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  المللي ينب يها سازمان نقد كتابو  بررسي

  *نوازنيبهرام 

  ***الهامه پايدار، **محبوبه شريفي

  چكيده
در  يد آقايي منبع درسي دانشـگاهي باارزشـ  وسيدداوة نوشت المللي هاي بين سازمان

اين حـوزه  جامع و عمومي  هاي كتابجزو نخستين  والمللي  هاي بين سازمان ةزمين
 .اسـت  المللـي  هاي بـين  سازمان ةتاريخچگيري و  شكل ةنحوة گيرند كه دربر است

بسـياري بـه تـاريخ     ةانـداز نويسنده با استفاده از ديدگاه تاريخي و جبرگرايانـه تـا   
. از اين برداشت جبرگرايانه نكرده استثري ؤمگيري  نتيجهاما  ،ملل پرداختهة جامع

آلت دسـت   بدبينانه، يذيل نگاه ملل و سازمان ملل متحد ةجامع در اين پژوهش،
يك فصل از كتـاب بـا تفصـيل و جزئيـات     . استشده هاي بزرگ معرفي  قدرت

هاي ايران و سازمان ملل متحد اختصاص يافته و روابط ايـن دو   بسيار به سياست
. ديگر ارزيابي كـرده اسـت كـه بـا عنـوان ايـن كتـاب ناسـازگاري دارد         را با يك

دسـت نيسـت و در برخـي مـوارد منبعـي بـراي        شده در كتاب يك اطالعات ارائه
عـالوه بـر نقـايص محتـوايي، نقـاط       مقالهاين . نشده است ادعاهاي نويسنده ذكر

 ،و متني در توضيح، ترجمـه  ،هاي شكلي، نگارشي قوت و ضعف اين اثر در زمينه
و براي بازنگري در چـاپ بعـدي    كند ميكشف و آشكار را و منبع  ،سازي معادل

  .دهد ارائه مي يهاي كتاب توصيه
  .، سازمان ملل متحدمنبع درسي،  المللي هاي بين نقد، سازمان :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
سيدداوود آقايي يكي از منـابع مطـرح دانشـگاهي در ايـران      ةنوشت  يالملل نيب يها سازمان

تـا   ،بـوده  حقـوق دانشـگاه تهـران    برده اسـتاديار  كه نام ،1382در  شاست و از اولين چاپ
نه بار تجديد چاپ شده  ،درجه يافته ياين دانشگاه ارتقاكه به دانشياري و استادي  ،1391
در  امـا كـرد،  نسـخه وارد بـازار    2000بـا   را چاپ اول ايـن كتـاب  انتشارات نيكان . است
صـفحه   400شـامل  كتاب . سراي عدالت واگذار شد هاي بعد نشر اين كتاب به كتاب سال
فصـل   .ارائه شده اسـت فصل  6گفتار و مقدمه در  كه پس از فهرست مطالب و پيش است
هـاي   وب نظـري سـازمان  چارهـ هـاي كلـي و مشـترك و چ    ويژگـي  بهصفحه  37در  اول
در  ، فصـل دوم اختصـاص يافتـه   المللي هاي بين سازمانبارة دركلياتي  از جمله ،المللي بين
به تشريح صفحه  99در  ، فصل سومتا فرجام آن پرداختهآغاز  ازملل  ةجامع بهصفحه  29

نقـش  بـه  صـفحه   40 در فصل چهـارم  ،پرداختهن ملل متحد از آغاز تاكنون سازمافعاليت 
 125در  نيـز  هاي تخصصي و وابسته به سازمان ملل متحد پرداختـه، فصـل پـنجم    سازمان
و  ،سـازمان پرداختـه  اين تاريخ روابط ايران و سازمان ملل متحد از آغاز تشكيل به صفحه 

و اي پرداخته  اي و فرامنطقه منطقه اي و بين هاي منطقه صفحه به سازمان 43فصل ششم در 
و فهرسـت منـابع و مĤخـذ     ،اسـت منشور سازمان ملل  همانكه  ،يك پيوستدر پايان نيز 
 ،بـوده   يالملل نيب يها سازمان شكه عنوان ،نويسنده در اين كتاب ،به اين ترتيب. آمده است

 ةجامعـ (فعاليت دو سازمان بـزرگ جهـاني    در كنار توضيحتا تالش درخور توجهي كرده 
هاي  سازمانسازمان ملل متحد و ديگر هاي وابسته به  سازمان به) سازمان ملل متحدملل و 
  .كندنيز توجه اي  اي و فرامنطقه منطقه

المللـي امـام    المللي در دانشـگاه بـين   هاي بين درس سازمان و براي 1391اين كتاب در 
در سـال  . شـد منبع اصلي معرفي و در كالس ارزيابي  منزلة به و دانشگاه شاهد) ره(خميني 

نيز به سفارش شوراي بررسي متون در پژوهشـگاه علـوم انسـاني نقـد كامـل آن در       1392
در اختيـار خواننـدگان    ة حاضرمقال از طريقحصل اين ارزيابي دستور كار قرار گرفت كه ما

و شـود  منزلت اين اثر برداشـته   ي ارتقا راستايبا اين كار گامي در  استاميد . گيرد قرار مي
  .بازنگري آن ترغيب كرده باشد براي را قدر اين اثر گران ةنويسنداندركاران و  دست
 

  نقاط قوت. 2
و محتـواي كتـاب    بـا كتاب كه مطالب  حجمجمله  از ؛كتاب نقاط قوت فراواني دارداين 
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بـا  ايـن كتـاب    .ردزگاري داو سـا خـواني   هـم دو واحـد   ةدانشگاهي در انـداز  هاي درس
دولتـي   و ميان ،غيردولتي ،المللي غيرانتفاعي هاي بين هاي مشترك سازمان برشمردن ويژگي

