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عشره لقمة عدم االنحیاز ، فیما یلی نصها . 
   بسم اهلل الرحمن الرحیم 

احلمد هلل رب العاملین، و الصاة و السام علي 
الرسللول األعظللم األمیللن، و علي آللله الطاهرین، 
و صحبلله املنتجبیللن، و علللي جمیللع األنبیللاء و 

املرسلین. 
نرحللب بكللم أیها الضیللوف األعزاء الرؤسللاء 
و الوفللود املمثلللة لبلللدان حركة عللدم االنحیاز، و 
سللائر املشللاركین فی هذا املؤمتر الدولللی الكبیر. 
لقللد اجتمعنا هنللا لنواصل بعللون اهلل و هدایته، 
و حسللب مقتضیات العالم الراهللن و احتیاجاته، 
املسللیرة و التیار الذی تأّسس قبل نحو ستة عقود 
بفضل وعی و شجاعة عدد من القادة السیاسیین 
اخمللصین ذوی الشللعور باملسؤولیة و تشخیصهم 
للظللروف، بللل و نبّث فیه روحللاً و حركة جدیدتین.  
لقد اجتمع ضیوفنا هنا من مناطق بعیدة و قریبة 
جغرافیللاً، و هم ینتمون لشللعوب و أعراق متنوعة 
و ذات میللول عقیدیة و ثقافیللة و تاریخیة و تراثیة 
شللتي، و لكللن كما قللال »أحمد سللوكارنو« أحد 
مؤسسللی هذه احلركة فی مؤمتللر باندونغ املعروف 
سللنة 1955 م فإن أسللاس تشللكیل عدم االنحیاز 
لیللس الوحدة اجلغرافیللة و ال العرقیة و ال الدینیة، 
بللل وحدة احلاجللة. فی ذلللك الیوم كانللت البلدان 
األعضاء فی حركة عدم االنحیاز بحاجة إلي أواصر 
تستطیع أن حتمیها من هیمنة الشبكات املقتدرة 
و املسللتكبرة و اجلشعة. و الیوم فإن هذه احلاجة ال 

تزال قائمة مع تطّور أدوات الهیمنة و اتساعها. 
و أرید أن أثیر حقیقة أخري.. 

لقد عّلمنا اإلسللام أن للبشللر رغم تنّوعهم 
العرقی و اللغوی و الثقافی فطرة واحدة تدعوهم 
للطهر و العدالة و اإلحسان و التعاطف و التعاون، 
و هللذه الطبیعللة املشللتركة هی التللی إن افلتت 
بسللام من الدوافع املُضّللة فستهدی البشر إلي 

التوحید و معرفة ذات اهلل تعالي. 
إن هذه احلقیقة السللاطعة لهللا القدرة علي 
أن تكللون رصیللداً و سللنداً لتأسللیس مجتمعات 
حّرة شللامخة تتمّتع بالتقّدم و العدالة إلي جانب 
بعضهما، و تنشر إشللعاعات الروح املعنویة علي 
كل األنشطة املادیة و الدنیویة للبشر، و توّفر لهم 
جّنة دنیویة قبل اجلّنة األخرویة املوعودة فی األدیان 
اإللهیللة. و نفس هذه احلقیقة املشللتركة العامة 
هللی التللی یمكنهللا أن تُرسللی دعائم حللاالت من 
التعاون األخوی بین شللعوب ال شللبه فی ما بینها 
من حیث الشكل الظاهری و السوابق التاریخیة و 

اإلقلیمیة اجلغرافیة. 
متي مللا قام التعللاون الدولی علللي مثل هذا 
األساس فسوف تشّید الدول العاقات فی ما بینها 
ال علي ركائز اخلوف و التهدید، أو اجلشع و املصالح 
األحادیللة اجلانللب، أو سمسللرة اخلونللة و البائعین 
ألنفسللهم، بل علي أسللاس املصالح السلیمة و 
املشتركة، و فوق ذلك املصالح اإلنسانیة، و یُریحوا 
بذلللك ضمائرهللم الیقظللة و باَل شللعوبهم من 

الهموم. 
هذا النظام املبدئی یقف علي الضّد من نظام 
الهیمنة الذی اطلقته القوي الغربیة املتسللّلطة 
فی القللرون األخیرة، و رّوجت له و كانت السللّباقة 
إلیلله، و تفعللل ذلك فللی الوقت احلاضللر احلكومة 

األمریكیة املعتدیة املتعّسفة. 
أیها الضیوف األعزاء... 

ال تللزال املبادئ و األهللداف األصلیة حلركة عدم 
االنحیاز الیوم قائمة حّیة رغم مرور سللتة عقود.. 
مبادئ مثللل مكافحة االسللتعمار، و االسللتقال 
السیاسللی و االقتصادی و الثقافی، و عدم االلتزام 
ألقطاب القوة فی العالم، و رفع مستوي التضامن 
و التعللاون بین البلدن األعضاء. و الواقع فی العالم 
الیللوم لیس بالقریب مللن هذه املبللادئ و األهداف، 
لكن اإلرادة اجلمعیة و املسللاعی الشللاملة لتجاوز 
هذا الواقع و الوصللول إلي املبادئ و األهداف تبعث 
علللي األمل و النتائج اإلیجابیة رغم ما یحّفها من 

التحدیات. 
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لقد شللهدنا فی املاضی القریب انهیار سیاسات 
فترة احلرب الباردة، و ما تا ذلك من األحادیة القطبیة. 
و العالللم باسللتلهامه العبللر مللن هللذه التجربللة 
التاریخیللة یمّر بفترة انتقالیللة إلي نظام دولی جدید، 
و مبقللدور حركة عدم االنحیللاز و یجب علیها أن متارس 
دوراً جدیللداً. ینبغی أن یقوم هذا النظام علي أسللاس 
املشاركة العامة و املساواة فی احلقوق بین الشعوب، 
و تضامننا نحن البلللدان األعضاء فی هذه احلركة من 
الضروریات البارزة فی الوقللت الراهن ألجل انبثاق هذا 
النظام اجلدید. حلسن احلظ فإن أفق التطورات العاملیة 
یبّشللر بنظام متعدد الوجوه تتللرك فیه أقطاب القوة 
التقلیدیللة مكانهللا جملموعة من البلللدان و الثقافات 
و  االقتصادیللة  املنابللت  ذات  املتنوعللة  احلضللارات  و 
االجتماعیة و السیاسللیة اخملتلفللة. األحداث املذهلة 
التی شللهدناها طللوال العقود الثاثة األخیرة تشللیر 
بوضللوح إلي أن انبثللاق القوي اجلدیللدة كان مصحوباً 
بضعف القوي القدیمة. و هللذا التغّیر التدریجی فی 
القوة یمنح بلدان عدم االنحیللاز الفرصة لتتولي دوراً 
مؤثراً و مناسللباً فی الساحة العاملیة، و توّفر األرضیة 
إلدارة عادلة و مشللتركة حقاً للعالم. لقد استطعنا 
نحللن البلللدان األعضاء فی هذه احلركللة احلفاظ علي 
تضامننا و أواصرنا فی إطار املبادئ و األهداف املشتركة 
لفتللرة طویلة من الزمن علللي الرغم من تنّوع املیول و 
التصّورات، و هذا لیس باملكسب الصغیر أو البسیط. 
هذه األواصر بوسللعها أن تكللون الرصید لانتقال إلي 

نظام إنسانی عادل. 
الظللروف الراهنللة فی العالم فرصة قللد ال تتكّرر 
حلركة عللدم االنحیاز. ما نقوله هللو أن غرفة عملیات 
العالللم یجب أن ال تُللدار بدكتاتوریة عدة بلدان غربیة. 
ینبغللی التمّكللن مللن تشللكیل و تأمیللن مشللاركة 
دیمقراطیللة عاملیة علي صعیللد اإلدارة الدولیة. هذه 
هللی حاجة كل البلدان التی تضّررت و تتضّرر بشللكل 
مباشر و غیر مباشللر من تطاول عدة بلدان تسلطیة 

متعّسفة. 
مجلس األمن الدولی ذو بنیة و آلیات غیر منطقة 
و غیللر عادلة و غیر دیمقراطیة باملللّرة. هذه دكتاتوریة 
علنیة و وضع قدیم منسوخ انقضي تاریخ استهاكه. 
و قد استغلت أمریكا و أعوانها هذه اآللیات املغلوطة 
فاسللتطاعت فللرض تعّسللفها علي العالللم بلبوس 
املفاهیم النبیلللة. إنهم یقولون »حقوق اإلنسللان« و 
یقصللدون املصالح الغربیة، و یقولون »الدیمقراطیة« 
و یضعون محّلها التدخل العسللكری فللی البلدان، و 
یقولون »محاربة اإلرهاب« و یسللتهدفون بقنابلهم و 
أسلللحتهم الناس العّزل فی القري و املدن. البشر من 
وجهة نظرهم ینقسللمون إلللي مواطنین من الدرجة 
األولللي و الثانیللة و الثالثة. أرواح البشللر فی آسللیا و 

أفریقیللا و أمریللكا الاتینیة رخیصة، و فللی أمریكا و 
غللرب أوربا غالیة. و األمن األمریكللی و األوربی مهم، و 
أمن باقی البشللر ال أهمیة له. و التعذیب و االغتیاالت 
إذا جللاءت علي ید األمریللكان و الصهاینة و عمائهم 
فهللی جائزة و ممكن غّض الطرف عنها متاماً. و ال تؤلم 
ضمائرهم سجونهم السرّیة التی تشهد فی مناطق 
متعددة من العالم فی شللتي القارات أقبَح و أبشللَع 
السلوكیات مع السللجناء العّزل الذین ال محام لهم 
و ال محاكمات. احلسللن و السللیئ أمور انتقائیة متاماً 
و ذات تعاریللف أحادیللة اجلانللب. یفرضللون مصاحلهم 
علي الشللعوب باسللم القوانین الدولیللة، و كاَمهم 
التعّسللفی غیللر القانونللی باسللم اجملتمللع العاملی، 
و یسللتخدمون شللبكاتهم اإلعامیللة االحتكاریللة 
املنظمة لیظهروا أكاذیبهم حقیقة، و باطلهم حقاً، 
و ظلمهللم عدالة، و فی املقابل یسللّمون أی كام حق 

یفضح مخادعاتهم كذباً، و أیة مطالیب حقة مترداً. 
أیها األصدقاء.. هللذا الواقع املعیب البالغ األضرار 
مما ال یمكن مواصلته. الكّل تعبوا من هذه الهندسللة 
التسللعین  و  التسللعة  اخلاطئللة. نهضللة  الدولیللة 

باملائللة فی أمریللكا املناهضة ملراكللز الثروة و 
القللوة فی ذلللك البلللد، و االعتراضات 

العامللة فی بلللدان أوربللا الغربیة 
االقتصادیة  السیاسللات  علي 

حلكوماتهم تللدّل علي نفاد 
صبللر الشللعوب مللن هذا 
الوضع. یجب معاجلة هذا 

الوضع غیر املعقول. 
و  املتینللة  األواصللر 
الشللاملة  و  املنطقیللة 

للبلدان األعضاء فی حركة 
عللدم االنحیللاز یمكنهللا أن 

تترك تأثیرات عمیقة فی العثور 
علي طریق العاج و السیر فیه. 

أیها احلضور احملترمون.. 
السللام و األمللن الدولیللان مللن القضایللا 

احمُلرجة فی عاملنا الیوم، و نزع أسلللحة الدمار الشامل 
املُفجعة ضرورة فوریللة و مطلب عام. األمن فی عالم 
الیوم ظاهرة مشللتركة ال یمكن التمییز فیها. الذین 
یخزنون األسلللحة الاإنسانیة فی ترساناتهم ال یحّق 
لهم أن یعتبروا أنفسللهم حملة رایات األمن العاملی. 
فهذا لن یسللتطیع با شللك توفیر األمللن حتي لهم. 
یُاحللظ الیوم لألسللف الشللدید أن البلللدان املالكة 
ألكثر مقدار من األسلللحة النوویة ال حتمل إرادة جاّدة 
و حقیقیللة إللغاء هللذه األدوات اإلبادیة مللن مبادئها 
العسللكریة، و ال تزال تعتبرها عاماً لصّد التهدیدات 
و مؤشللراً مهماً فللی تعریف مكانتها السیاسللیة و 

الدولیة. و هذه رؤیة مرفوضة متاماً. 
الساح النووی ال یضمن األمن و ال یحقق تكریس 
السلللطة السیاسللیة، إمنللا هللو تهدید لللكا هذین 
األمرین. لقد أثبتت أحداث عقد التسعینات من القرن 
العشللرین أن امتاك هذه األسلللحة ال یمكنه صیانة 
نظام مثل النظام السللوفیتی السللابق. و الیوم أیضاً 
نعرف بلدانللاً متتلك القنبلة الذریللة و تتعّرض ألعنف 

