
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 در سالن اجالس سران  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 951

 

 اجالس سران

 تعریف اجالس سران-1-1
 سال در که است المللیبین سازمان یک تعهد عدم یا غیرمتعهدها جنبش

 تأسیس یوگسالوی، پایتخت بلگراد، در سرد جنگ اوج در میالدی ۱۶۹۱

 جهانی نظام قدرت هایبلوک از یکهیچ به که شدمی کشورهایی شامل و شد

 داشته قرار کمونیسم اردوگاه در نه یعنی نداشتند تعهدی و وابستگی

 پایان با سازمان این. داشتند تعلق داریسرمایه اردوگاه به نه و

 مجموع در ۲۱۱۲ سال در و داده ادامه خود فعالیت به نیز سرد جنگ

 .استداشته ناظر عضو ۱۱ و عضو دولت ۱۲۱
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 تیتو بروز یوسیپ ابتکار به زیادی حد تا گروهی چنین تشکیل ایده

 جمال غنا، جمهوررئیس نخستین نکرومه قوام یوگسالوی، جمهوررئیس

 نخست اولین نهرو لعل جواهر مصر، جمهور رئیس دومین عبدالناصر

 گرفته شکل اندونزی جمهوررئیس نخستین سوکارنو احمد و هند وزیر

 سال در که بود شخصی نخستین نیز هندی دیپلمات منون کریشنا. بود

 این به اشاره در را اصطالح این متحد ملل هاینشست از یکی در ۱۶۹۱

 .برد کار به نظریه

 تاریخچه اجالس سران-1-2
 سال -بلگراد در تعهد عدم جنبش اجالس اولین در کننده شرکت سران

 جمال سوکارنو، احمد تیتو، بروز یوسیپ چپ به راست از. ۱۶۹۱

 نهرو لعل جواهر و نکرومه قوام عبدالناصر،

 به بعدها که کشورهایی میان همگرایی ایجاد برای تالش نخستین

 شهر در باندونگ کنفرانس در ۱۶۹۹ سال در شدند، معروف غیرمتعدها

 و عبدالناصر جمال نهرو، لعل جواهر. شد انجام اندونزی باندونگ

 در اندونزی و مصر هند، کشورهای حکومت وقت رؤسای سوکارنو احمد

 این چون. کردند مطرح را سازمانی چنین تشکیل اندیشه اجالس این

 بینی جهان تأثیر تحت دادمی رخ هند استقالل از بعد کمی اتفاق

 .داشت قرار نیز گاندی ماهاتما

 

 بروز یوسیپ مارشال حضور با تعهد عدم سران اجالس اولین ۱۶۹۱ در

 رئیس عبدالناصر جمال غنا، رهبر نکرومه قوام یوگسالوی، رهبر تیتو

 رهبر سوکارنو احمد و هند وزیر نخست نهرو لعل جواهر مصر، جمهور

 یوگسالوی کشور در بلگراد شهر در که کنفرانسی در اندونزی استقالل

 .کرد اعالم را خود موجودیت سازمان این و شد برگزار

 

 جنبش عضو کشورهای سوسیالیسم اردوگاه فروپاشی و سرد جنگ پایان با

 ایجاد که جنبش این وجود دلیل و شده هویتیبی نوعی دچار تعهد عدم

. استرفته بین از بود سرد جنگ دوران ابرقدرت دو بین منفی موازنه

 ضد موازین وارث تعهد عدم جنبش که است این بر فرض را ایعده

 که حالیست در این[ ۱.]است امپریالیستی ضد همان یا آمریکایی

 وابسته را سازمانی چنین وجودی فلسفه سیاسی تحلیلگران از بسیاری

 صحنه در جنبش حضور ادامه برای دلیلی و دانندمی دوقطبی جهان به

 ۱۲۱. بینندنمی سرد جنگ دوران مختصات و معیارها با المللیبین

 ۹۹ و متحد ملل سازمان اعضای سوم دو از بیش تقریبا   که جهان کشور

. باشندمی تعهد عدم جنبش عضو دهند،می تشکیل را دنیا جمعیت درصد

. دارد عهده بر را جنبش این ایدوره ریاست ایران کشور ۲۱۱۲ سال از



 

 

 با اجالسی در یکبار سال ۳ هر تعهد عدم جنبش عضو کشورهای سران

 .آیندمی هم گرد نام همین

 گردهمایی رهبران آسیایی

گردهمایی رهبران آسیایی هند، اندونزی، پاکستان، بیرمانی 

در کلمبو، پایتخت  ۱۶۹۱آوریل  ۹)میانمار( و سیالن )سریالنکا( در 

سیالن برگزار شد. این گردهمایی نخستین تالش برای همبستگی میان چند 

حلی آید که انگیزه اصلی آن یافتن راهکشور در حال توسعه به شمار می

برای بحران هند و چین بود، اما در جریان کنفرانس، رهبران آسیایی 

ون محکومیت پا را از این مسئله فراتر گذاشته و مسائل دیگری چ

ای، محکومیت استعمار و گسترش دامنه سالحهای اتمی و آزمایشات هسته

امپریالیسم و برای اولین بار مسئله عدم پیوستگی به دو بلوک شرق 

و غرب را در این گردهمایی مطرح کردند، اما بحث جدی و پیگیری این 

لمبو کننده در کنفرانس کمسائل با توجه به تعداد اندک کشورهای شرکت

که همگی جزو کشورهای آسیایی بودند، ممکن نبود چرا که بررسی این 

های گسترده و مشارکت دیگر رهبران کشورهای جهان مسائل به گردهمایی

 ویژه از قاره آسیا و آفریقا نیاز داشت.سوم به

 (۱۶۹۱اصول پانچاشیال )

