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مقدمه

اجالس عادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ساالنه از سه شنبه ی سومین هفته ی سپتامبر 

به مدت ۳ تا ۴ ماه در مقر سازمان در نیویورک برگزار می شود. در این اجالس سران و نمایندگان 

کشورها به سخنرانی در مورد سیاست خارجی کشورشان و مهم ترین موضوعات روز بین المللی 

می پردازند. همچنین گردهمایی نمایندگان کشورهای مختلف در یک مکان واحد این امکان را 

فراهم می کند تا جلسات و دیدارهایی دو و چندجانبه بین مقامات کشورها برگزار شده و در مورد 

منافع و عالیق طرفین، رایزنی و تبادل نظر شود. جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که در 

تمام سال های پس از انقالب اسالمی در جلسات مجمع عمومی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر 

یا وزیر امور خارجه حاضر بوده است، این اجالس را محلی برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و 

تشریح و تبیین سیاست خارجی اصولی خود می داند. اینکه امسال با توجه به مسائل و معادالت 

منطقه ای و بین المللی چه مسائل و موضوعاتی باید در سفر هیئت ایرانی به اجالس سازمان ملل 

متحد مورد تمرکز قرار گیرد، سؤالی است که طی مقاله ی حاضر، مورد مطالعه و بررسی قرار 

خواهد گرفت.

1-جایگاه مجمع عمومی در سیاست خارجی کشورها

خارجی کشورها،  سیاست  در  آن  جایگاه  و  متحد  ملل  عمومی  مجمع  بررسی  از  پیش 

الزم است به مفهوم دیپلماسی، انواع آن و مرتبط ترین نوع آن به مقاله ی حاضر، پرداخته شود. 

دیپلماسی، مفهومی نسبتًا مدرن است که به معنای امروز آن، از حدود دو قرن پیش مورد استفاده 

قرار گرفته و مراجع گوناگون، معانی متفاوتی از آن ارائه داده اند. دیپلماسی، به معنای حرفه، 

فعالیت یا توانایی مدیریت روابط بین الملل است که اغلب از سوی نمایندگان خارجی دولت ها 
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انجام می شود.)1(  یا در تعریفی دیگر، دیپلماسی، شیوه ی تأثیرگذاری و اعمال نفوذ بر تصمیمات 

و رفتار مردم و دولت های خارجی، از طریق گفتگو، مذاکره و دیگر ابزارهای بدون خشونت و 

جنگ است.)2(  در اغلب تعاریفی که از دیپلماسی به عمل آمده است، هدف، تأمین منافع ملی 

یا کاهش آسیب پذیری ها و هزینه های ملی است که عمومًا از سوی کارگزاران دولتی به اجرا در 

می آید. تقسیم بندی های گوناگونی از دیپلماسی وجود دارد که بنا به هدف مقاله ی حاضر، می توان 

آن را به دیپلماسی دو یا چندجانبه تقسیم نمود. مؤلفه ی اصلی در این تقسیم بندی، تعداد کشورهایی 

است که در موضوعاتی خاص، با یکدیگر وارد رابطه و مذاکره می شوند. دیپلماسی دوجانبه، به 

روابط دیپلماتیک میان دو کشور اطالق می شود، حال آنکه دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی میان 

چند کشور است که یا در قالب قراردادهای بین المللی شکل می گیرد و یا در ظرف سازمان های 

بین المللی تحقق می یابد. اگر با نگاه دولتی به دیپلماسی چندجانبه بنگریم، مبنای این نوع دیپلماسی، 

حضور و مشارکت در محیط هایی با حضور بیش از دو دولت عضو برای پیگیری اهداف، تأمین 

منافع، افزایش نفوذ و کاهش آسیب پذیری با کمترین هزینه است. این نوع دیپلماسی، دیپلماسی 

چندجانبه ی دولتی خوانده می شود. به نظر می رسد که در جهان در حال تحول کنونی، مرز میان 

دیپلماسی چندجانبه ی دولتی و دیپلماسی چندجانبه ی غیردولتی کمرنگ شده است. )۳(

اصلی ترین عرصه ی دیپلماسی چندجانبه ی دولتی در حال حاضر، سازمان های بین المللی 

هستند که از میان این سازمان ها، سازمان ملل متحد به سبب شمول اعضا و دامنه ی موضوعات، 

بزرگ ترین و گسترده ترین سازوکار بین المللی چندجانبه در جهان حاضر دانسته می شود و مجمع 

