جا  او مرا درون  وی موقع  و مرا تحویل گرفت. سپس 

از ال با سرعت سرسام آور  اتومبیل ها می گذشت که گو به رانندگی چنان  نور می گریزد و  یالی  از  ی خفاش 

وئیس ایر، فقط به خاطر بردن شما  لبته علت شتابزدگی خود را نیز چنین توجیه می کرد که چون هواپیمای س ا

در فرودگاه انتظار می کشد، به همین جهت باید عجله کرد و حتماً می دانی که سوئیسی ها چقدر راجع به پول  

از گیشه کن بدون عبور  فرودگاه رسیدیم،  به  بعد هم که  دارند،  با همان  حساسیت  یا سالن گمرک،  بلیط  ترل 

 در مورد این نقل قول چند نکته الزم است توضیح داده شود: پیما جلو رفتیم. مبیل مستقیماً تا پای پلکان هواوات

تحویل    -1 امورخارجه، گروگان را  وزارت  از طرف  بود در حالی که من  بنی صدر پسر دکتر سنجابی  نماینده 

 ؛ دگاه بردمگرفتم و با اتومبیل خود به فرو

سیاسی آن    دگاه، در حقیقت برای این بود که جوّسرعت زیاد من در رانندگی، از تجریش و پارک وی به فرو   -2

خرین لحظات به  آروزها ایجاب می کرد، این کار، زودتر انجام گیرد زیرا هر لحظه ممکن بود گروهی دیگر، در  

 
  یجعل  یوودیهال  لمی ف  هیته  یکمپان  کی... باالخره قرار شد  کردند؟یچکار م   رانیدر ا  ییشش کانادا  اما اصالً  اورند،یب  رونیب  ییپاسپورت کانادا

برا  سیسأت و  اصل  یکنند  عضو  و    یاعتبار  یهاکارت  شرکت  ک ی  یشش  پاسپورت  کردند...    تیهوو  به    مندزجعل  و  کرد  پرواز  اروپا  به 

برود و شش همکار او هم   رانی به ا  دیبا  لمیف  نیساخت ا  یداد که برا  ح یر آلمان توضد  یرانیدر شهر بن رفت. او به مقامات ا  رانیا  یکنسولگر 

خواهند    یرا پ رانیدر ا لمیاند و در ادامه ساخت فاز برنامه به هنگ کنگ سفر کرده   یبخش یها براآن  ند،یایب رانیکنگ به ا قرار است از هنگ 

قائل شده بود که در    ییتبصره استثنا  کیدوم    یمخالف بود، اما بعد از جنگ جهان  .. به هر حال قانون کانادا با جعل سند به شدتگرفت.

  لور یو شهروندان انجام شود... کن ت  استمدارانیس  اننجات ج   یدولت برا   یکه جعل پاسپورت و اسناد از سو   دادی امکان را م  نیا  ژهیو  طیشرا

وارد کردن    یکه جوهر مندز موقع جعل خشک شده بود و او برا   آورد یرا به خاطر م  یامراسم جعل حضور داشت و لحظه   کانادا در  ریسف

  ه یژانو 28خورد... ساعت چهار بعدازظهر   رانیروز قبل از ورود مندز به ا کی رانیورود آن شش نفر به ا خی متحمل شد. تار ی ادیدردسر ز خیتار

ها در فرودگاه بودند، اما آن  فرودگاه مهرآباد شدند... پاسدار  یاهرو    ، سوار ون شدهکردند  یخداحافظ  شان یی کانادا  زبانانیها از مآن  1980

وقت بود که در مالعام    یلیوارد فرودگاه شدند. خ  راسو ه  میبا ب  هایی کای. آمرآمدیبه چشم نم  یرعاد یغ  ز یبود و چ  یعاد   یهمه امر   نیروزها ا

نزد بودند،  نرفته  نگران  80به    کیراه  لحظه    شانیهای روز.  آن .  شدیم  شتریب   و  شتریبهر  از  نفر  وسه  بخش  در  آمر  یزا یها  کار    کایسفارت 

ا  کردندیم هزاران  آن   یرانیو  با  موقع  آن  آن تا  و  بودند  شده  روبرو  مها  ک  دندیترسیها  گ  یسکه  به  باالخره    ... دندیرس  تیبشناسدشان... 

