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 «الدولروابط بیننظامِ گاه سازمان ملل متحد در جای»جستاری پیرامون 

 گرد تاسیس سازمان ملل متحدبه بهانۀ هفتادمین سال

 

 

ای استراتیژیک دورنم در جهان است.ها کنندۀ دولتآهنگترین نهاد همسازمان ملل متحد بزرگ

جامعۀ  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم سازی زمینه »سازمان ملل متحد را 

وریت مام. سازدمی« نگعدالتی و جاز فقر، تشنج، بی مبراجهانی گیری المللی برای شکلبین

 برای رسیدن به هدف مشترک که های عضوتعهدات دولت بنیادبر متحد استراتیژیک سازمان ملل 

 یافته است، اساس گذاشته شده است.در دورنمای این سازمان تجلی 

 الدول است.دورۀ تعامل و توسعۀ روابط بین پنجسازمان ملل متحد، برآیند 

های الیهین ترابتداییگیری گردد به نضجالملل بر میگیری نظام روابط بیننخستین دورۀ شکل

در  های بزرگامپراطوری ها ودماندر این دوران دو تاریخ باستان شاهد آن بوده است.ها که دولت

قدرت  ترشبرای گس را« مشارکتی روابط»نخستین پایه های  توسعۀ بشری انسجام یافتند و تاریخ  

در تاریخ ا ر المللبینروابط  توسعۀهای کترنخستین ح بنا گذاشتند.خویش سیاسی و اقتصادی 



 

 

 و امپراطوری «هخامنشیان»میالد، امپراطوری از  پیشهزار سال  ،در چین «شانگ»دودمان باستان، 

 ه همین ترتیب گسترش جغرافیای سیاسی. بگذاردبه نمایش میپیش از میالد صد سال شش «ماد»

 پیشگذار  دوراندر  هند و امپراطوری مصر «ساتاواهانا»های امپراطوری به مانند و اقتصادی نظام

 .بخشیدندتر بیشکار  ساز و الدول راینوابط بمسیح، ر میالد به بعد از میالداز 

ن ایدهد. شکل می مستقل هایگیری دولتالدول را دوران شکلدومین دور گسترش روابط بین

این دوران که  .در اروپا Enlightenment گریروشن ورنسانس آغاز های گردد به سالران بر میدو

 صد سال به درازا کشید. آغاز شد و سه 1300فت در سال رنام دوران نواندیشی و دیگر اندیشی نام گبه

ود، اصالحات گستردۀ سیاسی در بدر جهان گری روشنجنبش آهنگ در این دوران اروپا که پیش

دراین دید. الملل رایج گرسیکوالریزم در مناسبات بین ها زد و فرهنگولتپیوند به ساختار سیاسی د

میان وابط ربهبود و گسترش زده و راه را برای  «سیاست خارجی»ها دست به ایجاد دوران دولت

شد  ها بناگذاریدولت «الدولبین سیاست روابط» در این دوران  .نددتر گردانیفراهم« دولت-دولت»

ۀ جدایی دین از سیاست، زمینها مبدل گردید. به محور اساسی سیاست خارجی دولت «منافع ملی» و

المللی خویش راه دهند. بدین ترتیب، های بینرا در سیاست «پلورالیزم»ها مهیا کرد که دولت آن را

های متفاوت باهم روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد ها با داشتن ادیان و آییندولت

 الملل به راه انداخت.انقالب کالنی را در روابط بین ،«ریفرم»کردند. این 

های ولتدگیری  نضجهای ملی. گیری دولتگردد به شکلالدول بر میسومین دور تاریخ روابط بین

آمد دوران نواندیشی و پی را در خود ثبت تاریخ کرده است، 1900تا  1700های که سالملی 

گسترش حاصل کرد و « هادولت-دولت»رابطه میان . دراین دوران دنشوب میگرایی محسوروشن

پایی به ویژه های اروگردید. در این دوران دولت وار ترهم المللهای روابط بینراه برای دگرگونی

ایفا  المللینرزی را در گسترش روابط بو هسپانیا نقش با ، آلمانایتالیا، روسیه، بریتانیا، یونان، فرانسه

جوار های همهای چین، مصر و هند روابط شان را با دولتدر برون از جغرافیای اروپا دولتکردند. 

