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                                                                                                               2015اول جوالی                                                                                                         داکترسیدعبدهللا کاظم                    

 
 محمد داؤد خان ـ یکی از بنیان گذاران "جنبش عدم انسالک"

  
 

)این نوشته در سه قسمت تقدیم عالقمندان میگردد: قسمت اول ـ تطور روابط خارجی افغانستان، قسمت دوم: نگاهی 
 عمومی به "جنبش عدم انسالک"، قسمت سوم ـ  افغانستان و جنبش عدم انسالک(

 

 (دوم)قسمت 
  

 عمومی دربارۀ "جنبش عدم انسالک"نگاهی 
 

 1961سابق( درسال گوسالوی واگرچه جنبش عدم انسالک دراولین کنفرانس کشورهای غیرمنسلک منعقده بلگراد )ی

برای اولین بار این اصطالح را "رادا . تشکیل شد، اما مفکورۀ اصلی آن به سالهای بعد از جنگ عمومی دوم برمیگردد

 موضوعسوابق بکار برد و اما  1953مجمع عمومی ملل متحد در سال  نیه خود دراکرشنان" یکی از سیاسیون هند در بی

 ((The Asian Relations Conferenceروابط  آسیا"  کنفرانس"درآزادی هند رهبران جنبش  وقتی که بیانگر آنست 

جواهر لعل نهرو که بعداً به حیث اولین صدراعظم هند آزاد چند ماه بعد از  ،تجمع کردنددر دهلی  1947در ماه مارچ 

آن تاریخ تعیین گردید، طی سخنرانی خود در آن کنفرانس گفت: مدتها قبل ما  آسیائی ها در محاکم و ادارت غربی 
م. این داستان اکنون به گذشته ها تعلق دارد. ما پیشنهاد میکنیم که باید به پاهای خود بیاستیم و همکاری مراجعه میکردی

م  طوری با مسائل برخورد کنیم که دیگران کردند... کنیم با دیگرانی که آماده همکاری با ما استند. ما درنظرنداری
ها هم نظراند که پالیسی های خود را در امور جهانی داشته کشورهای آسیا دیگر نمیتوانند در گرو دیگران باشند، آن

  باشند.
 

غرب ما را بسوی جنگها و اختالفات متعدد کشانیده و  ، افزود:ردرۀ خطرات جدیدی که جهان را تهدید میکباو درنهر
 .دآمخواهد ها در عصر اتوم شنیده میشود که بر سر ما حتی حاال پس از یک جنگ ویرانگر، سخنانی راجع به جنگ 

  دراین عصر اتوم آسیا باید بصورت مؤثر جهت بقای صلح اقدام کند.
 

 :کنفرانس "باندونگ" 
ه تشکیل ب 1950و در اوایل سالهای  اساس گذاشتندکشورهای غربی پیمان نظامی "ناتو" را  1940در سالهای اخیر 

. جنگ سرد در تمام دنیا موجب بروز شروع کردند سیاآدر  )پیمان بغداد بعداً سنتو و پیمان سیاتو(پیمانهای نظامی
درج مقدمۀ  وکشمکش ها و اختالفات گردید. دراین حال هند همراه با چین "پنج اصل" همزیستی مسالمت آمیز را ارائه 

  به امضا رسید. 1954که در سال  آن دو کشور ساختند یک توافقنامه بین 
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  پنج اصل فوق عبارت اند از:

 متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای یکدیگر،احترام  ـ 1

 اجتناب از ِاعمال زور در برابر یکدیگر، ـ 2

  عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، ـ 3

 عدالت و رعایت منافع یکدیگر و  ـ 4

 همزیستی مسالمت آمیز. ـ 5

 
ای که در اوایل ساله بسیاری از رهبران آگاه ایجاد "جنبش عدم انسالک" گردید و انگیزۀ اصلی پنج اصل در واقع این  

تعمار ند تا بتوانند در پایان دادن اسشددر آسیا تازه سربلند کرده بودند، خواهان اتحاد کشورهای آسیائی و افریقائی  1950

 و امپریالیزم و همچنان حفظ کشورهای خود از برخوردهای ناشی از جنگ سرد اقدام مشترک نمایند. 
 

