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  راد. م

 ٢٠١٣ فبروری ٢۴

  غرب ستراتيژیر ييکنفرانس اتمی آلماتا و تغ
 مذاکره کننده نشد در پايتخت دنبال کنفرانسھای بغداد و ستانبول که منجر به توافق بين طرفينه سه شنبه ھمين ھفته ب

 ، فرانسه ، انگلستان ، امريکای با قدرت اتمی  ئکشورھا ايران و مشاوره و تبادل نظر ديگری با حضور ۀقزاقستان جسل

 پيدا کردن نقاط مشترک را مورد ۀعنوان کشور ناظر  بر گزار خواھدشد تا زمينه  بالمانبه عالوۀ روسيه ، چين و 

.  شود ئیوجود آمده گره گشاه بن بستی که طی سالھای اخير در رابطه با فعاليتھای اتمی ايران ببررسی قرار داده و 

 کشورھای غربی که عضو بزرگترين پيمان نظامی ناتو  در جھان ھستند با توجه به منافعی که در نظر دارند طبعاً 

و چين  فشار وارد کنند تا ايران را در بيشترين تالش را خواھند کرد تا به ديگر کشورھا از جمله ايران ، روسيه 

 .مخمصه قرار داده و باالترين امتيازھا را از آن خود کنند 

.  ھرکدام از نيروھای شرکت کننده در اين کنفرانس اقدامالت فراوانی را پيش از شرکت در اين اجالس تدارک ديده اند 

 مستقيم ۀباراک اوباما تبليغات وسيعی در رابطه با مذاکر و پيمان نظامی ناتو از دوره دوم آغاز رياست جمھوری امريکا

دمند که اين آخرين فرصت ايران  ر خود میمدام در شيپوبا ايران را در دستور کار خود قرار داده و از طرف ديگر 

 نظامی جز استفاده از نيرویه  وارد عمل خواھند شد که مفھومی باست و اگر ايران تمکين نکند نه تنھا آنھا مستقيماً 

کنند که آنھا قادر نخواھند بود اسرائيل را کنترل کرده و احتمال دارد اين کشور خودسرانه وارد  ندارد  بلکه ادعا می

  .  ی ايران را بمباران کندئمعرکه شده و مراکز ھسته 

ن را از راه مذاکرت  اتمی ايراۀمسأل دوم انتخاباتی و چه پس از آن بارھا حل ۀباراک اوباما چه در حين فعاليتھای دور

طور مسالت آميز خواستار شده بود و در کنفرانس امنيتی مونيخ که در اوايل ھمين ماه بر گزار ه مستقيم و غير مستقيم  ب

کار شده و ه  دست بامريکا اعالم کرد که اگر ايران ھمراھی کند شد جو بايدن معاون رئيس جمھور اين کشور رسماً 

  . تحريمھا را سازماندھی کرد ۀمسألسرعت ه  بدشو ن خواھد شد و حتی مدعی شد که می وارد مذاکره با ايرافوراً 

 برای آقای خامنه ای رھبر مذھبی  از طريق مجاری ديگر مستقيماً امريکا ھمزمان با اين نوع فعاليتھای تبليغاتی 

خطاب قرار داد و عرفھای بين  اصلی مورد ۀعنوان تصميم گيرنده  بجمھوری اسالمی ايران پيام فرستاد و اورا رسماً 

 ديگر محلی از اعراب در ايران ندارند و تنھا ايشان ۀال برد و چنين وانمود کرد که گويا سران سه قوؤالمللی را زير س

اين پيام در واقع اھانت آشکار و علنی به .  ديگر اساسا کاره ای نيستند ۀ را بگيرد و سه قوئیاست که بايد تصميم نھا

نندگان رژيم جمھوری اسالمی بود که سخت در گير انتخابات رياست جمھوری در کمتر از چھار ماه  گرداۀمجموع

  .ديگر است 
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 تمرکز خود را در مورد  در کنفرانس امنيتی مونيخ  پس از سخنرانی که عمدتاً امريکا جوبايدن معاون رياست جمھوری 

 ايران گوش فرا ۀ به سخنان صالحی وزير امور خارج اتمی ايران گذاشته بود جلسه را ترک کرد و حاضر نشدۀمسأل

 ايران تا آنجا پيش ۀوزير خارج . کندامريکا مذاکره مستقيم با ۀزعم خود کوشش داشت تا شرايط را بيشتر آماده دھد که ب

