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 «الملليخاطرات يك داور بين»
 

  )گونار الگرگرن(

 

 

در اسدددتمهلم نددد   2121او   18روز  

دن ت آممم. در پتيتن دن رسدتتن، پدا از 

من امتحتنت  ورودي دانشگته، انتما گذران

ن  تحص ل در ريتض ت ، فلسده  و اقتصدتد 

س تسي و سپا ندد  تحصد ل در رشدت  حقدو  

ام را كدد  در پددرداختم. دوران دانشددگتهي

ن  اتمتم رستنمم، ن  كترآموزي  2181ستل 

آوردم. در سدتل قضتيي در دادگته نخش روي

                                                                        

.  اي است نراستس مصتحب  آرويدم مت  ويراست  شمه مقتل

از »نت گونتر الگرگرن تحدت نودوان  (Arvid Lagercrantz)الگركرانتا

 Personhistorisk Tidskriftكد  در مجلد  « اين دادگاه به آن دادگاه

گونتر الگرگدرن اولد   چتپ شمه است.  4-82، صص 1222ستل 

رئ ا ديوان داوري دنتوي ايران د ايتال  متحمه نود. اصل 

 An“مقتل  ن  زنتن سوئمي است و مت  انگل سي تحت نودوان 

Old Judge Remembers”  نت هممتري نخش ترجمد  ديدوان ند  فترسدي

نرگردانمه شمه است. اي  ترجمد  ندت پ شدوهتد و اجدتزه 

 ت.قتضي الگرگرن انجتم گرفت  اس

. Gunnar Lagergren. 
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، حرف  واقعي خود را ن  نووان قتضي 2142

در استمهلم  (Svea)دادگته پژوهش اسويت در 

 آغتز كردم.

، وزير مختتر 2148د در مته دستمبر 2 

ن  ندتم آرويدم ريمهدر   سوئم در نرل 

(Arvid Richert)  از دادگددته پددژوهش اسددويت

نتزديم كرد. وي در جستجوي سرپرست جميمي 

نراي نخش )ب( نمتيومگي س تسدي سدوئم در 

ن ويران شدمه نرل  نود ك  در اثر نمبترا

نود. نخش )ب( مسدوول تعهدما  سدوئم ند  

كشورهتي ديگدر « كشور حتفظ موتفع»نووان 

در آلمددتن نددود. ريمهددر  موضددو  را نددت 

، رئ ا دادگته (Birger Ekeberg)ن رگر اك  نري 

پژوهش در م دتن گذاشدت. در نت جد  ايد  

گهتگو پست مزنور در نرل  ن  م  پ شوهتد 

ت ظرف يك ههت  شم. پتسخ دادم ك  قرار اس

هتي كدتمال  متهدتوتي ازدواج كوم و نرنتم 

نت رفت  ن  نرل  در زمتن جوگ دارم. ندت 

اي  حتل، پا از مشور  نت ندتمزدم ن ودت 

تصم م گرفت م ن   (Nina von Dardel)فون داردل 

نرل  نرويم. نلدي رغدم آن كدد  در كل د  

موارد ديگر ن  همسدر و فرزندمان پرسدول 

                                                                        

. Berlin. 
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تزه رفدت  ند  نودوان ه أ  نمتيومگي اجد

شم، قدرار شدم كد  ن ودت همراه داده نمي

 همراه م  ن تيم.

تعهددما  سددوئم در ايدد  نمتيوددمگي،  

مسوول ت حهتظدت مودتفع هلودم و همنود   

آرژانت  ، ممزيك و شدوروي ندود و مدمتي 

نعم، حهتظت موتفع فوالنم ن ز ند  وظدتي  

آن افزوده شم. طبعت  نخش نممه كتر مرنوط 

زيرا حتي قبل از جوگ حمود  ن  هلوم نود،

نهر هلومي در آلمتن مق م نودنم  422.222

و نس تري از آنتن نالقموم نودنم در همتن 

جت ادام  اقتمت دهوم. كدتر نخشدي نر در 

نخش مت رس مگي ند  امدور فدوري كوسدولي 

نددود. نددراي م ددتل، نتيددم نددراي تمميددم 

گذرنتم  اتبت  هلومي و درخصدو  مدماركي 

دواج، طال  و متترك فو  از قب ل ممارك از

كرديم؛ ن  ندالوه، شمگتن، ن  آنتن كمك مي

در مواردي كد  يدك تبعد  هلوددم دسدتگ ر 

كدرديم و شم، نتيم در محتكمت  كمدك ميمي

نمدوديم. مشتور حقوقي نراي او تدأم   مي

همنو   ن  نمه زيتدي افراد توگمسدت كد  

كردنددم كمددك نقددمي ندد  مددت مراجعدد  مي

تفظ مودتفع، و كشدور كرديم. كشورهتي حمي
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مت ك  يمي از آنتن نود و همنود   صدل   

المللي ن  طور مورم از اردوهدتي سرخ ن  

زنمان تن جوگي و محل نگهماري زندمان تن 

را  2111كشورهتيي ك  كووانس ون ژنو ستل 

رنط پذيرفت  نودنم نتزديم در موضونت  ذي

كرديم. شوروي جزو اي  كشدورهت نبدود. مي

شددمگتن غ رنرددتمي هدد   شتدر مددورد نتزدا

اي ندراي رسد مگي مقررا  كتمال  تعري  شمه

ن  وضدع آندتن وجدود نماشدت، امدت اگدر 

دانست م ك  شخص مع ودي در كدمام اردو مي

است، اممتن موفق ت در رس مگي ند  كدتر  

شدم ندت شدخص وجود داشت. در آن صدور  مي

مورد نرر تمتس گرفدت و ندراي او غدذا و 

ستتد. از طرف ديگر، هتي پستي فرحتي نتم 

هددتي هددتي انددمام، اردوگتهندد  اردوگته

نددتنودي در لهسددتتن، مًلقددت  هدد   نددو  

 دسترسي وجود نماشت.

در نرل  سدتل سدختي ندود.  2144ستل  

كردنم هت شهر را نمبتران ميشبهت انگل سي

هددت، و ايدد  نرنتمدد  هددت امريمتييو روز

شدم. ند  تقريبت  ن  طدور مدورم اجدرا مي

هر  پوتهگته زيرزم وي موتسدبي دستور ريم

در محوط  نمتيومگي ستخت  شدمه ندود كد  
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نر اصدتنت مسدتق م گلولد   البت  در نرا

مقددتوم نبددود، امددت از سددتير جهددت ، 

نخش نددود و چوددمي  اتددت  داشددت. رضددتيت

د ريمهر  همنو   قصر كوچمي ن  ندتم آلت

و نرل ،  واقع ن   درسمن Döbeln)-(altدونل  

هت را در   قرار شم شد اجتره كرده نود ك

آنجت سپري كو م. ندمي  ترت د ، هدر روز 

ك لدومتر راه  222صبح نتچتر نوديم حمود 

را نت اتونوس يت اتومب ل طي كو م و نصر 

همددتن مسددتفت را نرگددرديم. ن وددت اغلدد  

اوقت  در نرل  نت مت نود، چون ن  نووان 

توهت همسدر حتضدر در نمتيودمگي، مسدوول 

پرسول و ن ز ندراي  آشپزختن  خ ري  نراي

هتي مستفر و يت ن تزموم كمك ندود. سوئمي

متنميم طبعت  گتهي اوقت  شبهت در نرل  مي

و در اي  گون  مواقع، ش  را در ستختمتن 

نمتيومگي هلوم ك  هووز آس   نميمه نود، 

گذرانميم. در اي  ستختمتن، دفتري ند  مي

نددالوه چوددم اتددت  در اخت ددتر داشددت م و 

شددم، لبددتس ًددر كشدد مه ميهرگددته آژيددر خ

پوشدد ميم و راهددي پوتهگددته زيرزم وددي مي

شميم. سر راهمتن ن  نددمه زيدتدي سوئم مي

                                                                        

.  Dresden. 
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هدتي خورديم ك  نتزم پوتهگتهآلمتني نرمي

نمومي ندزر  زيرزم ودي نودندم و وسدتيل 

نردندم. آن وقدت ضروري خود را همدراه مي

كدرديم كد  شدم و حدا مينمبتران آغتز مي

لرزد. پدا از پتيدتن زم   زير پتيمتن مي

آمميم ندت حمل ، از پوتهگته ك  ن رون مي

انگ زي مواجدد  هتي وحشددتوتك و رقددتصددحو 

هتي زيتدي غدر  آتدش و دود شميم: ختن مي

نود و مدردم، از جملد  كودكدتن در حدتل 

فريتد زدن. تت آن زمتن، نرل  كم و ند ش 

ديگر كتمال  ويدران شدمه ندود و ند  شدهر 

متر از همد ، در اشبتح شدبتهت داشدت. ند

ديدميم و هدت را ميهتي مهتدتني ويرانيش 

هت و لرزيمن صماي فروريخت  سهتل پشت نتم

شدو ميم. انگدتر اي را ميهتي كركرهپوجره

 ك  در نتلم واقع نبوديم.

خواستوم ند  صدور  هر وقت متهق   مي 

هتي گسترده نمبتران كووم، انتدما گلولد 

رل  آن ريختوم ك  اهدتلي ندمووري فرو مي

 ”Weihnachtsbäume“را درخددددددت كريسددددددما 

هت در فواصل نتم منم. قرار نود ك  نم مي

هتي موور نر زم   اصتنت كوم و اي  گلول 

اي اگر در آن زمتن كسدي در چود   موًقد 
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شدم و سوار اتومب ل نود، نتيم متوقدد  مي

كرد ك  زير پلي پوته نگ رد و يدت سعي مي

نمون ترديدم،  روي زم   كتمال  دراز نمشم.

شميم و دسدت در نعضي مواقع دچتر وحشت مي

كم در دو مورد ك  نراي سركشي ند  اردوي 

اسراي جوگي رفتد  ندوديم، اتومب دل مد  

مورد اصتنت واقع شم، حدتل آن كد  پدرچم 

سوئم روي سق  آن نقتشي شمه نود. در يمي 

هتي مسلسدل جلدوي از اي  دو مورد، گلول 

د و در مدورد اتومب ل ن  زم   اصتنت كدر

هت ن  خًت رفدت و مد  ندت دوم ن ز گلول 

اي شمم و پودته گدرفتم. سرنت وارد مزرن 

 آيومي نود.وضع ت نس تر نتخو 

مت جوان و نتروح   نوديم و كتمال  از  

م زان خًر آگدته نبدوديم. تدتزه ازدواج 

كرده نوديم. اي  نو  كتر كتمال  ندت كدتر 

يدك ام ك  ارائد  گدزار  دنددتوي در قبلي

دادگته سوئمي نود، كدتمال  تهدتو  داشدت. 

هتي شدم، جتذند شتيم توجهي ك  ن  مدت مي

خت  خدود را داشدت. پدا از مددمتي، محدل 

كترمتن ن دز در ندرل  در اثدر نمبدتران 

ويران و نت ختك يمستن شم. سپا، نخش )ب( 

موتقدل  (Wannsee)ن  محل ديگري در وانسدي 
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گرديم. ستختمتن آنجت ن ز هدمف نمبدتران 

اي كوچدك واقع شم و سوخت. آن وقدت ختندد 

ارنتني در نزديمي قصر ريمهر  نراي خودم 

پ ما كردم و همراه كل د  كترمودمانم در 

نمة مدت شدتيم كدال  ند  آنجت مستقر شمم. 

