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   شمس الدين شيتور:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۵

 

  :جنبش عدم تعھد

  جوی قطب نمای تازه و  اتوپی در جست
  

  :معرفی نويسندۀ مطلب 

سی پااليش و اقتصاد رحرفۀ او بر). فرانسه(لی تکنيک الجزاير، استاد ھمکار و مشاور در تولوزاستاد در مدرسۀ پ

استاد باسابقه در . مدير دفتر مطالعات در زمينۀ ارزشھای انرژی فسيلی. نفتی در مدرسۀ پلی تکنيک الجزاير است

نرژی و راھکارھای انرژی در شمس الدين شيتور از بيست سال پيش به بررسی مسائل ا. مدرسۀ مھندسی تولوز

  .آينده پرداخته و در دانشکده ھای فرانسه و الجزاير در سطح دکتری روی موضوع انرژی فعال بوده است

  .استاد شمس الدين شيتور دائما با مرکز مطالعات جھانی سازی ھمکاری داشته است

 

 

  »جنبش عدم تعھد؟ انشعابات تا چه اندازه؟«

  ی غربداوری تحقير آميز از سو

 در بی اعتنائی کامل از ٢٠١٢ گست ا٣٠ تا ٢٨شانزدھمين اجالس کشورھای عضو جنبش عدم تعھد در تھران از 

 رئيس جمھور و ٢٩با اين وجود، . سوی کشورھای غربی و در سکوت رسانه ھای حاکم در غرب  برگزار شد
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بت اين ھمآيش، ايران به مدت سه سال به مناس.  کشور در سطح وزارت در اين اجالس شرکت داشتند١٢٠نمايندگان 

جنبش عدم تعھد، به شکلی که در ويکيپديا توضيح داده شده، . مديريت جنبش عدم تعھد را به عھده خواھد داشت

 سازمان بين ٩ دولت و ١٧( کشور عضو داشته است ١١٨ در سطح بين المللی ٢٠٠٨سازمانی است که در سال 

. که خود را در رابطه با قدرت ھای بزرگ جھانی بی طرف می دانند) دارندالمللی ديگر نقش ناظر را به عھده 

تضمين استقالل ملی، حاکميت، « مطرح شده است ١٩٧٩ھدف اين سازمان  به شکلی که در اعالميۀ ھاوانا در سال 

ر نوين، حفظ تماميت ارضی و امنيت کشورھای عضو جنبش عدم تعھد در مبارزه عليه امپرياليسم، استعمار، استعما

تبعيض نژادی، نژاد پرستی، و ھر گونه تجاوز خارجی، اشغال، سلطه جوئی، مداخله يا برتری جوئی از سوی 

  )١(».قدرت ھای بزرگ يا گروه سياسی، و ارتقاء اتحاد بين ملت ھای جھان سّوم است

ازمان ملل متحد را در مرکز سازمان جنبش عدم تعھد در لوساکا در زامبيا واقع شده، و نزديک دو سوم اعضای س«

، که توسط جمال ١٩۵۶ جوالی ١٩اعالميۀ بريونی در .  درصد از تمام مردم جھان۵۵برمی گيرد يعنی 

عبدالناصر، يوسيپ بروز تيتو، نورودوم سيھانوک و جواھرلعل نھرو پيشنھاد شد، منشأ اين جنبش است که در 

اصطالح . بود که در جھان فرمانروائی می کردندشرايط جنگ سرد، ھدفش اجتناب از منازعات دو قدرت بزرگ 

.  در کلومبو مطرح گرديد١٩۵۴در واقع اختراع وزير ھند جواھر لعل نھرو بود که در سخنرانی سال » عدم تعھد«

فريقائی و آسيائی در آن شرکت ا کشور ٣٠که در مجموع حدود ) شھری در اندونزی(می توانيم کنفرانس باندونگ 

  )١.(اين بود مختصری از تاريخ اين جنبش. ان گام مھمی در ايجاد اين جنبش بدانيمداشتند را به عنو

  

  امروز جنبش عدم تعھد  به چه کار می آيد؟

بايد پرسيد که پس از فروپاشی جبھۀ شوروی، روی کار آمدن تنھا يک ابر قدرت و دکترين نئوليبرال و پيدايش جبھه 

