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و  اقتصادی مکاتب بندیطبقه اصلی معیار عنوان به که نظری اهمیت بر عالوه بازار یا و دولت نقش تعریفچکیده: 

 کلیدی بسیار نیز اقتصادی کالن و توسعه راهبردهای تدوین و ملی اقتصاد مدیریت در است، دارا حقوقی

 و شکست خصوص در باور به اقتصاد، در بازار یا و دولت نقش توسعه یا تحدید مبنای دهد،می نشان مطالعه.است

 به بسته هستند متنوع اهداف چون و گرددبرمی اجتماعی و اقتصادی اهداف تامین در نهادها این از یک هر کاستی

 پدید . از طرف دیگر بااندگرفته شکل بازار یا و دولت نقش محور حول اقتصادی مختلف مکاتب متفاوت، باورهای

 چگونگی مورد در سئواالتی المللی، بین های همکاری و مذاکره ابزار عنوان به چندجانبه و فراملی ترتیبات آمدن

 مطرح ملی منافع بر فراملی نهادهای اثرگذاری میزان و ها آن با ارتباط نحوه ترتیباتی، چنین در مشارکت و حضور

 درك افزایش برای گفتگو انجام ضرورت و المللی بین عرصه در دولتها و جوامع بین ارتباطات گسترش ا.شود می

 برای ای وسیله بعنوان جانبه چند و فراملی ترتیبات تدریج به روابط، برای حقوقی های چارچوب تعیین و متقابل

 شکل جدید کنشگران بعنوان المللی بین و ای منطقه نهادهای قالب در توافقات پیگیری و همکاری مذاکره، تسهیل

 با فراملی ترتیبات و فراملی ترتیبات با دولت دولت، با دولت بین جانبه سه تعامالت چارچوب، این در. گرفتند

 جلب موجب سازمانها و نهادها این عملکرد و سیاستها گفتگوها،. گشود المللی بین روابط در جدیدی فصل یکدیگر،

 مناظر از و منعکس ها رسانه بویژه مختلف طرق از که گشته جوامع در واکنشهایی بروز باعث و جهانی جامعه توجه

 دیگر زمان هر از بیش و است آشکار همگان بر فراملی ترتیبات اهمیت امروزه،. گیرند می قرار تحلیل مورد متفاوت

 دخالت اثر و نقش در مقاله حاضر به بررسی  .گردد می تاکید بشری مشکالت حل برای آنها با تعامل اهمیت بر

 الملل پرداخته شده است. بین حقوق و اقتصاد علوم در دولت

 حقوق بین الملل، اقتصاد، دولت، سیاست، نهادهای منطقه ای.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 دولت و حقوق بین الملل

 سواالتی طرح موجب المللی بین نهادهای و دولتها بین رابطه پیرامون المللی بین و ملی عرصه در متفاوت واکنشهای و دیدگاهها

 تأمین به حد چه تا المللی بین نهادهای در حضور دارد؟ بر در دستاوردهایی چه نهادها با دولتها ارتباط آنکه جمله از. شود می
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 نهادهای تقویت به توان می چگونه چیست؟ ترتیبات گونه این فرآیندهای در مشارکت و حضور آثار کند؟ می کمک ملی منافع

 برقراری اصوالً آیا چیست؟ ها آن تصمیمات جایگاه هستند؟ دولتها مواضع و اراده از مستقل فراملی ترتیبات آیا کرد؟ کمک فراملی

 سازمانهای و نهادها با موثر و مطلوب رابطه برقراری برای شرایطی چه بلی، اگر و دارد؟ ضرورت فراملی ترتیبات در عضویت و ارتباط

 سطح در بویژه فراملی ترتیبات در ایران اسالمی جمهوری نقش تحلیل مقاله، این در که است بدیهی است؟ نیاز مورد المللی بین

 اولین گرچه. یابد می اهمیت کشورمان عضویت موارد گستردگی به عنایت با آنها با رابطه آثار چگونگی و گردد می تلقی مهم ملی

 یا و دوبوا پیر چون افرادی نوشتارهای در آن ایده و شد ساخته یونان شهرهای دولت بوسیله المللی بین های سازمان های نمونه

 قالب در ناپلوئنی های جنگ و فرانسه انقالب از پس و میالدی نوزدهم قرن در آنان معاصر نمونه شود، می یافت کروچه امریک

 عنوان با داخلی های شورش از خود های دولت امنیت و موجود وضع حفظ منظور به اروپایی های قدرت سران منظم دیدارهای

 عالقه مورد های زمینه در همکاری های شیوه یافتن برای بزرگ و کوچک های دولت امروزه،. یافت تشکیل «اروپا کنسرت»

