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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۴

  !اميدھای حکومت اسالمی در اجالس جنبش عدم تعھد بر باد رفت
 

 ۀبياني«ن احمدی نژاد و تصويب شانزدھمين اجالس کشورھای جنبش عدم تعھد در تھران، در مراسمی با سخنا

  . بند اجالس پايان يافت١١در » ئیسند نھا«و » تھران

 کلی و تکراری است که ھر کشور می تواند آن ھا را در ئی ھا  پايانی اجالس نيز عبارتۀبخش بزرگی از بياني

 . راستای منافع خود، تفسير کند

اشغال اراضی «، »مديريت مشترک جھانی«مسائلی چون  بند تنظيم شده، به ١١ پايانی اجالس که در ۀدر بياني

حق کشورھا در «، »یئ ھای ھسته  امحای سالح«، »پرھيز از مالحظات سياسی در موارد حقوق بشر«، »فلسطينی

پرھيز از اجرای قوانين و «و » یئسيسات ھسته أتبه منع تھديد يا حمله «، »یئ  جويانه از انرژی ھسته   صلح ۀاستفاد

  .کيد شده استأت»  جانبه عليه کشورھا ای يک ھ تحريم

نشان که  پايانی ھيچ اشاره ای به سوريه نشده است ۀاما خالف موضع گيری ھای سران حکومت اسالمی، در بياني

بنابراين، اميدھای حکومت . اختالف نظر در ميان سران و نمايندگان جنبش عدم تعھد در مورد سوريه استۀ دھند

  !بش عدم تعھد بر باد رفتاسالمی در اجالس جن

ميزبانی اين اجالس، برای سران حکومت اسالمی، ھنگام تدارک اجالس غيرمتعھدھا، بر اين تصور بودند که 

از .  است تا در گام نخست به جھانيان نشان داد که در انزوا به سر نمی بردئیحکومت اسالمی يک فرصت طال

اقتصادی و سياسی به يک اجماع خواھد رسيد و از تحريم اقتصادی سوی ديگر، اين جنبش در رابطه با فعاليت ھای 

در اين راستا، سران و مقامات و ارگان ھای . ايران خواھند کاست و از حکومت بشار اسد حمايت خواھند کرد

  .  معکوس نصيب شان شدۀ از سران جنبش غيرمتعھدھا، ولخرجی کردند نتيجئیحکومتی اسالمی، در پذيرا

 ئیس جمھوری مصر توسط راديو و تلويزيون حکومت اسالمی، يک رسوائييف سخنان مرسی ربه عالوه تحر

  .ديپلماتيک تازه ای برای حکومت اسالمی به بار آورد

تر شدن حکومت اسالمی  به منزوی »  مھمان١٢٠تنھا در ميان «، در گزارشی زير عنوان »اشپيگل«لمانی ا ۀنشري

نويسد، رابرت موگابه، ديکتاتور زيمبابوه، از معدود مھمانانی بود که  ی  پرازد و م در اجالس غيرمتعھدھا می

  .حکومتی که چنين دوستانی دارد نيازی به دشمن ندارد. ھمبستگی کامل خود را با رژيم ايران اعالم کرد
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حران سوريه به ساختار سازمان ملل و شورای امنيت انتقاد کردند؛ ب خامنه ای و احمدی نژاد، در سخنان خود، شديداً 

ی خود را صلح آميز ئ   ھای ھسته کيد ورزيدند؛ فعاليتأ روزگار تۀرا برجسته نمودند؛ بر محو اسرائيل از صحن

خواندند و حق مسلم خود دانستند، اشکاالت و کمبودھای مديريت جھانی را، آن چنان با احساس بيان کردند که 

  ... نزديک بود اشک حضار را درآورند و

به واژه .  را به کار بردند که خودشان آن ھا را در ايران ممنوع کرده اندئیھا در سخنان خود، واژه ھاھم چنين آن 

کيد کردند تا شرکت کنندگان أآن چنان ت... و» آزادی«، »ساختارھای دموکراتيک«، »منطق«، »عدالت« چون ئیھا