گرچه هدف اصلي اين كتاب معرفي  .ندبرقرار ك ها آن ميان يمستقيم ةرابطاست كوشيده 
ملل و سازمان ملل متحد دست به بررسـي   ةجامع ةاما دربار ،بوده  المللي هاي بين سازمان

تطبيقي نيز زده و وجوه تمايز ميثاق و منشور را برشمرده است و با رويكردي انتقادي بـه  
. اسـت  كـرده را تفسير  39 ةسازمان ملل متحد نگريسته و برخي مواد منشور از جمله ماد

شـكل   بـه را هـاي تخصصـي وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد         سازمانچنين  نويسنده هم
هـاي   با تخصيص فصل ششم به سـازمان موضوعي تفكيك و به سه دسته تقسيم كرده و 

قـرار داده   نتري در اختيار خوانندگا اطالعات بيش اي منطقه اي و بين اي و فرامنطقه منطقه
 كننـدة  هماهنگ دفتر؛ 1388 زاده، يموس(هاي مشابه  نمونهدر مقايسه با طوري كه  به ؛است

در واقع همين نقاط قوت است كه . سزايي است هقوت ب ةنقط )1388 ،متحد ملل سازمان
مفيـد بـراي دانشـجويان حقـوق و علـوم سياسـي تبـديل كـرده و حتـي           يآن را به منبع

ايـن   ةكارشناسي ارشد باشند از مطالع ةتحصيل در دور ةمند به ادام هدانشجوياني كه عالق
  .نيستندنياز  بياثر 

  
  نقاط ضعف. 3

نيـز   شهـاي مكـرر   در چـاپ  و داردجا كه اين كتاب پرمراجعـه اشـكاالت متعـددي     از آن
نقـاط  نظـر خواننـدگان بـه     سـپس نخست نظر نويسنده و  استالزم  ،بازنگري نشده است

 يجايگاه اثر و اصالح اطالعـات و مطـالب   يارتقاو زمينه براي  شودجلب كتاب اين ضعف 
در اين بخش كتاب در دو قسمت شكلي و  .شود فراهمكنند  مي استفادهآن  از خوانندگانكه 

  .است شدهبررسي نقد و محتوايي 
  

  شكلي ضعف 1.3
  طرح جلد 1.1.3

طـرح  . نيستبيانگر محتواي دروني كتاب  انتخاب شدهكتاب روي جلد تصويري كه براي 
از پربرگ درخت زيتون احاطه شده است و  ةشاخدو  باكه  استزمين  ةكرروي جلد شامل 

از  ،آن در سراسر جهان استاستقرار صلح و حفظ متحد هدف اصلي سازمان ملل جا كه  ن آ
ايـن  . اسـت استفاده شده نماد جهان  منزلة بهزمين  ةكراز نماد صلح و  منزلة بهدرخت زيتون 
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كار گرفته شده با ايـن تفـاوت    نماد و پرچم سازمان ملل متحد به در حكم 1947نماد از دو 
 از طريـق مـدار   پـنج زمين از قطب شمال ترسيم شده اسـت و   ةكرملل كه در نماد سازمان 

ارده زگـ نمـايش  بـه  ها هم روي اين مدارها  اند و قاره به هم متصل شده النهار نصف خطوط
يـك   صفحه يـا تقريبـاً   125 ،تر گفته شد طور كه پيش اما همان ؛)www.un.org( تشده اس

در حـالي كـه در    ،المللي اختصاص يافته هاي بين در سازمان شسوم كتاب به ايران و فعاليت
  .اي به اين موضوع نشده است طرح روي جلد هيچ اشاره

  نگاري حروف 2.1.3
مشـاهده  اغالط اماليي و دستوري بسياري در ميـان واژگـان فارسـي و انگليسـي مـتن      

 اي هنامـ  اصـالح كم  يا دستاصالح رفت پس از بارها تجديد چاپ  كه انتظار ميشود  مي
آن نهـادي   پـيش همراه بـا شـكل صـحيح     اغالط برخي از اين 1جدول در . شد ارائه مي

  .استآورده شده 
  جدول واژگان و عبارات نادرست .1جدول 

 درست  نادرست ينشان

  يبورژواز يبوژرواز 1خط،6بند، 19 ص
 سنتو عرف سنننوعرف 3، خط5بند، 21ص 

 لهلميو لهميو 25، خط22ص 

 Uunion Union ي، پاورق26ص 
  معكوس تناسب ميمستقتناسب 2خط،2بند، 30 ص
  19 سدةاواخر  در يجارسدةآغازدر 3خط،6بند، 30 ص

  يريمتغ يرييمتغ 1خط،32 ص
  يالملل نيب نظام يجهاننظام 2خط،5بند، 33 ص
 بشر بشره 4خط،4بند، 35 ص

  Political Amony Nations Politics Among Nations 6خط،3بند، 36 ص
  يدوستيها انجمن يدولتيهاانجمن 3خط،5بند، 36 ص
  مشروطه حكومت يقانونحكومت 3خط،7بند، 38 ص
  متحد مللسازمان قيطر از كلسازمانقيطراز 1خط،5بند، 39 ص

  League of nalions League of Nations يپاورق،40 ص
  Kellogg-Briand treaty Briand-Kellogg Treaty يپاورق،40 ص
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 منتشر منشر 4خط،2بند، 41 ص
 Uropeans Utopians يپاورق،41 ص
 self desting self-destiny ي، پاورق43ص 
  International secusity National Security يپاورق،46 ص
  يدوئرت مزيج يدوتوتمزيج يپاورق،49 ص
 Elenents … Powe Elements … Power ي، پاورق50ص 