  ه سر می برد و چه معنائی دارد؟ھای نوين، جنبش عدم تعھد در چه وضعيتی ب

اتحاد اين جنبش بر اساس انديشۀ اتحاد برادرانه بين «برای ايو لکوست بنيانگذار مدرسۀ فرانسوی جغرافيای سياسی 

مانند تيتو، ناصر و نھرو پرچمدار ای و مردان سياسی با وجھۀ بين المللی برجسته . کشورھای فقير بنيانگذاری شد

اين جنگ ضربۀ خيلی وخيمی .  دچار شکنندگی شد١٩٧٩با جنگ بين کامبوج و ويتنام در سال اين جنبش . آن بودند

 –ن، پايان يوگوسالوی يپس از فروپاشی ديوار برل. به نظريۀ جھان سّوم وارد ساخت که ديگر چندان معنايی ندارد

نزدھمين اجالس آن در تھران سابق و گسترش جھانی سازی جھان، جنبش عدم تعھد ناپديد شده بود، و تا پيش از شا

تمام نمايندگان کشورھای عضو به . ولی امروز گويا که شاھد باززائی آن ھستيم . در حالت رکود به سر می برد

 مناسباتش با ايران ١٩٨٠تھران رفتند، حتی کشورھائی مانند مصر که از تاريخ قرارداد مصر و اسرائيل در سال 

  .قطع شده بود

بين رئيس جمھور ايران احمدی نژاد و رئيس جمھور ونزوئال ھوگو چاوز وجود دارد به مناسبات ممتازی که 

 ،ی را که از دوران شکوفائی کوبا از دست داده بودندئمريکای جنوبی اجازه می دھد که جااکشورھای 

  )٢(».بازيابند

  

  باززائی جنبش عدم تعھد

اين کشورھا امروز با . ز تشويق کرد تا  به تھران بروداين اجالس دبير اّول سازمان ملل متحد، بان کی مون را ني

مريکائی و اروپائی به حرکت درآمده اند، و با اين اميد که در سازمان ھای تصميم اخواست رھائی از ديپلماسی 
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اين کشورھا خواھان . گيرنده در سازمان ملل متحد سھيم باشند، و جايگاه دائمی در شورای امنيت داشته باشند

ولی بايد . فريقای جنوبی ستون ھای اين جنبش را تشکيل می دھنداامروز ھند و . ی ھستندئ به صنعت ھسته دسترسی

روی ايران نيز حساب کرد زيرا اين کشور، ھمان گونه که در ھمآيش عمومی اين جنبش ديديم، می خواھد جايگاه 

  .بيان مخالفت با غرب باشد

جنبش عدم تعھد بيان خواست بسياری از کشورھا : ت علوم سياسی پاريس ازد يدگاه زاکی الئيدی، از مؤسسۀ تحقيقا

روزھای جنب و جوش . روزھای پر جنب و جوش اين جنبش به پايان رسيده است. در حفظ فاصله از غرب است

 در اجالس الجزاير ١٩٧٣ در سازمان ملل متحد، يا فراخواست ٧٧ ، با ايجاد گروه ١٩٧٠ و ١٩۶٠در سالھای 

اين ھمه . م نوين اقتصاد بين الملل، در سال بعد توسط رئيس جمھور بومدين به سازمان ملل متحد رفتبود، نظ

  . مبارزه تنھا به خاطر رساندن صدای جھان سّوم در صحنۀ بين المللی انجام گرفت

ئز  ھنوز حا– در ھر صورت برخی از نظريات مطرح شده در بطن اين سازمان –با اين وجود، جنبش عدم تعھد 

 بازخوانی مفاھيمی که بنيانگذاران اين جنبش از آن دفاع ٢٠٠٠ و آغاز سالھای ٩٠سالھای . نظر می رسده اھميت ب

مخالفان جھانی سازی، به عنوان مثال، که از برقراری توازن در مناسبات اقتصادی . می کردند، دوباره مطرح شد

  .ھۀ جھان سّومی ھا ھستندبين کشورھای ثروتمند و فقير دفاع می کنند، فرزندان جب

البته چين، ولی ھند، . عالوه بر اين، پيدايش برخی قدرت ھای نوين بيش از پيش در صحنۀ جھانی سنگينی می کنند

فريقای جنوبی و بسياری از کشورھای ديگر به شکل جدی اياالت متحده و ديگر کشورھای غربی را ابرزيل، 

  .متزلزل کرده اند

 شکست خورده بودند، ١٩٧٠ و ١٩۶٠دک در آنجائی که رھبران جھان سّوم در سالھای کشورھای جنوبی اندک ان