عمومی، به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد، اصلی ترین نقش را در این سازوکار دارد. لذا، 

در بررسی نقش مجمع عمومی و اجالس ساالنه ی آن در سیاست خارجی کشورها، باید جایگاه 

دیپلماسی چندجانبه را در سیاست خارجی کشورها بررسی کرد. در بررسی اهمیت دیپلماسی 
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از چالش های پیش روی بشر،  بسیاری  امروزه  باید توجه داشت که  به طور خالصه  چندجانبه، 

از مرزهای ملی فراتر رفته و ماهیتی بین المللی به خود گرفته اند که طبیعتًا حل آن ها نیز نیازمند 

همکاری و مشارکت چندین دولت است. بسیاری از مسائل زیست محیطی و تجاری، نمونه هایی 

از این چالش ها هستند. عالوه بر این، در مقابله با چالش های فرامرزی، تالش یک یا چند کشور 

کفایت نکرده و نمی تواند به راه حلی کارآمد منجر شود، بنابراین به فضاهایی جهت ایجاد هماهنگی 

بین المللی نیاز است.

با توجه به آنچه گفته شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین عرصه ی 

دیپلماسی چندجانبه، از جایگاهی بسیار مهم در سیاست خارجی کشورها برخوردار است؛ تا جایی 

که نمایندگان بسیاری از کشورها در این رکن، از میان برجسته ترین سیاستمداران و دیپلمات های 

آن کشورها انتخاب می شوند.

2-نگاه جمهوری اسالمی ایران به اجالس ساالنه ی مجمع عمومی

مجمع عمومی، رکن اصلی سازمان ملل متحد بوده و از تمام کشورهای عضو این سازمان 

تشکیل شده است. مجمع عمومی سازمان ملل، در مقایسه با شورای امنیت این سازمان، دارای 

لحاظ  به  و  بوده  برخوردار  برابر  رأی  از حق  همه ی کشورها  است؛  دموکراتیک تر  ساختاری 

حقوقی، هیچ کشوری بر دیگر کشورها برتری ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که 

تصمیمات و خروجی های رکن مذکور تمامًا عادالنه باشد؛ مجمع عمومی، تا حد زیادی انعکاسی 

از روابط قدرت در سطح بین المللی بوده و آرای کشورها در مجمع می تواند به وسیله ی اعمال فشار 

یا ارائه ی برخی مشوق ها، تحت تأثیر قرار گیرد.
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و  یکسان  ملل،  سازمان  مختلف  ارکان  با  ایران  روابط  اسالمی،  انقالب  وقوع  زمان  از 

یکنواخت نبوده است. علی رغم بدبینی ایران به شورای امنیت )به دلیل وجود حق وتو و ساختار 

ناعادالنه ی تصمیم گیری(، این کشور دیدگاهی مثبت و مبتنی بر مشارکت فعال در سایر ارکان و 

نهادهای سازمان ملل )علی الخصوص مجمع عمومی( داشته است. جمهوری اسالمی ایران همواره 

سعی داشته با مشارکت فعال در مجمع عمومی، مواضع خود را در قبال بسیاری از پدیده ها و 

روندهای بین المللی بیان نموده، عقالنیت آن مواضع را اثبات کند، تصویر خود را در چشم دیگر 

کشورها –که اغلب از سوی ابررسانه های غربی مخدوش می شود- بهبود بخشد و بر تصمیم گیری 

دیگر واحدهای بین المللی در قبال بسیاری از مسائل، تأثیر بگذارد؛ بنابراین، ایران اجالس ساالنه ی 

مجمع عمومی را همواره فرصتی جهت اعالم و تبیین مواضع اصولی خود و تأمین منافع ملی 

ارزیابی کرده و طی ۴0 سال گذشته، در سطوح مختلف در آن شرکت داشته است. طی این سال ها، 

ایران 18 بار در سطح رئیس جمهور، یک بار در سطح نخست وزیر و 20 بار در سطح وزیر امور 

خارجه در این اجالس شرکت کرده است. )۴(

3-بایسته ها و ویژگی های الزم مواضع مسئوالن

همان گونه که ذکر شد، مجمع عمومی مهم ترین عرصه ی دیپلماسی چندجانبه بوده و ایران 

همواره دیدگاهی مثبت و حضوری فعال در اجالس ساالنه ی آن داشته است. با توجه به اینکه 

امسال نیز مانند سال های گذشته، ایران در چند سطح در اجالس حضور خواهد داشت، این مسئله 

بار دیگر باید مورد توجه قرار گیرد که نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در اجالس )در سطوح 

مختلف(، چه بایسته هایی را در موضع گیری در قبال مسائل گوناگون مورد اهمیت پیش رو دارند؟ 



اندیشکده راهربدی تبیین

11

البته باید توجه داشت که بایسته هایی که ذکر خواهد شد، نه تنها در موضع گیری مسئوالن در 

اجالس عمومی، بلکه در بسیاری از مواضع سیاست خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.

