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  ...اجالس جنبش عدم تعھد در تھران

  کشيدۀ جانانه توی صورت امپرياليسم غرب؟
 

  

، يوسيپ بروز تيتواز راست به چپ . ١٩۶١ سال -سران شرکت کننده در اولين اجالس جنبش عدم تعھد در بلگراد

  کرومهقوام ن، جمال عبدالناصر، احمد سوکارنو

 جواھر لعل نھروو  

 

 کند از ديدگاه لوران فبيوس، وزير امور خارجۀ فرانسه، ھر فرد سوری که از مقامات دولت سوريه دفاع 

خواھد بود، و جنگ اعالم نشده توسط تروريست ھا نيز انقالب شکوھمندی است که بايد از آن تقدير به » گناھکار«
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...! »بايد حساب پس بدھد«ھر يک از اھالی سوريه که از دولت دفاع می کند نه تنھا گناھکار است بلکه ...عمل آورد

  ...و بر حسب اتفاق در تلويزيون فرانسه شنيديم به شکل پراکنده ٢٠١٢ گست ا٣٠اين جمالتی است که 

 وقتی آقای خصوصاً ...بر حسب اتفاق، زيرا از صبح تا شب، شنيدن دروغگوئی ھای اختياری قابل تحمل نيست

وزير پس از به گريه انداختن عوام الناس، با واژگون ساختن نقش، ورد جادوئی اش را بر زبان جاری می سازد و 

  . »!نمی تواند بگويد که نمی دانسته استکس  ھيچ«: می گويد 

 مخالف باشند يا وفاداران ناب به واقعيت سوريه خيلی بيشتر از ،ی وطن پرستسوری ھا! آنھا می دانند...ی وزيرآقا

ت فرانسه يھيچ موردی آنھائی را که مل...تندشما آگاه ھستند، و به سوريه و فرانسه نيز به اندازۀ خود شما وفادار ھس

ھيچ موردی ... اساس توصيه ھای شما الزاما به کشور مبدأ خودشان خيانت کنندهاند مجبور نمی سازد که بگرفته 

مضافا بر اين که . بپيوندند» مخالفان ساخت فرانسه«آنھا را مجبور نمی سازد که به عروسک ھای خيمه شب بازی 

در » سياست امور خارجۀ شما«نوشته اند که برخی از مقامات برجستۀ اين کشور بی آن که پرده پوشی کنند آشکارا 

واقعی خالف نگرانی ھائی » جامعۀ بين الملل«جھت مخالف منافع و ارزش ھای فرانسه حرکت می کند و اکثريت 

را نمی گويند و آن را به اطالع شما نيز می » کس نمی تواند بگويد که نمی دانسته است ھيچ«که شما اعالم کرده ايد 

  .رسانند

» مسائل سوريه« برای گردھمآئی پيرامون گست، ا٣٠ين ھفتۀ رياست فرانسه  در شورای امنيت،  تاريخ از نخست

 از تاريخی که آقای هدر نتيجه بايد پرسيد با وجود تسريع رويدادھا و تحوالت وضعيت سياسی و به ويژ. تعيين شد

لح آميز در بحران سوريه به او جوی راه حل ص و نان از مأموريتی که سازمان ملل متحد برای جستعکوفی 

چرا فرانسه اين ھمه تأخير داشته و چنين تاريخی را برای گردھمآئی تعيين ... دادء استعفاواگذار کرده بود اجباراً 

  کرده است؟

فرانسه نه تنھا با » بحران سوريه«پيش از اين که به اين پرسش بپردازيم الزم به يادآوری است که از آغاز 

نقش اّول را به » مخالفان سوريه«برای به اصطالح » کشور ميزبان«مام سطوح، بلکه به عنوان مداخالتش در ت

 فرانسه به عنوان کشور ميزبان اپوزيسيونی است که در خود سوريه مرتکب اعمال و مشخصاً . عھده داشته است

اياالت متحده، [شور ديگر در واقع دولت فرانسه به ھمکاری چھار ک...تروريستی و بی خانمان شدن مردم شده اند

مشوق اعمال تروريستی در سوريه بوده و به ھدف روی کار آوردن دولتی که تابع ] ترکيه، عربستان سعودی و قطر

گوی ملّی بين اھالی  و  اساس گفتهغرب و به طريق اولی دست آموز فرانسه باشد، از ھر گونه راه حل سياسی ب

  .سوريه جلوگيری کرده است

 فرانسه به تنھائی برای مداخالتش در امور داخلی سوريه زمان بندی نمی کند، بلکه در ھمآھنگی روشن است که

 را تعيين کرده و در ٢٠١٢ گست ا٣٠ازھمين رو . است» جبھۀ مخالفان سوريه با مديريت اياالت متحده«کامل با 

