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بررسی تاثیرات متقابل ایران و جنبش عدم تعهد

دکتر سعید اسالمی*  /مسعود کاوه تالوکی

**

چكیده
ایران در ششمین اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال  9191میالدی مقارن با
سال 9531شمسی به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد .در سال  2192میالدی ریاست دورهای جنبش
عدم تعهد به جمهوری اسالمی ایران سپرده شد و شانزدهمین اجالس کشورهای عضو جنبش عدم
تعهد از  3تا  91شهریور  9519مقارن با  2۲تا  59اوت  2192میالدی در جمهوری اسالمی ایران
برگزار شد .حضور جمهوری اسالمی ایران در جنبش زمینه ساز ارتقاء معنادار جنبش عدم تعهد و ایران
گردیده است .بنابراین پژوهش حاضر تالش میکند تاثیر عضویت ایران در جنبش عدم تعهد بویژه از
سال 2192به بعد و همچنین نقش جنبش در رفع مشکالت ایران و نیز ارتقای آرمانهای جهانی
جمهوری اسالمی ایران را تصویر نماید .فرض پژوهش تعامل و تاثیر دیالیکتیکی این دو بر یکدیگر
میباشد .به نظر میرسد با ضعف اعضای سابق و تاثیرگزار جنبش عدم تعهد پس از جنگ سرد و بحران
هویتی جنبش ،این تاثیر متقابل عمال ایران را به نماد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مبدل نموده
است.
کلید واژهها
جنبش عدم تعهد ،جمهوری اسالمی ایران ،تعاملل و تلاثیر دیلالکتیکی ،آرملانهلای جهلانی جمهلوری
اسالمی ایران.
* عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس
**دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه مفید ،قم
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مقدمه
اصطالح «عدم تعهد» نخستین بار توسط «جواهر لعل نهرو» ،نخستوزیر هنلد ،یلی نطقلی
در  21آوریل سال 9131میالدی در کلمبو بیان شد و پلس از آن بلا تلالش رهبلران آسلیایی-
آفریقایی و دیگر رهبران بی یرف ،مقدمات تاسیس این جنبش فراهم آمد .این جنبش با شلعار
استقالل و عدم تعهد نسبت به دو بلوک شرق به رهبری شوروی سابق و بلوک غرب به رهبلری
آمریکا در سال 91۲9میالدی تاسیس شد .پس از پایان جنلگ جهلانی دوم و اسلتقرار نظلام دو
قطبی در فضای سیاست بینالملل و شکلگیری جنگ سرد میان ایاالتمتحده آمریکلا و اتحلاد
جماهیر شوروی ،جهان به دو گروه (که به بلوک شرق و غلرب معلروف شلدندق تقسلیم گردیلد.
بلوک غرب به رهبری امپریالیسم آمریکا و بلوک شرق به رهبری کمونیسم شوروی.
اما با یک ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،وزیرخارجه کوبا اعالم کلرد کله سیاسلت
جدید ایران به این کشور اجازه میدهد بله جنلبش کشلورهای غیرمتعهلد بپیونلدد .وی ا هلار
داشت که دولت جدید ایران اقدامات مهمیدر جهت تغییر روابط اقتصادی و سیاسی بینالملللی
انجام داده که با هدفهای جنبش عدم تعهد سازگاری دارد .بنابراین ایران در ششلمین اجلالس
سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال  9191میالدی مقارن با سال  9531شمسی به
عضویت جنبش عدم تعهد درآمد .اما پیوستن ایران به جنبش غیر متعهدها متقارن بود با جنگ
عراق علیه ایران ،که باید یادآور شوم جنبش همواره یلی  1سلال جنلگ بلین دو کشلور عضلو
جنبش عدم تعهد سعی در حل وفصل این قضایا به یرق مختلف نموده است .اما قبلل از جنلگ
سرد حضور ایران در جنبش غیرمتعهدها زمینه ساز ارتقا جایگلاه دو سلویه ایلران و جنلبش در
معادالت جهانی گردیده است .البته پس از جنگ سلرد جایگلاه ایلران در جنلبش غیرمتعهلدها
تقویت شده است و به نظر میرسد پس از پایان جنگ سرد تالشهای ایران در حفل و ارتقلای
جایگاه جنبش غیرمتعهدها با عنایت به ضعف عملکردی کشلورهایی چلون کوبلا و مصلر ،عملالا
ایران را به یک جایگاه برجسته در جنبش عدم تعهد تبدیل کرده است.
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 -1نحوه پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد
جمهوری اسالمی ایران امیدوار است با ارتقای جایگاه اجالس نم 9در عرصه بینالمللی باعل
اصالح نظام حاکم کنونی جهانی شده و شاهد ایجاد نظم نوین جهانی بر پایله علدالتخلواهی و
رعایت حقوق کلیه ملتها باشد.
ایران تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،قادر به عضویت در جنبش عدم تعهد نبلود چلرا کله
دل در گرو غرب و به ویژه آمریکا داشت و همچنین عضو پیمان سنتو بود و همه اینها در تضاد
با اهداف و اصول جنبش عدم تعهدها بود (سپهر9511 ،ق .اما یک ملاه پلس از پیلروزی انقلالب
اسالمیایران ،ایزیدورو مالمیرکا وزیرخارجه کوبا اعالم کرد که سیاست جدید ایران به این کشور
اجازه میدهد به جنبش کشورهای غیرمتعهد بپیوندد .وی ا هار داشت که دوللت جدیلد ایلران
اقدامات مهمیدر جهت تغییر روابط اقتصادی و سیاسی بینالمللی انجلام داده کله بلا هلدفهای
جنبش عدم تعهد سازگاری دارد .وزیر خارجله کوبلا کله در تلدارک برگلزاری کنفلرانس سلران
کشورهای غیرمتعهدها درهاوانا بود،کناره گیری ایران از پیمان سلنتو را شلرال الزم جهلت ورود
ایران به نهضت غیرمتعهدان دانسلت (عبدالرشلیدی531195۲3 ،ق .بلا توجله بله اینکله یکلی از
شرایط عضویت در جنبش غیرمتعهدها عضو نبودن در هیچ پیمان نظامیبوده است دولت موقت
جمهوری اسالمیایران سعی در خارج نمودن نام ایران از پیمان سنتو نمود .باالخره با تالشهای
ابراهیم یزدی وزیر وقت امورخارجه دولت موقت ،جمهوری اسالمی ایران از پیمان سلنتو خلارج
شد .نظام جمهوری اسالمیایران بر اساس اصول بنیلادین و اولیله منلدرج در سیاسلت خلارجی
خویش یعنی دکترین «سیاست نه شرقی ،نه غربی» ،در ششمین اجلالس سلران جنلبش علدم
تعهد درهاوانا در سال  9531بعنوان هشتاد و هشتمین کشور به عضویت جنبش علدم تعهلد در
آمد و یی  53سال عضویت در آن بخصوص از سال  9115و در مقطع آغازین جنلگ تحمیللی
همواره به عنوان یکی از کشورهای فعال و پیشرو در کلیه نشستهای جنبش عدم تعهد به ویژه
اجالس های سران و وزرای امور خارجه شرکت داشته و در تدوین مواضلع و تصلمیمات جنلبش
در خصوص مسائل و تحوالت مهم بینالمللی نقش فعالی را ایفلا نملوده اسلت .نماینلدگیهلای
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد بخصلوص در نیویلورک در کلیله جلسلات دفتلر
هماهنگی جنبش عدم تعهد حضور فعالی داشتهاند .از نقاال عطف همکاری هلای میلان ایلران و
1- Non-aligned movement
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جنبش عدم تعهد در عرصه بینالمللی میتوان از حمایت این جنبش از برناملههلای صلل آمیلز
هستهای جمهوری اسالمی ایران ،در سالهای اخیر و در پی یرح موضوع فعالیتهای هسلتهای
جمهوری اسالمیایران در شورای حکلام آاانلس انلرای اتملیو متعاقل آن در شلورای امنیلت
سازمان ملل متحد ،اشاره کرد که نتیجه آن بیانیه تروئیکای جنلبش علدم تعهلد و بیانیلههلای
متعدد گروه عدم تعهد در آاانس بینالمللی انلرای اتملیدر حمایلت از فعالیلتهلای هسلتهای
جمهوری اسالمی ایران بود  .همچنین در اجالس وزرای خارجه دفتلر هملاهنگی جنلبش علدم
تعهد در پوتراجایای مالزی (خرداد 9513ق برای نخستین بار بیانیه جداگانه جنبش علدم تعهلد
در خصوص فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی ایران صادر شد و سه ملاه بعلد (شلهریورماه
9513ق مشابه این بیانیه در چهاردهمین اجالس سران جنبش عدم تعهلد درهاوانلا بله تصلوی
رسید.
منوچهر متکی ،وزیر وقت امور خارجله ایلران در پایلان پلانزدهمین اجلالس وزرای خارجله
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ،پس از تصلوی بیانیله وزرای خارجله  991کشلور عضلو در
حمایت از برنامه صل آمیز هستهای ایران پس از تشکر از این اقدام گفت 1این سند برای کشلور
من خیلی مهم است و یک پیام آشکار برای دنیا دارد که نهضت عدم تعهد بر اساس اصول خلود
از کشورهای عضو حمایت خواهد کرد.همچنین جنبش عدم تعهد در بسیاری از موارد با حمایت
از ایران نشان داد همچنان بر پایه اهداف و اصول خود پایدار مانده است (سپهر9511 ،ق.