اجالس ساالنه ی  ایران در  اسالمی  مواضع جمهوری  بایسته های  به  راجع  بحث  از  پیش 

مجمع عمومی، باید این نکته ی مهم را مدنظر داشت که اساسًا مهم ترین هدف دیپلماسی )اعم از 

دو یا چندجانبه(، تأمین منافع ملی است و برگزاری دیدار و مذاکره و سایر اعمال دیپلماتیک، 

به خودی خود اصالت نداشته و بدون رهاورد ملموس و مشخص، فاقد ارزش است.

عالوه بر این، فاکتوری مهم در موضع گیری های مقام های دولتی، در نظر گرفتن مهم ترین 

اصول سیاست خارجی است. مواضع و سخنان مسئوالن سیاست خارجی در عرصه های بین المللی، 

باید آینه ی تمام نمای اصول و مواضع کلی نظام سیاسی متبوعشان باشد. الزم است در این حوزه، 

میان »بیان اصول سیاست خارجی در موضع گیری ها« و »توجه به اصول سیاست خارجی در 

موضع گیری در قبال پدیده های مختلف« تفکیکی ظریف انجام شود. گرچه تجلی اصول سیاست 

خارجی در مهم ترین مواضع مقام های سیاسی حائز اهمیت باالیی است که در بخش بعدی مقاله 

بین المللی  قبال موضوعات گوناگون  به آن پرداخته خواهد شد- در مواضعی که مسئوالن در 

اتخاذ می کنند، مد نظر قرار دادن اصول سیاست خارجی، ضروری است. به عنوان مثال، حمایت 

موضع گیری های  خاص  به صورت  نه تنها  صهیونیستی،  رژیم  محکومیت  و  فلسطین  آرمان  از 

جداگانه ای را می طلبد بلکه باید در اظهارنظرها و مذاکرات در قبال بسیاری از مسائل منطقه ای 

نیز مورد توجه مسئوالن باشد. از بایسته های مهم موضع گیری های مسئوالن سیاست خارجی و 

سخنرانی رئیس جمهور در اجالس مجمع عمومی، قرار داشتن این مواضع در راستای ایجاد اتحاد در 

جهان اسالم است. اختالفاتی که میان برخی کشورهای اسالمی در حال حاضر وجود دارد، نباید 

مجموعه ی سیاست خارجی کشور را از ظرفیت های جهان اسالم، علی الخصوص در راستای حمایت 
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از آرمان فلسطین باز دارد. مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دیداری با جمعی از سفرا و مسئوالن 

وزارت امور خارجه می فرمایند: »یکی از مبانی اساسی سیاست خارجی ما، تالش برای استفاده از 

ظرفیت های جهان اسالم است. یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیت باالی جهان اسالمی، این 

است که ما دنیای اسالم را به اتحاد ممکن اسالمی همان مقدار که ممکن است دعوت کنیم.«)5( 

به مهم ترین روندها  باشد، توجه  باید در موضع گیری ها مد نظر  ویژگی مهم بعدی که 

بین المللی، اختالفات جدی  از مهم ترین روندهای  و رویدادهای جهانی و منطقه ای است. یکی 

ایاالت متحده با چین، اروپا و برخی دیگر از شرکای خود است. در سطح منطقه ای نیز، پاک سازی 

باید در نوع  سوریه از حضور سازمان یافته ی نیروهای تکفیری، از مهم ترین مواردی است که 

موضع گیری های مسئوالن مد نظر باشد.