  . را برای چنين انتخابی بازشناسی کنيماساسینتيجه ما می توانيم دو دليل 

نخستين دليل مرتبط است به خواست آنھا برای آماده سازی فضای بين المللی به ھدف تصويب قطعنامۀ شورای .١

امنيت جھت دستيابی به اھداف اصلی شان در سوريه و در منطقه، پس  از برطرف ساختن موانعی که وتوی چين و 

به ھمين علت است که . ت مواجه ساخته بودروسيه طرح آنھا را برای قانونيت بخشيدن به مداخله در سوريه با شکس

 توسط ترکيه مصيبت خوانی ھای بشر دوستانه شان را آغاز کردند و خواستار ةً ھريک از اين پنج کشور، و مقدم

فراخوان » دولت موقت«شدند و ھم زمان برای تشکيل » مناطق امنيتی برای تروريستھا«مناطق حفاظت شده و يا 

  !شان را نيز برای بازشناسی آن اعالم نمودندصادر کردند و آمادگی خود
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ولی با اين ھمه، گروه ھای خرابکار از ادامه و تکرار کشتارھای بھيمی بی سابقۀ خود را در چندين منطقۀ سوريه، 

يعنی موضوعی که در ھر صورت نظريات . توقف نکرده اندر داريا و جرمنا در نزديکی دمشق خصوص ده ب

  :در واقع .  را تغيير نخواھد دادديدبانان خردمند و عادل

بی فايده نيست تا يادآوری کنيم که روسيه و چين در نفی ھر گونه ...در مورد داالن بشردوستانه، منطقۀ امنيتی.١.١

، ھيچ گونه راه حلی را که حاکميت دولت »اعالميۀ ژنو«و  با پشتيبانی از ) ١(مداخله در سوريه پافشاری می کنند

در نتيجه، اصرار در ايجاد چنين مناطقی، خارج از شورای امنيت، يعنی جنگ . گيرد نمی پذيرندسوريه را نديده ب

عليه سوريه توسط ھمين گروه و توسط ناتو که با ترديدھای آن در بر پا کردن جنگ نوين ديگری آشنا ھستيم، و به 

ليه سوريه، آمادگی صريح خصوص از وقتی که ايران، در صورت جنگ عه ھمين گونه کاستی ھای نظامی آن، ب

بر اين اساس است که بيانات رئيس جمھور سوريه و متحدان او برای ما . خود را برای مداخله اعالم کرده است

و ھر شکل ديگری که آن را بنامند، » منطقۀ امنيتی«بودن ترفند » غير واقعگرا«روشنتر می شود، وقتی که از 

  .حرف می زنند

که فرانسه روی آن اصرار می ورزد و با عجله به تدارک آن پرداخته و تصور می » دولت موقت«در مورد .٢.١

که حتی قادر نبودند در مورد تشکيل شورای واحد به توافق برسند، در » رنگين کمان اپوزيسيون سوريه«کند که 

چنين دولتی بی گمان، بی کشور، بی . ار نيست بتواند در سوريه دولت تشکيل دھداتحادی که از ھيچ قدرتی برخورد

در . را با خود خواھد داشت» ی تحت فرمان شرکت ھای چند مليتیتروريست ھا«رت خواھد بود و تنھا ملت و بی قد

  .نظر می رسد که پيشنھادات قبلیه نتيجه، چنين خواستی به ھمان اندازه نامؤثر و غير واقعی ب

 پيش از ھر گردھمآئی در است که ظاھراً » تداوم کشتار«تنھا موضوعی که باقی می ماند، بازی با کارت .٣.١

شورای امنيت در مورد سوريه برنامه ريزی شده و آن را به دروغ به ارتش رسمی و مقامات سوريه نسبت می 

مند از دور خارج شده است، در حالی که روشن است که اين کارت سوخته و از ديد بسياری از کشورھای قدرت...دھند

  .نون ھستندظيم شده و بيش از پيش به يکديگر مجھان مشخصا به دو قطب تقس

 گست ا٣٠فرانسه با انتخاب روز . دومين دليل مرتبط است به خواست آنھا برای خسارت وارد کردن به ايران.٢

شانزدھمين گردھمآئی جنبش عدم تعھد در تھران برای گردھمآئی در شورای امنيت، در واقع در پی مخدوش ساختن 

ی در تھران کشيدۀ ئحساس کردند که موفقيت اين گردھمآزيرا از وقتی که فرانسه و ھم پيمانانش به روشنی ا .بود

 ايران را به جنگ تھديد خصوص به صورت اياالت متحده خواھد بود که دائماً ه جانانۀ ايران به صورت غرب و ب

 پی منزوی ساختن اين کشور در عرصۀ بين المللی بوده و عالوه براين به بھانۀ دائمی بلند پروازی کرده و دائما در

ولی با وجود . ھای اتمی که صلح جھانی را به مخاطره انداخته، محاصرۀ بسيار سختی را به ايران تحميل کرده است