فرودگاه بخش گذرنامه  چا   کارمندان  برگه  یبا  و  سف  یهابرگشتند  و  ااخروج    دیزرد  جلو   رانیز  نفر گذاشتند... شش    نیا  یرو   یرا  شش 

 ی بود که مندز به پشت  هجمع شد  مایهواپ  یهاچرخ   تهران را ترک کردند...  ییکانادا  یلمبرداریبه عنوان گروه ف  ی جعل  یتیبا هو  ییکایآمر

  13مورخ  ،  یریگگروگان   ی ر روزهاد   رانیاز ا   یی کایآمر   پلمات یفرار شش د  ات یعمل  .میکرد  دایها نجات پداد و گفت: بچه   هیتک  یصندل

 به آدرس: ،  1390آبان  
 http://tarikhirani.ir/fa/news/7366 
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در واقع تا هواپیما، فرودگاه را ترک نکرد، این احتمال  بهانه و دالیل دیگری جلوی آزادی گروگان را بگیرند و  

   1وجود داشت.

به این صورت گفته    -3 یاد ندارم مطلبی  به پول حساسیت دارند،  در مورد اظهار این مطلب که سوئیسی ها 

ر  باشم، بلکه منظورم این بود که هواپیمای سوئیسی و مسافرین آن دو سه ساعت است که آماده پرواز و در انتظا

ها   سوئیسی  برای  هم  وقت  و  هستند  تصواو  حال  هر  به  دارد.  ارزش  جایی  خیلی  در  گفته  این  کردم  نمی  ر 

 منعکس گردد.  

 
ی  های آمریکایاقدامات مقدماتی برای خروج گروگان : ...  فرمانده وقت سپاه پاسداران فرودگاه مهرآباد تهران  ،یبجنورد   ی احمد موسو  دیس  - 1

مقطع جلسه آن  در  شد.  کشور شروع  دفاز  در  فرمانده  تای  حجازی،  سرهنگ  همراه  به  من  که  شد  برگزار  رجایی  وزیری، شهید  نخست  ر 

ها در آن جلسه شرکت کردم. در آن جلسه به ما ابالغ شد که با شهربانی فرودگاه مهرآباد و یکی دو نفر از مسووالن امنیتی و حفاظتی گروگان

ها از زودی آزاد شوند. قرار شد برنامه عملیاتی خروج گروگان ه  ها بگروگان   مجلس و پس از امضای بیانیه الجزایر قرار است  توجه به مصوبه

شدند و  شدند، در ابتدا باید آنها تجمیع شده و به فرودگاه منتقل می ها در چندین نقطه نگهداری می کشور تدوین شود؛ البته چون گروگان

ه هماهنگی برگزار شد که به دلیل محرمانه بودن، به جزئیات آن  سگرفت. بعد از آن یکی دو جل های پرواز صورت میپس از آن هماهنگی 

  جلوی  را  هاگروگان  آنها  های نگهداری و انتقال آنها به فرودگاه با نیروهای نخست وزیری بود. ها از محل مسوولیت انتقال گروگان...  .پردازمنمی

  پرواز   هایهماهنگی   و  فرودگاه  باند  تا  آهنی  در  از  آنها  انتقال  پروسه  و  دادند  تحویل  شهربانی  و   سپاه  مشترک  تیم  به  بادمهرآ  فرودگاه  آهنی  در

ها، تدابیر امنیتی در محوطه فرودگاه مهرآباد تشدید شد که البته در جریان آن سه یا چهار روز پیش از قطعی شدن آزادی گروگان شد...  آغاز

عوامل   از  نفر  بگروهک چند  عملیات  نبودند  مایل  که  انقالب  ضد  کنار    ا های  در  منفجره  مواد  و  دوربین  اسلحه،  با  را  شود  انجام  موفقیت 

با پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی هماهنگ شده بود تا امنیت پرواز را در  .  های فرودگاه دستگیر کردیم و تحویل مقامات مسوول دادیمفنس

دلیل نامتجانس بودن افرادی که دستگیر و تحویل مقامات شدند،    هب...  المللی شودواپیماها وارد کریدورهای بینمین کنند تا هأآسمان ایران ت

القای ناامنی کنند و بگویند نظام در استقرار امنیت   هایانگیزه  دانمبعید می ایدئولوژیک در کار آنها موثر بوده باشد. سعی آنها این بود که 

ن شیوه طراحی شده بود و در آخرین لحظه تصمیم گرفتیم یتحرکات مشکوکی که احساس کردیم، عملیات در چندفقط بخاطر . ناموفق است

های فرودگاه تدارکات امنیتی دیده شده بود و در دیگر را جوشکاری و  به عنوان مثال در یکی از ورودی   .که کدام مدل عملیات را اجرا کنیم

ادیم و کاروان از همان دری که جوشکاری شده  دها را تغییر  لحظات آخر کریدور ورودی گروگان   در  .پلمب کرده بودیم که عادی جلوه کند