  !يد نشوند؟در ايران، دچار شک و ترد» کامل حقوق بشر«، نسبت به رعايت جلسهاين 

چند كشور زورگو و «ساختار سازمان ملل را اتاق فرمان » نم« ای، در سخن رانی گشايش اجالس  سيدعلی خامنه

رمنطقى، ناعادالنه و يت سازمان ملل داراى ساختار و سازوكارى غيشوراى امن«: عنوان کرد و گفت» طلب سلطه 

  ».ك استير دموكراتيكامال غ

 غيرمتعھدھا در مقابل سخنان جلسۀ و بانکی مون دبيرکل سازمان ملل، در آغاز س جمھور مصرئيمحمد مرسی ر

طرح بحران . و تا حدودی اميدھای سران حکومت اسالمی را بر باد دادند. خامنه ای و احمدی نژاد موضع گرفتند

د شرکت ی بود که قصد داشتنئت سوريه أ ھي، يکی از مسائل مھم سران حکومت اسالمی وجلسهسوريه در اين 

اما اين طرح حکومت اسالمی، در نخستين دقايق . را به حمايت از حکومت سوريه بکشانند» نم«کنندگان در اجالس 

  .رو شده آغاز رسمی کار اجالس، با سخن رانی محمد مرسی با شکست روب

در پی . نی کرد خود حکومت سوريه را فاقد مشروعيت خواند و از مخالفان او پشتيباۀرانی افتتاحيمرسی، در سخن

مرسی، چند ساعتی بيش تر در تھران نماند و بدون . ن را ترک کردواين سخنان ھيات سوری حاضر در اجالس سال

ترين کيد است که مھمأالزم به ت.  دو جانبه با سران حکومت اسالمی، به کشورش برگشتیگو و ديدار و گفت

  . تھران، مرسی و بانکی مون بودندکلسۀشرکت کنندگان 

سفانه آقای أمت«: ، در عکس العملل به سخنان محمد مرسی، گفت اسالمیس مجلس شورایئياور امور بين الملل رمش

  ». را نداشت و برنامه و نظم اجالس را به ھم ريخت"نم" سران جلسۀ ۀمرسی پختگی الزم در ادار

: ن جنبش عدم تعھد در تھران، گفت سراۀ افتتاحيجلسۀگو با خبرنگار مھر با اشاره به  و حسين شيخ االسالم در گفت

س جنبش عدم تعھد اشتباه بزرگی مرتکب شد و از اصول اصلی ئيس جمھور مصر به عنوان رئيمحمد مرسی ر... 

س جمھور تنھا بايد ئيجنبش عدم تعھد خارج شد و تنھا موضع کشور مصر را بيان کرد در حالی که به عنوان ر

  . را اعالم می کرد"نم"مواضع 

وی :  افتتاحيه خالف اصول جنبش عدم تعھد رفتار کرد گفتجلسۀکيد بر اين که محمد مرسی در أسالم، با تشيخ اال

با وجود اين که می توانست موضعی را يک بار اعالم کند اما شاھد بوديم که برخی مواقع موضع خود را چند بار 

  .تکرار می کرد و اين خالف اصول بود

ر داد و گفت که اين سخنان مرسی ييران، سخنان مرسی درباره سوريه را تغيی اون حکومت اسالميزيو و تلويراد

  .  اعتراض مصر و بحرين قرار گرفتمورداين ادعای دروغين حکومت اسالمی، .  بحرين استۀدربار

س ئيد که اشتباه مترجم عربی باعث شد تا وی از قول ريگو ران، می يون حکومت اسالمی ايزيو و تلويس رادئير

 ھای اصولگرا  تين در حالی است که حتی برخی از سايا. نام ببرد» نيبحر«از » هيسور«وری مصر به جای جمھ

ران را منتشر کرده يون ايزي سخنان محمد مرسی در تلوۀ ھای صورت گرفته در ترجم فيای از تحر ات تازه يجزئ

  .اند 
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ھنگام سخنرانی محمد مرسی، «فت که  شھريور ماه، به خبرنگاران گ١٢ک شنبه، يعزت هللا ضرغامی، روز 