 ۱۶۹۱آوریل ۱۶دو هفته بعد از برپایی کنفرانس کلمبو در تاریخ 

وئن الی( و )نهرو( رهبران چین و هندوستان برای بررسی روابط چ)

متقابل این دو کشور آسیایی با یکدیگر مالقات کردند. نشست این دو 

 جریان در اما نبود آفریقایی –رهبر در چهارچوب کنفرانسهای آسیایی 

 تعهد عدم جنبش ریزیپی در بعدها که شد مطرح مسائلی آنها مذاکرات

 ارائه مذاکرات این در شده طرح مسئله ترینمهم. شتدا بسیار نقش

د که به عنوان چهارچوبی جهت تعیین بو( پنجگانه) پانچاشیال اصول

روابط حسنه فیمابین دولتها مطرح شد. این اصول در کنفرانس باندونگ 

 نیز مد نظر قرار گرفت.

تعهد اصول پنجگانه که بعدها به عنوان پایه و اساس اندیشه عدم“

 ”:پذیرفته شد عبارت بودند از

 یکدیگر ملی حاکمیت و ارضی تمامیت به احترام ۱٫

 م تجاوزعد ۲٫

 یکدیگر داخلی امور در دخالت عدم ۳٫

 متقابل مزایای و برابری ۱٫

 آمیز مسالمت همزیستی ۹٫



 

 

اصول مذکور در ابتدا محور اصلی همبستگی گروه غیرمتعهدها را تشکیل 

زمان و با افزایش اعضاء، به تدریج بردامنه داد، اما به مرور می

المللی که این اصول و شعارها افزوده شد و به سایر مسائل بین

ها بود گسترش یافت بسیاری از آنها خارج از قلمرو اختالفات بلوک

چنانچه هنگام تنظیم دستور کار نخستین کنفرانس سران عدم تعهد 

 اصول زیر در دستور کار گنجانده شد:

 المللیکیم و تقویت صلح بین* تح

* احترام به حق و تعیین سرنوشت مردم و ملتها، مبارزه با 

امپریالیسم، محو استعمار، استعمار نوین، محکومیت تبعیض نژادی و 

 آپارتاید

 ای* خلع سالح عمومی و کامل و منع آزمایشهای هسته

داخله * مقابله با سیاست زور و تسلط سیاسی و اقتصادی و هر نوع م

 خارجی

* اعتقاد به برابری و تالش برای برقراری صلح در دنیا و مبارزه 

 با تحمیل هرگونه ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی

 کنفرانس بوگور

برپا شد  ۱۶۹۱دسامبر  ۲۶و  ۲۲اجتماع دو روزه بوگور که در تاریخ 

جانبه باندونگ بود. پنج در حقیقت اجالس مقدماتی کنفرانس همه

سیالن، هند، اندونزی و  وزیر آسیایی از کشورهای پاکستان،نخست

بیرمانی در بوگور گردهم آمدند تا مقدمات برپای کنفرانس باندونگ 

وزیران کشورهای را فراهم نمایند. پس از مذاکرات دو روزه، نخست

کشور دیگر آسیایی و آفریقایی دعوت ۲۱ار گذاشتند از مذکور قر

در اجتماع بزرگ باندونگ در اندونزی  ۱۶۹۹نمایند تا در آوریل 

 حضور بهم رسانند.

 باندونگ کنفرانس◊

در باندونگ اندونزی برای اولین بار رهبران کشورهای آسیایی و 

تا  افریقایی از جمله مصر، هند، اندونزی و غنا دور هم جمع شدند

شالوده حرکتی نوین در جهانی را آغاز نمایند که در آن کشورهای 

بردند. کوچک از بیم جنگ و رقابت ابرقدرتها در نگرانی به سر می

سوم تشکیل کشور جهان ۲۶کنفرانس باندونگ با حضور نمایندگانی از 

کنندگان در کنتفرانس سه مسئله عمده را بیش از سایر شد و شرکت

طرفی در ث و بررسی قرار دادند: استعمارزدایی، بیمسائل مورد بح

جهان تحت رقابت دو بلوک و توسعه اقتصادی، گذشته از استعمارزدایی 

مسئله  و توسعه اقتصادی. که اصول باندونگ با آنها شناخته می شد،

 طرفی در این کنفرانس بود.ریزی حرکت بیدیگر پی



 

 

شرح ذیل به تصویب رسید  گانه باندونگ، بهدر این کنفرانس اصول ده

 شود:که امروز از آن به عنوان اصول بنیادین جنبش عدم تعهد یاد می

 تحد.م ملل منشور اصول و اهداف و بشر بنیادین حقوق به احترام ۱٫

 .ملتها همه ارضی تمامیت و حاکمیت به احترام ۲٫

 از اعم ملتها، تمامی برابری و نژادها تمامی برابری شناسایی ۳٫

 .بزرگ و چک کو

 .دیگر کشورهای داخلی امور در مداخله از خودداری ۱٫

 مطابق خود، از جمعی و فردی دفاع در ملتها همه حق به احترام ۹٫

 .متحد ملل منشور با

ودداری از استفاده از ترتیبات دفاع جمعی برای تأمین منافع خ ۹٫

فشار خاص هر یک از قدرتهای بزرگ و خودداری همه کشورها از اعمال 

 برکشورهای دیگر.

 به یا و تجاوز به تهدید تجاوزکارانه، اقدامات از خودداری ۱٫

 .دیگر کشورهای سیاسی استقالل یا ارضی تمامیت علیه زور کارگیری

المللی از طرق مسالمت آمیز، مطابق حل و فصل تمامی منازعات بین.  ۲

 با منشور ملل متحد.

