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 ٢٠١٢ اگست ٢۶
 

 ايران و شانزدھمين کنفرانس جنبش عدم تعھد
قرار است  از تاريخ ھفت تا )   NAM(يا  )  Non - Aigner Movement(کنفرانس کشورھای جنبش عدم تعھد 

، بان کی کون دبير کل سازمان ملل و   ناظر٢١ عضو اين اتحاديه و بيش از ١٢٠با شرکت ] سنبله[يازده شھريور

سای ؤ کشور از جمله ر۵٠دراين اجالس سران بيش از . تعدادی از تشکيالتھای غير دولتی در تھران برگزار شود

 .  دولتھا و حکومتھای اين کشورھا در آن شرکت خواھند کردۀامات بلند پاينخست وزيران، ساير مق جمھور،

 پنج کشور قدرتمند اتمی با حق وتو قرار دارد دومين ۀاين اتحاديه بعداز تشکيالت سازمان ملل متحد که در چمبر

سازمان در مجمع عمومی  خود اختصاص  داده وه درصد جمعيت جھان را ب ۶٠تشکيالت جھانی است که بيش از 

شود  ر خوردار و توسط نمايندگان کشورھای جھان سوم اداره و کنترل میبملل متحد از اکثريت نزديک به دوسوم  

شود گفت که اين جنبش از نظر ساختاری تنھا تشکيالت دمکراتيک جھان است که اکثريت مردم جھان  ت میأجره ب

المللی نشان داده است که از پتانسيل بسيار باال برای و مجامع بين  گيرد و عملکرد آن در سازمانھا را دربر می

ر و تحول در ساختار سياسی، اقتصادی  و ھمکاری بين المللی بر خورداراست و قادراست قدرتھای بزرگ را ئيتغ

  . مھار و وادار به ھمکاری کند 

نس است رياست اين  در اين کنفرانس قرار است آقای مورسی رئيس جمھور مصر که يکی از مدعوين اين کنفرا

عمل آورده بودند تا ه کشورھای غربی و اسرائيل تالش زيادی ب. ار کند ذاتحاديه را طی مراسمی به ايران واگ

مورسی، بان کی مون دبير کل سازمان ملل و ديگر رھبران کشورھا از جمله ھندوستان  در اين اجالس شرکت 

  . نکنند

شود واز پشتيبانی بدون قيد و شرط چين بر  ريت جمعيت جھان را شامل مینفوذ، اعتبار و قدرت اين اتحاديه که اکث

دھد که کشورھای عضو اين اتحاديه با وجود شانتاژھا و تھديدھای کشورھای غربی  منافع  خوردار است نشان می

ری ھمه جانبه ارند و در اين اجالسھا شرکت کنند و تقويت ھمکاذخود را در اين می بينند که وقعی به اين ترفندھا نگ

  .را در دستور کار خود قرار دھند 

 اين اتحاديه قدرت چانه زنی و دفاع از منافع ملی تک تک کشورھای ی اعضاۀ ھمۀ شرکت و ھمکاری يک پارچ

کند تا موضع دفاعی اتخاذ  ال برده و آنھا را مجبور میداری انحصاری بارا در برابر کشورھای سرمايه  عضو
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 اروپا ۀ ناتو در خاورميانه و اتحاديی ، اعضاامريکا، اسرائيل پادگان نظامی اتمی امريکاشھای ھمينقدر که تال. کنند

اين . حساب می آيده موفق نشده اند از بر گزاری اين کنفرانس جلوگيری کنند پيروزی بزرگی برای اين اتحاديه ب

امروز ھمواره تحت فشار قدرتھای ه جنبش از ھمان اوايل تشکيل با کار شکنی ھای فراوانی روبرو شده و تا ب

  . دارد و تمامی خواه قرار داشته 

 بازتاب نظرات اکثريت توده ھدف و شعار اصلی کنفرانس تھران صلح جھانی با مشارکت عمومی است که دقيقاً 

