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پیشگفتار

، ایمنطقـ  هایسـازمان ی،المللبین هایسازمانبسیارمتمایز دنیای مدرن ظهور  هایویژگییکی از 

در فاصـل   هاسازماناین  تعداد .است چندجانب و  دوجانب  هاینام موافقتو  یالمللبین هایاجالس

 ،سیاسـی اقتصـادی، هـایبخشی در تمـا  المللـبین هایسـازمانکوتاهی رشد زیادی داشت  است. 

ی و حضور محسوس هستندتخصصی فعال  امور فرعی، امور عمومی، هایبخشو فرهنگی و  اجتماعی

مـور او فرهنگـی در ادار   اقتصـادی بـزر  سیاسـی، هایقدرتبازیگران سنتی یعنی  اگرچ  دارند.

سـوس ی نیز محالمللبین هایسازمان نقش یادی دارند،نقش پررنگی داشت  و نفوذ ز همچنانجهان 

ایـن  در .استمالیم در حال افزایش  و البت پیوست   طورب  هاآناست و حضور و کارکرد  دارمعنیو 

  ازجملـبـزر   هایقـدرت هایسیاست ی باالمللبین هایسازمان هایسیاسترابط  تعامل و تقابل 

 هایپیشـرفتی ناشـی از جهـان تحـوتت .اسـت ی و آکادمیکمحافل سیاس برانگیزچالشموضوعات 

قـرار  را در معـر  تغییـر هاسـازمانو اقتصادی و تغییرات سیاسی، ساختار و ماهیـت ایـن  فناوری

نـ  کننـد. سریع و کارآمد خود را با این تغییـرات هماه طورب ی باید المللبین هایسازمان. دهدمی

 رایطجدیدی با ظرفیت متناسب با ایـن شـ هایسازمان تأسیس ماهیت تحوتت شاهد ب  دلیل بعضاً

 عـالی تحصـیالت ترکیبـی از بهتـرین کارشناسـان و دانشـمندان بـا سـطو  هاسازمانهستیم. این 

ارنـد و دترین افراد در واحدهای تخصصی مرتبط را در اختیار دانشگاهی و در عرص  مدیریت مجرب

وی علمـی و همین بدن  ق هاآن پشتوان  و قدرتمند هستند. علمی و تحقیقاتی بسیار غنی ازلحاظلذا 

 .است هاآنتخصصی 

 هـاآن هایسیاسـتو  هابرنامـ اهی از وظایف و سـاختار و و آگ ی بین المللهاسازمانشناخت  

 هایرشـت سایر و المللبین روابط سیاسی، علو  ،بازرگانی اقتصاد، هایرشت برای دانشجویان  تنهان 

بـرای  هـادولتسیاسـتی  هایبست ت ب  تی  در برای هر شهروند تز  و ضروری است. ک بل ،مرتبط

ی را مشـاهد  کـرد. المللـبین هایسـازمانتوصی  شد   هایسیاستردپای  توانمیادار  امور کشور 

سیاسـتی متعـددی در  هایبسـت ی با توجـ  بـ  رسـالتی کـ  دارنـد پیوسـت  المللبین هایسازمان

 گیریتصــمیمرا در معــر  کارشناســان و متولیــان  هــاآنمختلــف زنــدگی طراحــی و ی هــاحوز 

سر لوح  کار اعضـا  قـرار  هاسیاستهم مصر هستند ک  این  عموماًو  دهندمیکشورهای عضو قرار 

بگیرد عمل ب  وا  هاسازمانالبت  اگر کشور عضو از این  و ؛اجرا شود ک  کنندمیگیرد و نظارت هم 
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بخشـی از بودجـ  سـاتن  دولـت بابـت  هرسـال  آور خواهد بـود.تا انداز  زیادی الزا  هاسیاستاین 

و بــر اســاس  یابــدمــیتخصــی   هاســازمانی بــ  ایــن المللــبین هایســازمانعضــویت کشــور در 

قـداری از بنابراین حق هر شهروند است ک  بدانـد چـرا م ؛شودمیمربوط  پرداخت  هاینام موافقت