 کرد که اشکالی در پخش زنده به وجود  ن مراسم را به صورت زنده پخش میيز ايک ني ۀس جمھور مصر، شبکئير

  ».آمد

ز ھنگام انتقاد يران نيون دولتی ايزيو و تلوي خبر وابسته به رادۀ شود که شبک ان میياظھارات ضرغامی در حالی ب

  .ه، صدای مترجم را قطع کرديف کردن حکومت سوريتوص» سرکوبگر« بشار اسد و محمد مرسی از حکومت

ت سازمان ملل ي شورای امنۀس جمھوری مصر، انتقاد از وتوی قطعنامئيرانی ر ھای سخن گر از بخشيکی دي

ت را از حل و فصل يوتو، دست شورای امن«: نه گفتين زمين بود که وی در ايه و چيه توسط روسي سورۀدربار

  ».ه کوتاه کرديبحران سور

ت را برای يوتو، دست شورای امن«: ن ترجمه کردين جمله را چنيران ايون ايزي سايت تابناک، مترجم تلوۀبه نوشت

 سخنان ۀبخشی از ترجم: ز نوشته استيخبرگزاری مھر ن ». ھای تحوالت مردمی کوتاه کرد حل و فصل بحران

ه مردمی است و يحکومت سور«: ن گونه ترجمه شديما اي داشت، در سديکأمرسی که بر برکناری دولت بشار اسد ت

  ».د باقی بمانديبا

ن کشور را در پی ي اۀس جمھوری مصر واکنش وزارت امور خارجئيھای صورت گرفته در سخنان ر ف يتحر

س ئيه و رت خود قرار دادي سا ای گفته که متن کامل سخنان مرسی را روی وب ه يانين وزارتخانه در بيداشت و ا

  .ن نام نبرده استيرانی خود از بحرن کشور در سخنيجمھوری ا

ز با احضار کاردار حکومت اسالمی، خواستار عذرخواھی رسمی تھران از انجام ين ني بحرۀوزارت امور خارج

مقابل مون نيز در   فلسطين و اسرائيل نيز سخنان دبيرکل سازمان ملل، بان کی ألۀدر مورد مس .ف شده استين تحريا

  . سخنان خامنه ای و احمدی نژاد بود

به شدت »  انگيز نفرت«دبيرکل سازمان ملل، انکار ھولوکاست و نفی موجوديت اسرائيل را به عنوان سخنانی 

در » وضعيت بحرانی حقوق بشر«گو با خامنه ای نگرانی عميق خود را از  و وی، ھم چنين در گفت. محکوم کرد

  .و خواستار آزادی زندانيان سياسی شدايران به اطالع او رساند 

ت دارند و دو سوم از ين و اروپا در جنبش عدم تعھد عضويكای التيمراا، ي كشور از آس١٢٠در حال حاضر 

س جمھور، سه پادشاه، ھشت نخست ئي ر٢۴ جلسهدر حالی که در اين  .اعضای سازمان ملل را تشکيل می دھد

 وزير ۶٠ وزير شامل ٨٠سای کشورھا و ؤ رۀ ويژۀ فرستاد٩س و س مجلئي ر٢س جمھور، ئي معاون ر٩وزير، 

  .خارجه حضور دارند

اجالس سران جنبش عدم تعھد که ھر سه سال يک بار به ميزبانی يکی از کشورھای عضو برگزار می شود، 

كی از يتخت يك بار در پاياجالس اين جنبش ھر سه سال .  جنبش عدم تعھد استئین گردھمايتر ن و عالی يباالتر

  . رديگ است جنبش را برعھده می يزبان ريشود و از آن پس كشور م كشورھای عضو برگزار می 

 كشورھای عضو جھت بررسی ۀ وزرای خارججلسۀ سران اجالس، كارشناسان ارشد و ئیچند روز قبل از گردھما

ورك يويه و در دفتر ھماھنگی در نيزبان تھي ھا كه قبال توسط دولت م هيانيگر بيانی و دي پاۀيانيس بينو ش ي پئینھا