 تشدید. اند آورده روی همکاری و مذاکره به مخاصمات و مناقشات از پرهیز و احتمالی، اختالفات رفع یا و تفاهم ایجاد مشترك،

 روند گذارند، اثرمی بشری مشترك سرنوشت بر که مسائلی افزایش و ارتباطات و تجارت گسترش پی در کشورها میان وابستگی

 تخاصمات، رفع به گاه ها همکاری و مذاکرات این. است نموده همراه گیری چشم رشد با را المللی بین های همکاری و مذاکره

 حداقلی، شرایط در اما. است نداشته پی در ملموسی نتیجه موارد برخی در و است شده منجر مختلف اسناد و ها نامه موافقت انعقاد

 .است گردیده منتهی منازعات تشدید از پرهیز یا و اختالف های زمینه دقیق تبیین به مذاکرات اینگونه

 یاد آنها از ای منطقه یا المللی بین ترتیبات المللی، بین سازمانهای المللی، بین نهادهای مانند هایی واژه قالب در امروزه که آنچه

 روی فرا چالشهای و مشکالت طرح برای محلی حاضر حال در که است بشری تمدن حقیقت در و تالش سالها حاصل شود، می

 پی در مذاکره و گفتگو طریق از مشترك تالش با ترتیبات این. هستند آنها حل برای محملی و ها ملت و ها دولت جانب از بشری

 فضای چارچوب در بایست می را دستاوردها و فعالیتها که است طبیعی البته. هستند تصمیمات عملی تحقق و ها حل راه یافتن

 و کنشگران نفوذ تاثیر تحت همواره المللی بین روابط عرصه دانیم، می که همانطور.نمود تحلیل المللی بین اقتصادی و سیاسی

 سیاسی، شرایط در تاریخی مختلف دورانهای در ها دولت میان واکنش و کنش اهمیت. باشد می یکدیگر با آنها روابط چگونگی

 در باید را کنشگران بین رابطه. اند بوده تاثیرگذار آنها بر نیز مهم رویدادهای وقوع است طبیعی و بوده متفاوت اجتماعی و اقتصادی

 همکاری تحقق هدف با فراملی کُنشگر یک عنوان به نیز را المللی بین نهادهای. کرد تحلیل مخاصمه تا همکاری بًعد دو با محوری

 اعضای از هرکدام چارچوب، این در. گرفت نظر در مشخص های سیاست تصویب و مقتضی معیارهای مبنای بر دولتها بین جمعی
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 و بوده وسیع ها همکاری این ابعاد. گردند منتفع یکدیگر با همکاری از گذشته از بیشتر عضویت، کسب از پس باید می ها سازمان

 کنشگران واکنش، و کنش این در. گیرند می دربر را فرهنگی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، های زمینه

 تصمیم هماهنگی، طریق از راستا این در و برند می پیش آن به نیل ابزارهای و شده تعیین اهداف اساس بر را همکاری دخیل

 بدست روابط، بر حاکم اصل. نیست رقابتها نفی معنای به همکاری این البته. شوند می نائل دستاوردهایی به نظارت و اجرا گیری،

 ابزاری( الف: نگریست منظر سه از المللی بین نهادهای به توان می رو، این از .(17: 1390مصفا،)است همگانی مشترك نفع آوردن

 اراده از برخواسته اقداماتش که الملل بین سیاست عرصه در کنشگری( ب عضو؛ های دولت جمعی و فردی اهداف به دستیابی برای

 عالیق و منافع تامین منظور به یکدیگر با تعامل و مذاکره و ها دولت آفرینی نقش برای ای عرصه( ج و است؛ عضو های دولت

(Archer، 2001: 12). آنها در اولیه سیاسی فرآیندهای که هستند ابزاری فراملی نهادهای اول، منظر از است، مشخص چنانچه 

 به هایی سیاست تعقیب با و عالقمند دولتهای عضویت طریق از تدریج به و بوده گذار بنیان های دولت تالشهای نتیجه حقیقت در

 از و گردد می تلقی دولتها میان کنش زمینه المللی بین سیاست محیط دوم، منظر از .پردازند می اعضاء و خود ملی منافع تامین

 آن در اصلی کنشگران عنوان به دولتها. شود می استفاده جانبه چند دیپلماسی برای دایمی زمینه بعنوان فراملی ترتیبات و نهادها

. پردازند می جلسات کار دستور در مندرج موضوعات خصوص در گذاری سیاست و هماهنگی، انجام اطالعات، مبادله به چارچوب

 خود اختیارات و حاکمیت از بخشی ها دولت سوم، منظر از  .هستند منظر این از هایی نمونه المللی بین محیطی زیست سیاستهای

