
 

 جنبش عدم تعهدسران دبيرکل سازمان ملل متحد خطاب به شانزدهمين اجالس  پيام بان کی مون،

 0090شهريور  9برابر با  2302اوت  03تهران 

 

 باقی خواهد ماندتعيين کننده نقش جنبش عدم تعهد در سازمان ملل متحد کماکان 

 

متعهدها سپاسگزاری می کنم  و مراتب برای سازمان دهی اجالس مهم جنبش غيرمان ننااينجانب از ميزبا

 است.را به عهده داشته سه سال گذشته رياست اين جنبش طی مصر تقديم می دارم که  احترام خود را به 

سپاسگزارم. زلزله اخير همگی ما را متاثر کرد.  از مهمان نوازی دولت و مردم جمهوری اسالمی ايران

 دگی دارد. آمااز هر طريق سازمان ملل متحد برای کمک 

ناميده می شد. جمال ونی در کرواسی داشتم که زمانی يوگسالوی ماه گذشته ديداری از جزاير بری ي

در آن محل ديداری داشتند تا در آغازين روزهای  0991عبدالناصر، جواهر لعل نهرو و ژوزف تيتو در 

از راه   د که: صلح نمی تواندرهبران به توافق رسيدن ياری کنند.همآن تعريفی برای جنبش عدم تعهد، در 

قلمرو آزادی  و از راه  گسترش به دست آيد بلکه از راه اقدام برای امنيت جمعی در سحطی جهانیتفرقه 

 قابل حصول خواهد بود.

دم می زدند. ايی از رقابت بين ابرقدرت ها و حکمرانی مستعمراتی هر مردم ازو  ت ها ، ملدر آن هنگام

 ی نيز دارد. اما رهايی مفاهيم ديگر

امروز، شاهد آرزويی به همان اندازه قدرتمند در مورد آزادی  بين ملت ها هستيم و آن آزادی در 

 مشارکت، آزادی در به گوش رساندن صدای افراد و آزادی در انتخاب دولت است.

ی، شامل تونس، مصر، ليببخشی از جهان  ، 2339از اجالس قبلی جنبش غيرمتعهدها در شرم الشيخ در 

يمن و غيره در معرض دگرگونی قرار داشته اند. بهار عربی تحميلی يا صادراتی نبود. از نبردی 

، از مردم؛ مردمی که برای سرچشمه گرفت  بين دولت ها بر نخاست. از درونخارجی يا مناقشه ای 

اين امر از ارزش های جهانی سخن گفتند. در برخی مکان ها، آينده ای بهتر قيام کردند؛ مردمی که 

مورد سرکوب قرار گرفت و عقيم  موجب دگرگونی و شروعی جديد شد،  اما در برخی جاهای ديگر

اينجانب رهبران جهان را ترغيب کنم تا به گونه ای جدی و صميمانه اين دليلی است که موجب شد  ماند.

 د. برای عدالت، حقوق بشر و منزلت گوش فرا دهنمردم به درخواست های گوش فرا دهند. 
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سازمان ملل متحد را بر عهده دارد.  در حال حاضر، جنبش عدم تعهد نمايندگی حدود دو سوم اعضای 

حافظ صلح سازمان ملل متحد را تامين می کنيد. من از شراکت قابل مالحظه از هر پنج شما چهار نفر 

ی روری است مشارکتشما در اين مورد قدردانی می نمايم. همچنان که به اتفاق به آينده می نگريم، ض

 بنا کنيم.قوی 

و  ءدر مورد ارتقاشما نماينده جوامع گوناگونی با اهداف مشترک هستيد. اينجانب شما را  ترغيب می کنم 

حفظ ارزش های مندرج در منشور ملل متحد و اعالميه جهانی حقوق بشر مشتمل بر آزادی بيان و آزادی 

بعدی اقدامات برای متضمن تالشی داخلی به عنوان جبهه اجتماعات نيز متحد باشيد. عضويت شما بايد 

 مردم باشد. 

ممکن است الزم باشد تعهداتی که کنند. هماهنگ دگرگونی دوران با بايد حرکت خود را   سازمان های ما

زمان زيادی از آنها گذشته، تغيير يابند. برای مثال، در بسياری از جاها، مخارج نظامی کماکان موجب 

رات آب و هوايی خطری روشن و حاضر است. فرصت ها مردم می گردد. تغيي بريه گذاری کاهش سرما

از زنان بی شماری گرفته می شود. اعضای جنبش عدم تعهد شامل برخی از جوان ترين اجتماعات جهان 

است. ما بايد اين جوانان را به سوی جهانی رهنمون شويم که مشکالت را با همکاری، نه با رو يارويی 

 ز سر راه برمی دارد.ا

ما شاهد مخاصمات سياسی  اما بسياری اوقات، به گونه ای غم انگيز، تعارض جای گفتگو را می گيرد.