بایسته ی مهم دیگر در موضع گیری ها و سخنرانی ها، پرهیز از کشاندن مسائل جناحی و 

سیاسی داخلی به محافل خارجی و بین المللی است. طرح اختالفات داخلی میان جریان های سیاسی 

و تالش برای بهره برداری از این اختالفات، از سوی یک کارگزار سیاست خارجی کار پسندیده ای 

نیست و تجربه نشان داده عماًل منفعت و دستاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

4-مسائل و موضوعات مهم

همان گونه که گفته شد، اجالس مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی مناسب جهت اعالم 

مواضع نظام جمهوری اسالمی در قبال مهم ترین پدیده های بین المللی است. برخی از مهم ترین 

موضوعاتی که در این راستا باید در سخنرانی رئیس جمهور و دیدارها و مواضع مسئوالن سیاست 

خارجی مورد توجه قرار گیرد، عبارت اند از:
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1-4-انتقاد از نظام بین الملل موجود و نظم حاکم بر آن

نظم کنونی حاکم بر جهان و ساختاری که در حال حاضر موجب محرومیت عده ای و 

برخورداری بیش ازاندازه ی عده ای دیگر شده است، یکی از محورهای ثابت اصول سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی است که الزم است در سخنرانی ها و مواضع رئیس جمهور و هیئت همراه تجلی 

یابد.

2-4-انتقاد از سیاست های استکباری قدرت های جهانی

استکباری  قابلیت طرح دارد، سیاست های  از موضوعاتی که در اجالس مجمع عمومی 

برخی قدرت های بین المللی است که با استفاده از نظم و ساختار جهانی پیش گفته، در حال تأمین 

منافع خود به ضرر دیگر ملت ها هستند. از مصادیق این سیاست های استکباری، می توان به دخالت 

در امور داخلی دیگر کشورها اشاره کرد.

3-4-انتقــاد از پایمــال شــدن حقــوق کشــورهای کمترتوســعه یافته در 
مناســبات بین المللــی

همان گونه که اشاره شد، مناسبات و ساختارهای بین المللی به گونه ای چیده شده که منافع 

کشورهایی انگشت شمار را به هزینه ی بسیاری دیگر از کشورها تأمین می کند. انتقاد از وضعیت 

موجود و بی عدالتی هایی که در این حوزه وجود دارد، می تواند یکی از محورهای سخنرانی و 

دیدارهای رئیس جمهور و هیئت همراه در سفر به نیویورک باشد.
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4-4-انتقــاد از عملکــرد ســازمان ملــل و برخــی نهادهــای آن به ویــژه 
شــورای امنیــت

یکی از موضوعات مهم در سخنرانی در اجالس مجمع عمومی، می تواند انتقاد از ساختار 

و عملکرد سازمان ملل باشد. همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، شورای امنیت سازمان ملل از 

بزرگ ترین مصادیق بی عدالتی در سطح جهان است و حق وتوی برخی کشورها، عماًل این شورا 

را در بسیاری از موارد، به نهادی بی نتیجه تبدیل کرده است.

5-4-ارائــه ی پیشــنهاد بــرای تغییر و اصالح ســاختار و عملکرد ســازمان 
ملــل متحد

ساختار ناعادالنه برخی ارکان سازمان ملل، همواره مورد انتقاد بسیاری از کشورها قرار 

داشته و طرح هایی نیز جهت اصالح آن ارائه شده )که ایران نیز در برهه هایی در زمره ی همراهان 

و ارائه دهندگان طرح ها قرار داشته است(. این موضوع همچنان در میان اعضا مهم است و می تواند 

در سخنرانی ها و دیدارها مورد بحث قرار گیرد.

6-4-محکومیت ایاالت متحده 

ایاالت متحده،  یکجانبه گرایی  محکومیت  به  باید  مواضع،  و  سخنرانی ها  از  مهمی  بخش 

و  توافقنامه ها  از  خروج  و  بین المللی  نهادهای  و  هنجارها  از  بسیاری  به  کشور  این  بی اعتنایی 

سازمان های جهانی اختصاص یابد. یک جانبه گرایی آمریکا و اختالفاتی که این کشور طی یک 

سال و نیم اخیر با بسیاری از بازیگران بین المللی پیدا کرده است، می تواند زمینه ی مساعدی را 
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جهت ایجاد همراهی دیگر کشورها در محکومیت خروج آمریکا از توافق هسته ای و دشوارسازی 

ایجاد اجماع علیه ایران فراهم آورد. ایران همچنین می تواند از این فرصت استفاده کرده و بازاعمال 

تحریم های یکجانبه و نامشروع آمریکا را محکوم نماید.