و ایـن مبـالچ چگونـ  و کجـا هزینـ   شودمیداد   هاسازمانتی ب  این امالیتی و غیردرآمدهای مالیا

لوکس است یا ضـروری؟ مـوقتی  هاسازمانهستند؟ آیا وجود این  مؤثرو چقدر اثربخش و  شوندمی

انـداز  در   بزر ؟ تا چـ هایقدرتند یا در خدمت هستند یا دائمی؟ در خدمت منافع عمومی هست

مستقل و کارآمد هستند؟ امید است کـ  ایـن کتـاب بتوانـد بـا تبیـین  گذاریستسیاتصمیمات و 

پاسـ   هادغدغـ اتت و سـواینی ب  المللبین هایسازمان هایروشو  هاسیاستو روان  ساد  دقیق،

 دهد.
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حجت  ایتن  قرن اخیر تحوالت زیادی داشته استت در طول دو  هادولتو  هاملتروابط بین 

 و ایجاد تشکیالت دائمت  افتیایی یافتته نامهموافقتو  هااجالسو  هانشستروابط در قالب 

کشتتارجمی  ست ت  هایستال تولیت  و ررهته  دلیت  بتهازلحاظ سیاس  و امنیت   .است

. ان ش هاقتصادی کشورها بش ت به یک یگر وابسته  ازلحاظ و خطرناک ش ه است. پذیرآسیب

 این وابستگ  ش ی  اقتصادی مستائ  و موهتورات بستیار م مت  را در پت  داشتته استت.

به یک دهک ه کوچک  ج انبارث ش ه است که  فناوری سابقهب و  انگییشگفت هایپیشرفت

. استتاز پیامت های برجستته آن  ش ن ج انو  سازی ج اناقت ار مل ،  تضییف تب ی  شود.

بترای بقیته کشتورهای  توانت م و تحوالت در یک کشور یا در گروه  از کشورها  هابرنامه

و  کنتترل ،هت ایت نیازمنت  مت یریت، الملت بین. روابتط ایجاد کن رمیق   هاینگران ج ان

. ان شت هایجتاد  هادغ غته  برای پاسخ به این مسائ  و المللبین هایسازمانماهنگ  است. ه

 تأسیسچن جانبه و  هاینامهموافقت ، المللبین هایاجالسو  هانشست  ،المللبین هایچالی

هتا ملتروابط بین  ناپذیراجتناب  اجیاء اساس  زنجیره توسیه و تکام  المللبین هایسازمان

 .ستن ه

نتو و نیتاز جامیته  هتایفناوری، رش  شناخت فن هایپیشرفت، المل بینپیچی گ  روابط 

م رن به تیام  و همکاری بیشتر، تشکی  ن ادهتای  را بترای قانونمنت  ستاختن روابتط بتین 

هتا و نیتی ازاین به دلی  ساده بودن روابط کشورها و دولتپیی است. کردهکشورها هروری 

 ان و چن جانبه وجود چنین ن ادهای  چن دوجانبهمییان مبادالت و مراودات رلت سطح پایین 

در  ها به دنبال بروز مسائ  خاص  یتا، هرچن  رهبران یا نماین گان دولتش نم احساس نیاز 

ولت   آم ن م طور موقت گرده  پ  حوادث و تحوالت  نظیر جنگ، انقالب سیاس  و غیره به

 .ش ن نم الملل  مب ل ها موقت  بودن  و به ن ادهای دائم  بینرانسها و یا کنفاین گردهمای 

هترورت زیستت جمیت  و  رنوانبته  المللبین هایسازمان سوایناز آغاز قرن بیست  به 

 هاسازمانتکوین این . آین م   در حال تحول به حساب المللبیناز نظام  کفو الین جیئ  م  

قرن آخر توسیه و تکام  پی ا کرده است. نقی و تأثیرگتذاری از قرن نوزده  آغاز ش ه و دو 

، به طور پیوسته در حتال افتیایی استت. المل بینیک  از ارکان نظام  رنوان هب هاسازماناین 