اسی و ي اقتصادی، سۀتيل دو كميكارشناسان ارشد معموال با تشك. گردد ل می يمورد بررسی قرار گرفته، تشك

 ئی نھاۀيانيه برای درج در بيشنھادی خود را به صورت اصالحيگو، نظرات پ و اجتماعی، ضمن بحث و گفت

  .گردد ه درج می يانيدر بشنھاد می كنند كه در صورت كسب اجماع يپ
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حکومت . حکومت اسالمی، برای برگزاری اجالس سران غير متعھدھا در تھران، ميليون ھا دالر ھزينه کرد

 اجالس ساخت؛ صدھا کيلومتر ئی ھزار متر مربع سالن ھای ويژه برای برپا٢۴اسالمی در مدت کوتاھی، بيش از 

 شھرداری تھران، ۀبه گفت. تھران کرداسفالت ھد را در شمال الس غيرمتعجاجاده و خيابان ھای منتھی به محل 

سفالت ريزی تازه کردند؛ ده ھا مرکز سيار پزشکی با مدرن ترين تجھيزات بر پا نمودند؛ شش اشبانه روزی 

ھم چنين با اجرای طرح ضربتی . ، فعال کردندئیبيمارستان سيار راه انداختند و چندين گروه امداد پزشکی ھوا

  . نمودند» زيبا سازی«ا تھران ر

مورين امنيتی را به أ ھزار پاسدارو بسيج و م١١٠ امنيتی برگزار کردند؛ بيش از -به لحاط امنيتی نيز مانور نظامی 

 ارگانھای سرکوب شان به حالت آماده باش درآوردند؛ ھليکوپترھا به پرواز درآمدند؛ صدھا ايستگاه ۀھمراه ھم

  .  نظامی درآمدۀه تھران به حالت فوق العاد کی به طوردسيس کردنأبازرسی ت

 اساس ارزيابی برخی ارگان ھای حکومتی، مجموع ھزينه ھای صرف شده برای اجالس غيرمتعھدھا، بيش از هب

  . تر از اين ارقام است واقعی، خيلی بيشۀاما گفته می شود ھزينه ھای صرف شد. ھزار ميليارد تومان است

ران و محرومان جامعه دست درازی می کند، حتی دست مزد ناچيز کارگران را به  خالی کارگۀحکومتی که به سفر

 شواھد حاکی از آن است که به زلزله زدگان آذربايجان نه تنھا به موقع ۀ نيز ھمموقع پرداخت نمی کند و اخيراً 

با دست و دل کمک نکردند، بلکه کمک ھای نقدی و جنسی مردم را مصادره نمودند، برای يک اجالس، اين چنين 

  .بازی، پول بی حساب و کتابی ھزينه می کنند

 از سران جنبش عدم تعھد و بسيج سران و نھادھای حکومت از خامنه ئیاما با وجود اين ھمه سرمايه گذاری و پذيرا

ای تا احمدی نژاد، حکومت اسالمی نه تنھا به اھداف خود نرسيد، بلکه عمال در اين راستا شکست سختی را نيز 

  .حمل شدمت

ان ياز م. ران خارجه عدم تعھد برگزار شدين وزيعنی در بياز صبح روز سه شنبه اجالس در سطح باالتر خود، 

 کشور ٣٠ارگان سپاه پاسداران، تنھا حدود اين » جوان «ۀ روزنامۀ کشور عضو و ناظر، به نوشت١٢٠حدود 

. ر و ديکتاتوری ھستنديثر و کوچک و فقؤرمي غئیران خارجه خود را به تھران فرستاده اند که عموما کشورھايوز

  . عدم تعھد به تھران می آيندۀر خارجي وز٨۵در حالی که حکومت اسالمی، قبال اعالم کرده بود حدود 

 اجالس کشورھای عضو جنبش عدم تعھد را ۀوالن که بودجؤخالف ادعای مسدر برخی گزارشات آمده است که 

