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  واشينگتن و بازگشت جنبش عدم تعھد 
 

 

رسانه ھای غربی اين اغلب .  برگزار شد٢٠١٢ گست ا٣١ تا ٢۶شانزدھمين اجالس کشورھای عضو عدم تعھد از 

 کشور در آن شرکت ١٢٠با اين وجود، . از ديدگاه آنان اين جنبش ھيچ اھميتی نداشت). ١(رويداد را نديده گرفتند

 بايد فکر کنيم که تمام اين نمايندگان برای آيا واقعاً . داشتند که نمايندگان اکثريت مردم جھان و اقتصاد جھانی بودند

 موار کرده بودند؟ھيچی رنج سفر را به خود ھ

از ديدگاه تاريخی، جنبش عدم تعھد توسط ناصر، نھرو، تيتو، سوکارنو و نکرومه بنيانگذاری شد، و ھدفش تأکيد بر 

طی جنگ سرد، اعضای اين جنبش به . استقالل و حاکميت ملت ھا در روياروئی با منطق اتحاديه ھای نظامی بود

.  اياالت متحده و جبھۀ اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی تعلق نداشتندھيچ يک از دو جبھه، يعنی ھمپيمانان نظامی

ھمان گونه که امپرياليسم شوروی تنھا کشورھائی را که طی جنگ جھانی دّوم توسط ارتش سرخ آزاد کرده بود، 

رياليست تحت قيوميت خود داشت، کشورھای عضو جنبش عدم تعھد می بايستی تنھا با امپرياليسم اياالت متحده و امپ

 عکس، در غالب هھای درجه دّوم فرانسه و بريتانيا روياروئی کنند، ولی از شوروی بيمی نداشتند، بلکه کامال ب

  .موارد با آن اتحاد سياسی نيز داشتند
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بار برای تعيين توافقات، و نه برای تصميم  ھر سه سال يک. عدم تعھد نه سازمان بلکه متشکل کنندۀ يک جنبش بود

  .س عمومی برگزار می کردگيری، اجال

در عمل، دولت ھای کوچک که مجبور بودند بر اساس تمايالت قدرت ھای بزرگ در اجالس عمومی سازمان ملل 

متحد رأی بدھند، با وجود چنين جنبشی آموختند که می توانند در اتحاد با يکديگر موضع گيری مشترکی داشته 

  .رھای دو جانبه تاب بياورندباشند، و به شکلی عمل کنند که در مقابل فشا

با اين وجود پس از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، موضوع کشورھای عضو جنبش عدم تعھد به 

کوبا در .  با شکست مواجه شد٢٠٠۶تالش ھای کوبا برای راه اندازی مجدد آن در سال . خاطرات گذشته پيوست

مبود امکانات مالی، و از سوی ديگر کار شکنی ھای تعدادی از دولت رو شد، از يکسو که اين تالش با دو مانع روب

  .ھای عضو که طی تک قطبی شدن جھان به صف اياالت متحده پيوسته بودند

بيانيۀ نھائی شانزدھمين گردھمآئی مضامين کالسيک اصل حاکميت، خلع سالح و برابری بين ملت ھا را مطرح 

 شورای امنيت در سازمان ملل متحد و کارکرد ماليات سازمان ھای يعنی اعتراض به مديريت جھانی توسط(کرد

بر اين ).  مالياتی که حق رأی يا حقوق ديگری را برای پرداخت کنندۀ اين ماليات مجاز می دارد–مالی بين المللی 

مضامين تازه . ماساس عناصر تازۀ اين بيانيه را بايد به عنوان پشتيبانی بی سابقه از جمھوری اسالمی ايران تلقی کني

ی ئدسترسی به انرژی برای گسترش اقتصادی و به ويژه حق انرژی ھسته : ای که برای تھران اھميت خاصی دارد 

جانبه توسط اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا با نقض منشور سازمان ملل متحد،  صلح آميز، حکم مجازات يک

 آويو و واشينگتن برای حذف مخالفان در سراسر محکوميت قتل ھای ھدف گيری شده در سطح گسترده توسط تل

  .جھان

موفقيت ايران را وقتی می توانيم محاسبه کنيم که به ياد بياوريم که وزير امور خارجۀ اياالت متحده تا چه اندازه 