 -2جنبش عدم تعهد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،جنگ میان دو عضو جنلبش علدم
تعهد در بیستودوم سپتامبر( 9111سلی و یکلم شلهریور 9531ق ایلن جنلبش را در وضلعیت
دشواری قرار داد .عدم انسجام و تجانس سیاسلی و سلاختاری ،سلمتگیلریهلای چندجانبله و
گرایشهای متفاوت و دور افتادن جنبش از آرمانهای رهبران اولیه ،اعضای جنلبش را از اتخلا
موضعگیری شفاف در قبال جنگ ایران و عراق بازداشت .بلا ایلن وجلود ،جنلبش غیرمتعهلد از
نخستین روزهای آغاز جنگ بنا به درخواست ایران برای «بررسلی و موضلعگیلری در خصلوص
جنگ عراق علیه ایران» فعالیتهایی را جهت خاتمهدادن مسالمتآمیز به آن شلروع کلرد .یلک
کمیته حسن نیلت مرکل از نماینلدگان کشلورهای کوبلا ،یوگسلالوی ،الجزایلر ،زامبیلا ،هنلد،
پاکستان و سازمان آزادیبخش فلسطین تشلکیل شلد .ایلن کمیتله ،هیلاتی مشلتمل بلر وزرای
711

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی تاثیرات متقابل ایران و جنبش عدم تعهد

خارجه کوبا ،هند و یوگسالوی را بهمنظور ایجاد تفاهم بین ایران و عراق به دو کشور اعزام کلرد.
قبل از عزیمت این هیات ،رئیس وقت شورای عالی دفاع جمهلوری اسلالمیاعلالم کلرد« 1ایلران
حاضر است هیات حسن نیت کشورهای غیرمتعهد را برای آگاهی از وضعیتی کله تهلاجم علراق
در ایران به وجود آورده است ،بپذیرد ».هیات حسن نیت یی سفری به تهران و بغلداد کوشلش
کرد به یک راه حل فوری که مورد قبول یرفین درگیر باشد ،دست یابد .در دیدار اعضای هیلات
از بغداد در دهم اکتبر9531/9/91( 9111ق صدامحسین اعالم کرد« 1عراق آملاده اسلت تلا-9 1
آتش بس برقرار شود؛  -2مذاکره بین یرفین انجام گیرد» .در تهران ،رئیسجمهلور وقلت ایلران
ترتی ل فللوق را بلله ایللن شللرح تغییللر داد -9« 1عق ل نشللینی؛  -2آتللشبللس؛  -5مللذاکره »
(یکتا51519591،ق .پس از انجام پارهای مذاکرات در تهران و بغداد ،کمیتة مزبور ماموریت یافلت
با تشکیل جلسه ای در سط وزیران خارجه در بلگراد ،پایتخت یوگسلالوی ،بله موضلوع جنلگ
رسیدگی کند .اما مخالفت عراق با حضور الجزایر در این کمیته ،کلار آن را دچلار اخلتالل کلرد.
عراق که در جبهههای جنگ در موضع برتر قرار داشت و در چنین شرایطی موفقیلت کمیتله را
مغایر با اهداف خود میدید ،استدالل میکرد کله «چلون الجزایلر یلک کشلور عربلی اسلت ،در
جنگی که یک کشور عربی دیگر در آن درگیر است ،نباید مداخله کنلد ».ایلندرحلالی بلودکله
سازمان آزادیبخش فلسطین به عنلوان یلک سلازمان عربلی در کمیتله حاضلر بلود وللی علراق
مخالفتی با آن نداشت .درهرحال مخالفت علراق ،ملانع از ادامله کلار کمیتلة حسلن نیلت شلد
(جمشیدی9119591 ،ق .به دنبال این جریان ،جنبش ،قطعنامهای درباره جنگ صلادر کلرد و در
آن از ایران و عراق درخواست کرد« 1از هرگونه تهدید جدیلد یلا توسلل بله زور در مناسباتشلان
خودداری کنند ».در این قطعنامه همچنین لزوم خاتمه جنلگ« ،مردودبلودن تصلرف سلرزمین
دیگران»« ،توسل به تهدید و یا اعمال زور» و «عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» مورد
تاکید قرار گرفته بود (عبدالرشیدی592195۲3 ،ق .این قطعنامه به علت نداشتن صراحت الزم در
محکومیت متجاوز در ایران ،نه تنها با استقبال مواجه نشد بلکه نسلبت بله حسلن نیلت کمیتله
تردیدهایی بهوجود آورد .بههمینجهت ،زمانی که کمیتة حسن نیت در آبانملاه  9531تصلمیم
گرفت جلسه دیگری در بغداد تشکیل دهد و تالش جدیدی را برای برقراری آتشبس بین ایران
و عراق آغاز کند ،محمدعلی رجایی ،نخستوزیر وقت جمهوری اسالمیایران ،در یادداشتی برای
تیتو ،رهبر یوگسالوی ،تاکید کرد که دولت ایران هیچگونه یرح آتشبس را تازمانیکه نیروهلای
عراقی از خاک ایران خارج نشوند ،نخواهد پذیرفت .در همان تاریخ ،اعضاء هیات اعزاملیکمیتله
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حسن نیت در دیداری با ابوالحسن بنیصدر ،رئیسجمهور وقت ایران ،ضمن مطللعکلردن وی از
نظریات دولت عراق ،درخواست کردند جمهوری اسالمیایران «فرملولی» ارائله دهلد تلا کمیتلة
حسن نیت در چارچوب آن بتواند نقش پل ارتبایی را ایفلا کنلد« .رئلیسجمهلور وقلت ایلران،
اجرای عهدنامة  9193الجزایر در خصوص اروندرود (شط العربق ،تعیلین تلاریخ و ملدت زملان
الزم برای عق نشینی و قبول ماهیت خصومتآمیزبودن حمله عراق» را پیشلنهاد کلرد .در پلی
این اعالم مواضع مسؤوالن ایران و نپذیرفتن آنها توسلط علراق ،کمیتلة حسلن نیلت عملال در
ماموریت خود با بنبست و شکست مواجه شد و از ادامه کار باز ماند .در اجالس دفتر هملاهنگی
جنبش غیرمتعهدها در نیویورک کله در دسلامبر ( 9111آ ر 9531ق برگزارشلد ،نماینلده ج .ا.
ایران از سکوت سه ماهة جنبش درباره تجاوز عراق علیه ایران انتقلاد کلرد و از اعضلای جنلبش
خواست تا تجاوز عراق را که مغایر اصول پذیرفتهشدة جنبش عدم تعهد است ،مورد توجله قلرار
داده و اقدامات الزم را به عمل آورند .اما این تقاضای ایران با سکوت اعضای جنبش هملراه بلود.
در پی این اجالس ،کوبا ،به عنوان رئلیس جنلبش ،اقلداماتی را بلرای میلانجیگری آغلاز کلرد و
نمایندگان آن کشور عازم تهران و بغداد شدند .صدامحسین ،رئیسجمهور عراق ،کله اسلتراتژی
جنگ برقآسای خود را شکستخورده میدید و نیروهای نظامیآن برتری روزهای اول جنلگ را
در جبهه ها از دست داده بودند ،در مالقاتی با نمایندگان کوبا در بغداد ،آمادگی دولتش را بلرای
هرگونه مذاکره در تمام سطوح با حکومت ایران تحت سرپرستی رئیس جنبش عدم تعهد ،اعالم
نمود و تصری کرد درصورتیکه ایران حاکمیت عراق را بر سرزمینها و آبهای مللی آن کشلور
به رسمیت بشناسد ،آمادة عق نشینی و آتشبس فوری است .رئیسجمهور وقت ایلران ،نیلز در
دیدار با هیات اعزامیدر تهلران اعلالم کلرد کله بلدون عقل نشلینی اولیله نیروهلای عراقلی از
سرزمینهای ایران ،امکان مذاکره با نمایندگان عراق وجلود نلدارد (عبدالرشلیدی523195۲3 ،ق.
پنج ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق ،اجالس وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در دهلی نلو
در فوریة ( 9119بهمنماه 9531ق تشکیل شد .هیاتی از جمهوری اسالمیایلران بله سرپرسلتی
ب هزاد نبوی ،وزیر وقت و مشاور در املور اجرایلی ،در اجلالس شلرکت کلرد و سله درخواسلت و
پیشنهاد ایران را در خصوص جنگ مطرح نمود -9« 1بلا بررسلی کاملل مسلالة جنلگ و کسل
ایالعات کافی درباره آن ،جنبش موضع قطعی خود را در قبلال ایلن تجلاوز اعلالم و متجلاوز را
محکوم نماید و عضویت تجاوزگر را به حالت تعلیق درآورد؛ -2رفع تجاوز و خلروج بلدونقیلد و
شرال نیروهای متجاوز باید اساسی ترین و اولین شرال آغاز هر تالشی برای خاتمة جنلگ باشلد؛
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 -5دولت ایران قبل از رفع تجاوز و خروج کامل ارتش عراق هیاتهایی را خواهد پذیرفت کله از
مواضع یرفین درگیر مطلع باشند ».هیات ایرانی تاکید کرد با توجه به اینکه ایران در خصلوص
جنگ ،هیچ گونه درخواستی را از سازمان ملل متحد به عمل نیاورده است ،هرگونله تضلمینی از
یرف جنبش عدم تعهد در این مورد مؤید کارایی و استقالل جنبش خواهد بلود .املا در مقابلل
این درخواست ،نظر دولت هند به عنوان میزبان و برخی دیگر از اعضلای جنلبش ایلن بلود کله
مسائلی از قبیل جنگ ایران و عراق و بحران افغانستان نباید در کنفرانس مطرح شود؛ زیلرا ایلن
گونه موضوعات باع بروز اختالفات و تضعیف جنبش و در نهایت موج بهرهبرداری ابرقدرتها
خواهد بود .ایندیرا گاندی ،نخستوزیر وقت هند ،معتقد بود اجالس نباید درگیر جنلگ ایلران و
عراق شود؛ زیرا از نظر وی «جنگ ایران و عراق و ...مجموعهای از نزاعهای خلانگی هسلتند کله
اگر در جنبش مطرح شوند اهداف جنبش را تحتالشعاع قرار میدهنلد و در نتیجله یلرح ایلن
مقولهها به ابرقدرتها امکان میدهد تا بر جنبش مانور کننلد ».هملین موضلوع باعل شلد در
اجالس دهلی موضع مشخصی در قبال جنگ اتخا نگلردد .تنهلا اقلداماتی کله در جریلان ایلن
کنفرانس انجام گرفت ،عبارت بود از 1محکومکردن نفس جنگ توسلط اینلدیرا گانلدی (رئلیس
جنبش عدم تعهدق و کورت والدهایم (دبیرکل سازمان ملل متحدق که در اجالس حضلور داشلت
و ا هار نگرانی از جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن و ا هار امیدواری که هرچهزودتر جنگ بله
صورت صل آمیز و عادالنه پایان پذیرد .همچنین در پیش نویس بیانیة نهلایی کمیتله سیاسلی،
ضمن ا هار نگرانی از جنگ پنج ماهة ایران و عراق و خسارات ناشی از آن ،بر اصول جنبش عدم
تعهد مبنی بر عدم تجاوز ،عدم کاربرد زور ،حف تمامیت ارضی کشورهای عضو ،حل اختالفلات
از یریق صل آمیز تصری و تصدیق شده بود (امینیفر2219511 ،ق .هیات ایرانلی بله ایلن ملتن
پیشنویس بیانیه اعتراض کرد و سرانجام متن اصالحشده به صورت زیلر ملورد توافلق وزرا قلرار
گرفت که تحت بند شماره بیستوشش در بیانیلة نهلایی درج گردیلد« 1کنفلرانس ضلمن ابلراز
تاسف عمیق نسبت به جنگ پنج ماهة عراق و ایران و خسارات جانی و مالی که به هلر دو مللت
وارد شده است ،همچنین تهدیدهایی که از این بابت متوجه جنبش عدم تعهد میشلود ،اصلول
جنبش کشورهای غیرمتعهد را مورد تاکید و تصری مجدد قلرار داده ،هلیچ دولتلی نبایلد از راه
توسل به زور اراضی دیگری را صاح شود یلا اشلغال کنلد .اراضلی کله از ایلن یریلق تصلرف
می شود ،باید مسترد گردد .هیچ عمل تجاوزی نباید علیه دولت دیگری صورت گیلرد و تمامیلت
ارضی و حاکمیت کلیة دولتها باید مورد احترام قرار گیرد .هیچ دولتی نباید در امور داخللی دول
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دیگر دخالت نماید و کلیة اختالفات و دعاوی که ممکن است بین دول وجود داشته باشلد ،بایلد
از یرق صل آمیز و به منظور برقراری روابط صل آمیز بین دول عضو حلوفصل شلود .کنفلرانس
از وزرای خارجه کوبا ،هند ،زامبیا و رئیس دفتر سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین میخواهلد
کلله کلیلله مسللاعی خللود را جهللت کمللک بلله اجللرای اصللول مللذکور بلله کللار گیرنللد
(شکرخواه59219599،ق.