 ميليارد تومان ذکر کرده اند، رقم واقعی تخصيص يافته به برگزاری اجالس غيرمتعھدھا، چندين برابر رقمی ١٠٠

  .است که اعالم شده است

 اين اجالس قرار گرفته ئیول اجراؤ دالر بودجه در اختيار سعيدلو مس ميليون۶٠٠بر اساس اين گزارش، بالغ بر 

و ديروز خبر (که به خريد خودروھای بنز تشريفات اختصاص يافته  ميليون دالری ۶٠به اين رقم بايد . است

 ميليارد تومانی که به ۴٠، مبلغ ) و رانندگی ناجا منتشر شدئی مخصوص آن ھا توسط راھنماۀ از شمارئیرونما

 را ھم افزود،... مين غذای ميھمانان اجالس پرداخت شده وأعنوان پيش پرداخت به شرکت تھيه غذای قريشی بابت ت

 تعطيلی استان ۀ شھر تھران را که سه ميليارد دالر اعالم شده و به آن بايد ھزينۀ تعطيلی پنج روزۀو ھم چنين ھزين

برخی مخارج و . را ھم افزود...  بنزينی دولت برای خالی کردن شھر وۀ ميليارد تومان ھدي٧٠٠البرز، فرودگاه ھا، 

بنابراين، سران و .  حکومت پھلوی مقايسه کرده اندۀال س٢۵٠٠تشريفات اجالس غيرمتعھدھا را با جشن ھای 

  .مقامات حکومت اسالمی، ارقام بودجه و جزئيات مخارج اجالس عدم تعھد را از مردم پنھان نموده اند
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 ھای برگزاری شانزدھمين اجالس سران عدم   اخير خود از ھزينهۀ صبح صادق، متعلق به سپاه، در شمارۀھفته نام

کسب «:  با طبيعی دانستن اين ھزينه ھای گزاف، انتقاد از آن را به ضدانقالب نسبت داد و نوشتتعھد دفاع کرد و

به ادعای ارگان سپاه، اين اجالس .  است که از آن گريزی نيستئیھا المللی نيازمند صرف ھزينه  وجاھت بين 

خواھد داشت که ابعاد آن، بعد از  امنيتی، فرھنگی و اقتصادی فراوانی به ھمراه ،دستاوردھای سياسی، ديپلماتيک

  ».برگزاری اجالس مشخص خواھد شد

 ۀدر ھفت«:  نمازجمعه افزودۀبه گزارش خبرنگار مھر، حجت االسالم جعفر محسن زاده، در خطبه ھای اين ھفت

، ، نمايندگانءسا، وزراؤگذشته، تھران کانون بزرگ ترين رويداد بين المللی بود که با حضور تعداد زيادی از ر

 ». اى و خبرنگاران در تھران، برگزار شد ھاى مختلف رسانه کارشناسان کشورھاى عضو و گروه

 شدت نگران شده بودند و   ھا و صھيونيست ھا از برگزارى اجالس عدم تعھد در تھران به ىئامريکا«: کيد کردأاو، ت

دانستند  مى  ران بود، چرا که  کردن کشورھاى عضو از شرکت در اجالس تھ  آنان براى منصرفۀوقف تالش بى 

  ». را به اثبات رسانده استامريکاروند تحوالت، درستى مواضع ايران در مقابل 

اى که ايران براى ميزبانى اجالس عدم تعھد صرف کرده نه تنھا بيھوده نبوده،  ھزينه «: محسن زاده، اضافه کرد

  ».را ناديده گرفت  توان دستاوردھاى اقتصادى آن  ى گذارى اقتصادى و سياسى است که نم بلکه بزرگ ترين سرمايه

ى است که تاکنون اين جنبش ئھا ترين اجالس  ان در تراز عالى در ھر حال، اجالس تھر«: محسن زاده، ادامه داد

در بر که برگزار کرده است و يک ضربه مھلک به منافع استکبار و صھيونيسم جھانى است که بايد از ھمه کسانی 