 رس م.چهل، پوجته نهر مي

در آلت د دونل ، ريمهر  طبعت  نسدبت  

ن  ستيري  ارشميت داشت و يك م ز خصوصدي 

در اتت  نتهترخوري ن  وي  نت يك پ شخممت

اختصت  داده شمه نود. گهگته وزير مختتر 

كرد. امت نق   مت را ن ز سر م ز دنو  مي

و م  پا از مدمتي  (Dannfeldt)سرهوگ دانهلت 

كوچمتر مسدتقلي در كدتپو  ن  ختند  هتي 

(Caputh)  ،ك  درست ن رون ندرل  واقدع ندود

نقدددل ممدددتن كدددرديم. در آنجدددت از 

توانست م شدتهم نمبدتران ميهتيمتن نتغن 

نرل  نتش م. يك نتر كد  ندرادر همسدرم، 

، سرت پ ن دروي (Folke Barkman)فولك نتركمتن 

هوايي، ن  ديمار مت آممه نود؛ صبح جسدم 

 خلبتني را در نتغن  پ ما كرديم.

در نرل ، نت مقتمت  نلومپتي  س تسي  

آلمتن تمتسي نماشتم، امت غتلبت  نت رئ ا 

و ندت رئد ا  Auswärtiges Amtدر اداره حقوقي 
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تشريهت  تمتس داشتم ك  جزو ستير وظدتي  

هددتي هتي ه أ خددود در نگهددماري سددتختمتن

دار ديپلمتت ددك كشددورهتيي كدد  مددت نهددمه

مك مينمتيومگي كدرد. شتن نوديم ن  مدت ك

هم   شخص نود ك  مضتفت  ترت   گردهمدتيي 

هتيي را ك  هووز در ندرل  معمود ديپلمت 

داد. هوگتمي ك  در نرل  نودم، مينودنم، 

ك  حدماقل  (Adlon)مت غتلبت  در هتل آدلون 

از آسدد   محهددو   2144در سرتتسددر سددتل 

 كرديم.متنم، مالقت  مي

در آن سددتل، نددرادر نددتتوي ن وددت،  

ن ددز در  (Raoul Wallenberg)رائددول والوبددر  

نرل  ن  ديمن مت آمم. دولت سوئم وظ هد  

نراي تال   (Budapest)خً ر رفت  ن  نوداپست 

جهت نجت  يهوديدتن مجترسدتتن را ند  او 

محول كرده نود، حتي پرزيمنت روزولت ن ز 

كدرد. اك در از اي  اقدمام پشدت بتني مي

يهوديتن نواحي روستتيي، پ ش از اي  ند  

انزام شمه نودنم، امت   (Auschwitz)آشوويتا 

نهددر در نوداپسددت نددتقي  822.222حددمود 

هتم ژوئ د  متنمه نودندم. را ئدول روز ه

ن  نرل  وارد شم و متوج  شميم كد   2144

قصم دارد دو ش  در كدتپو  نمتندم، چدون 
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نگران نود ك  رهسدپتر مأموريدت نس تر دل

خود شود نوتنراي ، فقط يك شد  ندزد مدت 

متنم. آن ش  ن ز حمل  هوايي شم، ولي مت 

ن  زيرزم   رفت  نوديم. رائول نس تر ن  

هم داشت و فدردي ندود مأموريتش احستس تع

هت، سراپت شدو  و شدجتنت، سرشتر از ايمه

نس تر نت استعماد و ستزمتنمهي كترآمدم. 

نگرم شتيست  است اكوون ك  ن  آن زمتن مي

نگويم ك  رائول شخص موتس  نراي مأموريت 

 ك  ن  وي سپرده شمه نود.دشواري نود

كددد  اولددد    2144اكتبدددر  24روز  

دن ت آمم، م  ن   ن  (Nane)فرزنممتن نتن  

رائول در نوداپست تله  كردم و خبر دادم 

ك  خواهر  و م  صتح  اول   فرزندم خدود 

ايم. امددت نعددم از آن، ديگددر از او شددمه

خبري نشم، آن ممتلم  تلهوي آخري  ندتري 

نود ك  مد  اممدتن تمدتس ندت رائدول را 

داشتم. سرنوشت رائول نراي هم  خدتنواده 

لدذا  2گذاشدت. انگ دز نرجدتياي غمواقع 

                                                                        

ند  نودوان  2144( در ستل 2121-2141رائول والوبر  ) .1

دن ر اول نمتيومگي س تسدي سدوئم در نوداپسدت موصدوب و 

مأمور شرو  نمل ت  نجت  يهوديتن مجترستتن شم ك  توسدط 

ن روهتي ه تلري ن  اردوگته  آشوويتا در جودوب لهسدتتن 

شمنم. والوبر  ندت صدمور اورا  نبدور دولدت ه ميفرستتد

سوئم و گهگته نت توسل ن  اقمامت  غ رنتدي موجد  نجدت  
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نراي م  حتيز اهم ت نود ك  اول   رئد ا 

دوسددتتن  موسسدد  حقددو  نشددر و حقددو  نو 

نتشدم.   (Lund)رائول والوبدر  در لوندم 

نتگهت  نمتنم ك  نتن  اكوون همسر كدوفي 

 نوتن دن ركل ستزمتن ملل متحم است.

د جوگ ك  پتيتن يتفت، م  نضددوي از 1 

ن تزي  انضتي يك نمل ت  نر م نجت  نودم.

ن  گهت  ن ست ك  در كشورهتيي كد  توسدط 

هددت اشددشتل شددمه نودنددم، كمبددود آلمتن

وحشتوتكي از هم  چ ز حتكم نود، و قدرار 

)نجدت   Rädda barnenشمه نود موسس  ردانترن 

كودكتن( ستون امدمادي نر مدي ند  مقصدم 

مجترستتن ترت   دهم كد  در مددته فوريد  

، ظددرف مددم  كوتددتهي پددا از پتيددتن 2141

كدتم ون  82هت انزام شود. مدت ندت صومتخ

ت  دارو و آذوق  رهسدپتر شدمه  122حتمل 

                                                                                                                                                          

، ن روهدتي 2141حماقل صمهزار يهودي شم. در ژانوي  ستل 

شوروي وارد نوداپست شمنم و والوبر  را دستگ ر كردنم و 

از آن پا نتپميم شدم و ند م قدرن تمدتم سرنوشدت او در 

هتم نتقي متنم. سدرانجتم در ندوامبر سدتل اي از انهتل 

، آلمستنمر يتكوفل  رئ ا كم سد ون ريتسدت جمهدوري 1222

روس   نراي تحق ق درنتره سرنوشت والوبر  انالم كرد كد  

ن  نحو غ رقدتنوني و ند  اتهدتم واهدي  2141وي در ستل 

جتسوسي دستگ ر شم و ن  مم  دو ستل و ن م زنماني نود و 

ان مخوف ل ون تنمت در مسدمو اندمام در زنم 2141در ستل 

 شم.

. Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund. 
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نمة مت كال  شصت تدت ههتدتد نهدر نوديم و 

دانست م ك  رسد من ند  نوداپسدت نود. مي

دشوار است، ن  نلدت ندوران و نعدم سد ل 

العتده دشوار شم، ن  طوري ك  كترمتن فو 

هت ندت يمدميگر قًدع و يدك تمتس اتومب ل

هددت  ون ن ددز واژگددون شددم. آلمتنيكددتم

نالفتصددل  ظددتهر شددمنم و كوشدد منم كدد  

هتي نبتتي را ندت خدود نبرندم، كد  روغ 

شددتيم قتنددل نخشددش نددود. امددت سددرنتزان 

اششتلگر امريمتيي ن  زودي وارد شدمنم و 

هتي از دست رفتد  ند  در نتزيتني محمول 

هت طي جودگ، مت كمك كردنم. نس تري از پل

ر اثر س ل ويدران شدمه و نعضي از آنهت د

 نود.

امت نتالخره ن  وي  رس ميم، از مدرز  

مجترسددتتن و در طددول راه تددت نوداپسددت، 

آموزان پرچم ن  دست ايستتده نودنم. دانش

شددركت در تحويددل آذوقدد  و دارو نسدد تر 

نخش نود. نميهي است يك نتمل موثر در لذ 

ام ن  شركت م  در اي  گروه انزامي، نالق 

ن شتر درنتره سرنوشت رائدول  كس  اطالنت 

نود. اگرچ  نت چوم نهر از انضدتي دولدت 
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مالقت  كردم، امت موفق ن  كس  اطالنت  نت 

 ارزشي نشمم.

د نعم از مأموريت نرل ، ند  خدممت 8 

در دادگته پژوهش نتزگشتم. امت وقت نراي 

هتي ديگر ن ز داشدتم. مقدر اتدت  فعتل ت

اي   المللي نتزرگتني، در پتريا نود.ن  

هدتي گسدترده داوري دار فعتل تاتت  نهمه

المللي نود و هرگته راجع ن  اختالفت  ن  

توانستوم راجع ند  گدزيوش سدر طرف   نمي

هتي ملدي داور ن  توافق نرسوم، از كم ت 

كردنم ك  كسي در كشورهتي مختل  تقتضت مي

را ن  آنهت پ شوهتد كوم. هرگته از سوئم 

كردنم ا پ شوهتد ميشم، غتلبت  مرتقتضت مي

و لذا م  كرارا  ن  نووان داور ن  پتريا 

هدتي رفتم. در آنجدت ندت سدتير فعتل تمي

المللي نتزرگتني ن ز آشوت شدمم اتت  ن  

و ن  داليلي، ن  خصدو  ندت گروهدي تمدتس 

ا  تدموي  واژگدتن نرقرار كردم ك  وظ ه 

مل و نقدل، نتزرگتني ن   المللي ندراي ح

و  (fob)« فددوب»ز قب ددل يعوددي اصددًالحتتي ا

و غ ره نود. م  نضو آن گدروه  (cif)« س  »

اي و پا از ممتي رئ ا گروه شمم. مجموند 

از تعددتري  ايدد  اصددًالحت  را ندد  نددتم 
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“Incoterms”  ، موتشر كرديم. در سراسر آن مم

شدمم. در م  ن  نووان داور ن ز نتمزد مي

نسدد تري از شددهرهتي مختلدد ، از قب ددل 

 كلدد ، لوددمن، خ،زوريدد كپوهددت ،

جلسدد  داشددت م.  و ويدد  دوسددلمورف

نت جدد  ايدد  شددم كدد  داراي هممددتران و 

دوستتني در چومي  كشور شمم و هر آشوتيي 

 شم.موجر ن  آشوتيي ديگر مي

اي  مسأل  اهم ت داشت ك  داوران در  

جتيي تشم ل جلس  دهودم كد  نتوانودم در 

ي داشدت  ن   حتل نت يمميگر اوقدت  خوشد

هتي نتشوم، يعوي ترج حت  شهري ك  نرنتمد 

هتيي ندت غدذاي موس قي، نتل  و رسدتوران

نتلي داشت  نتشم. نودتنراي ، مدت غتلد  

اوقددت  در كپوهددت  نددوديم و از طريددق 

توانست م غتلبت  ن  سدتختمتن آشوتيتنم مي

دادگته پدژوهش، و يدك مرتبد ، حتدي ند  

ت  ستختمتن ديوان نتلي كشور دسترسي داشد

 نتش م.