 .متقابل منافع و همکاری ارتقاء ۶٫

 المللی.احترام به عدالت و تعهدات بین.  ۱۱

بعد از کنفرانس باندونگ به غیر از کنفرانس بریونی که در ژوئیه 

با حضور رهبران مصر، هند و یوگسالوی برپا شد، اقدام دیگری  ۱۶۹۹

صورت نگرفت. با وجود این  ۱۶۹۱طرف تا سال برای گردآوری رهبران بی

بران بی طرف به ویژه مارشال تیتو در همین دوران فترت شش ساله، ره

رهبر یوگسالوی به تالش خود ادامه دادند و سرانجام نخستین کنفرانس 

 رسمی عدم تعهد در بلگراد تشکیل شد.

  

 ”تاریخ چه پانزده جلسه برگزار شده جنبش عدم تعهد“

  

 اجالس اول ،یوگسالوی◊

در  ۱۶۹۱نخستین اجالس سران کشورهای غیرمتعهد در اول سپتامبر 

بلگراد تشکیل شد. بنابر شرایطی که برای شناخت کشورهای غیرمتعهد 

کشور برای شرکت در کنفرانس دعوت به عمل  ۲۹تعیین شده بود از 

 تشنجات تشدید و سرد جنگ دوره –المللی آن زمان آمد. جو بین



 

 

سوم را بوجود ها و آغاز جنگ جهانیرد بلوکبرخو بیم – المللیبین

آورده بود، لذا تأکید کنفرانس بیشتر برحفظ صلح و امنیت جهانی و 

المللی بود. اکثریت رفع اختالفات از طریق صلح و همکاری بین

یافته با خاطرات تلخ از کنندگان را کشورهای تازه استقاللشرکت

لیل نسبت به غرب بدبین دادند. به همین داستعمار غرب تشکیل می

 بوده و بیشتر به شرق تمایل داشتند.

 اجالس دوم ،مصر◊

در  ۱۶۹۱اکتبر  ۱۱تا  ۹دومین اجالس سران کشورهای غیرمتعهد از 

کشور شرکت  ۱۱قاهره پایتخت مصر تشکیل شد. در این کنفرانس سران 

یافته تشکیل کرده بودند. اغلب اعضای جدید را کشورهای تازه استقالل

دادند. هدف اصلی کنفرانس بررسی بحرانهای جهانی و چگونگی یافتن یم

 راهی جهت تأمین و استقرار صلح بود.

 اجالس سوم ،زامبیا◊

با آنکه قرار بود کنفرانس سران عدم تعهد هر سه سال یکبار تشکیل 

شود اما به علت اوضاع و احوال جهان، سومین کنفرانس سران شش سال 

از هشتم تا دهم سپتامبر( در ) ۱۶۱۱نی در سال بعد از اجالس دوم یع

کشور عضو تشکیل شد. این کنفرانس  ۹۳لوزاکا پایتخت زامبیا با شرکت 

المللی ضمن پرداختن به مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین

برضرورت استقالل کلیه ملل به خصوص مستعمرات پرتغال در جنوب آفریقا 

صادی از افزایش شکاف میان کشورهای تأکید کرد. در زمینه مسائل اقت

غنی و فقیر اظهار تأسف شد و تنزل سهم کشورهای در حال توسعه در 

 میالدی مورد توجه قرار گرفت. ۹۱و  ۹۱های زمینه صادرات طی دهه

 اجالس چهارم الجزایر◊

در  ۱۶۱۳سپتامبر  ۶تا  ۹چهارمین اجالس سران کشورهای غیرمتعهد از 

کشور بودند و  ۱۹کنندگان در این کنفرانس کتالجزیره تشکیل شد. شر

مصوبات آن در زمینه مسائل سیاسی از جمله تبعیض نژادی در آفریقای 

کره، حقوق دریاها و مواد مخدر بود. در جنوبی، رودزیا، کامبوج،

زمینه مسائل اقتصادی به موضوعاتی چون روابط کشورهای پیشرفته و 

المللی مالی و پولی سیستم بیندر حال توسعه، انتقال تکنولوژی و 

 توجه داشت.

 اجالس پنجم ،سریالنکا◊

پنجمین کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در کلمبو پایتخت سریالنکا 

کشور به عنوان عضو،  ۲۹برگزار شد.  ۱۶۱۹اوت  ۱۶تا  ۱۹از تاریخ 

کشور به عنوان  ۱المللی به عنوان ناظر و سازمان بین ۱۲کشور و  ۶

میهمان در این کنفرانس شرکت داشتند. احتالف نظرهایی که از قبل 

تری به خود در جنبش عدم تعهد موجود بود از این کنفرانس شکل روشن



 

 

کننده به دو گروه تندرو یا مترقی گرفت و به طور کلی کشورهای شرکت

رو نهو میانه رو یا معتدل تقسیم شدند. اگر چه تعداد کشورهای میا

یافته که بیشتر طرفدار غرب بودند زیادتر بود ولی فعالیت سازمان

گروههای تندرو تأثیر زیادی برمصوبات کنفرانس گذاشت. با این همه 

توان نسبتا  معتدل و به دور از تندروی تصمیمات کنفرانس کلمبو را می

دانست. در این اجالس بر سر تصاحب کرسیهای دفتر هماهنگی جنبش عدم 

عضو افزایش یافته بود رقابت ۲۹عضور به  ۱۱عهد که تعداد آن از ت

 شدیدی درگرفت.