در جریان    بود، با فک پلمب در لحظات آخر وارد فرودگاه شد. طبق برنامه مسووالن نخست وزیری در پایون فرودگاه حاضر شده و مستقیماً

شد   ء ه مستقیم اعالم کرد بیانیه امضابنخست وزیری هم پس از امضای بیانیه در یک مصاحامضای بیانیه الجزایر قرار داشتند. یکی از معاونین 

البته در جریان    شود. بالفاصله به برج مراقبت اجازه انجام پرواز داده شد. ها آماده پرواز هستند و در این لحظه این پرواز انجام می و گروگان 

عملیات دو گردان از شهربانی و یک گردان    نپروازها لغو و فرودگاه بسته شد. در جریان ای  ها، به مدت دو ساعت کلیه عملیات خروج گروگان 

از سپاه مشارکت داشتند که کل محدوده فرودگاه مهرآباد و حتی بیرون از خود فرودگاه و نیز داخل باند پرواز را تحت پوشش حفاظتی قرار  

خاطر مسایل  ه یم، چرا که فرودگاه بتضور نیروهای امنیتی در داخل باند هم نیاز داشبه علت جلوگیری از مسایل پیش بینی نشده به ح. دادند

ها و دید آن از منطقه دورتر و حتی از پل کن آسیب پذیر بود. در یک نمونه فردی  های کناری در آن سالجنگی و نیز کم بودن ساختمان 

او، هواپیما خارج از برد    البته طبق محاسبه ما با توجه به محل استقرار  .جی هواپیما را هدف قرار دهدپیدستگیر شد که قصد داشت با آر 

فرمانده وقت سپاه فرودگاه    د.خیر ایجاد کنأتوانست در عملیات تشد، حداقل می جی بود اما اگر او موفق به انجام چنین کاری میپی آر

گفت  در  تارمهرآباد  با  میرانی ا  خ یوگو  آر   هاگروگان   ی مایهواپ  خواستندی:  با  به1389بهمن    6مورخ    ،ندبزن  یجیپرا  آدرس:    ، 

http://tarikhirani.ir/fa/news/7067 
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علت گذشتن اتومبیل من از پاویون دولت، بدون تشریفات پلیس و گمرک این بود که کارمندان پاویون مرا    -4

آنجا   به  مرتباً  تشریفات  عنوان سرپرست  به  زیرا  شناختند  ریچارد  می  هم،  بدین طریق  و  داشتم  آمد  و  رفت 

گذرنامه بدون داشتن  اگر مقررات    کوئین،  در حالی که  کند.  ترک  را  ایران  توانست  عادی  تشریفات  معمول  و 

به سوار شدن به هواپیما نمی شد و بعداً هم معلوم نبود    فقبایست انجام شود، مسلماً او بدون گذرنامه مو  می

 شود.  که با چه مشکالتی روبرو 

 تقلید نافرجام

به  که  روز  یک  کوئین،  ریچارد  آزادی  بعد  روز  س   چند  بوده  دیدن  رفته  گروگان  هنگام  متن  هاولند  مایک   ،

به همین دلیل مرا تا  خداحافظی، با ایما و اشاره، به من فهماند که می خواهد مطلبی محرمانه به من بگوید.  

مانه می نمود، اظهار داشت، از مشاهدات خود استنباط درب سالن همراهی کرد و در آنجا، در حالی که محر

او خود را خیلی    ت حال بروس لینگن، کاردار سفارت، خوب نیست و مرتباً وزن کم می کند. کرده که مدت هاس 

 مبتال شده است.   درمان نگران نشان داد و این طور وانمود می کرد که کاردار به یک ناخوشی غیرقابل  

و، مطلبی که  بلکه درست ترگفته باشم، برای کمک به بروس لینگن و آزادی احتمالی ا   من بنابر وظیفه خود و

طی چند خط برای وزیر نوشتم و درخواست کردم پزشکی برای معاینه وی  شنیده بودم، عیناً و بدون اظهار نظر  

بار دیگر، آن هم  درباره فرستادن پزشک و معاینات او اطالعی ندارم و مایک هاولند نیز فقط یک فرستاده شود.