کنار ھم  بر سر تجاوز به عراق و افغانستان و اشغال اين دوکشور در امريکا اعالم کرد که چگونه ايران و رفت و رسماً 

.  و شرکاء برای اشغال اين دو کشور گذاشته است امريکا امکانات خودرا در اختيار ۀقرار داشتند و چگونه ايران ھم

کرد  نظر ميآمد از پيشنھاد جو بايدن شوکه شده است با دستپاچگی مسائلی را مطرح کرد که فکر میه صالحی که ب

  .شورای امنيت ملی ايران با آن توافق دارند

 ۀ از پيشنھاد ھای جذاب و پشت سرھم کشورھای غربی به ايران و ھمزمان با افزايش فشار نظامی و محاصرپس

تواند در شورای  شدت در منطقه فعال شده و از طريق قطر اعالم کردند که ايران میه  و غرب بامريکا ،اقتصادی آن

منابع انرژی را از خود عبور % ۶٠ه بيش از  امنيت اين آبراه مھم کتأمينھمکاری کشورھای عرب خليج فارس جھت 

  .دھد شرکت مستقيم داشته باشد  می

  

  چرا امريکا در اين شرايط خواھان مذاکره با ايران است ؟

 ھمواره با ديگر کشورھا از موضع قدرت حرکت کرده و سعی دارد با تمام توان منافع امريکابر کسی پوشيده نيست که 

مانور اين کشور ھمزمان با کنفرانس اتمی . اده و طرف مقابل را مجبور به پذيرش آن کند ملی خودرا در اولويت قرار د

 و غرب تنھا موضوع اتمی نيست بلکه در صدد برھم زدن انتخابات امريکا ۀمسألدھد که  ايران در آلماتای نشان می

را مجبور کند تا  را بی ثبات کرده و آن رياست جمھوری ايران و تقويت جناحی از رژيم است تا بتواند مدتھا ايران ۀآيند

ھمانند مصر و ديگر کشوھای عربی مشغول مسائل داخلی خود باشد تا اوضاع خاورميانه را سروسامان دھد و قدرت 

  .چانه زنی خود را با روسيه افزايش دھد 

 بيش نيست چرا که ترفندی توانند حکومت اسرائيل را کنترل کنند  و غرب نمیامريکا اسرائيل که گويا ۀمسألعلم کردن 

 کشورھای غربی است و ھيچ کشوری از ۀمعنی حمله به ھمه  عضوی از ناتو است و حمله به اسرائيل باسرائيل عمالً 

 مستقيما با ايران در گير جنگ امريکاً جمله ايران ھرگز در اين جھت حرکت نخواھند کرد مگر آنکه اسرائيل و يا 

  .نظامی شوند 

 در شرايط فعلی از اھميت حياتی بر کستراتيژي و غرب از نظر امريکا موقت با آن برای اری حتجلب ايران و ھمکا

ی ئ و غرب  تمرکز خود را از خاورميانه که تا سالھا ھمچنان در گير جدالھای داخلی و منطقه امريکاخوردار است چه 

 جنوب شرقی آسيا منتقل کرده تا چين و خود نخواھد ديد بهه  نزديک روی آرامش وثبات را بۀخواھد بود و در آيند

  .روسيه را که در صدد ايجاد امنيت منطقه بر اساس منافع ملی خود ھستند مھار کند 

را درگير خود ...  کشورھای منطقه از جمله ترکيه و، لبنان ، ايران و ۀ جنگ سوريه که تقريبا ھمۀدر خاورميانه ادام

 غرب برای سازمان دادن نيروی بزرگ سنی ھا در منطقه در مقابله با  وامريکارغم تالش فراوان  کرده است علی

ه  بامريکا نبرده است در نتيجه غرب که تحت رھبری ئیجاه  تحت رھبری ايران تا کنون راه بۀروسيه و نيروھای شيع

 شکلی که ھره کند  در صدد است ب عنوان بزرگترين قدرت نظامی و اقتصادی جھان برای تضمين منافع آنھا عمل می

عنوان يک قدرت اقتصادی نظامی در خاورميانه تثبيت کرده است ه شده با ايران کنار بيايد و از آنجا که ايران خود را ب

نفع خود رقم زند  از اين رو غرب در ه  چندان آسان نخواھد بود بدون ھمکاری ايران و روسيه اوضاع را بامريکابرای 