  Casestudy Case Study 6خط،1بند، 59 ص
  بهداشت يالملل نيب سازمان يعمومبهداشتيالمللنيبسازمان )ث،2بند،59 ص
  لريمهرست لريمهوست 3خط،4بند، 60 ص
  1919 سيپار صلح كنفرانس 1920سيپارصلحكنفرانس 6خط،4بند، 61 ص
 1932 1933 3خط،4بند، 65 ص
  لستر شان لسترسن 5خط،4بند، 65 ص
  البدليعل يقاض يقاضمعاون 1خط،6بند، 66 ص
 نقض نقص 2خط،4بند، 67 ص
 1938 1939 7خط،1بند، 73 ص
  آشكاريپلماسيد ديجديپلماسيد 1خط،5بند، 76 ص
 ژهيو به ژهيپو 9، خط1بند، 78ص 

  يياياوتوپ يابياوتوپ 2خط،1بند، 79 ص
  ملل جامعة كاركرد مللجامعةساختار تريت،81 ص

  كشور 23 كشور32 6خط،4بند، 81 ص
 ناتوان تاتوان 3خط،2بند، 82 ص
  يها نظام يهاناظم 5خط،1بند، 83 ص
  كيآتالنت ييكايامر ـ يسيانگل اصول اطلسانوسياقمانيپاصول 5خط،3بند، 86 ص

 atkantic carter Atlantic Charter ي، پاورق86ص 
  سازمان منشور نيتدو يبرا سازمانجاديايبرا 1خط،1بند، 87 ص
  دادن يرأ يرا 1خط،4بند، 87 ص
  اكتبر 24 اكتبر26 1خط،3بند، 88 ص
  1946ليآور 19 1947هيژوئ31 3خط،3بند، 88 ص

  زالندنو زوالندنو يپاورق،88 ص
  هندوراس هدوراس -،يپاورق،88 ص

 يارض تيتمام ياراضتيتمام 19، خط91ص 



 المللي ينب يها سازماننقد كتاب و  ررسيب   190

 مخالفت/ نتيمبا تيمبان 20، خط91ص 

  يعموم مجمع يعموممجامع 1خط،1بند، 96 ص
 اركان ارگان 2خط،1بند، 96 ص
  يعاد نشست يعمومجلسة 1خط،2بند، 96 ص

  1 خط، 3 بند، 96 ص
 العادهفوقجلساتمورددر

  صراحت دارد 16ماده 
   20 مادة ژه،يو نشست دربارة

  صراحت دارد
 Alliance for peace Resolution Uniting for Peace Resolution 3، خط2، بند101ص 

  نيالت يكايامر يكشورها  1 خط، 3 بند، 103 ص
 حوزة و نيالتيكايامر يكشورها

  بييكارا
  39 مادةدركه گونه همان 24مادةدركههماهنگونه آخرخط،106 ص
 قبال قابل 7خط،يپاورق، 109 ص
  كه نيا بر مشروطرعضويغ يكشورها كهنيابررعضويغيكشورها 2خط،6بند،111 ص
  11مادة 3 بند 35مادةاز3بند 1خط،7بند،111 ص

  1994يجوال 31 1994اوت يپاورق،114 ص
 خطر خاطر 4، خط3بند،115ص 

 wright … aggresspon Wright … aggression يپاورق،116ص 
  ينقض تعهد جةينت يتعهدجةينت 4خط،2بند،117 ص
  يا قطعنامهيط يعموم مجمع ياقطعنامهيطتيامنيشورا 14خط،4بند، 117 ص

 Agjression Aggressive ي، پاورق118ص 
  يموارد يمواد 4، خط2بند،119ص 
 2 مادة از 4 بند 2مادةاز5بند 3، خط3بند،119ص 

 1983 1982 5خط،3بند،120 ص
  يجنوب يايرودز يجنوبييايدررو 1خط،يپاورق، 120 ص
 اعمال مالاز 3خط،يپاورق، 120 ص
  mars 387-March-385 4خط،يپاورق، 120 ص
 لسوتو سوتو 6خط،يپاورق، 120 ص

 مقابل قابل 4، خط1بند،121ص 

 Legitime defense Legitimate Defense 2، خط5بند،123ص 
  شدن يجهان يجهاندولت 2خط،5بند،127 ص
 يعيطب عيفجا آثار كاهش يعيطبعيفجا 3، خط5بند،128ص 

 مشخصات مختصات 1، خط3بند،130ص 
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 كنديم هيتوج كنديمهيتوص 7خط،2بند،132ص 

 يدستاوردها يدستاورها 7خط،2بند،132ص 

 هلند ياسيس تختيپا الهه هلندتختيپاالهه 2خط،10بند، 136ص 

  Ecosoc ECOSOC تريت،137 ص
  دهم فصل نهمفصل 1خط،4بند،137 ص
  يبروند يپروند 3خط،3بند،139 ص
  يغربيساموآ ساموآ 1خط،1بند،140 ص
 پاالئو آرامانوسياقريجزا 3خط،1بند،140 ص
 1994 1991 4خط،1بند،140 ص
  Trigvelee Trygve Lie 10خط،3بند، 140 ص
  Hammerskold Dag Hammarskjold 16خط،3بند، 140 ص
  نشستنيپانزدهم اجالسنيستميب 2خط،3بند،141 ص
 موارد مواد 3خط،1بند،146 ص
  Allinace For Peace Resolution Uniting for Peace resolution 1خط،3بند،150 ص

  UNEF=united UNEF I=United يپاورق،150 ص
  متعدد يها كنفرانس در ملل سازمان متعدديهاكنفرانسمللسازمان 1خط،3بند،151 ص
 Spicialized Specialized 1خط،2بند،155 ص
  ييقراردادها ييقرادادها 6خط،5بند،158 ص
 يحقوق ياسناد يحقوقياستاد 1، خط2بند،163ص 

