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 ترجمه غیر رسمی
 

 

 در دانشکده روابط بين المللسازمان ملل متحد دبيرکل بيانات 
 0090شهريور  9برابر با  2302اوت  03تهران 

 
بسیار  ی از استادان گروه به خطاب سخنانی فرصت در این است مسرت بخش اینجانب برای 

  .ان ایراد نمایمبرجسته  به ویژه جوان
 

ترکیبی از دانشوران  متوجه شدم اما اکنون باشند، ان، افراد جوان فکر می کردم بیشتر مخاطب 
 .برجسته هستند

 
آیا می دانید . سخن گفته امگوناگونی برای گروه های همواره به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد، 

بگویم من چه می توانم به استادانی . استادان است؟ گروهی ازدشوارتر سخن گفتن برای کدام گروه 
 .خود آموزش می دهند؟ من از استادان فرا گرفته و آموخته ام که

 
کوتاه به مطالعاتی هستید، و واقعا امیدوارم این فرصت گوناگون برجسته در زمینه های ستادان شما ا

نسل جوان  آینده منافع مشترک مرتبط با نگرانی های مشترک ما و به برخی مسائل ما امکان پرداختن 
توسعه اقتصادی [ و]این که شما در حال مرحله مهم گذاربه سمت دموکراسی بیشتر ویژه ه ، برا بدهد

 .و اجتماعی هستید در حالی که باید به چالش های بسیاری توجه کنید
 

سفر می کنم،  روسای جمهور، نخست  وقت به هر کشورمعموال، هر  - ستااین مقصود اصلی 
ما  . م، پس دستور کار کم و بیش معین استمی کنرا مالقات خارجه امور وزرای [ و]وزیران،

توسعه یا حقوق بشر  موارد مرتبط با منطقه ای، یا  درگیری های ، همیشه در مورد صلح بین الملل
ثابت، من از سوی که مواضعی اما از آنان، مواضع کم و بیش ثابتی دریافت می کنم، . گفتگو می کنیم

و  ان از  جوان یمی خواهم ایده های الهام بخش و خوب( اینک)اما . ان نیز ثابت استآناز سوی و 
،  دولت ایران و فه ای خوبی برای سازمان ملل متحدکه نگرش حر  بگیرم تادانهمچنین از برخی اس

 . کنندیکدیگر همکاری که می توانند با دارند افرادی 
 

مان ملل متحد به ایران بار است که به عنوان دبیرکل ساز اینجانب نخستین که می دانید، گونه همان 
عدم تعهد است، و خالصانه به [ جنبش]اجالس برای من جهت شرکت در مهمی این فرصت . آمده ام
این فرصت خوبی برای آنان است تا وجهه سیاسی خود در جامعه . دولت ایران تبریک گفتمی رهبر

جهانی را به نمایش  سازنده خود در جامعه و همچنین مدیریت متعادل و د نده ارتقاء جهانی را 
 . دنبگذار

 
در خانواده ملل و   تان به عنوان یک کشور، جایگاهتان می خواستم با شما در مورد راهدرواقع من 

 .برای آینده سخن بگویم، چرا که به آینده این کشور اعتقاد دارمتوانتان 
 

به عنوان دیپلماتی  برای حدود چهل روز. باز می گردد 1۷۹۱ارتباط من با ایران به سال نخستین 
تغییر ، زیرا برخی را می شناسم، اما نمی توانستم چیزی تشخیص دهم. جوان در تهران اقامت داشتم
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جامعه . در آن زمان، هیچ گاه چنین آپارتمان ها و ساختمان های بلندمرتبه  ندیدم. رخ داده استزیادی 
 .استپر جنب و جوش ای پرجمعیت اما 

 
و این سومین دیدار من است، . از اینجا دیدن کردم 2۲۲۲اون وزیر در سال پس از آن، به عنوان مع

 .سفر به عنوان دبیرکل، این کامال معنادار استنخستین اما 
 

محل چنین دیگری به جای  مکان های چنین دیدارهایی در کافه یا  مایلمواقع درکه گفتم، گونه همان 
 .میشته باشوسیع تری دار تبادل نظ تا صورت پذیرد،  مشخصی

 
آغاز  ،اجازه دهید با ابراز ناراحتی عمیق خود برای تمامی قربانیان زلزله اخیر در شمال غرب ایران