ریالنکا، هند، اندونیزیا، برما و پاکستان در شهر "بوگورـ کولمبو" یک صدراعظم های س 1953در اواخر سپتمبر 

باندونگ" آماده گی گیرند. درهمین موقع پاکستان که آماده شمول در "مقدماتی را دائر کردند تا برای کنفرانس  کنفرانس
 مشترک را براه اندازد، هندخواست تا به اشتراک سیلون، اندونیزیا و برما یک مانور نظامی   ،پیمان نظامی سنتو بود

و درصدد آن شد تا توجه یک تعداد کشورهای آسیائی و افریقائی را به لزوم یک  در برابر اینکار عکس العمل نشان داد
 گردهمآئی جلب کند تا از شمول در همچو پیمان های نظامی دوری جویند. 

 

 24تا  17کشورهای آسیائی را در "باندونگ" از تاریخ احمد سوکارنو رئیس جمهور اندونیزی کنفرانس  1955در سال 

جواهر لعل نهرو صدراعظم  شتراک کردند. در بین این رهبرانائی و افریقائی اکشور آسی 29اپریل دعوت کرد که در آن 

. نقش داشتندازهمه بیشتر هند، چوین الی صدراعظم چین، جمال عبدالناصرصدراعظم و بعداً رئیس جمهور مصر 
یک تعداد کشورهائیکه عضو پیمان نظامی  به رهبری امریکا بودند یعنی پاکستان، ایران، عراق، فلپاین، ترکیه،  همچنان

ه وضاحت ، اعضای کنفرانس بتائید شد آرأ اکثریتند و در اعالمیه مشترک که به سهم گرفتنیز تایلند دراین کنفرانس 
. کنفرانس باندونگ یک قدم بسیار مهم در تاریخ جنبش عدم حمایت خود را از اصول اساسی عدم انسالک بیان داشتند

ی و افریقائی نیمی از نفوس جهان ئکشورهای آسیابا حضور بسا از انسالک محسوب میشود که درآن کنفرانس بزرگ 
 نمایندگی میکرد.

 
 اصول ده گانه مصوبه کنفرانس باندونگ از اینقرار است:

 و اصول مندرج منشور ملل متحد، احترام به اساسات حقوق بشر و اهداف ـ 1

 احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه ملل، ـ 2

 شناسائی جنبش های آزادیبخش ملی، ـ 3

 شناسائی مساوات بین تمام نژادها و مساوات بین همه ملل اعم از خورد و بزرگ، ـ 4

 دوری از مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر،  ـ 5

 هر ملت برای دفاع از خود بطور منفرد یا جمعی برطبق منشور ملل متحد،احترام به حقوق  ـ 6

 اجتناب از هرنوع تهدید به زور یا استفاده از قوه برعلیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشور دیگر،  ـ 7

 حل تمام اختالفات بین المللی از طرق صلح جویانه برطبق منشور ملل متحد، ـ 8

 و باهمی متقابل و همکاریتقویه عالیق  ـ 9

 احترام به عدالت و مکلفیت های بین المللی. ـ 10
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 کنفرانس "بلگراد" :
رهبران بعضی از کشورهای غیر منسلک در تالش تدویر یک کنفرانس بزرگتر بودند. در  1950از اواسط سالهای 

سازمان را کسب  یده عضویت آنکشور تازه به استقالل رس 17عمومی ملل متحد  مجمعساالنۀ در نشست  1960دسمبر

کردند و موضوع پایان دادن به دوره استعمار و استقالل کشورهای مستعمره یکی از مباحث حاد در آن اجالس گردید 
که در بیانیه های نهرو، جمال ناصر، تیتو  و نیکروما )رئیس جمهور گانا( انعکاس جدی داشت. آنها تصمیم گرفتند تا 

 6تا  1 از تاریخ سغیرمنسلک را برای اولین باردر سال بعد در بلگراد دائر نمایند. کنفرانکنفرانس سران کشورهای 
که عضویت کامل جنبش عدم انسالک را در باندونگ کسب کرده بودند،  کشور 25به شمول سران  1961سپتمیر 