  2 خط، 3 بند، 163 ص
يهايكارهميالمللنيبمؤسسة
  1925 سال در كه بود يفرهنگ

 يفكر يها يكار هم يالملل نيب تةيكم
  1922 سال در كه بود

 1947 1948 1خط،4بند،164 ص
 يصنعت يصن 10، خط165ص 

 Breton woods Bretton Woods 3خط،2بند،166 ص
  عضو 24 عضو20 7خط،2بند،166 ص
  خارج يادار يخارجيادار 9خط،3بند،166 ص
  عضو 25 عضوستيب 11خط،2بند، 168 ص
  گريعضو د 20 گريدعضوپانزده 13خط،2بند، 168 ص

 نيتر جامعكشور جهان 128 نيتركشور جهان جامعه118 2، خط3بند،169ص 

 1875 1874 1خط،5بند،175 ص
 1947 1948 2خط،6بند،175 ص
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  ضرورت حسب بر  2 خط، 1 بند، 176 ص
 و يعاد طوربه بار كي سال 5 هر

  ضرورت برحسب
  يالملل نيب دفتر هياتحاددفتر 1خط،2بند،176 ص
  1837 در يبرقتلگراف اختراع با 1840دريبرقتلگرافكشفبا 1خط،4بند،176 ص
  تلگراف يالمللنيب ةياتحاد 1865 يالمللنيبيتلگرافةياتحاد1860 3خط،4بند،176 ص

  ارتباطات مخابرات ،تريت،176 ص
 1865 1860 13، خط176ص 

 1934 1933 1خط،1بند،177 ص
  سال 4 هر سال5هر 1خط،4بند،177 ص
  دولت 18 دولت19 2خط،4بند،178 ص

 Civit Civil ي، پاورق178ص 
  نفر 36 نفر30 2خط،5بند،179 ص
 معاهده معاهد 6خط،5بند،179ص 

  يدستاوردها يدستورها 3خط،2بند،183 ص
 Secnrity Security 1خط،5بند،184 ص
  85- 75 مواد در 81مادةدر 1خط،3بند،187 ص
  زين نيو چ،يشورو كا،يامر يشورووكايآمر 6خط،1بند،188 ص
  يقانونتيصالح و يكانونتيصالحفقو 4خط،3بند،190 ص
  فوالد و سنگذغال يياروپا جامعه سنگذغالوفوالديياروپامجتمع 2خط،4بند،190 ص

 انضباط انظباط 7، خط205ص 

 ريجزا زيجوا 22، خط247ص 

  ازمانع ازيمانع 5خط،1بند،324 ص
 1355 1345 4خط،334 ص
  1999 كامبوج 1997كامبوج يپاورق،339 ص
  1997 الئوس 1998الئوس ،يپاورق،339 ص

  ارجاع و استناد 3.1.3
به منابع و مأخـذ   شنويسنده در بخش شكلي اين كتاب شامل ارجاعات و استناداتقصور 

منبعي معرفي شده  براي اطالعات و آمار اشاره موارددر برخي نويسنده . شود كتاب نيز مي
تـوان بـه ترديـد     بسنده كرده است كه بـراي نمونـه مـي   » برخي«اجمال و ذكر  نكرده و به

جاي ديگر در  .برده شودها  آنكه نامي از  آن بي ،)38 ص(اشاره كرد » ها ايدآليسترخي ب«
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» سـرريز شـدن  «ن در فارسـي  كه معادل بهتر بـراي آ  ،»انشعاب« ةدربارنظر ميتراني  بههم 
نويسـنده در بررسـي    .دهـد  منبعي از ميتراني ارائه نمـي اما  ،)53 ص(كند  اشاره مي ،است

منبعي  اش مستندات تاريخينيز براي  )56 ص( پس از جنگ جهاني اول يوضعيت اروپا
 ةمسـابق  اننظـر  صـاحب يكـي از  از زبان  نيز )144 ص(جاي ديگر در  .ارائه نكرده است

بـاره    و توضيحي در ايـن  را معرفي نكردهنظر  اين صاحب اما ،تسليحاتي را تعريف كرده
و گروميكـو   اسـت  به اشاره اكتفا شدهفقط نيز ) 146 ص(طرح گروميكو در . نداده است

ايـن اظهـارات علمـي بايـد     همـة   .اسـت داده ن يتوضيح اين طرح ةدربارشده و نمعرفي 
مراجعـه و  قـادر بـه   منـد   هد كه خواننـدگان عالقـ  ناشمستند به منابع تخصصي و موثقي ب

  .دنآزمايي باش راستي
ـ  » در حـال حاضـر  «و » تـاكنون « هـاي  تنويسنده در موارد بسياري از عبـار   ةبـراي ارائ
سـال گذشـته    هـا  چاپ كتـاب ده  نيكه از انتشار اول ياطالعات استفاده كرده است؛ در حال

حال « تابه بعد  1945از  يا و منطقه يدولتريغ يالملل نيب يها مثال تعداد سازمان يبرا. است
 .)14 ص( معرفي شده اسـت  »5000بالغ بر « نيز است، يزمان چه ستين معلوم كه ،»حاضر

ها  بيش از نيمي از آنمعرفي شده كه  360بيش از نيز به ها  ميان حكومتهاي  تعداد سازمان
  .)27 ص( اند اي منطقه هم

براي مثال . نويسنده در موارد متعددي در ارجاع صحيح به منابع دقت كافي نكرده است
داده باشـد از   جيمـز دوئرتـي و فـالتزگراف   ارجاعي به  كه قبالً آن بي 39 صفحة نوشتپادر 

به منبع  ؛ زيراهم اشكال دارد) 51 ص(» همان«ارجاع به . استفاده كرده است» پيشين«عبارت 
» همان«ارجاع به . شد ارجاع داده مي» مقتدر، همان«بلكه بايد به  ،گردد بازنميبالفصل خود 