هماهنگ کننده مقیم من و کارشناسان کاهش خطر بالیا . مراتب تسلیت خود را ابراز می دارم. نمایم
 .کمک به مردم شما استآماده  ، مانند همیشهسازمان ملل متحد.  از محل زلزله بازدید کردند

 
 خانم ها و آقایان،

 
توصیه بسیاری به من افراد ، به آمدن گرفتمکه تصمیم هنگامی . عرض کنمصراحت ه باجازه دهید 

رفتن خود را آن کشور مشکالت بسیار دارد، چرا  بروید؟به آنجا می خواهید چرا » کردند و پرسیدند
 از آنجا که معتقد به قدرت تعامل و به عنوان دبیر کل، فکر کردم، می دانید، اما « کنید؟متوقف نمی 

 .ضو ملل متحد دیدن کنمهر کشورع، مسئولیت دارم از هستم قدرت دیپلماسی
 

کشور مشارکت می کنند، برای من  12۲عدم تعهد، محلی که [ جنبش]و فراتر از همه، این نشست 
در . ری از سران جهان تعامل داشته باشماست تا نه تنها با مردم ایران  بلکه با بسیامغتنمی فرصت 

 .کنممی مالقات بسیاری را رهبران و فردا هم  دیدار کردم بسیاری با افراد واقع، 
 

 .و یافتن راه حل صلح آمیز حتی برای سخت ترین چالش ها معتقدم  ها من به بیان مستقیم دغدغه
 

 .دارم باورمن به ارزش های سازمان ملل متحد 
 

مردم ایران، رهبریت دولت و هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد از سوی این جا هستم، و دلیل به این 
 .است ی ام از حضور در اینجا خوشحالموجب این . مورد استقبال قرار گرفتم

 
. چه جامعه ای بسازنددوست دارند که مردم ایران می دانند مبنی بر اینقوی دارم  یمن همچنین حس

شما آرزوهای شما چیست و چگونه ملل متحد می تواند با  ما تشویق کنم،  بدانبیایم و شما رایل بودم م
 .کندهمکاری 

 
که شخصا به صورت مستیقم، کشوری را ببینم که در آگاهی جهان نقشی استقبال می کنم  من از این

 .برجسته دارد
 

. استه ی ساختصدها و هزاران سال غن، ، بشریت را برای قرن هاایرانیمندانه هنرآداب فرهنگ و 
، دیروز هماهنگ کننده مقیم من، واقعدر . شعر شما در عنصر خیال و عمق احساسات بی رقیب است

. سخن می گفت فارسی قرار گرفتهمندانه ویدال از اینکه چقدر تحت تاثیر زبان هنر [لوئکنسو]خانم 
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ی سخن بگوئید، هرکس یا هرزمان که به زبان فارسبا زبان فارسی به خودی خود، شعر است، پس 
 -معماری شما، مردم را تکان می دهد شگفتی های . موافقمامرمن با این  .به نظر می رسدمانند شعر 

 .از کاشفان قدیم تا مسافران امروز
 

 .می بالندایرانیان به حق، به این دستاوردها 
 

در . ملل متحد داردبا سازمان  چه طوالنیبه عنوان یکی از اعضای بنیان گذار ملل متحد، ایران تاریخ
از اینکه یکی از . کار کردیمکه موجب نگرانی بوده اند،  یطول سال ها، با یکدیگر بر سر مسائل

سال تاریخ دارد، تحت  12۲دیگری و موسسه  ه سال 3۵۲ تاریخچه ای  شما ]دانشگاهی[موسسات 
 .دانشگاهی دارید یتاثیر قرار گرفته ام؛ سنت

 
مدت جهانی، بحران نی بحران اقتصادی طوال. پر از چالش ها می نگریمامروز، به چشم انداز جهانی 

 .اشتغال، تغییرات اقلیم، موج فزاینده نبود بردباری
 

 .نیاز به همکاری بین المللی موثرتر: دارد سرنخ هرچه باشد، یک های پیش رو راه حل 
 

به تنها رهبران ملی و مردم  ما نیاز داریم هر کشور منافع ملی را در منافع جهانی ببیند، زمانی که
، نمی توان انتظار داشت جامعه جهانی بتواند اهمیت بدهند و درباره آن سخن بگویندمنافع ملی خود 