موضوع فراموش شد. اگر اظهارات مایک هاولند، مسبوق به  واقعاً نگران باشد مطلب را عنوان کرد و  بدون آنکه  

گرفتم و   یل ناخوشی نبود، مسلماً من موضوع را خیلی جدی میلآزادی ریچارد کوئین، گروگان دانشجویان به د

زیاد  شباهت  امر  جریان  چون  ولی  کردم  می  گیری  در  پی  نیز  من  داشت،  قبلی  مورد  به  آن  بندی  کردن  ال 

 کردم. اصراری ن

 ی از مایک هاولندیابود

، لوازم آن را هم خواسته و برایش فراهم شده بود.  و گذراندن وقت، نقاشی می کرد  ی مایک هاولند برای سرگرم 

گفتم که سرگرمی من    او با آب و رنگ کار می کرد. یک روز با گروگان ها صحبت از سرگرمی و نقاشی بود. من

تهران بود،    کاریکاتور های خودم را که طرح ترن هوایی در   گاه کشیدن کاریکاتور است و در جلسه بعد، یکی از 

دم مسئولین ایرانی، یک  نبرایشان آوردم. موضوع این کاریکاتور، در سال های پیش، هنگامی که در جراید خوا

ن مورد بررسی قرار داده اند، به فکرم رسیده و ترسیم کرده بودم.  طرح ژاپنی را برای ایجاد ترن هوایی در تهرا

هیمن جلسه مایک هاولند، به من وعده داد یک صفحه به عنوان یادبود برای من نقاشی کند، ولی این وعده  در  
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اش د او مصا با آخرین روزهای  بود.  تف  بازنشستگی  به  غال من در تشریفات و آغاز  بازنشستگی  روزی که حکم 

از مراجعت به دفتر خود برای    رسید و برای آخرین بار نزد آنان رفتم تا با ایشان خداحافظی کنم، پسدستم  

دیدم مایک هاولند، چنانکه وعده کرده بود، پاکتی برای من فرستاد که در آن یک  جمع کردن وسایل شخصی،  

بود که پاهایش در زنجیر    مریکاآقطعه کوچک نقاشی، همراه نامه ای، به رسم یادگار بود. موضوع نقاشی، عقاب  

 هایش بسته بود و اشک می ریخت.   و بال

 آزادی گروگان ها و نامه بروس لینگن 

در رسانه های جهانی انتشار یافت و من جریان آن را    که خبر آزادی گروگان ها، با اهمیت زیاد،   در پاریس بودم

یی  آمریکایی که طی چند ماه، با سه تن گروگان  به سبب آشنادر رادیو و تلویزیون با عالقه خاص دنبال کردم.  

کارت   بودم،  کرده  امورخارجه  پیدا  وزارت  آدرس  به  گروگان  سه  از  هر یک  برای    واشنگتن در    آمریکاپستالی 

فرستادم و از آزادی آنان ابراز خوشحالی کردم. در پاسخ فقط یک نامه از بروس لینگن دریافت کردم که روی  

از اینکه به  نوشته شده بود و طی آن ضمن تشکر از من، از طرف خود و دو نفر دیگر    کاغذ آرم دار وزارتخانه

آزادی برخوردار شده اند، اظهار خوشحالی کرده بود. در این نامه، وی برای مردم و کشور    وطن بازگشته و از 

به   نسبت  و  دانسته  ایران  ضرر  به  بیشتر  را  گیری  گروگان  بحران  و  کرده  سعادت  آرزوی  هم،  ایران  آینده 

ه مقامات وزارتی تهیه شده  زورت و اجاشآن با م  امیدواری نشان داده بود. از نحوه پاسخ فکر می کنم که متن

 1از آن پس دیگر ارتباط من با بروس لینگن کاردار و دو گروگان دیگر قطع شد. بود. 

   گروگان گیری دیپلمات ها از نظر حقوق دیپلماتیک و سیاست

تهران اتفاق افتاد،    در  آمریکات ها، آنچنان که در اوایل انقالب در مورد کارمندان سفارت  گروگان گیری دیپلما

قابل    ، به طور کلی و حقوق دیپلماتیک به خصوص  ،و از نظر حقوق بین الملل کالسیک   ی بی سابقه بود د روم

یک و رفتار سخت  سوابقی در زمینه نقض حقوق دیپلماتدر گذشته و در تاریخ روابط دولت ها،    توجیه نیست.