به عنوان مثال، اينجانب نگران عدم اقدام  زيادی درون و مابين کشورها در جنبش عدم تعهد هستيم.

در از خونريزی بيشتر هستم. سودان و سودان جنوبی درباره نهايی کردن مرزهايشان و جلوگيری 

جمهوری دموکراتيک کنگو، شرايط امنيتی و خشونت جنسی عليه زنان به عنوان عامل نگرانی عميق 

برجا مانده است. ما آشوب در مالی که گرفتاری جدی برای منطقه ايجاد کرده را به گونه ای مستمر از 

ات دولت که برخالف قانون رتغييمحکم با  نزديک دنبال می کنيم. من اتحاديه آفريقا را برای مخالفت

 اساسی باشد، تحسين می کنم.

منشور سازمان اينجانب تمامی اعضای جنبش عدم تعهد را تشويق می کنم اقداماتشان را مطابق با اصول 

اما با تمام اهميتی که اين ملل متحد پيش ببرند تا اختالفاتشان به گونه ای مسالمت آميز حل و فصل شود. 

ما بايد از ع دارد، تمرکز بر کم کردن تنش ها بين کشورهای جنبش عدم تعهد، کفايت نمی کند. موضو

همان گونه که بارها در   -درگيری بين تمامی اعضای ملل متحد جلوگيری نماييم. و از اين تريبون 

يگر، سراسر جهان تاکيد کرده ام،  با جديت تهديدات از سوی هر کشورعضو برای نابودی کشورعضو د

 را مردود می شمارم.  واقعيت های تاريخی مانند هولوکاست يا تالش ناشايست برای انکار 

هايی ه ادعای اينکه عضو ديگری از ملل متحد، يعنی اسرائيل حق وجودی ندارد، يا توصيف آن با واژ 

فظ آنها متعهد که به ح  همان اصولی است پا گذاردن نژاد پرستانه، نه تنها کامال غلط است، بلکه  زير

   شده ايم. 



امروز، سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد با چالش متعالی پاسخ به آرمان های مردم رو به رو  

کنار آمدن با مظالم سياسی در جهت دستيابی به اين چالش می بيننم: جلوگيری از هستند. من دو مسير 

ما با حمايت شما، مشغول تقويت ظرفيت . آنجامعه؛ و پايداری در کمک به حل چالش های توسعه ای 

هرچند پيشگيری از درون خانه  از راه سازمان ملل متحد در واکنش سريع نسبت به مخاصمات هستيم. 

تقويت نهادهای دموکراتيک، صيانت از حقوق بشر، حصول اطمينان از مشارکت همگانی و تضمين 

 حکومت قانون آغاز می شود. 

بحران در ز چيزی است که اتفاق می افتد هنگامی که آن حقيقت انکار می شود. سوريه تنها آخرين مثال ا

اينک ما با خطر  آغاز شد که با نيروهای بی رحم رو به رو گرديد.  سوريه با تظاهرات مسالمت آميزی

را نابود می کند. آنان منقوش جوامع غنی جنگ های داخلی طوالنی مدت مواجه هستيم که پرده هولناک 

هيز اسلحه هر کدام از طرفين را به عهده دارند، در ايجاد مصيبت شريک هستند. نظامی گری بيش که تج

هزار نفر به تثبيت  01از اين پاسخ به مشکل نيست. شرايط نمی تواند با خونريزی  و اجساد بيش از 

ممکن، تمامی  نبايد گلوله و بمب بيتشری به کار رود. اينجانب با استفاده از محکم ترين الفاظبرسد. 

طرف ها  را به توقف بالفاصله خشونت ترغيب می کنم. دولت سوريه مسئوليت اصلی حل و فصل اين 

 بحران را از راه گوش فرا دادن مخلصانه به صدای مردم بر عهده دارد.  

تالش های ديپلماتيک ما از طريق اخضر ابراهيمی،  فرستاده ويژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحاديه 

شورهای عربی هدايت خواهد شد. ايشان نيازمند حمايت متحد جامعه بين المللی است. همچنين تمامی ک

 آنها که نفوذی دارند، بايد بخشی از راه حل اين بحران باشند و با فرستاده ويژه از نزديک همکاری کنند.

ده گرفتن رهبری به عهخطری جدی تر از تکثير هسته ای، صلح و آرامش جهانی را تهديد نمی کند. 

جنبش غيرمتعهدها به ايران اين فرصت را می دهد که نشان دهد می تواند نقش مناسب و سازنده ای در 

سطح بين المللی ايفا نمايد. اين مشتمل است بر اقدامی مسئوالنه در مورد برنامه هسته ای که در صدر 

 نگرانی های جامعه بين المللی قرار دارد. 

