
 ٠٠»؟ـرانـس اسـالمي پـايه گـذاري شدچگونه كنف«٠٠
 

  وجناب اردشيرزاهدی سياستمدار برجســته کشورهای اسالمی؛همزمان بابرگزاری اجالس کنفرانس 
ازچگونگی پايه گذاری کنفرانس اســالمی که درپـی آتـش  را خاطرات خود وزيرخارجه سابق ايران؛
 .بيـان کـرده انـد ن شـکل  گـرفـت؛پيشگامـی ايرا سـوزی مسـجداالقصـی وبا

 
درساعات ديـرهنـگام؛ مقـامات کشيک وزارت  ؛١٩٦٩ اوت٢١برابربا ؛١٣٤٨مـرداد٣٠پنجشـــنبه شـب

آتش  دادند کــه درمسـجداالقصی دربيت المقدس؛ آقايان دکترنـديم ودکترعـدل؛ تلفنی بمن خبر خـارجه؛
 مـن دردوران خـدمت وزارت خارجه ترتيـبی داده بودم؛ .وتوضيح بيشتری نـدادند؛ سوزی روی داده است

آقــايان . دوسـه تـن ازمقامات باالی وزارتخانه تاصبح کشيک باشــند که هرشب پس از پـايان وقت اداری؛
 خبرگزاريها گفتم که خبـررا مـرتـب از بآنها .ولی چگونگی آتس سوزی هنوزمعلوم نبود دادند؛ را خبر

 معاون سياسی و وضمــنا دکتـرظلی؛.  خواهـم آمـدايکساعت ديگربوزارتخانهمن خودم ت و بگيرند؛
پـس ازآن بـاکـاخ صاحبقــرانيه تماس گرفتم . دکترصدری رئيس تشريفات راهم بوزارتخانه  بخـواهند
درآنمـوقـع؛ » .اعليحضرت هنوزبيدارند «:اوگفت .وپورشجاع؛ پيشحدمت مخصـوص اعليحضرت راخواسـتم

اعليحضرت صحبت کــردم وجـريان رابه عرضشـان  با دقيقه بعد چند . صبح جمعه گـذشته بودسـاعت ازيک
آنموقع معمول (» .داشـتم گـزارشهای شماراميخواندم«:وگفتند خنديدند .گفتم انشاءاله خواب نبوديد .رساندم

بسته مخصوص برای اعليحضرت  با را  هشت شب؛ گـزارش کارهاساعت حدود بودکه هرشب در
 که سفرای مسلمان را گفتـم به نطرم ميرسد» چــه به نظرتـان رسيده؟« :اعليحضرت پرسيد )يفرستادمم

من هـم بـزودی  .آنهادرميان بگذاريم دراين موضوع با را بوزارتخارجه دعـوت کنيم وتوجه مخصوص خود
: ايشان گفتند .گيرمهماهنگی تمـاس ب زيرخارجه اسالمی برای و بوزارتخانه ميروم وسعی ميکنم که باچند

مـربوط به همه مسلمانان جهان  اين حادثه ای اسـت؛ وباتوجه به سياست مستقل مابسيارخوب است «
 ».کنيـد گوشزد بآنها را وتوجه مخصوص ما

 
ازآقـای دکتــر صـدری خواسـتم که  .حاضربودند کليه همکارانی که خواسته بودم؛ دروزارت خـارجـه؛

 صبحانه مختصری هم باتوجه و باشند حاضر دروزارتخارجـه که صبح زود کند؛اهش ازسفرای مسلمان خو
ندساعت اول فکرکردم بهتراســت آن چ در .صبـح بيايند٧قـرارشـدسـاعت .باينکه روزتعطيل بودتهيه کنند

 صحبت کنم دوست هستـم آنها با خارجه ای که بيشتر وزرای خارجه کشورهای اسالمی و وزرای بــا
 درنظرگرفتن تفاوت ساعات؛ با نظرآنهاراقبل ازجلسه صبح بــدانم و ؛بگويم بآنها اهنشاهی راونظردولت ش

 وزيرخارجه اندونزی و آدام مالک؛ .کشورهای غربی ترازمـا درتماس بودم با بعد اول باکشورهای شرقی و
 .آنان صحبت کنم که موفق شدم با تنگوعبدالرحمن نخست وزيرمـالزی اوليـن کسانی بودند

 
باپرزيدنت يحيی خـان رئيس جمهوری پاکستان وهمچنين دوست وهمکارنزديـکـم احسـان صبـری 

عمرسقاف  و وزيرخارجه ترکيه که همديگررابـرادرخطــاب ميــکرديم ودامـاد ايرانـی داشـت؛ يانگيـل؛چاگال
نه همه اين خوشبختا .وزيرخارجه عربستان سعــودی ودکتراحمدالراکی وزيرخارجه مراکش صحبت کردم