                                                                        

. Copenhagen. 

. Zurich. 

. London. 

. Cologne. 

. Düsseldorf. 

. Vienna. 
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هدتي د يك نتر م  ند  موسسد  پژوهش4 

حقوقي والوبر  دنو  شدمم كد  رئد ا آن، 

گته پدژوهش  ن رگر اكد  ندري، رئد ا داد

اسويت و يمدي از انضدتي موسسدد ، اوسدت  

وزير خترج  وقدت ندود.  (östen Undén)اونمن 

اك  نري ن  م  گهت كد  شدو مه اسدت مد  

سرگرم تموي  واژگدتن نتزرگدتني هسدتم و 

زود ك  اگر نتوانم مًلبي حتوي مقتيس  اف

معتني واژگتن در كشورهتي مختل  نوويسم، 

م ال  يك مًتلع  تًب قي ن  زنتن انگل سي، 

موضو  جتلبي خواهم نود. از اي  پ شوهتد 

هتم ندرايم  اظهتر قمرداني كردم، امدت گ

دشوار است ك  اي  كدتر تحق قدي را دسدت 

. توهت در اتت  مًتلع  خودم انجدتم دهدم

ولي قتضي نزيز م ، » آن وقت اونمن گهت: 

كو م نراي اي  كتر يك ن  شمت پ شوهتد مي

ستل در رم و يك ستل در پتريا وقدت صدرف 

انگ ز ، اي  پ شدوهتد چودتن وسوسد «كو م

نود ك  ديگر نتوانستم در نرانر  مقتومت 

كوم. نمي  ترت  ، مت ندت سد  فرزندممتن 

آنجدت نتزم رم شميم و اوقت  خوشي را در 

 گذرانميم.



 

  111 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

كوم كد  طدي آن سدتل، جدز تصور نمدي 

همراهي كردن ن ودت چودمان كدتري انجدتم 

داده نتشم. ن وت ن  هور نالقمودم ندود و 

مقمار زيدتدي هدم ند  مد  آموخدت، امدت 

اي در هوگتمي ك  ن  پتريا رفت م و ختند 

شمم جبدران  ورستي اجتره كرديم، مجبدور 

ام را نمددوم. سددرانجتم، كتددتني توبلددي

 رنتره حقو  ن ع تموي  كردم.د

د كتر نعميم مدأموريتي ند  نودوان 1 

الًدتر  ندود. جبل (Tangier)قتضي در طوجد  

(Gibraltar)  البت  متعلق ن  انگلستتن اسدت و

الًدتر  در طوج  در ضلع جووني توگد  جبل

، 2121واقدع اسدت. در سدتل  كشور مراكش

ويلهلم دوم امپراطور آلمتن نت ديمار از 

هت شدمه ندود، تنث نگراني انگل سيطوج  ن

اي توپمار ن  اقدتدير نتوچ  2122در ستل 

(Agadir)  فرستتده نود كد  آن شدهر ن دز در

هت مراكش واقع است. در نت جد ، انگل سدي

طرف اندالم كوودم و خواستوم طوج  را نيمي

المللددي آن را ندد  صددور  يددك شددهر ن  

درآورنددم. چوددمي  دولددت از پ شددوهتد 

متيدددت كردندددم و پدددا از انگلسدددتتن ح

                                                                        

.  Morocco. 
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تأخ رهتيي ك  در اثر جوگ جهتني اول طدي 

پميم آمم، اي  پدروژه  2124-2123هتي ستل

آمتده اجدرا گرديدم. در آن  2111در ستل 

تدت  22هتي زمتن دولتي متشمل از سركوسول

المللدي و ن دز كشور و يك ستزمتن ن   21

المللي و يددك دادگدته يك ن روي پل ا ن  

ي رس مگي ن  كل د  اندوا  المللي نران  

دنتوي، ن  است وتي دنتوي كتمال  مراكشدي، 

يعوي دنواي اتبت  مراكش نل د  يمدميگر، 

 تشم ل شمه نود.

ن  م  تله   2118اونمن شخصت  در ستل  

كددرد و اطددال  داد كدد  مقددررا  در طوجدد  

تش  ر كرده، نمي  معوي ك  سوئم ن ز حدق 

ج  المللي طودارد يك قتضي در دادگته ن  

داشت  نتشم و از م  خواست ك  راجدع ند  

رفت  ن  طوج  فمر كوم. از نرر مد  كدتر 

جتلبي نود، نوتنراي ، حتي ندمون آن كد  

نمانم ك  طوج  دق قت  در كجت واقدع اسدت 

موافقت كردم. وقتي ك  ن  ختندد  آمدمم و 

متجرا را نراي ن وت شرح دادم، گهدت كد  

 ، اي؛ ندمي  ترت داي گرفت تصم م نتقالن 

ن  موقع نت هدر سد  فرزندممتن كد  حدتال 
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توانستوم ند  ممرسد  امريمدتيي طوجد  مي

 نرونم، نتزم آن شهر شميم.

طوج  در نسد تري اوقدت  م دل نهشدت  

نود، آفتتني و گرم، امت گهگدته دسدتخو  

شم. جدز اندراب و نرنرهدت، طوفتن ن ز مي

اي همددد  قمدددت  آدم، از جملددد ، ندددمه

نددمگي قلومرپ شدد  پولددمار در آنجددت ز

كردنم د چون در طوج  تقريبت  متل دتتي مي

 Conan)در كتر نبود د از جمل  كتن  دويل 

Doyle)1   و نترنددترا هددتت(Barbara Hutton)8  و

ام تل ايشتن، ك  مت ه   وقدت ندت آندتن 

آشددوت نشددميم و تمتسددي هددم نددت آنددتن 

 نماشت م.

اي در ايدد  دادگددته كدد  دو مرحلدد  

نهتي فرانس  ]نخست   و پژوهشي[ نود، زنت

هتي رسمي نود و م  طدي و اسپتن تيي زنتن

                                                                        

(، نويسدومه، كتشد  و 2122-2112ايمري  كتن  دويدل ) .2

ن، فرزنم آرثر كدتن  دويدل، نويسدومه سلسدل  اتومب لرا

 هتي پل سي شرالك هولمز.داستتن

(، وار  زيبتروي ثرو  نر م 2121-2111نترنترا هتت  ) .1

هدتي هتي وول ور  در انگلستتن. اي  ختنم ازدواجفروشگته

متعمد كرد و شوهرانش همگي هورپ شگتن معروف سد ومت يدت 

جتم هدم در توگمسدتي زاده نودنم و سدرانشتهزاده و نج  

دختدرك پولدمار » مرد. يدك فد لم تلويزيدوني ند  ندتم 

 راجع ن  زنمگي او ته   شمه است.« ن نتره
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در آنجددت خددممت  2111تددت  2118هتي سددتل

 كردم.

از سدهتر  سدوئم در  2111د در ستل  1 

ن  ن  م  تلهوي اطال  دادنم ك  قرار است 

، ندد  نددتم (Koblenz)ديددواني در كددونلوتا 

كم س ون داوري درندتره امدوال، حقدو  و 

شددود كدد   در آلمددتن، تشددم ل موددتفع

مأموريتش رس مگي ن  استرداد يدت غرامدت 

هت از كشورهتي تحدت اموالي نود ك  آلمتن

اشددشتل گرفتدد  نودنددم. تهسدد ر مجموندد  

مقررا  اي  ديوان كتر دشواري نود. قرار 

نددود ديددوان قضددتتي از سدد  كشددور نددزر  

متهق   و ن  همتن تعماد، قتضددي آلمدتني 

ي خواستوم س  قتضدداشت  نتشم. همنو   مي

طرف ن ز در كم سد ون داشدت  نتشدوم و ني

نرر نر اي  نود ك  قصر واقع در كونلوتا 

مقر دادگته نتشم. نمون آن ك  چودمان در 

 آن نتره ن وميشم، ششل را پذيرفتم.

ده سددتل آزگددتر در كددونلوتا خددممت  

كردم. البت  كترم تمتم وقدت نبدود. ند  

طور معمول س  ههت  در سوئم ندودم و ند  

پدرداختم و آن وقدت سد  تيم ميستير كتره

                                                                        

. Arbitral Commission on Property, Rights and Interests. 
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كدردم. نخدتطر ههت  در كدونلوتا كدتر مي

قت ن شدتري هم   س  ههت  هت، توانسدتم و

آيم ك  غتلد  صرف ختنواده كوم و يتدم مي

هت اوقت  در ختن  مششول كتر نودم و نند 

كردنم. در آن زمتن مت دور و نرم نتزي مي

چهتر فرزنم داشت م، فرزنم كوچمترمتن در 

 ن  دن ت آممه نود.طوج  

در آلمدتن البتد   (Saar)د نتح   ستر 1 

هم ش  موًق  دردسرآفريوي نوده اسدت. در 

، قرار شم ديواني نراي رسد مگي 2111ستل 

ستئل نتقين  پدتره متندمه در آنجدت اي م

تشددم ل شددود و توهددت قضددت  آلمددتني و 

طرف انضدتي فرانسوي، ن  نالوه س  قتضي ني

ت  ايتتل تيي ن  ديوان نتشوم. قتضي نرجس

ند  نودوان  (Roberto Ago)نتم رونرتدو آگدو 

رئ ا انتختب شم. انتما شتم نت شموهي در 

وزار  امور خترج  فرانس  در پدتريا ند  

مت دادنم. كوپ  مخصوصي در يك قًدتر كد  

رفت تمارك ديمه شم و در آن جدت ن  ن  مي

ن ز نت شتمي نس تر نتلي از مت پدذيرايي 

ر رفتتر نرانر ندود و كردنم، زيرا رسم ن

شم. اي  مسأل  نس تر حتيز اهم ت تلقي مي

 (SaarbrÜcken)نعمهت مت ن  ستر نروك  رفت م  
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ك  شهر چومان دلپذيري ن ست. هر وقت نرف 

آمم، ن  جتي آن ك  سده م نتشدم سد ته مي

نود و دل ل آن هم دود فراوان كترختنجت  

صددوعتي آن نتح دد  نددود. پددا از مراسددم 

متن فقت كرديم ك  آي   دادرسيگشتيش، موا

را در چوددتن ممددتني نوويسدد م. از ايدد  

گرفدت و گذشت ، اي  قب ل كترهدت وقدت مي

شم، الزم نود ك  حتي اگر دنوايي مًرح نمي

آيدد   دادرسددي تددموي  شددود. نوددتنراي ، 

تصم م گرفت م ن  ژنو نرويم، و در آنجدت 

 (Alabama)توانست م از اتت  مشهور آالنتمدت 

 متن شهرداري ك  نعما  نترهدت ند در ستخت

آنجت نتزگشتم، استهتده كو م. امدت حتدي 

يك پرونمه مرنوط ن  نتح د  سددتر هدم در 

 ديوان مت مًرح نشم.