. آورند می وجود به المللی بین روابط صحنه در جدیدی کنشگران وسیله بدین و  نموده واگذار آنها به فراملی نهادهای ایجاد با را

 ملل سازمان امنیت شورای. شد نمی گرفته نیز جمعی تصمیمات چنین نداشت، وجود ها دولت بین فراملی ارتباط اگر است بدیهی

 می فراملی نهادهای با داخلی مراجع ارتباط چگونگی ،«نقش» از منظور .نگریست منظر این از توان می را آن تصمیمات و متحد

 اقدامات و ها سیاست زمینه در سخن ایراد جلسات، و ها گردهمایی در نمایندگان کیفی و کمی حضور چارچوب، آن در که باشد

 مذاکرات در شرکت المللی، بین و ای منطقه گوناگون چالشهای بشری، عالقه مورد مشترك مسایل قبال در مواضع شرح ملی،

 منظور به انتخابات در رقابت برای دولت نامزدی یا نامزد نفر یک معرفی پژوهشی، و آموزشی های برنامه در مشارکت چندجانبه،

 معموالً  نقش این. گنجد می فراملی نهادهای های دبیرخانه در کشور اتباع بکار اشتغال و گیری، تصمیم مراجع در کرسی یک احراز

 موجود های رویه و فراملی، نهاد مقررات سایر و اساسنامه مفاد با متناسب اداری، مقام ترین عالی تا کارشناسی از مختلف سطوح در

 حال در که داد توضیح بایستی «کشور» یعنی واژه دومین خصوص در .شود می ایفا المللی بین و ای منطقه متعدد سازوکارهای در

 مشارکت گذشته، های دهه طی بخصوص و بتدریج. کنند می نقش ایفای فراملی ترتیبات در که نیستند ها «دولت» تنها حاضر
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 در آنها و یافته افزایش چشمگیری بنحو خصوصی بخش و دانشگاهیان نهاد، مردم های تشکل نمایندگان نظیر دیگر بازیگران برخی

 بعنوان. اند کرده پیدا حضور توجهی قابل بنحو گوناگون های گردهمایی در مذاکرات و گفتگوها از حاصل نتایج و برگزاری روند

 در[ 3«]20بعالوه ریو» به موسوم متحد، ملل پایدار توسعه کنفرانس در نفر هزار پنجاه حدود جاری، سال خردادماه اواخر در مثال،

 بخش و دانشگاهی نهاد، مردم های تشکل شامل دولتی غیر نمایندگان را آنان دوسوم حدود و نمودند شرکت ریودوژانیرو شهر

 و اقتصادی توسعه اجتماعی، توسعه گوناگون ابعاد کنفرانس، موازات به متعددی جلسات برگزاری با آنها. دادند می تشکیل خصوصی

 اتخاذ تصمیماتی نهایت در و نموده بررسی را ترتیبات این در پیشرفتها و تحوالت آخرین همچنین و پایدار توسعه محیطی زیست

 توضیح باید نیز مقاله این در اشاره مورد «فراملی[ 4]نهادهای» مورد در .است بوده اثرگذار سران کنفرانس تصمیمات در که کردند

 نظر، تبادل هدف با گردهمائیهایی آنها چارچوب در که هستند حقوقی های رژیم و مجامع سازمانها، نهادها، مجموعه منظور، که داد

. گردند می تشکیل عالقمند یا عضو کشورهای نمایندگان حضور با خاص موضوعی مورد در گیری تصمیم احیاناً  و مذاکره گفتگو،

 بطور یا نهاد، مردم های تشکل نمایندگان یا دانشگاهیان حضور با دولتی غیر دیگر برخی در و دولتی، موارد برخی در ترتیبات این

 و دانش تبادل بر عالوه که اند توجه شایان نظر آن از هم فراملی های گردهمایی و ها نشست مباحث. شوند می برگزار مشترك

 در انسانها روی پیش چالشهای از بسیاری فتق و رتق چگونگی در آنها به عمل و نتایج پیشنهادی، حلهای راه و مواضع تجربیات،

 بوده الملل بین حقوق تدریجی دهنده شکل آنها. موثرند غیره و فرهنگی محیطی، زیست اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بخشهای

 و بیش و کم المللی بین نهادهای در دولتها نمایندگان فعالیت و حضور که است آشکار همگان ر. بطلبند می را ای ویژه حساسیت

 تصمیم روند بر مذاکرات، در ها آن استدالل و بیان قدرت همچنین و شان، نظامی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، توان با متناسب

 روند بر نیز فراملی ترتیبات و نهادها تصمیمات متقابل، بطور و دیگر سوی از. است گذار تاثیر فراملی مراجع آن اقدامات نوع و گیری