 آتش سوزی مسجداالقصی بشود وايـن توجه مخصوص به ماجرای شخصيت ها بانظرايران که بايد
صبـح ٧ومن پيش ازجلسه سـاعت موافق بودند مـوضوع موردعالقه شديـدهمه مسلمانان جهان است؛

ی اسالمی کنيم همه کشورها اعليحضرت تلفنی صحبت کردم وعرض کردم کـه پيشنهاد ربا با چند باسفراء؛
که اول وزرای خارجه ودرصورت  اين موضوع رابررسی کننـد وشايدصالح باشـد و دورهم جمع شوند

محل کنفرانس؛ شـاهنشـاه  مورد در .همــه روســای کشـورهای اسالمی ديـداری باهم داشته باشند تصويب؛
رض رسـاندم که باتوجه به بعـ .»بامصـروليبـی روابط دوستانه نداريـم  درنظرداشته باشيد؛«:فـرمودند

بادرنظرگرفتن سياست  و نظرشاهنشاه واينکه احساس ميکنم نميخواهيدخودرا دريـک طـرف قراردهيـم؛
 بهترباشدانتخاب محل را بـگذاريم به اختيارکشورهای شرکت کننده وببينيـم کداميـک از شايد مستقل ما؛

 .دآنهاعالقه بيشتری دارنـد که ميـزبان کنفـرانس باشــن
 

پـايان يافت ومن نتيجه را بعـرض اعليحضرت  به آقايان سفراء باابالغ نظريات ما جلسـه صبـح جمعه؛
به آقايان گفتـم   وجريان رابعـد بااحسـان صبری وپرزيدنت يحيی خان تلفنی صحبـت کردم .رساندم

 .وتلگرامی هم توسط سفرای خودمــان بهمـه کشورهای اسالمی فرستادم
 



گفتـم من خودم ميزبان . برای مذاکره بتهران بيـايد  وزيرخارجه مراکش تلفن کردکه ميخواهددکترالراکی
ی مخصوص اعليحضرت ملک حسن دوم پادشاه مراکش شنبه بعدازظهربـاهواپيــما او .اوخواهم بود

باهم درحصارک شـام خـورديـم وصبح يکشنبه باتفاق چندتن ازهمکارانم  و واردتهران شد
 و ايران استقبال کرده بودند پيشنهاد اعليحضرت پادشاه مراکش از .رت شرفياب شـديمبحضوراعليحض
وآن  نفررا انتخاب کننــد؛ ٧ تا ٥ ميان وزرای خارجه که ازکشورهای مسلمان بخواهيم از خواســته بـودند؛

 .نطريات ايشـان رادرايــن مـوضوع بـررسـی کننـد و نمايندگان درربـاط تشکيل جلسه دهند
 

تـرکيه  عربستان سعـودی پاکسـتان؛ سنگال؛ تونس؛ زيران مراکش؛ و ازميـان وزيران خارجه اسالمی؛
انتخاب اينکشورهـا ازطـريـق وزارت خارجه ايران وتماسهائی که  البته کار . انتخاب شدندوايـران

 چون ممکنست ديربه که کفيـل وزارت خارجه پاکستان پيغام فرستاد .انجام شـد باکشورهای اسالمی گرفتيم؛
قراربود من سرراه به ترکيه بروم وبا دميرل  "ضمنـا .رای خود رادراختيـارايـران ميگذارد رباط برسد؛

 درآنکـارا آنـهابه مـن گفتندکه چون .نخسـت وزيرواحسان صبری چاگليانگيل وزيرخارجه ترکيه گفتگوکنم
زلـحاظ مـذهبی الئيـک است ونظريات آنهاهم  بابعضی ازاين کشـورها دارد وچـون اترکيه روابط مخصوص

رای خودشـان رابمن ميدهندوهرنظری دررباط داشته باشيم  با ايران نزديک اسـت وبمـااطميـنان دارند؛
 .آنــهامـوافقنـد

 
ساعـت ده شـب بــرای شرفيابی حضوراعليحضرت  درربـاط پس ازچندساعت گفتگوباوزيرخارجه مراکش؛

الزم است کنفرانسی " اعليحضرت نظرشـان اين بودکه اوال .شاه دعوت شديـمملک حسن دوم بکاخ پاد
باتوجه به روابط مخصوص بين پادشاه مراکش واغلب "وثانيا ازسران کشورهای اسالمی تشکيـل شـود؛