العواصف األمنیة. 
اجلمهوریة اإلسللامیة اإلیرانیة تعتبر اسللتخدام 
األسلللحة النوویة و الكیمیاویللة و أمثالها ذنباً كبیراً 
ال یغتفر. لقد اطلقنا شللعار »شللرق أوسط خال من 
السللاح النووی« و نلتزم بهذا الشعار. و هذا ال یعنی 
غّض الطرف عن حق االستفادة السلمیة من الطاقة 
النوویة و إنتاج الوقود النووی. االسللتخدام السلللمی 
لهللذه الطاقللة حّق لللكل البلللدان حسللب القوانین 
الدولیللة. یجب أن یسللتطیع اجلمیع اسللتخدام هذه 
الطاقة السلللیمة فی شتي مجاالت احلیاة لبلدانهم 
و شللعوبهم، و ال یكونوا تابعیللن لآلخرین فی متّتعهم 
بهذا احلللق. لكن بعللض البلدان الغربیللة التی متتلك 
هی السللاح النووی و ترتكللب هذا العمل غیر 
القانونللی ترغب فی أن حتتكللر القدرة 
علللي إنتاج الوقللود النللووی. ثمة 
حتّرك غامللض ُمریب راح یتكّون 
احتكار  و اسللتمرار  لتكریس 
إنتللاج و بیع الوقللود النووی 
تُسللّمي  مراكللز  داخللل 
دولیللة، لكنها فللی الواقع 
فللی قبضة بضعللة بلدان 

غربیة. 
و السللخریة املللّرة فللی 
احلكومللة  أن  هللی  عصرنللا 
التللی متتلللك أكبر  األمریكیللة 
مقللدار مللن األسلللحة النوویللة و 
غیرهللا مللن أسلللحة الدمار الشللامل 
و أكثرهللا فتكاً، و هللی الوحیدة التللی ارتكبت 
جریمة استخدام هذه األسلللحة، ترید الیوم أن تكون 
حاملة رایة معارضة االنتشار النووی! هم و شركاؤهم 
الغربیون زّودوا الكیان الصهیونی الغاصب باألسلحة 
النوویللة و خلقللوا تهدیللداً كبیللراً لهللذه املنطقللة 
احلّساسللة، لكن نفس هذه اجلماعة اخملادعة ال تطیق 
االستخدام السلمی للطاقة النوویة من قبل البلدان 
املسللتقلة، بل و یعارضون بكل قدراتهم إنتاج الوقود 
النووی لغرض األدویة و سللائر االستهاكات السلمیة 
اإلنسللانیة، و ذریعتهم الكاذبة اخلوف من إنتاج ساح 
نووی. و بخصوص اجلمهوریة اإلسامیة اإلیرانیة فهم 
أنفسللهم یعلمون أنهللم یكذبون، لكن املمارسللات 

كلمة قائد الثوره االسالمیه فی مراسم افتتاح قمه عدم االنحیاز بطهران 

الكّل تعبوا من هذه الهندسة الدولیة اخلاطئة

ايران مازالت ملتزمة بشعار 'ال شرقية ال 

غربية'
 اكللد وزيللر اخلارجية االفغاني السللابق جنيب 
لفرايللي ان ايللران الدولللة الوحيللدة التللي كانت 
ومازالللت ملتزمللة بشللعار 'ال شللرقية ال غربية' 

واستطاعت احلفاظ علي استقاليتها حلد االن. 
   واعتبللر لفرايي في حديث مع مراسللل ارنا 
عقللد القمة ال 16 حلركة عللدم االنحياز بطهران 
بانه جنللاح كبير اليللران مضيفا ان ايللران ميكن ان 
تلعللب دورا ملحوظللا من خللال تروسللها لهذه 
احلركللة الدولية في حل التحديات التي يواجهها 
العالم االسامي . واضاف انه بالرغم من احملاوالت 
التي يقللوم بها الغرب لعزل ايللران فان عقد هذه 
القمة بطهران يعتبر اجنازا دبلوماسيا لها. واشار 
الي غطرسللة اميللركا ونزعتها السلللطوية في 
العالللم قائا ان الدول اخملتلفللة في العالم مبا في 
ذلك بعض دول منطقة الشللرق االوسط وكذلك 
دول اميركا الاتينية تسللعي جاهللدة للحيلولة 

دون تدخل اميركا في شوونها الداخلية
 

إذا كان من مجال لتسوية في املنطقة 

فهي تبدأ من طهران 
 لفتللت صحيفللة 'البنللاء' اللبنانيللة إلي أن 
تسلللم اجلمهورية اإلسللامية اإليرانية لرئاسللة 
حركة عدم االنحياز يأتي بعد فشلني كبيرين في 
املنطقة أولهما يتمثللل بإخفاق الواليات املتحدة 
بتحقيللق أهدافهللا من غللزو العراق عللام 2003، 
وثانيهمللا إخفللاق العللدو الصهيونللي بتحقيق 
أهدافلله بل خسللارته فللي حربه علللي لبنان في 

العام 2006. 
   وقالت الصحيفة في مقال للكاتب محمد 
شللمس الدين نشللرته في عددها الصللادر اليوم 
اخلميللس: إنه 'في احملطتللني التاريخيتني كان يبرز 
الدور اإليراني الذي كان وال يزال متقدماً في احلرب 
الدبلوماسللية التللي يخوضها للدفللاع عن حقه 
بامتاك الطاقللة النووية وتقنيتهللا، كما يتقدم 
فللي مواجهته للعقوبات التللي تفرض عليه حتت 
عناويللن كثيللرة اهمها ما برز أخيراً ومسللّماه أنه 

يدعم الدولة في سورية'. 
تسلللّم  كان  'وإن  الصحيفللة:  وأضافللت 
إيران لرئاسللة حركللة عدم االنحياز للسللنوات 
الثللاث املقبلللة تزامن مللع عواصللف املنطقة 
وما تعيشلله سللورية مللن أوضاع صعبللة، فإن 
طهللران قللد اسللتعدت جيللداً للعللب دور بّناء 
فللي مد جسللور التواصل بللني مختلف اجلهات 
األزمات  الدوليللة علللي مسللتوي  السياسللية 
الكبللري فللي العالللم، في حللني أنهللا تعلم أن 
العصللي في دواليللب هذه املهمللة قد وضعت 
سلللفاً ملنعها من حتقيق إجناز سياسللي يضاف 
الللي إجنازاتهللا. لكللن الواقللع يقللول إن تلللك 
اجلهللات وبالرغللم مللن »متنعها« عن تسللهيل 
حتللرك اإليرانيللني إليجاد مناخللات تعيد بث روح 
التواصل املقطللوع منذ مدة طويلة بني اطراف 
النزاعللات، إال أنهللا »راغبللة« وحتتللاج مبا ال يدع 
مجاال للشللك، الي مثل هذه الفرصة من أجل 
تفادي األسللوأ حتي ولو كان حتت مظلة إيرانية 
يعتبرها العالم الغربي عنوان املشللكلة، فيما 
املشللاكل األعمق تكمللن في »احلللرب الباردة« 
احلقيقيللة اجلارية بني روسلليا والصني من جهة 

والواليات املتحللدة وحلفائها من جهة أخللري'. 
وأكللد كاتللب املقللال 'إن كان مللن مجللال 
للحديللث عللن »تسللوية« فللي املنطقللة فإنها 
وال شللك تبللدأ من هنللاك أي من طهللران حيث 
يجتمللع العالم علي مدي يومني ليعّبر عن عدم 
انحيللازه إال الللي مناخللات التهدئللة والتفاهم 
علللي مللا يرضي جميللع األطللراف مللن دون أن 
يخسللر أحد، فمبدأ »الاغالب والامغلوب« قد 
يكون جائزاً عندما يصار الي إعطاء كل ذي حق 
حقلله..'. ورأت أن إيللران تريد أن 'تشللكل القمة 
مناسللبة لوضع أسللس حلل األزمة السورية ال 
سلليما من خال الدعوة إلطاق حوار سللوري – 

سللوري ومن دون شللروط'، 
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السیاسللیة حینما ال یكون فیهللا أدني أثر للمعنویة، 
ُتیز الكذب أیضاً. و الذی ال یسللتحی فی القرن احلادی 
و العشرین من إطاق لسانه بالتهدیدات النوویة هل 

تراه یتحاشي و یستحی من الكذب؟! 
إننی أؤكد أن اجلمهوریة اإلسامیة ال تسعي أبداً 
للتسلللح النووی، كما لن تغّض الطللرف أبداً عن حق 
شللعبها فی االسللتخدام السلللمی للطاقة النوویة. 
شللعارنا هو »الطاقللة النوویللة للجمیع، و السللاح 
النللووی ممنوع علي اجلمیع«. و سللوف نصّر علي هذین 
القولین، و نعلم أن كسللر احتكار عللدة بلدان غربیة 
إلنتاج الطاقة النوویة فی إطار معاهدة حظر االنتشار 
هو لصالح كل البلدان املسللتقلة مبا فی ذلك البلدان 

األعضاء فی حركة عدم االنحیاز. 
تربللة ثاثة عقللود من الصمللود الناجللح حیال 
التعّسللفات و الضغوط الشاملة ألمریكا و حلفائها 
أوصلللت اجلمهوریة اإلسللامیة إلي قناعة حاسللمة 
فحواها أن مقاومة شعب مّتحد و ذی عزیمة راسخة 
بوسللعها التغلللب علللي كل الهجمللات اخملاصمللة 
املعانللدة، و فتح طریللق الفخر نحو األهللداف العلیا. 
التقدم الشامل لبادنا فی غضون العقدین األخیرین 
حقیقللة تنتصب أمام أعین اجلمیللع، و قد اعترف بها 
املراقبون الرسمیون الدولیون مراراً، و قد حصل كل هذا 
فی ظللروف احلظر و الضغوط االقتصادیة و الهجمات 
اإلعامیة للشللبكات التابعة ألمریكا و الصهیونیة. 
حاالت احلظر التی سّماها الهاذرون باعثة علي الشلل 
لم تبعث علي شللللنا و لن تبعللث علیه، و لیس هذا 
و حسللب بل و رّسللخت ُخطانا، و عّلللت من هممنا، و 
عّمقللت ثقتنا بصحة حتلیاتنللا و بالقدرات الداخلیة 
لشللعبنا. لقد رأینا بأعیننا مللّرات و مّرات معونة اهلل 

علي هذه التحّدیات. 
أیها الضیوف األعزاء... 

أري مللن الضللروری هنللا التطّرق إلللي قضیة جد 
مهمة. و مع أنها قضیة تتعلق مبنطقتنا لكن أبعادها 
الواسللعة تاوزت هذه املنطقة و تركت تأثیراتها علي 
السیاسات العاملیة طوال عدة عقود، أال و هی قضیة 
فلسللطین املؤملة. خاصة هذه القضیللة هی أن بلداً 
مسللتقاً ذا هویة تاریخیة واضحة اسللمه فلسطین 
اغتصب من شللعبه فللی إطار مؤامللرة غربیة ُمرعبة 
بزعامللة بریطانیا فللی عقللد األربعینیات مللن القرن 
العشللرین، و ُمِنح بقوة السللاح و املذابح و اخملادعات 
جلماعللٍة ُهّجر معظمهم مللن البلللدان األوربیة. هذا 
االغتصللاب الكبیر الذی رافقته فللی بدایاته عملیات 
تقتیللل جماعیللة للناس العللّزل فی املللدن و القري، و 
تهجیرهللم من بیوتهم و دیارهم إلللي البلدان اجملاورة، 
تواصل طوال أكثر من سللتة عقود علي نفس الوتیرة 
من اجلرائم، و ال یزال مسللتمراً الیوم أیضاً. هذه إحدي 
أهللم قضایللا اجملتمع اإلنسللانی. و لم یتللوّرع الزعماء 
الصهیونللی  للكیللان  العسللكریون  و  السیاسللیون 
الغاصب طوال هذه الفترة عن ارتكاب أیة جریمة بدءاً 
من تقتیل النللاس و هدم بیوتهم و تدمیر مزارعهم، و 
اعتقال و تعذیب رجالهم و نسائهم و حتي أطفالهم، 
إلي اإلهانللات و اإلذالل الذی مارسللوه ضد كرامة هذا 
الشللعب، و السللعی لسللحقه و هضمه فللی معدة 

الكیان الصهیونی املولعة باحلرام، و إلي الهجوم علي 
مخّیماتهللم التی تضّم مایین املشللّردین فی 

فلسللطین نفسللها و البلدان اجملاورة. 
أسللماء مثل »صبرا« و »شاتیا« و 

»قانا« و »دیر یاسین« مسّجلة 
فللی تاریخ منطقتنللا بدماء 

الفلسللطینی  الشللعب 
و  أیضللاً،  اآلن  و  املظلللوم. 
بعد مرور خمسة و ستین 
عامللاً، تتواصل نفس هذه 
فللی سلللوكیات  اجلرائللم 

الصهیونیللة  الذئللاب 
الضاریة بالبقاء فی األراضی 

احملتلة. إنهللم یرتكبون اجلرائم 
اجلدیللدة تباعللاً و یخلقللون أزمات 

جدیللدة للمنطقللة. قللّل ما یمللّر یوم 
ال تبللث فیلله أنباء عللن قتل و إصابة و سللجن 