روابط  نظام شامل ها، به شکل فرسایشی اما با چالش «جواریحسن هم»گسترش داده و اصل 

ولت د . تاسیسها برون رفتها از محدودۀ جغرافیایی قارهدر این دوران روابط دولتالملل گردید. بین

های هنگی روابط سیاسی دولتآمد اروپای پلورالیست، نقش بارزی در هایاالت متحدۀ امریکا و ایجا

های ها نضج یافت و دولتدر ساختار سیاسی دولت تفکیک قواجهان داشت. در این دوران اندیشۀ 

 های کالسیک را پر کردند.مدرن جای دولت

ود شنامیده می هاآهنگی دولتهای همکانون گیریالدول شکلچهارمین دور گسترش روابط بین 

 بهتر،آهنگی به منظور هم ،جهان هایدولت ،. در این دورانبیست را در بر گرفته است که سدۀ

فرم تکار برای نخستین پال لی را راه اندازی کردند. در سدۀ بیستمالملیی و بینهای منطقهسازمان

جهانی  که از جنگ اولها ها و امریکاییاروپاییها آغاز گردید. ها و اروپایییالمللی توسط امریکایبین



 

 

گرایی مه اصلی مبتکر ،و هفت ملیون کشته داده بودند ندرنج فراوانی برده بود 1918تا  1914 هایسال

تأسیس را ها لیگ ملت 1920در سال  هاآن . شدندالمللی های بینکاریهمالمللی برای گسترشبین

لح و تأمین ص را المللی بود که هدف اصلی خودآهنگی بینها نخستین نهاد همکردند. لیگ ملت

کار و فعالیت جهان دولت  58با عضویت  1935تا سال  1920از سال  امنیت جهانی قرار داد. این نهاد

حدودسازی جهانی و ضعف در توانایی م اولجنگ این نهاد در های عضو  دولتنمود. اما درگیری 

های دولت 1935های را خیلی صدمه زد. در سال هالیگ ملتاعتبار  ،المللیها و منازعات بینجنگ

شدند و دامنۀ جنگ دوم جهانی  ها خارجمقتدری چون اسپانیا، آلمان و جاپان از عضویت لیگ ملت

ه این نهاد روبها را خدشه زد و آغاز جنگ دوم جهانی مفهوم لیگ ملت تر حاصل کرد.گسترش بیش

 اضمحالل نهاد.

سو ز یکا صلح و امنیت جهانمین تاگرایی برای پنجمین دور گسترش روابط بین الملل را دوران هم

 هانیمنظر ارزشمند جپساین نامند. می از سوی دیگر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو تعمیم 

 د درها بوملتل متحد که جاگزین لیگ. سازمان ملموریت اصلی سازمان ملل متحد مبدل شدبه ما

تأسیس گردید. جامعۀ جهانی که تازه جنگ دوم جهانی را پشت سر گذاشته و از جنگ  1945سال 

الدولتی کثیرالملت را تاسیس های بزرگی را آموخته بودند، این سازمان بیننخست جهانی درس

ترین جنگ در جامعۀ جهانی بارکه فاجعهلیون انسان را درنوردید م 50 جان  ،جنگ دوم جهانی کردند. 

تبیین  1945 -1943های ی سالگیری سازمان ملل در جریان جنگ دوم جهاننام گرفت.  اندیشۀ شکل

ابتکار ایجاد سازمان ملل را در دست گرفتند و تالش  در این مدت رهبران اروپایی و امریکایی. شد

برای رضایت و مقبولیت جامعۀ جهانی را آغاز کردند. در این مدت منشور سازمان ملل متحد که یکی 

الدول است نضج گرفت. سازمان ملل پنج ماموریت اساسی خویش را در ترین منابع روابط بیناز مهم

الملل بود که توسط شورای امنیت این ست تامین امنیت بیناین منشور پیاده کرد. ماموریت نخ

گردد. ماموریت دوم تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح آهنگ میسازمان هم

گردد. مأموریت سوم سازمان آهنگی میهمدی و اجتماعی جهانی است که به وسیلۀ شورای اقتصا

دادگاهی این سازمان است -دخواهیشور این سازمان و داها بر بنیاد منملل نظارت به عملکرد دولت

آهنگی هم  International Court of Justice عدالتالمللی که توسط نهاد دادگاه بین

های دولتیژه ها بهبر دولتگردد. ماموریت چهارمی سازمان ملل متحد را نظارت بر قیمومیت می

ت که توسط نهاد قیمومیدهد شکل میها( دولت رسمیت شناسیسازی و به)و جریان دولتشکننده 

ل متحد را دبیرخانه یا نهاد مویت پنجمی سازمان ملگردد. در نهایت ماآهنگی میان هماین سازم

آهنگی برنامه های اجرایی میان ساختارهای سازمان که مسوولیت هم سازداجرایی این سازمان می

 ا به عهده دارد.های عضو رگرایی با دولتملل و دپلوماسی هم



 

 