روی کشورھای شرکت کننده فشار آورد تا نمايندگانشان را نفرستند وتنھا سفرائی را بفرستند که در محل حضور 

با عبور از موانع ايجاد شده توسط اياالت متحده از فردای تاريخ فرار شاه، حدود سی رئيس جمھور و دولت . رنددا

  . وزير امور خارجه با سر پيچی از اوامر اياالت متحده به تھران رفتند٨٠و بيش از 

 او جمھوری رؤسای جمھور پيش از. حضور رئيس جمھور جديد مصر، محمد مورسی بيش از ھمه پر رنگ بود

 است که مناسباتی -  عضو اخوان المسلمين - اسالمی ايرانی را بايکوت کرده بودند، با اين وجود اين محمد مورسی 

مصر نمی توانست اجازه دھد که ايران به . را که از تاريخ انقالب خمينيست متوقف شده بود، دوباره بر قرار ساخت

موظف می دانست که کرسی و جايگاه تاريخی خود را به عنوان عضو تنھائی جنبش را از آن خود سازد، و خود را 

برای ايران شيعی اولويت خاصی وجود داشت که مصر را از رياض آزاد سازد و برای . بنيانگذار آن بازپس گيرد

 البته، سخنرانی رئيس جمھور. تحقق چنين امری حاضر بود که از اختالفاتش با اين اتحاديۀ مسلمان قطع نظر کند

مصر مورسی عليه سوريه موضع تھاجمی داشت و مانع شد که اين مورد در بيانيۀ نھائی منعکس شود، ولی قواعد 

برای ايران پايان يافت و از اين پس روند حاشيه نشين ساختن عربستان سعودی » موانع«: بازی تحول پيدا کرد 

  .آغاز خواھد شد

قم . نی مذھب که در رقابت با يکديگر ھستند ايفای نقش می کندايران از اين پس به عنوان داور بين دولت ھای س

برای دانشگاه األزھر در قاھره نسبت به نظاير آن در عربستان سعودی ارزش ) شھر خاص الھی شناسان شيعه(

المسلمين تا اين جا به شکل گسترده تحت نظر آنگلوساکسونھا بوده و توسط شورای اگر چه اخوان . خاصی قائل است

فريقای اھمکاری خليج تأمين مالی می شدند، ولی در حال حاضر يعنی در دوران به قدرت رسيدنشان در چند کشور 
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 اتحاد عينی که در .شمالی و کسب امکانات مستقل مالی، با نزديک ساختن خود به ايران در پی کسب استقالل ھستند

شرف تکوين است، خالف طبيعت بوده ولی به نفع مردم تمام می شود، زيرا تنش فناتيک رژيم ھای سلطنتی وھابی 

  .را کاھش می دھد

در ھمين روند، تغيير جنبش به يک . اين چرخش ديپلماتيک قدرت فوق العاده ای برای جنبش عدم تعھد ايجاد می کند

جمھوری اسالمی ايران بی آن که منتظر نتايج اين بحث باقی . داف آينده تبديل شده استسازمان تمام عيار به اھ

متشکل از » تروئيکای«اين دفتر توسط . بماند، يک دفتر موقتی برای مديريت سه سال آينده را راه اندازی کرد

المللی شناسانده است اداره می ايران و مصر و البته ونزوئال که خود را به عنوان فعال اجتناب ناپذير مناسبات بين 

  .شود

، و در عين حال نمايندگان سه نوع شيوۀ زندگی اجتماعی )مريکاافريقا، اآسيا، (اين سه دولت نمايندگان سه قاره 

  ).انقالب معنوی، پذيرش سرمايه داری ليبرال، سوسياليسم در قرن بيست و يکم(مختلف ھستند 

 به د برای آيت هللا علی خامنه ای فرصتی را فراھم ساخت تا رسماً گشايش اجالس کشورھای عضو جنبش عدم تعھ

خودتان را از نفوذ اسرائيل آزاد سازيد و از منافع خودتان دفاع کنيد، با پشتيبانی از : اياالت متحده توصيه کند 

  . جنايات اسرائيلی ھا خودتان را بی اعتبار نسازيد

 ۀۀ مرکز فرماندھی نيروھای نظامی اياالت متحده در يک مصاحبو چند ساعت بعد ژنرال مارتين دامپسی فرماند