رفع خود را برای  تالش ما نیاز داریم هر کشور، بهترین . داشته باشداهنگ توسعه و توفیق هم
 .به کار گیردتوفیق جهانی  نگرانی ها و 

 
اکنون .  سواد دختران باالست. خوب استاین فقر و مرگ و میر مادران پائین است،  اینجا در ایران،

فوق العاده این بازهم د، ندانشگاه ها در ایران را تشکیل می ده[ دانشجویان]زنان بیش از نیمی از 
ی این روند دلگرم کننده باید با ورود زنان به طیف وسیع تری از حرفه ها و زمینه های مطالعات. است

ما این مورد را از طریق تبادل نظر بحث می کنیم اما بسیاری از حوزه ها هستند که . ادامه پیدا کند
 .الش کنیمتوقتی حرف زنان می آید، باید بیشتر در مورد آن 

 
 .ببردسود جامعه مدنی سازی  ، معتقدم ایران می تواند با استفاده کامل از فعالگونه ای فراتربه 

 
این دیدگاه که هنگامی ، حتی گوناگونی دیدگاه های آنجامعه مدنی یعنی پذیرش توان ز البته استفاده ا

با امنیت ملی هیچگاه فعالیت اجتماعی و منتقدان نباید . دنبه نظر آی برانگیز مقامات چالشها برای 
 .تلقی گردددولت تلفیق شود و به عنوان تهدیدی برای جامعه یا 

 
ما دست . گذار دموکراتیک آن در دوره بسیار آشتفه ای شکل گرفتمن در کشوری رشد کرده ام که 

کم برای حدود دو سال تحت سلطه دیکتاتوری نظامی بودیم اما حتی قبل و بعد از آن، آشفتگی های 
برای این امر بهانه تمام سیاستمداران و منتقدان این بود که . وجود داشتاجتماعی و سیاسی بسیاری 

همواره تالش کردند ریشه های اجتماعی و جامعه مدنی را با الویت بنابراین . امنیت ملی خوب نیست
 .نباید با امنیت ملی تعارض پیدا کنداین موضوع من فکر می کنم . شناسایی کنندهای امنیت ملی 

 
، فرصت های رو به افزایشقیمت های : ها استخط مقدم نگرانی می دانم وضعیت اقتصادی در 

 .می خورندسختی ضربه شرایط از این به ویژه جوانان  می دانم . کمبود کار کاهش، اقتصادی رو به
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 .نسلی است الزام آورگسترش فرصت ها برای جوانان، یک امر 

 
که یکی از جوان ترین جمعیت های جهان را با صدق می کند ایران در جایی مانند ویژه  ه بامر این 
 .بسیار جوانی هستیدمردم س به طور میانگین، شما پ. سال دارا است 3۲درصد جمعیت زیر  ۰۲

 
بیش  از نیمی از جمعیت شما از اینترنت استفاده می . شما همچنین جامعه ای بسیار شبکه ای هستید

 .که باز هم با  پرچمداری جوانان استکنند، 
ی برای حرکت کشور به سود موتور اولیه ن، مردم جوان ایران می توانسازی با آزادی و فضا

 .پیشرفت و جایگاه کشور شما باشند
 

 برجسته،استادان 
 رهبران جوان،

 خانم ها و آقایان،
 

باید مطرح  یمردم ایران، مسائل مهم یاز فرصت  و امید برای تمامسرشار آینده ای  نساختبرای 
 .شوند و ارزش های جهانی رعایت گردند

 
برای حقوق بشر و خود طوالنی زات از مردم ایران در مبارسازمان ملل متحد و جامعه جهانی 

 .یبانی می نمایددموکراسی، پشت
 

این  بسیار ستودنی است و . سال پیش تهیه شد 2۵۲۲منشور حقوق بشر از سوی کوروش در نخستین 
 .شما باید بابت آن بسیار مفتخر باشید

 
ئه می دهد و من را اراامروز، دانش ایرانیان و اسالم، سنت غنی و تکثرگرای اجرا و تفسیر قانون 

دیدگاه های متفاوت و گوناگون برای بحث های همگانی بیشتر برای باز فضای یجاد ا ایران را برای
 .تشویق می کنم

  
های بین المللی را یافته اند؛ معیار مسیر تطبیق با سنت های قوی اسالمی،  ی با یگردبسیارکشورهای 

ش های اسالمی به هویت و ارز حال در عین و ا اعدام تنبیه بدنی یاستفاده  به عنوان مثال، در مورد  
 . خود وفادار مانده اند