 ه باکدهد گیرندۀ سازمان ملل متحد را مجمع عمومی این سازمان شکل میترین نهاد تصمیمعالی

گانۀ سازمان ملل های پنجموریتگردد. ماتبه دایر مییک مر ،سالهر های عضو حضور تمام دولت

ها، امهنها، قطعگو هستند.  مجمع عمومی کنوانسیونها نام برده شد، به مجمع عمومی پاسخکه از آن

های اساسی سازمان ملل متحد از جمله تأمین اقتصادی این سازمان را های جهانی و پالیسیاعالمیه

 نامه ها را در پرتو منشور اینق تصویب قطعحهای سکتوری سازمان ملل د. شوراینمایتصویب می

لح ترینه ماموریت صبیش ،ویارکیباشد. دفتر نسازمان ملل دارای دو دفتر مرکزی میسازمان دارند. 

ازمان جتماعی سماموریت اقتصادی و ا ترینه، بیشکند و دفتر ژینیواآهنگ میو امنیت جهانی را هم

 کند.سازی میملل متحد را زمینه

گی استراتیژیک و ایدیالوژیک در جهان بروز کرد و جنگ سرد ، دو دستهاز جنگ دوم جهانی پس

آغاز گردید. آغاز جنگ سرد چالش بزرگی برای تطبیق و تأمین هدف اساسی سازمان ملل متحد 

الملل به این باور هستند که شورای امنیت گران بینرفت. پژوهشیعنی امنیت جهانی به شمار می

گاه ترین ارگان این سازمان پس از مجمع عمومی، نتوانست جایملل به مثابۀ  مهمسازمان 

امنیت جهانی را حفظ کند. از سویی هم این سازمان نتوانست جنگ ویتنام، جنگ  «گرضمانت»

ر و بحران کیوبا مانع گردد و ب های هند و پاکستان، اسراییل و اعراب، جنگ افغانستان، جنگکوریا

 صدمۀ شدیدی وارد نماید.منزلت خویش 

های قدرت در حمایت ابرهای رزمی ناتو و وارسا بود که چالش دیگر در برابر این سازمان ایجاد پیمان

جهانی به سان ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دهۀ پنجاه شروع به فعالیت کردند. 

گاه سیاسی سازمان ملل متحد را آسیب فراوانی رسانید. چون این دو نهاد رزمی جای ایجاد این دو

 کرد.گیری شورای امنیت صدمۀ شدیدی وارد مینهاد بر جوهر شکل

گران طرفانه با جهان از نقدهای دیگر تحلیلکردهای بیمین رویتاناتوانی سازمان ملل متحد در 

ازمان است. سازمان ملل متحد که از حمایت اقتصادی و سیاسی الملل بر این سحقوق و مناسبات بین

ویژه ایاالت متحدۀ امریکار رهایی بههای غربی نبرۀ استراتیژیچ گیرد نتوانسته است ازغرب بهره می

ود و گرایانه مطرح شهای این سازمان غربفیصلهگی با غرب سبب شده است که . این وابستهیابد

 های جهان را در پوشش خویش قرار دهد.یر دولتگاه ساگاه و خواستجای

 افگنانافگنی جهانی است. هراسگسترش هراسدر برابر سازمان ملل متحد، چالش سومی و مهم 

امروز منابع کالن جامعۀ جهانی مصرف امنیت  .ت جامعۀ جهانی به خطر واداشته اندامنی ،المللیبین

گردد در حالی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجۀ جدی صورت می سیاسی و فزیکی

افگنی سازمان ملل متحد تا هنوز نتوانسته است ریشۀ اساسی هراس ،به باور این قلم گیرد.نمی

د المللی شناسایی کند. از سوی دیگر سازمان ملل متحطرف بینالمللی را از دیدگاه یک نهاد بیبین

اع جهانی المللی، اجمافگنی بینپسند از هراسوانسته است برای دریافت یک تعریف همهتا هنوز نت



 

 

 ترین چالش در برابر ماموریت اصلیبزرگ ،افگنیرا جلب نماید. نگارنده به این باور است که هراس

شورای امینت سازمان ملل متحد  شود.تلقی تواند میمنظر استراتیژیک سازمان ملل متحد و پس

ه تصویب را ب افگنی جهانی کار کرده و آنالمللی مجادله با هراسروی طرح کنوانسیون بین ستبای

از سبود کمرسانید. نبود تعریف مشخص از این پدیدۀ شوم و مجمع عمومی سازمان ملل متحد می

های برنامه گی،پراگندهها و نهادهای مختلف در سبب گردیده است که دولت ،وکارهای مبارزه با آن

امی ی حهاتخنیکی سبب شده است که دولتحقوقی و این نابسامانی  .شان را راه اندازی نمایند