الشللباب الناهضین للدفاع عللن وطنهم و كرامتهم 
و املعترضین علي تدمیللر مزارعهم و بیوتهم. الكیان 
الصهیونی الذی أطلق احلروب الكارثیة، و قتل الناس، 
و احتللّل األراضی العربیللة، و نّظم إرهللاب الدولة فی 
املنطقللة و العالم، و راح یُمللارس اإلرهاب و االغتیاالت 
و احلللروب و الشللرور لعشللرات األعوام، یُسللّمی أبناء 
الشعب الفلسللطینی الثائر املناضل من أجل إحقاق 
حقوقلله إرهابییللن، و الشللبكات اإلعامیللة التابعة 
للصهیونیللة و الكثیر من وسللائل اإلعللام الغربیة و 
املرتزقللة تكللّرر هذه الكذبللة الكبري سللاحقة بذلك 
التزامها األخاقی و اإلعامی. و الزعماء السیاسللیون 
املتشّدقون بحقوق اإلنسللان یغّضون األنظار عن كل 
هذه اجلرائم، و یدعمون دون خوف أو خجل ذلك الكیان 
الصانع للكللوارث، و یظهرون فی هیئة احملامی املدافع 

عنه. 
مللا نقوله هللو أن فلسللطین للفلسللطینیین، و 
االسللتمرار فی احتالها ظلم كبیللر ال یطاق، و خطر 
أساسللی علي السللام و األمن العاملیین. كل السبل 
التللی اقترحها و سللار فیهللا الغربیللون و أتباعهم لل 
»حّل القضیة الفلسللطینیة« خاطئة و غیر ناجحة، 
و كذلللك سللیكون األمر فی املسللتقبل أیضللاً. و قد 
اقترحنا سللبیل حّل عادل و دیمقراطی متاماً. یشللارك 
كل الفلسللطینیین، من مسلللمین و مسللیحیین و 
یهود، سللواء الذین یسللكنون حالیاً فی فلسطین أو 
الذین شللّردوا إلللي بلدان أخللري و احتفظوا بهویتهم 
الفلسللطینیة، یشاركون فی اسللتفتاء عام بإشراف 
دقیللق و موثوق، فینتخبللون البنیة السیاسللیة لهذا 
البلللد، و یعللود كل الفلسللطینیین الذیللن حتّملللوا 
لسللنوات طویلة آالم التشللّرد إلي بلدهم فیشاركوا 
فی هذا االسللتفتاء، ثم تدوین الدستور و االنتخابات. 

و عندها سیعّم السام. 
و أوّد هنللا أن أقللّدم نصیحللة خّیللرة للساسللة 
األمریللكان الذین ظهروا دومللاً كمدافعین عن الكیان 
الصهیونی و داعمین له. لقد سّبب لكم هذا الكیان 
حلللد اآلن الكثیر من املتاعب، و جعلكللم وجهاً كریهاً 
بیللن شللعوب املنطقة، و شللریكاً جلرائللم الصهاینة 

الغاصبین فی أعین هذه الشعوب. و التكالیف املادیة 
و املعنویة التی فرضت علي احلكومة و الشعب 
فی أمریكا طوال هذه األعوام املتمادیة 
تكالیف باهضة، و إذا اسللتمر هذا 
املسللتقبل فمن  النهللج فللی 
احملتمللل أن تكللون التكالیف 
أكبللر.  تتحّملونهللا  التللی 
فتعالوا و فّكروا فی اقتراح 
اإلسللامیة  اجلمهوریللة 
بشأن االستفتاء، و اتخذوا 
قللراراً شللجاعاً تنقذون به 
أنفسللكم من هذه العقدة 
أن  ال شللك  و  املسللتعصیة. 
شللعوب املنطقة و كل األحرار 
بهللذه  سللیرّحبون  العالللم  فللی 

اخلطوة. 
أیها الضیوف احملترمون... 

أعللود إلي كامللی األول فأقول إن ظللروف العالم 
حّساسللة، و العالم یمّر مبنعطللف تاریخی جد مهم. 
و من املتوقع أن یكون ثمة نظام جدید فی طریقه إلي 
الوالدة و الظهور. و مجموعة بلدان عدم االنحیاز تضّم 
نحو ثلثی أعضاء اجملتمع العاملی، و بوسللعها ممارسللة 
دور كبیر فی صیاغة املسللتقبل و رسللمه. و تشكیل 
هللذا املؤمتر الكبیر فی طهران له بللدوره معني عمیق 
ینبغللی أن یُؤخذ بنظللر االعتبار فی احلسللابات. نحن 
أعضاء هذه احلركة نستطیع عبر تظافر إمكانیاتنا و 
طاقاتنا الواسعة ممارسة دور تاریخی باق من أجل إنقاذ 

العالم من احلروب و الهیمنة و انعدام األمن. 
و هذا الهدف ال یتحقق إال بالتعاون الشللامل فی 
مللا بیننا. لیسللت قلیلة بیننللا البلدان الثریللة جداً و 
البلدان ذات نفوذ دولی. و معاجلة املشللكات بالتعاون 
االقتصادی و اإلعامی و تبادل التجارب التقدمیة أمور 
متاحة متاماً. یجب أن نرّسللخ عزیمتنللا و نكون أوفیاء 
لألهللداف، و ال نخشللي سللخط القوي العاتیللة، و ال 
نفرح و نطمئن البتسللاماتها، و یجب أن نعتبر اإلرادة 
اإللهیللة و قوانیللن اخللقة دعامللة لنللا، و ننظر بعین 
الِعبرة النهیار تربة املعسكر الشیوعی قبل عقدین، 
و انهیار سیاسات ما یسّمي باللیبرالیة الدیمقراطیة 
الغربیة فی الوقت احلاضر، و الذی یري اجلمیع مؤشراته 
فللی شللوارع البلللدان الغربیللة و األمریكیللة و العقد 
املستعصیة فی اقتصاد هذه البلدان. و بالتالی لنعتبر 
سقوط املسللتبدین التابعین ألمریكا و املتعاونین مع 
الكیللان الصهیونی فی شللمال أفریقیللا، و الصحوة 
اإلسامیة فی بلدان املنطقة، لنعتبرها فرصة كبیرة. 
بإمكاننا أن نفّكر برفع مسللتوي الفائدة السیاسللیة 
حلركللة عدم االنحیاز فی إدارة العالم، و مبقدورنا إعداد 
وثیقللة تاریخیللة إلیجاد حتّول فی هللذه اإلدارة، و توفیر 
األدوات التنفیذیللة لهللا.. بوسللعنا التخطیط حلاالت 
تعللاون اقتصللادی، و إیضللاح مناذج التواصللل الثقافی 
بیننللا. و ال ریللب أن تأسللیس أمانللة عامة ناشللطة و 
متحفزة لهذه املنظومة ستسللتطیع املساعدة علي 

حتقیق هذه األهداف بصورة كبیرة و مؤثرة

مجل��س األمن الدول��ي ذو بنية و 
آليات غير منطق��ة و غير عادلة و غير 

دميقراطية باملّرة. ه��ذه دكتاتورية علنية و 
وضع قدمي منسوخ انقضي تاريخ استهالكه. 
و قد اس��تغلت أمريكا و أعوانها هذه اآلليات 
املغلوطة فاستطاعت فرض تعّسفها علي 

الهند ستقدم الدعم الكامل اليران في العالم بلبوس املفاهيم النبيلة

رئاستها لعدم االنحياز
قال رئيس الوزراء الهندي مامنوهان سللينغ ان 
باده سللتقدم الدعم الكامل اليران في رئاستها 

الدورية للحركة خال االعوام القادمة. 
وفللي كلمة له امام قمة حركة عدم االنحياز 
في طهران االمس اخلميس قال سللينغ انه يتطلع 
الللى نظام اكثر عدال ومسللاواة مؤكللدا ان نظام 
السلللطة العاملللي لم ينجللح فللي ادارة االزمات 
العاملية.واضللاف سللينغ ان حركة عللدم االنحياز 

تدعم القضية الفلسطينية

محلل سياسي ياسف لهجوم الرئيس 

املصري على سوريا
اعرب الكاتب واحمللل السياسي محمدصادق 
احلسيني عن اسللفه للهجوم الذي شنه الرئيس 
املصري محمد مرسللي على سوريا خال كلمته 
االفتتاحيللة في قمللة حركة عللدم االنحياز التي 
بدات اعمالهللا اليوم اخلميس فللي طهران . وقال 
احلسلليني فللي تصريح لقنللاة العالللم االخبارية  
اخلميللس : كننللا ننتظر مللن الرئيس مرسللي ان 
يركللز علللى القضيللة املركزيللة وهللي القضيللة 
الفلسللطينية اال انلله دخل في نقللاط االختاف 
وجرح االمة العربية واالسامية ووقف الى جانب 
املسلللحني .كما انتقد احلسلليني منللدوب قطر 
الللذي حاول مللرارا  اثناء مناقشللة البيان اخلتامي 
في اجتماع  اخلبراء ان ياتي بقرارات مجحفة بحق 
سوريا ولكن السللوريني قرروا ان يبقوا املؤمتر على 
حالته الطبيعية مؤكدا ان املسللؤولني االيرانيني 
وباالتفللاق مع دول كثيرة يحضرون ملبادرة عقانية 

ومنطقية حلل القضية السورية .
واشللار الى ضللرورة تنفيذ اخلطللة االممية ذات 
النقاط السللت لتسللوية االزمة السللورية وقال 
انلله وفقا لهذه اخلطللة يجب ان يتوقللف العنف 
وان توقللف العنللف الميكن ان يحصللل اال بتوقف 
تدفق الساح غير املشللروع الى املسلحني الذين 
يتسللللون عبللر لبنللان وتركيللا واالردن والعللراق 
مؤكدا ان سللفك الدم السللوري هو برقبة العرب 
اخلليجيللني واالتللراك العثمانيني اجلللدد والواليات 
املتحللدة والصهيونية العاملية والغرب الذي يقوم 
بارسللال االسلللحة الى االرهابيني لضللرب محور 
املقاومة وهذا لن يحصل ابدا الن نحن امام نظام 
جديد والنظام القدمي سيصبح كتلة حديد خردة 
وسيتغير هذا النظام لصالح الشعوب رغم انف 

االمبريالية والصهيوني.

امير دولة قطر يغادر طهران عائدا الي 

بالده 
 غادر امير دولة قطر الشلليخ خليفة بن حمد 
آل ثانللي االمللس طهللران عائدا الللي الدوحه بعد 
مشللاركته في القمة السادسللة عشللرة حلركة 

عدم االنحياز بطهران . 
و قللد وصل اميللر دولة قطر صبللاح  اخلميس 
إلللي طهران للمشللاركة في قمه عللدم االنحياز 
التي افتتحت االمس . يذكر ان طهران تستضيف 
اليللوم قمة عدم االنحياز التي بدأت صباح االمس 
و يشللارك فيها قادة و روساء وكبار مسوولي 120 

دوله عضو في حركة عدم االنحياز. 
و مت فللي القمللة تسللليم الرئاسلله الدوريللة 

للحركة بصوره رسميه الي ايران
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60 باملائة من صادرات نفط العالم بید دول 

عدم االنحیاز 
 قللال االمیللن العام لغرفللة طهللران للتجارة 
والصناعللة واملناجللم، ان 60 باملائللة مللن صادرات 
النفللط اخلام فللی العالم بید الللدول االعضاء  فی 
حركة عدم االنحیاز ومن مجموع 40 دولة منتجة 
للنفللط فللی العالم، هنالللك منهللا 27 دولة فی 

حركة عدم االنحیاز. 
   واضاف >محمد مهدی راسللخ > فی تصریح 
للله  ان 20 باملائللة من التجللارة العاملیة فی الوقت 
احلاضللر هی بیللد 120 بلدا عضوا فللی حركة عدم 
االنحیللاز وهنالللك قللدرات كبیرة جدا لزیللادة هذا 
احلجم مللن التجارة العاملیة نظرا لعدد السللكان 
وكذلك املوارد الطبیعیة الهائلة املوجودة فی هذه 

الدول . 
واعلن راسللخ بان غرفللة التجللارة والصناعة 
واملناجللم االیرانیللة اقترحت تشللكیل غرفة تارة 
للللدول االعضاء بحركللة عدم االنحیللاز، موضحا 
بان رئاسللة ایران خال السللنوات الثللاث القادمة 
للحركة سللتتیح فرصة مناسبة الیران لتشكیل 
وتطویللر هللذه الغرفللة. وصرح بللان ایللران اعلنت 
اسللتعدادها الستضافة غرفة التجارة، منوها الی 
اتاحة امكانیة التوقیع علی ای اتفاقیة اقتصادیة 
فی شللتی اجملاالت اجلمركیللة واالسللتثمارات بین 

الدول االعضاء باحلركة

ینبغی ادارج تعزیز االمن والسالم العاملی 

ضمن اولویات قمة طهران 
 قللال وزیر اخلارجیة االندونیسللی مارتی ناتالی 
غللاوا انه ینبغللی ادراج قضیة بذل اجلهللود لتعزیز 
االمن والسللام العاملی ضمن االولویات الرئیسیة 
جلللدول اعمللال القمة الل 16 حلركة عللدم االنحیاز 
بطهران.واضاف ناتالی غاوا فی حدیث مع مراسل 
>ارنا< علی هامش قمة عللدم االنحیاز بطهران، ان 
العدید من الللدول االعضاء فی هذه احلركة واقعة 
حتت تاثیر التحدیات واملشللاكل الدولیة مباشللرة 
وینبغی تعزیز التعاون فیما بینها اكثر من ذی قبل 

الزالة هذه املشاكل والتحدیات.
واعتبر هذه القمة بانها فرصة مناسللبة جدا 
للتباحث والتشاور من اجل تقدیم آلیات مناسبة 
لتسویة القضایا واملشاكل الدولیة خاصة فی ظل 
الظروف الراهنة فللی العالم، مصرحا بالقول، اننا 
فی قمة طهران بامكاننا من خال بذل املسللاعی 
والتعللاون بیللن اعضاء هللذه احلركللة الوصول الی 
حلول جیدة ومنطقیة للسللیطرة علی التحدیات 

التی یواجهها العالم. 
واكللد علی ضللرورة رفللع مكانللة حركة عدم 
االنحیللاز ودورهللا علللی الصعیللد الدولللی، قائللا 
ان قمللة طهللران یمكللن ان متهد االرضیللة الجراء 
احلللوار والتشللاور الازم مللن اجل االرتقللاء مبكانة 
هللذه احلركة فی اجملاالت االقتصادیة والسیاسللیة 
واالجتماعیللة علی الصیعللد الدولی.وصرح قائا، 
انلله نظرا للطاقللات الهائلة التللی متتلكها الدول 
االعضاء فللی حركة عدم االنحیللاز فمن الضروری 
ان یتعللزز التعللاون فیمللا بینها فی شللتی اجملاالت 
بافضللل  والثقافیللة  والسیاسللیة   االقتصادیللة 

طریق ممكن. 