هـا موجـب    ايـن  ةبايد به منبـع فلسـفي بـازگردد و همـ     زيرا ؛نيز درست نيست) 115 ص(
  .شود ميمنابع  ةمطالعمند به  هعالق ةخوانندسردرگمي 

و رعايت امانـت  يكي از نكات ارزشمند در هر پژوهش علمي استناد به منابع تخصصي 
متأسـفانه نويسـنده در   . اسـت صورت مستقيم يا غيرمستقيم از منـابع   بهدر نقل قول مطالب 

 ،)45 ص(گرايان  براي مثال مطالب مربوط به واقع. مواردي در اين زمينه كوتاهي كرده است
از  عينـاً  ،اسـتناد شـده  ) 1372(كه به مقتدر  ،4 ةشمارتا ارجاع  ،شود مي آغازكه از خط اول 

 لقـو با اسـتفاده از گيومـه نقـل     بايدكه  است گرفته شده )33: 1372( دوئرتي و فالتزگراف
از  و مطالب عينـاً  ديده شدهنيز ) 46 ص(همين اتفاق در بند چهارم . داد مستقيم را نشان مي

شـده  كه در داخل گيومه استنادي به آن  آن بي ،گرفته شده) 34: دوئرتي و فالتزگراف، همان(
هـم بـدون رعايـت نقـل قـول مسـتقيم از منبـع دوئرتـي و         ) 53 ص(مطالب ديگـر  . باشد
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به جيمز دوئرتي اشاره شـده   فقط نوشتپادر در حالي كه  ؛است گرفته شده فالتزگراف عيناً
 84 فحةتا انتهاي صـ  83 فحةمطالب دو بند آخر ص. ستپوشي شده ا چشمفالتزگراف از و 

و نـه   رعايـت شـده  نه گيومـه   اما ،فته شدهربرگ عيناً) 1377(زندفرد  2- 1 هاي حهنيز از صف
از  نيز عيناً 107 فحةتا ارجاع اول از ص 106 فحةمطلب بند آخر ص. داده شده استارجاعي 

تـا   4، از بنـد  108 فحةص. آن رعايت نشده استگيومة  اما ،نقل شده) 1372(فلسفي  ةمقال
و نـه   اي رعايت شـده  نه گيومه اما است، فته شدهراله برگنيز از همين مق 109 فحةانتهاي ص
  .استشده  دادهارجاعي 

كه هيچ مدرك و سندي بـراي   ديدآمار و ارقام مختلفي را توان  در جاي جاي كتاب مي
انـد و   ميليـون نفـر كشـته شـده     8بـيش از  «: ؛ از جملهارائه نشده است ها صحت و سقم آن

هـاي   در بين سـال « يا )56 ص(» سي ساله هستندـ  بيست ويژه افراد سنين به ،ناپديدشدگان
يـا   )59 ص(» افزايش يافـت  1028به  9شده از  هاي تشكيل تعداد كنفرانس 1909تا  1840

 )144 ص(» شود ميليارد دالر در سال صرف توليد سالح مي 1000در حال حاضر بيش از «
تـك   تـك كننـد يـا    ه ميميليار دالر هزين 1000 در مجموعها كشور ةيست همشخص نكه م

 با خوانـدن كشورها آگاه نباشد  ةبودجاگر كسي به رقم  .هاي بزرگ با هم يا قدرت كشورها
  .شود  تري مي اين متن گرفتار ابهامات بيش

در حـالي كـه   ؛ )69 ص(اسـتفاده كـرده    جـدول جـا از مزيـت    يـك در فقط نويسنده 
م شـوراي  ئانتخاب اعضاي غيـردا براي گوناگون هاي  از جمله در حوزه ،اطالعات بسياري

در ، امـا  )103 ص(توانست براي سهولت مطالعه درون جـدول گنجانـده شـود     امنيت مي
كه هيچ عنواني براي جدول انتخاب  اول اين: همان مورد هم اشكاالت بسياري وجود دارد

نويسـنده سـه   . اسـت  نشـده كشي مناسـبي   خطهاي جدول  در رديفكه  نشده و ديگر اين
يتانيـا  در گـروه الـف عـالوه بـر بر    امـا   ،را معادل الف، ب، پ در نظر گرفته A,B,Cگروه 

گـروه ب  . كه خط زير بريتانيا بايد به زيـر فرانسـه منتقـل شـود    گيرد  فرانسه هم جاي مي
به دو كشـور بريتانيـا و بلژيـك اشـاره     فقط در حالي كه در جدول  ؛شامل سه كشور است

شد و  اشاره مي كامرون و توگولندعالوه بر اين دو بايد به فرانسه هم با نواحي . شده است
در . شـد  به روانـدا و برونـدي اكتفـا مـي    فقط به تانگانيكا و براي بلژيك فقط براي بريتانيا 

جنـوبي قـرار داشـتند كـه     افريقـاي   ةو اتحادي ،، ژاپن، استراليا، بريتانيازالندنونيز گروه پ 
 ةاتحاديـ تحـت قيمومـت   ناحيـة  اسـت و   غربـي  يسـاموآ تحت قيمومت زالندنو، ناحية 

شـكل درسـت   . يا ناميبيا بوده است نه غرب آلمـان  فريقاي جنوب غربيا ،جنوبيفريقاي ا
  :بازسازي شده است 2 مطلب در جدول
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  هاني اولكشورهاي قيم و نواحي تحت قيمومت پس از جنگ ج .2جدول 
  مومتيق تحت ةيناح ميقكشور گانهسه يها گروه

روه
گ

 
A  

 ريكبيايتانيبر.1
  

 عراق
  نيفلسط
  اردن

  فرانسه. 2
 هيسور
  لبنان

روه
گ

 B  

 فرانسه.1
 
  

