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 مقدمه

در جنبش عدم تعهد يك گردهمايي بين  بلگـراد،در سـرد جنـگ اوجدر مـيالدي 1961 سـال المللي است كـه

شد پايه يوگسالوي سابق، پايتخت  هـاي بلـوك بـه تعهـديو وابسـتگي كه فاقـد بود كشورهايي شاملو گذاري

موبـوده كمونيسـم متحد اردوگـاهنه يعني جهاني بودند نظام قدرت بـه شـمار داري سـرمايه اردوگـاه تحـد نـه

از اين. آمدند مي از 2012 سـالدرو داده اسـت ادامـه خـود فعاليتبه نيز سرد جنگ پايان جنبش پس  بـيش

.است داشته ناظر عضو17و عضو دولت 120

. شـود مـي تشكيل عضو كشورهاياز يكيدر سالسههركه است»سران اجالس« جنبش ركن ترين عالي

و همـاهنگي دفتـر انهيسـال اجـالس كارشناسـان، انهيسال اجالس وزيران، انهيسال اجالساز توانميآنبر عالوه

در جنبشاي دوره هاي نشست. برد نام جنبش ايناي دورهو تخصصي هاي نشست  عمـومي مجمـع حاشـيه نيـز

مي سازمان اين تخصصي هاي سازمان هاي نشستو متحد ملل سازمان .شود برگزار

نه شـرقي«انقالب اسالمي با توجه به اصل روزييپازپس)1979(1357سالدر وري اسالمي ايرانجمه

هاوانـا،در 1979 سـال سران اجالسدر جنبشبه پيوستناز بعد ايران. پيوست تعهد عدم جنبشبه»نه غربي

. اسـت شـتهدا حضـور جنـبش ايـن مختلـف هـاي نشسـت همـهدر بعـد بـهآنازو پايتخت كوبا، شركت كرد

 آگوسـت31و30( 1391 ماهشـهريور10و9 روزهـايدر غيرمتعهـد كشـورهاي سـران اجـالس شانزدهمين

برگزاري اين اجالس يكي از رويدادهاي بزرگ در ديپلماسي بين المللي ايران بـوده.شد گزاربر تهراندر) 2012

م بر اساس رويه. است يزبان اجالس سـران بـه مـدت سـه سـال تـا اي كه در اين گردهمايي وجود دارد، معموالً

مي زاري اجالس سران بعدي رياست اين جنبش را عهدهگبر ايـران از زمـان جمهوري اسـالمي رو، ازاين.ودش دار

در بيانيـه پايـاني ايـن از سوي ديگـر،. رياست اين جنبش را بر عهده گرفت،برگزاري شانزدهمين اجالس سران

و اجـراي مصـوبات جنـبش تأكيـد شـد بر ايجاد ساز)»11«بند(اجالس . وكاري مستحكم براي پيگيري اهداف

. براين اساس جمهوري اسالمي ايران در ابتكاري اقدام به تشكيل دبيرخانه موقت اين جنبش در تهران كرد

كل كشور در دولت دهم تاكنون رديفـي بـا عنـوان 1392راستا، از زمان ارائة اليحه بودجه سال همين در

و اعتبـاري بـه آن تخصـيص يافتـه»جمهوري نهاد رياست«در ذيل» نه جنبش عدم تعهددبيرخا« تعيين شده

مي مختصردر اين گزارشِ. است در اليحـه» تعهـد دبيرخانه جنبش عدم«شود از يك سو، محتواي بودجه تالش

و از سوي ديگر، 1394بودجه سال . مطرح گرددبرخي مسائل مهم مربوط به اين دبيرخانه بررسي شود
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 1394در اليحه بودجه سال تعهد بودجه دبيرخانه جنبش عدم

در(جمهـوري در ذيل بودجه نهاد رياسـت 1393و قانون بودجه سال 1392به مانند قانون بودجه سال 1394در اليحه بودجه سال

 1394اي اليحه بودجه سـال بررسي مقايسه.رديفي جداگانه براي دبيرخانه جنبش عدم تعهد اختصاص يافته است) اليحه4پيوست

ه بودجـ در اليحـه البته دولت دهم.حكايت دارداين دبيرخانه يافته براي از ثابت ماندن رقمِ تخصيصكل كشور 1393سال بودجه با

هـا درمـورد عـدم تعهد در نظر گرفته بود؛ اما با توجـه بـه اسـتدالل را براي دبيرخانه جنبش عدم ميليارد ريال 100رقم 1392سال

و ابهاماتي كه درخصوص نحوه هزينه اين مبلـغ وجـود هاي دبيرخانه با رقم مذكور تناسب حجم فعاليت و مخالفت مجلس با اين رقم

. يافـت اختصـاص ميليارد ريـال بـه دبيرخانـه20، 1393قانون بودجه سالدر. كاهش يافتازسوي مجلس داشت، نهايتاً بودجه آن

و تغييري در آن مشابهي را نيز رقم 1394دجه سالبوحهيال دولت در جدول ذيل اين مقايسـه. به عمل نياورده استتخصيص داده