ونبودن امکانات پذيرائی ازچنــان کنفرانسی  سران عرب وبا درنظرگرفتن وضع رابطه ايران بامصر وليبی؛
 .بهتراســت محـل کنفرانس درربـاط بـاشـد  دربسياری ازکشورها؛رروسای کشورهای اسالمیازسـی نف

 
مشگلی پيش آمدکه مسئوليتش رامـن بايد بـگردن بگيرم وآن  درکنفـرانس نمايندگان کشورهای اسالمی؛

ان مـن وقتی از آفای دکترصدری خواسته بودم که سفير .موضوع شرکت وزيرخارجه هند درکنفرانس بود
مسلمان بود وهندهـم درآنزمان پنجاه مليون جمعيت  مسلمان رابوزارتخارجه دعوت کند؛ چون سفيـرهند

دکترصدری مردی زحمتکش ودرست وتيزهوش بود؛ بـاسوابق  .اوهـم دعـوت شـده بود مسلمان داشت؛
پاکسـتان  و رای هـندعلتـش اين بودکه ما بـاسف .اين اشتباهی بودکه من کردم . وتحصيالت باالترازمـنکـاری
 در نزديـک بوديـم ومن روابط دوستانه با چـاگـال وزيـرخارجـه هـند ازهمان زمان که سفيرهند دو هر

اين  .داشـتم درانگلستان بود؛ واوهم کميسرعالی هند  وقتـی درلندن بود؛١٩٦٣وبعددرسـال   بود واشنگتن
 .بط هندوپاکستان رابهـم نزديک کنيـمدوسفيراغلـب باهم دعوت ميشدندوماسعی داشتيـم که روا

 
ل پيش آمدوپاکستانی ها روی حساسيتی کـه داشتند کدرکنفرانس وزيران خارجه دررباط اين مش

درکنفرانس  پس ازدوجنگ بين دوکشور؛ معتقـد بـودندکه هند نبايد"ومخصوصا برسراختالف کشـمير؛
بخصوص برای  هنـد هم باشـد؛ ح است؛بودند که صـال عمرسقاف ونيزکشورميزبان معتقد .شرکت کند

مشگل بود که دعوت  هستند؛ اعليحضرت پادشاه مراکش که مردی بـاتجربه وبينـهايت ميهمان نواز
کشوری راکه جمعيت مسلمان دارد دعـوت  هر باشد قرار  که اگرمـن باايـن استدالل. ازآنکشوررا ردکننـد

بهرحال پيشنهاد کردم کـه دعوت رابه اراده  .دعوت کنيم چيـن وشوروی وآلبانی کمونيست راهم بايد کنيـم؛
اول (١٩٦٩سـپتامبر٢٦تـا٢٣سرانجام تاريخ کنفرانـس اسـالمی از .کشورميزبان بگذاريـم

 .ومحل آن درربـاط تعيين شـد وقـرارشدکه به رياست اعليحضرت پادشاه مراکش باشد) ١٣٤٨تاچهارمهر
 .رتاش وآقای نـديـم بسـياربه مـن کمـک کردندايـن مذاکرات مقدماتی؛ آقـای دکترفـ در
 
 

ودولتهاوهيئت های نمايندگی يـکايک وارد رباط  روسای کشورها ازبيسـت وچهارساعت پيش ازجلسـه؛
شدندواعليحضرت ومقامات دولت مراکش ازآنان استقبال کردند وهرکدام ازروسای کشورها رادريکی 

ا درهتل بـزرگ رباط که کنفرانس هم درسالن آن تشکيل ووزيران خارجه ر ازکاخهاوويالهای سلطنتی؛
 :درآغــاز کنفـرانس سـه موضوع موردتوجـه وتاحـدی اختـالف شـد .جای دادند ميشد؛

 
شـده بودکه  قـرار برای اينکه مشگلی پيـش  نيـايد؛ چـون ايران دولت قذافی رابه رسـميت نميشناخت؛ اول؛

رنگاران روزنامه ها کـه مـن هميشـه درماموريتهای مهم همراه وقتی من به رباط ميروم درهواپيماخب
مـن درجواب آقايان صفاحائـری  .بکنند ليبی وهمچنيـن مصـر با  ازمـن سئوالی درباره روابط مـاميبردم



موردمصرهم ماچه  در .ميشناخته ايم  دوفاکتو هميشه ليـبی را  ماومحمدپورداد واميـرطاهری گفتم که
اعالم کرده ايم که بااشـغال سرزمينهای  عليه مصر؛١٩٥٦اب واسرائيل وچه درجنگ اعر١٩٦٧درجنـگ