جنبش عدم تعھد معنای سياسی کامال مشخص و خاصی را حفظ کرده است، و آن مفھوم نيز چنين «. موفق می شوند

نبش عدم بر اساس تحليل زاکی الئيدی، ج. بيان خواست بسياری از کشورھا در حفظ فاصله از غرب است: است 

تعھد امروز به اين معنا است که مشخصا در دورانی که بيش از پيش به سوی اقتصاد جھانی نيل می کنيم، جھان 

ھر چه بيشتر در جھانی سازی و اقتصاد سرمايه داری پيش می رويم، بيشتر .  در کنار غرب قرار نگيردسوم کامالً 

  ».ور و داوری و انتخاب شخصی برايمان باقی می مانددر چنين جھانی کدام حاشيۀ مان: از خودمان می پرسيم 

ی امروز نھادھا. جھانيان برسانندحال بايد دانست که آيا می توانند صدايشان را از پايگاه جنبش عدم تعھد به گوش 

 که ٢٠به عنوان مثال کشورھای گروه . ديگری وجود دارد که از طريق آن می توانند نظرياتشان را مطرح کنند

 ای از ملت ھای ثروتمند و ملت ھای تازه به ميدان آمده است مانند ھند، چين، کرۀ جنوبی، برزيل، مکزيک مجموعه

عالوه بر اين گروه غير رسمی پنج کشور . يعنی مجموعه ای که امروز اجتناب ناپذير است. و افريقای جنوبی

ست از چين و روسيه و کشورھای توليد فريقای جنوبی، و گروه شانگھای که عبارت اابرزيل، روسيه، ھند، چين، 

سمير امين، روشنفکر مصری، يکی از چھره ھای طيف جھانی سومی و ضد . کنندۀ نفت و گاز در آسيای مرکزی

آن چه حائز اھميت می باشد، فراخواست اين کشورھا در « است و قاطعانه می گويد ۶٠سرمايه داری از سالھای 

و بی اعتبار دانستن حق برخورداری برخی کشورھا که به شکل . سياسی استاحترام به حاکميت ملّی اقتصادی و 

اختياری خودشان را به عنوان جامعۀ بين الملل معرفی می کنند، در اينجا اشارۀ من به سفير اياالت متحده و سفرای 

 عربستان سعودی و قطر» دموکراسی ھای بزرگ«کشورھای اروپائی و دو يا سه ھمکار ديگرشان مانند 

  ).٣(»است
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   مون-معمای بان کی

-تالش کردند تا مانع بان کی) امپراتوری و دست نشانده ھايش( ثابت قدم در ابليس نمائی ايران، کشورھای غربی

او می خواست ايران را از . مون شوند ولی سرانجام او به ميل خود عمل کرد و با نقشۀ کامال روشنی به تھران رفت

رد و ھمان ابيات تکراری را دربارۀ به اصطالح تھديدات احمدی نژاد عليه اسرائيل و ی اش باز دائبرنامۀ ھسته 

مون فرصت مناسبی بود که موضوع ھولوکاست را به –در نتيجه برای بان کی . تخريب اين کشور را يادآور شود

کشور عضو ديگری را تھديد به که ) سازمان ملل متحد( با کشور عضومن قوياً «: عنوان جنايتی شنيع يادآوری کند  

  .»تخريب کند، يا با تفاسير غير قابل قبولی که وقايع تاريخی مانند ھولو کاست را نفی کند، مخالف ھستم

مون آرمان ھای جنبش را به اعضای عدم تعھد يادآوری کرد و اردوی جھانی را برای استقرار -رياکارانه، بان کی

ھای جنبش عدم تعھد دفاع کنيم که صلح و برابری می باشد و بايد برای تحقق اين ما بايد از آرمان « : آن فراخواند 

 او اين جنبش را به عنوان عنصری کليدی در حفظ صلح جھانی معرفی کرد و يادآور شد که ».آرمان ھا بکوشيم

به انضمام شورای جنبش عدم تعھد بايد در ھمآھنگی با سازمان ملل متحد فعاليت کند تا اين نھادھای بين المللی، 

ی ئبه عنوان رھبر کل، دبير اّول سازمان ملل متحد گسترش سالح ھای ھسته . امنيت، بازتاب واقعيت امروز باشد