ی در پاسخ به او، پس از انتقاد و بيھوده دانستن تمايل اسرائيل برای بمباران مراکز توليد ئی در لندن، گوئرسانه 

واشينگتن ی در ايران، اظھار داشت که اگر تل آويو دست به چنين کاری بزند انتظار نداشته باشد که ئانرژی ھسته 

  .در چنين جنايتی پشتيبانی کند

 ، يک مقام عالی رتبۀ اياالت متحده ھشدار می دھد ١٩۵۶برای نخستين بار از تاريخ گسيل نيرو به سوئز در سال 

  .که اياالت متحده از ماجراجوئی ھای بعدی دولت صھيونيستی پشتيبانی نخواھد کرد

ژيک، واشينگتن بازگشت ايران  به صحنۀ بين المللی و جنبش عدم با اعالم اين چنينی در رابطه با تحوالت سترات

  .تعھد را بازشناسی می کند

 تی يری ميسان

 

  پی نوشت مترجم

ولی رسانه ھای اپوزيسيون انيرانی اگر چه اين رويداد را نديده نگرفتند ولی به شکل پراکنده در انترنت  مقاالتی ) ١

 بر نبود دقت کافی و بی حوصلگی و ناآگاھی و جزئی نگاری رايج در پيرامون اين موضوع منتشر کردند که گواه

اين طيف به اصطالح اپوزيسيون انيرانی بود که از محتوای چنين رويدادی عرضه کردند، و آن را به عنوان 

  .  شکست، اّما، تنھا به اين دليل که آنھا می گويند–شکست برای جمھوری اسالمی دانستند 

به شکل ضمنی به چشم انداز ...  مانند بھرام رحمانی، عطا ھودشتيان و محسن قائم مقام بی گمان نويسندگانی

انتظارات رسانه ھای حاکم غربی و طرفداران غرب امپرياليستی در طيف اپوزيسيون انيرانی پاسخ گفتند، و بی 

زه ای را بھانه کنند و مثل گمان ھمين تحليل ھای دور از واقعيت برای اپوزيسيون انيرانی کافی بود تا  موضوع تا

وليتی و از سر سرسپردگی و احتماال از سر اميد واھی به قصر طالئی در حکومت دست ؤبی مسھميشه از سر 

چرا که چنين مقاالتی، از ديدگاه من، اگر نه صد در صد، . نشاندۀ آينده در ايران بر اسب خيالی خودشان سوار شوند
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 مفھوم واقعی اپوزيسيون انيرانی مقاله و نگرش انتقادی و حقيقت جويانه به درصد ادبيات سياسی ٩٩ولی دست کم 

 مشخص و روشن بوده و در خارج از اين و آن ء است، شيئی که محتوای آن از پيش کامالً کلمه نيست، بلکه شی

که کسب مھم نيست که دروغ باشد، ھمين که ضد جمھوری اسالمی باشد کافی خواھد بود «مقاله واقع شده، و حتی 

 و از جمله نتايج بيمارناک آن، دست کم از ديدگاه - در اينجا ما مستقيما با مقولۀ دروغ رسانه . »اعتبار کند

  . روبرو ھستيم–) پسيکوز(روانشناختی فردی و جمعی 

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه پيش از اين دربارۀ اين موضوع منتشر کرده است

  جوی قطب نمای تازه و اتوپی در جست: جنبش عدم تعھد : شمس الدين شيتور) ١

http://www.afgazad.com/Siasi-12/090512-T-HM-Jonbeshe-Adame-Ta-Aahod.pdf  

  

  کشيدۀ جانانه توی صورت امپرياليسم غرب؟... اجالس جنبش عدم تعھد در تھران: امين حطيط )٢

http://www.afgazad.com/Siasi-12/090412-T-HM-Ijlaas-Adame-Ta-aahod-Dar-Tehran.pdf  

  

 

 

"Sous nos yeux"  

Washington prend acte du retour des Non-Alignés 

par Thierry Meyssan  

Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 11 septembre 2012 

http://www.voltairenet.org/Washington-prend-acte-du-retour  

  »زير چشمان ما«
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