مهمانبرست يشرح مسودة البيان 

اخلتامي لقمة طهران 
اعلللن املتحدث باسللم وزارة اخلارجية االيرانية 
ان وزراء خارجيللة الللدول االعضللاء بحركللة عللدم 
االنحياز سلليؤكدون في مسللودة البيللان اخلتامي 
لقمة طهران على حل االزمة السللورية ومعارضة 

التدخل االجنبي في سوريا. 
واوضللح املتحدث باسللم وزارة اخلارجية رامني 
مهمانبرسللت فللي حديللث ملراسللل وكالللة مهر 
لانبللاء , ان نص مسللودة بيان قمة طهللران التي 
ناقشللها كبللار اخلبللراء فللي اجتماعاتهللم خال 
اليومللني املاضيللني قللد متللت املوافقللة عليه من 
 قبللل وزراء خارجية الللدول االعضللاء بحركة عدم 

االنحياز.

بللدأت اليللوم اخلميس، اعمللال القمة السادسللة 
عشرة للدول االعضاء في حركة عدم االنحياز، بحضور 
قائد الثورة وحوالي 50 من زعماء الدول االعضاء وكبار 
املسللؤولني مللن 80 بلدا.وافاد مراسلللنا بأن سللماحة 
قائد الثورة االسللامية آية اهلل العظمى السيد علي 
اخلامنئللي، يلقي كلمة االفتتللاح، ويلقي بعده الرئيس 
املصللري، محمد مصري، باعتبار ان باده تولت رئاسللة 
حركة عللدم االنحياز طيلة السللنوات الثاث املاضية.

ومللن املقرر ان يقوم مرسللي بتسللليم رئاسللة حركة 
عللدم االنحياز، الى الرئيس محمللود احمدي جناد، الذي 
سيلقي كلمة بهذه املناسبة.وتستغرق اعمال القمة 
السادسللة عشللرة للللدول االعضللاء فللي حركة عدم 

االنحياز، الى يوم غد اجلمعة.
وستعرض مسودة البيان اخلتامي على قادة الدول 
وكبار املسللؤولني املشللاركني في القمللة، بعد ان متت 
املصادقللة عليها فللي اجتماع وزراء اخلارجية، وسللتتم 

تاوة البيان اخلتامي، في املراسم اخلتامية للقمة.

الرئيس املصري يسلم احمدي جناد رئاسة 

حركة عدم االنحياز 
اعلللن الرئيللس املصري، االمس  اخلميس، تسللليم 
رئاسللة حركة دول عدم االنحياز من مصر الى ايران في 

دورتها احلالية للسنوات الثاث القادمة. 
وافادت وكالة مهر لانباء بأن محمد مرسللي قدم 
في كلمته امام قمة مؤمتر دول عدم االنحياز في طهران 
االمس اخلميس، الشللكر اليران السللتضافتها القمة 
السادسة عشرة للحركة وحسن ترتيبها مشددا على 
اهمية القمة السادسة عشللرة املنعقدة في طهران.

وقال مرسي: جنتمع اليوم في واحدة من اهم اللحظات 
في تاريخنا املعاصر بعد ثورة الشللعب املصري بعد ان 
حتللرك املصريون علللى قلب رجل واحللد لتغيير النظام 
والعبور الى مرحلة انتقالية، واصفا بأن الثورة املصرية 

مثلت حجر الزاوية في الثورات الشعبية باملنطقة.
وتابع: ان الثورة املصرية جنحت في حتقيق أهدافها 
السياسية لنقل السلطة إلى املدنيني وان مصر اليوم 

دولة دستورية ودميقراطية وحديثة.
وفيمللا يتعلق بحركللة عدم االنحياز قال مرسللي: 
نحن اآلن امللام حتديات جمة تواجههللا الدول االعضاء 
فللي حركة عللدم االنحيللاز وان النظام الدولللي الراهن 
يتعرض الختبار بشللأن االزمللات العاملية واضاف ان قدر 
حركللة عدم االنحيللاز ان تلعللب دورا محوريللا في هذه 
املرحلة.وتابللع: ان مظاهر التمييللز والتعصب واالرهاب 
الدولي املمنهج وأزمة املناخ قد ظهرت على السللاحة 
الدوليللة وان حركة عدم االنحياز لم تغير مبادئها رغم 
تغيير اخلريطة السياسية للعالم وان احلركة حافظت 
على ثوابتها رغم تغير اخلارطة السياسللية والعاقات 
الدولية.وتابع: ان شللعار القمة السادسة عشرة يؤكد 

ضرورة أن تلتف الدول األعضاء حول بعضها البعض وان 
عنوان قمتنا باحلوكمة العاملية يجب ان نتمحور حوله 
علينللا ان نكون طرفا فاعا في النظام العاملي والدولي 
وان مصر اجلديدة بعد ثورة 25 يناير تنشللد نظاما عامليا 

عادال يخرج الدول النامية من التهميش الى الرخاء.
وقال مرسللي لم يعد مقبوال ان نحترم اساسلليات 
الدميقراطيللة ثللم نرفضها علللى بعضنللا البعض وان 
احللدى الركائز تكمن فللي تعزيز دور الللدول النامية في 
صنع القللرار وصياغة التوجهات ويجب اصاح هيكلية 
مجلس االمن وتوسيعه وينبغي تعزيز دور الدول النامية 
في مؤسسة احلوكمة العاملية واصاح وتوسيع مجلس 
االمن ولم يعد مقبوال استمرار الظلم التاريخي الواقع 
على افريقيللا بعد متثيلهللا في مجلللس االمن.وطالب 
مرسللي بتفعيل دور اجلمعية العامة لامم املتحدة وقال 
ان علينللا تفعيللل دور اجلمعيللة العامللة لللامم املتحدة 
وزيادة اسللهامها في قضايا السلللم واالمن وان الفيتو 
مينع احللول الناجعة لبعض االزمات.كما شللدد مرسي 
انه يجب حتقيق حق الشللعب الفلسللطيني في تقرير 
املصير و تاسلليس دولتلله مؤكدا ان مصر سللتدعم اي 
حترك فلسللطيني في اجلمعية العامة او مجلس االمن 
اذا ما قررت القيادة ذلك.وحث مرسللي الفلسللطينيني 
علللى امتللام املصاحلة الوطنية واسللتنكر قيللام الكيان 
االسللرائيلي مبنع وزراء من حركة عدم االنحياز من عقد 
اجتماع فللي رام اهلل.وفللي ما يتعلق باالزمة السللورية 
قللال مرسللي : ان مصر على امت االسللتعداد للتعاون مع 
كل االطللراف حلقن الدماء في سللوريا وان القاهرة تدعو 
االطللراف الفاعلة التخاذ مبادرتهللا من اجل وقف نزيف 
الللدم وايجاد حل في سللوريا.وفي جانب آخر من كلمته 
قال مرسللي ان دول حركة عدم االنحيللاز تواجه حتديات 
اضافية تسللتدعي تعزيز اواصر التعاون بني شللعوبها.

كما قال ان مصر تدعم مبادرة اخاء الشرق األوسط من 
األسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل مضيفا 
بان كل دول املنطقة دخلت في معاهدة حظر االنتشللار 
النووي باستثناء"اسللرائيل".وقال مرسي ان باده تدعم 

حق استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية.
وطالب الرئيس املصري بالتركيز على احلفاظ على 
قواعللد التعللاون الدولي واضللاف ان جنللاح حركة عدم 
االنحياز مرتبط مبوقف اعضائها املشترك دون التخلي 
عللن ثوابت ومبادئ احلركة، مضيفا: يجب ان نتمسللك 

اليوم واكثر من اي يوم مضى مببادئ احلركة.

أحمدي جناد يؤكد ضرورة تغيير الوضع الراهن 

على مستوى القرارات الدولية
أكللد الرئيللس اإليراني محمللود أحمللدي جناد في 
كلمته بافتتاح أعمال القمة السادسللة عشرة حلركة 
دول عللدم اإلنحياز بطهران، ضرورة تغيير الوضع احلالي 
الذي يسللود القرارات على املسللتوى العاملي، مشللددا 

علللى أهميللة العمل خلدمة لللامم والشللعوب واحال 
العدالة في العالم. وإعتبر أحمدي جناد أن إدارة العالم 
اصبحللت حكللرا على أيللدي قللوى محددة مللن الدول 
الرأسللمالية، وأن معظم دول العالللم تعاني من ديون 
خارجية تفللوق انتاجها.واضاف أحمدي جناد أن مجلس 
االمللن احتل مللكان اجلمعية العامة ويتخللذ القرارات 
بللدال عنها، مؤكدا أنه ال توجللد دولة واحدة متكنت من 
ضمان حقوقها عبر مجلس االمن، وأن االمم واحلكومات 
املسللتقلة ال ميكنها الذهاب الى مجلللس االمن لنيل 
حقوقها.وأشللار احمدي جناد إلللى أن مجلس االمن لم 
يفعل شيئا للفلسطينيني سللوى تعزيز وضع الكيان 

االسرائيلي على االراضي الفلسطينية احملتلة

املعلم ينتقد بشدة تصريحات مرسي عن 

سوريا
اعتبللر وزيللر اخلارجية السللوري وليللد املعلم كام 
الرئيس املصري محمد مرسللي عن األوضاع في سوريا 
خللال خطابلله في قمللة حركة عللدم االنحيللاز اليوم 
اخلميس تدخا بالشللأن الداخلي السوري .وقال املعلم 
في مقابلة مللع قناة العالم االخباريللة اليوم اخلميس 
"ان السيد مرسي خرج عن تقاليد حركة عدم االنحياز 

بالتدخل في شؤون سوريا الدولة العضو فيها" .
واضللاف وزيللر اخلارجيللة السللوري ان كام الرئيس 
مرسللي بشأن سوريا يعبر عن رئيس حزب وليس رئيس 

حلركة عدم االنحياز .
وكان قللد تردد ان الوفد السللوري قد انسللحب من 
قمللة عدم االنحيللاز اثناء كلمة الرئيللس املصري لكن 
النبأ الصحيح هو ان الوزير املعلم خرج إلجراء مقابلة 
مع قناة العالم ثم عاد الى قاعة املؤمتر .وانتقد الرئيس 
مرسللى حكومة الرئيس السللورى بشللار األسد خال 
كلمللة أمام قمة دول عدم االنحياز اليوم اخلميس التى 

تستضيفها إيران .
ووصف مرسللى فى طهران أمام زعماء دول احلركة 
اعمال اجلماعات املسلحة املدعومة من اخلارج  بل"ثورة" 
فى سوريا ضد النظام  ما وصفه بل"القمعى"، وأضاف 
أن دعم الشعب السورى فى مواجهة نظام االسد فى 
دمشللق واجب أخاقى، حسللب تعبيره.وسلمت مصر 
إلللى إيران رئاسللة قمة حركللة "عدم االنحيللاز" اليوم 
اخلميس خال اجللسللة االفتتاحية للقمة، حيث أعلن 
الرئيس محمد مرسى انتخاب الرئيس اإليرانى محمود 
أحمدى جناد رئيسللا للدورة السادسللة عشرة للحركة 
.وقد بللدأت في طهللران اليوم أعمال قمللة دول حركة 
عدم االنحياز في دورتها السادسللة عشللرة مبشللاركة 
وفد اجلمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور وائل 
احللقي رئيللس مجلس الوزراء ووفود اكثر من مئة دولة 
بينهم خمسللون رئيس دولة وحكومللة واألمني العام 

لألمم املتحدة

بدء اعمال قمة عدم االنحياز السادسة عشرة 
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ش��دد أس��تاذ السیاس��ة الدولیة فی >اجلامعة 
األمیركیة للعلوم والتكنولوجیا< فی بیروت الدكتور 
كام��ل وزن��ة، عل��ي أهمی��ة اس��تضافة اجلمهوریة 
اإلسالمیة اإلیرانیة لقمة دول >حركة عدم االنحیاز< 
ف��ی طه��ران، وترؤس��ها للحركة للس��نوات الثالث 
املقبل��ة، ملا یحم��ل م��ن دالالت فی ظ��ل العقوبات 
الغربی��ة علي إی��ران. مش��یراً إلي أن إیران س��تعید 