 برجسته بریکدیگر را کشورها و فراملی های نهاد متقابل اثرات نظران، صاحب برخی. هستند مؤثر کشورها داخل در گیری تصمیم

 خارجی سیاست عرصه در کنندگان مذاکره و گیران تصمیم که نمود اذعان توان می ترتیب بدین. اند پرداخته آن تشریح به نموده

 تحت ها آن ضعف و شدت که گیرند می دیپلماتیک و اقتصادی، اجتماعی، های تصمیم بیرونی و درونی فشارهای تاثیر تحت

 و امتیازها و عوامل مقابل در خارجی روابط عرصه گیران تصمیم و فعاالن واکنش. باشد می متفاوت گوناگون مقتضیات و شرایط

 پی در باید المللی بین جامعه که است طیبعی.است گیری تصمیم نظام مهارتهای و شناخت تواناییها، تابع یادشده، های محدودیت

 راههای ملی، منافع به احترام اساس بر تا باشد یکدیگر به ملی مواضع کردن نزدیک و افتراق، نقاط کاهش مشترك، نقاط یافتن

 افراد تجمع اثر در که بشرند ذهن و فکر ساخته المللی بین قوانین و مقررات راستا، این در. بیابد را مشترك اهداف تحقق و همکاری
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 صلح گذران در را توجهی قابل نقش معاصر الملل بین حقوق. اند شده تصویب و تدوین ها آن بین فراوان مذاکرات و نظر صاحب

 ها دولت نظام تفوق بر همچنان الملل بین حقوق تحوالت، همه علیرغم. کنند می ایفا جهان سطح در ثبات و نظم حفظ و امور آمیز

 را آمیز مسالمت زندگی های راه و همکاری اشکال نموده، مشخص را ملتها بین همزیستی شرایط حداقل حقوق این. ورزد می تاکید

 که الملل بین حقوق گسترش و تصویب تدوین، آنکه روند این در توجه جالب نکته. کند می تنظیم گوناگون موضوعی های حوزه در

 تضعیف به منجر طبیعی بطور و خود خودی به آنهاست، بین رسمی مذاکرات طول در «ها دولت حاکمیت به احترام» اصل زاییده

 بین های گروه و ای منطقه ترتیبات المللی، بین های سازمان از یک هر.گردد می داخلی عرصه در قوانین تحدید و دولت حاکمیت

 شرایط و نیازها با متناسب ها گروه و نهادها این. کنند می تالش خود اعضای مشترك مواضع و منافع پیشبر برای پرتعداد دولتی

 که دارند متفاوتی سازوکارهای آنان، از یک هر. شوند می تکامل و تحول دچار تدریجی فرآیندی طی المللی بین و ای منطقه ملی،

 مذاکرات مانند دیپلماسی معمول فرآیندهای کنار در یادشده سازوکارهای. اند شده ایجاد عضو های دولت نمایندگان نظر اجماع با

 به مختلف، کشورهای اتباع از متشکل ای دبیرخانه معموال هرکدام که هستند نهادها اینگونه فعالیت اساسی رکن دو چندجانبه

 اساسنامه، و دبیرخانه از برخورداری عدم با تعهد عدم جنبش مانند ها گروه برخی البته. دارند تصیممات اجرای و پیگیری منظور

 . اند آورده فراهم را اعضا میان تعامالت درگیر فرآیندهای تسریع و خود بیشتر انعطاف زمینه

 دولت و اقتصاد  

 نیز مقاله از بخش این در. دارد ملی اقتصادهای مدیریت در هادولت نقش تنوع از حکایت نیز توسعه اقتصاد راهبرد هفت مطالعه

 با راهبردها دیگر ،(اجتماعی مالکیت نظام) سوسیالیستی راهبرد و( هاقیمت آزاد نظام) پولی راهبرد جز به که شده داده نشان

 به را اقتصادی ساختار دولت، نقش دامنه به بسته که هستند قایل دولت تکمیلی و جبرانی هاینقش به خصوصی مالکیت پذیرش

 جایگاه که داد نشان نیز ایران معاصر اقتصاد در دولت نقش بررسی.کندمی معطوف «بازار ـ دولت» ساخت یا «دولت ـ بازار» ساخت

 توسعه هایبرنامه احکام به بنا.است اثرپذیرفته تاخیر اندکی با البته خود زمانی غالب هایگرایش از شدت، به ایران اقتصاد در دولت

 افزایش ،1360 دهه پایانی هایسال تا 1320 هایسال فاصله در ایران اقتصاد در دولت نقش ایران، اسالمی انقالب از بعد و قبل