به بی ثبات کردن ايران دامن بزند و تضادھای ايران با ھمسايگان را تشديد کند و صدد است تا آنجا که در توان دارد 

  .دائما ايران را تحت فشار نظامی و اقتصادی قرار دھد
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... ، استرليا  و جاپان کشورھای غربی و ۀ در کنفرانس مونيخ که مورد پشتيبانی بی قيد وشرط ھمامريکاپيشنھادات 

 جديد با مشکالت فراوانی مواجه شده اند و برای ستراتيژیاستمداران غرب در تنظيم دھد که سي ھمراه بود نشان می

ند امتيازاتی بدھند اگر موفق نشوند اوضاع داخلی ايران را امديريت جھانی برای تضمين منافع طوالنی مدت خود مجبور

قب نشينی و توافقات دوطرفه باقی رسد از طريق نظامی امکان پذير باشد ھيچ راھی جز ع نظر نمیه ھم بريزند که به ب

  .نخواھد ماند 

 ايران از طرف غرب در واقع فشار دائمی به نيروھای شيعه در منطقه از لبنان و سوريه  گرفته تا پاکستان ، رفشار ب

عنوان گروه ھای درجه دو بر خورد ه ھندوستان و افغانستان ھم ھست در اين کشورھا با شيعيان در صد سال گذشته ب

دھد  اوضاع سوريه نشان می.  است و شيعيان ھنوز در بسياری از اين کشورھا از حقوق اوليه بر خوردار نيستند شده

 و غرب از امريکا ديگری که برای ۀمسأل. که ايران تا حد زيادی موفق شده است جلو درھم شکستن اين جبھه را بگيرد 

به نبرد ی شيخ نشين عرب است که اين حکومتھا را اھميت فراوانی بر خوردار است فعاليت شيعيان در کشورھا

  .نفع خود بھره بگيرد ه  اند و غرب عالقه ای ندارد ايران از اين حربه بفراخوانده

 ايران و روسيه در آن  سوريه است که عمالً ۀمسأل برای فشار بيش از اندازه به ايران امريکا يکی ديگر از اھداف 

 نظامی گسترده ۀبل از سروسامان دادن به اوضاع جنوب شرقی آسيا و ايجاد جبھق تا ندا و غرب در صددامريکادرگيرند 

 خاورميانه درگير ۀعليه چين و فشار بيشتر به روسيه  در اين منطقه تا آنجا که امکان دارد روسيه و ايران را در منطق

  .نگه دارند 

   

  ايران چه تدارکی برای اين کنفرانس ديده است؟

 در داخل موضع ضعف غرب ارزيابی ار  و غرب شوکی در ايران ايجاد کرد که بسياری آنامريکا ۀظرپيشنھاد غير منت

. تا ابتکار عمل را آن خود کنند   ترفندی ديگر برای زير فشار قرار دادن ايران توصيف کردندار کرده و بسياری نيز آن

منيت ملی بيرون آمد اين بود که بايد با احتياط  ديدگاه ھا و نظرات در درون نظام ايران و شورای اۀآنچه از مجموع

  .بيشتر اوضاع را ارزيابی کرد و از فرصت تا حد امکان بھره گرفت

 ۀ اقتصادی و دخالت در امور داخلی ايران وارد شده ايران در آستانۀ با استفاده از تھديد نظامی و محاصرامريکا اگر 

 و غرب کشيد امريکارخ ه  تدارک ديد و ادوات جنگی مدرن خود را ب نظامی راۀ گستردۀمذاکرات اتمی مانور چند روز

دليل وسعت زياد و پراکندگی نا ه ايران ب.  برف اتمی راه اندازی کند ۀ کارخان١۶و اعالم کرد که قصد دارد ھمزمان 

سيسات و أ تۀ بسيار زيادی مواجه است از جمله شبکۀمناسب جمعيت در سراسر کشور برای انتقال توليد برق با ھزين

 آبرسانی ۀ متوسط  ھر کدام از آنھا بدون شبکۀدکل ھای برق و ترانسفورماتورھای بين راھی و ايجاد صدھا سد که ھزين

 جاده سازيھا و نگھداری آنھا را ۀ که اگر ھزينمی گرددر ال مليون د۵٠٠ برق باالی ۀاز طريق کانال ھای آب و شبک