ايران می تواند نقش سازنده «توصيف کرد، و اضافه نمود که » تھديد بزرگی عليه کشورھای جھان«را به عنوان 

با اين وجود از آزادی عمل اسرائيل در . »ه عھده داشته باشدی بئای در مبارزه عليه گسترش سالح ھای ھسته 

  .ی چيزی نگفتئرابطه با موضوع ھسته 

، )مريکا در شبکه ھای بی بی سی، سی ان ان حضور دارداتحليل گر مسائل ايران و (از ديدگاه کريم سجاد پور

ايران اين طبل «، » شده استظاھرا، اين گونه به نظر می رسد که عمليات ارتباطی تھران موفق«: پژوھشگر 

  ».تبليغاتی را برای تبليغات و حرکاتش در صحنۀ بين المللی به خدمت خواھد گرفت

ولی «. »ھرگز در پی ساخت سالح اتمی نيست«در بازگشائی پنجشنبه، آيت هللا خامنه ای اظھار داشت که ايران 

ر جنبش عدم تعھد درخواست می کند، چگونه می توانيم اين موضوع را توضيح دھيم که آن گونه که منشو

کشورھای دارندۀ بمب اتمی انبارھای خودشان را کاھش نداده اند؟ چگونه اين موضوع را درک کنيم که ايران به 

 کنندۀ اين منشور، امروز زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی، در حالی که ھيچ مدرکی دال بر ءعنوان امضا

يران وجود ندارد، امروز به عنوان تھديد اصلی در مناسبات بين المللی تلقی می شود؟ برنامۀ ساخت بمب اتمی در ا

. »طی اين مدت، کشورھای ديگری که منشور عدم گسترش سالح اتمی را امضا نکرده اند، مشکلی ايجاد نمی کند

 روز پنجشنبه يا جمعه آژانس بين المللی انرژی اتمی در رابطه با ايران،) ھر سه ماه يک بار(آخرين گزارش فصلی 

بايد نشان دھد که ايران توان غنی سازی اورانيوم خود را در سطحی که محدود به اھداف غير نظامی باشد افزايش 

  )۴.(داده است

 در صد از اھالی کرۀ زمين نظريات خودشان را بايد ۶٢ کشور در سازمان ملل متحد، يعنی ١٩٣ کشور از ١٢٠

  مطرح کنند

بانک جھانی، (ھا سياست نظم نوين جھانی را نمی پذيرند که بر اساس چپاول کشورھای ضعيف از وقتی که کشور«

با بازوی مسلحی به نام ارتش ناتو عمل می کند، در اين صورت ) صندوق بين المللی پول، سازمان تجارت جھانی

ط اتحاد جماھير سوسياليستی از سقو. تمام دستگاه ھا برای بی اعتبار ساختن آنھا به حالت آماده باش در می آيند

 عرب و مسلمان  اکثراً –شوروی، جھان ھرگز تا اين اندازه دچار دشواری نبوده و کشورھای عضو جنبش عدم تعھد 
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، و يا به طور کلی دچار ا تا اين اندازه از ھم پاشيده و طعمۀ چپاول نبوده اند، افغانستان، عراق، سودان، يمن، ليبي–

  . ونس، مصرتغيير شده اند مانند ت

رھبر انقالب اسالمی ايران طی سخنرانی به مناسبت گشايش شانزدھمين اجالس کشورھای عضو جنبش عدم تعھد 

دو سوم (به سوی نظم بين المللی نوينی حرکت می کند که جنبش عدم تعھد «اظھار داشت که از اين پس جھان 

اين نظام نوين بايد بر اساس شرکت تمام ملت ھا و . می تواند و بايد نقش نوين خود را به عھده گيرد) جمعيت جھان

  ».مديريت جھان نبايد در انحصار چند کشور غربی باشد. [...] بر اساس برابری در حقوقشان بنيانگذاری شود

سرکوبگر است و «ولی رسانه ھای غربی روی سخنرانی رئيس جمھور مصر تمرکز کردند که گفته بود دولت اسد 

، گست ا٣٠پنجشنبه . مداخلۀ او موجب شد که نمايندگان سوريه جلسه را ترک کنند. »و شدخواستار سرنگونی ا

رسانه ھا «: آميز دانستند لطه انمايندگان حقوق بشر در سازمان ملل متحد گزارشات منتشر شده دربارۀ سوريه را مغ