گام اغتشاشات چین و قیام بوکسور ها بوده است. پس  نسبت به دیپلمات ها وجود داشته که از جمله آن ها هن 

نق از  نیز مواردی  انقالب    ضاز جنگ جهانی دوم  دیپلماتیک، مثل محاصره سفارت هلند در پکن طی  حقوق 

نسبت به سفارتخانه اعمال کرد، اتفاق افتاده  فرهنگی چین و یا تصمیماتی که دولت عراق هنگام اشغال کویت  

 
  فاطمی  دکتر  سالن  در  انقالب  مهم  افراد  از دیگر  ای  عده  و  رجائی  آقای  وزیر  نخست  حضور  با  ای  جلسه  ها،   روگانگ  آزادی  از پیش  روز  سه  - 1

  خبر   رجائی  آقای  آن  طی  که  شد  گزار  رب  خارجی  های  خبرگزاری  تمام  و  تهران  مقیم  ارجیخ   سفیران  تمام  تقریباً  حضور  با  خارجهامور   وزارت

  مسئول   وحیدی  دکتر  آقای  و  انگلیسی  به  همزمان  ترجمه  مسئول  من  جلسه   آن  در .  داد  را  ها  گروگان  الوقوع  قریب  آزادی  و  الجزایر  توافق

 . 1401فروردین    10،  مکاتبه با سعید محمودی.  بود  فرانسه  به  ترجمه
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، تا این درجه و به این آشکاری در نقض حقوق دیپلماتیک مباشرت  ایرانبه مانند  است، ولی هیچگاه دولتی  

  1نداشته است.

معتقدم این واقعه را نباید از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار داد  خاص خود دارم و    ینظر   درباره گروگان گیری 

قا دید که  از  و  دارد  سیاسی  ریشه  که  است  ای  واقعه  این  بلکه  نیست،  توجیه  مورد  بل  تواند  می  سیاست  گاه 

در اوایل گروگان گیری و زمانی که سرپرستی اداره روابط فرهنگی را در وزارت امورخارجه  ارزیابی قرار گیرد.  

با    ای   تحت تأثیر وقایع روز، مقاله یی تماسی داشته باشم،  آمریکاداشتم، یعنی قبل از اینکه با سه تن گروگان  

نشریه آن را به    ن، برای نشریه وزارت امورخارجه نگاشتم که متصدیا"الملل  و حقوق بین   آمریکا ایران،  "عنوان  

نه گروگان گیری، در نشریه ای که از طرف وزارت امورخارجه انتشار  یمقاله در زم  نچاپ نرسانیدند. چاپ نشد 

بدون اطالع  م،  نکه بازنشست شد آمنطقی بود، اما این مقاله، پس از ماه ها و بعد از   می یافت، کامالً قابل درک و

و بدون آ تحریف هایی کنمن  و  تغییرات  با  باشند،  ای خواسته  اجازه  مقاله    ه که  و حقوقی  با بی طرفی علمی 

 . مغایرت داشت، با همان عنوان و با نام من، در چند شماره از روزنامه اطالعات انتشار یافت

گروگ عمل  حقوقی  تأیید  در  مقاله  این  شد،  داده  توضیح  قبالً  جنبه  چنانکه  توجیه  در  بلکه  نبوده  گیری  ان 

سیاسی آن بود. به عبارت دیگر مقاله مورد اشاره در دفاع از گروگان گیری نبود، زیرا این عمل از نظر حقوقی  

از لحاظ ع  نبود و  ایراملقابل دفاع  آثار مخربی در زندگی مردم  اما در این  ی  ن گذاشت که مورد بحث نیست. 

ت سیاسی  نظر  از  واقعه  بود.  مقاله،  افتاده  اتفاق  زمان  آن  در  که  بود  شده  پایان  وجیه  مورد  این  در  در  مقاله، 

سیاسی از    های  ، راه حل حقوقی و قضایی را کنار گذاشته بودم و راه حلآمریکاگروگان گیری و رفع اختالف با  

هاد کرده بودم.  مبتنی بر مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش و ... بود را پیشن  ک را که طریق دیپلماتی

قبول کنیم برای آغاز جستجوی یک راه حل سیاسی   مقاله با این پاراگرف ختم می شد: مهم این است که ما 

توان از این طریق  باید درها را نیمه باز کرد و گفتگویی داشت و پیشنهادهایی را گرفت و بررسی کرد تا شاید ب

ن  آدر فاصله نوشتن این مقاله و انتشار    ه را احیاء کرد. خواست های ایران را عنوان نمود و حقوق از دست رفت

وزارت  روزدر   مقیم در کاخ  گروگان های  با  تشریفات  اداره  رأس  ماه در  بود که من مدت چند  اطالعات  نامه 

های مستمری که با گروگان ها داشتم، هیچ گاه با آنان از    امورخارجه ارتباط مستمر پیدا کردم. اما در تماس 

شخصی را خارج از    اتورده بودم، سخنی نگفتم زیرا بحث با آنان و ابراز نظرآکه در این مقاله ود  نظر شخصی خ