 ھم  مستقل گرد ھم آمده اند  و در تالشند تا حد توان به ياریۀھای زحمتکش جھان است که در زير چتر اين اتحادي

اين . ارند که انحصارات امپرياليستی بيش از اين در پيشرفت و ھمکاری اين کشورھا تخريب کنند ذبشتابند و نگ

 اقتصادی کوبا، زيمبابوه، فلسطين و کشورھای ۀاتحاديه است که در شورای امنيت سازمان ملل متحد بارھا محاصر

 کوبا از اين ۀ در محاصرامريکارساله ضمن محکوم کردن  محکوم کرده و ھءرا با اکثريت آرا... ی التين  وامريکا

تنھا  و شوروی سابق  امريکادر سازمان ملل  متحد . کشور می خواھد تا با کوبا مناسبات عادی بر قرار کند

له باعث فلج شدن اين أتوی خود استفاده کرده که ھمين مس بار از حق و٨٠ی بودند که ھرکدام بيش از ئکشورھا

  .  شده بود١٩٩٠ تا ١٩۶۵سالھای سازمان بين 

جنبش کشورھای غير متعھد پس از رايزنيھای فراوان  بين کشورھای يوگسالوی سابق تحت رھبری  مارشال تيتو 

رھبر انقالب و رئيس جمھور اين کشور يکی از قھرمانان جنگ جھانی دوم و درھم شکننده ماشين جنگی فاشيسم 

الناصر  رئيس جمھور و رھبر انقالب ملی دمکراتيک مصر، رھبر جنبش  غرب اروپا ، جمال عبدۀ در جبھالمان

اتحاد اعراب، رھبر مبارزه برای ملی کردن کانال سوئز و بيرون راندن انگلستان و فرانسه استعمارگران سابق از 

زم و   جواھر لعل نھرو نخست وزير ھندوستان يکی از بر جسته ترين رھبران جھان سوم ، ھمر، خاورميانهۀمنطق

   دکتر سوکارنو رئيس جمھور ،  استعمار انگلستانۀگاندی رھبر استقالل ملی ھندوستان و شکست دھندمھاتماھميار 

 جنوب شرقی آسيا که خواھان اتحاد کشورھای ۀو رھبر انقالب ملی دمکراتيک اندونزی از شخصيتھای بر جست

مه رھبر جنبش ملی دمکراتيک و وشد  و قوام نکر سرنگون امريکائیجنوب شرقی آسيا بود  و با کودتای خونين  

 در بلگراد پايتخت يوگسالوی بر گزار  و ١٩۶١ سرانجام  اولين کنفرانس اين جبنش را در سال ،استقالل کشور غنا 

  .اعالم موجوديت کرد 

 به  بود که به بلوک غربئیپيشرفت اقتصادی بين کشورھا  وه تشکيل اين اتحاديه ھمکاری در  توسعزھدف ا

ويژه گيھای اين اتحاديه  آن .  و بلوک سوسياليستی به رھبری اتحاد شوروی   وابسته و متعھد نبودندامريکارھبری 

بود که ھر کشوری مستقالنه عمل کرده ولی در چھار چوب منافع مشترک ھمکاری ھمه جانبه ای را برای پيشرفت 

  .برد  و اعتالی اين اتحاديه به پيش می

طرفين متخاصم ه که تعھدی ب  اين اتحاديه کوشش کردند بدون آنیين دو بلوک شرق و غرب اعضا با رشد تضاد ب

 استقالل ، جنبشی  اکثريت اعضا.شد استفاده کنند از تضادھای بين دوبلوک که ھرساله بر شدت آن افزوده می بدھند

ردوقطب آلترناتيو خود را به اين  جنگ سرد ھۀدر دور.  در خدمت دوقطب قرار نگرفتند خود را حفظ کرده و عمالً 

گرفت ارائه دادند اتحاد  اتحاديه که خود به قطب سومی تبديل شده بود و تمامی کشورھای مستقل را در بر می