 توسعه سوم برنامه حتی و دوم اول، هایبرنامه در.است نخست پیشران عنوان به دولت اندیشه رواج تاریخی دوره با منطبق که یافته

 نشده، محقق درعمل امر این اگرچه است، شده دنبال پلید دولت هایاندیشه از متاثر دولت ساختن کوچک رویکرد 1383 تا 1368

 و چهارم برنامه رویکرد.است شده هم بزرگتر دوران این در GDP در بودجه نسبت چون هاییشاخص براساس دولت اندازه حتی

 نهاد دو عنوان به بازار و دولت نقش پیرامون اخیر نهادی هایدیدگاه از متاثر نیز اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست حتی
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 امر این. است عمل در هاسیاست موفق اجرای و طراحی برای الزم شرط دیدگاه این ابعاد و اصول و دقیق شناخت که است، مکمل

 گذشته، هایسال طی.است شده پرداخته آن به مقاله در که هااقتصاد در دولت نقش از تجربی و نظری هایدرس فراگیری مستلزم

 راهبردهای در آن نقش و دولت اقتصادی جایگاه با ارتباط در را ایگسترده نظرات اقتصادی توسعه مختلف مکاتب اقتصاددانان

 نقش پذیرش» از وسیعی دامنه و است داشته تغییراتی دوران هر در حاکم شرایط با متناسب نظرات این. اندداشته عنوان توسعه

 جدید تعریف خصوص در نهادگرایان دیدگاه نهایت در و شرقی، آسیای بحران از پس طلبان اصالح هاینظریه تا دولت برای «فعال

 مبتنی هاینظریه کاستی به پاسخ در اخیر دیدگاه.گیردمی بر در را «خصوصی بخش کنار در مکمل نهادی» عنوان به دولت نقش

 و بازار نهاد دو هر از برخورداری اقتصادی، توسعه و رشد اول شرط آن در و کرد ظهور بازار، شکست مقابل در دولت شکست بر

( بازار و دولت) نهاد دو این میان توازن وجود صرف گروه، این نظر از حال عین در. شد عنوان نهاد دو این میان توازن ایجاد و دولت،

 آن مشارکت حین خصوصی، بخش توان تقویت بر آن کنار در و شد، شناخته نامکفی اقتصادی توسعه و باالتر رشد به دستیابی برای

 توسعه مدارج باشد،می کشورها از بسیاری قبول مورد که جدید دیدگاه در عبارتیبه. شد تاکید دولت، وظایف از بخشی ایفای در

 شود گذاریسیاست قدرتمند خصوصی بخش یک از برخورداری برای دولت، کنار در که است دسترسی قابل حالی در باالتر

  دولت اقتصادی مداخله نظری مبانی    

 :کرد بندیتقسیم گروه سه به کلی، نگاه یک در توانمی را دولت مداخله مبانی

 (بازاری هایشکست مظاهر) ملی بازارهای در دولتی مداخله وجود ضرورت( الف    

 (افراد حقوق حفظ) ملی اقتصاد واحدهای کوچکترین حفظ در دولت وجود ضرورت( ب    

 (المللیبین تجارت) فراملی بازارهای عرصه در دولتی مداخالت وجود ضرورت( ج    

 دراقتصاد آن مالحظات و دولت وجود ضرورت عبارتیبه است؛ بازار کنار در دولت از برخورداری ضرورت دالیل از کلی گروه سه این

 بحث دیگر امروزه معنا، دیگر به.باشدمی مداخالت نوع این انجام نحوه است اختالف محل که آنچه اما. است محرز کامال ایمساله

 فرع «دولت اندازه» بحث عبارتیبه. است مهم مداخالت انجام چگونگی بلکه نیست، آن اندازه حتی یا دولتی مداخالت وجود سر بر

 .شود انگیزفاجعه تواندمی نیز آن کم هایدخالت باشد، صالحیتبی دولتی وقتی زیرا است، «دولت مداخله چگونگی» بر

  فردی حقوق حفظ    

 نیاز اقتصادی عاملین عبارتیبه. کندمی ایجاب را دولت اقتصادی مداخالت که است مواردی دیگر از بازار عاملین فردی حقوق حفظ

 آنها. باشند مطمئن اجتماع در خود مقابل قراردادهای طرفانهبی اجرای ضمانت و خود اموال مالکیت بودن محترم به نسبت تا دارند
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 از خاصی مجموعه محصول معمول طوربه فردی حقوق اما.بشمارد محترم را فردی حقوق که دارند نیاز مطمئن و امن دولت به

 حقوق تا دارند نیاز که گونههمان افراد داشت توجه باید البته. ندارد وجود خصوصی مالکیت دولت، بدون و است دولتی نهادهای