 
شت گروگان ها دخالت نداشت، لیکن پس از تأیید اقدام دانشجویان از سوی امام، عمالً به  ادولت ایران اگرچه در تصرف سفارت و بازد  - 1

  عنوان دولت میزبان نتوانست در مورد رفع تصرف و حمایت از سفارت و کارکنان آن اقدام موثری به عمل آورد. به رغم توجیهات ارائه شده از 

بود، اقدام    1963و    191دولت ایران طرف هر دو کنوانسیون    هرار گرفته بود، از آنجا کقانشجویان که عملشان مورد تأیید مقامات ایران  وی دس

   .118  ص  ،پیشینشایگان،  یاد شده محسوب می شد.    هداتمورد بحث از منظر حقوق بین الملل ناقض معا
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وظایف خویش و نامناسب با وضع آنان که در وضع نامساوی با من قرار داشتند، می دانستم، زیرا ممکن بود  

 مطالب برای آنان ناخوشایند بوده و موجب کدورت خاطر آنان گردد.   طرح بعضی

 (1980ژوئیه  2مه نامه مایکل هاولند در ایام گروگان گیری )ترج

 آقای ذوالعین 

از اینکه نمی دانستم شما به این زودی ها ما را ترک خواهید کرد، احساس ناراحتی می کنم. من  

ا بکشم. نقاشی پیوست )عقاب( فقط چیزی است که من  در نظر داشتم که یک تصویر زیبا برای شم

کشیده ام، احساس می کنم که این تصویر، چنان خوب نیست اما به خاطر  با عجله، در یک شب  

 داشته باشید که این فکر است که به حساب می آید.  

 ست. آمریکاعقاب، نماد 

 1نوارد زرد نشانه گروگان هاست.

ت گروگان ها( به  ا)برای نجیل جان خود را در راه کوشش  ورآاشک برای هشت تنی است که در  

 خطر انداختند.

 سپاس فراوان برای محبت های شما

 شما و خانواده تان آرزو می کنم.  بهترین سعادت را برای

 مایک هاولند 

 ( 1981آوریل  8ترجمه نامه بروس لینگن پس از آزادی )

 آقای ذوالعین 

کرد  دریافت  را  شما  فوریه  دوم  کارت  کنم. من  تشکر  آن  ارسال  در  شما  عنایات  از  می خواهم  و    م 

ما به    ز اینکه در وطن بوده و باز از آزادی برخورداریم، سرشار از خوشحالی هستیم.همکارانم و من ا

توانستید،   خاطرگذشته، با احساساتی در هم می نگریم. از جمله، برای کسانی مانند شما که آنچه می

م روزانه  زندگی  آسایش  میبرای  فکر  من  کنیم.  می  قدردانی  زیاد  حد  در  دادید،  انجام  کنم،   ا 

را، علی رغم نیاز مبرم به اینکه می توانستید از آشکار کردن آن    نستم احساسات شخص شماتوا می

من می خواهم شما بدانید، خیر کشور شما و مردم آن را آرزو می کنم.    نم. خودداری کنید، درک ک

  ری بیش از خود ایران زیان ندید و این برای تمام کسانی  که با آن در هیچ کس از بحران گروگان گی

 ارتباط بوده اند، مصیبت بار بود. 

 
مراجعه    ا و خانواده هایشان نشان می دادند.هریکا با روبان های زرد همبستگی خود را با آن  در زمان حضور گروگان ها در ایران، مردم آم  - 1

 ، به آدرس: 1389بهمن    11، مورخ  تجدید دیدار پس از سی سال/هفته خاطره گویی گروگان های آمریکایی   شود به:

http://tarikhirani.ir/fa/news/7074 
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نگرید.   اما آینده الزاماً ناامید کننده نیست، من اطمینان دارم که شما هم به همین نحو )آینده را( می 

 ضمناً من به  شما و خانواده تان درود می فرستم. 

 با بهترین آرزوها

 بروس لینگن 

 کاریکاتوری از دیپلماسی

یاب و دست  راهیابی  هنر  این  دیپلماسی  در  در گذشته  انگلستان  دیپلماسی  دارد که  است. شهرت  مقصود  به  ی 

به   است  انگلستان  نشان  ترین  عالی  که  زانوبند  نشان  دادن  واقعی  ماجرای  است.  بوده  موفقی  نمونه  راستا 

این مظفر  از  ای  گوشه  قاجار،  شاه  بی  الدین  کتاب،  ختام  حسن  و  خاطر  تفریح  برای  است.  مناسب  هنرنمایی 

کنم و بر پشت جلد این تألیف بیافزایم. انگیزه ترسیم  کاریکاتوری که بی ارتباط با موضوع نیست ترسیم  ندیدم،  