  توگولند، سوم دو
  كامرون ششم پنج

  ريكب يايتانيبر. 2

 كايتانگان
  توگولند سوم كي
 كامرون ششم كي

  كيبلژ. 3
 رواندا
  يبروند

روه
گ

 
C 

 يغربيساموآ زالندنو
  )آلمان ريجزا(پلوانا،يمادمارشال، ژاپن
  )ديجد نةيگ(سماركيب ريالجزا مجمعولهلميور،يتصةيناح اياسترال

  مانيسل و ونائورلبرت،يگريجزا )اياسترال( ايتانيبر
  )ايبينام(يغربجنوبيقايافر يجنوبيقايافرةياتحاد

  يابي  اغالط معادل 4.1.3
هاي فارسي براي واژگان انگليسي و عربي دقت كافي نكرده  معادل ةارائنويسنده در يافتن و 

در حـالي كـه    ؛هـاي رايـج و آشـنايي دارنـد     بسياري از اين واژگان در فارسي معادل. است
جدول . استفاده از واژگان نامأنوس موجب ابهام و اشكال در درك سريع مطالب شده است

  .به برخي از اين اغالط پرداخته است 3
  يابي اغالط معادل .3 جدول

  ينهادشيپ واژة كتابواژة ينشان
 افتهي تازه استقالل داالستقالليجد 12، خط13ص

 نيشيپ سلف 17، خط13ص

 يدولت انيم يالدولنيب خط آخر،14ص
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 حوزه،يبخش يدوائر 1، خط18ص

 نيبنابرا معذالك 10، خط362ص؛3، خط21ص 

  ينظر كيتئور 6، خط29ص
 شدهاتخاذ متخذه 13، خط29ص

 عاقالنه است كه استنيايعقالئ 13، خط45ص

 در كل المجموعثيمن ح 13، خط45ص

 به، كمك جستن ازچنگ زدن  تمسك 19، خط45ص

 وستهيپ ريتغيال 8، خط46ص

 ميحوادث مستق/عيحوادث سر حوادث بالفاصله 18، خط46ص

  مثال، نمونه، الگو ميپارادا 2، خط49ص
  گراآرمان ستيآلدهيا تري، ت51ص
  گراواقع ستيرئال تري، ت52ص
 كار هم متعامل 1، خط54ص

 مجارستان يهنگر 4، خط55ص

  قلمرو، حكومت ونينيدوم 11خط،62ص
  تيتوليشورا مومتيقيشورا 68ص

  جمهور سيرئ دنتيپرز 22، خط74ص
 كه است يعيطب بالطبع 12، خط106ص

 مواردشتريب غالب موارد 17، خط113ص

 آشكار بوده محقق بوده 13، خط118ص

 نيبنابرا معهذا 17و3، خط191ص؛8، خط133ص 

 ريناپذ كيتفكر،يناپذ ييجدا يتجزيال 2، خط137ص

 هنام برده شد فوق الذكر 3، خط140ص

 لياز قب،از جمله منجمله 7، خط140صن؛يياز پا5، خط23 ص

 اما لكن 4، خط151ص

 نقش رل 9، خط154ص

  ينظامريغ يسازمان هوانورد يسازمان هوانورد 160ص
  يجهانسازمان بهداشت   بهداشتيانهسازمان ج 164ص

  165ص 
سازمان خواروبار و

  يجهان يكشاورز
  يسازمان خواروبار و كشاورز

 شيافزا اديازد 19، خط165ص



 197   ديگرانو  بهرام نوازني

ًمقدمتا 1، خط2بند،182ص  آغاز در      

  دستاورد )achievement(دستور 11خط،183ص
ًمضافا 5، خط188ص  به عالوه     

 تازه كشف شده االكتشافديجد 15، خط235ص

 دو مجلس نيمجلس 8خط،245ص

 راهكار سميمكان 5، خط1بند،323ص

 مدتيطوالن المدتليطو ، خط336ص

 از جمله منجمله ، خط336ص

  
  محتوايي ضعف 2.3

ايـن ضـعف   . داردجدي  هايو ايراد ها در بخش محتوايي هم اشكال يالملل نيب يها سازمان
 ،ساختار، ابهام مفهومي نداشتن تناسبتوان در سه قسمت آشفتگي برداشت،  محتوايي را مي

 .بندي كرد گويي طبقه و تناقض

  آشفتگي برداشت 1.2.3
 ،، ليبراليحقوقي يرويكرد، اما كتاب را براي دانشجويان علوم سياسي نوشته است نويسنده

اين موضوع با رويكـرد عمـومي دانشـجويان علـوم      .را در پيش گرفته است گرايانه آرمانو 
بـا رويكـردي سياسـي و مبتنـي بـر       دروس اين رشته را عمدتاً ؛ زيرادارددوگانگي  سياسي

نويسـنده در ايـن رويكـرد     .كننـد  گرايانه مطالعه مـي  طور كلي واقع هبقدرت و منافع ملي و 
و مقـررات سـازمان و سـاختار     هنامـ  اسـاس به  فقطالمللي  بينهاي  حقوقي خود به سازمان
 پژوهان دانشكه  يحال در ؛استها پرداخته  حقوقي آنهاي  مسئوليتتشكيالتي و وظايف و 

دسـت آوردن   بـه  يپ در ،يالملل نيب يها سازمانناموفق  ايموفق  تيو فعال شيدايپ با ياسيس
از  يبرخـوردار  يسازمان بـرا  التيتشك به نفوذ يچگونگ و يعاد و مؤسس ياعضا منافع
  .شوند يم تر شيب اراتياخت

 ؛رويكرد حقوقي خود نيز دچار آشفتگي برداشت شده استنويسنده حتي در تبيين اين 
نوعي وابستگي متقابل بـراي كشـورهاي   « ةنتيجرا در   المللي بينهاي  سازمان سو يكاز  زيرا