تفعیل مبادئ احلركة من جدید. 
   وقللال الدكتور وزنة فی حدیث لوكالة اجلمهوریة 
اإلسللامیة لألنبللاء –  : إن >قمللة دول عللدم االنحیللاز 
هو اجتمللاع مهم وأساسللی لدول أساسللیة لنقاش 
مواضیللع تهم العالم واملنطقللة خصوصاً فی ظل ما 
تتعللرض له كثیر من دول حركة عللدم االنحیاز، ومنها 
اجلمهوریللة اإلسللامیة اإلیرانیة من عقوبللات غربیة، 
وخاصللة وأن تأسللیس هللذه املنظمة جاء یومللا ما رداً 
علللي النفللوذ األمیركی الواسللع وكنتیجة مباشللرة 
للحرب الباردة التی تصاعدت بین املعسللكرین الغربی 

والشرقی آنذاك<. 
أضللاف : >الیللوم رغللم احلصللار املفللروض علللي 
اجلمهوریة اإلسللامیة )اإلیرانیة( وفللی ظل التحدیات 
التی تتعرض لها فی العالم تضع إیران أمامها مواضیع 
أساسللیة وهامة تطرحها للنقاش تهم مصالح هذه 
الللدول وتهم االسللتقرار واألمن فللی املنطقة وأهمها 
اعادة تفعیللل مبادئ منظمة حركة عدم االنحیاز وفی 
مقدمها احترام سللیادة الدول وسامة أراضیها وعدم 
التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول األخري أو التعرض 
لها وأیضا تعزیز احللول السلللمیة للصراعات الدولیة 

واحترام العدالة وااللتزامات الدولیة<. 
واعتبللر الدكتور وزنة أن >انعقللاد هذه القمة علي 
أراضی إیران هو انتصار للجمهوریة اإلسامیة وانتصار 
لدعم حللركات املقاومة فی العالم وحتدیدا هو انتصار 
ملبادئ اجلمهوریة اإلسللامیة التی تدعم وتتبني مبادئ 
حركة عللدم االنحیاز وباألخص العدالللة الدولیة التی 
مزقتهللا اإلدارة األمیركیة عبر تفتیتها للمؤسسللات 
للمؤسسللات  الرخیللص  واسللتعمالها  الدولیللة 
االقتصادیللة واملدنیة والسیاسللیة وباألخللص احتقار 
مجلللس األمن وصندوق النقد الدولللی والبنك الدولی 
إضافة إلي السیاسات األحادیة التی أصبحت هی فی 
مخالفة واضحة مع میثاق األمم املتحدة ولكل القوانین 

التی انبثقت عن اجملتمع الدولی<. 
ورأي رداً عن سللؤال أن >أهمیللة انعقاد هذه القمة 
فی طهران تكمن فی انعكاسها علي املبادرة اإلیرانیة 
حلل األزمللة السللوریة وإیقللاف العنف وإراقللة الدماء 
والتوجه إلي حل سلللمی یفرض نفسلله علي التحاور 
وهو ما منعته الوالیللات املتحدة األمیركیة ودول أخري 
فللی املنطقة إضافة إلي طرح قضیة فلسللطین التی 
غیبتها األحداث اجلاریة فی منطقة الشللرق األوسط<. 
معتبراً أن >حضور الرئیس املصری اجلدید محمد مرسی 
علي األراضللی اإلیرانیة بدوره یعطی لهذه القمة دفعا 
وقللوة وأهمیة إضافیة ولینطلق اإلیرانیون بالتعاون مع 
أقطاب املنطقة حلل القضایا العالقة وخاصة القضیة 
الفلسللطینیة وإقامة عاقات طبیعیة مع كل الدول 
العربیة وغیر العربیة وهذا اجناز یسللجل حلكمة ووعی 

السیاسة اإلیرانیة ولقیادة هذه الثورة<. 

ونوه الدكتور وزنة مبسللاعی اجلمهوریة اإلسامیة 
اإلیرانیة الهادفة إلیجاد حل سلللمی لألزمة فی سوریا، 
واصفاً هذه املسللاعی بل<الكبیرة< الفتاً إلي أن القیادة 
اإلیرانیة ومنذ بدایة هذه األزمة لم تتوقف عن حتركاتها 
واتصاالتها خاصة بعد كل ما حدث فی سللوریا، فضاً 
عن إعان املسللؤولین اإلیرانیین أن أمن سوریا وإیران هو 
أمن واحد، وقال: >لذلك تتصرف إیران مبسؤولیة عالیة 
وبطریقللة واعدة مع األزمة السللوریة وعلینا أن ننتظر 
إلي أین سللتصل هللذه االتصاالت واملسللاعی واجلهود 
خاصللة فی ظللل إصرار بعللض الللدول العربیللة وغیر 
العربیة وعلي رأسللها الوالیات املتحدة األمیركیة علي 
دعم ما یسللمي باجلیش السللوری احلر الستمرار إراقة 

الدماء وعدم إیجاد مخرج إلنهاء هذه األزمة<. 
وأكد وزنللة علي أن موقف اجلمهوریة اإلسللامیة 
اإلیرانیللة تللاه املسللألة السللوریة هو موقللف >ثابت 
وأساسللی وهللو داعللم لقضایا الشللعوب وال سللیما 
شللعوب املنطقللة<، ومشللدداً علي أن احلل السلللمی 
لألزمة السللوریة هو من ثوابت اجلمهوریة اإلسللامیة 
اإلیرانیة وینطلق من مبدأ سیاسة التقارب والتسامح 
وإفسللاح اجملللال لتوحیللد القوي فللی مواجهللة العدو 

احلقیقی لألمة واملتمثل بالكیان الصهیونی<. 
اجلمهوریللة  >معركللة  أن  علللي  مؤكللداً  وختللم 
اإلسللامیة كانللت وال زالت ضللد إسللرائیل<، ومنوهاً 
بل<مبللادئ اجلمهوریة اإلسللامیة اإلیرانیة املبنیة علي 
توصیات وتوجیهللات القیادة العلیا التی تسللعي إلي 
توحیللد السللاحة العربیة واإلسللامیة ضد إسللرائیل 

ومشروعها التفتیتی فی املنطقة<

استمرار التحضيرات لقمة عدم االنحياز 
أكللد املتحللدث باسللم اخلارجيللة االيرانية 
رامللني مهمللان برسللت توصل الللدول االعضاء 
فللي حركللة عللدم االنحيللاز إلللى اتفللاق على 
احلكومللة  مللع  اتصللال  مجموعللة  تشللكيل 
السللورية واملعارضللة بهدف بلورة حل سلللمي 
وفللي إطللار مصالللح الشللعب السللوري. كما 
اعلن في طهران عللن مقترح مقدم الى القمة 
بتشللكيل جلنللة تضللم ايللران ومصللر وفنزويا  
لتولللي مهامة ايجاد حل لازمة السللورية، من 
جهة اخللرى أكدت مسللودة املشللروع اخلتامي 
للقمة التللي تعقد الیوم في طهران على دعم 

املؤمتللرِ البرنامللج النللووي االيرانللي.
من جهته، أكد مساعد وزير اخلارجية االيراني 
امير عبد اللهيان أن ايران تتشاور مع باقي البلدان 
علللى هامش اجتماعات قمة عدم االنحياز بشللأن 
سللوريا للبحث عن حل سلللمي لازمة وفق خطة 

كوفي انان.
وحللول عودة السللفير البحريني الللى طهران 
ومشللاركة وزير خارجيتهللا أكد عبللد اللهيان أن 
النظللام البحريني عقللد االزمة ويجللب أن يتبنى 
احللول السياسية واحلوار الوطني. مضيفا أن عودة 
السللفير االيراني الللى البحرين مشللروطة بإيجاد 

حلول سياسية ترضي الشعب واملعارضة.
وفي مللا يخللص انعقاد قمللة عللدم االنحياز 
املنعقللدة في طهللران، قال وزيللر اخلارجية اجلزائري 
مراد مدلسللي إن اجلميع ينتظرون نقلة نوعية في 
هذه القمللة، وأعرب عن أمله في حللل الكثير من 

القضايا العالقة وعلى رأسها االزمة السورية.
وفي السللياق، قللال األمللني العللام للجامعة 
العربية نبيل العربي، إن انعقاد قمة عدم االنحياز 
في طهللران يحظللى بأهميللة كبيرة جللدا، وأكد 
العربللي فللي تصريللح لقنللاة العالللم أن اجلامعة 

العربية بذلت جهودها حلل االزمة السورية،

قمة طهران ستعيد االمجاد لعدم 

االنحياز
 اعتبللر اخلبيللر في العاقللات الدولية والنظم 
السياسللية حازم الشللمري ان قمة طهران تعيد 
االمجللاد الى حركة عللدم االنحيللاز بعدما كبوت 
وترهلت اثناء ما يسمى النظام الدولي اجلديد وهو 
االسللتفراد االميركي بعد انهيار مجموعة االحتاد 
السللوفيتي السللابق واضاف بان القمللة االن تولد 
رؤية ذات بعد سياسللي دبلوماسللي معتمد على 

املكان الذي يعقد فيه وهو طهران . 
وقال الشللمري فللي مقابلة مع قنللاة العالم 
االخباريللة االربعاء : ان قمة عللدم االنحياز مبكانها 
وزمانها وقياداتها سللوف تنطلق مبشللاريع تواجه 

املشاريع الغربية االستكبارية الصهيونية.
وتطللرق الشللمري الى امللللف السللوري ايضا 
وقللال: ان اجلميع يدرك ان هناك اجماع لدى العالم 
الغربي على انهيار هذه الدولة وهي دولة الصمود 
والتحللدي ولذلللك اليللوم هناك في قمللة طهران 
مشروع يعالج هذه املشاريع املضادة وهو مشروع 
يقللوم على وقللف العنف وعلللى ان يكون احلل من 
الداخل السوري وحفاظا على املقاومة االسامية 

املوجودة في هذه الدولة .
 

احترام استقالل الشعوب يجعل العالم 

أفضل
اكللد الرئيس االيراني محمللود احمدي جناد ان 
اوضاع العالم وشللؤون الدول ميكن ان تدار بشكل 
افضل بكثير، وذلك لو مت احترام استقال الشعوب 
وسلليادتها الوطنية واالعتراف بها رسللميا وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية. 
وقال احمدي جناد خال استقباله وزير خارجية 
موريسلليوش "اروين ووله له" على هامش اجتماع 
وزراء خارجيللة الللدول االعضللاء فللي حركللة عدم 
االنحيللاز: "ان للجمهوريللة االسللامية فللي ايران 
وجللزر موريسلليوش قضايا مشللتركة"، مشلليرا 
 الللى انهمللا دولتللان مسللتقلتان تسللعيان نحللو

 التقدم.

حركة عدم االنحياز قبل وبعد مؤمتر طهران

في الوقت الذي تتكتل فيه دول الشللمال في اطار احتادات وتنظيمات واحاف 
سياسية واقتصادية وعسكرية، مسللتخدمة هذه التكتات ليس للحفاظ على 
مصاحلها فقط بل ملد نفوذها والتجاوز على مصالح االخرين، فيما نرى دول اجلنوب 
متفرقة متشتتة، عاجزة حتى عن احلصول على احلد االدنى من مصاحلها املشروعة 

رغم وجود اكثر من سبب وسبب التفاقها وتمعها حتت مظلة واحدة. 
في الوقت الذي متتدح فيه كل خطوة في الشمال ميكن ان تقرب مواقف دوله حتى 
في قضايا تنتهك املبادىء االسياسية لسلليادة الدول االخرى وحقوق االنسان كالغزو 
وانتهاك املقدسات وخطف املواطنني واغتيال االبرياء وفرض احلظر االقتصادي والتجاري 
والعسللكري والسياسللي على كل من يتجرأ على االعتراض ، وفرض القوانني اخلاصة 
بهذه الدول وكانها قوانني دولية المتلك الدول االخرى من خيار اال الرضوخ لها ، في املقابل 
نرى كل التشكيك واالستهزاء والطعن واالستخفاف العنوان االبرز لكل اجراء ميكن ان 

تقدم عليه دول اجلنوب في اطار التقريب بني مواقفها  للدفاع عن حقوقها الدنيا.

حركة عدم االنحياز .. أكبر حتد في وجه نظام الهيمنة 
تعتبللر حركة عدم االنحياز اكبر تمللع دولي بعد منظمة االمم املتحدة ، فالدول 
االعضاء فللي احلركة هي اكثر من ثلثي  اعضاء املنطمة الدولية .تضم حركة عدم 
االنحياز في عضويتها  120 دولة ،53 دولة أفريقية، و  39 دولة آسيوية و 27 دولة من 
أمريكا الاتينية والكاريبي و دولة واحدة من أوروبا ، إضافة إلي 17 دولة و10 منظمات 
حكومية يتمتعللون بصفة املراقب.هذا التجمع الدولي ميتلللك 86 باملائة من موارد 
النفط و52 باملائة من موارد املاء للعالم ، ويحتضن اكثر من نصف سكان املعمورة.