مي را به .دهد خوبي نشان

 1392در قانون بودجه سال دبيرخانه جنبش عدم تعهدتطبيقي بودجه جدول بررسي

)ميليون ريال( 1394و اليحه بودجه 1393بودجه سال قانونو
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و كامالً داخلي است.1 جمهوري اسـالمي ايـران بـر برهمين اساس با پايان دوران رياست. دبيرخانه جنبش عدم تعهد يك نهاد موقت

الي ازاين. اين جنبش در سال آينده، فعاليت دبيرخانه موقت جنبش عدم تعهد هم در تهران به پايان خواهد رسيد ه بودجـهحرو طبعاً

مي كل كشور آخرين اليحه بودجه 1394الس . شود اي است كه در آن براي اين دبيرخانه اعتبار تعيين

فعاليت مهم دبيرخانه جنبش عدم تعهد در سال آينده مربوط به برگزاري اجالس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو ايـن جنـبش.2

و خارج از اين برنامه هزينـه نگـردد كـه ميليارد ريالي آن بايد20رو اعتبار ازاين. در تهران است ايـن عمدتاً مصروف همين امر شده

و حساسيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي ايفاي نقش نظارتي آنها .باشدمسئله بايد مورد مداقه

ع.3 و بـرا دم تعهد را زيرمجموعه نهاد رياستدولت گذشته دبيرخانه موقت جنبش ين اسـاس در اليحـه جمهوري تعيين كـرده بـود

هـاي مركـز پـژوهش. شـد درج مـي نهـاد ايـن هاي زيرمجموعه كل كشور رديف اعتبارات آن هم در ذيل دستگاه 1392بودجه سال

هـاي فعاليـتنقـرار گـرفتو كاري در حوزه سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در همان زمان نسبت به ضرورت پرهيز از موازي

و وظايف وزارت امـور خارجـه تـذكر الزم را داده بـود حيتاين دبيرخانه در زمره صال كننـده جمهـوري نهـاد هماهنـگ نهـاد رياسـت. ها

آيـد؛ بـر همـين اسـاس، تعبيـه رديـف اختصاصـي بـراي دبيرخانـه جنـبش عـدم تعهـد در ذيـل نهـاد هاي اجرايي كشور به شمار مـي دستگاه

دو رياست ا: بودجهت غيرضروري جمهوري از بر. داشتشدن در تشكيالت اداري ناسازگاريصل تخصصينخست اينكه، با اسـاس قـانون چرا كه

و قوانين موضوعه، وزارت امور خارجه مجري سياست خارجي است ويـژه كشور بـه مشكالتحل بسياري از اينكه، با عنايت به آنكهدوم. اساسي

به در بعد داخلي نيازمند اجراي منسجم سياست خارجي است، موازي ميويژ كاري بـراين اسـاس.شده در دستگاه اجرايي باعث كُندي روند امور
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هـاي ديگـر بـه وزارت امـور تاكيد كرده بود تمامي وظايف اين دبيرخانه به مانند تمـامي دبيرخانـه دولت يازدهم نيز در ابتداي آغاز به كار خود

مج خارجه منتقل خواهد شد تا نوعي همسان و و تشكل المللي اعم از سازمان امع بينسازي در ساختارهاي روابط ايران هـاي غيرسـازماني بـه ها

و فعاليت.وجود آيد هـاي با اين حـال پيگيـري. هاي دبيرخانه به وزارت امور خارجه سپرده شده است خوشبختانه اين امر محقق شده

و مسئوليت مركز پژوهش كارشناسان و شامل امكاناتي كه در ابتداي ها حاكي از آن است كه اين انتقال صرفاً در حوزه وظايف ها بوده

هاي دبيرخانه جنـبش عـدم تعهـد بـه از سوي ديگر عليرغم انتقال مسئوليت. نشده است تأسيس دبيرخانه به آن اختصاص يافته بود

و نـه وزارت خارجـه تعيـين هاي زيرمجموعه نهاد رياست وزارت امور خارجه، اعتبارات آن همچنان در رديف دستگاه شـده جمهـوري

. برانگيز است است كه امري پرسش
المللي در سطح وزراي امور خارجه آن هم در مورد كشورهاي عضو جنـبش عـدم نكته پاياني اينكه بايد توجه داشت كه برگزاري اجالس بين.4

هاي مجلس هـر رو مركز پژوهشينازا. ريال امري دشوار استميليارد20با فراگيري جغرافيايي قابل توجه است تنها با هزينهيتعهد كه جنبش

به ها، اصراري واسطه توجه به اصل جلوگيري از افزايش هزينه چند به عنوان اعتبارات دبيرخانه جنبش عـدم تعهـد نـدارد، براي افزايش اين رقم

شـوراي آن ازسـوي مجلـس در عين حال نظر به برگزاري آبرومندانه اين اجالس به ميزباني جمهوري اسالمي ايـران خواسـتار كـاهش نيـافتن

. اسالمي است


