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یکی از ویژگیهای بسیارمتمایز دنیای مدرن ظهور سازمانهای بینالمللی ،سـازمانهای منطقـ ای،
اجالسهای بینالمللی و موافقتنام های دوجانب و چندجانب است .تعداد این سازمانها در فاصـل
کوتاهی رشد زیادی داشت است .سـازمانهای بینالمللـی در تمـا بخشهـای اقتصـادی ،سیاسـی،
اجتماعی و فرهنگی و بخشهای فرعی ،امور عمومی ،امور تخصصی فعال هستند و حضور محسوسی
دارند .اگرچ بازیگران سنتی یعنی قدرتهای بـزر

سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی در ادار امـور

جهان همچنان نقش پررنگی داشت و نفوذ زیادی دارند ،نقش سازمانهای بینالمللی نیز محسـوس
و معنیدار است و حضور و کارکرد آنها ب طور پیوست و البت مالیم در حال افزایش است .در ایـن
رابط تعامل و تقابل سیاستهای سازمانهای بینالمللی با سیاستهای قـدرتهای بـزر

ازجملـ

موضوعات چالشبرانگیز محافل سیاسی و آکادمیک اسـت .تحـوتت جهـانی ناشـی از پیشـرفتهای
فناوری و اقتصادی و تغییرات سیاسی ،ساختار و ماهیـت ایـن سـازمانها را در معـر

تغییـر قـرار

میدهد .سازمانهای بینالمللی باید ب طور سریع و کارآمد خود را با این تغییـرات هماهنـ

کننـد.

بعضاً ب دلیل ماهیت تحوتت شاهد تأسیس سازمانهای جدیدی با ظرفیت متناسب با ایـن شـرایط
هستیم .این سازمانها ترکیبـی از بهتـرین کارشناسـان و دانشـمندان بـا سـطو عـالی تحصـیالت
دانشگاهی و در عرص مدیریت مجربترین افراد در واحدهای تخصصی مرتبط را در اختیار دارنـد و
لذا ازلحاظ علمی و تحقیقاتی بسیار غنی و قدرتمند هستند .پشتوان آنها همین بدن قوی علمـی و
تخصصی آنها است.
شناخت سازمانهای بین الملل و آگاهی از وظایف و سـاختار و برنامـ ها و سیاسـتهای آنهـا
ن تنها برای دانشجویان رشت های اقتصاد ،بازرگانی ،علو سیاسی ،روابط بینالملل وسایر رشـت های
مرتبط ،بلک برای هر شهروند تز و ضروری است .در ت ب تی بست های سیاسـتی دولتهـا بـرای
ادار امور کشور میتوان ردپای سیاستهای توصی شد سـازمانهای بینالمللـی را مشـاهد کـرد.
سازمانهای بینالمللی با توجـ بـ رسـالتی کـ دارنـد پیوسـت بسـت های سیاسـتی متعـددی در
حوز هــای مختلــف زنــدگی طراحــی و آنهــا را در معــر

کارشناســان و متولیــان تصــمیمگیری

کشورهای عضو قرار میدهند و عموماً هم مصر هستند ک این سیاستها سر لوح کار اعضـا قـرار
گیرد و نظارت هم میکنند ک اجرا شود؛ و البت اگر کشور عضو از این سازمانها وا بگیرد عمل ب
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این سیاستها تا انداز زیادی الزا آور خواهد بـود .هرسـال بخشـی از بودجـ سـاتن دولـت بابـت
عضــویت کشــور در ســازمانهای بینالملل ـی ب ـ ایــن ســازمانها تخصــی

مــییابــد و بــر اســاس

موافقتنام های مربوط پرداخت میشود؛ بنابراین حق هر شهروند است ک بدانـد چـرا مقـداری از
درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی ب این سازمانها داد میشود و ایـن مبـالچ چگونـ و کجـا هزینـ
میشوند و چقدر اثربخش و مؤثر هستند؟ آیا وجود این سازمانها لوکس است یا ضـروری؟ مـوقتی
هستند یا دائمی؟ در خدمت منافع عمومی هستند یا در خدمت قدرتهای بزر ؟ تا چـ انـداز در
تصمیمات و سیاستگذاری مستقل و کارآمد هستند؟ امید است کـ ایـن کتـاب بتوانـد بـا تبیـین
دقیق ،ساد و روان سیاستها و روشهای سازمانهای بینالمللی ب اینسـواتت و دغدغـ ها پاسـ
دهد.
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روابط بین ملتها و دولتها در طول دو قرن اخیر تحوالت زیادی داشته استت حجت ایتن
روابط در قالب نشستها و اجالسها و موافقتنامه و ایجاد تشکیالت دائمت افتیایی یافتته
است .ازلحاظ سیاس و امنیت بته دلیت تولیت و ررهته ستال های کشتتارجمی ست ت
آسیبپذیر و خطرناک ش ه است .ازلحاظ اقتصادی کشورها بش ت به یک یگر وابسته ش هان .
این وابستگ ش ی اقتصادی مستائ و موهتورات بستیار م مت را در پت داشتته استت.
پیشرفتهای شگفتانگیی و ب سابقه فناوری بارث ش ه است که ج ان به یک دهک ه کوچک
تب ی شود .تضییف اقت ار مل  ،ج ان سازی و ج ان ش ن از پیامت های برجستته آن استت.
برنامهها و تحوالت در یک کشور یا در گروه از کشورها م توانت بترای بقیته کشتورهای
ج اننگران های رمیق ایجاد کن  .روابتط بینالملت نیازمنت مت یریت ،هت ایت ،کنتترل و
هماهنگ است .سازمانهای بینالملل برای پاسخ به این مسائ و دغ غتهها ایجتاد شت هان .
چالیهای بینالملل  ،نشستها و اجالسهای بینالملل  ،موافقتنامههای چن جانبه و تأسیس
سازمانهای بینالملل اجیاء اساس زنجیره توسیه و تکام اجتنابناپذیر روابط بین ملتهتا
هستن .
پیچی گ روابط بینالمل  ،پیشرفتهای فنشناخت  ،رش فناوریهتای نتو و نیتاز جامیته
م رن به تیام و همکاری بیشتر ،تشکی ن ادهتای را بترای قانونمنت ستاختن روابتط بتین
کشورها هروری کرده است .پییازاین به دلی ساده بودن روابط کشورها و دولتهتا و نیتی
رلت سطح پایین مییان مبادالت و مراودات دوجانبه و چن جانبه وجود چنین ن ادهای چن ان
احساس نیاز نم ش  ،هرچن رهبران یا نماین گان دولتها به دنبال بروز مسائ خاص یتا در
پ حوادث و تحوالت نظیر جنگ ،انقالب سیاس و غیره بهطور موقت گرده م آم ن ولت
این گردهمای ها و یا کنفرانسها موقت بودن و به ن ادهای دائم بینالملل مب ل نم ش ن .
از آغاز قرن بیست به اینسو سازمانهای بینالملل بتهرنوان هترورت زیستت جمیت و
جیئ م

و الینفک از نظام بینالملل در حال تحول به حساب م آین  .تکوین این سازمانها

از قرن نوزده آغاز ش ه و دو قرن آخر توسیه و تکام پی ا کرده است .نقی و تأثیرگتذاری
این سازمانها به رنوان یک از ارکان نظام بینالمل  ،به طور پیوسته در حتال افتیایی استت.