الكثير من املراقبني الدوليني يرون في حركة عدم االنحياز بانها التحدي االكبر 
لهيمنة الشللمال بقيللادة امريكا والناتو بعللد انهيار النظللام الثنائي القطب في 
اعقاب انهيار االحتاد السوفيتي ،في حال متكنت الدول االعضاء ، او على االقل الدول 
املؤثرة في احلركة ، من التوصل الى اليات ميكن ان تلم شللمل احلركة وتخرجها من 
حالة السلبية واالنكفاء الى وضع املبادرة واالقدام ،  لوضع ملساتها على نظام دولي 
يقللوم على التعددية ، تتخذ فيه االمم املتحدة في اطاره دورها الريادي واحملوري بعيدا 
عن تاثيرات قوى الهيمنة التللي جعلت من االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي الى 
عصا غليظة ترفعها في وجه الشللعوب التي تنشللد االستقال واحلرية ، ويفسح 

اجملال  امام تعاون دولي في مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية والعمل على 
نزع الساح النووي في العالم بعيدا عن االنتقائية واالستفراد بالقرار الدولي.

قمة طهران .. فرصة استثنائية أمام حركة عدم االنحياز
قاومللت حركة عدم االنحيللاز ومازالت تقاوم كل محاوالت تفتيتها ونسللفها 
، وجنحت فللي احلفاظ على كيانهللا ورفضت اظهارها مبظهللر الكيان الفضفاض 
املتهرىء الذي ال فائدة منه. واستطاعت ان تضع ملساتها على الكثير من القرارات 
واالجتماعات واحلافل الدولية لتي كادت مترر وتدمر حتت وطأة القطب االوحد الذي 
يعمل على االسللتفراد بالقرار الدولي. وميكن االشللارة الى بعللض مواقف احلركة 
املشرفة ومنها موقفها ازاء حق اجلمهورية االسامية االيرانية في امتاك الطاقة 
النووية لاغراض السلللمية ، ومواقفها من الترسللانة النووية السرائيل ، وكذلك 

موقفها القوي في مؤمتر كوبنهاكن االخير حول املناخ والبيئة.
يللرى الكثير من املراقبني ان اسللتضافة اجلمهورية االسللامية االيرانية للقمة 
ال16 حلركة عدم االنحياز ، الدولة التي ما انفكت تدعو الى منح احلركة حق النقض 
"الفيتللو" في مجلس االمن ، تشللكل فرصة تاريخية اسللتثنائية الخراج الطاقات 
الكامنللة في حركة عدم االنحياز الى حيز الوجللود ، وبلورتها بصورة قرار دولي فاعل 
ومؤثللر ومدفوع بللارادة اكثر من 12 دولة ، ميكن ان يغير املعادلللة الدولية لصالح دول 
اجلنوب ، ويكثف من اللون االحمر ملصالح هذه الدول  يحول دون تاوزها بالسللهولة 
التللي تتم االن. ان ايران وملا متتلكه من تاثير اقليمي ودولي ، ومن موقع جغرافي ممتاز ، 
ومن قرار سلليادي ال يشوبه شائبة ، ومن طاقات اقتصادية هائلة ، ومن تاريخ نضالي 
مشرف في مقارعة النظام الدولي الظالم في منذ كان ثنائي القطب وحتى اليوم، 
ومللن تربة عملية ناجحللة في احلفاظ على القرار السلليادي والدفللاع عن املصالح 
الوطنية ومصالح املستضعفني في العالم ، وقبل كل هذا وذاك وجود ارادة سياسية 
التتزعزع الحداث التغيير في النظام الدولي احلالي، نابعة من التراث االيراني االسامي 
ومن ارادة شعبية رافضة لكل اشكال الهيمنة الغربية مهما كانت وباي شكل كانت 
وو... ايران هذه ميكن ان تشكل قوة محررة للطاقات الكامنة في حركة عدم االنحياز 
وحتويل هذه احلركة الى منظمة دولية فاعلة ميكن ان تعطي بعض التوازن للمعادلة 

الدولية اخملتلة لصالح مصلحة الغرب وامريكا والناتو وقوى الهيمنة في العالم

 إیران 
 ستعید تفعیل مبادئ 
حركة عدم االنحیاز من جدید



السالم املستدام في ظل االدارة العاملية املشتركة
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Non-Aligned Movement (NAM) 
summits have typically been treated 
as non-newsworthy events by Western 
media. But this NAM summit, which 
began Sunday in Tehran, has aroused 
unusual interest. 

The attention focused on the 16th 
NAM summit is not due to the move-
ment’s founding principles of peace-
ful coexistence and standing against 
Western hegemony and neo-colo-
nialism. After all, such aims are not 
deemed newsworthy, but are instead 
considered as rather wishy-washy uto-
pian and naive ideals, if not downright 
knee-jerk anti-Western rhetoric. 

The significance of NAM, set up 
in 1961 in Belgrade to provide a voice 
for the Third World and create some 
political talking space in a bipolar 
world, has admittedly waned in the 
two decades after the end of the Cold 
War and US triumphalism in a unipo-
lar world. 

While NAM has struggled to find 
its footing in a new world order, it has 
shown that the people of the global 
South still have a voice and that the de-
sire for equal footing in global affairs 
is still there. Over the past decade the 
movement has been given a boost by 
the economic rise of the BRIC coun-
tries (Brazil, Russia, India and China), 
the political swing against the US and 
institutions like the International Mon-
etary Fund (IMF) and World Bank in 
South America, and the gradual shift 
eastward of economic power since the 
2007 financial crisis. 

One only has to recall how obse-
quious former British prime minister 
Gordon Brown was in 2008 when he 

went to the Persian Gulf cap in hand 
to beg for bailouts and financial as-
sistance for the IMF. When the United 
Arab Emirates and Qatar, both NAM 
members, stumped up cash, Brown 
was forced to concede that countries 
that contributed in this way should 
have a greater say in the overall gov-
ernance of the IMF. 

While nothing has changed in the 
IMF’s governance, Brown’s statement 
is indicative of potential changes in 
the economic order. Likewise, foreign 
creditors of US federal debt has bal-
looned since 2007, going from $2.4 
trillion, or 53.5 percent of total debt, 
to approximately $5 trillion, or 56.9 
percent of total debt in 2011. If change 
is to happen in the relations between 
the North and the global South, then it 
may well come through economic lev-
erage rather than political demands.

But while changing capital flows 
may make some in the West sit up 
and take more notice of the “darker 
nations,” this NAM summit is getting 
attention for political reasons. The re-
cently elected president of post-rev-
olutionary Egypt, Mohamed Morsi, 
snubbed an invitation to visit Wash-
ington in favor of a visit to China and 
then to attend NAM. 

While this is diplomatically sig-
nificant, the main reason for the re-
newed focus on NAM is that it is 
being held in a country the West has 
tried to isolate for three decades, re-
cently slapped on tough economic 
sanctions, and is threatening conflict 
over its alleged nuclear weapons 
program. Unsurprisingly the US and 
Israel have condemned the summit, 

with the US State Department stating 
Iran was not “deserving” of being the 
host. Both countries have urged UN 
Secretary-General Ban Ki-Moon to 
not go to Iran. 

However, the place for the head 
of the UN is certainly at a gathering 
of leaders that represent the majority 
of the world’s population. It would in 
fact go against the founding princi-
ples of what the UN is supposed to be 
about, uniting nations, for Ban to not 
be there. 

What riles the US and Israel is 
that the summit may undermine their 
efforts to isolate Tehran at this time, 
that there has been overwhelming sup-
port among NAM members for Iran 
to develop nuclear power for peaceful 
purposes, and that NAM supports a 
nuclear-weapon-free zone in the Mid-
dle East. 

That Iran will try to maximize its 
position as the host and next leader of 
NAM to bolster its international stand-
ing is a given, but what member states 
will decide upon is another matter. In-
deed, Tehran will try to rally support 
for its ally Syria at the summit, but this 
may prove hard to do, with 70 out of 
the 119 NAM members in favor of a 
UN General Assembly vote in early 
August condemning the Syrian gov-
ernment’s violence against its people, 
and only eight voting with Syria, Iran, 
China and Russia. 

What is certain is that under Iran’s 
leadership, NAM is likely to be more 
vocal on the world stage than it has 
been for decades, and because of that 
may very well garner more media cov-
erage outside of the global South. 

Non-aligned movement in spotlight as 
global south reemerges

Egyptian President calls 
for recognition of Pales-
tinian state at UN 

TEHRAN SiasatRooz- Egyp-
tian President Mohammad Mursi 
underlined his government’s spe-
cial attention to the issue of Pales-
tine, and asked the United Nations 
to recognize an independent Pales-
tinian state.  

“The independent Palestinian 
government should be recognized 
at the UN,” Mursi said, addressing 
participants in the Non-Aligned 
Movement (NAM) summit here in 
Tehran minutes ago. 

Mursi reiterated that the Pal-
estinian nation should be able to 
establish an independent govern-
ment in the Palestinian territories. 

He said that Palestine has been 
a central issue since the beginning 
of the establishment of the Non-
Aligned movement, adding that 
Cairo will continue paying special 
attention to the issue in future. 

The 16th heads-of-state summit 
of the NAM started work here in 
Tehran on Thursday morning un-
der Iran’s presidency, a platform 
for anti-Western sentiments and 
grievances over big-power domi-
nation. 

The meeting was officially in-
augurated after an opening speech 
of Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei. 

Ayatollah Khamenei called on 
NAM member states to pay special 
attention to the Palestinian issue. 

The Leader reminded the Zi-
onists’ bloody occupation of Pal-
estine over 6 decades ago, and 
blamed the Zionist regime for 
waging various wars, massacre 
and state-sponsored terrorism in 
the last decades. 

He blamed the western world 
for supporting and defending the 
Zionist regime of Israel against the 
oppressed Palestinian nation. 

The leader further renewed 
Iran’s solution to the Palestinian 
issue, calling for a “comprehen-
sive referendum to be 
attended by all the in-
digenous residents of 
Palestine, includ-
ing those refu-
gees who have 
been away 
from their 
motherland 
for decades 
to determine the 
country’s fate”. 
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Underlining the relevance of Non-Aligned Movement, 
Prime Minister Manmohan Singh on Tuesday said NAM 
should help in tackling key political and economic chal-
lenges, including worsening situation in Syria and a per-
sistent global economic slowdown.

Heading to Tehran on a four-day visit to attend the 16th 
NAM Summit, Singh also lamented that the outdated struc-
tures of global governance have not been able to keep pace 
with contemporary political and economic challenges.

The Prime Minister's remarks come in the backdrop of 
questions being raised over the relevance of 120-nation 
NAM in today's time and age.

"There is widespread recognition that the outdated struc-
tures of global governance have not been able to keep pace 
with contemporary political and economic challenges. 
Many of these challenges, such as the worsening situa-
tion in Syria, a persistent global economic slowdown, and 
other new and emerging threats, require credible trans-
national action.

"I will stress that our Movement should provide a strong 
political impetus to the ongo-
ing efforts to reform and de-
mocratize global governance 

structures, which are critical to 
tackle these challenges more 
effectively," he said.

Undertaking his much-
watched out visit, the first 
in a decade by an Indian 
Prime Minister, Singh 

will also hold meetings 
with the Iranian 
leadership, includ-
ing Iran's supreme 

leader Ayatollah Ali 
Khamenei and Presi-

dent Mahmoud Ahmadinejad during which he will review 
bilateral relations.

Singh's bilateral meetings with Ayatollah Khamenei and 
Ahmadinejad assume significance as they will take place 
at a time when the US is pushing India to reduce engage-
ment with Iran and implement sanctions imposed by some 
countries over its controversial nuclear programme.

While the West has been trying to underplay Iran host-
ing the NAM Summit, Tehran sees the event as a major 
diplomatic achievement.

Iran has been slapped with a number of sanctions by 
the US and the other western nations which accuse Iran 
of pursuing a clandestine nuclear weapons programme. 
However, Iran denies the charge and says its nuclear pro-
gramme is for peaceful use.

Besides focussing on regional security situation, trade 
and economic cooperation are likely to be high on the 
agenda of bilateral interactions of the Prime Minister with 
a special stress on oil imports.

Iran is one of the key suppliers for oil for energy- starved In-
dia. While India recognises only UN-imposed sanctions, those 
levied by the US and other countries have become a major 
stumbling block in making payments to Iran for oil imports. 
Ahead of the meeting between India and Iran, New Delhi has 
made it very clear that discussion on peace and security will be 
of the paramount concern which will be raised with Tehran.

"Peace and security is, indeed, our primary concern given just 
how important the entire West Asia region, Gulf region, in par-
ticular, is for India's security and for Indian economy, both in 
terms of oil imports and our exports. So, this is our own concern 
and we don't have to take anybody else's concern as priority," 
Foreign Secretary RanjanMathai had said in New Delhi.

Singh is also likely to hold meetings with Egyptian 
President Mohammed Morsi, who would be attending the 
Summit. He would be the first Egyptian leader to visit Iran 
since the 1979 revolution.

Summit of non-aligned 
countries and coming issues

The importance of NAM’s role will be 
highlighted in the regional and interna-
tional developments by beginning the Is-
lamic awakening in the Middle East and 
North African countries and also global 
awareness in the Western countries.

