
(1391فرصت های کار با غیرمتعهدها )نشریه تجارت، شهریور   

بندی شرقی و غربی و مقاومت فلسفه وجودی جنبش غیرمتعهد و شرایطی که این سازمان در آن به وجود آمد ناشی از بلوک

ها وابستگی داشته خواستند از لحاظ سیاسی و اقتصادی به این بلوکی جهان سومی بود که برای تامین ثبات و امنیت خود نمیکشورها

المللی، ظرفیت جنبش غیرمتعهد با گیری تغییر کرده است. با تغییر مناسبات بینباشند. اما در شرایط کنونی فلسفه سیاسی این شکل

شده است و به همین دلیل لزوم بازنگری در اهداف و ساختار این جنبش بارها یادآوری شده است. اما به  عملیاتیساختار گذشته، غیر

های بالقوه در فضای طور کلی به دلیل ماهیت و نوع کشورهای عضو در این جنبش، این ساختار به میزان قابل توجهی از ظرفیت

ضای اقتصادی، تجاری و بازرگانی را هم داراست. تهران و برگزاری سیاسی کنونی جهان برخوردار است. که قابلیت تسری به ف

سیاسی جنبش های غیرتواند بسترهای مناسبی را برای فعال کردن عرصهشانزدهمین اجالس کشورهای غیرمتعهد در آن، می

هایی فراتر که بتواند استفاده غیرمتعهد ایجاد کند. به ویژه اینکه برای کشور و وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی ایران هم مهم است

توان به جرات گفت که جنبش غیرمتعهد با توجه به نوع کشورهای عضو از بعد سیاسی از اجالس غیرمتعهد داشته باشد. چرا که می

گیری از شان فاصلهالملل است که یکی از اهداف مشترکهای مستقل در عرصه بیندر آن به نوعی، یک پارلمان سیاسی دولت

توان از نهان این پارلمان سیاسی، یک پارلمان اقتصاد خصوصی را استخراج کرد؛ و با ونی آمریکاست. حال با یک ابتکار میهژم

های اجالس تهران این فرصت این فرض که بخش اقتصادی در ایران در سه بعد دولتی، تعاونی و خصوصی فعال ست، در حاشیه

ها و صاحبان صنایع و همچنین ها، تعاونیاتاق بازرگانی تهران، ایران، استان -شان نمایندگان های اقتصادی وباید فراهم باشد تا بنگاه

تواند بتوانند از فضاهای ایجاد شده برای ارتباط با نمایندگان اقتصادی کشورهای عضو استفاده کنند. این شیوه به راحتی می -بازاریان

های اقتصادی در حاشیه این اجالس را باالتر ببرد. دولت هم در کارگروه کارکرد واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کنونی کشور

های وارداتی، بانک مشترک، حتی سبد مشترک ارزی مطرح کند. های پیشنهادی مناسبی را مانند تسهیالت، تعرفهتواند بستهمی

  د کرد.پیشنهادهایی که تسهیالت بهتری را برای اعضای این جنبش در روابط تجاری فراهم خواه

توان در حاشیه اجالس کشورهای غیرمتعهد فراهم کرد که عمالً سبب شود تا اجالس یمردمی م-بعد سومی هم در قالب کلی عمومی

 -عمومی»، «بنگاهی-خصوصی»بعدی در سه شاخه دولتی به حالت سه -بعدی سیاسیسران کشورهای غیرمتعهد از حالت تک

  هیت بدهد.تغییر ما« دولتی -سیاسی»و « مردمی

گیران کالن کشوری مورد توجه قرار بگیرد و در طول سه سال مدیریت بر این جنبش این پیشنهاد اگر از سوی مسووالن و تصمیم

های مهم و جدیدی را نصیب تهران و هم چنین تمام کشورهای عضو این جنبش کند. با این شیوه تواند موقعیتعملیاتی شود، می

  شود.به دیپلماسی عمومی، مردمی و اقتصادی تبدیل می دیپلماسی رسمی و سیاسی

NGO مردمی نقش اصلی را در دیپلماسی عمومی کنند که به معنای واقعی پنجره جدیدی از ها و نهادهای مدنی و فرهنگی ایفا می 

اسی خواهد داشت. در بخش تبادالت را بین کشورهای غیرمتعهد ایجاد خواهند کرد، مناسباتی که تاثیر مهمی حتی بر دیپلماسی سی

ها و بخش خصوصی و تعاونی کشورهای عضو خواهد بود.اقتصادی هم نقش اصلی با بنگاه  

المللی است تا در آنچه مهم است تالش برای قانع کردن اعضای جنبش برای پذیرفتن لزوم تغییرات ساختاری در بنیان این نهاد بین

های جانبی مانند المللی را به وجود آورد. البته در حال حاضر هم چنین گروهروابط بین های جدیدبستر این تغییرات بتوان این فرصت

های کشورهای عدم تعهد( وجود دارد اما باید بتوان هم از این بسترها استفاده ای یا سازمان خبرگزاریهای رسانهنم و ناناپ )همکاری

 کرد و هم بسترهای جدیدی را به وجود آورد.

رسد دیگر معاونت اقتصادی آن منحل شده، عمالً مجری است و بیش از اینکه از این وزارت امور خارجه که به نظر میدر این بین 

دولت و سیاستگذاران حاکمیتی باید متوجه موقعیت منحصر به فرد وزارتخانه انتظار برود که به دنبال طرح این مسائل باشد، کالن

گیری باید توسط بخش ند و پیشنهادهای جدیدی را برای این مجمع مهم، طرح کنند. تصمیمساله ایران در این جنبش شومدیریت سه

های جدید حاکمیتی کشور گرفته شود و حتی در بعد داخلی به بخش خصوصی و اقتصادی و حتی فرهنگی ابالغ شود که از فرصت

 این اجالس استفاده کنند.