هیات نمایندگی ایران نسلبت بله آخلرین بنلد بیانیله اعتلراض و اعلالم کلرد« 1اوال ،هیلات
نمایندگی دولت جمهوری اسالمیایران کماکان بر پیشنهادهای خلود در ملورد جنلگ تحمیللی
پنج ماهة عراق تاکید داشته و آنچه را که به تصوی رسلیده ،تنهلا جلزء کلوچکی از تصلمیماتی
میداند که میبایست برای دفع تجاوز اتخا شود و از جنبش مصرانه میخواهد با بررسی کاملل
مساله و کس ایالعات کافی درباره آن ،موضع قطعی در قبال تجاوز و محکومکلردن متجلاوز و
تعلیق عضویت تجاوزکار اتخا و اعالم کند؛ ثانیلا رفلع تجلاوز و خلروج بلدونقیدوشلرال قلوای
تجاوزگر باید اساسی ترین و اولین شرال آغاز هر تالشی برای خاتملة جنلگ باشلد؛ ثالثلا دوللت
جمهوری اسالمیایران پیش از رفع تجاوز و خروج کامل ارتش تجاوزگر از سرزمینهای اشلغالی،
همچنان که بارها اعالم کرده است ،تنها هیاتهلایی را خواهلد پلذیرفت کله از مواضلع یلرفین
جنگ مطلع باشند و برای بررسی تجاوز به ایران سفر کنند .متعاق اجالس مزبور ،هیلاتهلایی
از یرف جنبش به تهران و بغداد سفر کردند و از آخرین مواضع جمهوری اسالمیایران و عراق و
از موارد نقض مقررات بینالمللی ایالع یافتند .در اجالس ششم درهاوانا در سلال  ،9191بغلداد
به عنوان محل کنفرانس هفتم سران جنبش عدم تعهد تعیین شده بلود .ایلران و سلوریه در روز
پنجم سپتامبر  9119رسماا خواستار تغییر محل کنفرانس هفلتم سلران از بغلداد شلدند .ایلران
تصری کرد در صورت برگزاری اجالس هفتم سلران جنلبش در بغلداد ،نلهتنهلا در آن شلرکت
نمی کند بلکه مصوبات آن را هم به رسمیت نمیشناسد .اجالس وزرای دفتر هملاهنگی جنلبش
عدم تعهد درهاوانا در سیویکم ماه مله تلا پلنجم اوئلن  9112تشلکیل شلد و در روز هفلدهم
سپتامبر  9112اجماع نظر اعضای جنبش درباره تغییر محل کنفرانس هفتم سران از بغلداد بله
دهلی نو اعالم شد .در این اجالس ،کمیتة حسن نیت بعد از مالقات با وزرای خارجله دو کشلور
درگیر جنگ ،به این نتیجه رسید که شرایط مناس برای اجلرای صلل و ابتکلار جدیلد وجلود
ندارد .اجالس وزرای خارجه عضو دفتر هماهنگی در نیویورک در اکتبر  9112تشکیل شلد و در
آن گزارش پیشرفت کار کمیتة حسلن نیلت جنلبش علدم تعهلد متشلکل از نماینلدگان کوبلا،
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اندونزی ،زیمبابوه و رئیس دفتر سیاسی ساف در مورد جنلگ ایلران و علراق تسللیم سرپرسلت
اجالس گردید .این گزارش دربرگیرندة فعالیت کمیتة حسن نیت و نتایج مالقاتهلا بلا مقاملات
ایران و عراق از اوئن تا اکتبر  9112بود و در آن نتیجهگیری شلده بلود کله گرچله مواضلع دو
یرف هنوز فاصله زیادی از همدیگر دارد ،اما تالشها در جهت حلوفصل فوری بایلد ادامله یابلد.
در بیانیة پایانی اجالس دفتر هماهنگی جنبش و در بند بیسلتویکلم بله ایلران ،علراق و سلایر
کشورها توصیه شده بود از اعمالی که باع بروز و گسترش جنگ میشود ،خودداری کنند.
با آغاز پیروزیهای ایران در جبهههای جنگ ،بهویژه پس از عملیات فت المبین و آزادسلازی
خرمشهر در سوم خرداد  ،95۲5بنا به درخواست عراق مبنیبراینکه این کشور هلر رای داوری را
که از یرف جنبش غیرمتعهدها یا شورای امنیت صادر شود ،خواهلد پلذیرفت ،کمیتله منتخل
جنبش عدم تعهد رایزنیهای گسترده ای را برای توقف جنگ انجام داد که به دلیل نادیدهگرفتن
حقوق جمهوری اسالمیایران ناکام ماند (پارسادوست1119599 ،ق.
اجالس هفتم سران جنبش عدم تعهد در روزهای هفتم الی دوازدهم مارس  9115در دهلی
نو برگزار شد .در کمیته سیاسی این کنفرانس ،جنگ ایران و عراق در محور اصلی مباحل قلرار
گرفت اما ازآنجاکه در خصوص چگونگی و علل بروز جنگ ،نحوه برقراری صلل و ملتن اعالمیله
نهایی توافق حاصل نشد ،ایندیرا گاندی ،نخست وزیلر هنلد و رئلیس کنفلرانس ،یلی سلخنانی
نگرانی عمیق اعضاء جنبش و جامعه جهانی را از جنگ سیماهة ایران و عراق و تلفلات جلانی و
خسارات مالی متوجه دو ملت ایران و عراق ،ا هار داشت .وی تصری کرد ایلران و علراق هلر دو
عضو جنبش عدم تعهد هستند که یکی از اصولش این است که تمام اختالفات میان کشلورهای
عضو باید از یرق صل آمیز حل شود .او خایرنشان ساخت پایان مناقشة ایران و علراق ،موجل
تحکیم وحدت و همبستگی جنبش خواهد شد و سپس از ایران و عراق خواست به جنگ خاتمه
دهند و تاکید کرد این تمایل جهانی است که جنگ فوراا متوقف شود و دو یرف بله یلک صلل
عادالنه ،پایدار و شرافتمندانه از یریق مذاکره و بله یلرق مسلالمتآمیلز دسلت یابنلد .در ایلن
اجالس جمهوری اسالمیایران اعالم کرد که صل عادالنه ،واقعی و شرافتمندانه زملانی متحقلق
می شود که نیروهای اشغالگر از تمامینقاال تحت اشغال خارج شلوند خسلارات ناشلی از تجلاوز
تادیه شود و متجاوز محکوم و مجازات گردد(همان111ق.