شوروی راه رشد غير سرمايه داری را پوشش داد و در بسياری از کشورھای جھان سوم از جمله در الجزاير، 

ن آلترنايتو را به اثبات برساند از طرف ديگر بلوک غرب تمام تمرکز خود سعی کرد برتری اي.... مصر، سوريه و

را برای تقويت سرمايه داری خصوصی گذاشت و برای درھم شکستن طرح روسيه با زور وارد ميدان شد و با 
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سی کره عنوان اولين تجربه به کودتاھای بيشمار از جمله در کشورھای کوچک جنوب شرقی آسيا آلترناتيو خودرا ب

  . نشاند 

 خود را آغاز کرده بود از درون با مشکالت عديده ای از جمله اقتصادی ۀاتحاد شوروی که با شوروشوق برنام

 کردن طرح خود نبود در نتيجه بلوک غرب که ئی ديگر قادر به پشتيبانی و اجرا١٩٨٠مواجه شد که از سالھای 

کرد ابتکار عمل    سرمايه داری طی  میۀچھارصد سالبھترين دوران تاريخی خود را از دوران حاکميت بيش از 

دست گرفت و با وجود  ھمه تالشھای الزم  برای درھم شکستن اين اتحاديه ھرگز موفق نشد اين جنبش جھانی ه را ب

  .خود جوش را منحل  و از بين ببرد

در مصر با مرگ ناصر  مھلکی به اين جنبش واردکرد ۀ کودتا در اندونزی و از دست دادن دکتر سوکارنو ضرب

 غرب پيوستند تالش غرب برای متالشی کردن اين جنبش  تا تالشی نظامی يوگسالوی ۀانورسادات و مبارک به جبھ

  .گر اتحاد شوروی وجود خارجی نداشتپيش رفت آنھم زمانی موفق عمل کرد که دي

وی دل خوشی نداشتند مضاف  کشورھای غربی از وجود يک کشور مسقل ولی از نظر نظامی قدرتمند مثل يوگسال

 اتحاد شوروی در صدد اتحاد با بلوک شرق از جمله با رومانی و بلغارستان بر ۀکه اين کشور با اوضاع آشفت به اين

راحتی توسط ترکيه ه طولی نکشيد که غرب با کودتا  حکومت رومانی را سرنگون کرد و بلغارستان فقير ب. آمده بود

ی اين کشور  بی ثبات شد در نتيجه يوگسالوی که ھنوز قدرتمندترين ارتش اروپا را در با استفاده از اقليت ترکھا

 نازی المان شکست فاشيسم ۀی ايجاد کند تجربئ مستقل و منطقه ۀاختيار داشت موفق نشد در اين بخش از اروپا  جبھ

حمله نظامی مستقيم به اين  غرب با ، غرب اروپا توسط ارتش يوگسالوی  و عدم تالشی اين کشور از درونۀدر جبھ

  .م تعھد وارد آورد   ديگری به کشورھای عدۀ آن عمال ضربۀکشور و تجزي

شدت عصبانی و ه کرد ب  اروپای غربی از اين کشور که ھمچنان بر استقالل کشورھای غير متعھد پافشاری می

در نتيجه پيمان . کرد يجاد نمیناراضی بود از طرف ديگر يوگسالوی برای ھمکاری با جنبش عدم تعھد محدوديتی ا

 را ب اران اين جنش را از صحنه خارج کند و ظرفيت آنذنظامی ناتو  تصميم گرفت برای ھميشه يکی از بنيان گ

  .اقل برساند  حد

 يھودی االصل متولد پراگ خانم مادلين ۀ  اين مھم را بر عھده گرفت و با وزير خارجامريکان  رئيس جمھور کلينت 

 از مرگ نجات يافته  ١٩٣٩ در سال المان او توسط پارتيزانھای مارشال تيتو از دست نازيھای ۀه خانواداولبرايت ک