موظـف بـه   » بستگي هاي هم المللي و مكانيسم نظام بين انكارگزارعنوان  هب«دانسته و » جهان
هـاي   سازمان ،و از سوي ديگر) 27- 26: 1391آقايي، (كند  ارزيابي مي »صلح جهاني«تحقق 

ثبـات  ” ةنتيجـ كند كه در  المللي ارزيابي مي روابط بين ةتوسعرشد و « ةنتيجالمللي را در  بين
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بـا حفـظ   ”كشـورها  معتقد است  و) 28 ص(ميسر شده است  “استثنايي نظام توازن قدرت
» شـوند  مؤسسـات مـي   وارد ايـن  “ها دولتتأمين منافع ”انتظار به و  “حاكميت مطلق خود

المللـي را گـاه بـه     هاي بين البته نويسنده در تالش براي رفع اين تعارض سازمان ؛)29 ص(
ها را  داند و گاه هم آن مي» نقش دوگانه«داراي ) 251- 225: 1369(تبعيت از جوزف فرانكل 

 ص(ند ا بوده» سياست قدرت«ها برخي مبتني بر  آن ةجملكند كه از  هايي تقسيم مي به دسته
  .)54 ص( ندا »هاي كاركردي سازمان«و برخي ديگر ) 31- 29

هـاي   هـاي نظـري نويسـنده بـراي سـازمان      ارچوبهـ حتي اگر به ترتيب و چيـدمان چ 
بحـث خـود را بـه     ؛ زيـرا بندي دقيقي برسد المللي نيز توجه كنيم، وي نتوانسته به جمع بين

كنـد و پـس از طـرح     الملل آغـاز مـي   گرايي در روابط بين آرمان ةترتيب تاريخي و با انديش
سو بـا ديويـد    جاست كه هم رسد و از همين گرايي به رويكرد كاركردگرايي مي رويكرد واقع

در آن بـازيگران همـواره   «كنـد كـه    المللي حمايـت مـي   ميتراني و ارنست هاس از نظام بين
» يابند سر ميهماهنگ ساختن منافع خود و تحصيل عوايد متقابل از قبل تعامالت خود را مي

المللـي از تشـخيص    هاي بين نگام بررسي يكايك اين سازمانه  اما در عمل و به ،)54 ص(
  .منافع و عوايد متقابل غفلت ورزيده است

  ساختار نداشتن تناسب 2.2.3
تاريخ  كه به ،شمفصل پنج اما ،دهي شده صفحه در شش فصل سازمان 400 حدودكتاب با 

حجمي  تقريباًصفحه  120با بيش از  ،پرداختهروابط سازمان ملل و جمهوري اسالمي ايران 
از . و سازمان ملل متحد دارد ،ملل ةجامعارچوب نظري، هچ ةدربارسه فصل نخست برابر با 

فصول، عنوان كتاب نيز با محتواي فصول سازگاري ندارد  نداشتن بر تناسب افزون ،رو  اين
 )49  ص(در فصـل اول  . يابدتغيير  »ايرانو سازمان ملل متحد «ست عنوان كتاب به بهتر او 

» گرايـان  واقـع  گرايـان و  ديدگاه آرمان ةمقايس«و » گرايي گرايي در برابر واقع آرمان«عنوان دو 
بوده شبيه هم آن دو  ةادامعنوان و محتواي مطالب هر دو در حالي كه  ؛آمده است )51  ص(

 .به تكرار نيستو نيازي است 
و حقـوقي   ،اريساخت ،سياسي هاي نارساييملل ناشي از   ةجامعضعف  ،از نظر نويسنده

در . كار نرفته اسـت  هبتري  هاي سياسي قلم درشت براي نارسايي ، اما)79 ص(معرفي شده 
تري  قلم درشت »منشور آتالنتيك«براي  فقطنيز گيري سازمان ملل متحد  روند شكلبررسي 

عنـوان  . گيري اين نكته رعايت نشده اسـت  و براي ديگر مراحل شكل )86 ص(رفته كار  هب
) 145 ص(» خلع سالح در دوران سازمان ملل متحد ةزمينشده در  انجامهاي  تالش«درشت 
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ملـل بـه سـر رسـيده و      ةجامعـ چون  همعمر سازمان ملل  گويينيز حاكي از اين است كه 
هـاي سـازمان ملـل     تـالش «صورت  بههتر است ب كه استشده آن  نشينجاي سازمان ديگر

 .است نيز تر كوتاهتغيير يابد كه » خلع سالحبراي 
 ،پرداخته شـده اي  منطقه اي و بين اي و فرامنطقه ي منطقهها كه به سازمان ،فصل ششمدر 

كه اين دو عنـوان مربـوط بـه يـك     است دي و اكو اختصاص يافته .سي.دو زير فصل به آر
از  انگيزتر تعجباما  ،شد در يك زيرفصل به تغيير نام سازمان اشاره ميسازمان است و بايد 

نقش مهمـي را   كه ،ترين سازمان اقتصادي كشورهاي جهان سوم همه اين است كه از بزرگ
 .ستدر اين كتاب سخني به ميان نيامده ا ،پكوايعني  ،در بخش انرژي جهان برعهده دارند

بسـيار مهـم    ،درصد وابسـتگي دارد  80بيش از  اش تيدرآمدهاي نفكه به  ،ايراناوپك براي 
 .دهـد  مـي است و شناخت اين سازمان اطالعات پركاربردي را در اختيار دانشـجويان قـرار   

سياسي و هاي  گيري ويژه تصميم به ،اروپا ةنقش مهمي در جامعكه  ،هماروپا  ةاتحادي ةباردر
  .نيستكننده  اقتصادي آن دارد توضيحات بسيار كم است و قانع