7-4-تأکیــد بــر لــزوم حمایــت از مظلومــان، مســتضعفان و محرومــان 
لم عا

یکی از محورهای سخنان و مذاکرات در سفر هیئت ایران به نیویورک، لزوم حمایت 

از محرومان و مظلومان است که از اصول سیاست خارجی نیز به شمار می رود. ازآنجایی که این 

موضوع ماهیتی انسانی دارد، می تواند حمایت بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل را کسب 

نماید.

8-4-مسئله ی فلسطین و ظلم رژیم صهیونیستی

این مسئله که در زمره ی مهم ترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی به شمار می رود، 

در بسیاری از سخنرانی های رؤسای جمهور مورد تأکید بوده است. ظلم ها و اقدامات غیرانسانی 

رژیم صهیونیستی، از سوی بسیاری از محافل حقوق بشری غربی نیز همواره محکوم بوده است و 

دیپلماسی فعال ایران در سازمان ملل، می تواند همراهی برخی کشورها را در محکومیت این نوع 

جنایات کسب کند. همچنین اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت آن رژیم 

نامشروع نیز می تواند یکی از محورهای سخنرانی و دیدارهایی باشد که در حاشیه ی اجالس انجام 

می شود.
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9-4-تبیین سیاست های کلی منطقه ای ایران

یکی از اصلی ترین محورهای تبلیغات جهانی ضد جمهوری اسالمی ایران، اتهام اشاعه ی 

تروریسم در منطقه ی غرب آسیا و جهان است. الزم است در سخنرانی ها و مواضع رئیس جمهور 

و هیئت همراه در سفر به نیویورک، بخش قابل توجهی به نقش ایران در ایجاد ثبات، امنیت و 

مقابله با عوامل بی ثباتی در منطقه اختصاص یابد و تفاوت حمایت از گروه های آزادی بخش )مورد 

حمایت ایران( و گروه های تروریستی )مورد حمایت غرب و برخی کشورها منطقه( مشخص 

شود.

10-4-مبارزه ی موفق ایران با تروریسم

از جمله موضوعاتی که می تواند در سخنرانی رئیس جمهور و دیگر مقام ها مورد تأکید قرار 

گیرد، توان و تجربه ی موفقیت آمیز جمهوری اسالمی در مبارزه با تروریسم در منطقه ی غرب 

آسیاست. این نکته باید مورد تبیین قرار گیرد که ایران خود یکی از بزرگ ترین قربانیان تروریسم 

بوده )که آخرین نمونه ی آن در حمله ی تروریستی اهواز مشاهده شد( و ضمن محکومیت عامالن 

و پشتیبانان گروه های تروریستی منطقه، تأکید شود مبارزه ی موفق ایران با تروریسم، نه تنها منجر 

به امن تر شدن غرب آسیا، که منجر به ارتقای امنیت در بسیاری از دیگر مناطق موردادعا و تهدید 

گروه های تروریستی شده است. ایران همچنین می تواند جهت کمک به دیگر کشورها در این 

زمینه اعالم آمادگی نماید.
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11-4-انتقــاد از حمایــت گســترده ی دولتــی از برخــی گروه هــای 
تروریســتی

یکی از بزرگ ترین بالهایی که در حال حاضر منطقه ی غرب آسیا به آن دچار است، 

تروریسم مورد حمایت برخی دولت های منطقه ای و فرا منطقه ای است. یکی از نمونه های اخیر این 

گروه ها که منطقه را به مدت چند سال دچار آشوب و ناامنی گسترده نمود- داعش است که در 

شکل گیری و پیشروی، مورد حمایت ایاالت متحده و برخی کشورهای منطقه قرار داشت. به عنوان 

مثالی دیگر، می توان به گروهک تروریستی األحوازیه اشاره کرد که در روز ۳1 شهریورماه، 2۴ 

نفر از مردم بی گناه را در شهر اهواز به خاک و خون کشید.