 برائت گیرند. المللی، بر بنیاد حقوق بینالمللی از هرگونه کیفرافگنی بینهراس

 صادی و اجتماعیتوان در کارکردهای شورای اقترین دستاوردهای سازمان ملل متحد را میبزرگ

توان به برخی از ست. از این شورا نهادهای مهم مدد رسانی جهانی نشات کرده است که میآن جُ

انی هفرهنگ جنهاد حمایت و توسعۀ ، (یونسفنهاد حمایت از کودکان جهان )ها اشاره کرد. آن

 ی امورا، شورای حقوق بشر، سازمان بین المللی خوارک، سازمان صحی جهانی، کمیساری(یونسکو)

زنان، مایت از حالمللی المللی ارتباطات، سازمان بینالمللی کار، سازمان بینان، سازمان بینگپناهنده

ان، مانند کمیتۀ حقوق بشر، کمیتۀ حقوق زنبه های جهانیالمللی نظارتی از کنوانسیوننهادهای بین

مایت ح کمیتۀ حقوق کودکان، کمیتۀ حمایت از قربانیان شکنجه، کمیته رفع تبعیض جنسی، کمیتۀ

ها ههای بشردوستانه و دالمللی حمایتسازمان بینکمیتۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی، ، از معلولین

 نهاد دیگر نام برد که نقش مهمی را در حمایت جامعۀ جهانی داشته اند.

در چارچوب شورای امنیت نیز ساختارهایی شکل گرفته اند که نقش بارزی در تأمین امنیت جهانی 

های سازمان ملل متحد در نقاط توان چنین نام برد. ایجاد مأموریتها میکه از برخی آن داشته اند

وناما )نقد و تحلیل بر ی افغانستانمختلف جهان به منظور حمایت از صلح و امنیت از جمله یوناما در 

ز های سازمان ملل متحد بر نظارت ارا در نوشتۀ جداگانه بررسی خواهم کرد(، ایجاد ماموریت

ظارت ، کمیتۀ نهای امنیتی حافظین صلحیی، ایجاد گروههای محدودسازی سالح هستهکنوانسیون

 نامه های شورایها کمیته و ساختارهای دایمی و موقت که بر بنیاد قطعو ایجاد ده بر تسلیحات

 گیرند.میامنیت شکل 

بشر است. بر بنیاد حقوق یکی از دستاوردهای تاریخی سازمان ملل متحد تصویب اعالمیۀ جهانی 

ها راهکارهای سازنده برای المللی به تصویب رسید. این کنوانسیونانسیون بینت کنواین اعالمیه هف

کش هنگی را به جامعۀ جهانی پیشتأمین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر

به رسمیت را  شهروند جهانیهای ناشی از آن، . اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیونکردند

المللی مطرح کرد. مند حقوق و روابط بینهای ارزششهروند را به یکی از مولفهگاه جایپذیرفت و 

وردهای با آض جنسی و نژادی از دستیگی، ختم دوران اپارتاید، محدودشدن تبعختم دوران برده

                                     د.رونشمار میهای حقوق بشری سازمان ملل متحد بهاهمیت کانون



 

 

ها های چهارگانۀ ژینوا به تصویب سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیونکنوانسیون 1949در سال 

ها، اسیران جنگی، افراد جنگ در جریانها کرد دولتاز ابعاد گوناگون پیامدهای جنگ و گونۀ عمل

های نوانسیونها که بنام کنغیر نظامی و نهادهای مددرسان پرداخته است. هرچند این کنوانسیو

ادعا کرد  توانصورت قطع میگردد، اما بهنقض میصورت گسترده بشردوستانه نام گرفته است، به

ارهای ها را تعریف کرد و ساختهای چهارگانه برای نخستین بار راه و رسم حقوقی جنگکه کنوانسیون

ها به مراتب گرفتند، تبعات جنگاین سازوکارها شکل نمیاگر نظارتی برای این راه و رسم شکل داد. 

 بود.تر از امروز میبیش

های دشواری را سپری جهان دوره ،گذرد. در این مدتهفتاد سال از ایجاد سازمان ملل متحد می

 را در سازمان ملل متحداصالحات  برلین و ختم جنگ سرد، امیدواریکرده است. واریزی دیوار 

 ایی راههای سازمان ملل پس از جنگ سرد تالشو کوفی عنان سر منشیتروس گالی پ .برتابید

هان  تر جها بر فعال شدن بیش. این ریفرماین سازمان آغاز کردند که تا هنوز ادامه دارد ی ریفرمابر

 رده است. در کمیته های نظارتی تکیه ک گیرندۀ این سازماندر ساختار های تصمیم روبه انکشاف

 غییراتیتتر گردیده است. تر و فعالطرف، بیشها و متخصصین بینقش شخصیت ملل متحد زمانسا

کمسیون حقوق بشر به در ساختار دبیرخانه و سایر نهادهای این سازمان راه اندازی گردیده است. 