 1طنز و شوخی است. کاریکاتور، صرفاً

 قاجار و پیامد های آن  : صحنه تشریفاتی دادن نشان زانو بند به مظفرالدین شاهشرح کاریکاتور

انگل زبان  به  که  زانوبند،  یا  بند جوراب  فرانسوی    Ordr of Garterیسی  نشان  زبان  به   L’orde de laو 

Jarretiere  .است انگلستان  نشان  ترین  عالی  روایت چنین    گفته می شود،  نشان،  این  تاریخی  سابقه  درباره 

سال   در  که  که  1348است  هنگامی  ضیافت،  یک  در  خود   میالدی  معشوقه  با  انگلستان  پادشاه  سوم  ادوارد 

رقصید  سالیبوری می  برکنتس  و  لغزید  کنتس  بند جوراب  و   ،  متوقف شد  رقص  ای  لحظه  برای  افتاد.  زمین 

 هیچ کس برای برداشتن بند جوراب گام پیش ننهاد.  میهمانان با نیشخند معناداری، در جای خود ایستادند و

بر    و خشمناک شده بود، به ناچار، خود خم شد و در حالی که بند جوراب را  پادشاه که از این پیش آمد خجل

شرم    یعنی  Honni Soit Qui Mal Y penseمی داشت به زبان فرانسوی که زبان درباری آن زمان بود گفت:  

بد کند و سپس افزود، کاری خواهم کرد که داشتن بند جوراب بزرگترین افتخار هر کس    کر باد بر کسی که ف

و حمایل بند جوراب را که در فارسی به   روز بعد پادشاه انگلستان به وعده خود وفا کرد و طی فرمانی نشان شد.با

فرانسوی   و جمله  کرد  برقرار  انگلستان  نشان  عالیترین  عنوان  به  تعبیر شده،  زانوبند  که  "نشان  باد کسی  شرم 

عداد دارندگان نشان زانوبند، در انگلستان نباید  ت  در آرم )نشان رسمی( انگلستان گنجانیده شد.  "اندیشه بد کند 

ب نفر    ستیاز  پنج  خارجو  تعداد  و  رود  ا   یانیفراتر  به  دست    نیکه  از جمله    افتند،ینشان  است.  شمار  انگشت 
 

  است. داستان اعطای زانوبند به مظفرالدین شاه   ه ذوالعین کشیده شده و بر روی جلد کتاب نقش بستکاریکاتور مورد اشاره، توسط پرویز    - 1

هاردینگ   آرتور  سر  کتاب  از  باشد.برگفته  عهد    می  در  ایران  دربار  در  بریتانیا  مختار  وزیر  هاردینگ،  آرتور  سر  خاطرات سیاسی 

ایران از دوران مأموریتش در هندوستا  سلطنت مظفرالدین شاه قاجار  و  ،  نشر کیهان ان:  ر ، ترجمه جواد شیخ االسالمی )تهن، مصر 

 .303و    200ص  (، ص1370
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چرچیل، ایدن، اتلی و ژنرال مونتگمری بوده اند و از جمله خارجیان، ناصرالدین شاه بود که    نشان  ن یدارندگان ا

د را مردان به زیر زانو می بندند  ه انگلستان، این نشان را از ملکه ویکتوریا دریافت کرد. نشان زانوبندر سفر خود ب 

 ولی در مورد بانوان به بازو بسته می شود.  
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یک بحران  ، اعطای آن به مظفرالدین شاه قاجارحدود پنج قرن و نیم که از برقراری این نشان می گذشت، مسأله 

از این قرار    هها سال بعد محرمانه نگاه داشته شد،  دیپلماتیک و سیاسی به وجود آورد که در زمان خود و تا ده 

 است: 
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انگلستان از دادن قرض برای این مسافرت شاهانه   قصد سفر به اروپا کرد. ، مظفرالدین شاه قاجار1902در سال  

موافقت کرد. به همین دلیل شاه دیدار از انگلستان را در برنامه  خودداری کرد ولی دولت روسیه با دادن قرض  

که از نزدیکی شاه به روسیه نگران بود برای حفظ   1وزیر مختار انگلستان سر آرتور هاردینگ،د.  نخود نگنجاسفر  

دهد و    منافع سیاسی و بازرگانی کشور خود در ایران درصدد برآمد که دیدار از انگلستان را در برنامه شاه قرار 

گیرد، نشان زانوبند، به وی داده خواهد شد و  برای این منظور به شاه وعده داد در صورتی که این سفر انجام  

