يكي از اهداف مهم كميسيون استفاده از ظرفيت علمي انجمن ها در سطح بين الملل و ارتقاء جايگاه بين المللي
كشور مي باشد .يكي از راههاي توسعه روابط بين الملل انجمن ها ،همكاري با مراكز و مجامع بين المللي
مي باشد .يكي ديگر از اين مراكز ،جنبش عدم تعهد مي باشد.
جنبش عدم تعهد در سال  ۱۶۹۱ميالدي ( ۱۴۳۱خورشيدي) با هدف وحدت ميان كشورهايي كه نه در اردوگاه
كمونيسم و نه در اردوگاه سرمايهداري (امپرياليسم) ،قرار داشتند ،و بر پايه اصول احترام به تماميت ارضي و حاكميت
ملي كشورهاي عضو ،عدم تجاوز ،عدم دخالت در امور داخلي يكديگر ،برابري و امتيازات متقابل و همزيستي مسالمت
آميز تشكيل شد .اين تشكل به عنوان يك تشكل مهم بينالمللي ،يكي از مجموعههاي تأثيرگذار
برروند تحوالت جهان است .اين جنبش به مثابه نشانهاي از پايان دوران استعمار ،اعالم مخالفت با پذيرش
سلطه قدرتهاي بزرگ و تريبوني آزاد براي اعالم نظرات و مواضع كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بود و
عضويت در آن به منزله دستيابي به استقالل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،علمي و فرهنگي به شمار ميآمد۱۲۱ .
كشور جهان از آسيا ،آمريكاي التين و اروپا از جمله ايران كه تقريباً بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل متحد را
تشكيل ميدهند ،عضو جنبش عدم تعهد ميباشند و عالئق سياسي ،اقتصادي ،علمي و فرهنگي كشورهاي در حال
توسعه را در سطح جهاني نمايندگي ميكنند .شايد بتوان گفت جنبش عدم تعهد يكي از مفيدترين سازمان هاي بين
المللي است كه ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي به عضويت آن درآمده است.غير متعهدها داراي اساسنامه مدون
و يا يک مقر دائمي نيست .تصميمات اصلي نيز در اجالس سران كشورهاي عضو اين جنبش اتخاذ ميشوند .اجالس
سران غير متعهدها هر سه سال يكبار برگزار ميشود .سمت رياست جنبش عدم تعهد نيز هر دوره به كشور ميزبان
اجالس سران واگذار ميشود .شانزدهمين اجالس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد ( 5تا  01شهريور
 )10به ميزباني جمهوري اسالمي ايران در تهران برگزار و رياست جنبش براي مدت سه سال از
مصر به ايران واگذار شد .برگزاري اجالس در تهران به دليل شرايط خاص جنبش عدم تعهد و سياستهاي
كالن جمهوري اسالمي ايران از اهميت و جايگاه ويژهاي در ديپلماسي و روابط خارجي كشور برخوردار است .اهم
مواضع جمهوري اسالمي ايران كه در سخنراني هاي مقامات رسمي كشور در اجالس هاي سران اين جنبش تبلور
يافته است عبارتند از :درخواست براي ارتقاي نقش جهاني جنبش در عرصه بين المللي با هدف تحقق
تساوي حقوق در عرصه بين المللي ،نياز به تجديدنظر در اصول جنبش به منظور تكميل فلسفه وجودي جنبش عدم
تعهد با توجه به مقتضيات و تحوالت جهان معاصر ،حركت جنبش به سوي جنبه ايجابي و نقش آفريني و رهبري در
جهان معاصر ،لزوم تقويت هويت جنبش براساس صلح ،معنويت و محبت و تحقق آرمان هاي بشري براي غلبه بر
ناامني و تبعيض و بي ثباتي ،تالش براي تصحيح روندهاي يكجانبه گرايانه و تبعيض آلود موجود ،تقويت جنبش

غيرمتعهدها از طريق تعامالت فرهنگي و سياسي اعضاي جنبش ،فعال تر كردن اركان جنبش ،توجه به ظرفيت هاي
باالي سياسي و توسعه صلح و آرامش ،بازنگري كلي در اهداف و ساختار شوراي امنيت سازمان ملل و تحقق عضويت
دائم داراي امتياز وتو در شوراي امنيت بر مبناي گفتمان عدالتخواهي.
رهبر معظم انقالب در اجالس غيرمتعهدها فرمودند :شرائط گيتى حساس و جهان در حال گذار از يک پيچ
تاريخىِ بسيار مهم است .انتظار ميرود كه نظمى نوين در حال تولد يافتن باشد .مجموعه غيرمتعهدها حدود دو سوم
اعضاء جامعهى جهانى را در خود جاى داده است و مي تواند در شكلدهى آينده نقشى بزرگ ايفاء كند .تشكيل اين
اجالس بزرگ در تهران نيز خود حادثهاى پرمعنا است كه بايد در محاسبات به كار آيد .ما اعضاء اين جنبش با
همافزائى امكانات و ظرفيتهاى گسترده خود مي توانيم براى نجات جهان از ناامنى و جنگ و سلطهگرى ،نقشى
تاريخى و ماندگار بيافرينيم .اين مقصود فقط با همكاريهاى همهجانبه ما با يكديگر امكانپذير است.
بي شک انجمن هاي علمي با توجه به رسالت و مأموريت خود در حوزه علم و دانش و با توجه به
ظرفيت و توانمنديهاي باالي علمي و تخصصي و بهره مندي از حضور نخبگان علمي و متخصصين صنايع كشور و با
در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب بايد با اتخاذ راهبردهاي اصولي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت برقراري،
گسترش و تقويت همكاري و ارتباطات علمي بين المللي با مراكز علمي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد
و ايجاد اتحاديه هاي علمي و سربلندي ايران اسالمي گام هاي موثري بردارند.