Facing crises in the NAM member 
countries are: 

1-Crises and social protests affected 
of the Islamic awakening.

2-Crises affected the developments 
and economic recession of capitalist 
West World.

3-Cultural and identity crises affect-
ed of cultural invasion and domination 
of the media war.

4-Intervention crises by governments 
of dominated regime in NAM member 

countries’ international affairs.
5-Border disputes and ethnic crises 

caused by domination system.
6-Environmental , famines and 

droughts crises.
NAM countries can be affected in 

political and economic equation of the 
world because of cultural and civiliza-
tional background , high potential ener-
gy resources and mining, geopolitical, 
strategic situations and population.

Crises and social protests from Is-

lamic awakening
By looking at the regional develop-

ments which most of them are in the 
NAM countries, Islamic awakening in 
Muslim countries, it has also referred 
to the Arabic Spring, began from Tu-
nisia and took place as disengagement 
spring in Egypt. Suitable situation will 
be provided in order to exchanging 
ideas and presentation of a mechanism 
for the Islamic awakening by begin-
ning the summit in Tehran.

Crises from developments and econom-
ic recession of capitalist West World.

Emerging economic recession and so-
cial crisis in Western countries can be 
transmitted to the NAM member coun-
tries in the field of trade and economic 
relations in short and long term with 
domination system planning. The heads 
of NAM countries can cope with the 
adverse economic and financial effects 
of dominated regime by creating and 
launching the bank and common curren-
cy. Cultural and identity crises from the 
cultural invasion of dominated regime

Because of the large population and en-
ergy resources and access to industrial out-
put markets, other countries are following 
induction and transfer their consumer cul-
ture by using the media in NAM member 
countries, and because of that they have 
been putting cultural invasion and soft 

war against sovereign states.
Intervention crises by governments 

of dominated regime
Border disputes and ethnic crisis 

caused by dominated system, environ-
mental, famines and droughts crisis. 
NAM member countries can overcome 
many problems by setting up political, 
military, media alliances, environmen-
tal and agricultural corporations.

Some commons of NAM member 
countries are:

1- NAM member countries have the 
largest cultural consensus, religions 
and customs.

2- Most states of this movement have 
the most energy and natural resources, 
and world’s population.

3- Political and cultural structures of 
the non-aligned countries do not have 
mechanism with the Western models.

4- Independence, respect for national 
sovereignty and freedom from foreign 
intervention.

The heads of NAM member coun-
tries can corporate with each other 
and provide development for this 
movement’s countries by modifying 
the structure and content, adherence to 
the partnership, disengagement to the 
dominated regime’s imposed policies 
in proceed of  movement goals and de-
veloping international corporations.

NAM should help tackle key political, economic challenges: Indian PM

Ahamdinejad urges 
reconsideration of NAM 
goals, aspirations 

Tehran, Aug 30, SiasatRooz – Pres-
ident Mahmoud Ahmadinejad said 
Thursday that the Non-Aligned Move-
ment needs to reconsider its goals and 
aspirations to have a part in govern-
ance of the international community.

Addressing the inaugural cere-
mony of the 16th Summit of NAM, 
the President called for materializa-
tion of partnership in global gov-
ernance and establishing a lasting 
peace worldwide as ultimate goals 
of the NAM late founders. 

The President said he believed 
“materialization of the joint global 
governance which secures a justice-
based peace, freedom and human dig-
nity was the ultimate goals of the late 
founders of the NAM”, dismissing 
veto powers in the conext of the Unit-
ed Nations Security Council as the de-
funct legacy of the World War II. 

When all world countries partic-
ipated in governing the world then 
there would be no room for dis-
crimination, aggression and hegem-
ony and every nation would have 
the chance to take advantage of all 
possibilities, said the president. 

Iran officially received chairman-
ship of NAM from Egypt at the inau-
gural ceremony of the summit Thurs-
day morning. The 16th NAM Summit 
began with a speech by Supreme 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei who 
urged NAM members to play a more 
effective role in the present world 
which headed towards a new order. 

“…The world is in transition 
towards a new international order 
and the Non-Aligned Movement 
can and should play a new role,” the 
Supreme Leader said. The summit 
is participated by leaders from over 
120 NAM member states and rep-
resentatives of major international 
organizations including Secretary-
General of the United Nation Ban 
Ki-moon, Special Envoy of the Sau-
di King Abdulaziz bin Abdullah as-
Saud, Emir of Qatar Sheikh Hamad 
Bin Khalifaath-Thani, President of 
Pakistan Yusuf Ali Zardari and Leb-
anese President Michel Suleiman 
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international observers. All this has 
happened under sanctions, economic 
pressures and propaganda campaigns 
by networks affiliated with America 
and Zionism. The sanctions, which 
were regarded as paralyzing by non-
sensical commentators, not only did 
not and will not paralyze us, but have 
made our steps steadier, elevated our 
resolve and strengthened our confi-
dence in the correctness of our analy-
ses and the inborn capacities of our 
nation. We have with our own eyes 
repeatedly witnessed divine assistance 
in these challenges.

Honored guests, I deem it necessary 
to speak about a very important issue, 
which though related to our region has 
dimensions extending far beyond it 
and which has influenced global poli-
cies for several decades. This issue is 
the agonizing issue of Palestine. The 
summary of this matter is that on the 
basis of a horrible Western plot and 
under the direction of England in the 
1940s, an independent country with 
a clear historical identity called “Pal-
estine” has been taken away from its 
people through the use of weapons, 
killings and deception and has been 
given to a group of people the majority 
of whom are immigrants from Euro-
pean countries. This great usurpation – 
which at the outset was accompanied 
with massacres of defenseless people 
in towns and villages and their expul-
sion from their homes and homeland 
to bordering countries – has continued 
for more than six decades with similar 
crimes and continues to this very day. 
This is one of the most important is-
sues of the human community. 

Political and military leaders of 
the usurping Zionist regime have not 
avoided any crimes during this time: 
from killing the people, destroying 
their homes and farms and arresting 
and torturing men and women and 
even their children, to humiliating 
and insulting that nation and trying to 
destroy it in order to digest it in the 
haraam-eating stomach of the Zion-
ist regime, to attacking their refugee 
camps in Palestine itself and in the 
neighboring countries where millions 
of refugees live. Such names as Sabra 
and Shatila, Qana and DeirYasin have 
been etched in the history of our re-
gion with the blood of the oppressed 
Palestinian people.

Even now after 65 years the same 
kind of crimes marks the treatment of 
Palestinians remaining in the occupied 
territories by the ferocious Zionist 
wolves. They commit new crimes one 
after the other and create new crises 
for the region. Hardly a day passes 
without reports of murder, injury and 
arrests of the youth who stand up to 
defend their homeland and their honor 
and protest against the destruction of 
their farms and homes. The Zionist re-

gime, which has carried out assassina-
tions and caused conflicts and crimes 
for decades by waging disastrous wars, 
killing people, occupying Arab ter-
ritories and organizing state terror in 
the region and in the world, labels the 
Palestinian people as “terrorists”, the 
people who have stood up to fight for 
their rights. And the media networks 
which belong to Zionism and many of 
the Western and mercenary media re-
peat this great lie in violation of ethical 
values and journalistic commitment, 
and the political leaders who claim to 
defend human rights have closed their 
eyes on all these crimes and support 
that criminal regime shamelessly and 
boldly and assume the role of their ad-
vocates. 

Our standpoint is that Pales-
tine belongs to the Palestin-
ians and that continuing 
its occupation is a 
great and intoler-
able injustice and 
a major threat to 
global peace and 
security. All solu-
tions suggested and 
followed up by the 
Westerners and their 
affiliates for “resolving 
the problem of Palestine” 
have been wrong and unsuc-
cessful, and it will remain so in the 
future. We have put forth a just and 
entirely democratic solution. All the 
Palestinians – both the current citizens 
of Palestine and those who have been 
forced to immigrate to other countries 
but have preserved their Palestinian 
identity, including Muslims, Chris-
tians and Jews – should take part in a 
carefully supervised and confidence-
building referendum and chose the 
political system of their country, and 
all the Palestinians who have suffered 
from years of exile should return to 
their country and take part in this ref-
erendum and then help draft a Consti-
tution and hold elections. Peace will 
then be established. 

Now I would like to give a benevo-
lent piece of advice to American poli-
ticians who always stood up to defend 
and support the Zionist regime. So far, 
this regime has created countless prob-
lems for you. It has presented a hateful 
image of you to the regional peoples, 
and it has made you look like an ac-
complice in the crimes of the usurp-
ing Zionists. The material and moral 
costs borne by the American govern-
ment and people on account of this 
are staggering, and if this continues, 
the costs might become even heavier 
in the future. Think about the Islamic 
Republic's proposal of a referendum 
and with a courageous decision, res-
cue yourselves from the current im-
possible situation. Undoubtedly, the 
people of the region and all free-think-

ers across the world will welcome this 
measure. 

Honorable guests, now I would like 
to return to my initial point. Global 
conditions are sensitive and the world 
is passing through a crucial historical 
juncture.  It is anticipated that a new 
order shall be born. The Non-Aligned 
Movement, which includes almost 
two-thirds of the world community, 
can play a major role in shaping that 
future. The holding of this major con-
ference in Tehran is itself a significant 
event to be taken into consideration. 
By pooling our resources and capaci-
ties, we members of this movement 
can create a new historic and lasting 
role towards rescuing the world from 
insecurity, war and hegemony.

This goal can be achieved 
only through our compre-

hensive cooperation 
with each other. There 

are among us quite a 
few countries that 
are very wealthy 
and countries that 
enjoy internation-
al influence. It is 

completely possible 
to find solutions for 

problems through eco-
nomic and media coop-

eration and through passing on 
experiences that help us improve and 
make progress. We need to strengthen 
our determination. We need to remain 
faithful to our goals. We should not fear 
the bullying powers when they frown 
at us, nor should we become happy 
when they smile at us. We should con-
sider the will of God and the laws of 
creation as our support. We should 
learn lessons from what happened to 
the communist camp two decades ago 
and from the failure of the policies of 
so-called “Western liberal democracy” 
at the present time, whose signs can be 
seen by everybody in the streets of 
European countries and America and 
in the insoluble economic problems of 
these countries. And finally, we should 
consider the Islamic Awakening in the 
region and the fall of the dictatorships 
in North Africa, which were depend-
ent on America and were accomplices 
to the Zionist regime, as a great op-
portunity. We can help improve the 
“political productivity” of the Non-
Aligned Movement in global govern-
ance. We can prepare a historic docu-
ment aimed to bring about a change in 
this governance and to provide for its 
administrative tools.  We can plan for 
effective economic cooperation and 
define paradigms for cultural relation-
ships among ourselves. Undoubtedly, 
establishing an active and motivated 
secretariat for this organization will be 
a great and significant help in achiev-
ing these goals. 

Thank you. 

A bitter irony 
of our era is that the 

U.S. government, which 
possesses the largest and 

deadliest stockpiles of nuclear 
arms and other weapons of mass 
destruction and the only country 
guilty of its use, is today eager to 

carry the banner of opposi-
tion to nuclear
 proliferation

depends on making a special plan 
in order to reflex the highly pre-
cious goals of Non-Aligned Move-
ment and also rests on NAM politi-
cal activities in IAEA as well as in 
Non-Proliferation Treaty revising 
summit.

Second, under the approach 
of the summit which is named 
as Permanent Peace, Tehran 
probably uses PP factor to play 
a bigger role inregional crises 
management. Certainly this role 
includes Syria as Iran hosted con-
sultative meeting of foreign min-
isters to resolve Syria crisis. It`s 
the time for NAM to influence on 
wider dimensions in various is-
sues while Iran has done its best 
in this regard. As a brilliant sam-
ple for NAM role in the regional 
crises, India and Pakistan has de-
clared their readiness to discuss 
bilateral ties in the sideline of 
NAM summit. 

Third, Iran is fully aware that 
its new state in NAM doesn’t mean 
to abuse this given trust for its nu-
clear crisis since, every incorrect 
step could damage sensitive ties 
between Tehran and Non-Aligned 
Movement. However Iran`s repre-
sentative in IAEA has frequently 
guaranteed the peaceful nature of 
nuclear program and has assured 
NAM members on Iran`s non-mili-
tary purposes. In addition, the sum-
mit and the leadership of Iran with-
in three years, give Iran the chance 
to show off its identity against arm 
proliferation. Moreover Iran will 
be capable to put more pressure on 
Israel`s nuclear programs, as UN 
bid to create a middle east free from 
nuclear arms was hailed by NAM.

Fourth, unlike it is assumed, 
Iran`s achievements in NAM do 
not equal to take a weak position on 
nuclear issue. So the U.S. and its al-
lies should give up their false idea 
about peaceful enrichment of Iran 
and take a more realistic and flex-
ible policy to put an end to Iran`s 
nuclear issue.

This approach may include 
agreements with 20 percent en-
riched uranium fuel exchange. 