 اقتصاد یک.باشند مصون نیز دولت خود تعرض از تا نیازمندند بماند، مصون خصوصی بخش در دیگر افراد تعرض از قراردادهایشان

 هم که باشد دولتی از برخوردار که است بلندمدت قراردادهای و گذاریسرمایه از ناشی بالقوه منافع کلیه برداشت به قادر وقتی

 .کند ممانعت افراد مالکیت حقوق از هم و باشد قراردادها اجرای ضامن

  المللیبین تعادل حفظ  

 آمارها بردن باال برای هاتعرفه اعمال طریق از چه را کاراین و اندکرده اتخاذ المللیبین تجارت در زیادی نقش سنتی طوربه هادولت

 انجامبه صادرات مدرن ترویج یا سوداگری متعارف هایسیاست پیگیری طریق از چه و داخلی، صنایع از حمایت برای یا

 که بگذارند اجرا به را هاییبرنامه باید هادولت عبارتی،به. شودمی مشخص جاهمین در نیز هادولت ضروری نقش.اندرسانده

 آنکه یا و باشد، آزاد تجارت نظام یک کننده ترغیب تواندمی هابرنامه این. کند آسان را تجاری هایشوك مقابل در پذیریانعطاف

 محیط نوع که داشت توجه باید اما.کند کمک داخلی هایبازار از حمایت به بنابراین و یابد نمود «حمایتی موانع» قالب در تواندمی

 این در کشور هر هایدولت چگونه که دارد این به بستگی کرد خواهد ظهور یکم و بیست قرن ربع طول در که جهانی اقتصادی

 نقش اگر اما است، ضروری المللیبین عرصه در کشورها تجاری تعادل حفظ در دولتی نقش ایفای عبارتیبه.اندکرده عمل ارتباط

 نظر مورد کشور اقتصادی موقعیت تنها نه بلندمدت، در آنگاه باشد، نداشته قرار صحیح ریزیبرنامه یک راستای در هادولت آفرینی

 نامطلوب آثار نیز المللیبین تجارت روند در هادولت قبیل این نادرست مداخله آثار بلکه شد، خواهد نامناسب جهانی بازارهای در

 گذاشت. خواهد برجای را خود

 نتیجه گیری

 نهضتهای تعریف خاورمیانه، وضعیت مانند مسایلی قبال در هایی چالش دچار عموماً کشور خاص، مواضعی داشتن بدلیل

 متناوب بطور شده، یاد دوره سه در مثال بعنوان. است بوده جهانی مجامع در بشر حقوق و ای هسته امور سالح، خلع آزادیبخش،

 حقوق شورای بشر، حقوق کمیسیون در «ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضعیت» عنوان تحت متعددی های قطعنامه کشور

 پرداخته کشور در بشر حقوق وضعیت نقد به که است داشته متحد ملل سازمان عمومی مجمع و( کمیسیون جایگزین بعنوان) بشر

 حقوق مجامع از ایران در دولت آمیز انتقاد و منفی واکنش کلی بطور که اند شده نظارتی سازوکارهای اعمال خواهان حتی و اند

 تا و اقتصادی و محیطی زیست مسایل چون دیگر موارد برخی در همزمان،. اند داشته بهمراه را همکاری مواردی در و بشری
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 بندی اولویت بدلیل. است بوده همراه و موضع هم آن از فراتر حتی و توسعه درحال کشورهای از بسیاری با اجتماعی حدودی

 در و تر، یافته سازمان و تر گسترده المللی بین فرهنگی و سیاسی مجامع در کشورمان مشارکت و حساسیت میزان موضوعات،

 وجود کشور در الزم تواناییهای کارشناسی بلحاظ هرچند است؛ بوده تر ضعیف بطورکلی تجاری و اقتصادی و محیطی زیست مجامع

 قراردادن تاثیر تحت سپس و ها، آن بدنه و مدیریت در نفوذ فراملی، سازوکارهای گیری شکل چگونگی در مؤثر دخالت.است داشته

 آن تصمیمات کردن منطبق برای دولتها نشده اعالم روشهای از جلسات در قوی و مستمر حضور و نظارت با گیری تصمیم روند

 و( فعلی اسالمی همکاری سازمان)اسالمی کنفرانس سازمان بر ایران. ا. ج دولت ریاست آن نمونه. است ملی منافع با سازوکارها

 برای نامزدی اعالم با رابطه در البته.هست و بوده راستا این در مغتنمی فرصتهای که است زمانی دوره دو طی متعهدها غیر جنبش

 در باید جلسه رییس که نکته این به عنایت با. دارد وجود متفاوتی روشهای ها دولت بین در جلسات رییسه های هیات در عضویت