  ».اجالس نفش ايفا کرده اند صميمانه تشکر کرد اين ئیپا

ثير خوانده أاما سايت بی باک نيوز، سايت وابسته به مصباح يزدی، در يادداشت روز خود، جنبش عدم تعھد را بی ت

  .ھم چنين کشورھای عضو جنبش عدم تعھد را نيز دست نشانده و وابسته توصيف کرده است. است

 فقر و سياست ھای غيرانسانی اقتصادی و اجتماعی حکومت اسالمی، کارتن خواب می بينيم که در ايران به داليل

ھا، تکدی گری، کودکان خيابانی و زنان تن فروش، معتادان و غيره سال ھاست که خط قرمزھا را پشت سر گذاشته 

، برای اين که حکومت اسالمی. اند و به يک معضل بزرگ اجتمايع در سراسر ايران، به ويژه تھران تبديل شده اند

سفانه أمت.  غيرمتعھدھا در تھران، آنان را از خيابان ھا جمع کردجلسۀ فقر در تھران را بپوشاند قبل از آغاز ۀچھر

 ما، ميليون ھا نفر به دام اعتياد گرفتار شده اند که عامالن اصلی و کالن تجارت و توزيع آن در باالترين ۀدر جامع

در حالی . ژه سپاه پاسداران اين نيروی مخوف جھل و جنايت و ترور قرار دارندارگان ھای حکومت اسالمی، به وي

که حکومت اسالمی، به وظايف خود در قبال جامعه عمل نمی کند و اموال عمومی و درآمدھای کشور را به عناوين 

زاری مختلف غارت می کنند و از بين می برند چه بودجه ھای کالنی به نمايشات مضحک خود، چون به برگ

  .اجالس غيرمتعھدھا اختصاص می دھد

 جنبش غيرمتعھدھا، وضعيت تھران به حالت عادی برگشت و پنج روز تعطيلی تمام جلسۀبه محض اين که پس از 

شد بالفاصله سرمايه داران و حکومت شان در راستای منافع خود، ناگھان قيمت بسياری از اجناس ضروری مردم 

 جنبش عدم تعھد اختصاص داده بودند، با خالی کردن جلسۀ را که به ئیی از ھزينه ھارا باال بردند تا دست کم بخش

  .مين کنندأجيب مردم ت

، نوشت که قيمت گوشت گوساله ٢٠١٢ست اگ ٣١ برابر با ]سنبله[ شھريور١٠خبرگزاری حکومتی فارس، جمعه 

علی  . ھزار تومان رسيده است٢٣ه  ھزار تومان ب١٩ ئیتر شده و از کيلو  ھزار تومان گران۴در عرض يک ھفته 
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گوشت گوسفندی در .  گوشت گوساله گفته که به دليل مسافرت، اطالعی از گرانی کنونی نداردۀس اتحاديئيخندان، ر

  .شود  تومان در سطح تھران عرضه می ۵٠٠ ھزار و ١٨ ئیحال حاضر کيلو

دين بار گران شده ر در سکوت خبری برای چن ھای لبنی در حالی در يک ھفته اخي قيمت فرآورده: آفتاب نيز نوشت

  .  گيری نکرده است ولی در اين باره موضعؤکه ھنوز ھيچ مس

گو با مھر درخصوص افزايش قيمت فرآورده ھای  و مشاور انجمن صنفی صنايع فرآورده ھای لبنی ايران در گفت

ا موضوع قيمت شيرخام انديشيده شد، نه سفانه باوجود ھمه تمھيداتی که در رابطه بأمت: لبنی در بازار اظھارداشت

تنھا قيمت اين محصول در بازار کاھش نيافت، بلکه شاھد افزايش قيمت شيرخام و به تبع آن قيمت فرآورده ھای لبنی 

  .در بازار بوديم

ه  درصدی روب۴٠ تا ٨ اخير و در سکوت خبری با افزايش بين ۀھای لبنی در يک ھفت گفته می شود قيمت فرآورده

  . شده استرو

 خويش، اين چنين بی تفاوت بمانند و اعتراض نکنند نه تنھا اين وضعيت فالکت بار ۀاگر مردم در سرنوشت جامع