تواند به راحتی سیاری برای بخش خصوصی کشور فراهم است و اجالس تهران میالبته با همین ساختار و بستر کنونی هم، درهای ب

های گمرکی، بانکی، ترانزیتی، تجاری و هایی باز برای بخش خصوصی تبدیل کند. همکاریدرهای بسته به روی دولت را به پنجره

هایی توان کمیتهشکل بگیرد. در ایران هم می تواند بین کشورهای عضوهایی است که در بعد اقتصادی میای از جمله موقعیتتعرفه

های تجاری مهم در اتاق بازرگانی ایجاد کرد و آنها را به بخش اقتصادی جنبش غیرمتعهد لینک داد. باید از همین حاال را در بنگاه

ت دنبال کرد و شروع کرد و نخبگان بخش خصوصی و اقتصادی را فعال کرد. موضوع بازار مشترک با کشورهای عضو را با جدی

  های اقتصادی مشترک سوق داد.حتی آن را به موضوع حمل و نقل مشترک و سبد ارزی مشترک و بانک مشترک و سایر همکاری

WTO المللی مانندکنند که با وجود ساختار بینهر چند برخی مطرح می های اقتصادی در قالب جنبش نیازی به ایجاد این فرصت  

خواهد به تجارت جهانی بپیوندد باید اقتصادش از ن تحلیل چندان قابل قبول نیست. چرا که وقتی کشوری میغیرمتعهد نیست، اما ای

ای با ایجاد تنفس های خاصی برخوردار باشد تا بتواند به عضویت این سازمان در بیاید. به عنوان نمونه چین، در یک دورهویژگی

استانداردهای مورد تاکید سازمان تجارت جهانی نزدیک کند تا بتواند به عضویت  اقتصادی، سعی کرد از لحاظ کیفی خود را به سطح



این سازمان درآید. این استانداردها موارد متعددی از قوانین بانکی و پولی گرفته تا موضوعاتی مانند سطوح صنعت، معدن، 

شود. برای رسیدن به این سطح ا شامل میوری رگذاری، رشد اقتصادی و بهرهکشاورزی، کیفیت نیروهای کار، وضعیت سرمایه

شده جهانی نزدیک کرد. به همین دلیل استانداردها باید تمرین اقتصادی داشت و به تدریج سطوح اقتصادی را به معیارهای پذیرفته

D8 فضاهایی مانند جنبش عدم تعهد، اکو و تصادی آماده تواند کشورهای عضوشان را برای رسیدن به این مهارت و توانایی اق، می

برد. حتی صنعت فرهنگی هم باید ها قدرت رقابت کشورهای عضو را هم در منطقه و بازارهای جهانی باالتر میکند. همین فرصت

ایم. اصالح قوانین، تقویت ارزش زی اقتصادی موفق بودهبه سطح قابل قبولی برسد تا بتوانیم در ابعاد مختلف مدعی شویم در بازسا

های مشترکی است که معتقدم جای کی، قوانین تجارت، بهره، امور گمرکی و کیفیت نیروی کار همگی نیازمند همکاریپولی، نظام بان

تواند تمرینی برای رمتعهدها میبینی جنبش غیای یافت. با این پیشمنطقهای و فراهای منطقهتامین آن را باید در همین سازمان

ها تنها منجر به توسعه اقتصادی نخواهد ارت جهانی باشد. از سوی دیگر این همکاریکشورهای عضو جهت پیوستن به سازمان تج

هد هم بر این اصل واقف هستند که تقویت امنیت جمعی برخواهد داشت. کشورهای عضو جنبش غیرمتعشد و توسعه سیاسی را هم در

  ها، پیشرو خواهند بود.ین دست همکاریتک اعضا منجر خواهد شد و مسلماً در اکشورهای عضو به تقویت منافع ملی تک

های تکنولوژی دارند، برخی نیروهای کار ماهر را در های جغرافیایی هستند، برخی مزیتبرخی کشورهای عضو دارای مزیت

ایران هم در تواند در کنار هم مکمل باشد. ها میاختیار داشته و برخی بازارهایی با قابلیت کشش و جذب باال دارند که همه این ویژگی

تواند با بسیاری از این کشورها های خاص است که میاین بین به دلیل شرایط سیاسی و همچنین موقعیت جغرافیایی دارای مزیت

  فصل مشترک اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد.

رد، نبود یک دبیرخانه دائمی برای جنبش عدم رسد برای اجرایی شدن این ایده به طور جد وجود داالبته مشکلی که به نظر می

تواند در لیست پیشنهادهای های جدید این تشکیالت را دنبال کند که این هم میای که بتواند اهداف جدید و فرصتتعهدهاست. دبیرخانه

اش قرار بگیرد.سالهجدید تهران برای این اجالس و مدیریت سه  

های سیاسی، بتوانند به کشورهای عضو بقبوالنند که رم که مسووالن عالوه بر آن دغدغهبا این اوصاف در اجالس تهران، امیدوا

تغییر ساختار ضروری است و شیفت تمرکز از روی مسائل سیاسی به اقتصادی و فرهنگی هم ضروری است و همین اجالس تهران 

تواند نقطه آغاز خوبی برای این موضوع باشد.می  

 