پس از کنفرانس دهلی نو ،خانم گاندی ،نخست وزیر هند و رئیس جنبش ،در مواقع مختللف
پیامهایی را برای روسای دو کشور ایران و عراق ارسال نمود و فرستادگانی را بله تهلران و بغلداد
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گسیل داشت و خواستار پایان جنگ شد .بهویژه با تشدید جنگ شهرها در سلال 95۲5(9111ق
خانم گاندی از دو کشور خواست از حمله به منایق مسکونی خودداری کنند و به جنلگ پایلان
دهند .اجالس بعدی وزرای خارجه جنبش در رواندا ،پایتخت آنگوال ،از چهارم تا هفتم سلپتامبر
 9113برگزار شد .در این اجالس ،موضوع جنگ ایران و عراق که در پیشنویس بیانیلة سیاسلی
به یورمختصر توسط دولت آنگوال میزبان اجلالس تهیله شلده بلود ،در آخلرین سلاعات پلس از
بحثهای زیاد در کمیته سیاسی ،به علت فقدان توافق در خصوص تهیه یک متن قابلقبول بلرای
یرفین درگیر جنگ ،از دستور کلار جنلبش حلذف گردیلد .در اجلالس دفتلر هملاهنگی غیلر
متعهدها در دهلی نو (شانزدهم تا نوزدهم آوریل911۲ق نیز جنگ ایران و عراق بلار دیگلر ملورد
بح و بررسی قرار گرفت .در آغاز ،رئیس کنفرانس یی نطقی از ایران و عراق خواست به جنگ
خاتمه دهند و تصری کرد تمایل جهانی این است که جنگ بایلد یلکبلاره متوقلف گلردد و دو
یرف از یریق مذاکره و روشهای صل آمیز به یلک صلل آبرومندانله ،عادالنله و پایلدار دسلت
یابند .سپس نمایندگان ایران و عراق با ایراد نطقهایی شرایط دولت خود را بلرای پایلاندادن بله
جنگ بیان داشتند .علی اکبر والیتی ،وزیر امورخارجه وقت ایران ،در ایلن اجلالس گفلت« 1پلنج
سال پس از تجاوز رایم بع عراق به قلمرو جمهوری اسالمیایلران ،نهضلت علدم تعهلد هنلوز
نتوانسته است موضع صحی و عادالنه ای در قبال ایلن تجلاوز اتخلا نمایلد .بلرای ملردم ایلران
عجی نبود که سازمان ملل متحد با نفو ی کله کشلورهای قدرتمنلد در آن دارنلد ،دسلت بله
موضعگیری یکیرفه و کامال غیرمنطقی و غیرعادالنه بزنلد وللی در ملورد نهضلت علدم تعهلد
انتظارات به نحو دیگری بود (همان111ق.
اجالس هشتم سران جنبش عدم تعهد در حراره پایتخت زیمباوه از اول تلا ششلم سلپتامبر
( 911۲شهریور 95۲3ق همزمان با عملیات کربالی  9و کربالی  5نیروهای ایران برگزار شلد .در
این اجالس ،آیتاله سیدعلی خامنهای ،رئیسجمهور وقت ایلران ،در نطقلی صلری بله بررسلی
مواضع ایران در قبال مسائل جاری جهانی و نیز جنگ پرداخت و تاکید کلرد« 1از جنلبش البتله
توقع نیست که مانند یک پیمان نظامیوارد معرکه شود ،لیکن این انتظار اسلت کله شلجاعانه و
صادقانه از حق و از مظلوم و قربانی تجاوز و سلطهیلبی دفاع کند .صلل بلهیلورکلی و بلهویلژه
برای منطقة حساس ما یک انتخاب نیست ،یک ضرورت حیاتی است .ما چارهای جز این نلداریم
که با مجازات قطعی رایم متجاوز ،جنگافروز و باجگیر عراق ،برقراری و استحکام چنین صللحی
را در منطقه تضمین کنیم ».در بیانیة پایانی اجالس سران ،بندهای  91۲تا  911به جنگ ایران
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و عراق اختصاص یافته بود .در بند  91۲روسای کشورها بر اصل علدم اسلتفاده از زور در روابلط
بین المللی در رابطه با جنگ جمهوری اسالمیایران و عراق اشاره کردند .در بنلد  919از آغلاز و
ادامة خصومتها بین دو کشور که هر دو از اعضای مهم جنبش عدم تعهد هسلتند ،ابلراز نگرانلی
عمیق شد و در بند  911سلران کشلورها یلک بلار دیگلر از جمهلوری اسلالمی ایلران و علراق
خواستند تا خصومتهای خود را به منظور اجتناب از خسارتهای مالی و تلفلات جلانی خاتمله
دهند .سران کشورهای عدم تعهد یک بار دیگر خود را متعهد کردند که برای خاتمة سلریع ایلن
درگیری وحشتناک کوشش کنند .ایران در واکنش به بیانیة جنبش ،اعالم کرد که در این بیانیه
به مسؤولیت عراق در آغاز و ادامة جنگ اشاره نشلده و بلهعنلوان مسلؤول ایلن جنایلت بلزر
بین المللی محکوم نگردیده است ،دعوت به اتخا سیاست مماشات با متجلاوز در شل ن جنلبش
عدم تعهد نیست ،به نقض مقررات متعدد بینالمللی از جان عراق از جمله کاربرد مکلرر سلالح
شیمیایی اشاره ای نشده است و بیانیه کمیته سیاسی بههیچ وجه بیانگر واقعیت جنگ نیسلت و
بنابراین از نظر جمهوری اسالمیایران قابل پذیرش نمیباشد (امینیفر2319511،ق.
به دنبال اجالس حراره ،جنبش عدم تعهد ،همگام و در چارچوب حرکت سازمان ملل متحد،
به اقداماتی در جهت خاتمة جنگ ایران و علراق دسلت زد .بلا تصلوی قطعنامله  311جنلبش
غیرمتعهدها حمایت خود را از قطعنامله اعلالم و خواسلتار اجلرا و پیگیلری آن شلد .در اواخلر
شهریور 9119( 95۲۲ق راجیو گاندی ،نخست وزیر وقت هند ،در نامله ای بله پارلملان کشلورش
خواستار خاتمه سریع جنگ از یریق مسالمت آمیز شد .وی در این نامه خایرنشان کلرد کشلور
متبوعش با رابرت موگابه ،رئیس جنبش عدم تعهد ،در تملاس دائلم اسلت تلا ایلن جنلبش بله
تالشهای جدیدی در زمینة پایانیافتن جنگ ایران و عراق دست بزند .وی تاکیلد کلرد 1جنلبش
عدم تعهد جهت پایاندادن به این جنگ تمامیگامهای ضروری خود را برداشته است .به عقیلده
هند ،خاتمهیافتن سریع جنگ ایران و عراق می تواند بله تقویلت جنلبش علدم تعهلد و نیلز بله
سرعت بخشیدن به تالشهای این جنبش در جهت پیشرفت اجتماعی و برقراری صلل در جهلان
کمک کند .در همین چارچوب ،رابرت موگابه ،نخست وزیر زیمباوه و رئیس جنبش علدم تعهلد،
در دیدار با علیمحمد بشارتی ،قائممقام وقت وزارت امورخارجه ایران در حراره ،حضور نیروهلای
نظامیخارجی را در خلیجفارس به بهانه حفا لت از نفلتکشهلا و ملینروبلی آبهلای منطقله
محکوم کرد (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ۲95-۲911 9591 ،ق.
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اجالس وزرای امورخارجه و سرپرستان هیاتهای نمایندگی جنبش غیرمتعهد که در حاشیه
اجالس چهل و دوم مجمع عمومیسازمان ملل متحد در نیویورک از پنجم تا هفتم اکتبلر9119
برگزار شد در بیانیة نهایی خود با تاکید بر «اصل عدم بهکارگیری زور در روابلط بلینالملللی» و
ا هار نگرانی عمیق از آغاز و ادامه خصومتها بین ایران و عراق ،یک بار دیگلر از هلر دو کشلور
درگیر خواستند که بهمنظور اجتناب از تلفات جانی و خسارات مالی بیشلتر بله مناقشلات خلود
خاتمه دهند .همچنین خواستار بهکارگیری هر تالشی برای خاتمة سریع جنلگ شلدند .در بنلد
شصت وپنجم بیانیة وزیران و روسای هیاتهای نمایندگی از کوششهای شورای امنیت سلازمان
ملل متحد برای ارائه یک راه حل جامع ،عادالنه و آبرومندانه و مورد قبول هر دو کشلور ایلران و
عراق و نیز تصوی قطعنامه  ،311تقدیر بله عملل آملده و از آن شلورا خواسلته شلده بلود کله
کوششهای خود را برای صل دو چندان نماید .از این پس ،جنبش عدم تعهد تملام هلم خلود را
در چارچوب قطعنامه  311و تالشهای شورای امنیت معطوف کرد و بارها از یرفین خواسلت بلا
پذیرش آن به جنگ پایان دهند .با پذیرش قطعناملة  311توسلط جمهلوری اسلالمیایلران در
تاریخ هفدهم اوئیه ( 9111بیست و ششم تیر95۲۲ ،ق و امتنلاع علراق از پلذیرش آن و هجلوم
مجدد نیروهای نظامیبه عمق اراضی و شهرهای ایران ،علیاکبر والیتی ،وزیر امور خارجلة وقلت
ایران ،در نامه ای به رئیس جنبش عدم تعهد به عنوان یکی از اعضای فعال جنلبش علدم تعهلد
درخواست کرد« 1نهضت عدم تعهد ضمن محکومیت این تجلاوزات ،اقلدامات الزم و بازدارنلده را
در مواجهه با چنین رایم متجاوزی به عمل آورد تا بدینترتی بتواند نقلش سلازندة خلود را در
حف صل و امنیت بینالمللی ایفا نماید .اقدامات تجاوزکارانة رایم بع علراق نلهتنهلا نشلانگر
واهی بودن ادعاهای گذشتة آن رایم در خصوص قطعنامة  311و صل یلبی میباشد ،بلکه گلواه
روشنی بر خوی تجاوزگری حاکمان آن کشور و صحت ادلة ارائه شدة جمهوری اسالمیایلران در
این زمینه به شمار میرود (همان۲911ق.