ول تمام جنايات معرفی ؤ را مس رسانه ھا قدرت حاکم سوريه بايد، رويدادھای سوريه را بازتاب نمی دھند،به شکل

  )۵(».می کنند، در حالی که گزارشاتی که ما در اختيار داريم خالف چنين امری را نشان می دھد

ايران در روياروئی عليه غربی ھا که در صدد منزوی ساختن اين کشور بودند، ھفتۀ گذشته با ميزبانی از نمايندگان 

ه دست آورد، ولی گمانه زنی ھای تحليل گران سياسی تالش ايران  کشور عضو جنبش عدم تعھد يک امتياز ب١٢٠

  .ی به مخاطره انداخته اندئبرای ترميم اعتبار بين المللی اش را در رابطه با پروندۀ ھسته 

 دينا اسفندياری، تحليل گر در بنياد بين المللی تحقيقات ستراتژيک در لندن در پاسخ به آژانس خبری فرانسه، بر اين 

است که ايران عليه غربی ھائی که در صدد منزوی ساختن آن بودند، يک امتياز به دست آورد، چنين رويدادی باور 

به ايران اجازه داد  تا نشان دھد که علی رغم تالش ھای بين المللی برای منزوی ساختنش، ھنوز دوستان و 

ژی اتمی منتشر شد که حاکی از اختالف ۀ اجالس، آخرين گزارش آژانس بين المللی انروحبحدر ب. داردھمکارانی 

  .ی ايران بودئنظر پيرامون برنامۀ ھسته 

ی صلح ئ کشور عضو اعالميۀ نھائی را به تصويب رساندند که عبارت است از حق انرژی ھسته ١٢٠نمايندگان 

انی از ايجاد آميز برای تمام کشورھا، نفی ھر گونه مجازات يک جانبه و نفی تھديد نظامی عليه ھر کشوری، پشتيب

  . يک دولت فلسطينی و ضرورت خلع سالح اتمی

ادامه نخواھد » ابد«ی تا ئ ھسته ألۀاياالت متحده در پاسخ دوباره به ايران اخطار داد که زمان ديپلماسی برای حل مس

  )۶.(داشت

 

  نتيجه 

ختن آن ھستند، و  اجالس جنبش عدم تعھد در تھران برگزار شد، يعنی کشوری که غربی ھا در صدد منزوی سا

  .عادت بدی دارند که به نام تمام جھان حرف می زنند

علی رغم حضور . آشکار بود» اجالس جنبش عدم تعھد«خواست وارد ساختن خسارت به ايران و مخدوش ساختن 

اجالس تھران را . مانند قطر و به ويژه عربستان سعودی» پيشگام در دموکراسی و حقوق بشر«بی موقع کشورھای 

اين توازن تازه متشکل از . يد يک حرکت موفقيت آميز بدانيم زيرا به توازن تازه ای در مناسبات بين المللی انجاميدبا

مرحلۀ تازه ای در سير تحولی جھان چند قطبی است که با سه بار وتوی مضاعف روسيه و چين مانع شد تا اياالت 

  .ديگری به خدمت گيردمتحده شورای امنيت را برای اجرای سياست تجاوزکارانۀ 
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اجالس تھران، علی رغم تمام مسائل و مشکالت، نشان می دھد که جامعۀ بين المللی حقيقی نيز نگران صلح در 

  .جھان، ھمآھنگی و برابری شرافت انسانی نزد تمام مردم جھان است

 تحول يافته، با  عميقاً يم که جھانئ عالوه براين، بايد به روشنی بگو.ولی بينش غرب پيوسته در حال مانور است

، و به ھمين گونه وضعيت ابھام آميز ھند که پيوندھايش نه )کشورھای پنج و گروه شانگھای(پيدايش گروه ھای جديد 

  .به دليل ايدئولوژی آرمانخواھانه بلکه به دليل اقتصادی است

آورد ولی جھان ھنوز از آن چه مسلم به نظر می رسد اين است که ايران در نبرد رسانه ای پيروزی به دست 

  .دستيابی به صلح بسيار دور است

تنھا آرزوی آرمان خواھانۀ اقتصاددانی مانند سمير امين باقی می ماند که ھنوز می تواند تازگی داشته باشد 

برای تحقق آرزومندی ھايشان تنھا بايد روی خودشان حساب کنند، اين تنھا قطب نمای آنھا خواھد » دوزخيان زمين«

  .بود
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