ن های شهروندان جهااما این تغییرات در برابر خواستشورای حقوق بشر تغییر ماموریت داده است. 

 رسند.از این سازمان خیلی ناچیز به نظر می

هنوز دولت عضو آن است،  193که لوماسی جهان یساختار دپ ینترمثابۀ بزرگسازمان ملل متحد به

امریکا برخالف اصول شورای امنیت به عراق  2003در سال های بزرگی مواجه است. هم با چالش

 صلا نتوانست بر تصمیم ایاالت متحده مبنی بر. این در حالیست که شورای امنیت حمله کرد

نامۀ ، غالب آید. وقتی روسیه شامل جنگ سوریه شد، تقاضای قطعارجحیت دیپلوماسی بر جنگ

 .گرددشورای امنیت نکرد. این اصل برخالف ماموریت استراتیژیک شورای امنیت تلقی می

ز اها آغجنگ، دهدکه دیپلوماسی نتیجه نمیزمانی الملل، علوم سیاسی و روابط بین بر بنیاد فرهنگ 

سوریه، فلسطین، عراق، سوریه، مرزهای اوکرایین و  فغانستان،اهای . این که هنوز جنگشوندمی

صورت آشکار، از ها بهکشاند، این که برخی دولتروسیه روزانه صدها انسان را به خاک و خون می

نگین سازد. این بار سدیپلوماسی جهانی را برمال می کند، ناتوانیافگنی و افراطیت حمایت میهراس

به باور نگارندۀ این مقاله، مجمع عمومی کند. بر دوش سازمان ملل متحد هنوز هم سنگینی می

های دولت .ساز شورای امنیت تصمیم اتخاذ کندسازمان ملل متحد باید بر تغییرات ساختاری و پالیسی

باید به عضویت دایمی شورای امنیت راه یابند. شمولیت جنوبی  افریقای چون هندوستان، برازیل و

صورت ههای شورای امنیت و بها به شورای امنیت، از سنگینی بار استراتیژیک غرب بر شانهاین دولت

الت متحدۀ امریکا اکاهد. سازمان ملل کمیت قابل مالحظۀ بودجۀ خود را از ایکل سازمان ملل می



 

 

 هایهایش را بر بنیاد محدودیتسبب شده است تا سازمان ملل برنامه آورد. این کاربدست می

های جهان باید سهمیۀ حمایتی خود دولتاش را زیر سوال برد. طرفیعملی گرداند و بی «تحمیلی»

را از سازمان ملل باال ببرند تا میزان حمایت غرب از آن تقلیل یابد. جامعۀ جهانی باید بداند که اعتدال 

 ی ارزش اقتصادی دارد.طرفو بی

که یکی از شهرهای مهم استراتیژیک در  ،به باور این قلم مقر سازمان ملل متحد باید از نیویارک

نقل  جهان اعتدال سیاسیتغییر و به یکی از شهرهای با  ،است امریکاایاالت متحدۀ ویژه به غرب

همی شهر متواند ژوهانسبرگ )میها برای مقر اصلی سازمان ملل متحد . بهترین گزینهمکان کند

 مباییا مو( یگیزادی از برده، نماد آآیرس )ارژنتاین(، بونسو سمبول آزادی از اپارتاید افریقای جنوبی

ن آدولت امریکا به که زمانی . ترین دموکراسی جهان( باشدنماد بزرگو  هندوستانشهر مهمی در )

های امریکا هستند، ویزای ورود به استراتیژیرهبران و فعاالن سیاسی جهان که مخالف عده از 

 سان جامعۀ جهانی در سازمان ملل حرف زد؟توان از مشارکت همگونه میدهد، چهامریکا نمی

را  ، سازمان ملل متحدو دادخواهی گسترده است تا با تشریک مساعیاین وظیفۀ تمام جامعۀ بشری

مبدل گرداند تا این سازمان بتواند به دورنمای  المللییی و فعال بینطرف، حرفهبه یک نهاد بی

استراتیژیک خویش که در آغاز این نوشته از آن نام برده شد، برسد.  جامعۀ بشری به سازمان ملل و 

گرد تاسیس سازمان ملل هفتادمین سالسازمان ملل به جامعۀ بشری نیاز اساسی دارد. 

 متحد به تمام جامعۀ بشری مبارک باد!
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