اين دفاع ايران ازحق مصر  .ملی کردن کانال سوئزدفاع کـرده ايـم در ديگران مخالفيـم وازحق مصر
 وازآنجاکه ايران سياست درکنفرانس پيمان بغدادعنوان شـدکه درآن وقـت درتهران درکـاخ مـرمربرگذارشـد؛

البـته نکتـه ای  . هيچـوقت اجازه نداده است ونميدهدکه سوءتفاهم هابه روابط صدمه ای بزند ؛مستقلی دارد
راهم بايددراينجاعرض کنـم که درجلسه فوق العاده سازمان ملل متحـد دولـت اردن بيـن ايران 

هرکشوری رامحکوم ماتصرف خاک  ومصـرميانجيگيری کرده بودونظرايران که اعليحضرت فرمـوده بودند؛
همچنين درمالقاتهای خصوصی بين  .توجه قرارگرفته بود مورد ـم؛ بسـيارميکنيم ونميتوانيم قبول کني

مرحوم دکتروکيل که يکی ازديپلماتهای برجسته ايران بود؛ ودکتر فـرتاش  حضـورا ب مـن؛ محمودرياض و
نفرانس سران کشورهای وديم که شايد درکوقرارگذاشته ب معاون بين المللی واقتصادی مذاکراتی شده بود؛

اعليحضرت شاهنشاه وجمال عبدالناصربــا ميانجيگری اعليحضرت پادشاه مراکش وپادشاه  اسالمی؛
عربستان سعودی وپادشـاه اردن و اميـرکويت وتنـگوعبدالرحمان مالقاتی داشته باشند وروابط تيره برطرف 

 .شـود
 رياست آنهارا ياسرعرفات داشت واغلـب کشورها باشرکت که موضوع ديگردعوت ازفلسطينی هابود؛

طين راجزوکشورهای مستقل  فلسنميشود و چون ميگفتند که اينهاتروريست هستنـد؛ .آنهامخالف بودند
 .درکنفرانس کشورهای مستقل گنجانـد

 
فلسطيـن  م؛ تاکنفرانس سران بنابه پيشنهـاد ملک حسـن دوباالخـره قـرارشدکه بين کنفرانس وزرای خارجه

 .بعنوان نـاظرشرکت کند ونـه عضـواصلی
 

جالـب اين بودکه کشورهائی ماننداردن ولبنان وعربستان سعودی وکويت به ظاهر ازشـرکت فلسطين 
داشتن آوارگان  با چون ما . بنمايندگان ماميگفتـند که شـما مخـالفت کنيـدپشتيبانی ميکردند ولی درباطن

هم بايد يادآورشوم که ايران برای آوارگان چه درلبنان واردن   دراينجا.فلسطينی وضع مخصوصی داريم
 .کمکهای فوق العاده کـرد اردن؛ ازطريق صليب سرخ وازطـرق ديـگر مانندساختن اردوگـاه در

 
 .او بـتهران آمـد بانامه ای از سازمان آزاديبخش فلسطين بود؛ در نماينده ياسرعرفات که مردشماره دو

 . زيزم خطاب کرده بودبرادرع نـامه به شـاهنشـاه؛عـرفات درآن 
 

مشـگل سوم  افتتـاح کنفرانس وقتـی روسای کشورهاوهيئت های نمايندگی درجای خــود نشســـتند؛ روز
قامت باعمـامه مخصوص  نماينده ای بکنفرانس فرستاده بود که يـک ديپلمات بلنـد دولت هنـد .پيش آمد

 جايگاه آنطرفتـرهم رئيس جمهور چند .نشسـته بود )از روی الفبا( ايران  سيـکها بود ودرجايگاه پهلوی
بطوريکه جلسـه را  ايـن وضع باعث اعتراض شـديد پاکستان شد؛ . نشســته بودندپاکستان وهيئـت او

که  بـود رئيس جمهور پـاکستان معتقد .تـرک کردند وهمـه درسالـن پهلـو برای مذاکره جمع شدند "مـوقتا
رئيس جمهوری پاکستان  و درپاکســتان خون راه خـواهـدافتاد؛ يابـد؛ نفرانس بااين وضع ادامه اگرک

  درايـنجا اعليحضرت پادشاه مراکـش توسط .بن بست عجيبی پيـش آمـده بود . بکشورش بازگرددنميتواند
ن تنگوعبدالرحمان  منهم دست بدام .که ايـن گـره راشمابازکنيـد وگفتــند احضار فـرمودند الراکی مـرا