د پ ش از اي ، متهق   غرني پ روز  3  

در جوگ نس تر نالقموم ن  استرداد اموالي 

نودنم ك  از طريق آزار و شموج  ن  صور  

، از قب ددل غ رقددتنوني تصددتح  شددمه نددود

مستشال ، موسست  تجتري، آثتر هوري، ستير 

هتي نتنمي. در صورتي اموال موقول و حستب

ك  متلي مهقود شمه نود، نتيدم نتندت آن 

شم. نوتنراي ، هر يك از غرامت پرداخت مي
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متهق   غرني قوان   استرداد اموال واقع 

در موًق  تحت اششتل خود، از جمل  ندرل  

، 2111ندم. در سدتل غرني را، تورد م كرد

قتنون متحمالشمل آلمدتن غرندي جدتيگزي  

اي  قدوان   گرديدم. ندراي اجدراي ايد  

نرنتمدد  فراگ ددر و غتلبددت  پ ن ددمه، از 

هتي نتدي آلمتن در مراحل نخسدت   دادگته

شدم، امدت ند  جدتي و پژوهشي استهتده مي

ديددوان نددتلي آلمددتن، دو ديددوان نددتلي 

عدمهت )ن استرداد اموال، يمي در هرفورد

 ( و ديگددري در نددرل  غرندديدر مددون خ

تأس ا شم. در اي  دو ديدوان، قضدت  دول 

طدرف متهق و آلمتن تحدت ريتسدت قضددت  ني

-2112ستل ) 11كردنم. نزديدك هممتري مي

( در هرفورد و مون خ خممت كردم كد  2114

قضت  ديگر سدوئمي ن دز در ديددوان ندتلي 

 نرل  غرني مششول نودنم.

يي كد  ندزد مراجدع تعماد كدل دندتو 

متهق   و نعمهت نزد مراجع آلمتني مًدرح 

پرونددمه  2.122.222شددم، حددمودا  سددر ندد  

فقدره  1222فقره و  4222زد؛ ن  ترت   مي

                                                                        

. Herford. 

. Munich. 

. West Berlin. 
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در مراحل نتلي رس مگي در هرفورد/ مون خ 

و نرل  غرني استمت  شم. در خور مالحر  و 

متي  خشوودي ندود كد  در هدر دو ديدوان 

شدد  اتهددت  ر ي نددتلي، قضددت  نمددال  هم 

داشتوم! دولت آلمدتن ند  نودوان غرامدت 

م ل دترد  4نتنت اموال مسترد نشمه حمود 

مترك آلمتن پرداخت. شتيست  اسدت اضدتف  

  كوم ك  صمرانرم ستنق آلمتن هلمو  كوهل

(Helmut Kohl)  چومي پ ش انالم كرد كد  دولدت

هت، نتزي ”Unrecht“آلمتن فمرال نتنت مرتلم 

 ك پرداخت  است.م ل ترد متر 212

، مأمور يك داوري در 2114د در ستل 1 

شمم. پ شد و  امدر در سددومتلي  سومتلي

استقالل يتفتد  چود   ندود كد  تأس سدت  

ند  يدك  نومري در پتيتخدت ]موگتديشدو[

شركت ايتتل تيي تعلق داشت. اي  تأس ست  

هت طبعدت  نتندت ملي شمه نود و ايتتل تيي

ا قرار شم كد  خواستوم، لذآنهت غرامت مي

م زان غرامت از طريق داوري تع    شدود. 

يددك قتضددي از ايتتل ددت و يددك قتضددي از 

سددومتلي نددود و مدد  ندد  نوددوان سددرداور 

                                                                        

. Somalia. 

. Mogadishu. 
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در كو دت  نرگزيمه شدمم. ند  ندتيروني

رفتم و سپا در يدك هواپ مدتي تهريحدي و 

نس تر زهوار در رفت  ن  موگتديشو پرواز 

ك   كردم، هواپ مت در جتيي نر زم   نشست

وصهي نهتدر از يدك زمد   فوتبدتل خدراب 

نرايش متصور نبود. همنو   كتش  ن  نمدل 

آمم ك  در تمتم شهر توهدت يدك هتدل ندت 

تهوي  مًبو  وجود دارد ك  موفق شدمم در 

 آن اطرا  كوم.

اول   نتري نود ك  سومتلي وارد يدك  

شم.  نوتنراي ، قرار المللي ميداوري ن  

ي آن كشدور نود كد  در محددل ديدوان ندتل

تشم ل جلس  ده م و م  ن ز درنتره اهم ت 

المللدددي در جلسددد  پترلمدددتن داوري ن  

سددومتلي سددخوراني كددوم. ندد  وارسددي 

هتي حهتري و جراثقتل و نردتير آن دستگته

پرداخت م تت ارز  آنهت را نرآورد كو م. 

جتيي ندراي وقتي مي خواست م شور كود م، 

تشم ل جلسد  ند  جدز اتدت  مدد  در هتدل 

اشت م. نوتنراي ، مت س  نهر قتضي ند  نم

نالوه يك موشي زن همتنجت روي تخدت خدواب 

م  نشسدت م و سدعي كدرديم مدت  حمدم را 

                                                                        

. Nairobi. 
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تور م كو م ك  نعما  در محل ديوان ندتلي 

قرائت شم. نعمهت ند  مد  گهتدد  شدم كد  

مبلشي ك  حمم داده نوديم توسددط سدومتلي 

 پرداخت شم.

نود ك  شدب  قدتره  2141د در ستل 22 

هوم ن  دو كشور تقس م شم. سرحما  ندمون 

است وت چومان مشدخص نبدود و كدل واقعد  

تجزي  تت حمودي نجوالن  صور  گرفت  نود. 

يمي از موتطق مورد موتقشد ، نتح د  ران 

نزديك اق تنوس هوم ند    (Rann of Kutch)كوچ 

نود. طرف   د يعوي هوم  و كراچي نمبئي

ر آنجدت كردندم كد  دو پتكستتن د فمر مي

ذختير نهتي وجود دارد و در نت ج ، ممام 

نر سر اي  موًقد  جدر و نحدث و موتقشد  

گرفت ك  موجر ند  جوگدي شدم كد  در درمي

آغتز شم و ن  مم  س  مته  2111نهتر ستل 

 Harold)ادام  يتفت. آن وقت هرولم ويلسد  

Wilson) وزير وقدت انگلسدتتن مماخلد  نخست

هدتر داشدت  كرد و مًلبي ن  اي  مضمون اظ

كوم شدمت ند  قدمر كدتفي ك  حتال حدا مدي

ايدم و هتي جميدمتتن را آزمدتيش كردهسالح

نرد، نوتنراي ، اي  جوگ راه ن  جتيي نمي

                                                                        

. Bombay. 

. Karachi. 
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كوم ن  جتي اي  كتر ن  داوري پ شوهتد مي

متوسل شويم؛ و طرف   هم موافقت كردندم. 

ندا نت ج  كدتر ند  نقدم يدك پ مددتن آتش

شدم ل يدك انجتم م و راجع ند  چگدونگي ت

 ديوان داوري تصم م گرفت  شم.

رفدت كد  طدرف   در انتما انترتر مي 

تال  كووم موتقشد  ف مدتن   را از طريدق 

مذاكره ف صل  دهوم، امت ن  طوري كد  در 

ام، ايد  هتي مشتن  دريتفت نس تري وضع ت

امر راه ن  جتيي نبدرد. آن وقدت طدرف   

آمددتده شددمنم كدد  موتقشدد  را ندد  داوري 

االجرا نتشم، ووم و حمم داوري الزمارجت  ك

توانسدت ك  در اي  صور ، ه   دولتدي نمي

اي را نددد  نحدددوي نگويدددم كددد  موًقددد 

انم. در دسدتمبر غ رمسووالن  واگذار كرده

نعدم از ن مد  شد   8، در ستنت 2111ستل 

 (Djursholm)ام در ديدورزهلم شخصي ند  ختند 

تله  كرد و گهت ك  مد  اوتتنددت دن ركدل 

ملل هستم! و از م  سوال كرد كد  ستزمتن 

آيت حتضرم ريتست يك ديدوان داوري را در 

دار شوم؟ موتقش  ن   هوم و پتكستتن نهمه

پتسخ دادم ك  اگرچ  حتال نصد  شد  اسدت، 

ولي آنقدمر ادب و نزاكدت دارم كد  اگدر 
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دن ركل ستزمتن ملل ن تز ن  خممت  م  در 

ام داشت  نتشم، پ شدوهتد او زم و  تخصصي

د نموم، نلم  نپذيرم. از قضت آنقمر را ر

حضور ذه  داشتم ك  در جت تقتضت كوم كد  

نراي رس مگي داوري از كتخ سدتزمتن ملدل 

در ژنو استهتده شود. در آن كددتخ تعدماد 

زيتدي اتت  و همنود   پرسدول و تسده ال  

ديگر وجود داشت و اوتتنت هم ندت تقتضدت 

 موافقت كرد.

  مدرا الزحمآن وقت اوتتنت موضو  حق 

مًرح كرد، ولي ن  او گهتم كد  در موقدع 

پردازيم و نتز او موافقت مقتضي ن  آن مي

هت داوري ند  كرد. مم  كوتتهي قبل، هومي

 از يوگسددالوي (Alec Bebler)نددتم الددك نبلددر 

تع د   كدرده نودندم. پتكسدتتن هدم يدك 

 Nasrollah)ايراني ند  ندتم نصدرن انتردتم 

Entezam)  آقتيدتن هدر دو  انتختب كرد. اي

از زمددتن خددممت در سددتزمتن ملددل كددتمال  

شدوتختوم و هدر دو قدبال  در يمميگر را مي

شوراي امو ت نضويت داشتوم و انترتم حتي 

يك نتر رئ ا مجمع نمومي شمه نود. هر دو 

يق نودندم.  افرادي نس تر تحص لمرده و ال

                                                                        

. Yugoslavia. 
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م  ن  نووان دست تر خدود، دكتدر گ لد ا 

كد  حقوقدماني نسد تر  را (Gillis Wetter)وتر 

اليق و صميق نود انتختب كردم كد  نعدمهت 

در چومي  پرونمه ن  م  كمك كرد. نق دمه 

م  اي  نود ك  كدتر نتيدم سدريعت  آغدتز 

شود، نوتنراي ، از طرف   دنو  كردم كد  

در ژندو  2111هرچ  زودتر يعوي در فوري  

مالقددت  كودد م. در اتددت  آالنتمددت مراسددم 

كدرديم. در آن اتدت  اي نرگزار افتتتح  

المللددي اولدد   داوري ن   2311در سددتل 

آم ز ن   انگلستتن و ايتال  متحمه موفق ت

انجتم شمه نود و در همتنجت ستزمتن صل   

 المللي تأس ا يتفت  نود.سرخ ن  

واقدع ت اي  است كد  داوري ن د  دو  

وه دسوت پرشمد »دولدت از زمتن قدميم يك 

وي ك  ستختمتن محل نوده، نمي  مع« و جالل

داوري از نرر سبك و اسلوب مجلدل اسدت و 

لذا نراي شركت در مراسدم گشدتيش ديدوان 

هددددت، خبرنگددددتران و داوري از ديپلمت 

ديگران دنو  شمه نود. شورهتي ممتم پشدت 

گرفدت، امدت مراسدم درهتي نست  صدور  مي

هت گشتيش، مراسمي همگتني نود و روزنتمد 

نم. مت سپا ن  درنتره آن قلم فرستيي كرد
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كتخ ستزمتن ملل رفتد م و دو روزي جلسد  