ه ری مواجه خواھيم شد که راھی برای ايران باقی نخواھد گذشت بال سرسام آور ميلياردھا دۀيک ھزينه محاسبه کنيم ب

سيسات گازی أمراتب کمتر از ته  ساخت و نگھداری آن بۀی در سراسر کشور که ھزينئسيسات برق ھسته أجز ساختن ت

  .و آبی موجود است 

درن که سرعت و بازدھی آنھا بسيار بيشتر از ريفوژھای متسان١٨٠ھمزمان ايران رسما اعالم کرد که در نطنز 

 از اين نوع سانتريفوژ را در آينده وارد سيکل ٣٠٠٠سيسات گذشته است را راه اندازی کرده است و در صدد است تا أت

ز پيش دوباره و که دو رئیشدت تقويت کرده تا جاه  تکنيک  بۀتوليدی کند  اين دست آوردھا موضع ايران را در عرص

زودی اتمی شده و خواھد ه انرژی اتمی در وين تحت رھبری آمانو ی ژاپنی   اعالم کرد که بشتابيد که ايران بسازمان 

 خوراک تبليغات گسترده در رسانه ھا را برای فشار بين المللی در کنفرانس را ۀتوانست بمب اتمی درست کند تا زمين
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اين دومين باريست که سازمان . توليد کند % ٢٠  اورانيوم راحتیه تواند ب مھيا کند  آمانو ادعا کرده که ايران می

دھد  دھد که نشان می که  علنی شود در اختيار رسانه ھا قرار می انرژی اتمی و رھبری آن اين گزارش را پيش از آن

  .ھم آھنگی الزم در اين زمينه با کشورھای غربی صورت گرفته است 

شود  مانور ايران در اين چند روزه نشان  ر جھان از آن استفاده میمصرف پزشکی داشته و در سراس% ٢٠اروانيم 

 چانه زنی ۀتواند غلظت توليد اورانيوم را باالببرد در نتيجه زمين دھد که ايران قادر است ھرلحظه که اراده کند می می

ه نيست که حتی اروانيوم  بر کسی پوشيد. نظامی دارند افزايش دھدۀبا غرب را که مدعی است فعاليتھای اتمی ايران جنب

 در کنند مصارف نظامی دارند و عمدتاً  بسيار ضعيف شده ھم که غربيھا در سراسر جھان در جنگ از آن استفاده می

  .شود سيسات نظامی توليد میأت

  

   پروتکل الحاقیۀغرب و تأکيد برمسأل

ان انرژی اتمی از طرف ايران است تا اين  پروتکل الحاقی سازمتأئيدآنچه غرب از ايران در اين کنفرانس انتظار دارد 

سيسات نظامی ، غير نظامی و مراکز مھم صنعتی بازديد أسازمان امکان يابد تا ھر موقع که اراده کرد سرزده از کليه ت

سازمان انرژی اتمی تا  . کند که ھدف اصلی آن ارزيابی قدرت دفاعی ايران و در مجموع تمامی کشورھای جھان است

 و روسيه و ديگر کشورھای اتمی را نکرده است علت امريکاسيسات اتمی أک بار ھم در خواست بازديد از ت ياکنون حت

که ھمه کشورھای دارای قدرت اتمی توان   چنين کاری را نداده اند ضمن آنۀيک از اين کشورھا اجاز آن است که ھيچ

  ئی را تاکنون نداده اندچنين کاری به ھيچ نيروۀ دفاع از امنيت ملی خود را دارند و اجاز

 دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد که حق وتو یتواند با اين موضع موافقت کند که اعضا ايران در شرايطی می

 عليه  عدم دخالت در امور داخلی ايران ، عدم استفاده از نيروی نظامیئی به ايران تضمين اجرا و علناً دارند رسماً 

رسميت ه  علمی فنی ، اقتصادی و تجاری  را بۀميت ارضی ايران ، ھمکاری ھمه جانبرسميت شناختن تماه ، بايران

  .بشناسند

 شمالی نشان داده است که غرب خواھان بر خورد از موضع برابر با کشورھای وريای چين ، اتحاد شوروی و کۀ تجرب

 برق اتمی ۀ دارای چھا رکارخان شمالی ھرگز پروتکل الحاقی را امضاء نکرد و اينکوريایضعيف تر از خود نيست ک

 آزمايش کرد که نشان ۵است و دو ھفته پيش ھم بمب اتمی با عملکرد چند جانبه را با دقت بسيار باال با ريشتر کمتر از 