 
خالفکاران جوان استقبال می اعدام من از تالش های قوه قضائیه ایران به منظور پرهیز از مجازات 

 .نمایماعدام در قانون و عمل را ترغیب می لغویا حتی  اما گام های بیشتر برای منع . نمک
 

تبعیض علیه زنان و  ، روند دادرسی، ومدنی سیاسیحقوق مانند وق بشری دیگری چالش های حق
 .اقلیت ها باقی می مانند

محدود کردن آزادی بیان و سرکوب فعالیت اجتماعی توسعه را تنها به عقب می راند و تخم بی ثباتی 
 .می کارد

 
 .آینده شنیده شود ویژه مهم است که صدای مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری ساله ب
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به این دلیل در طول دیدارم، مقامات را به آزادی رهبران مخالف، مدافعان حقوق بشر، روزنامه 

 .نگاران و فعاالن اجتماعی فراخواندم تا شرایط برای آزادی بیان و مباحثه باز ایجاد کنند
 

خصوص ه تحد، بمن همچنین ایران را به تقویت همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری ملل م
 .من این مسئله را با رهبری شما در میان گذاشتم. گزارشگر ویژه فراخواندم

 
 خانم ها و آقایان،

 
 .سئوالی جدی بر سر مسئله هسته ای وجود دارد

 
به سود منافع ایران است که گام های محکم برای ایجاد اعتماد بین المللی در ماهیت منحصرا صلح 

 .اردآمیز برنامه هسته ای برد
به این دلیل است که ایران را به رعایت مسئولیت ها به عنوان دولت عضو ملل متحد و عضو معاهده 

 .هسته ای، ان پی تی، و احترام به قطعنامه های مرتبط سازمان ملل متحد فرا می خوانمتکثیر عدم 
 

تیک و صلح آمیز فرا و تمامی طرف ها در منطقه را به درک نیاز به حل این مسئله از راه های دیپلما
[ علی اکبر]چنین وزیر خارجه جانی و همالری[ علی اردشیر]این مسئله ای است که با دکتر . می خوانم

به من اطمینان دادند  نسبت به آینده مذاکرات خوش نفر  هر دو. صالحی دیروز و امروز بحث کردم
 .بین هستند

 .وسیله همه راه ها و همه طرف ها پرهیز شوداظهارات و تهدیدات آتشین و تحریک آمیز باید به از 
 

 جلوگیری از تهدید یا ی برتعهدی مشخص مبنبر اساس منشور ملل متحد، تمامی دولت های عضو 
 .استفاده از زور علیه تمامیت ارزی یا استقالل سیاسی هر دولتی دارند

 
های خصومت آمیز که ری را اعمال نماید و از رفتاریشتن داهر کشوری وظیفه دارد  بیشترین خو

 .تنش ها را مشتعل و جست و جو برای صلح را پیچیده کند، خودداری نماید
 

سال پیش،  پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سالح هسته  3۳اجازه دهید به یاد بیاوریم که خود ایران، 
 .دادارائه ای در خاورمیانه را 

 
هسته ای و دیگر تسلیحات کشتار جمعی می  عاری از تسلیحاتای  تالش هایی که منجر به خاورمیانه

نماینده ویژه ای منصوب کرده ام و اکنون سخت مشغول کار برای اینجانب . شود، در حال انجام است
این فرصتی منحصر به فرد برای تمامی دولت های . تشکیل جلسه ای تا قبل از پایان این ماه است

 .امنیتی مشترک را به صورت سازنده تبیین نمایندمنطقه ارائه می دهد تا در سطحی برابر، مشکالت 
 

 .است برای پیگیری این به نفع تمامی دولت ها و هدفی شایسته  گونه ای روشن،به 
 

 خانم ها و آقایان،
 

 .ر از آن، پیشرفت کنیمفراتو چالش ها تمامی این برای حل معتقدم می توانیم اینجانب 
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 در بطن اتحاد تمدن ها قرار دارد،امر این . متقابل استبرای درک پلی مسئولیت جمعی ما، ساخت 

این چیزی است . است ابتکار ملل متحد که الهام بخش آن ایران از طریق گفت و گوی تمدن ها بوده
 .تمامی ملت ها باید نسبت به چنین فراخوان باارزشی پایبند باشند. که کشور شما پیشنهاد داده بود