گذاشت م تت راجع ن  چگدونگي سدتزمتنمهي 

آي   رس مگي و نحوه تبتدل ممارك تصدم م 

نگ ددريم. در موتقشددتتي از ايدد  نددو ، 

اي در كدتر ن سدت، و خواهتن يدت خواندمه

طرف   نت يمميگر هم تراز و نرانرنم. هر 

انم. لدوايح دو طرف نالقموم ن  حل موتقش 

و ممارك هر دو طرف ن  طور همزمتن تسل م 

شود، امت اي  مسأل  ك  كمام طرف نتيم مي

اظهترا  شهتهي را در جلس  استمت  آغدتز 

 گردد.كوم، ن  ق م قرن  تع    مي

در مرحل  تبتدل لوايح و ممارك، مد   

و وتر در يمتيك موارد شخصت  در ژنو حضور 

مته سپتتمبر داشت م و سپا جلست  شور در 

هدتي آغتز شم. هر دو كشور ندت ه أ  2111

نمتيومگي نزرگي وارد شمنم ك  ند  توهدت 

اي اي حقوقددمان، نلمدد  نددمهشددتمل نددمه

نگتر و تتريخمان، نرتمي، ديپلمت ، نقشد 

غ ره نود. نميهي است نراي هم  جتل  نود 

ك  ممتي در ژنو سپري كووم و نسد تري از 

ه هوم در ستل آنتن قبل از تجزي  شب  قتر

نت يمميگر دوست نودنم و حتال فرصدت  2141

اي از ديمار مجمد پ ش آممه نود. م ال  نمه
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آنددتن سددتنقت  در انگلسددتتن دانشددجوي 

 دانشگته نودنم.

هتي طرف   دفتن ت  و مدمارك و نقشد  

خود را ارائ  كردنم و كل جريتن رسد مگي 

روز ن  طول انجتم م. مدت تدت  212حماقل 

ژوئ د   24ل نعدم، يعودي تدت تتنستتن ست

ن  جلست  ادام  داديم. هم  جلسدت   2111

 22.222روي نددوار ضددبط شددم و در مجمددو  

صددهح  صورتجلسدد  ته دد  گرديددم. نعددم از 

اتمتم دفتن ت ، مت از يمميگر جما شدميم 

و از مسدد رهتي مختلدد  ندد  وطدد  خددود 

 نتزگشت م تت درنتره قض   ن وميش م.

و در  ران كوچ ن مي از سدتل ن تندتن 

ن م ديگدر سدتل غدر  در سد الب ندود. در 

خواسدت ندوني نت ج ، يمي از دو كشدور مي

حقو  دريتيي نر آن انمدتل كوددم و كشدور 

ديگر، حقو  سرزم وي. نوتنراي ، هوگدتمي 

كدرديم، ك  مت راجع ن  اي  نتح   نحث مي

ش م. ندراي  نتچتر نوديم نس تر محتتط نت

داوري شدويم، اي  كد  مبدتدا دچدتر پد ش

مدتهي  »هوگتم اشتره ن  نتح د ، نبدتر  

هدتي االغ »و در ن   حدتل، نبدتر  « لذيذ

ندرديم. در ايد  كد  را ن  كتر مي« وحشي
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نود،  ن م  جووني ران كوچ متعلق ن  هوم

خواستتر  اي وجود نماشت. پتكستتنموتقش 

ن م  شمتلي نتح   ندود، امدت هودم ن دز 

د هم   خواست  را داشت. نتح   شمتلي مور

 م ل مرنع وسعت داشت. 8122نزا  در حمود 

نعم از ممتي ن  ژنو نتزگشدت م و آن  

خواهم ند  نهدع وقت معلوم شم ك  نبلر مي

خواهدم ند  نهدع ادنتي هوم، و انترتم مي

ادنتي پتكسدتتن ر ي دهدم و ر ي مد  هدم 

چ زي ن   اي  دو نود. آن وقت، گهتم كد  

اگر در چو   حتلتي ترت   ديگري از پد ش 

مقرر نشدمه نتشدم، نتيدم اك ريدت حتصدل 

تدوان را در غ ر ايد  صدور  نميگردد، زي

حمم صتدر كرد. گتهي اوقدت  ايد  اممدتن 

وجود دارد ك  پ شدتپ ش تدوافقي حتصدل و 

گهت  شود ك  اگر سد  نردر مختلد  وجدود 

داشت  نتشم، تصم م سرداور حدتكم خواهدم 

نود؛ امت در اي  دنوي چو   توافقي حتصل 

نشمه نود، و لذا، الزم ندود ر ي اك ريدت 

 حتصل شود.

يك ن  كشور خود رفت م و راجع ن   هر 

قض   انميش ميم و قدمري ن شدتر مًتلعد  

                                                                        

. India. 

. Pakistan. 
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كرديم و دونتره نتزگشت م، امت قض   ند  

همتن وضع گذشت  نود. هممترانم توهت ند  

نهع كشورهتيي ك  آنتن را نرگزيمه نودنم 

دادنم و م  ن ز موضع ن وتن   خود ر ي مي

را حهظ كرده نودم. وقتي نراي سوم   نتر 

شم. ن  ژنو آمميم، وضع ت داشت نحراني مي

ادام  كدتر ند  ايد  نحدو م سدر نبدود. 

تش  ري در اوضت  حتصل نشمه نددود و هد   

يك از مت از سر موضع پ ش   خدود كوتدته 

ن تممه نوديم. امت، يك ش  انترتم ن  م  

تله  كرد و گهت ك  اي  آخدري  مأموريدت 

خواهددم كدد  ندد  شمسددت نمددر اوسددت و نمي

م، نوتنراي ، آمتده است ندت ر ي ن تنجتم

سرداور موافقت كوم، مشروط ندر ايد  كد  

ر ي اول   او در حمم درج شود. در پتسدخ 

ن  او گهتم ك  ه   قواندم سدهت و سدختي 

راجع ن  رو  نگتر  مت  حمم وجود نمارد، 

لذا شتيم نتوان م مسأل  را ن  اي  نحدو 

حل كو م ك  انتما نرر نبلر درج شود، ن  

آن نرددر اول دد  انترددتم، و سددپا دنبددتل 

پ شوهتد م  و ن  دنبتل آن، ايد  نبدتر  

نرددر » از انترددتم كدد  پددا از خوانددمن 
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ن  نرر موافق رسد مه و « سرداور دانشموم

 كوم. آن را تأي م مي

در پتيتن، حمم نت دو ر ي موافدق در  

نرانر يك ر ي مختل  صتدر شدم. حمدم ند  

ًقد  درصم مو 12اي  معوي نود ك  تقريبت  

درصم آن ن   22مورد نزا  ن  هوموستتن و 

شم. پتكسدتتن شدرايط را پتكستتن داده مي

هت شدرو  ند  اغتشدت  پذيرفت، امت هودمي

كردنم. ترتهراتي هم در حوالي آن نتح د  

گرفددت، امددت  صددور  و هددم در دهلددي نددو

 (Indira Gandhi) يسددرانجتم ايوددميرا گتنددم

  مدت تصدم م ند» مماخل  و انالم كرد ك  

ايم، و لدذا نتيدم ارجت  ن  داوري گرفت 

كدتري كد  مدت «. حمم صتدره را نپدذيريم

كرده نوديم اي  ندود كد  ناليددم مدرزي و 

هت و چودم چ دز هت، اظهترا  ديپلمت نقش 

ديگر را مًتلع  و نررسي كدرده ندوديم و 

هت را مسدتحق اي  امر ن  توهدتيي، هودمي

 كرد. از طرفي، ن متلم ت كل آن نتح   مي

هت ن دز از آن رس م كد  پتكسدتتنينرر مي

كردندم نتح   نراي احشتم خود استهتده مي

داد، پل ا آنهدت اي روي ميو هرگته حتدث 

                                                                        

. New Dehli. 
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كرده و اي  امدر چوددتن امدتره مماخل  مي

محممي نر حتكم ت نسبت ن  آن ندواحي ند  

رفددت كدد  نددر مددمارك و مًتلدد  شددمتر مي

 درصم 22هوموستتن غلب  داشت. در نت ج ، 

نتح   ن  پتكستتن داده شم. آنگدته حمدم 

صددتدر شددم و در ايدد  مرحلدد  ن ددز كلددي 

تشريهت  نرگدزار گرديدم. قدرار شدم كد  

 422طرف   نعما  سرحم جميم را كد  حدمود 

ك لومتر طول داشت، تع د   كوودم. حدمود 

م لة نشتن  مرزي نص  شدم. الزم ندود  312

از ت رهتي نلوم استهتده شدود تدت در آن 

ك  ران كوچ تبميل ن  دريتچ   فصل از ستل

شود، ت رهت مشخص و مشدهود نتشدوم. در مي

هر حتل، طرف   ن  خوني از نهددمه تع د   

مرز نرآممنم و كل موتقش  طي مراسدمي در 

در دادگته پژوهش  2111سپتتمبر  11تتريخ 

 اسويت پتيتن يتفت.

 friendly“مد  نبدتر  )داوري دوسدتتن (  

arbitration” س مگي قدرار داده را شعتر رو  ر

هدتي نودم فعتل تنودم و اي  شدعتر ترج ع

مسددتمر مدد  در دنددتوي داوري شددمه نددود. 

دنواي ران كوچ اهم ت گدزيوش سدرداور را 

دهم. ندراي  اسدتس، در ن  روشوي نشتن مي
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غتل  موارد توافق نر سر اي  نمت  ندراي 

طرف   دشوار است. در اي  دنوي، قرار نر 

توانودم توافدق اي  نود ك  اگر طدرف   ن

كووم، دن ركل ستزمتن ملل سرداور را نص  

نمتيم. امت اگر ه دأ  داوري پدون نهدري 

طرف، ن  نالوه يدك نتشم، يعوي س  قتضي ني

قتضي از هر كشور طرف دنوي حضددور داشدت  

كوم، و اي  نتشوم، وضع ت نس تر تهتو  مي

همتن وضع تي نود ك  در يك دنددواي داوري 

حتد  شم  (Taba)  طتنت نعما  راجع ن  سرزم 

 ك  راجع ن  آن خواهم گهت.