که ساتليتھای خود را نيز به فضا فرستاده است چون  داد از چه تکنيک پشرفته ای استفاده کرده است سوای آن می

را   شمالی  زير پا گذاشتند و ھر گز آنوريایيگر کشورھای غربی تمامی توافقات فی مابين را با ک و دجاپان وامريکا

  . نکردند ئیاجرا

 نظامی به ھيچ کشور غربی و عضو ۀ تا کنون وارد ھيچ پيمان نظامی نشده ضمن آنکه توان حمل١٩۵٧ايران از سال 

ليونی با ي م٧۵نظامی با جمعيت بيش از  يک قدرت اقتصادی ،عنوان ه  خاورميانه بۀناتو را ھم ندارد ايران در منطق

ری  با منابع زير زمينی فراوان و بازار بزرگ در خاورميانه ال ميلياردد١٠٠٠ ھمسايه  ، در آمد ناخالص بيش از ١٣

ه دارای منافع مشترکی با ھمسايگان خود از جمله حسن ھمجواری و ھمکاری اقتصادی و تجاريست که خواھان ب

  .ميت شناختن آن است رس

 ۀملح درو اين کشور فعاالنه   گوش خود کند تا زمانی که روسيه را در کنار خود نداشته باشدۀ غرب بايد اين را آويز

 ۀ نظامی به ايران رانخواھد داشت ايران امروز جزو منطقۀت حملأنظامی عليه ايران وارد عمل نشود  ھر گز جر

بفھمد که ايران بيش را  مسألهسيه برای ايران ھمين شرايط را دارد  غرب بايد اين امنيتی روسيه است ھمانطور که رو

 نفوذ آن ۀاز چھار صد سال است با نيروھای  شيعه اداره شده و از تماميت ارضی ايران دفاع کرده است و امروز حوز
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شود پيشرفتھای   نمی، شوخی کردشود گيرد با اين کشور نمی بسيار گسترده است و از لبنان تا ھندوستان را در بر می

علت تدارک ه را متالشی کرد  در اين روند تاريخی تنھا از اوايل قرن بيستم ب علمی و فنی ايران را محدود کرد و يا آن

 تمدن برای مدت کوتاھی عقب ماند ولی اينک با تمام ۀ ايران از قافلئیبرای جنگ جھانی دوم از طرف کشورھای اروپا

  .  ترقی و تمدن ھمساز و ھم آھنگ کند ۀست تا خود را به قلتوان در تالش ا

دست آورده است مھم نيست چه حکومتی ه  ايران پس از صد سال  استقالل ملی خود را ب، روشن استيک اصل کامالً 

را  اگر بخواھد اين اصل ئیعھده بگيرد مھم آن است که ھرنيروه در اين کشور بر سر کار آيد و ھدايت اين کشور را ب

وابسته را از صحنه  را سرنگون خواھند کرد ھمانطور که رژيم سابق و ارد شانس بقاء ندارد و مردم آنذزير پا بگ

  .بيرون کردند 

 داخلی ۀمسألايران دومشکل بزرگ ديگر دارد که بايد پای حل آنھا برود مشکل عدالت اجتماعی و آزادی که ھردو 

  کشور را دارند و با تکيه به نيروھای داخل کشور  میۀانش مستقل ادارايران است و مردم خوب کشور ما توان و د

  .توانند ھر مانعی را بدون دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران از پيش رو بر دارند 

 کشور و تنظيم قانون اساسی جديد که با ساختار اقتصادی و ۀدر درون نظام جمھوری اسالمی جدال برسر چگونگی ادار

 ايران شود و جلو ۀسياسی آن سازگاری ندارد در جريان است تضادھای داخل کشور نبايد باعث تخريب جامعرو بنای 

تواند انتخابات آزاد را تجربه کند ايران بايد  پيشرفتھای اقتصادی و فنی کشور را بگيرد ايران با وضعيت موجود می

پھا، مليتھای مختلف حتی جريانات  الئيک و  نيروھای ملی، دمکرات، ملی مذھبی، چۀشرايطی فراھم کند تا ھم

 نيروھا و شرکت آنھا در ۀ ھمکاری ھمۀجريانات آقايان کروبی و موسوی فعاالنه در انتخابات آزاد شرکت کنند تا زمين