در اجالس نیکوزیا (از پنجم تا دهم سپتامبر 9111ق در آغاز ،رئلیس جنلبش علدم تعهلد از
نقش دبیرکل سلازمان مللل در برقلراری صلل میلان ایلران و علراق سلتایش کلرد و در پایلان
صحبتش ،خواستار تالش همه جانبة جنبش عدم تعهد در جهت تحکلیم مواضلع سلازمان مللل
شد .ایران در این اجالس حملة شیمیایی عراق علیه کردها را محکوم و عراق را ملتهم کلرد کله
در پللی تغییللر چللارچوب مللذاکرات انللو اسللت و خواسللتار خللروج کلیلله ناوگانهللای خللارجی از
خلیج فارس شد .در این نشست ،وزرای خارجه غیرمتعهدها در آخرین موضعگیری خود در قبال
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جنگ ایران و عراق ،ضمن پذیرش کامل قطعنامه  311شلورای امنیلت سلازمان مللل متحلد و
استقبال از مذاکرات مستقیم ایران و عراق ،ابراز امیدواری کردند مذاکرات دو کشور بلا پیشلرفت
توأم باشد .در کمیتة سیاسی اجالس نیز چهار موضوع در قال مواد  925و  92۲در مورد جنگ
ایران و عراق تصوی شد .در ماده  ،925وزیران علدم تعهلد رضلایت عمیلق خلود را از تصلمیم
دولتین جمهوری اسالمیایران و عراق برای پذیرش قطعنامة  311شورای امنیلت بلرای خاتملة
جنگ و بهویژه توقف مخاصمات از بیستم اوت  9111و شروع مذاکرات مسلتقیم تحلت نظلارت
دبیرکل سازمان ملل متحد در جهت رسلیدن بله یلک راهحلل جلامع ،عادالنله ،شلرافتمندانه و
پایداری در مورد جنگ اعالم میکنند .در مواد 921و  92۲نیز بر همکاری وزرای عدم تعهلد بلا
دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید و از تالشهای دبیرکل این سازمان و شورای امنیلت و اعضلای
غیرمتعهد آن و کشورهایی که به گروه نا ر بر آتشبس 9در جنگ ایران و عراق کمک کردهانلد،
تقدیر شده است .همچنین با اشاره به مذاکرات انو ،از دو یرف خواسته شده است برای رسیدن
به یک تفاهم مشترک و تسریع در اجرای قطعنامة  ،311از خود حسن نیت نشان دهند و بلرای
اجرای کامل آتش بس در جنگ خلیج فارس با دبیرکل سازمان ملل متحد همکاری کننلد .آنهلا
خاتمة جنگ ایران و عراق را عاملی در جهت تقویت وحدت و تحکیم نقش جنبش غیرمتعهلدها
در حل مسائل بینالمللی دانستند (امینیفر2۲19511 ،ق.
 -3مواضع مشترک ایران وجنبش عدم تعهد
شاید بتوان جنبش عدم تعهد را سودمندترین سازمان بینالمللی دانسلت کله ایلران بعلد از
سازمان ملل به عضویت آن در آمده است .ایران پس از تثبیت اوضاع سیاسلی کشلور و از سلال
 9119بر حضور خود در جنبش افزود و جنبش نیز متقلابال اقلدامات مثبتلی را بله نفلع ایلران
صورت داده است .تالش اعضای جنبش همانطور که قبال گفته شد در زمینههلای حلل و فصلل
جنگ ایران و عراق و برقراری آتش بس هر چند که عدم رعایت بی یرفلی و توجله نکلردن بله
خواستهای ایران در زمینه تعیین متجاوز این تالشها را به بن بست کشاند .محکومیت سلاقط
کردن هواپیمای مسافربری ایرباس در تیرماه  ،95۲9حمایلت از اجلرای قطعنامله  311و دیگلر
موضع گیریهایی که با سیاست خارجی کشلورمان انطبلاق دارد بله خصلوص در ملورد مسلاله
1- UNIMOG
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فلسطین ،مخالفت با مذه ستیزی و نژاد پرستی و تقاضا برای گشلوده شلدن بلازار کشلورهای
شمال بر روی صادرات کشورهای جنوب از جمله این اقدامات بوده است.
اما مهمترین اقدام حمایتی جنبش غیر متعهدها در قبال جمهوری اسالمی ایران تالش برای
عدم محکومیت ایران در آاانس بینالمللی انرای هستهای بوده است در جریان نشسلت شلورای
حکام آاانس بینالمللی انرای هستهای کشورهای غیر متعهد در حمایلت از جمهلوری اسلالمی
ایران موضع گیری کردند و از شورای حکام آاانلس خواسلتند بله دور از فشلارهای سیاسلی بله
بررسی دقیق وضعیت هستهای و تسلیحاتی همه کشورهای عضو بپردازند.
همچنین سران جنبش عدم تعهد در بیانیه ای جداگانه در پایان چهاردهمین نشسلت خلود
درهاوانا در سپتامبر  211۲ضمن حمایت از فعالیت صل آمیز هستهای ایران خواسلتار پیوسلتن
اسرائیل به معاهده منع گسترش سالحهای هستهای شدند .شلاید جلدی تلرین شلاخا بلرای
اثبات فرضیه تالش جنبش عدم تعهد بلرای حرکلت از حاشلیه بله ملتن معلادالت بلینالملللی
حمایت قایعانه  95کشور عضو جنبش عدم تعهد در شورای حکلام آاانلس بلینالملللی انلرای
اتمی موسوم به «گروه نم» از فعالیت صل آمیز هستهای ایران باشد.
دیپلماسی فعال گروه نم در نشست شورای حکام و مقاومت آنها در برابر اعمال فشار آمریکا
و برخی دول غربی عضو شورا علیه ایران نمایانگر عالقه مندی غیر متعهدها بله دفلاع از حقلوق
خود و ایستادگی در برابر آپارتاید هستهای است که نله تنهلا در ایلن محلدوده کله در سلطحی
وسیع تر آثار و پیامدهایی را برای ارتقای نقش غیر متعهدها در معادالت جهانی به همراه داشته
است کما اینکه در قال چنین حرکتی هفتملین نشسلت بلازنگری معاهلده «ان .پلی .تلی» در
نیویورک به صحنه جدی تقابل غیر متعهدها با بلوک هستهای بدل شد.
در نگاه کلی میتوان گفت با پیوستن ایران به این جنبش و فعالیت در آن به نظلر ملیرسلد
اندیشه حمایت از تبدیل جنبش به سازوکاری تاثیرگذار در معادالت جهانی تقویلت شلده اسلت
خصوصا اینکه جمهوری اسالمی ایران به همراه کوبا ،مالزی و آفریقای جنلوبی در ردیلف چهلار
کشور پیشرو در زمینه بیداری غیر متعهدها قرار دارد کله از زملان پیوسلتن بله آن هملواره بلر
ضرورت عملی شدن خواستههای جنبش تاکید ورزیده است .اهم مواضع جمهوری اسالمیایلران
که در سخنرانیهای مقامات رسمی کشور در اجالسهای سران این جنلبش تبللور یافتله اسلت
شامل درخواست برای ارتقای نقش جهانی جنبش در عرصه بین الملل با هلدف تحقلق تسلاوی
حقوق در عرصه بینالمللی ،نیاز به تجدیلد نظلر در اصلول جنلبش بله منظلور تکمیلل فلسلفه
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وجودی عدم تعهد با توجه به مقتضیات و تحوالت جهان معاصر ،حرکت جنبش به سمت جنبله
ایجابی و نقش آفرینی و رهبری در جهان معاصر ،لزوم تقویت هویت جنلبش بلر اسلاس صلل ،
معنویت و محبت و تحقق آرمانهای بشری برای غلبه بر نا امنی و تبعلیض و بلیثبلاتی ،تلالش
برای تصحی روندهای یک جانبه گرایانه و تبعیض آلود موجود ،تقویت جنبش غیر متعهلدها از
یریق تعامل گسترده تر و ارتقا و تعمیق بیشتر روابط اعضا با یکلدیگر ،شناسلایی رفیلتهلای
فراوان اقتصادی فرهنگی ،سیاسی ،اعضلای جنلبش ،فعلالتر نملودن ارکلان جنلبش ،توجله بله
رفیتها ی باالی سیاسی جنبش به عنوان نماینده اکثریلت جامعله جهلانی و اسلتفاده از ایلن
رفیت جهت حل و فصل مناقشات بینالمللی و توسعه صل و آرامش وبازنگری کلی در اهلداف
و ساختار شورای امنیت سازمان ملل و تحقق عضویت دائم دارای امتیاز وتو در شورای امنیت بر
مبنای گفتمان عدالت خواهی بوده است.
 -4میزبانی ایران در شانزدهمین اجالس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
نظام مقدس جمهوری اسالمیایران نیز از بدو ت سیس با توجه به اصلول انقلالب اسلالمی از
جمله اصل«نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» ،سیاست خارجی خلود را همسلو بلا اهلداف
جنبش عدم تعهد یافلت کله در نخسلتین فرصلت یعنلی سلال 9191ملیالدی (9531هجلری
شمسیق و در نشست ششم سران درهاوانا پایتخت کوبا بهعنوان هشتاد و هشتمین کشلور عضلو
پذیرفته شد.
با عنایت به همسویی یاد شده و اندیشه سیاسی اصیل و جهانشمول ایران اسالمی ،کشلورما
از آغازِ الحاق به این جنبش بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو و صاحبنظر در پیشبرد اهداف آن
شناخته می شود در این راه جمهوری اسالمیایران همواره یی همکاری و هماهنگی بلا اعضلادر
تدوین مواضع و تصمیمات جنبش در مسائل و تحوالت بینالمللی نقش فعالی ایفا کرده است.
میزبانی این اجالس به ریاست جمهوری اسالمیایلران کله در تملامیعرصلههلای سیاسلی،
اقتصادی ،دیپلماسی و نظامیاستقالل و عدم وابستگی خلود را بله مسلتکبرین نشلان داده و در
تحقق بخشیدن و رعایت شعار اصلی این جنبش همواره پیشرو و اسوه بوده است ،فرصتی بلرای
حرکت شتاب گونه این جنبش است و این در حلالی اسلت کله تحلوالت منطقله و رویلدادهای
بینالمللی از یک یرف ضرورت این حرکت را نشان ملیدهلد و از یلرف دیگلر شلرایط و ابلزار
بهتری را فراهم نموده است.
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باید یادآور شد؛ سابقه درخشان جمهوری اسالمیایران به عنوان یکی از کشلورهای مسلتقل
عضو در نفی سلطه قدرت های استعماری و همخوانی زاتی فلسفه سیاسی آن بلا اصلول جنلبش
عدم تعهد موج شد تا در تیرماه  9511و یی جریان اجالس پلانزدهم سلران در شلرمالشلیخ
مصر ،ریاست جمهوری اسالمیایران بر جنبش و شانزدهمین نشست سران عدم تعهد بلا اجملاع
به تصوی برسد.
بدین ترتی جمهوری اسالمیایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد (کله ریاسلت کمیتله
هماهنگی و عضویت تروئیکای جنبش را نیز به مدت  1سال به عهده داردق یلی دوران ریاسلت
 5ساله خویش بر دومین سازمان بین الدولی بزر جهلان پلس از سلازمان مللل متحلد ،نقلش
مؤثری بر هدایت فعالیتهای جنبش عدم تعهد ایفا خواهد کرد.