نشان داده شده است که در آنها بر اساس اختيار فصل امه های مکرر شورای امنيت اين نگرانی در قطعن

هفتم منشور ملل متحد، شفاف سازی و همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته شده است. 

 برای حفظ صلح و امنيت در اين منطقه و جهان، اينجانب دولت ايران را ترغيب می نمايم اقدامات الزم

از صلح آميز بودن انحصاری ماهيت برنامه هسته ای اش، در پيش گيرد.  برای ايجاد اطمينان بين المللی

آژانس   با  کامل  شورای امنيت و همکاری  قطعنامه های مرتبط  کامل  با پذيرش  امر می تواند  اين

 انجام گيرد. بين المللی انرژی اتمی 

ی و تمام ای دستيابی به راه حلی ديپلماتيک توصيه می نمايم.را بر 9+0تعامل سازنده با  من همچنين

لفظی  تحريک آميز را متوقف کنند. جنگ را به اين ترغيب می کنم که تهديدات برانگيزاننده و  طرفين

به سرعت به جنگی خشونت آميز تغيير جهت دهد. الف زنی می تواند به سهولت به خونريزی می تواند 

آن است که تمامی رهبران صدای خود را برای کاستن از تنش ها و نه دامن زدن  اينک هنگامتبديل شود. 

 به آن به کار گيرند. 



اجازه دهيد همچنين به اين نکته بپردازم که تالش ها برای ايجاد خاورميانه ای عاری از سالح های هسته 

اد آوريم اين خود ايران در حال انجام است. اجازه دهيد به يکشتار جمعی ای و تمامی ديگر سالح های 

سال پيش پيشنهاد ايجاد منطقه ای عاری از سالح هسته ای در خاور ميانه را مطرح کرد.  01بود که 

بدون قيد و شرط به دستيابی به جهانی عاری از سالح های هسته ای و ديگر  ،اينجانب به عنوان دبيرکل

مقابله عليه تجارت اسلحه شما برای تقويت خواسته سالح های کشتار جمعی متعهد هستم. من همچنين در 

 غيرقانونی سهيم هستم. اجازه دهيد به فعاليت در راستای اين اهداف مشترک ادامه دهيم. 

سخنی درباره امنيت بين المللی يا ملی بدون تمرکز بر توسعه پايدار نمی تواند مطرح شود. ما پيشرفت 

ن حال نابرابری رو به افزايش است. و سال گذشته، کمک ايجاد کرده ايم، با ايقابل توجهی در کاهش فقر

ما بايد فعاليت خود در دستيابی به های توسعه ای رسمی برای نخستين بار طی سالها، کاهش يافت. 

، اقتصادی و اجتماعی را مورد یلطمه های زيست محيط را تشديد کنيم و بهبودآرمان های توسعه هزاره 

 حمايت قرار دهيم.

يستن به نگر –بر آنچه متمرکزيم که هم اکنون بايد انجام دهيم، به پيش رو نيز می نگريم همچنان که 

. اين مشتمل است بر و دستور کار توسعه جهانی جسورانه و قابل اجرا 2309مفهومی از  دوران پس از 

ر" جهانی "آرمان های توسعه پايدا، جايی که جامعه بين المللی موافقت کرد 23پی گيری کنفرانس ريو + 

و چين  77را پايه ريزی کند. ما به رهبری سياسی شما و تعهد همه جانبه جنبش عدم تعهد و گروه 

 نيازمنديم.

کماکان در نماياندن هويت انجام می شود، جنبش عدم تعهد همه جانبه در اين دوره که گذار به گونه ای 

مطرح می سازد. همچنان که اطات را عصر ارتبخود تصريح می کند و مفهوم در حال تغيير حاکميت در 

 در آن روند متعهد می شويد، نقش شما در سازمان ملل متحد تعيين کننده باقی می ماند.

ما همچنين ضروری است به اقدام مشترک برای حکمرانی دموکراتيک گسترده تر در تصميم سازی های 

متحد از درون و اقدام برای حصول  نيرومند تر کردن سازمان مللبين المللی تداوم بخشيم. اين شامل 

اطمينان از اين است که نهاد ها و تشکيالت جهانی مشتمل بر شورای امنيت به درستی واقعيت ها و 

 پويايی جهان امروز را انعکاس می دهند. 

سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد تاريخ مشابهی در طی پنجاه سال داشته اند. با اصول مشترک صلح، 

دشوار زمان خود برابری که راهنمای ما است، اجازه دهيد به اتفاق اقدام کنيم تا با چالش های  عدالت و

 مواجه شويم. 

 رهبريتان بسيار سپاسگزارم.برای از شما 