مشغول به  2۲۲2و  2۲۲1جمع عمومی در مبه عنوان رئیس دفتر رئیس به یاد می آورم زمانی که  
. شدارائه گفت و گوی تمدن ها در مجمع عمومی  بحث، از یازده سپتامبر پسکار بودم یعنی درست 

 .دار و سازنده بودی بعد از یازده سپتامبر، نشست مجمع عمومی بسیار مهم، معن درست
 

؛ مجمع عمومی ملل متحد انکار هولوکاست را نیز وجود داردیگر دای  که می دانید، مسئلهگونه همان 
همان گونه که اسالم . جایگاهی نداردی ستیزی در قرن بیست و یکم، یهود. محکوم کرده است

 .افتراآمیز استاندازه همان به جدید برای پدیده ای قدیمی، واژه ای هراسی، 
 

هنگامی . خود را تقلیل می دهند ا بیان می کنند،یا مردم عادی چنین احساساتی ر  که رهبرانهنگامی 
اتاق های فکر از شبه دانشمندان حمایت می کنند، به اصول خود خیانت کرده نهادهای دانشگاهی یا که 
  . اند

 
 برجسته،تادان اس

 رهبران جوان،
 خانم ها و آقایان،

 
 .صه بین المللی استهدف امروز من، برجسته کردن هزینه مسیر فعلی ایران، در داخل و در عر

 
می کند و محروم خود را از سرمایه بسیار مورد نیاز  ،است در تضاد با جامعه جهانی ی کههر کشور
 .منزوی کرده است پیشرفت مشترکاز جریان خود را 

 
و حسن نیت مردم خود محروم می کند و عرصه را توان در تضاد با خودش، خود را از  یهر کشور

 .سازدآماده می  برای بی ثباتی آینده
 
جنگ وحشتناکی را با شما . که ایران از دخالت بازیگران خارجی رنج برده استدرک می نمایم من 

 .شدیدتنها شما بی جهت . سپری کردیدهمسایه خود 
 

 .اما من همچنین می دانم شما می توانید بر مشکالت کنونی فائق آمده و آینده ای بهتر بسازید
 
فکر می کنم بزرگ ترین فرشی است  -.ملل متحد، فرش مجللی وجود داردان سازم به  ورودمحل  در

در کنار آن، . که به دیوار سازمان آویخته شده است، هدیه ای از مردم ایران - که ملل متحد دارد
 :پارسی قرار داردشاعر بزرگ سعدی، سخنان زیبای 

 
 آدم اعضای یکدیگرند بنی 

 پیکرندکه درآفرینش ز یک 
 به درد آورد روزگار چو عضوی 

 قرار ها را نماند دگر عضو



۹ 

 

 نت دیگران بی غمی حتوکز م
 نهند آدمی تنشاید که نام

 
 .، قابل استفاده استهشدسروده سال پیش که  ۳۲۲این پند خردمندانه هنوز به مانند 

 
شده  های بافتهمن به یک چیز مفتخرم و آن اینکه دولت ایران سنت ارائه فرش بسیار زیبا از چهره 

کماکان را اینجانب تا گرفته دبیرکل ملل متحد نخستین لی، ی دبیرکل های سازمان ملل متحد، از تریگو
 حس می کنم  نگرم احساس غرور کرده و چهره خود را میهنگامی که من همواره . ادامه می دهد

بلکه  ،علق نداردتمن به . هدیه زیبا تشکر می کنم اینمن واقعا از شما بابت . خوشتیپ تر از من است
تا زمانی که سازمان ملل متحد وجود داشته باشد، آن جا خواهد  . استسازمان ملل متحد از اموال 

 .ماند و از شما بسیار متشکرم
 

 تا در کنار تمام کسانی خنان محرکی برای اینجانب است ، آن سکنم مجددا، اگر شعر سعدی را نقل 
 .یشتر، فرصت بیشتر و سهم بیشتر در شکل دهی آینده خود هستندکه در اینجا به دنبال عدالت ب بایستم

 
 

 خانم ها و آقایان،
، مشارکت سازنده ای در حل مشکالت جهانی در زمان چنین بیش از همه ما، تمامی اجازه دهید 

 . سپاسگزارماز توجه شما بسیار . و تغییرعمیق داشته باشیمبزرگ چالش  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