 بطور جلسات مدیریت گرفتن بعهده بندد، بکار مباحث رسیدن نتیجه به برای را خود تالش حداکثر و باشد طرف بی مذاکرات

 بخصوص نظرات ابراز در هایی محدودیت بروز باعث دیگر سوی از و سو یک از کشور یک وجهه بهبود و وزن افزایش موجب طبیعی

 انگلیس، امریکا، چون دولتها برخی ازینرو. شود می نهایی( ای مذاکره)اسناد در کشور آن مواضع گنجاندن و برانگیز چالش نظرات

 این از یک هر اتخاذ. نمایند می پرهیز المللی بین مجامع های رییسه هیات در عضویت برای نامزدی اعالم از معموال چین و روسیه

 دولتها سیاسی جایگاه و مواضع آن،. نیستند تمجید یا نکوهش قابل هیچکدام و هستند خود خاص استدالالت با همراه روش، دو

 های رده در بویژه ها، دبیرخانه در مناصب احراز برای است بدیهی. است کننده تعیین روش دو از یکی انتخاب در که است

 و اقتصادی شورای متحد، ملل سازمان امنیت شورای نظیر دولتی بین مهم گیر تصمیم سازوکارهای در عضویت یا مدیریتی،

 البته.برخوردارند متفاوت ماجراهایی از و باشد می جریان در دولتها بین سختی رقابتهای بشر حقوق شورای و متحد، ملل اجتماعی

 طریق از کشورها مدیریت اندرکار دست سیاسی عناصر بین گفتگوها و ارتباطات گسترش اصل، یک بعنوان و الملل بین روابط در

 آن روی بر و کرد فرض مثبت نیز را آن در عضویت و سازوکاری هر نباید اما. گردد می تلقی مثبت یکدیگر با چندجانبه و دوجانبه

 در. باشند بیشتر کشور یک برای ها آن مزایای به نسبت سازوکارها برخی در عضویت مضار و معایب بسا چه. نمود گذاری سرمایه

 نهادهای بسیاری، تصورات برخالف.گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد گشته بررسی جداگانه باید سازوکارها تک تک رابطه، این

 حوزه در که نیستند دولتها به نسبت برتر موقعیت با نهاد یک یا دولتها از جدا و مستقل سازوکارهایی المللی، بین و ای منطقه

 متحد، ملل سازمان دبیرکل مانند آنها، مدیران جمله از ها دبیرخانه کارکنان کلیه. بپردازند اقدام و گیری تصمیم به خود وظایف

 کننده استخدام فراملی نهاد عضو دولتهای بگیر حقوق آنها. هستند ای دبیرخانه امور از فراتر گیری تصمیم قدرت و اختیار فاقد
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 سازمان اساسنامه مفاد کننده رعایت و طرفی بی اصل تابع محوله وظایف انجام جریان در باید ها دبیرخانه کارکنان. هستند خود

 به خدمات و تسهیالت ارایه ها، دبیرخانه وظیفه. نمایند پرهیز خود متبوع کشورهای ملی منافع پیگیری و طرح از و باشند خود

 در باید و بوده عضو دولتهای مشترك تصمیمات بهتر هرچه اجرای منظور به خود تابعه نهاد در دولتی بین گیر تصمیم ارگانهای

 گردد، می اعالم فراملی نهاد مسئول یک سوی از بعضاً که مواضعی. باشند پاسخگو عضو های دولت به محوله های مسئولیت قبال

 در است بدیهی. شود نمی شامل را وی شخصی مواضع و است بانفوذ دولتهای بویژه عضو دولتهای مجموعه مواضع از برآیندی

 از محرومیت به و مواجه دولتها اعتراض با دبیرخانه در وی بکار اشتغال خاص، دولتهای از جانبداری یا فردی مواضع اتخاذ صورت

 دوسویه یا سویه یک رابطه یک المللی بین و ای منطقه ترتیبات با دولت یک رابطه.شد خواهد منجر نهاد آن در فعالیت ادامه

 یک شکل به رابطه این. نمود فتق و رتق یا تحلیل المللی بین عرصه در را کُنشگر دو بین مسایل کلیه آن به توجه با که نیست

 المللی بین و ای منطقه ترتیبات سوم گوشه در و دیگر های دولت دوم گوشه در فرضی، دولتی آن گوشه یک در که است مثلث

 منافع تامین برای فرضی دولت هر[. 5]هستند تعامل در دیگر عبارت به و واکنش و کنش حال در دایم بطور سه هر که دارند قرار