 اجالس ششم ،کوبا◊

ششمین کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در روزهای سوم تا هفتم 

چند ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی( در هاوانا پایتخت ) ۱۶۱۶اکتبر 

عضویت جمهوری اسالمی  در این کنفرانس مراحل نهایی“کوبا برگزار شد. 

ایران در جنبش پایان یافت و جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی به 

در جریان این کنفرانس مسائل مهمی ”. عضویت جنبش عدم تعهد درآمد

خاطر امضای چون اوضاع خاورمیانه، پیشنهاد اخراج مصر از جنبش )به

وضاع اقتصادی دیوید با اسرائیل(، عضویت کامبوج و اقرارداد صلح کمپ

المللی مورد بحث قرار گرفت. در هاوانا دو دستگی در میان اعضای بین

کردند که ای کوبا را متهم میجنبش عدم تعهد کامال  مشخص بود. عده

از این رو وقتی  طرفی را مراعات نکرده است،در ریاست کنفرانس بی

ه آمریکا های جمهوری اسالمی ایران علیپیشنهاد پشتیبانی از خواسته

مطرح شد تعدادی از کشورها تأکید کردند که بایستی تجاوزات آمریکا 

به ایران و دخالت نظامی شوروی در افغانستان هر دو با هم در جلسات 

 جنبش مطرح و بررسی شود.

بیانیه پایانی ششمین اجالس سران عدم تعهد  ۱۱۱و  ۱۱۱، ۱۳۶بندهای “

در آنها نسبت به پیروزی به طور کامل به ایران اختصاص یافت و 

تاریخی مردم ایران در سرنگون کردن رژیم پیشین و ایجاد امیدواری 

 برای تمام مردم جهان در به دست آوردن آزادی و تحکیم استقالل خود،

ابراز مسرت شد. در بیانیه پایانی اجالس هاوانا، از قطع روابط 

ان از پیمان ایران با اسرائیل و آفریقای جنوبی، همچنین خروج ایر

 ”سنتو استقبال به عمل آمد.

در اجالس هاوانا پیشنهاد عراق برای میزبانی اجالس هفتم سران بعد «

 »از کوبا مورد تصویب قرار گرفت.

 نو:تغییر محل از بغداد به دهلی*◊

یک سال و نیم پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، وزارت 

سال یادداشت به سفارت کوبا با ار ۱۶۲۲امورخارجه در ماه مارس 

)رئیس جنبش عدم تعهد( ضمن اعالم مخالفت خود با برگزاری اجالس هفتم 

سران عدم تعهد در بغداد خواستار تغییر محل برگزاری اجالس شد. 



 

 

متعاقب آن هیأت جمهوری اسالمی ایران در اجالس وزرای خارجه جنبش 

ح و تهدید کرد عدم تعهد در هاوانا این موضوع را به طور جدی مطر

در صورت برگزاری اجالس در بغداد، جمهوری اسالمی ایران اجالس را 

تحریم کرده و ریاست جنبش را به رسمیت نخواهد شناخت.در کمیته 

سیاسی اجالس وزرای عدم تعهد بحث زیادی در خصوص این مسئله صورت 

گرفت ولی در نهایت به دلیل حمایت برخی کشورها از جمله یوگسالوی 

عراق، گفته شد نظر به اینکه تصمیم برگزاری اجالس در بغداد  از

توسط سران کشورهای غیرمتعهد اتخاذ شده، تغییر آن خارج از حیطه 

اختیارات وزرای خارجه است، لذا نظر نهایی براین قرار گرفت که 

تالش شود هرچه زودتر جنگ دو کشور ایران و عراق خاتمه یابد. در 

زرا همچنین اشاراتی مبنی برتأیید تصمیم اجالس بیانیه نهایی اجالس و

ششم سران در خصوص تعیین بغداد به عنوان محل برگزاری اجالس هفتم 

 وجود داشت.

جمهوری اسالمی ایران به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد و “

های کشورهای عضو عدم تعهد با ارسال یادداشت برای کلیه سفارتخانه

خود را با برگزاری کنفرانس سران در بغداد  در تهران نظر مخالف

 ”.منعکس کرد

هایی از طرف وزارت امورخارجه به منظور ابالغ پیام همزمان هیأت

ریاست جمهوری به کشورهای مختلف اعزام شد. متقابال  عراق نیز برای 

کرد و به منظور تهیه مقدمات حفظ ریاست جنبش بسیار فعال عمل می

ای ر بغداد، اقدام به احداث ساختمان و مجموعهبرگزاری اجالس سران د

نویس با هزینه بالغ بر یک میلیارد دالر کرد. این کشور حتی پیش

بیانیه پایانی اجالس را به سه زبان تهیه و پرچم کشورهای عضو جنبش 

را در بغداد به اهتزاز درآورده بود، اما با ورود نیروهای ایران 

و متعاقب آن حمله ( ۱۶۲۲)ژوئیه به خاک عراق در عملیات رمضان 

های ایران به بغداد وضعیت جدیدی به وجود آمد. با هوایی جنگنده

، (۱۶۲۲توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری اجالس )سپتامبر 

کاسترو رهبر کوبا در ماه اوت پیشنهاد تشکیل اجالس وزرای جنبش فیدل

جالس سران را عدم تعهد و تعیین محل دیگری برای برگزاری هفتمین ا

 مطرح کرد.