 برگزار شد که کشورهای ذیل شامل آن بودند: 
 

مهوری النکا، جیرز به استقالل نرسیده بود(، برما)حاال میانمار(، کمبودیا، سافغانستان، الجزایر)با آنکه در آنوقت هنو
ن شده )درآنوقت ازعضویت درپیمان سنتو بیرو کانگو، کیوبا، قبرس، حبشه )ایتوپیا(، گانا، گینی، هند، اندونیزیا، عراق

ری متحده عرب )متشکل از مصر ، لبنان، مالی، مراکش، نیپال، عربستان سعودی، سومالیا، سودان، تونس، جمهوبود(
 و سوریه(، یمن و یوگوسالویا.

 
 ، کنفرانس بلگراد در دستورشده بودکیوبا اختالف شدید ایجاد در آن موقع که بین شوروی و امریکا بر سر موضوع 

همزیستی مسالمت آمیز" تأکید نمود که یگانه در جهان عطف توجه کرد و به اصل "کار خود بیشتر به موضوع صلح 
زمینه نامه ها به خروسچف صدراعظم شوروی و جان کندی رئیس جمهور امریکا  اینراه اجتناب از جنگ است و در

ارسال داشت. کنفرانس همچنان تأکید کرد که باید به استمرار استعمار )کلونیالیزم(، استثمار و استعمار جدید در جهان 
سران دول عضو دراین کنفرانس اهداف اساسی جنبش را نیز مورد غور قرار دادند، از جمله:  پایان  ه شود.پایان داد

دادن به استعمار و استثمار، تقویه مبنای صلح و امنیت درجهان، خلع سالح، ایجاد یک نظم جدید اقتصادی بین المللی، 
 العاتی )معلوماتی(.ختم نژادپرستی و تحقیر نژادی و پایان دادن به استعمار اط

 

گردیده است: دائرباردر شهرهای ذیل  17کنفرانس سران کشورهای غیرمنسلک که از آن تاریخ به بعد  قابل ذکراست

ـ  (، کولمبو1973سپتمبر (، الجزایر )1970سپتمبر )ـ زمبیا(، لوساکا 1964اکتوبر (، قاهره ) 1961سپتمبر بلگراد )

(، بلگراد 1986هراری ـ زمباوی )سپتمبر ، (1983مارچ (، دهلی )1979سپتمبر (، هاوانا )1976آگست ) سریالنکا

ـ افریقای جنوبی (، دوربان 1995 اکتوبرکارتاگانا ـ کولمبیا )(، 1992جاگارتا )سپتمبر  (،1989)سپتمبر 

(، 2009شارم الشیخ ـ مصر)جوالی  ،(2006سپتمبر هاوانا ) ،(2003ـ مالیزیا ) فبروری(، کواللمپور1998)سپتمبر

  دائر شود. 2015( و آخرین آن در نظر است در کاراکاس ـ وینزویال در سال 2012تهران )آگست 

کشور دیگر  17کشور عضو دائمی و  120کشور میرسد که از جمله  137اکنون تعداد کشورهای عضو این جنبش به 

 حیثیت ناظر را دارا اند.
 

( 1992ختم جنگ سرد در حقیقت آبی بود که برگرمی فضای جنبش ریخته شد و در دهمین اجالس سران در جاگارتا )

جنگ سرد هنوزهم حفظ صلح و  نینده جنبش مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که با وجود پایان یافتآاین موضوع و
مداخله در امور  ،بیگانهقوای زیرا بروز اختالفات، خشونت ها، ظلم و اشغال  ،امنیت برای جهان یک مسئلۀ مهم است

اختالفات دینی، اشکال جدید برتری نژادی،  ،و قومی داخلی دولتها، پالیسی ها برتری و فوقیت، اختالفات اتنیکی
رات و موانع را در برابر اصل همزیستی مسالمت آمیز بین دولتها میتوانند خط ، همه در مجموعملیگرائی تنگ نظرانه