 نوع این. باشد داشته دولتها سایر با متقابل همکاری و معقول روابطی باید المللی بین نهادهای و مجامع در اهدافش پیشبرد و ملی

 در ارزشمندی کلی بازده تواند می فراملی نهادهای توسعه و گیری شکل در ملی منافع با متناسب و فعاالنه مشارکت بهمراه رابطه،

 و شناخت داشتن برخورد، این الزمه. ببرد تر باال جمعی دسته مشارکت از حاصله منافع از را دولت آن سهم و باشد داشته بر

 بطور کشور در آینده و موجود چالشهای مورد در صحیح دیدگاههایی از برخورداری ارزشها، و خود ملی منافع از دقیق تعریفی

 گیری شکل درحال یا گرفته شکل نهادهای شناخت بازی، قواعد و المللی بین روابط چگونگی از آگاهی عام، بطور جهان و خاص

 از استفاده نیز و آنها، راهبردهای و ملی منافع جمله از دولتها سایر خارجی سیاست بر مؤثر صحنه پشت عوامل با آشنایی فراملی،

 به خود وظیفه انجام به باید نیز داخلی نهادهای مدیران آن، بر عالوه.باشد می ملی فرا مجامع در مؤثر غیردولتی بازیگران همراهی

 بین و نهادها از یک هر داخل در مدیران بین مساعدت و همکاری روح. باشند قانع قانونی شده تعیین های محدوده در عالی نحو

 و مجامع در توان می زمانی نمود، اذعان باید همچنین. گردد قوی ملی منافع تحقق برای داخلی مختلف نهادهای مدیران

 به نسبت المللی بین سیاسی فضای که داشت مطلوب بازده انتظار و پرداخت مطلوب و مؤثر نقش ایفای به المللی بین سازمانهای

. دارد دولتهایشان عملکرد و سیاستها در توجهی قابل نقش مردم دیدگاههای و جهان عمومی افکار امروزه،. گردد مساعد نیز کشور

 المللی بین عرصه در برداشتها سوء و شبهات رفع و سیاستها تشریح برای خارج و داخل مردم با تماس و عمومی دیپلماسی ازینرو،

 .اند شده برخوردار انکارناپذیری و ویژه اهمیت از
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 . است شده زیادی تحوالت و تغییر دچار گذشته قرن یک در دولت قش

 مخصوصاً  زیستی، محیط فزونی به رو های دغدغه جمعیتی، فزاینده فشارهای یا جمعیت انفجار فنّاوری، سریع توسعه و اشاعه با

 می ناگزیر را ها دولت که است مواردی جمله از[ 1]شدن جهانی عنوان تحت جهانی اقتصاد در ادغام و استحاله جهت فزاینده فشار

 اینکه و دولت رفتارهای و جایگاه بازبینی بنابراین. کنند اعمال آنها به نسبت را الزم های گویی پاسخ و مناسب های واکنش سازد

 تجربی های آموزه دیگر، طرف از و. نماید می ضروری نمایند، نقش ایفای باید چگونه اینکه تر مهم و باشد باید چه ها دولت نقش

 نقش و اند بوده تر موفق و کارآمدتر خود های مسؤولیت انجام و مردم مطالبات به گویی پاسخ در که آنها مخصوصاً ها دولت سایر

 کن ریشه و اقتصادی بیشتر برابری یا اجتماعی عدالت گسترش و بسط در ویژه به و خود اقتصادی توسعه فرایند در را ای سازنده

 نوین تفکری تبیین در که است مواردی ازجمله شوند، گرفته کار به باید چگونه ها آموزه این اینکه و اند داشته فقر کاهش یا کردن

 و عملکرد از ناشی تجربی شواهد استناد به و دولت تاریخی و مفهومی نقش بررسی با.است داشته تأثیر آن نقش و دولت درباره

 سطح در ها دولت اقتصادی ـ فرهنگی توسعه بر آن اثر و دولتی نهادهای و ها سازمان و دولت های مشی خط و ها سیاست اتخاذ

 نحو به امروزه. است محال کارا، و مؤثّر دولت وجود بدون دوام، با اجتماعی و اقتصادی توسعه که نمود اظهار چنین توان می جهان،

 در. دارد اساسی اهمّیتی وکارا مؤثّر دولت وجود اجتماعی، و اقتصادی توسعه هدف تحقق برای که است شده پذیرفته ای فزاینده

 تسهیالت آوردنده فراهم و شریک عنوان به بیشتر را خود نقش باید دولتی چنین که است شده پذیرفته نیز مطلب این حال، عین

 آن. جانشین نه باشد، بازار فعالیت کننده تکمیل باید دولت دیگر، عبارت به رهبر؛ و مدیر تا نماید ایفا

 منابع
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