 جامعه از انواع و اقسام فالکت ھای ئیبنابراين، تنھا راه رھا. ر نخواھد کرد، بلکه بدتر از امروز نيز خواھد شدييتغ

نظامی در باالی سرش به پرواز درآمده اند سازمان دھی جنبش ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حتی 

 نوين ۀ يک جامعئیاجتماعی و اعتراض و اعتصاب پيگير عليه کليت حکومت اسالمی، با ھدف سرنگونی آن و برپا

  .آزاد و برابر و عادالنه و مرفه است

. ه خوبی تفاوت فاحش آن را می بينيم شکل گيری جنبش عدم غيرمتعھد و وضعيت امروز آن بۀبا نگاھی به تاريخچ

س آن سران حکومت اسالمی و قبل از آن کسانی چون حسنی مبارک قرار گرفته اند ارتجاعی أجنبشی که در ر

  .بودن اين جنبش را نشان می دھد

 ميالدی پايان يافت، جنگی كه بسياری از كشورھای دنيا را درگير خويش كرد و ١٩۴۵جنگ جھانی دوم، سپتامبر 

  .  ميليون نفر كشته بر جای گذاشت۵٠سارات جبران ناپذيری را بر پيكره جھان وارد ساخت و بيش از خ

لمان و نفوذ شوروی در ا و صنعتی اروپا ويران و ھم چنين با تقسيم ئیپس از جنگ جھانی دوم ساختارھای زيربنا

ال ھا بعد در اوج جنگ سرد و فضای س. اروپای شرقی، جھان به دو نيمه تقسيم و زمينه ساز تشكيل جنگ سرد شد

اين .  ھيچ كدام از دو قطب قرار نمی دادندۀ بودند كه خود را در زير مجموعئیدوقطبی بين غرب و شرق، كشورھا

فريقا قرار داشتند، به منظور حفظ استقالل و بی طرفی خود تصميم گرفتند به ا آسيا و ۀكشورھا كه بيش تر در دو قار

  . ی با يكديگر در سياست ھای خارجی در سطح بين الملل برسنداتحاد و تشريك مساع

ی نظامی مانند ئبه ھمين منظور، ھيچ كشوری عضو پيمان ھای نظامی ناتو، ورشو و ھم چنين پيمان ھای منطقه 

 يافته ئی ھم چون ھند، اندونزی، مصر و يوگسالوی سابق كه تازه از استعمار رھائیكشورھا. سنتو و سيتو نباشد

  . ند؛ تئوری شكل گيری جنبش عدم متعھدھا را فرموله کردندبود

 ئی ميالدی در پايتخت سريالنكا در ديدار گروھی از كشورھای آسيا١٩۵۴اپريلنمايندگان چندين کشور، نخست در 

 تشكيل ئیفريقاا و ئیشكل گرفت، سپس در سال بعد در باندوگ اندونزی، نخستين اجالس مشترك كشورھای آسيا

 ۀاست بار كشورھای نوخناميده می شد كه برای نخستين» جھان سومی«كنفرانس، يك اجتماع به اصطالح اين . شد

  آورد و با رھبری جواھر لعل نھرو نخست وزير وقت ھند برگزار شد در واقع مقدمه  را گرد ھم ئیفريقاا و ئیآسيا

 پايانی، عليه ۀگان با صدور يك قطعنامدر پايان اين كنفرانس، شركت كنند. ای بر شكل گيری جنبش عدم تعھد شد

  .  اقتصادی با يكديگر متحد شدندۀاستعمار و توسع
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در اين اجالس، بر سر اصولی ھم چون احترام به حق حاكميت و تماميت ارضی كشورھا، عدم تجاوز يا تھديد و 

  . احترام به اھداف و اصول منشور سازمان ملل متحد به توافق رسيدند

 ميالدی در بلگراد يوگسالوی، به ميزبانی مارشال ١٩۶١ كشور در٢۵بش عدم تعھد، با حضور نخستين اجالس جن

س ئير» جمال عبدالناصر«رھبر غنا، » قوام نكرومه«، رھبر يوگسالوی تشکيل شد که »يوسيپ بروز تيتو«