12-4-محکومیت جنایات و کشتار مردم یمن

بیش از سه سال است که مردم یمن زیر آتش شبانه روزی ارتش عربستان و کشورهای 

دارد.  ادامه  فراهم می شود،  از سوی کشورها غربی  تسلیحاتی که  با  دارند که  قرار  هم پیمانش 

علیرغم تأکید نهادهای حقوق بشری بر جنایاتی که در یمن اتفاق می افتد، سیر فروش تسلیحات 

مؤثری  هیچ محکومیت  مورد  و  داشته  تداوم  متجاوز همچنان  دیگر کشورهای  و  به عربستان 

قرار نگرفته است. الزم است هیئت ایران در اجالس و دیگر سخنرانی ها و دیدارهای خود، بر 

محکومیت و توقف این جنایات تأکید داشته باشد.
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13-4-تأکید بر حق مشروع ایران در برخورداری از ابزار دفاعی

هیچ قانون بین المللی، کشورها را از برخورداری از توان دفاعی مشروع منع نکرده و تنها 

استثناء در این زمینه، سالح های کشتارجمعی هسته ای، شیمیایی و میکروبی است. این در حالی 

است که ایران در حال حاضر به منظور دست کشیدن از توان دفاعی موشکی خود تحت فشار 

قرار دارد و این فشارهای نامشروع، می تواند یکی از موضوعات سخنرانی ها و دیدارها در سفر به 

نیویورک باشد.

5-طرف های مذاکره

مسئله ی مهم بعدی، این است که با توجه به مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی مذکور 

ایران باید چه کشورها و نهادهایی را طرف مذاکره و دیپلماسی دو و چندجانبه ی خود قرار دهد؟ 

بدیهی است که در رابطه با هر مسئله ی منطقه ای و بین المللی، آن بازیگری باید طرف مذاکره 

قرار گیرد که یا از توان و ظرفیت کافی جهت حل مسائل برخوردار است یا می تواند در آن 

حوزه تأثیرگذار باشد. لذا، مذاکره ی ِصرف با کشورها، گرچه می تواند به لحاظ سیاسی حائز پیام 

و نمایانگر دیپلماسی فعال کشور باشد، به ندرت می تواند دستاوردی ملموس و قابل توجه را نصیب 

کشور نماید. با توجه به این نکته، در موضوعاتی که پیش ازاین ذکر شد، کشورها و نهادهای زیر 

می توانند مورد مذاکره قرار گیرند:

در زمینه ی محکومیت یکجانبه گرایی ایاالت متحده، خروج این کشور از توافق هسته ای، 

بازاعمال تحریم های نامشروع علیه ایران و تأکید بر حق مشروع این کشور در برخورداری از 

قدرت دفاعی موشکی، دولت می تواند با تمام کشورهایی که سطح تجارت قابل توجهی با ایران 



اندیشکده راهربدی تبیین

19

دارند و یا از جایگاه سیاسی و رسانه ای باالیی در دنیا برخوردارند، گفتگو نماید. هرچه همراهی 

سیاسی  فضای  می تواند  باشد،  بیشتر  ایران  علیه  آمریکا  اقدامات  در محکومیت  دیگر کشورها 

سخت تری برای آن کشور جهت تشدید فضای ایران هراسی و اجماع سازی بین المللی ایجاد کند. 

بااین حال، الزم است در این حوزه تمرکز بیشتری بر کشورهای عضو شورای امنیت قرار گیرد. 

در این راستا، تجربه نشان داده روسیه و چین همراهی موردی بیشتری با ایران داشته اند و مذاکره 

با آن ها توجه بیشتری را می طلبد. جدای از ظرفیت عملیاتی ای که کشورهایی چون روسیه و 

چین در شورای امنیت دارند، در بعد سیاسی، طرح مسئله در نشست ساالنه ی وزرای کشورهای 

عضو »جنبش عدم تعهد«، می تواند در دستور کار دستگاه سیاست خارجی قرار گیرد. جنبش 

عدم تعهد در حال حاضر بزرگ ترین سازمان بین المللی )به لحاظ تعداد اعضا( پس از سازمان 

ملل متحد است و هرساله در کنار اجالس ساالنه ی مجمع عمومی، این نهاد نیز اجالسی در سطح 

وزرا تشکیل می دهد. نهاد دیگری که جمهوری اسالمی ایران می تواند محکومیت ایاالت متحده 

را در آن پیگیری نماید، گروه 77)6(  است. این گروه که در سال 196۴ از سوی 77 کشور 

درحال توسعه شکل گرفت، در حال حاضر دارای 1۳۴ عضو است و هرسال پیش از اجالس عادی 

مجمع عمومی، جهت هماهنگی مواضع تشکیل جلسه می دهد. ایران می تواند با این استدالل که 

تحریم های یکجانبه و غیرعادالنه ی آمریکا توسعه ی پایدار این کشور را با خطرات جدی روبرو 