نابودی اين کشور فراھم شد خانم اولبرايت پس از تالشی يوگسالوی با ۀ را تا لندن نيز اسکورت کردند زمين و او

نيست چند ده ھزار نفر در يوگسالوی کشته شدند مھم اين است که ما قدرتمندترين ارتش بيشرمی تمام گفت که مھم 

  . سرش آورديم که ھرگز نتواند قد علم کندئی ما بود از پای در آورديم و بالۀاروپا را که خطری برای ھم

را برای  سداران خود خانم اولبرايت برای در ھم شکستن يوگسالوی از کمک ايران نيز بھره برد و ايران سپاه پا

ناتو به يوگسالوی فرستاد بعداز پايان اين جنگ بود  که خانم اولبرايت برای تشکر از رھبران ايران در  ھمکاری با

ه و اجازه داد تا اسناد اين کودتا سوخته ب  از ايران معذرت خواھی کرد رسماً ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ کودتای ۀبار

  .را ترجمه  و انتشاربيرونی داد   اين مقاله آنۀرار گيرد که نگارندحساب آمده و در معرض ديد عموم ق

 غرب قرار داشت اجازه نداشت عضوکشورھای ۀکه در جبھ دليل آنه  ايران در زمان حکومت پادشاھی سابق ب

غير متعھد شود ولی پس از انقالب با اما اگر ھای فراوان  عضو جنبش عدم  تعھد شد  ودر دوره رئيس جمھوری 

گوش رسيد و ھمکاری تنگاتنگ ايران با غرب در آن دوره ه  خروج از اين اتحاديه بۀفسنجانی و خاتمی زمزمر

زيان ه دھد که در درون رژيم ايران جناح قدرتمندی وجود داشت که عضويت ايران در اين اتحاديه را ب نشان می
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نفع ايران است به ه تجربه دريافت که به تدريج ورق بر گشت و ايران به کرد ولی ب ھمکاری با غرب ارزيابی می

نفع خود استفاده کند که چنين ھم شد و ايران موفق شد در تمامی مجادالت بين ه  جھانی بپيوندد و از آن بۀاين  اتحادي

المللی  نظر کشورھای غير متعھد را جلب کند  و آنھا واقعا از ايران  از جمله در سازمان ملل و سازمان انرژی 

  .کنند ايت کرده و میاتمی حم

 دوران خود بودند پيدا کردن راه حل ميانبر برای ۀاران اين اتحاديه که ھمگی سياست مداران برجستذ ھدف بنيانگ

پيشرفت و ھمکاری و متعادل کردن مناسبات جھانی برای جلوگيری از رشد تضاد ھای بين المللی بود چه اين 

ی و جھانی ئتحاديه و تالش برای افزايش ھمکاری در سطح منطقه بھترين فرصت برای باز سازی کشورھای اين ا

  .نظر من ھنوز اين ديدگاه اعتبار خودرا از دست نداده است ه برای مھار قدرتھای بزرگ در آن دوره بود که ب

شرح زير فرموله ه   در ھوانا پايتخت کوبا فيدل کاسترو اھداف اين جنبش را ب١٩٧٩ در کنفرانس اين جنبش در 

  . ردک

 دفاع از استقالل ملی ، دفاع از چھارچوب تماميت ارضی کشورھا ، دفاع از امنيت ملی ، ھمکاری ھمه جانبه بين 

اعضاء ، مبارزه با امپرياليزم ، مبارزه با استعمار نو ، مبارزه با راسيسم ، مبارزه با تجاوز خارجی ، مبارزه با 

ی جھانی برای دفاع از منافع مشترک جنبش کشورھای عدم  سرکردگی قدرتھای بزرگ  و ھمکاری در تشکيالتھا

  .تعھد است

وجود آمد که منجر ه  بين چين و ھندوستان که ھردو تازه به استقالل رسيده بودند اختالف مرزی ب١٩۶٠در سالھای 

ميز مذاکره  مرزی پای ألۀبه درگيری بين دوکشور تازه استقالل يافته شد در نتيجه اين دو کشور بارھا برای حل مس