با توجه به حوادث فوق و پیگیریهای جمهوری اسالمی ایران، موضوع 

تغییر محل اجالس سران از بغداد به جای دیگر به صورت جدی مورد 

ها که معقتد بودند کنفرانس تعهد قرار گرفت و همانتوجه کشورهای عدم

اجالس وزرای  تواند تصمیمات سران را نقض کند، دروزرای خارجه نمی

در نیویورک، با اجماع موافقت خود  ۱۶۲۲خارجه عدم تعهد در اکتبر 

 نو اعالم کردند.را با تغییر محل کنفرانس از بغداد به دهلی

 اجالس هفتم،هند◊



 

 

نو، با حضور در دهلی ۱۶۲۳هفتمین اجالس سران عدم تعهد در ماه مارس 

شد. باتوجه به کشور و به ریاست خانم ایندیرا گاندی برگزار  ۶۶

اختالف نظرهایی که در اجالس هاوانا میان اعضاء شکل گرفته و موجودیت 

گاندی برای بازگرداندن جنبش را به چالش کشیده بود، وظیفه خانم

اعتماد کشورهای عضو و خروج از حالتی که بعضی آن را انحراف جنبش 

 به چپ و وابستگی به بلوک شرق تعبیر کرده بودند، دشوار بود.

اجالس هفتم در شرایطی برگزار شد که آثار بحران اقتصادی در جهان 

یافته که اغلب عضو جنبش بودند به به ویژه در کشورهای کمتر توسعه

ای رسیده بود. بیانیه نهایی شامل دو بخش اقتصادی سابقهمراحل بی

و سیاسی بود و در قسمت سیاسی ضمن تشریح نقش عدم تعهد در دستیابی 

آمیز به مسائلی چون سالح و همزیستی مسالمتامنیت، خلع به صلح و

اوضاع جنوب آفریقا، فلسطین، لبنان، خاورمیانه، کامبوج، 

گیری در مورد پرداخت. تصمیمافغانستان، کره و جنگ ایران و عراق می

محل برگزاری اجالس بعدی به اجالس وزرای خارجه در لواندا در سال 

سران لواندا موافقت شد که هشتمین اجالسموکول شد و در اجالس  ۱۶۲۹

 در حراره برگزار گردد.

 اجالس هشتم ،زیمبابوه◊

 ۱۶۲۹هشتمین اجالس سران عدم تعهد در تاریخ اول تا ششم سپتامبر 

های در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد. طبق روال معمول دوره

قبل، پس از جلسات مقدماتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی، کنفرانس 

اوت برگزار شد. اجالس هشتم  ۲۶و  ۲۲وزرای خارجه جنبش در روزهای 

مصادف بود با بیست و پنجمین سال تأسیس جنبش عدم تعهد و از 

ه در این اجالس مطرح شد و در بیانیه نهایی مهمترین موضوعاتی ک

مورد اشاره قرار گرفت عبارت بود از: خلع سالح و امنیت جهانی، 

ای، مسئله فلسطین، لبنان، وضعیت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته

قبرس، تجاوز آمریکا علیه لیبی،  خاورمیانه، جنگ ایران و عراق،

های هنگ و آثار ملی خود، بدهیجنوب آفریقا، حقوق ملتها جهت حفظ فر

انگیزترین موضوعات مطرح شده خارجی و علوم و تکنولوژی. یکی از بحث

در این اجالس مسئله جنگ ایران و عراق بود. هیأت جمهوری اسالمی 

ای که به ایران در این اجالس با موفقیت توانست از تصویب بیانیه

استار توقف بدون ابتکار کشورهای عرب حامی عراق تنظیم شده و خو

قید و شرط جنگ بود جلوگیری کند. در آن زمان هنوز بخشی از خاک 

 ایران در تصرف عراق بود.

 اجالس نهم ،یوگسالوی◊

کشور از چهارم تا هفتم  ۱۱۶اجالس نهم سران عدم تعهد با حضور 

در بلگراد برگزار شد. این دومین بار بود که ریاست  ۱۶۲۶سپتامبر 

 رسید.یوگسالوی می جنبش عدم تعهد به



 

 

برگزاری اجالس مصادف شد با تحوالت عمده در نظام دوقطبی و از میان 

رفتن جنگ سرد. با توجه به وضعیت جدید، اعضای جنبش در خصوص نحوه 

ای با استناد اداره و ادامه کار آن دچار اختالف شده بودند، عده

بش فلسفه بندیهای دوران جنگ سرد از میان رفته و جنبه اینکه قطب

وجودی خود را از دست داده پیشنهاد تغییر نام یا ادغام آن با 

کردند درحالی که جمع کثیری از اعضا، ضمن تأیید را مطرح می ۱۱گروه 

المللی معتقد بودند جنبش هنوز برای ایجاد تغییرات در صحنه بین

تحقق اهداف خود راه درازی در پیش دارد. یوگسالوی به عنوان رئیس 

س نهم در تالش جهت ایجاد تحول در نگرش جنبش عدم تعهد برخی از اجال

موضوعات اساسی در اسناد سیاسی از جمله مباحث مربوط به 

استعمارزدایی و برقراری نظام نوین اطالعات و ارتباطات را از دستور 

کار حذف کرد که با تالش کشورهای چپ از جمله کوبا مجددا  به آن 

در اجالس نهم از سوی طرفداران دو ایده فوق، اضافه شد. در هر حال 

بحثهای زیادی صورت گرفت، اما در نهایت کشورهای عضو تصمیم گرفتند 

جمعی خود ادامه های دستهضمن پایبندی به اصول جنبش، به فعالیت

 یافته تالش کنند.داده و در گسترش همکاری با کشورهای توسعه

 اجالس دهم،اندونزی◊

در جاکارتا  ۱۶۶۲اوت  ۲۲جنبش عدم تعهد از تاریخ  اجالس دهم سران

پایتخت اندونزی آغاز به کار کرد. مهمترین بحث در اجالس مذکور 

الملل و چگونگی برخورد جنبش موضوع تغییر نظام حاکم برروابط بین

با آن بود.کشورهای مختلف طی جلسات متعدد نظرات خود در قبال وضعیت 

نتیجه این گفتگوها حاکی از آن بود جدید جهانی را مطرح کردند. 