کشاند. انگلستان  به  را  شاه  انگیزه،  هفتم،   همین  ادوارد  دیگر،  طرف  چنین    از  از  که  انگلستان  وقت  پادشاه 

که ابداً قصد ندارد نشان   زیرخارجه صراحتاً گفته بودای بی خبر بود، در هنگام تنظیم سفر شاه ایران، به و وعده

را به شاه ایران دهد و در مورد دیگر به وزیرخارجه خود تأکید کرد به هیچ وجه حاضر    "گارتر"و حمایل ویژه  

نیستم نظری را که سابق بر این با کمال صراحت اعالم کرده ام، تغییر دهم و شاه ایران را مفتخر به دریافت  

   تر سازم. نشان گار

پذیر   که دادن نشان زانوبند به او امکان   مانده شد پس از ورود مظفرالدین شاه به لندن، ضمن پذیرایی به وی فه

به همراهان خود فرمان داد نشان هایی را که دولت انگلستان    ، نیست. شاه که سخت از این جهت رنجیده بود

انگلستا وزیرخارجه  نپذیرند.  گرفته،  نظر  آنان در  دو  برای  روابط  در  بحرانی  نشان،  موضوع  نمی خواست  ن که 

آورد، وجود  به  این    کشور  ولی  کند،  تجدیدنظر  خود  تصمیم  در  که  کرد  درخواست  هفتم  ادوارد  از  مجدداً 

او را   اموردرخواست، خشم  به وزیر  به زور به کسی    خارجه برانگیخت و در پاسخ کتبی  توانم  نوشت: من نمی 

نشان با  مملکتی نظر شخصی خود را درباره اخذ  چنین چیزی دیده نشده که پادشاه  .. تاکنون  نشان اعطاء کنم.

به پادشاه مملکتی دیگر دیکته کند  به    .حمایلی که به داشتن آن عالقمند است،  نامه  این  نپذیرفتن  آنگاه در 

بچه ای لوس که از  و حاال، به مانند نشان های انگلستان از طرف همراهان شاه ایران اشاره کرد و ادامه می دهد: 

آوردن شی د  ء به دست  است،  شده  مأیوس  اش  کند! چه  مورد عالقه  می  ترک  قهر  حالت  به  را  ما  ارد کشور 

 اشکال دارد؟ بگذارید برود... 

رویداد  این  بحران  ولی  کرد  ترک  را  انگلستان  نشان،  اخذ  بدون  ایران  یافت.    شاه  ادامه  انگلستان  دولت  در 

نفوذ رو به  دانسانگلستان که توجه  ایران می  را در جلب رضایت شاه  و مصالح کشور  ایران داشت  ت،  سیه در 

دوباره، طی نامه ای خطاب به ادوارد    1902نوامبر    3موضوع را دنبال کرد تا بجایی که، بالفور، نخست وزیر، در  

ی که به شاه  در آن ضمن اشاره به خطر نفوذ روسیه در ایران و لزوم وفای به قولهفتم، موضوع را مطرح کرد و  

 
1 - Arthur Henry Hardinge 
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پادشاه انگلستان را در    ویحاًداد شود و ضمن آن نامه تلایران داده شده، درخواست کرد نشان مزبور به شاه ایران 

پاسخ  و در  تسلیم شد  سرانجام  ادوارد هفتم  کرد.  دولت  استعفای  به  تهدید  این درخواست،  نپذیرفتن  صورت 

به دنبال    بر شرایطی نشان را به شاه ایران دهد.  ابن  ،استحد اعالی اکراه، حاضر  که به  نخست وزیر تأیید کرد  

معاون وزارت امورخارجه انگلستان، به تهران آمد و در    1ت، سه ماه بعد هیأتی به ریاست لرد لنسداون این جریانا

 ، طی تشریفاتی نشان زانوبند به شاه ایران داده شد.  1903فوریه   2تاریخ 

وب پادشاه انگلستان شده بود، در این جلسه حضور داشت و در شرح نصب  هاردینگ که به علت این واقعه، مغض

باید   ین نشان نوشت که؛ زانوبند این نشان بر ساق پای گیرنده نشان قرار می گیرد ا بنابراین گیرنده نشان  و 

شلوار مخصوص درباری که قسمت پایین تنگ و زانو چسب است، پوشیده باشد تا زانوبند را بتوان به راحتی  

 ه هر حال آن را جور کردند.  اما ب شلوار شاه ایران این مشخصات را نداشت وارد ساق پایش کرد. ولی

نظیمتهیه و ت                                                                                                                                                         

1401ماه  اردیبهشت -ن نیک طبعمعی  
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