نموده است، محکومیت آن کشور را در گروه 77 پیگیری نماید. ازجمله مهم ترین کارکردهای 

توافقنامه های  و  اقدام  برنامه های  مشترک،  بیانیه های  قطعنامه ها،  پیش نویس  ارائه ی  این گروه، 

بین المللی در مجمع عمومی، کمیته های آن و دیگر آژانس ها و نهادهای وابسته است. )7( عالوه بر 

این، موضوعاتی نظیر انتقاد از ساختار ناعادالنه ی جهانی، ساختار و عملکرد سازمان ملل و اصالح 

آن، انتقاد از پایمال شدن حقوق کشورهای کمتر توسعه یافته و انتقاد از سیاست های استکباری نیز 

می توانند در اجالس غیر متعهدها و گروه 77 طرح و پیگیری شوند. 
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در مسئله ی فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، گرچه همان گونه که گفته 

شد ماهیت و شدت جنایات آن رژیم به گونه ای است که اعتراض بسیاری از فعاالن حقوق بشر را 

در سراسر جهان برانگیخته است، بااین حال از بسیاری از کشورها انتظار نمی رود موضعی در قبال 

آن اتخاذ کنند. طبیعتًا در این زمینه، عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، باید بر تقویت گفتگو 

و مذاکره با سازمان ها و کشورهای اسالمی تمرکز کرد. در این زمینه شاید بیشترین ظرفیت را 

سازمان همکاری اسالمی داشته باشد. طی سال های گذشته، تعامالت مشکوک برخی کشورهای 

عربی با رژیم صهیونیستی باعث شده کشورهای عربی در ظرفیت ملی از ضدیت خود با آن 

رژیم بکاهند؛ بااین حال، سازمان همکاری اسالمی در ظرفیت سازمانی خود همچنان از ضدیت 

قابل توجهی با رژیم صهیونیستی برخوردار است.

مبارزه با تروریسم، به عنوان یک دستاورد جمهوری اسالمی، می تواند در اکثر سخنرانی ها و 

دیدارها مورد تأکید قرار گیرد. بااین حال، برخی کشورها که در حال حاضر با این معضل درگیر 

هستند، از آمادگی بیشتری در این حوزه برخوردار بوده و مجموعه ی سیاست خارجی کشور حتی 

می تواند در دیدار با سران و وزرای برخی کشورها همچون پاکستان و افغانستان، آن ها پیشنهاد 

کمک در مبارزه با تروریسم را ارائه نماید.
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6-جمع بندی

اجالس ساالنه ی مجمع عمومی سازمان ملل، با گردهم آوردن تمامی کشورهای عضو آن 

سازمان، فرصت بی بدیلی را جهت ارائه ی مواضع و دیدگاه های کشورها راجع به مهم ترین مسائل 

و پدیده های بین المللی در اختیار اعضا قرار می دهد. جمهوری اسالمی ایران طی سال های گذشته 

همواره در سطوح عالی در این اجالس شرکت داشته و از فرصت به وجود آمده، جهت بیان 

دیدگاه ها و ابهام زدایی راجع به خود استفاده کرده است. در اجالس سال جاری نیز مطابق آنچه از 

پیش اعالم شده بود- رئیس جمهور و هیئت همراه به آمریکا رفته و در اجالس شرکت می کنند. 

مهم ترین مسائلی که در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرند، محتوای مواضع، مالحظات و 

با رئیس جمهور  است که در حاشیه ی اجالس  مذاکره ای  بیان آن ها و طرف های  در  بایسته ها 

و هیئت همراه، دیدار و گفتگو می کنند. بنا به شرایط بین المللی و منطقه ای، مهم ترین مسائل 

توافق  از  این کشور  ایاالت متحده، خروج  یکجانبه گرایی  از: محکومیت  عبارت اند  موردبحث 

هسته ای و بازاعمال تحریم های نامشروع علیه ایران؛ مسئله ی فلسطین، محکومیت جنایات رژیم 

صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت آن رژیم و مسئله ی تروریسم و 

موفقیت ایران در مبارزه با این معضل. طرفین مذاکره در هر مورد، کشورها و نهادهایی هستند 

که ارتباطی منطقی با موضوع موردبحث داشته باشند و در تمام مذاکرات، آنچه که باید مد نظر 

قرار گیرد، قرار داشتن مواضع  و سخنرانی ها در راستای منافع ملی و اصول سیاست خارجی است.
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