آن مالقات چوئن الی نخست وزير چين با جواھر لعل نھرو نخست وزير ھند در دھلی بود در اين ۀ رفتند که نتيج

 زير را ارائه داد اين چھار چوب که ۀمالقات نخست وزير چين  برای حل مشکالت دوکشور پيشنھادھای پنجگان

  :حاال اعتبار جھانی پيدا کرده عبارتند از 

عدم استفاده از نيروی نظامی جھت حل  ،، حسن ھمجواریقابل و عدم دخالت در امور داخلی يکديگراحترام مت

 اين پيشنھاد .ھمزيستی مسالمت آميز  و ھمکاری ھمه جانبه در تمامی عرصه ھا، مشکالت، برابری و رقابت مثبت

و قرار بر اين شد که چوئن الی سنگ بنای ھمکاری بين کشورھای عضو جنبش غير متعھد ھا را مشخص کرد 

  .ديگر نشوند  کشورھای عضو تحت ھيچ شرايطی وارد جنگ عليه يک

وفانھای سھمگينی طن مدت اين جنبش فراز و نشيبھا و گذرد در اي سيس اين جنبش فراگير میأپنجاه و يک سال از ت

ا  تجاوز و اشغال  عراق ،  خاورميانه و  شمال آفريقۀ غرب به منطقۀمانند  تالشی يوگسالوی  تھاجم نظامی گسترد

علت ه اين جنبش  ب.  را پشت سر گذاشت ، اين جنبش  بودندی و افغانستان توسط غرب که ھر سه از اعضااليبي

 ديگری در آينده برای دفاع از منافع خود روبرو خواھد بود و دشواری ھاینداشتن نيروی نظامی قدرتمند ھنوز با 

  . نظامی متحد مھار قدرتھای بزرگ  کار آسانی نخواھد بود بدون اين ساختار کارساز  و نيروی 

امروز تنھا با کار ديپلماتيک فعال با توجه به امکانات موجود قادر شده است پا بر جا مانده و ه اين جنبش تا ب

 اين اتحاديه از یاعضا.  ال ببرندؤکشورھای عضو ھم سعی نکردند اين جنبش  را که از آن خود آنھاست زير س

  اتحاد ۀن بارھا در خواست پيوستن به اين جنبش را کرده بودند ولی چينی ھا با تجربه اندوزی از گذشته  و تجربچي

. دست امپرياليستھا و نيروھای ارتجاعی برای درھم شکستن آن ندھنده شوروی وارد اين جنبش نشدند تا بھانه ب

صت سال گذشته با آن سر در گريبان بودند تمرکز خود دليل  جمعيت زياد و گرفتاريھای داخلی که در شه چينی ھا ب

که در گير سازماندھی دفاع از امنيت  را در داخل برای حل مشکالت معيشتی و امنيت اجتماعی گذاشته ضمن آن
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 است که طی سالھای عمر اين جنبش در ئی گرانبھاۀموفقيت چين در امور داخلی و اقتصادی تجرب. ملی خود ھستند

 خودشان را در ۀشرايط داخلی ھر کشور اعضاء راه حل ويژه ای غير متعھد گذاشته شده تا با توجه باختيار کشورھ

  .تجربه و عمل پيدا کنند

را به  جنبش عدم تعھد تا حاال موفق شده است  که با چنگ و دندان اين تشکيالت  را سرپا نگه داشته و تعداد آن

که  کند مضافا به اين در دفاع از منافع کشورھای عضو ايفا می  اين جنبش نقش بسيار بزرگی . عضو برساند١٢٠

ن يي تعۀی التين از وزنامريکا ۀفريقا و اتحاديا که اتحاديه ئیشرايط ايجاد جبھه ھای قاره ای را ھم فراھم کرده تا جا

  .دله برابر شوندتوانند از موضع برابر با قدرتھای بزرگ وارد مجا کننده ای  در مناسبات جھانی بر خوردارند و می