 . همکاری کنندواحسـان صبری چاگاليانگيل وحبيب بورقيبه شـدم که بامن
 

آقـاشاهی  اعليحضرت شاهنشاه وملک حسين هم ازمن خواستندکه باروابط نزديکی بايحيی خان و
ينکه بجای ا رفتـم وحرفهايشان راشنيدم و اغلـب تصديق کردند؛ .بديـدن يحيی خان بروم وزيرخارجه دارم؛

 هرتصميـمی که اراده کردند؛ ؛نشـد بمن مهلت بدهندکه اگـر راه حلی پيدا مراکش راترک کنند؛"فورا
 .بگيـرند

 
 که در کنفـرانس حاضرنشـود خواسته شود که ازنماينده هنـد پس ازمذاکرات طوالنی عاقبـت قراربراين شـد

مـن بديدن رئيس جمهورپاکستان رفتم  .درعرض چندسـاعت رباط رابسـوی هنـد تـرک کـرد اوهـم گـويا و
 .بـارفع مشـگل جلسـه دوباره تشـکيل شـد .وايشان رابمحل اقامت شاهنشاه بـردم

 
مـرحوم انورسـادات  شرکت نکرده بودومعاون رياست جمهورمصـر؛ عبـدالناصـر درکنفـرانس رباط ؛

اتـی که برای رفع سوءتفاهم بين آن مقدم اين مـردشريـف ومـودب وخوشرو وشجاع بـا و رافرستاده بود



 شـعری را  نشـان دادن حسـن نيت؛ برای و کند بهتـر را برای اينکــه بـازهـم فضـا دوکشورفراهم شده بود؛
 :لهجـه عـربی خـواند ازســعدی بـزرگ بـه فارسـی با

 
 .منـت ازحـاتـم طــائی نبـرد  هــرکـه نـان ازعمـل خـويـش خـورد؛

 
اعليحضرت شـاهنشـاه پس ازشــنيدن  متـرجم آنرابه فـرانسه ترجمه ميکرد؛ و  عـربی بودنطـق سـادات به

مـن هم دست  .بـه رئيـس جلسـه بگوئيـد که مـن صحبتی دارم وفـرمودند؛ برافـروخته شـدند ترجمـه؛
رانسه اعليحضرت به فـ .بلنـدکردم و به اعليحضرت مـلک حسـن دوم گفـتم که شاهنشـاه فرمايشـی دارند

رت مـلک حسـن که اعليـحض .پنبه ميکرد را کـه داشت تمـام رشته ها نـطق شـديـدی فرمـودند؛
مـن بايد  : ميکردند؛ بــه فرانسـه درجـواب گفتـند اداره بانهايت متانت وزيرکی ومهارت جلسه را"حقيـقتا

عـربی بفـرانسه پيداشـده اسـت بـه اعليحضرت برادرعزيزم بگويـم کـه متاسـفانه سـوءتفاهمـی درتـرجمه از
بلـکه درايـنجاتکيه صحبـت برکشورهای غـربی  ايـران نبود؛ رئيـس جمهـوری مصـر؛ معـاون  منظـور و

ولی نزديک  ؛مـردانه ايـن صحـبت راتـائيـدکـردوازتشـنج جلسـه کـاسـته شـد وسـپس انورسـادات مـرد .بـود
اين وجود خـوشبختانه  با .درسردخانه گذاشته شد "وقـتامـ بقـول انگليـس ها شـدن ايـران ومصـر؛

 .ايران و مصـربـرقـرارشـد دوسـتی نزديکی بين دورئيس کشــور همانطورکه ديديـم؛
 

که کنفرانس اسالمی تشــکيل شـد واعليحضـرت ملک فيـصل  نتيـجه کنفرانس سـران درربـاط ايـن شد
دبيـرخانه کنفرانس اسالمی  اختيار  تمـام شـده بود دروکـاخ بزرگی راکه تازه درريـاض سخاوت کردند

درکشورهای مختـلف از  " کنفرانس بعدا اين .تنگوعبدالرحمـان بـرياست کنفرانـس برگـزيده شـد و گذاشتند
آورد که  مرکزی برای اطـالعات بوجـود و  تشکيـل جلسه داد جمـله عربستان سعودی وپاکستان ومـراکش

 .بخصـوص بـرای آفـريـقا کمکـهائی گـرفت سلمـانان کمــک کند واز کشــورهای نـادار؛رســيدن به حقـوق م
 .کنفــرانســی بـود بطــوريکـه ديـديـم اين پـادشـاه ايـران بود که پـايـه گـذارچنيـــن
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