که جنبش عدم تعهد نه تنها موفق به حفظ هویت خویش گردیده بلکه 

با گذار از این دوره بحرانی، آماده رویارویی با چالشهای جدید 

توان یک مقطع مهم در جهان شده است. از این نظر اجالس دهم را می

نبش به دلیل اجماع در تاریخ جنبش عدم تعهد به حساب آورد چرا که ج

نظر میان کشورهای عضو در خصوص ضرورت تداوم حیات خود و ارتقای 

المللی، هویت وجودی خود را در دوران پس از نقش آن در تحوالت بین

ای و اقتصادی مطرح در این جنگ سرد بازیافت. مهمترین مسائل منطقه

غانستان، اجالس عبارت بودند از مسائل مربوط به آسیای جنوب شرقی، اف

قاچاق  جنوبی،درگیری اعراب و اسرائیل، لبنان، بوسنی، آفریقای

ای، همکاری آمیز از انرژی هستهموادمخدر، تروریسم، استفاده صلح

 المللی اقتصادی برای توسعه و محیط زیست.بین

 اجالس یازدهم،کلمبیا◊

 ۱۶۶۹اکتبر  ۲۱تا  ۱۲یازدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد از تاریخ 

در شهر کارتاهنا در کلمبیا برگزار شد. این اجالس در پایان کار 

خود عالوه بربیانیه پایانی یک بیانیه جداگانه در خصوص آنکتاد و 

یونیدو صادر کرد. در طول اجالس مسائل متعددی مورد بررسی قرار 



 

 

گرفت که اهم آنها عبارتنداز: تجدید ساختار سازمان ملل، خاتمه 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی موجود در جهان سوم، دوران جنگ سرد و 

المللی، همکاری بین المللی برای توسعه، ضرورت خلع سالح و امنیت بین

المللی، همکاریهای اقتصادی و برخورد مناسب جنبش با تحوالت بین

 تروریسم.

 اجالس دوازدهم ،آفریقای جنوبی◊

سپتامبر  ۳تا اوت  ۲۶دوازدهمین اجالس سران عدم تعهد از تاریخ 

کشور  ۱۱۱در شهر دوربان آفریقای جنوبی و با حضور نمایندگان  ۱۶۶۲

ماندال برگزار شد. مهمترین موضوعاتی که در به ریاست آقای نلسون

این اجالس مورد بررسی قرار گرفت و در بیانیه نهایی گنجانده شد 

 عبارت بود از: نقش جنبش عدم تعهد، گفتگوی تمدنها، تجدید ساختار

های خارجی، تروریسم، بدهی سازمان ملل، وضعیت مالی سازمان ملل،

 جنوب، –محیط زیست و توسعه، علوم و تکنولوژی، همکاریهای جنوب 

 .موادمخدر و نژادیتبعیض نژادپرستی، یافته،توسعه کمتر کشورهای

 اجالس سیزدهم ،مالزی◊

براساس تصمیم اجالس دوازدهم سران در دوربان، بنگالدش به عنوان 

میزبان بعدی اجالس سران تعیین گردید و قرار بود اجالس وزرای خارجه 

برگزار شود  ۲۱۲۲عدم تعهد در ژانویه و اجالس سران در آوریل سال 

اما با انصراف بنگالدش و سپس اردن از برگزاری اجالس سران، در 

س وزرای خارجه عدم تعهد در دوربان آفریقای سیزدهمین اجال

کشور مالزی به عنوان میزبان اجالس سیزدهم سران تعیین و جنوبی،

در کواالالمپور پایتخت مالزی  ۲۱۱۲فوریه  ۲۹تا  ۲۱اجالس مذکور از 

 برگزار شد.

 ۱۱این اجالس نخستین اجالس سران عدم تعهد پس از حوادث تروریستی 

بود و لذا تروریسم به یکی از مباحث عمده سپتامبر در نیویورک 

اجالس سیزدهم تبدیل شد. از سوی دیگر اجالس کواالالمپور کمتر از یک 

ماه قبل از حمله آمریکا به عراق و در بحبوحه مباحث شورای امنیت 

سازمان ملل در خصوص عراق برگزار شد. به طور طبیعی مسئله عراق 

کننده انی سران کشورهای شرکتترین موضوعات مطرح در سخنراز اصلی

در اجالس بود. رئیس جمهور وقت ایران در بخشی از سخنرانی خود در 

این اجالس، حمله نظامی به عراق را موجب خسارت فراوان به مردم 

مظلوم این کشور و به خطر افتادن ثبات و امنیت منطقه، تخریب محیط 

حرکت موزون آغاز گرایی خواند و گفت این حمله زیست و تقویت افراط

شده به سوی مردم ساالری سازگار با دین و اخالق و فرهنگ را در این 

 منطقه به خطر خواهد انداخت.

 اجالس چهاردهم،کوبا◊



 

 

در هاوانا پایتخت  ۲۱۱۹سپتامبر  ۲۹تا  ۲۱چهاردهمین اجالس سران از 

کوبا برگزار شد. از آن تاریخ ریاست جنبش عدم تعهد را کوبا برعهده 

ای جمهوری های هسته. صدور بیانیه جداگانه در ارتباط با فعالیتدارد

 اسالمی ایران مهمترین موضوعات مطروحه در این اجالس بود.