دادند   واقعيت اين است که سردمداران رژيم ايران تا ھمين چند سال پيش اھميتی به اين جنبش عظيم جھانی نمی

دھد   تجربه نشان می.کردند علت آن بود که مثل بسياری از کشورھای خاورميانه خود را مرکز ثقل عالم تصور می

 بين ئیی متحد کننده نبوده بلکه تمام تالش خود را برای واگراکه يک نيرو  اول نه اينۀکه کشورما طی دودھ

 ۀ آن  مخالفت با نيروھای ملی و دمکراتيک در منطقه ، مخالفت با جبھۀکشورھای منطقه متمرکز کرده بود از جمل

ری امتناع اعراب، دخالت در امور داخلی ھمه کشورھای منطقه بدون در نظر گرفتن توان و ظرفيتھای ايران، ھمکا

ی ايران در راستای تنھا بخش کوچکی از فعاليتھا ...  وابا غرب برای تجاوز به يوگسالوی، عراق، افغانستان، ليبي

 ايران با ھمکاری با ۀوالن و ساستمداران ايران پی بردند وزنؤتنھا طی سالھای اخير  مس.   است منافع غرب بوده

اين است که ايران با ديپلماسی فعال وارد ميدان .  حدی تضمين کندتواند منافع ملی ايران را تا اين جنبش است که می

صورت جمعی که با ه شد تا از امکانات  عظيمی که کشورھای منطقه و جنبش غير متعھد ھا از آن بر خوردارند ب

بين تشکيالت جنبش عدم تعھد بود که  در تمامی مجامع .   استفاده کند ، جنبش در تضاد نباشدیمنافع ديگر اعضا

کند چرا که منافع خود را در ھمکاری با کشور  المللی پشت سر ايران با تمام توان ايستاده و از آن پشتيبانی می

  .داند مھمی مانند ايران ارزيابی کرده و اين ھمکاری  متقابل را ضروری می

 اين ین با ھمکاری اعضا  برای دفاع از  منافع ملی ايرائی کنفرانس جنبش عدم تعھد در تھران يک موقعيت استثنا

دھد که کشور ما در منطقه و جھان دارای جايگاه ويژه ای است که  اتحاديه بزرگ  ايجاد کرده است و نشان می

تالش کشورھای غربی و اسرائيل برای ناموفق .   و امکانات مادی و معنوی آن است  ئیناشی از موقعيت جغرافيا

دست آمده بھترين ه ان ناشی از آن است که ايران  نتواند از موقعيت ببرگزار کردن اين کنفرانس تاريخی در اير

ار  ذکه رھبری اين جنبش که افتخار بزرگی برای ھرکشور عضو است به ايران واگ  به ايناستفاده را بکند مضافاً 

تا  ھمانند رھبران  کافی تجربه کسب کرده اند ۀاندازه را دارند  و ب خواھد شد  بايد ديد آيا رھبران ايران ظرفيت آن

 کشورھای عضو دفاع کنند و در کنفرانس آينده با سری بلند و ۀبی مانند اين جنبش در گذشته از منافع ايران و ھم

را به کشوری بدھند که قطب سوم  جھان را که ھمان قطب اکثريت زحمتکشان  جھان  تجربه ای موفق رھبری آن

را تکامل بدھد اين مھم بستگی به تقويت و پافشاری بر  ری کند  و آناست  با افتخار تحويل بگيرد و از آن پاسدا

ق ھمديگر، حق و حقوه روی تشکيالت اين جنبش ياد گيری متقابل ، تبادل تجربه ، ھمکاری ھمه جانبه ، احترام ب

 شناخت ظرفيتھای متقابل ديگر اعضاء  و جمعبندی دائمی از چگونگی موفقيت و عدم موفقيت اين جنبش دارد

  . رود سرنوشت اين قرن را رقم زند    جنبشی که با اکثريت مردم زحمتکش جھان می
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