، م  ن  نووان رئ ا 2111د در ستل 22 

دادگته پژوهش غرب سوئم موصوب شمم، امدت 

نتوانسددتم وظددتي  محولدد  را نالفتصددل  

دار شوم. توقد  رسد مگي در پروندمه نهمه

پددذير نبددود، نوددتنراي ، ران كددوچ اممتن

 نتچتر نودم كسددي را ند  نودوان جتنشد  

تع    كوم تت پرونمه ختتم  يتندم. امدت 

نعددم از آن، مدد  ندد  مددم  ده سددتل ندد  

در سوئم انزام شمم ك   (Göteborg)نوري يوت 

 نخشي نود.دوره خو  و لذ 

از ريتست اي  دادگدته ندزر  پدژوهش  

نردم، و قلمرو قضتيي مت از شدمتل لذ  مي



 

  111 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

را  (Halmstad)تت هتلمسدتتد  (Värmland)ورمالنم 

 21گرفددت. نددراي مدد  نتزديددم از درنرمي

اي تحت نرترتم جتل  ندود و دادگته نتح  

هتي پژوهشدي هر وقت الزم ندود در رسد مگي

كدردم. امدت ند  نواحي ديگر ن ز شركت مي

المللي ن ز هتي ن  طور همزمتن ن  فعتل ت

پرداختم. ن  نووان رئ ا دادگته پژوهش مي

 نرايم نسبتت  آستن نود ك  ن  نحوي معقول

ترت   مرخصي خود را نمهم. امددت هوگدتمي 

 (Marshal of the Realm)ك  ن  نووان وزير درنتر 

موصوب شمم، نتچتر نودم پ ش از مونم، از 

 گ ري كوم.سمت خود كوتره

د در دهتن  خل ن فترس سد  جزيدره 21 

تود  ندزر  و  كوچك ن  استمي انوموسدي،

وجددود دارد. ايدد  جزايددر  تودد  كوچددك

انگل ا نودنم، تت اي  ك  در  الحمتي تحت

ظدتهرا  قدرار شدم  2112نوامبر  82تتريخ 

هت جزاير را ن  انراب نتح   غرب انگل سي

خل ن فترس واگذار كوودم. امدت، يدك روز 

هت هودوز در ايد  قبل از آن، ك  انگل سي

هت جزاير را اشدشتل جزاير نودنم، ايراني

كردنددم. ن روهددتي انگل سددي مقددتومتي 

                                                                        

. Abu Musa. 

. Greater and Lesser Tumb. 
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هتي خدود را كد  قدبال  سدالحنمردنم، چدرا 

 نومي كدرده نودندم. سدرهوگ قدذافينست 

(Colonel Khaddafi) ،در ل بددي  كدد  نسدد تر از

آنجت فتصل  داشت، از اي  كد  اندراب در 

اندم، هت زيدتن ديمهاثر اهمدتل انگل سدي

آننوتن خشمگ   شم ك  امت تز نر م نهتدي 

شددركت نددريت ش پترول ددوم را در ل بددي 

اقمام موجر ن  استهتده  مصتدره كرد. اي 

از شرط داوري در قدرارداد ند   ندريت ش 

 پترول وم و ل بي گرديم.

داد و قذافي مًلقت  ن  داوري ت  نمدي 

كدرد. در آن از هر نو  تمتسي امتودت  مي

وضددع ت، و نراسددتس موافقتوتمدد  داوري، 

المللي ن  توسط رئ ا ديوان دادگستري ن  

وب شدمم. نووان داور واحم در پرونمه موص

تصم م گرفتم ك  جلست  در كپوهت  تشدم ل 

شود و در آنجت پرونمه در غ دتب خواندمه 

مددورد رسدد مگي واقددع گرديددم. وضددع ت 

نتري نددود، امددت نددميهي اسددت كدد  تأسدد 

توان اجتزه داد كد  صدرفت  ند  دل دل نمي

غ بت يك طرف، پرونمه رهت شود. سعي كردم 

در ذه  خود مجسم كوم كد  اگدر نمتيودمه 

                                                                        

. Libya. 
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در داوري حضور يتفت  نود، در دفت   ل بي

گهت. داور واحم نودن واقعت  دشدوار چ  مي

نود، نوتندراي ، مد  دو حقوقدمان سوئمي 

 (Gillis Wetter)ند  اسدتمي دكتدر گ ل ا وتدر 

را  (Jan Sandström)و پروفسور يتن ستنمستروم 

 ن  نووان دن ر و مشتور ن  خممت گمتردم.

قدرار موقدت در ختتم  رسد مگي، طدي  

ر ي دادم كد  ل بدي  2118اكتبر  22مورخ 

امت تز ندريت ش پترول دوم را ند  صدور  

آم دز مصدتدره كدرده، غ رقتنوني و تبع ض

لددذا نددريت ش پترول ددوم مسددتحق دريتفددت 

غرامت است. پا از صمور قرار موقت، نتيم 

يتفت تت درندتره م دزان رس مگي ادام  مي

 غرامددت تصددم م گرفتدد  شددود، امددت در آن

مرحل ، ل بي ن  رس مگي پ وست و قض   نت 

 آم ز ختتم  يتفت.يك توافق مستلمت

، مدد  ندد  نضددويت 2111ددد در سددتل 28 

 ديوان اروپتيي حقو  نشر در استراسبور 

در آن سدمت  2133انتختب شمم و تدت سدتل 

نتقي متنمم. قضت  هر مدته يدك ههتد  در 

كردنم. نمون ترديم، ايد  آنجت هممتري مي

از نسددددد تري جهدددددت ، مأموريدددددت 

                                                                        

. European Court of Human Rights at Strasbourg. 
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تري  مأموريدت انگ زتري  و ارزندمهه جتن

، 2112همددد  نمدددرم ندددود. در ندددوامبر 

كووانس ون اروپتيي حقو  نشر در رم امضت 

شم. مورور از تأس ا اي  ديوان جلدوگ ري 

هتي وحشدتوتكي چدون رژيدم از نروز پميمه

آلمتن نتزي و رژيدم اسدتتل   در شدوروي 

اي پميدمه نهسد نود. ايد  كووانسد ون في

دهومه پ شرفتي مهدم موحصر ن  فرد و نشتن

الملل ندود. هممدترانم در تحول حقو  ن  

در استراسبور  همگي حقوقمانتني نرجسدت  

و هر كمام از يك كشور نضو نودندم. همد  

مت از اي  كد  در آن همد  مسدتئل ندو و 

نميع و ن  ويدژه در گسدتر  و حراسدت از 

وديم. حقو  نشر شركت داشدت م خوشدحتل ند

نراي م تل، اگر كسي راجع ن  محموديت نر 

آزادي ن تنش شمتيت كرده نتشدم و ديدوان 

شدود و آن را نپذيرد، حمم غرامت صتدر مي

در صور  لزوم، كشور مورد نحث ممل  اسدت 

قددوان   خددود را اصددالح كوددم تددت نددت 

كووانس ون موًبق گردد. يدك تهدتو  ايد  

 هتي ديگدر راجدعكووانس ون نت كووانس ون

ن  حقو  نشر اي  است ك  تصدم م دادگدته 

االجرا است. ندميهي اسدت ايد  موضدو  الزم
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توف قي نر م و تحولي نس تر حتيز اهم دت 

 است.

در  2134تت پدتي ز  2132د از ستل 24 

ددد ايددتال   وان داوري دنددتوي ايددراندديدد

گ ري متحمه خممت كردم. امت پا از كودتره

كد   هتيي راام، نتچتر نودم پروندمهرسمي

در استمت  متهوي آنهت شركت كرده ندودم، 

ن  پتيدتن رسدتنم. پ شد و  تأسد ا ايد  

، 12هتي دهد  ديوان چود   نددود: در سدتل

نهتيت نالقمودم ند  تقويدت هت نيامريمتيي

ن روهتي دفتني ايدران نودندم و يمدي از 

هتي اي  نرنتم  زير نرر گرفت  شوروي همف

ن ش  هت نت سرنتينود. ن  نالوه، امريمتيي

از حم ن  دگرگوني ايدران ند  يدك دولدت 

ممرن صوعتي كمك كرده نودنم. شته ن ز ن  

نووان حتكمي مسدتبم كد  نهدر  مدردم از 

شدم، ا  روز ند  روز ن شددتر ميپل ا مخهي

وضددع تي نددتگوار آفريددمه نددود. در سددتل 

، اغتشتشتتي در ايران آغتز شدم كد  2113

موجر ن  انتصتنت  و ترتهرا  ضمامريمتيي 

رديم. وضع ت شته ن  نحو روزافزوني ند  گ

، وي ايدران 2111خًر افتتد. در ژانويد  

 را ترك كرد و ديگر هرگز نتزنگشت.
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فوريدد   22يددك مددته نعددم در تددتريخ  

ن ]امدتم[ خم ودي  ، رهبر انقالب آيت2111

از پتريا وارد تهدران شدم و حدماقل يدك 

كوتن از او م ل ددون نهددر از مددردم شددتدي

. نعدم از مدمتي، شدته را استقبتل كردنم

نراي معتلج  در ن مترستتن ند  ن ويدورك 

قمام تحريدك نل د  ايدران  نردنم. اي  ا

تلقي شم و ن  تالفي آن، سهتر  امريمت در 

توسددط  2111نددوامبر  4تهددران در تددتريخ 

هت، دانشجويتن اي ن  گهت  خود ايرانينمه

مستقل، اششتل گرديم، امت اي  كتر ندمون 

 مه نود. پوجته و دو نهدرترديم، همايت ش

دد  د ديپلمت  و افدراد ندتدي امريمدتيي

 444گروگتن گرفت  شمنم و نمدال  ند  مدم  

حلدي روز در استر  نتقي متنمندم تددت راه

 پ ما شود.

آنن  نعم از اي  اششتل اتهت  افتتد  

اي  نود ك  كترتر رئ ا جمهور امريمت ن  

هتي ايدران در ايدتال  نووان تالفي دارايي

هدتي امريمدتيي در ه و ن دز در نتنكمتحم

خترج از آن كشددور را مسدمود كدرد. ايد  

م ل دترد  21هت حس  اظهتر كال  ند  دارايي

شم. كترتر همنو   ن  شدوراي دالر نتلغ مي
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امو ت ستزمتن ملدل متوسدل شدم. شدته در 

در قتهره درگذشت و پتي ز آن  2132ژوئ   

ستل جوگ ن   ايران و نرا  آغتز شم. اي  

تيع نتنث شم ك  ايران تن ن ش از پد ش وق

 متيل ن  مذاكره نراي حل نحران نتشوم.

در انتددما آلمددتن سددعي كددرد كدد   

م تنج گري كوم، امت موفق نشدم؛ آن وقدت 

متوسدل شدمنم و ايد   طرف   ن  الجزاير

 21امر موجر ن  حصول حل و فصل در تتريخ 

گرديددم. از آن جددتيي كدد   2132ژانويدد  

هددت ندد  هدد   وجدد  رانيهددت و ايامريمتيي

توانستوم نت يمميگر مالقت  كووم، پ ش نمي

العدتده از حصول حل و فصل، مدذاكرا  فو 

هدت دشواري صور  گرفت؛ م ال  اگر امريمتيي

ن  فرانسد  متوي ارائ  مي كردنم، نتيدم 

هت از محتواي آن شم تت الجزايريترجم  مي

سر در ن تورنم و آن گته مدت  نتيدم ند  

شدم، و الدي آخدر. امدت مد  ميفترسي ترج

اي حقوقمان اليدق و ديپلمدت  نرجسدت  نمه

الجزايري آمدمه نودندم و ندتالخره موفدق 

هتي الجزاير مقرر نمود كد  شمنم. ن تن  

هت نتيم آزاد شونم و هم وًور، از گروگتن

                                                                        

. Algeria. 
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نخش انرم اموال ايران رفدع انسدماد ند  

نمل آيم. همنو   قرار شم كد  ندراي حدل 

  موجود ن   ايران و ايدتال  كل   اختالفت

متحمه يك ديوان داوري نت نضويت س  قتضي 

امريمتيي، س  قتضي ايراندي و سد  قتضدي 

 طرف تشم ل شود.ني

طدرف متشمددل اول د  گدروه قضدت  ني 

، رئد ا (Pierre Bellet)يرنلد  نود از قتضدي پي

ستنق ديوان نتلي كشور فرانس ، ن  ندالوه 

آندتن قتضدي  دو قتضي سوئمي، ك  يمدي از

نود و ديگري خود  (Nils Mangård)ن لا موگترد 

 م  نودم ك  ن  ريتست ديوان موصوب شمم.