Finally, different concepts which 
is followed, coming out from NAM 
summit in Tehran and its tenure on 
the movement including regional 
stability, crises management and 
Iran`s bigger role as an influenc-
ing power in the region should be 
counted on in the calculation of 
western countries to take a more 
exact and more cautious approach 
toward Iran instead of zooming in 
mere binding policies.

continued from page 2
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The compre-
hensive advances made 

by our country in the last 
two decades are facts for all to 

see, as repeatedly attested by of-
ficial international observers. All 
this has happened under sanctions, 
economic pressures and propa-

ganda campaigns by networks 
affiliated with America 

and Zionism

again. Our view is that the control room 
of the world should not be managed by 
the dictatorial will of a few Western 
countries. It should be possible to estab-
lish and ensure a participatory system 
for managing international affairs, one 
that is global and democratic. This is 
what is needed by all the countries that 
have been directly or indirectly harmed 
as a result of the transgression of a few 
bullying and hegemonic countries. 

The UN Security Council has an 
illogical, unjust and completely un-
democratic structure and mechanism. 
This is a flagrant form of dictator-
ship, which is antiquated and obsolete 
and whose expiry date has passed. 
It is through abusing this improper 
mechanism that America and its ac-
complices have managed to disguise 
their bullying as noble concepts and 
impose it on the world. They protect 
the interests of the West in the name of 
“human rights”. They interfere mili-
tarily in other countries in the name 
of “democracy”. They target defense-
less people in villages and cities with 
their bombs and weapons in the name 
of “combating terrorism”. From their 
perspective, humanity is divided into 
first-, second- and third-class citizens. 
Human life is considered cheap in 
Asia, Africa and Latin America, and 
expensive in America and Western 
Europe. The security of America and 
Europe is considered important, while 
the security of the rest of humanity is 
considered unimportant. Torture and 
assassination are permissible and 
completely ignored if they are carried 
out by America, the Zionists and their 
puppets. It does not trouble their con-
science that they have secret prisons in 
various places on different continents, 
in which defenseless prisoners who 
have no legal representation and have 
not been tried in a court of law are 
treated in the most hideous and detest-
able way. Good and evil are defined in 
a completely one-sided and selective 
way. They impose their interests on 
the nations of the world in the name 
of “international law”. They impose 
their domineering and illegal demands 
in the name of “international commu-
nity”. Using their exclusive and or-
ganized media network, they disguise 
their lies as the truth, their falsehood 
as true, and their oppression as efforts 
to promote justice. In contrast, they 
brand as lies every true statement that 
exposes their deceit and label every le-
gitimate demand as roguish.

Friends, this flawed and harmful 
situation cannot continue. Everybody 
has become tired of this faulty interna-
tional structure. The 99 percent move-
ment of the American people against 

the centers of wealth and power in 
America and the widespread protests 
of the people in Western Europe against 
the economic policies of their govern-
ments show that the people are losing 
their patience with this situation. It is 
necessary to remedy this irrational sit-
uation. Firm, logical and comprehen-
sive bonds between member states of 
the Non-Aligned Movement can play 
an important role in finding a remedy. 

Honorable audience, international 
peace and security are among the 
critical issues of today’s world and 
the elimination of catastrophic weap-
ons of mass destruction is an urgent 
necessity and a universal demand. 
In today’s world, security is a shared 
need where there is no room for dis-
crimination. Those who stockpile their 
anti-human weapons in their arsenals 
do not have the right to declare them-
selves as standard-bearers of global 
security. Undoubtedly, this will not 
bring about security for themselves 
either. It is most unfortunate to see 
that countries possessing the largest 
nuclear arsenals have no serious and 
genuine intention of removing these 
deadly weapons from their military 
doctrines and they still consider such 
weapons as an instrument that dispels 
threats and as an important standard 
that defines their political and interna-
tional position. This conception needs 
to be completely rejected and 
condemned.

Nuclear weapons 
neither ensure se-
curity, nor do they 
consolidate politi-
cal power, rather 
they are a threat to 
both security and 
political power. The 
events that took place 
in the 1990s showed 
that the possession of 
such weapons could not even 
safeguard a regime like the former So-
viet Union. And today we see certain 
countries which are exposed to waves 
of deadly insecurity despite possess-
ing atomic bombs.

The Islamic Republic of Iran con-
siders the use of nuclear, chemical 
and similar weapons as a great and 
unforgivable sin. We proposed the 
idea of “Middle East free of nuclear 
weapons” and we are committed to it. 
This does not mean forgoing our right 
to peaceful use of nuclear power and 
production of nuclear fuel. On the ba-
sis of international laws, peaceful use 
of nuclear energy is a right of every 
country.  All should be able to employ 
this wholesome source of energy for 
various vital uses for the benefit of 

their country and people, without hav-
ing to depend on others for exercising 
this right. Some Western countries, 
themselves possessing nuclear weap-
ons and guilty of this illegal action, 
want to monopolize the production of 
nuclear fuel. Surreptitious moves are 
under way to consolidate a permanent 
monopoly over production and sale of 
nuclear fuel in centers carrying an in-
ternational label but in fact within the 
control of a few Western countries.

A bitter irony of our era is that the 
U.S. government, which possesses the 
largest and deadliest stockpiles of nu-
clear arms and other weapons of mass 
destruction and the only country guilty 
of its use, is today eager to carry the 
banner of opposition to nuclear prolif-
eration. The U.S. and its Western allies 
have armed the usurper Zionist regime 
with nuclear weapons and created a 
major threat for this sensitive region. 
Yet the same deceitful group does not 
tolerate the peaceful use of nuclear 
energy by independent countries, and 
even opposes, with all its strength, the 
production of nuclear fuel for radiop-
harmaceuticals and other peaceful and 
humane purposes. Their pretext is fear 
of production of nuclear weapons. In 
the case of the Islamic Republic of Iran, 
they themselves know that they are ly-
ing, but lies are sanctioned by the kind 
of politics that is completely devoid of 
the slightest trace of spirituality. One 
who makes nuclear threats in the 21st 
century and does not feel ashamed, 
will he feel ashamed of lying?

I stress that the Islamic 
Republic has never been 

after nuclear weapons 
and that it will never 

give up the right of 
its people to use 
nuclear energy for 
peaceful purposes. 
Our motto is: “Nu-
clear energy for all 

and nuclear weapons 
for none.” We will in-

sist on each of these two 
precepts, and we know that 

breaking the monopoly of certain 
Western countries on production of 
nuclear energy in the framework of 
the Non-Proliferation Treaty is in the 
interest of all independent countries, 
including the members of the Non-
Aligned Movement.

The Islamic Republic's successful 
experience in resistance against the 
bullying and comprehensive pressures 
by America and its accomplices has 
firmly convinced it that the resistance 
of a unified and firmly determined na-
tion can overcome all enmities and 
hostilities and open a glorious path 
to its lofty goals. The comprehensive 
advances made by our country in the 
last two decades are facts for all to 
see, as repeatedly attested by official 

Leader: Everybody tired of faulty 
international geometry 

Mutual strategic steps 
of NAM and the west

The prospect of sixteenth Non-
aligned Summit in Tehran in August 
26, 2012, is a diplomatic coup for 
Iran, since some of the participants 
are leaders of states. The tenure of 
the movement will be transferred to 
Iran for three years as well.

The summit likely leads to im-
proving Iran`s ability for bolstering 
international unity and more likely 
it turns into a symbol for defend-
ing Iran`s nuclear rights. Iran`s 
right for uranium enrichment aim-
ing peaceful purposes has been 
supported at the previous NAM 
summits and its representatives 
in IAEA. In fact, NAM support 
of Iran`s nuclear program is nec-
essary for Iran`s nuclear policies 
and the importance of this backup 
will be doubled within upcoming 
months because the permanent 
members of the security council 
plus Germany are on the verge of 
whether to grant or deny a nuclear 
agreement with Iran.   

The western powers are now 
heading to this crucial moment af-
ter passing nuclear discussions in 
Istanbul, Baghdad and Moscow. 
On the other hand, the current situ-
ation makes it harder for U.S. and 
its allies to persuade Tehran tofull-
suspension of its future enrichment 
programs. 

As expected, the U.S. and some 
of the western countries reacted 
negatively toward NAM summit 
in Iran and reiterated their useless 
claims on Iran`s non-commitment 
about the resolutions of the security 
council of the United Nations. But 
there are several reasons that prove 
more western optimistic attitude 
reduces political tensions rooted in 
enmity. Consequently, regional sta-
bility solutions and even resolving 
Iran`s nuclear issue are overshad-
owed by these tensions. 

First, both summit and Iran`s 
presidency on NAM provides Iran 
with bigger and unique role as an 
international element. Iran will hold 
tenure of NAM for 3 years as well. 
On the foreign affairs of NAM it 

Editorial
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Leader: Everybody 
tired of faulty 

international geometry
The following is the full text of Ayatollah Khamenei’s 

inaugural address delivered on August 30, 2012 at the 
16th Non-Aligned Summit in Tehran.

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful
All praise belongs to Allah, the Lord of the Two Worlds, 

and may peace and blessings be upon the greatest and 
trustworthy Messenger and on his pure progeny, his select 
companions, and all the prophets and divine envoys.

I welcome you honorable guests, the leaders and 
delegations representing the member states of the Non-
Aligned Movement, and all the other participants of this 
great international summit.

We have gathered here to continue a movement with 
God’s guidance and assistance and to give it new life and 
momentum on the basis of the current conditions and 
needs in the world. The movement was founded almost 
six decades ago thanks to the intelligence and courage of 
a few caring and responsible political leaders who were 
aware of the conditions and circumstances of their time.

Our guests have gathered here from different geo-
graphical locations, far and near, and they belong to 
different nationalities and races with different 
ideological, cultural and historical charac-
teristics, but just as Ahmad Sukarno, one 
of the founders of this movement said in 
the famous Bandung Conference in the 
year 1955, the basis of establishing the 
Non-Aligned Movement is not geo-
graphical or racial and religious unity, 
but rather unity of needs. At that time, 
the member states of the Non-Aligned 
Movement were in need of a bond that 
could safeguard them against authoritar-
ian, arrogant and insatiable networks and 
today with the progress and spread of the in-
struments of hegemony, this need still exists. 

I would like to point out another truth. Islam has taught 
us that in spite of their racial, linguistic and cultural dif-
ferences, human beings share the same nature, which 
calls them to purity, justice, benevolence, compassion 
and cooperation. It is this universal human nature which 
– if it can safely steer away from misleading motives – 
guides human beings to monotheism and understanding 
of God’s transcendent essence.

This brilliant truth has such potential that it can form 
the foundation of societies which are free and proud and 
at the same time enjoy progress and justice. It can extend 
the light of spirituality to all material and worldly endeav-
ors of humankind and it can create a paradise on earth for 
human beings in advance of the other-worldly paradise, 
which has been promised by divine religions. And it is 
this common and universal truth that can form the founda-
tions of brotherly cooperation among the nations that do 
not share any similarities in terms of outward structures, 
historical background and geographical location.

Whenever international cooperation is based on such a 
foundation, governments will build their relationships with 
each other not on the basis of fear and threats, or greed and 
unilateral interests, or mediation of treasonous and venal 
individuals, but on the basis of wholesome and shared 
interests and more importantly, the interests of humanity. 
In this way, governments can relieve their awakened con-
sciences and put the minds of their peoples at ease. 

This values-based order is the exact opposite of the 
hegemony-based order, which has been upheld, propa-
gandized and led by hegemonic Western powers in the 
recent centuries and by the domineering and aggressive 
government of America today.

Dear guests, today after the passage of nearly six dec-
ades, the main values of the Non-Aligned Movement re-
main alive and steady: values such as anti-colonialism, 
political, economic and cultural independence, non-align-
ment with any power blocs, and improving solidarity and 
cooperation among the member states. The realities of 
today’s world fall short of those values, but the collective 
will and comprehensive efforts to change the existing re-

alities and achieve these values, though full of 
challenges, are promising and rewarding. 

In the recent past, we have been witness 
to the failure of the policies of the Cold 
War era and the unilateralism that fol-
lowed it. Having learnt lessons from 
this historical experience, the world is 
in transition towards a new internation-
al order and the Non-Aligned Move-
ment can and should play a new role. 

This new order should be based on the 
participation of all nations and equal rights 

for all of them. And as members of this move-
ment, our solidarity is an obvious necessity in the 

current era for establishing this new order. 
Fortunately, the outlook of global developments prom-

ises a multi-faceted system in which the traditional power 
blocs are replaced with a group of countries, cultures and 
civilizations from different economic, social and political 
origins. The striking events that we have witnessed over 
the past three decades clearly show that the emergence of 
new powers has coincided with the decline of the tradi-
tional powers. This gradual transition of power provides 
the non-aligned countries with an opportunity to play a 
significant and worthy role on the world stage and prepare 
the ground for a just and truly participatory global man-
agement. In spite of varying perspectives and orientations, 
we member states of this movement have managed to pre-
serve our solidarity and bond over a long period of time 
within the framework of the shared values and this is not a 
simple and small achievement. This bond can prepare the 
ground for transitioning to a just and humane order.

Current global conditions provide the Non-Aligned 
Movement with an opportunity that might never arise 

t o d a y 
after the pas-

sage of nearly six dec-
ades, the main values of the 

Non-Aligned Movement remain 
alive and steady: values such as 
anti-colonialism, political, econom-
ic and cultural independence, non-
alignment with any power blocs, 

and improving solidarity and 
cooperation among the 

member states
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