ندارد، و با وجود تمام تالش ھائی که ی چنين جنبشی وجود ئی غربی نسبت به اين رويداد که گوتحقير رسانه ھا

غربی ھا با اعمال فشار روی برخی کشورھا و کاشتن بذر نفاق بين کشورھای شرکت کننده، برای جلوگيری از اين 

گردھمآئی به عمل آوردند، اجالس جنبش غير متعھد ھا در تھران يک موفقيت بود زيرا به نتايج خاصی رسيد که در 

   :اينجا توضيح خواھم داد
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خصوص پس از مرگ سه تن از ه ب» جنبش عدم تعھد«بازگرداندن تعادل بين المللی پس از گردروبی از .٢.١

بازگرداندن تعادلی که . و فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی] ناصر، تيتو و نھرو[رھبران تاريخی آن 

ضوع با سه بار وتوی مضاعف روسيه و چين متشکل کنندۀ مرحلۀ نوينی در ايجاد جھان چند قطبی است و اين مو

شد تا يک بار » شورای امنيت«آشکار تر می گردد و می بينيم که چنين موردی مانع اياالت متحده در استفاده از 

وتوی مضاعف روسيه و چين اياالت متحده را به واپس نشينی و .  درآوردءديگر سياست تجاوزکارانه اش را به اجرا

طرح ھايش واداشت، به شکلی که برای پنھان ساختن شکستش و برای آن که نشان دھد که ھنوز نااميدی در اجرای 

  .را راه اندازی کرد» اجالس سازمان ملل متحد«را در دست دارد، » جامعۀ بين الملل«کنترل 

ردگرايانه  کشوری که در تھران گردھم آمده بودند پيرامون تصميمات عادالنه و خ١٢٠بازگرداندن تعادل به خواست 

ه اغراق آميز نخواھد در نتيج. برای منافع تمام مردمان و به دور از فرامين تنھا ابر قدرت اياالت متحده ممکن گرديد

به ابتکار ايران است که بی گمان آغاز » باززائی جنبش عدم تعھد«يم که شانزدھمين اجالس عدم تعھد ئبود اگر بگو

  !نظم نوين ديگری در جھان خواھد بود

ی که با اين کشور دشمنی می ورزند، با ئرۀ برخی کشورھای غربی و رسانه ھاايران علی رغم منطق مسخ.٢.٢

  .ميزبانی از تمام کشورھای جھان واقعی جای خود را در کاروان ملت ھا و جامعۀ بين الملل بازيافت

شورھای خارجی با انقالبی روشنگری تازه دربارۀ واقعيت کشوری مسلمان که به دور از فرمانبرداری از ک.٣.٢

 استقالل خود را تضمين کرد و ثروت و توانائی ھايش را در خدمت برنامه ھای ملی انکار ناپذير قرار *پيروزمند

  .يعنی موضوعاتی که موجب افتخار ايرانيان است. داد

. کن خواھد بودجوی صادقانه برای راه حل بحران سوريه تنھا با احترام به خواست مردم سوريه مم و جست.٤.٢

تنھا مردم سوريه که در استقالل کامل از ترکيبات دولتی که روی تانک ھای قدرتھای خارجی به قدرت نرسيده 

اجالس جنبش «تصويب موضوعی به اين سادگی در . قابليت تصميم گيری در اين زمينه را دارا می باشند... است

  .پيروانش را در سازمان ملل متحد به شکست واداردمی تواند تمام نقشه ھای اياالت متحده و » عدم تعھد

مقاومت در مقابل حاکميت اياالت متحده و استعمار غرب بيش از پيش کارکرد نھادھای بين المللی و بازسازی .٥.٢

با آگاھی به چنين اموری، حتی اگر بازسازی به اين زوديھا امکان . را زير عالمت سؤال برده است... شورای امنيت

باشد، مانع نيست که شانزدھمين اجالس جنبش غير متعھد ھا که دو سوم کشورھای جھان را تشکيل می دھد به پذير ن

 و با خواست مبرزه طلبيدهسوی چنين ھدفی نيل می کند، يعنی موضوعی که غرب و به ويژۀ اياالت متحده را به 

  .جامعۀ بين الملل که خواھان عدالت و ثبات است مواجه می سازد

که در تھران برگزار شد مرحله ای تازه از پيروزيھای » اجالس جنبش عدم تعھد«يم که ئوانيم بگور کلی، می تبه طو

ايران و ھم پيمانان آن می باشد که با جمع بندی با مراحل پيشين، توھينی برای غرب است که در وضعيت شکست 
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ان است که ثبات و تعادل بيشتری را نويد می خورده به سر می برد، و در عين حال سرآغاز نظم نوين ديگری در جھ

  !دھد و در نتيجه خارميانه نيز به مردم آن تعلق خواھد داشت
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