نخست نتيم ممتي وقت صرف شدور راجدع  

شدم. هد   سدتختمتني ن  آي   رسد مگي مي

هدتيي از نراي محل كتر نماشت م، امت نخش

كددتخ صددلح در الهدد  در اخت ترمددتن قددرار 

ق و طر  ديگر گرفت. دولت هلوم ن  آن طري

نس تر ن  مت مستنم  كرد و نعم از مدمتي 

اي را ن دز در اخت ترمدتن ستختمتن ممرس 

گذاشت ك  توانست م ن  آن جت نقدل ممدتن 

دانست م ك  انترتر ثبدت كو م. مًلقت  نمي

چ  تعماد پرونمه را نتيم داشت  نتشد م، 

 4222امت پا از ممتي معلوم شم ك  حدمود 
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اريم ك  در نت جد  پرونمه نراي رس مگي د

 مشمل نزرگي از نرر ستزمتني پميم آورد.

متيي و   نحث و مجتدل  ن   قضت  امري

دار نود و غتلبدت  ن دز ايراني توم و ن ش

هت يمي نعم از گذشت، امت پرونمهاز حم مي

شم. البت  نتگوارتري  ديگري حل و فصل مي

ن   4واقع ، حمل  ف زيمي دو قتضي ايراني

مت شتيم در ايوجدت لزومدي موگترد نود، ا

نماشت  نتشم ك  وارد جزئ ت  اي  واقعد  

 88شوم. احمتم اي  ديوان تت ن  حدتل در 

جلم چتپ شمه ك  نس تري از موضونت  حقو  

 گ رد.الملل را درنر مين  

فهرست مًتلبت  مهصل ندود، از جملد   

شتمل تقتضتي غرامت نتنت اموال ملي شدمه 

هدت، ز قب ل هتلهت در ايران د اامريمتيي

امت تزا  نهتي و غ ره د و ن ز درخواسدت 

م ل دترد دالري  22ايران ندراي اسدترداد 

شددم كدد  شددته پ شددتپ ش نددراي خريددم مي

                                                                        

مورور، آقتيتن دكتددر محمدود كتشدتني و دكتدر شده ع  .1

نتشدم كد  موضدو  مي 2134شه عي در واقع  سوم سدپتتمبر 

ريتست ديوان قرار گرفدت.  2134نتم  مورخ پوجم سپتتمبر 

نوگريم ن : گزار  آراي ديدوان داوري دندتوي ايدران د 

)مت  انگل سي(. آقتيدتن  131-138، صص 1ايتال  متحمه، ج 

نتمبرده ن ز نعم از نررسي فوري قض   توسدط ايدران ند  

ري ند  جدتي كشور فراخوانمه شمنم و داوران ايراني ديگد

 . ايشتن موصوب گرديمنم
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هواپ مت، تتندك و غ دره پرداختد  ندود، 

نمون آن ك  هرگدز تحدويلي صددور  گرفتد  

نتشم. پرونمه اخ ر تت ن  حتل حل و فصدل 

 نشمه، امت ديدوان ند  كدتر خددود ادامد 

انم و از دهم. نترهت قضت  جتيگزي  شمهمي

ن  نهر قتضي اول   توهت يك نهر هووز ن  

خممت اشتشتل دارد. انصتفت  نتيدم نگدويم 

ك  ريتست اي  ديوان نرد م ندت تعترضدت  

س تسي و احستسي ذاتدي آن، كدتري شدت  و 

كدد  از ايد   2134فرست نود. در ستل طتقت

وم از كترم 32گ ري كردم، حمود كتر كوتره

كردندم. كشور مختل  در آنجت خدممت مي 21

ديددوان ن سدت  1222در تتريخ اول ژوئ د  

 ستل فعتل ت خود را پشت سر گذاشت!

 2118و  2111هتي ستل د نعم از جوگ21 

ن   اسرائ ل و مصر، سرانجتم راجع ن  خط 

آتدددش ندددا توافدددق حتصدددل شدددم كددد  

در فراهم كدردن موجبدت   (Kissinger)ك س وجر

وثري ايهدت كدرده ندود و طبدق آن نقش مد

نا قرار شمه ندود كدد  سرتتسدر شرايط آتش

متعلدق ند  اسدرائ ل  ]شب  جزيره[ س وت

نتشم. متعتقبت  واقعد  شدتيتن تدوجهي در 

                                                                        

. Sinai. 
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رخ داد و آن ديمار ستدا  رئ ا  2111ستل 

نود. سدتدا  ندت  جمهور مصر از اورشل م

گرمددي مددورد اسددتقبتل واقددع شددم و در 

ق كرد. اي  امر فدتح پترلمتن اسرائ ل نً

نتب رواندط مصدر و اسدرائ ل شدم و مدم  

كوهدرانا  2113كوتتهي نعم، يعوي در ستل 

ن  ريتسدت  (Camp David)مشهور ن  كمپ ديويم

پرزيمنت كدترتر نرگدزار شدم كد  در آن، 

صلح تع د    جزئ ت  چترچوب نقدم پ مدتن 

پ مدتن  2111گرديم. در ستل نعدم، يعودي 

ترتر ن  نووان صلح در واشوگت  نت حضور ك

شتهم امضت شم. جزو شدرايط پ مدتن صدلح، 

قرار شم اسرائ ل از شب  جزيره س وت تدت 

نقً  سرحمي ك  ستنقت  سرحم مصر و فلسً   

الحمتي  پ شد   انگلد ا ندود و ند   تحت

موجوديددت داشددت،  2143و  2118هتي سددتل

نش وي كوم. ن  اسرائ ل س  ستل فرصدت نق 

  ند  آن تعهدم نش وي داده شم كنراي نق 

 نمل كرد.

كترهت نسبتت  نمون مشمل و دردسر پ ش  

نخش سرحمي وجود داشت كد   24رفت، امت مي

طرف   در مورد تع    خط مرزي نت يمميگر 

                                                                        

. Jerusalem. 
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نرر داشتوم. قرار شمه نود ك  مدرز اختالف

ك  طتنت  تت نتح   ايال  از نوار غزه

در آن واقددع نددود ادامدد  داشددت  نتشددم. 

فت  شم ك  طرف   تال  كوودم كد  تصم م گر

هتي سرحمي مورد موتقشد  ندت راجع ن  نخش

ي  موتقشد   يمميگر ند  توافدق رسدوم. ا

اي نس تر نتچ ز و ندر سدر نهس  موتقش في

ك لومتر مرنع زم   نود. امدت  22حماك ر 

چوتن ك  پ ش از اي  گهت  شم، ه   دولتي 

كوم كد  نخشدي از خدتك خدود را جر   نمي

 تسل م كوم. داوطلبتن 

هدت پا از گذشت چهتر سدتل، امريمتيي 

گهتوم ك  ديگر موتقش  كدتفي اسدت. حدتال 

ديگر نتيدم مسددأل  را ند  داوري ارجدت  

كو م و حمم حل و فصل را هرچ  نتشم نتيم 

نپذيريم. سر و صماي تدوش ند   دو كشدور 

نلوم شمه ندود و توهدت راه خدروج از آن 

كد  داوري نود. نعم اي  سوال مًدرح شدم 

چًور نتيم دنبتل پ ما كدردن داور رفدت. 

قرار شمه نود ك  خود طرف   هر كمام يدك 

داور تع    كوودم، امدت ند  مصدر و ند  

اسرائ ل متيل نبودنم ك  ندراي نصد  سد  

                                                                        

. Gaza. 

. Eliat. 
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طرف ند  هد   شخصدي از كشدورهتي داور ني

ديگر مراجع  كووم. هد   كسدي هدم وجدود 

نماشت ك  آن دو كشور نتوانوم نت انتمتد 

ق م و شرط ن  او متوسدل شدونم. از نمون 

اي  واقع ت ن ز ن  خوني آگته نودنم كد  

ح   ت و آنروي يك ديوان داوري تت حدمود 

زيتدي نستگي ن  چگونگي تع    انضدتي آن 

دارد. نوتنراي ، جريتن تع    كتنميماهت 

نس تر دق ق و حستب شمه و محتتطتن  نود. 

 ير نل  ك  از زمتن دنتويامت سرانجتم پي

شوتختم، و سپا، ايران و امريمت او را مي

از  (Dietrich Schindler)پروفسور ديتريش ش وملر 

زوريخ انتختب شمنم. ولي نر سددر انتخدتب 

شم. اگر رئ ا ه أ  داوري توافق حتصل نمي

كرد، مصر اسرائ ل نتم كسي را پ شوهتد مي

شم و نعما. نعم از مدمتي، دچتر ترديم مي

نرگزيمه تقتضت شم كد  طرف از دو داور ني

در شورهت شدركت كوودم و سدرانجتم، ن لد  

پ شوهتد كرد ك  هر كشدور فهرسدتي حدتوي 

استمي ههت نهر ن  او تسل م كوم و او هم 

فهرست را ن  كسي نشتن نمهم. ظتهرا  توهت 

كسي نودم ك  اسمش در هر دو فهرست نود و 
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نر اي  استس، هدم اندراب مدرا پذيرفتد  

 نودنم هم يهوديتن.

از نمتيوددمگتن رانددط هددر دو طددرف  

ندد  ديددمارم  خواستدددم كدد  در اسددتمهلم

ن تيوم و راجع ن  محل داوري نحث كرديم. 

در ژندو كد  از  داوري در اتت  آالنتمدت

پ ش نت آن آشوت نودم، صور  گرفت و ايد  

مرتب  حتي كل جريتن از انتما تت انتهدت 

 2131دسددتمبر  22در آنجت انجتم شم. روز 

وددوان روز گشددتيش ديددوان داوري را ندد  ن

دسدتمبر  22تع    كرديم. ند  ندالوه روز 

روز مراسم انًتي جتيزه صلح نوندل و روز 

جهتني حقو  نشر نود. نوتنراي ، در مدته 

دستمبر مالقت  كرديم تت آي   رسد مگي را 

تموي  كو م. توافق كرديم ك  ندراي نخدش 

 شهتهي رس مگي س  ههت  كتفي است.

وج  اي  نود ك  وكدالي نمت  در خور ت 

ممافع ارشم اسرائ ل و مصر هر دو اسدتتد 

دانشگته كمبرين نودنم و از آنجت ك  هدر 

نهتيت نت ل تقدت و كترآمدم دو افرادي ني

رفتودم، نتندث ارتقدتي سدًح ن  شدمتر مي

جلست  استمت  شمنم. هرگز دفتن دتتي تدت 

                                                                        

. Stockholm. 

. Alabama Room. 
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آن حم دق ق و ظري  استمت  نمرده ندودم. 