 اجالس پانزدهم ،مصر◊

همبستگی »پانزدهمین اجالس سران جنبش غیرمتعهدها با شعار 

 الشیخ مصر برگزار گردید.در شرم« المللی برای صلح و توسعهبین

غیرمتعهدها در پایان این اجالس خواستار حل عادالنه بازگشت سران 

آوارگان فلسطینی به موطن خود و همچنین حمایت از ملت فلسطین در 

تشکیل دولت مستقل در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی قدس 

 شرقی شدند.

ای کامل و در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شد: خلع سالح هسته

 ای است.واره تنها راه جهان عاری از تسلیحات هستهفراگیر هم

بیانیه مذکور در عین حال افزود: همه کشورها حق استفاده از انرژی 

 ای را دارند.آمیز هستهصلح

سازی اورانیوم در ایران حمایت و سران غیرمتعهدها همچنین از غنی

اشد، تأکید کردند که مادامی که در جهت گسترش تسلیحات کشتارجمعی نب

الشیخ در ادامه کنند. بیانیه شرمسازی در ایران حمایت میاز غنی

 خواستار اصالح سازمان ملل از طریق گسترش شورای امنیت شد.

این بیانیه همچنین بر ضرورت مشارکت کشورهای عضو غیرمتعهدها در 

اصالح سیستم مالی جهانی تأکید کرد که این کشورها بیشترین آسیب 

 اند.تصادی جهانی متحمل شدهرا از بحران اق

شانزدهمین اجالس در شهریور ماه جاری در تهران برگزار خواهد 

شد.برگزاری این اجالس در تهران به دلیل شرایط خاص جنبش عدم تعهد 

ای های کالن جمهوری اسالمی ایران از اهمیت و جایگاه ویژهو سیاست

این اساس، در دیپلماسی و روابط خارجی کشور برخوردار است. بر

ها با در نظر گرفتن مکان مناسب و ریزی مناسب در همه زمینهبرنامه

 .است گرفته صورت آن برگزاری  نظارت برروند

 

 اجالس سران گذاران بنیان-1-3

 در که بودند کشورها از برخی رهبران تعهد عدم جنبش گذاران بنیان

 لعل جواهر یوگسالوی، رهبر تیتو مارشال از توانمی هاشخصیت این رأس

 سوکارنو احمد و مصر رهبر عبدالناصر جمال هند، وزیر نخست نهرو

 .برد نام اندونزی جمهور رئیس



 

 

 دیگر، هایجنبش همچون نیز تعهد عدم جنبش معتقدند[ ۲]مفسرین برخی

 شرح بررسی با و استپذیرفته تأثیر آن رهبران و افراد شخصیت از

 اندونزی، هند، کشورهای سیاسی اوضاع تشریح و شخصیت چهار این حال

 کشورهای که اندگرفته نتیجه چنین ،۱۶۹۱ ٔ  دهه در یوگسالوی و مصر

 از رهایی و خود کشورهای استقالل در همگی که آنها رهبران و مزبور

 از داشتند، عهده بر تاریخی نقش دیگر کشورهای نفوذ و استعمار

 :از عبارتند که بودند برخوردار مشابهی وجوه

 تفوق و استیال بودن، استعمار تحت طوالنی و سخت دوران کشور چهار هر

 استقالل، برای آنان مبارزه و اندگذرانده را مدار زور و ترقوی کشور

 است؛بوده بحق و بجا تعهد عدم و وابستگی عدم

 پس خود کشورهای سیاسی رهبران نخستین از کشور چهار رهبران ٔ  همه

 در تنها نه آنها ٔ  همه اند،بوده استعمار از رهایی و استقالل از

 بلکه اند،کرده شرکت فعاالنه امپریالیستی ضد و استعماری ضد هایجنگ

 اند؛داشته عهده بر نیز را هاجنگ این رهبری

 مبارزات در عطفی ٔ  نقطه کشور چهار هر برای ۱۶۹۹ تا ۱۶۹۱ هایسال

 است؛بوده سیاسی

 سوکارنو و است هند وزیر نخست نهرو کلمبو، کنفرانس ۱۶۹۱ سال در

 جمهوررئیس اولین عنوان به استقالل از پس انتخابات نخستین در

 انتخاب مصر جمهوریریاست به عبدالناصر. استشده برگزیده اندونزی

 سال در نفر چهار هر که است یوگسالوی خلق جمهوری رهبر تیتو، و شده

 [۳].کنندمی شرکت باندونگ کنفرانس در ۱۶۹۹

 سازمانهای هایویژگی که است نهادهایی جمله از تعهد عدم جنبش

 سازمان یک المللیبین حقوقی شخصیت فاقد چون اما دارد را المللیبین

 آیدنمی شمار به المللیبین

 

 طراحی و ساخت-1-4
المللی، به منظور محلی برای برپایی اجالس های بینبنای مرکز همایش

و با  سید محمد خاتمی ریاست رئیس جمهورسران کشورهای اسالمی با 

و در کمتر از شش ماه  ۱۳۱۹طراحی مهندسان مشاور پیرراز، در سال 

 [۱.]ساخته شد

، واقع در اتوبان المللی تهراننمایشگاه بین این بنا در ضلع شمالی

ای با مساحت متر مربع، در محوطه ۲۱۹۱۱چمران، با زیر بنایی حدود 

مترمربع احداث گردید. گنبد بنا مخروطی و با اسکلت  ۱۱۱۱۱۱حدود 

متر می  ۳۹فلزی است و سقف آن پانل ساندویچی و ارتفاع آن از کف 

های دیگر عبارتند از: باشد. عالوه بر تاالر اصلی و مجهز آن، قسمت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