كنفرانسی در رھبر استقالل اندونزی در » احمد سوكارنو«نخست وزير ھند و » جواھر لعل نھرو«جمھوری مصر، 

  .  موجوديت خود را اعالم كردبلگراد برگزار شد و جنبش عدم تعھد رسماً 

 مدون و يا يك مقر دايمی ندارد و تصميم ھای اصلی نيز در اجالس سران ۀاما جنبش غير متعھدھا، اساسنام

  . شود كشورھای عضو اين جنبش اتخاذ می 

شورھای عضو برگزار می شود و پيش از برگزاری اجالس اين جنبش، ھر سه سال يك بار در سطح سران ك

 ۀ و ھم چنين ھزينئیرياست اين جنبش، امور اجرا.  نيز جلسه ای در سطح وزيران تشكيل می دھد،اجالس سران

  . اجالس در ھر دوره برعھده كشور ميزبان است

 سازمان ١٠ كشور و ١٨چنين مريكای التين و اروپا و ھم افريقا، آسيا، ا عضو از قاره ١٢٠ھم اكنون اين جنبش، 

  .نظير سازمان ملل، سازمان ھمكاری اسالمی و اتحاديه عرب از اعضای ناظر اين جنبش محسوب می شوند

سيس كرده است كه أجنبش عدم تعھد، برای ھماھنگی بين كشورھای عضو خود و اجرای مصوبات، دفتر ھماھنگی ت

 نمايندگان دايم كشورھا نزد سازمان ملل و ھم چنين در  مجمع عمومی سازمان ملل در سطحۀاين دفتر در حاشي

  .  در سطح سران برگزار كرده استجلسه ١۵اين جنبش تاكنون . سطح وزيران خارجه جلسه ای تشكيل می دھد

نمی توانست به عضويت جنبش عدم ) پيمان سنتو(ی بغداد ئايران، پيش از انقالب به علت عضويت در پيمان منطقه 

 سران جنبش عدم تعھد در ھاوانا، عضو اين جلسۀ و خروج از اين پيمان، در ششمين ۵٧اما پس انقالب . تعھد درآيد

  . سازمان شد

 مصر، زامبيا، الجزاير، سريالنكا، كوبا،   خود را به ترتيب در کشورھای يوگسالوی،جلسۀ جنبش عدم تعھد شانزده 

، مصر ) چھاردھمجلسۀ( مالزی، کوبا  فريقای جنوبی،اكلمبيا، ، اندونزی، » نھمجلسۀ( يوگسالوی   نو، زيمبابوه، دھلی

  . خود را در تھران برگزار کرده استين جلسۀو اکنون شانزدھم)  پانزدھمجلسۀ(

 اکنون به يک جريان مرتجع و عقب مگر تا حدودی مواضع مترقی داشت آنسيس أبه اين ترتيب، اگر در ابتدای ت

 نداشته و حتی اعضای آن نيز در ئی اين که قرارھا و قطعنامه ھای آن، جنبه اجرابه عالوه از. مانده تبديل شده است

  . جلسات آن شرکت نمی کنند و اھميتی نيز به تصويب قطعنامه ھا نمی دھند

 حکومت ھای عضو غيرمتعھدھا ھم چون ديگر حکومت جھان، تا خرخره به سيستم سرمايه داری جھانی ۀاکنون ھم

، مستقيما توسط دول ا از حکومت ھای اين جنبش، ھم چون عراق و افغانستان و ليبيحتی برخی. وابسته اند

، »غيرمتعھد«بر اين اساس، سران حکومت ھای جنبش به اصطالح . امپرياليستی و متجاوز به قدرت رسيده اند

 ھای آن ھا سياست ھای به غايت ارتجاعی دارند و ذره ای از انسان دوستی و آزادی خواھی در اھداف و برنامه

  .ديده نمی شود

  ٢٠١٢ دوم سپتامبر -  ١٣٩١ ]سنبله[يک شنبه دوازدھم شھريور

 

 