شانزدهمین دوره نشست جنلبش غیرمتعهلدها از  3تلا  91شلهریور 2۲( 9519تلا  59اوت
2192ق در تهران برگزار شد .بیش از  911کشور از  921کشلور عضلو در ایلن نشسلت حضلور
داشتند .نشست سران کشورهای عضو عدم تعهد با حضور  21رییسجمهور و  1نخستوزیر و 5
پادشاه در باالترین سط  ،نیز  1معاون رییسجمهور و  11وزیر ( ۲1نفرشان وزیرخارجه بودنلدق
و  2رییسمجلس و  1فرستاده ویژه و ...در دیگر سلط هلا پلیش از هلر پنجشلنبه  1شلهریور
 9519آغاز به کار کرد .در این اجالس کسانی دیگر مانند دبیرکل سازمان مللل و اتحادیلههلای
دیگر بودند.
در آغاز این نشست آیت اهلل سید علی خامنهای رهبرجمهوری اسالمیایران سلخنرانی کلرد.
سپس محمد مرسی رئیسجمهور مصر رییس وقت اجالس (که بایست پس از سخنرانی ریاست
را به رییسجمهور ایران بدهدق و بلان کلی ملون دبیرکلل سلازمان مللل ادامله یافلت .پلس از
سخنرانی مرسی ،محمود احمدینژاد رئلیسجمهلور ایلران سلخنرانی کلرد .پلس از سلخنرانی
احمدینژاد مرسی ریاست جنبش را از مصر به ایران تحویل داد و پس از سخنرانی ملان موهلان
سینگ نخستوزیر هندوستان جلسه صب پایان یافت.
 -5گذری بر سخنرانی ناطقان این اجالس
آیتاهلل خامنهای نخستین سخنران این نشست بلود کله پلیش از آغلاز کلار رسلمینشسلت
سخنرانی کرد .متن سخنرانی ایشان بدین شرح است1
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همانیور که «احمد سوکارنو» یکى از بنیانگذاران این جنبش در کنفرانس معروفِ بانلدونگ
در سال  9133گفت ،مبناى تشکیل عدم تعهد ،نه وحدت جغرافیلائى یلا نلژادى و دینلى ،بلکله
وحدت نیاز است .آن روز کشورهاى عضو جنبش عدم تعهلد ،بله پیونلدى کله بتوانلد آنهلا را از
سیطرهى شبکههاى اقتدارگرا و مستکبر و سیرىناپذیر مصون بدارد ،نیازمند بودهاند.
امروز آرمانهاى اصلى جنبش عدم تعهد با گذشت شش دهه همچنلان زنلده و پابرجاسلت؛
آرمانهائى مانند استعمارزدائى  ،استقالل سیاسى و اقتصادى و فرهنگى ،عدم تعهلد بله قطبهلاى
قدرت و ارتقاء همبستگى و همکارى میان کشلورهاى عضلو .واقعیلتهلاى املروز جهلان بلا آن
آرمانها داراى فاصله است؛ ولى اراده جمعى و تالش همهجانبه براى عبور از واقعیتها و دسلت
یافتن به آرمانها ،هرچند پُر چالش ،لیک امیدآفرین و ثمربخش است .ما در گذشلتهى نزدیلک،
شاهد شکست سیاستهاى دوران جنگ سرد و نیز یکجانبهگرائىِ پس از آن بودهایم.
شرایط کنونى جهان فرصتى شاید تکرارنشدنى براى جنبش عدم تعهد اسلت .سلخن ملا آن
است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتورى چنلد کشلور غربلى اداره شلود .بایلد بتلوان یلک
مشارکت دموکراتیک جهانى را در عرصهى مدیریت بین المللى شلکل داد و تضلمین کلرد .ایلن
است نیاز همهى کشورهایى که مستقیم یا غیرمسلتقیم از دسلتانلدازى چنلد کشلور زورگلو و
سلطهیل زیان دیدهاند و مىبینند.
شوراى امنیت سازمان ملل داراى ساختار و سلازوکارى غیرمنطقلى ،ناعادالنله و کلامالا غیلر
دموکراتیک است؛ این یک دیکتاتورىِ آشکار و یک وضلعیت کهنله و منسلو و تلاریخ مصلرف
گذشته است .با سوء استفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا و همدسلتانش توانسلتهانلد
زورگوئیهاى خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل کنند .آنها میگوینلد حقلوق بشلر ،و
منافع غرب را اراده میکنند دوستان! این وضعیت معیوب و پر زیان ،غیرقابل ادامه است .همه از
این هندسه غلط بینالمللى خسلته شلدهانلد .جنلبش  11درصلدى ملردم در آمریکلا بلر ضلد
کانون هلاى ثلروت و قلدرت در آن کشلور و اعتلراض عملومى در کشلورهاى اروپلاى غربلى بله
سیاستهاى اقتصادى دولتهاشان نیز نشان لبریز شدن پیمانه صبر و تحمل ملتها از این وضعیت
است .باید این وضعیت نامعقول را عالج کرد.
ایشان تاکید نمودند که جمهورى اسالمى هرگز در پلى تسللیحات هسلتهاى نیسلت ،و نیلز
هرگز از حق ملّت خود در استفادهى صل آمیز از انراى هستهاى چشمپوشى نخواهد کرد .شلعار
ما «انراى هستهاى براى همه ،و سالح هستهاى براى هیچکس» است .ما بر ایلن هلر دو سلخن
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پاى خواهیم فشرد و میدانیم که شکستن انحصار چند کشور غربى در تولید انلراى هسلتهاى در
چهارچوب معاهده عدم اشاعه ،به سود همهى کشلورهاى مسلتقل و از جملله کشلورهاى عضلو
جنبش عدم تعهد است.
در بخش دیگر فرمودند که فلسطین متعلق به فلسطینىها است و ادامهى اشغال آن ،لملى
بزر  ،تحملناپذیر و خطرى عمده براى صل و امنیت جهانى است .همهى راههایى که غربیها
و وابستگان آنها براى «حل مسالهى فلسطین» پیشنهاد کرده و پیمودهاند ،غلط و نلاموفق بلوده
است و در آینده نیز چنین خواهلد بلود .ملا راهحللى عادالنله و کلامالا دموکراتیلک را پیشلنهاد
کردهایم.
از سخنان مقام معظم رهبری این چنین تحلیل میشود که جنبش عدم تعهد باید با قلدرت
با ابجاد وحدت رویه به حیات خویش ادامه دهد.
مرسی دومین سخنران رسمیاین اجالس بود و از ایران و تالشش سلپاسگلزاری کلرد و بله
توصیف مصر انقالبی پرداخت.بندهای سخنان او عبارت است از1
 اهمیت جنبش عدم تعهد و تالش برای ساخت دنیایی عادالنهتر؛ اصالح ساختار شورای امنیت سازمان ملل و ناعادالنه خواندن حق وتو؛ تاکید بر اتحاد فلسطینیان با هم در برابر اشغالگری و تشکیل دولت مستقل فلسطین؛ آمادگی مصر برای حل بحران سوریه و حمایت از مردم سوریه ،درخواست راه حل؛ مسالمتآمیز و گفتگو و سرکوبگر خواندن نظلام بشلار اسلد ،درخواسلت متحلد شلدن هملهمخالفان نظام سوریه برای بردن سوریه به مرحلهای تازه؛
 تاکید بر حق همه در استفاده از انرای صل آمیز هستهای؛ برادر خواندن کشور ایران و موفق خواندن اجالس در دوره ریاسلت مصلر و ا هلار دسلت درازکردن برای دوستی با ایران و دیگران؛
 ابراز هماهنگی با کشور برادر ایران در سه سال ریاست ایران و ابراز ایمینان از موفقیت؛مرسی برای تحویل ریاست به احمدینژاد از حاضران پرسید« 1آیا دکتر احمدینلژاد ریلیس
شانزدهمین دوره این جنبش است؟» آیا موافقاید؟ پس از تشویق حاضران مرسی گفت بنابراین
همه با اجماع موافقلت کردنلد پلس ایلران ریاسلت جنلبش را بلر عهلده ملیگیلرد .وی بلرای
احمدینژاد آرزوی موفقیت کرد.
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محمود احمدینژاد پیش از تحویل گلرفتن ریاسلت از مرسلی ،سلخنرانی کلرد .او اشلارهای
مستقیم به مساله سوریه و برخی مسائل جزییتر و پیشنهادهایی تازه پرداخت.
محور اصلی سخنان احمدینژاد:
 خوشامد به دیگران و ایران را «خانه خودتان» خوانلدن ،بلا گراملیداشلت یلاد بنیلانگلذارانجنبش و کسانی که در سه سال گذشته درگذشتهاند و رجایی و باهنر ،درخواسلت ایسلتادن
و یک دقیقه سکوت کرد .سپاسگزاری از مصر و مرسی و نیز آیتاله خامنهای؛
 ناخشنودی ملتها از وضع کنونی و شکل نو اسلتعمار در دوره اخیلر؛ ماننلد تمرکلز اقتصلاد وقدرت اقتصادی و ثروت ها در چند کشور و دولت بلدهکار کله گلاه بلیش از تولیلد ناخلالا
داخلی است؛ چاپ 52هزارمیلیارد دالر بی پشتوانه در آمریکا ،تصاح منبلعهلا و کلانهلای
آفریقا و آمریکای التین ،انحصلار دانلش و فنلاوری و سوءاسلتفاده از آن ،تهلاجم فرهنگلی و
نابودی هویت ،انهدام زن و بنیاد خانواده ،فروش سالح و جنگافروزی در این راستا و اشلغال
کشورها ،گسترش و تقویت تروریسم و مواد مخدر؛
 بیان این نکته که تحقق نیافتن مدیریت پایدار جهانی در سلایه صلل در پلی ضلعف مللتهلانیست بلکه برای سلطه گروهی خاص بلر ملدریریت جهلان اسلت .ملدیریت کنلونی جهلان
انحصاری ،خودخواهانه و سلطهیلبانه است؛
 زیرسوال بردن مدیریت شورای امنیت و اشاره به کمک این شورا به گسلترش سلتم اسلرائیل،یرف اصلی جنگ در جهان یکی از اعضای شورای امنیت دارای حلق وتلو اسلت .بلیفایلده
بودن مجمع عمومیزیر چتر این شورا؛
 پست و کمارزش دانستن دیگر ملت ها و برده دانسلتن ایشلان و لگلدمال کلردن حقوقشلان وناخشنودی مردم کنونی آمریکا و اروپا از سلطه چند حزب خاص؛
 لزوم به پا خاستن برای اصالح مدیریت جهان در چارچوب عشق و مهرورزی بله انسلانهلا درکنار مشارکت همگانی؛
 استقالل و تاسیس نهادهای الزم مانند داوری و بیمه و حذف ارز خاص بلا توجله بله رفیلتکشورها.