ه خوبی پيش رود اتحاد ملی که ھمه در انتظار آن ھستند شکل عملی به  بمسألهاگر اين . امور کشور فراھم شود ۀادار

 آن اعتماد بيشتر مردم و گسترده شدن ۀواھد گرفت و ارتباط وسيعی با توده ھای مردم بر قرار خواھد شد که نتيجخود خ

  .  اتحاد ملی استۀجبھ

ھمراه يک قشر متوسط ه ن رژيم بايد به اين درک رسيده باشند که يک قشر بزرگ تکنو کرات و بوروکرت بمسؤوال

 ايران ۀر و تحوالت جامعيي تغۀه است که فعاالنه خواھان شرکت در پروس ايران شکل گرفتۀبسيار بزرگ  در جامع

علت استفاده از ه  بی را در دست داشته و تجارب فراوانئی تکنوکراتھا در ھشت ساله گذشته قدرت اجرااست که اتفاقاً 

و جھان بر خوردار شده ن کننده ای در خاورميانه يي تعۀدست آورده است و درمجموع ايران از وزنه دانش بين المللی ب

که اعالم بکند   داشته باشد از اينئیايران نبايد ابا. عمل پوشاندن به وحدت ملی است ۀ معنای جامه است اين ديدگاه ب

 نماينگان انتخابی مردم دوباره برای تدوين قانون اساسی کشور جمع شوند و موانع داد،ر خواھد ييقانون اساسی را تغ

که زن ھستند در انتخابات   ايران نمی پذيرد که زنان حق نداشته باشند به صرف اينۀنند جامعرا بر طرف ک اساسی آن

رياست جمھوری شرکت کنند و يا رئيس جمھور حتما بايد مذھب شيعه داشته باشد فقط اين دو موضع بی اعتبار بودن 

  .کند قانون اساسی را اثبات می

 آنھا بسپاريم تا شاھد ۀدھعه کنيم  ھدايت کشور را ب که برای مردم کار میکنيم  مردم اعتماد کرد اگر فکر میه  بايد ب

باشيم چگونه متجاوزان به حقوق بين المللی که کاری جز جنايت و خرابی زير ساختھای ديگر کشورھا ندارند غالف 

 کرد دفاع از ئیراشود اج  آزادی و عدالت اجتماعی را بدون رضايت اکثريت مردم در ھيچ کشوری نمیۀمسأل. ميکنند 

امنيت اجتماعی بدون عدالت اجتماعی و آزادی امکان پذير نيست اگر امنيت اجتماعی وجود نداشته باشد دفاع از امنيت 

  . ملی ھم ممکن نيست

خوبی ه تواند اوضاع ايران را ب علت شرايط ويژه و امکاناتی که در منطقه و جھان دارد نه تنھا میه  ما بۀ جامع

رغم ھمه کار شکنی ھای کشورھای خارج   و مديريت کند بلکه قادر است بخش اعظم خاورميانه را علیسازمان بدھد
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بنابراين موضع ايران در اين کنفرانس . منطقه  متشکل و منافع جمعی را با ھمکاری ھمديگر  تضمين و عملی کند

فع طوالنی مدت خود پافشاری  در اين کنفرانس بر روی منا و کشورھای غربی طبعاً امريکا .موضع ضعف نيست

کنند  ھنر  ھمين دليل در اين کنفرانسھا شرکت میه خواھند کرد ولی قدرتھای ديگر از جمله روسيه و چين ھم ب

ی و جھانی ئ امکانات داخلی ، منطقه ۀن دست اندر کار سياست با استفاده از ھممسؤوالديپلماسی اين است که چگونه 

لو جنگ را بگيرند قدرت مانور ايران در اين کنفرانس بسيار زياد است در مقابل قدرت جلو رشد تضادھا را گرفته و ج

و بحران اقتصادی بسيار محدود ی و جھانی ئعلت در گيری در بحرانھای داخلی ، منطقه ه  و غرب بامريکامانور 

برای دفاع از منافع ملی خود بھره توانند  دھند که کشورھا تا چه اندازه و تا کجا می اين نوع کنفرانسھا نشان می.  است

دھد يک کشور تا چه اندازه به استقالل    امنيت ملی و امنيت اجتماعی ھم ھست و نشان میۀبرداری کنند که تضمين کنند

  ملی خود بھا داده  و مانور طرف مقابل را محدود کنند 
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