متر مربع، نمازخانه و وضوخانه  ۳۱۱دو تاالر چند منظوره به مساحت 

متر مربع،  ۲۳۱۱متر مربع، دو سرسرای مجلل با مساحت  ۱۱۱به مساحت 

متر  ۱۱۱دو تاالر ویژه استراحت و انتظار رؤسای کشورها به مساحت 

های نمایش متر مربع با پرده ۳۱۱مربع، چهار تاالر کنفرانس به مساحت 

است و از (، صفحه بام که جزئی از فضای مجموعهگسترده )ویدئووال

متر  ۱۲۹۱های البرز مشرف است، فضاهای اداره به مساحت شمال به کوه

اند. طراحی داخلی آن شامل مربع که در چهار گوشه بام واقع شده

های زیبا و ساده و الهام گرفته از گچ کاری، رف، طاقچهبری، گچ

 .معماری سنتی دیرینه ایران است که با صنایع دستی تزیین شده است

 

 هاویژگی-1-5
ها با تجهیزات صوتی و تأسیساتی خود در ردیف بهترین سالن همایش

المللی است و شامل شبکه آب بهداشتی با دستگاه های بینهای نشستسالن

کشی پلی پروپیلن، شبکه مستقل پکیچ افزایش فشار سیستم و لوله

آبیاری محوطه به شکل حلقوی با دستگاه پکیچ افزایش فشار سیستم، 

سیستم اعالم حریق هوشمند از نوع اعالم محل حریق به صورت صوت، سیستم 

روشنایی هوشمند، سیستم جامع مخابراتی برای برقراری ارتباط و 

ای صوت و تصویر، سیستم کنفرانس و ترجمه ماهوارهارسال و دریافت 

هم زمان از نوع با سیم و مادون قرمز تا هشت زبان در تاالر اصلی 

 .و شش زبان در تاالر کنفرانس است

 بهترین ردیف در خود تأسیساتی و صوتی تجهیزات با هاهمایش سالن

 دستگاه اب بهداشتی آب شبکه شامل و است المللیبین هاینشست هایسالن

 مستقل شبکه پروپیلن، پلی کشیلوله و سیستم فشار افزایش پکیچ

 سیستم، فشار افزایش پکیچ دستگاه با حلقوی شکل به محوطه آبیاری

 سیستم صوت، صورت به حریق محل اعالم نوع از هوشمند حریق اعالم سیستم

 و ارتباط برقراری برای مخابراتی جامع سیستم هوشمند، روشنایی

 ترجمه و کنفرانس سیستم تصویر، و صوت ایماهواره دریافت و ارسال

 اصلی تاالر در زبان هشت تا قرمز مادون و سیم با نوع از زمان هم



 

 

 المللی بین همایشهای مجموعه. است کنفرانس تاالر در زبان شش و

 مناسبت به۱۳۱1 ماه دی( سران اجالس سالن) ایران اسالمی جمهوری

 البرز کوه رشته حاشیه زیبای دامنه در اسالمی کشورهای سران کنفرانس

 گشته مجهز کنفرانس گوناگون های سیستم به سالن این گردید، افتتاح

 مورد المللی بین و داخلی های برنامه برگزاری جهت اکنون هم و

 متر ۲2، 0۱۱ مساحت به فضائی مجموعه این. گیرد می قرار استفاده

 دائمی محل روبروی تهران شمال در واقع چمران شهید بزرگراه از مربع

 جهت مهمانان. است داده اختصاص خود به را المللی بین نمایشگاه

 مرکز وارد ساختمان غربی و شرقی جناح راهروی دو از یکی از ورود

 .شوند می کنفرانس

 

 می منتهی اجتماعات سالن اصلی صحن به مستقیما   شرقی سالن های درب

 و باال طبقه اجتماعات هایسالن به غربی راهروی حالیکه در گردد،

 ۱۲۱۱ دارای اصلی سالن. گرددمی هدایت اصلی سالن دوم طبقه صحن

 .است متر 02 از بیش پهنائی و جایگاه

 احاطه بزرگ اتاق دو و گردهمایی اتاق هشت توسط همچنین سالن این

 سالن دو وضوخانه، و نمازخانه منظوره، چند سالن دو است، شده

 کنفرانس مرکز از هایی قسمت کوچک کنفرانس سالن چهار و استراحت

 .دهد می تشکیل را

 در ظرفیت نفر ۱۲۱۱: اصلی سالن در ظرفیت مجموعه هایسالن مشخصات

 شکل U سالن دو در ظرفیت نفر 0۱۱: مربعی متر ۳۱۱ کنفرانس سالن دو

 نفر ۳1۱: مربعی متر ۳۱۱

 سیستم نمایندگان اسکان محل همزمان ترجمه سیستم اصل سالن امکانات

 دوربین سیستم گروهی های بلندگو زبان کانال انتخاب شفاهی ترجمه

 بزرگ دوربین سه باال سرعت



 

 

 توانائی مربعی، متر ۳۱۱ کنفرانس سالن دو فرعی های سالن مشخصات

 ترکیب با نفر 0۱۱ ظرفیت با را زمان هم و کوچک جلسات برگزاری

 .باشد می دارا سیم بی هایمیکروفن یا همزمان ترجمه سیستم

 

 

 

 

 مجموعه سالن هاي اجالس سران كشورهاي غیر متعهد-1-6
 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 
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