همچنین بان کی مون دبیر کل سلازمان مللل متحلد بله ایلراد سلخنرانی در ایلن اجلالس
پرداخت و تاکید بر نکات مهمی از جمله مخالفت با هر گونه درگیری اعضای سازمان ملل متحد
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داشت .مختصری از سخنرانی بان کی مون در اجالس شانزدمین اجالس سران کشورهای عضلو
جنبش عدم تعهد در تهران به شرح زیر است1
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نشست سران علدم تعهلد
در تهران از میزبانی جمهوری اسالمیایران در برگزاری شانزدهمین نشست سران قدردانی کلرد
و عنوان کرد 1شاهد حوادث بسیاری زیادی در دهههای گذشته بودیم .بزرگانی مثل جواهر لعلل
نهرو و دیگران برای نهادینه کردن صل و تجمیع امنیت جهانی و آزادیهای فلردی اجتملاعی و
سیاسی تالشهای فراوان کردند.
وی افزود 1مردمیکه به دنبال آزادی از ابرقدرت ها هستند و به دنبال تساوی در حقلوق و آزادی
اندیشه و بیان و آن چیزی که برای آزادی مهم است که هملان آزادی بلرای انتخلاب حاکمیلت
است.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به حوادثی که در برخی کشورهای عربی مثلل تلونس ،مصلر و
لیبی روی داد گفت 1این حرکتها انقالب عربی بود و مردم در راستای آزادی خواهی برخاستند.
برای اینکه آینده ای روشن بسازند و این روند انتقال قدرت بدون هزینه و تلالش نملیتوانلد بله
نتیجه برسد .این خواستهای است که ملتها بر اساس حرمت و احتیاج به آن معتقدند.
من قویا هر گونه تهدید به نابودی را که از سوی یکی اعضای عضو علیه عضو دیگلر سلازمان
ملل مطرح بشود و همچنین با تالش هلای زشلت و زننلده بلرای انکلار حقلایق تلاریخی ماننلد
هولوکاست ،به شدت مخالفم.
اگر چه بان کی مون موضع دوپهلویی را در سخنان خود اعمال نمود اما به نظر میرسد خود
بان کی مون نیز به ادامه حیات جنبش عدم تعهد اعتقاد دارد.
 -6اهمیت میزبانی اجالس سران جنبش عدم تعهد برای جمهوری اسالمیایران
برگزاری شانزدهمین اجالس کشورهای عدم تعهد در تهران به دلیل شرایط خاص جنلبش و
سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران ،از اهمیت و جایگلاه ویلژهای در دیپلماسلی و روابلط
خارجی جمهوری اسالمیایران برخوردار است .میزبانی جمهوری اسالمی ایران در این اجالس از
چند لحاظ مهم ارزیابی میشود1
 -9اجماع کشورهای عضو علدم تعهلد کله بخلش عظیملی از جهلان را رهبلری ملیکننلد بلر
ارزشهای جهانی ،مبارزه با سلطه یلبی غرب و حف محیط زیست؛
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 -2موج بیداری اسالمیو تحوالت کشورهای عربی؛
 -5ایجاد محور روسیه و چین علیه سیاست تک قطبی غرب؛
 -1عق نشینی نظامی آمریکا از عراق و جایگزینی جنگ نرم به جای قدرت سخت؛
-3بحران سوریه و بحرین و نقش انکارناپذیر ایران در حل آنها؛
 -۲نشان دادن عظمت ،اقتدار و کارآمدی جمهوری اسالمی ایلران بله جهانیلان (نملایش 3روزه
قدرت ایران در رسانههای بینالمللی که ناخوشنودی قط اسلتعماری و اسلرائیل را بله هملراه
خواهد داشتق؛
 -9شکست بلوک استعماری در منزوی کردن کشورمان در عرصه جهانی؛
 -1الگو شدن ایران برای ملتها کشورهای عضو در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی؛
 -1استفاده از رفیت کشورهای عضلو در شلورای حکلام و شلورای امنیلت بلرای حلل مسل له
هستهای (بویژه آنکه این اجالس پس از گزارش ساالنه دسلتگاههلای امنیتلی آمریکلا بله اوباملا
درباره تحرکات هستهای برگزار میشودق؛
 -91آغاز ریاست  5ساله جمهوری اسالمیایران در جنلبش غیرمتعهلدها بله عنلوان بزرگتلرین
سازمان بینالمللی پس از سازمان ملل.
همچنین برگزاری شانزدهمین اجالس سران کشورهای عدم تعهد در تهران ،از آنجا که ایلن
جنبش اهدافی نظیر رفع بیعدالتیها ،تبعیضها و استانداردهای دوگانه را همراه بلا احتلرام بله
حقوق ملت ها و برقراری نظام عادالنه در جهان دنبال میکند ،فرصت خوبی بود تلا بلا برجسلته
نمودن موضوع «حق وتو» در شورای امنیت سازمان ملل متحدو با توجه به اختالف اعضای دایم
شورای امنیت در استفاده از آن ،لزوم افل زایش شلمار اعضلای دایلم شلورای امنیلت بلر مبنلای
واقعیتهای موجود جهان مطرح شود.
بی گمان ،فرصتی یالیی در اختیار جمهلوری اسلالمیایلران قلرار گرفتله و بلا یلرح آن در
اجالس سران عدم تعهد ،بار دیگر لزوم اصالح و بازنگری در منشور سازمان ملل متحلد (شلورای
امنیتق را که خود از منادیان آن بوده ،با صدایی بلندتر از  921کشور به گوش جهانیان برساند.
 -7موضع جنبش عدم تعهد در قبال فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ایران
جنبش عدم تعهد بهعنوان سازمانی که برای یاری رساندن به نیازهای جهان در حال توسلعه
پای گرفت ،بهیور سنتی انرای خود را صرف پرداختن به نابرابریهای حاصلل از نظلم سیاسلی
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بینالمللی نموده است .از آنجایی که برنامه جمهوری اسالمی ایران برای مقابلله بلا یلرح شلکل
گیری اجماع جهانی علیه آن ،به نلوعی نیازمنلد عملکلرد سلازمانهلای بلینالملللی منطقلهای
وفرامنطقه ای است ،لذا به نظر میرسد جنبش عدم تعهد از جمله سازمانهای بزر فرامنطقله
ای است که میتواند با اعالم نظشر در موضوع هستهای جمهوری اسالمیایران فضای ضد ایرانی
در عرصه بینالمللی را از بین ببرد و شرایط را برای احقاق حقوق جمهوری اسلالمیایلران مهیلا
کند.اگر چه پرواض است که در روابط بینالملل نه دوست مطلق و نه دشمن مطلق وجلود دارد
و تنها منافع ملی که مورگنتا آن را چراغ راهنمای سیاست خلارجی ملیخوانلد ،تعیلین کننلده
ماهیت نسبی وشناور مناسبات بین الملی است (پیام3919519،ق.
با این وصف باید یادآور شد جنبش عدم تعهد در چندین مرتبله بلا صلدور بیانیلههلایی بله
حمایت از فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمیایلران پرداختله اسلت .همچنلین سلران چنلد
کشور عضو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیههای جداگانه به حقوق جمهوری اسلالمی ایلران در
استفاده از انرای هستهای تاکید نمودند.
 -8تاثیر رسانه های غربی برکشورهای عضو جنبش عدم تعهد در قبال فعالیتت هتای
هستهای ایران
امروزه ارتبایات و رسانهها یکی از ابزارهای مهم دوللتهلا در جهلت اجلرای اهلداف سیاسلی،
اقتصادی و ..میباشد .جهان غرب به سرکردگی آمریکلا بلا اسلتفاده از رسلانههلای مهلم از جملله1
واشنگتن پست ،دیلی میرر ،گاردین و ...شروع به تبلیغات سو علیه جمهوری اسالمی ایلران نملوده
است.این رسانهها با دامن زدن به مسائلی چون صل آمیز نبودن فعالیتهلای هسلتهای جمهلوری
اسالمی ایران سعی در تغییر افکار عمومی سران دولتهلا از جملله کشلورهای عضلو جنلبش کله
همواره حامیجمهوری اسالمیایلران در بهلره منلدی از انلرای صلل آمیلز هسلتهای بلودهانلد را
دارند.البته این رسانهها به دو منظور شروع به تبلیغات سو علیه جمهوری اسالمی ایران نمودهاند1
الفق تاثیری که رسانهها بر افکار عمومیدارند باع شده این رسلانه تلودههلای ملردم را نشلانه
گرفته و با دادن ایالعات دروغین بله خلورد مخایل سلعی در خطرنلاک جللوه دادن فعالیلت
هستهای ایران نمایند تا از این یریق فشاری که مردم کشورهای عضو بر دولت خلود ملیآورنلد
سعی دارند تا دولتهایی که از فعالیت هستهای ایران حمایت میکننلد دسلت از حمایلت خلود
بردارند.
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بق تاثیری که رسانه بلر روی مقاملات سیاسلی دارنلد و تلقلین نملودن نظلامی بلودن فعالیلت
هستهای جمهوری اسالمی ایران از جمله اقدامات رسانههای غربی میباشد (نوازنی۲919519،ق.