و مردم جهان به وجود آورند که موجب ازهم پاشیدن دولتها و اجتماعات خواهند شد. از اینرو جنبش عدم انسالک وظیفه  
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ا کند و تالش گردد تجدید جهانی که فارغ از جنگ، فقر، عدم تفاهم و بیعدالتی باشد، اقدام  مدارد تا در  شکل دهی نظا
 کار گیرند. از همسوئی و قبول یکدیگر  ی فرهنگی و سیستمهای اجتماعیکشورهای جهان با تمام تفاوتها 

مد که متمم با اهداف  یک تحول مهم در اهداف جنبش عدم انسالک به وجود آ( 1992)در کنفرانس جاگارتا  سبه این اسا

ه پدیده جدید ناشی از ختم جنگ سرد یعنی "یک قطبی شدن قبلی در زمان جنگ سرد بود.همچنان در این کنفرانس ب
تا بدانوسیله از تالش برای "تغییررژیم" ها از طریق نفوذ قدرت قطبی جلوگیری بعمل آید. در ، قدرت" اشاره شد

یت قوانین بین المللی مبتنی بر رعادر ایجاد یک نظم جهانی  کهد ش( تأکید 2006) ناامنعقده هاو ن جنبشکنفرانس سرا

( Unilitralism( سعی گردد و از "یکه تازی" )Multilitralismو منشور ملل متحد جهت تقویه "اشتراک همگانی" )

 و فیصله کردند تا: بعمل آیداجتناب 

 همستقیم یا غیرمستقیم بنابر هردلیلی مداخلهیچ دولت یا گروپی از دولتها حق ندارند در امور داخلی دولتهای دیگر ـ 1

 کنند،

 تالش برای تغییر رژیم مردود است، ـ 2

وسط توسیله، ربهر شکل، بهبه حیث یک عامل  جدی برهم زننده در صلح و امنیت بین المللی تروریزم حمایت از  ـ 3

در برابر  را، مردود است. در اینجا نباید مبارزات قانونی مردم زیر استعمار در هرجا و به هرهدف که باشد ،هرکس
 با تروریزم یکسان دانست.را زادی ملی آحق تعیین سرنوشت و همچنان گانه و اشغال خارجی و نفوذ بی

 

و تفاوت آن با "بیطرفی"  ) Non-Aligned Movement)دربارۀ تعریف رسمی و دقیق "جنبش عدم انسالک"

(Neutralism)  یانب دقیقاً و مجزا ساختن این دو اصطالح از همدیگرباید گفت که تا هنوز یک تعریف مشخص جنبش 

کوشیده اند تعاریفی را ارائه دارند، ولی هیچیک آنها دربرگیرنده همه مشخصات . دانشمندان و سیاسیون هریک نشده است
مرکز د بیشتر متردر وقت جنگ س :استواند و دلیلش آنست که اهداف جنبش درطول زمان تغییر کرده تجنبش بوده نمی

وعات جاری جهان  جاً به موضیمسالمت آمیز بود و بعداً با ختم جنگ سرد تدر یدر صلح جهانی  و موضوع همزیست
 بطور مختصر میتوان گفتاز جمله مبارزه علیه تروریزم وسائر مسائل که فوقاً ذکر شد، عطف توجه صورت گرفت. 

هر میم صتبیشتر بر مبنای ( فعالکه بیطرفی با اشکال مختلف آن )بیطرفی غیرفعال، بیطرفی منفی، بیطرفی 
ت برای رویدس جنبش عدم انسالک تصامیم جمعی کشورهای عضو را  درحالیکهاستوار است،  بصورت مستقلکشور

 . احتوا میکندگرفتن یک "پالتفورم مشترک" دربرابرمعضالت جهانی 
 

 ، (The Asian Relations Conference)ـ مقاله: "کنفرانس روابط آسیا" 1 :استاز منابع ذیل فشرده ای فوق )معلومات 

  (Non-Aligned Movement during the Cold War Period) ;انسالک در زمان جنگ سرد" سایت: "جنبش عدم

 ((Wikipedia, the free encyclopedia دائرة المعارف آزاد "ویکی پیدیا""جنبش عدم انسالک": ـ  2
بمن منگل، نصرهللا سوسرمحقق ، مترجم از انگلیسی: ه"نواکوځافغانستان، ناپیلتوب او ستر "محمدامین: داکترواکمن، ـ  3
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