مگي نددزر  دو طددرف، هددتي نمتيودددر ه أ 

دونتره نت نس تري از حقوقدمانتن مشدهور 

الملدل نمدومي مواجد  متخصص در حقو  ن  

شددمم كدد  نترهددت در موتقشددت  نمددمه 

 انم.المللي ن  خممت گرفت  شمهن  

وقتدي ك  قدرار شدم مدت پدون نهددر  

سدتل  11قتضي كد  س  نهددرمتن ن ددش از 

سد  داشت دم از صحددراي س وددت نتزديدم 

م، اقمامت  احت تطي دق قدي ن  نمددل كو 

آمدمه نود ك  از تبل شددت  هدر دو طدرف 

مصدون نتش دم. در نت جد ، مدوفددق ندد  

در مصددر يدت  ديددمار اهددرام ثالثدد 

در اورشددل م نشددميم.  ديدددوار ندمنددد 

هددت و طتنددت را اممددتن خددروج از فرودگته

نماشت م. گذشت  از هر چ دز، محدل اصدلي 

. طتندت در نزديمدي نودمر خود طتنت ندود

ايال  واقع اسدت و هتلدي ندزر  و سدتحلي 

هت طتنت زيبت دارد، هم   و نا. اسرائ لي

را در تصرف داشتوم و معتقم نودنم ك  آن 

نتح دد  جددزو سدد وت ن سددت. نوددتنراي ، 

                                                                        

. Pyramids. 

. Wailing Wall. 
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خواسددتوم آن را واگددذار كووددم، امددت نمي

 هت ادنت كردنم ك  طتنت جزو س وتست.مصري

   شمه ندود، امدت نتهتري در هتل ته 

هت نالفتصل  انالم كردنم ك  ورود ند  مصري

پذير ن سدت، زيدرا هتل ن  ه   وج  اممتن

هتل نمون مجوز در ختك آنتن سددتخت  شدمه 

است. آن وقت، سرآشپز قول داد ك  نتهدتر 

اي در صدحرا سدرو كودم، امدت را در واح 

شدم. نتهتر حتدي نبتيدم در هتدل طددبخ مي

ژي ك  فرمتنمه يك سرانجتم، يك ژنرال نرو

المللدي مدأمور خدممت در واحم گشدتي ن  

نتح   سرحمي نود، مماخل  كدرد و ترت د  

پذيرايي را داد. در آن زمدتن، اسدرائ ل 

نت حضور هرگون  ن روهدتي گشدتي سدتزمتن 

 كرد.ملل مختلهت مي

هتيمتن را در خددود محددل مددت وارسددي 

انجتم داديم و سوار نر هل مدوپتر ندتزم 

ماد سرحم شميم. در ن   راه، شمتل در امت

دچتر طوفتن تگر  شميم. پا از نتزگشت ن  

ژنو، دونتره ن  كتر پرداخت م. در حممدي 

صتدر شدم،  2133سپتتمبر  11ك  در تتريخ 

هر پون قتضي نر سر خط مدرزي در امتدماد 

ن  نقً  موتهدي ال د  شدمتلي كد  مدورد 
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شتوم. امدت  موتقش  ندود توافدق نردر دا

حمدم واگدذاري نتح د   هوگتمي ك  قضدت ،

طتنت را ن  مصر دادنم، قتضدي اسدرائ لي 

نت حمم مختلهت كرد. حمم ن  سددرنت اجدرا 

م ل دون  81شم و ن  صتح  اسرائ لي هتدل 

دالر غرامت پرداخت گرديم. ندمي  ترت د ، 

 موتقش  پتيتن يتفت.

اي نعددم از صددمور ر ي، ضددم  مصددتحب  

راجع ن  صدهت  و خصدتيل الزم در داوران، 

ي كم و ن ش ن  شرح زيدر دادم: داور پتسخ

نتيم اخت ترا  مع وي داشت  نتشم، صدبور 

آنم  كومي ن  خرج نمهددم و قدمر  نتشم ني

يم همنود    تخ ل داشدت  نتشدم. داور نت

توانتيي فهم و درك مًتل  مهصل و پ ن مه 

و تشخ ص مستئل استسدي را داشددت  نتشدم. 

ن ز نتيم نسدبت ند  هدر دو طددرف رفتدتر 

محترمتن  داشدت ، ندت هدر دو  دوستتن  و

يمستن رفتتر كوم و ترت بي دهم ك  هر دو 

طرف نراي نرض  مًتل  ندزد ديددوان فرصدت 

نرانر داشت  نتشوم. در نعضي موارد، مدت 

نودمي از زمدتن سدون اسدتهتده نراي زمتن

تر از كرديم تت مبتدا يدك طدرف طددوالنيمي

طرف ديگر صحبت كوم. الزم اسدت داور ايد  
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هم داشت  نتشم ك  افرادي را  استعماد را

هتي گونتگون ن  كدتر كدردن ندت نت فرهوگ

يمددميگر وادارد. همنودد   معمددوال  آرزو 

كوم ك  رجدو  ند  داوري هرچد  زودتدر مي

شدود كد  صور  گ رد، واال ر يدي صدتدر مي

نمون تأي م هر دو طرف معتبر اسدت. ايد  

روزهددت آيدد   ختصددي نددراي حددل و فصددل 

ري و اطال  از فرهوگ آم ز، م تنج گمستلمت

و مذه  هر دو كشور طرف دنوي پميم آمدمه 

است. ولي نت وجود يك ديوان داوري واجدم 

هدت پد ش شرايط و كترآزموده، مدت از قرن

تتكوون چترچوني نراي رس مگي اختالفت  در 

دست داريدم، نددمون ايد  كد  ن دتزي ند  

پرداخت  ند  مسدتئل مدذهبي و نردتير آن 

صور  كدتر قًعدت   نتشم، زيرا در غ ر اي 

 نوني راه رفت  روي لب  ت غ است.

د در كونلوتا ديدواني وجدود دارد 21 

هتي آلمتن ك  در نت جد  جودگ ك  ن  نمهي

ايجددتد شددمه،  2124-2123هتي جهددتني سددتل

 كوددم. در نهمنتمدد  ورسددتيرسدد مگي مي

غرامت  هوگهتي نر آلمتن تحم ل شمه نود. 

هددت كدد  توهددت نددت گددرفت  وام آلمتني

                                                                        

. Treaty of Versailles. 
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توانستوم تعهماتشدتن را ايهدت كوودم، مي

سدوئم ند  « سلًتن كبريت»مبتلشي وام از 

گرفتوم، حتل  (Ivar Kreuger)نتم ايوار كروگر 

آن كدد  مددميريت نخددش انرددم قراردادهددتي 

هتي نرد م اسدتقراض استقراض از طريق طرح

انجدتم  1(Dawes and Young Loans)داوز انم يتنگ 

امت نراي  شم. وام كروگر نتزپرداخت شمه،

نتزپرداخت كل   وامهدتي ديگدر تدت سدتل 

 فرصت وجود دارد. 1222

ريتست اي  ديوان نرنهمه مد  اسدت و  

س  قتضي دول متهق و س  قتضي آلمتني ن ز 

نضو اي  ديوان هستوم. ند  سد  هشدتتد و 

پددون سددتلگي كدد  رسدد مم، قصددم داشددتم 

گ ري كوم، امدت از آنجدتيي كد  در كوتره

اي ندراي پروندمهحتل حتضدر ايد  ديدوان 

 هددتي واشددوگت ،رسدد مگي نددمارد، دولت

فمدر كردندم كد   و ند  پتريا لومن،

                                                                        

چترلز جي. داوز، نتنممار امريمتيي ك  ند  درخواسدت  .1

مسأل  شدمه ندود  كم ت  غرامت  متهق   مأمور رس مگي ن 

طرح استقراضي پ شوهتد كرد ك  ن  طرح داوز معدروف شدم. 

ن  دنبتل سقوط نتزار سهتم ن ويورك و مشمالتي كد  ندراي 

اقتصتد آلمتن پميم آمم، نتنمدمار ديگدري ند  ندتم اون 

مأمور نررسي غرامدت  گرديدم و طرحدي  2111يتنگ در ستل 

 تور م كرد ك  ن  طرح يتنگ معروف شم.

. Washington. 

. London. 

. Paris. 



 

  ...   111 از اين دادگاه به آن دادگاه 

ستل  ديگر ن  خدممت  1نهتر است يك دوره 

ادام  دهم، و اي  نمان معوي است ك  نمال  

ستلگي در خممت اي  ديوان  12تت حمود س  

 نتقي خواهم متنم.

د دوست دارم اي  شرح حدتل را ندت 21 

انگ ز و پرجتذند  كد  يك دوره شگهت ن تن

ام پ ش آمدم، پتيدتن دهدم. طدي در زنمگي

اي كدد  رئدد ا دادگدددته پدددژوهش در دوره

ندوري ندودم، سمددت وزار  درنددتر يدوت 

(Marshal of the Realm)   ن  م  پ شوهتد شدم. مد

هم نت موت پذيرفتم و چودمي نعدم خود را 

 در حدتل اششتل اتدت  زيبدتي آكسدل فدون

( وزيددر 2322-2111) (Axel von Fersen)فرسدد  

درنتر يتفتم، ك  اتتقي است آراسدت  ند  

كتغذ ديواري چرمي تدذه   شدمه، در كدتخ 

 سلًوتي در استمهلم.

در ردي  استمي وزراي سدتنق درندتر،  

پوجتهم   متصمي اي  سدمت ندودم. تدتريخ 

گردد، و م الدي نرمي 2442اي  سمت ن  ستل 

وي  ديگري داشت ، امت در نعضي مواقع نوت

 هتي آن يمستن نوده است.وظتي  و مسوول ت

                                                                                                                                                          

. Bonn. 



 

  111 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

وزير درنتر مأمور نرقراري تمتس ن    

اسدت  (Riksdag)پتدشته نت دولت و مجلا ملي 

نهدر  122و زير نرر پتدشته، ريتست حمود 

كترموم و پرسول درنتر را نرنهدمه دارد. 

وزير درنتر، ن  انتبتر سدمت خدود توهدت 

 (Excellency)است ك  لق  جودتب كترموم دولت 

 دارد.

اول   مأموريدت مهدم مد ، نرگدزاري  

ژوئ   21مراسم ازدواج ملوكتن  در تتريخ 

اي فرامدو  نود ك  رويماد و تجرند  2111

 نشمني است.

هتي خددممتم در درنددتر سددلًوتي سددتل 

ام ندود و از اي كتمال  نو در زندمگيپميمه

  كرده نس تري جهت  نت آنن  ك  قبال  تجرن

نرانگ ز نودم تهتو  داشدت و نسد تر شدو 

نود. معتقم نودم ك  الزم است امور درنتر 

نت كترآيي اداره شود. امدت از آن جدتيي 

ست ديد توي دوان داوري دنددك  تصدمي ريت

د ايتال  متحمه ن  طرز روزافزوندي  ايران

گرفت، مجبور شمم از خدممت در وقتم را مي

 گ ري كوم.كتخ سلًوتي كوتره

 



 

  ...   111 از اين دادگاه به آن دادگاه 

                

 گونتر الگرگرن

دوم  

دسدددددتمبر 

1222 

 

                                                                        

.   گويتي آن اسدت كد  مصدتحب  در  2اگرچ  پتنوشت صهح

صور  گرفت ، امت ترجم  انگل سدي آن را قتضدي  1222ستل 

 انم.شخصت  امضت كرده 1222الگرگرن در دوم دستمبر 