امروزه که موسوم به عصر دیپلماسلی رسلانهای ملیباشلد کشلورهای غربلی از ایلن فرصلت
استفاده مینمایند و هر عملکرد اشتباه خود را به وسیله همین رسلانههلا تلوجی نملوده و هلر
عملکرد درست کشوری که به هر صورت زیر یوغ استعمار نمیرود را بهصلورت بسلیار نامناسل
جلوه میدهند.اما در هر صورت این رسلانههلا در پلی تغییلر رفتلار سلران برخلی از کشلورهای
عضوجنبش عدم تعهد ملی باشلند کله در هلر شلکل بله حمایلت از جمهلوری اسلالمی ایلران
میپردازد.با این وصف رسلانههلای جمهلوری اسلالمیبایلد حلوزه نفلو خلود را در بلین افکلار
عمومیدنیا باالخا افکار عومیکشورهای عضور جنبش عدم تعهد افلزایش داده و هملواره بایلد
حمایت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به همراه داشته باشند.به نظلر نگارنلده بایلد بایلک
همگرایی بین کشورهای عضوجنبش عدم تعهد رسانههای مستقلی تاسیس گردد.
 -9تحریمهای غرب علیه ایران و مواضع جنبش عدم تعهد
جمهوری اسالمیایران پس از پیروزی انقالب اسالمیهمواره بر اصول وآرملانهلای دینلی و
انقالی خود مبنی بر تبلیغ پیوسته جهان بینی اسالمی ،حف استقالل خلود ودیگلر کشلورهای
جهان سوم از نفو دو اردوگاه امپریالیسم وکمونیسم بوده است .بخش عمده ای از این آرمانهلا
،شباهت فراوانی به آرمانهلا ی اولیله موسسلان جنلبش علدم تعهلد در بلدو تاسلیس در سلال
91۲9داشللته اسللت (آقللایی؛ یی ل یللاه و یللاوری۲919519 ،ق .همللین آرمللانهللای جمهللوری
اسالمیایران در این مدت سی و پنج ساله ،کشورهای غربی و در راس آن آمریکلا را بله سلمتی
کشاند که باید ایران را با تحریمهای همه جانبه وبهانههلای مختللف از آرملانهلای خلود دور و
منزوی کند .در هر صورت جمهوری اسالمی ایلران عضلو یلک خلانواده بلزر بله نلام جامعله
بینالملل است .بدون دفاع از استقالل و حاکمیت و بدون همکاری وتعامل با جامعه بلینالملللی
(کشورهای بزر وکوچکق به صورت دوسویه میسر نخواهلد بلود .بنلابراین جمهلوری اسلالمی
ایران جهت جلوگیری از قرارگرفتن در انزوا در سیاست خارجی میبایست از هلر فرصلتی بلرای
جای گرفتن در نهادهای بینالمللی استفاده نماید و هماهنگی الزم را با کشورهایی کله در ایلن
نهادهای بینالمللی قرار دارند انجام دهد و بله نلوعی تحلریمهلا را دور زده و دیپلماسلی فعلالی
برقرار نماید .پر واض است جنبش عدم تعهلد از جملله نهادهلای مهلم بلینالملللی اسلت کله
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جمهوری اسالمیایران با برقراری روابط دیپلماتیک مناس با کشورهای عضلو ایلن جنلبش بله
نوعی حمایت بیش از  911کشور عضو سازمان ملل متحد را میتواند با خود دارا باشد.جمهوری
اسالمیایران میتواند با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای عضو جنبش علدم تعهلد
معذورات خود را تامین نماید و دیگر نیازی به آمریکا و کشورهای غربلی نداشلته باشلد.اگر چله
جنبش عدم تعهد در چندین بیانیه تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران را محکلوم کلرده اسلت
اما چون این بیانیهها هیچ سازوکار اجرایی ندارد نمیتوان به این بیانیهها دلخوش کرد و دستگاه
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باید به برقراری ارتبایات دیپلماتیک با کشورهای عضلو
جنبش عدم تعهد سعی و تالش فراوان نماید.
نتیجهگیری
با عنایت به جمعبندی مطروحه در سطوح قبلی ،جنبش عدم تعهد پس از جنگ سرد دچلار
بحران هویتی شده است و دلیل آن هم این میباشد که جنبش هویت تلاریخ خلود را از دسلت
داده است و به نوعی اهداف و آرمانهای خود را به فراموشی سپرده است .احترام به حاکمیلت و
تمامیت ارضی کشورها ،کاهش تشنجات و تضادهای موجود در روابط بینالمللی ناشی از تقسیم
جهان به دو بلوک شرق و غلرب ،مخالفلت بلا شلرکت در اتحادیلههلای نظلامی و خلودداری از
واگذاری پایگاههای نظامی به بلوک ها ،پشتیبانی از منشور ملل متحد و نیز اصول مسللم حقلوق
بین الملل ،خود مختاری تمامی ملل جهان و آزادی تمامی سرزمینهای تحت استعمار ،همکاری
مثبت بینالمللی ،مبارزه با توسعه نیافتگی اعم از اقتصادی و سیاسی ،سیاست ناپیوسلتگی ،حلل
مسالمتآمیز اختالفات ،مبارزه با نژاد پرستی ،لزوم خلع سالح بلا نظلارت بلینالملللی و امضلای
قرارداد خلع سالح از سوی قدرتهای بزر  ،ایجلاد سلنتزی از ناسیونالیسلم و انترناسیونالیسلم
برای گسترش روابط کشورهای جهان سوم از جمله این اهداف بوده اسلت .ایلران بلا حضلورش
بخشی از این بحران هویتی را رفع و رجوع کرده است .اما باید متذکر شلد کله ایلران وجنلبش
تاثیر متقابل و معناداری با یکدیگر دارند و این تاثیر دیالکتیکی دوسویه بوده است .ایران پلس از
تثبیت اوضاع سیاسی کشور و از سال  9119بر حضلور خلود در جنلبش افلزود و جنلبش نیلز
متقابال اقدامات مثبتی را به نفع ایران صورت داده است .تالش اعضای جنبش همانطور که قلبال
گفته شد در زمینهها ی حل و فصل جنگ ایران و عراق و برقراری آتش بس هر چنلد کله علدم
رعایت بی یرفی و توجه نکردن به خواستهای ایران در زمینه تعیین متجاوز این تالشها را بله
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بن بست کشاند .محکومیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس در تیرماه  ،95۲9حمایلت
از اجرای قطعنامه  311و دیگر موضع گیریهایی که با سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
انطباق دارد به خصوص در مورد مساله فلسطین ،مخالفت بلا ملذه سلتیزی و نلژاد پرسلتی و
تقاضا برای گشوده شدن بازار کشورهای شمال بر روی صادرات کشورهای جنوب از جملله ایلن
اقدامات بوده است .در سال  2192میالدی ریاسلت سله سلاله دورهای جنلبش علدم تعهلد بله
جمهوری اسالمی ایران رسیده است و ایران با برچسبی بلا نلام ریاسلت جنلبش علدم تعهلد در
عرصه بینالمللی حضور مییابد ،جنبشی که بیش از921کشور دنیا عضو آن میباشند .البته باید
دید درآینده ایران با عنوان ریاست دورهای جنبش چه برنامهای جهت پررنگ نمودن نقش خلود
در عرصه روابط بینالملل دارد.
فهرست منابع
آقایی ،آزاد عباس ،یی یاه ،امین و یاوری ،بهنام (9519ق« .تحلریمهلای غلرب علیله ایلران و مواضلع
جنبش عدم تعهد» ،فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل.
احمدینژاد ،محمود (9519ق .سخنرانی رئیسجمهور جمهوری استالمی ایتران در شتانزدهمین
اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 1 ،شهریور .تهلران 1برگرفتله از پایگلاه ایلالع
رسانی ریاست جمهوری.
امینی فر ،شهال (9511ق« .بررسی شکلگیری و استمرار جنبش عدم تعهد» ،ماهنامه اندیشه و تاریخ
سیاسی ایران معاصر ،شماره .5۲
بان کی مون (9519ق .سخنرانی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در شانزدهمین اجالس
سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 1 ،شهریور .تهلران 1برگرفتله از پایگلاه ایلالع رسلانی
سازمان ملل متحد.
پارسادوست ،منوچهر (9599ق .خونینشهر تا خرمشهر ،مرکلز مطالعلات و تحقیقلات جنلگ .تهلران1
چاپ پژمان.
پیام ،فرشته (9519ق« .جنبش عدم تعهلد و فعالیلت هسلتهای جمهلوری اسلالمی ایلران» ،فصتلنامه
پژوهشهای روابط بین الملل.
جمشیدی ،محمدحسلین (9599ق .در تدارک عملیات سرنوشتستاز ،مرکلز مطالعلات و تحقیقلات
جنگ .تهران 1چاپ پژمان.
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خامنهای ،سیدعلی (9519ق« .بیانات در شانزدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد در تهلران» ،دفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیتاله العظمی سیدعلی خامنهای 1 ،شهریور.
سپهر،هاتف (9511ق« .جنبش عدم تعهد از آغاز تا املروز» ،ماهنامه درسهتایی از مکتت

استالم،

شماره.39
شکرخواه ،یونس (9599ق« .غیر متعهدها وجنگ تحمیلی ،»9119-911۲ ،روزنامه کیهان ،شماره .595
عبدالرشیدی ،علیاکبر (95۲3ق .جنبش عدم تعهتد ،از آغتاز تتا ستال  ،1985چلاپ اول .تهلران1
انتشارات سروش.
مرسی ،محمد (9519ق .سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در شانزدهمین اجالس سران
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 1 ،شهریور .تهران 1برگرفته از خبرگزاری فارس.
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (9591ق .در تدارک عملیات سرنوشتساز .چاپ اول .تهران 1مرکز
مطالعات و تحقیقات جنگ
نوازنی ،بهرام؛ نوازنی ،علی (9519ق« .تاثیر رسانههای غربی بر کشلورهای عضلو جنلبش علدم تعهلد در
قبال فعالیت هستهای جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل.
یکتا ،حسین (9591ق .سازمانهای بینالمللی و جنگ ایران و عتراق ،چلاپ اول .تهلران 1دانشلکدة
فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
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