  ابهام مفهومي 3.2.3
ناقص يا  و هايي از كتاب يا اطالعاتي ارائه نكرده يا در صورت ارائه اشتباه نويسنده در بخش

يـا اتـريش و   ) 55 ص(ميان اتـريش، هنگـري    ،از نظر نويسنده مثالً. كننده بوده است گمراه
خواننـده   نـدارد و وجـود  هيچ تفاوتي ) 57 ص(يا اتريش، مجارستان ) 55ص (مجارستان 

در حالي كه هنگري همان مجارسـتان   ؛ها دو يا سه كشور بوده باشند افتد كه اين اشتباه مي به
كـه منجـر بـه فـرار متـرنيخ       ،هاي مجارها در اواخـر قـرن نـوزدهم    است و پس از شورش

مجارسـتان تغييـر دادنـد    ـ  وري را به اتريشتوري اتريش شد، نام اين امپراتصدراعظم امپرا
پس از جنگ جهاني اول اشاره كـرده  اروپا  »بحران اخالقي«نويسنده به  .)1374زاده،  نقيب(
  .است ندادههيچ توضيحي  اروپا پيش از جنگاخالق  ةباردراما  ،)57 ص(

بـه  از اين سازمان شرايطي را ملل  ةاعضاي جامعآزادي خروج  ةچنين دربار نويسنده هم
 ،ورود مجدد يا اخراج كشورها ةباردراما  ،)62 ص( برشمردهميثاق  1 ةاز ماد 3موجب بند 

توضـيحي   ،)63 :1388، قائم مقـام فراهـاني  ( بار اتفاق افتاد يك فقطملل  ةجامع ةدوردر كه 
اختيـارات  ، هـم پيوسـته  ه اختيارات بسه گروه كه به  ،اختيارات مجمع ةباردرو  است نداده
 .)63 ص(اسـت  نـداده  نيـز توضـيحي    شـده تقسـيم  و اختيارات مشترك با شـورا   ،خاص

 غفلـت كـرده  دائـم   اعضاي نيمـه ملل نيز از ذكر  ةدر بررسي اعضاي شوراي جامعنويسنده 
داشت كه هر سـه  هم  يدائم اعضاي نيمه جامعة مللها شوراي  در اين سال .)64 ص(است 
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لهستان و اسپانيا بود كه با دو كشور  دليل بهاين نوع عضويت . شدند بار انتخاب مي سال يك
پـس از   و يافتنـد  يدائمـ  اين كشورها عضويت نيمـه  بنابراين ؛عضويت آلمان مخالف بودند

از هـا   سـال اگرچـه   .)90: 1388زاده،  موسي(شد اين عنوان موفق به كسب چندي چين نيز 
جـا كـه ايـن     از آنامـا   ،آن نيست به موشكافانهگذشته و نيازي به پرداختن  جامعة مللعمر 

 ،اسـت هاي فراگير و جهاني بوده و زيربناي سازمان ملل متحـد   زمانجامعه اولين نوع از سا
 10بـه   1933و افزايش تعداد آن تـا  اعضاي شورا تعداد مثل تري  بيش به جزئياتبهتر بود 

 .)همـان (شـد   اي مـي  و داليل آن و اختيـارات شـورا هـم اشـاره    نفر  11به  1936 درو نفر 
رسد  نظر مي هبهاي آن الزم  و دبيركل جامعة ملل ةدبيرخان ةدربارچنين توضيح مبسوطي  هم

در بلكـه وي   ،)65 ص(درست نيست  1933در سر اريك دراموند گيري  كه تاريخ كناره و اين
 .)92 :1388، زاده موسـي (ژوزف انول روي كار آمد  1933گيري كرد و در  كناره 1932 ةژانوي

و از ميـان رفـتن    جامعة مللسقوط و دوم آغاز جنگ جهاني  ةاشتباه ديگر نويسنده در زمين
فعاليت ديـوان   در حالي كه در اين زمان ؛)68 ص(المللي دادگستري است  بينمي ئداديوان 

به ديوان  شوظايف 1946آوريل  19المللي دادگستري در  متوقف شد و با تأسيس ديوان بين
اشـتباه   بـه  شدر اوايـل كـار   جامعة ملل نيافتن نويسنده در توضيح توفيق. شدجديد محول 

در حالي  ؛)71 ص(مدعي شده كه اتحاد شوروي و آلمان از اين سازمان اخراج شده بودند 
به عضويت جامعـه درنيامـده بودنـد و     آغازمريكا از ا ةچون اياالت متحد اين دو كشور هم

  .است جامعة مللاخراج آن دو كشور مربوط به اواخر فعاليت 
در  ؛)88 ص(كـرده  ذكـر   1945اكتبـر   26نويسنده سال تأسيس سازمان ملل متحـد را  

 ).3: 1388 ،سازمان ملـل متحـد   ةكنند دفتر هماهنگ(درست است اكتبر  24تاريخ  حالي كه
  هـيچ و سازمان ملل  جامعة مللگذاري اركان  كارگيري تفاوت در نام هچنين نويسنده در ب هم

بارهـا از مجمـع عمـومي    ) 62 ص( جامعة ملـل وي در بخش مربوط به . نكرده استدقتي 
 در حالي كه نام درست اين ركـن مجمـع   ؛كند ياد مي جامعة مللگيري  ركن تصميم منزلة هب

 ،گيـري  از اين ركن تصميم) 179 ص(در مقابل در بخش مربوط به سازمان ملل . بوده است
مي ئداكميسيون  ةدربار مسئله همين. ياد كرده استبا عنوان مجمع  است،كه مجمع عمومي 

چـون   بـا عنـاوين متفـاوتي هـم    از آن وي در جاي جاي كتـاب   نيز اتفاق افتاده وقيموميت 
در انـواع  . نام برده اسـت ) 140 ص(و شوراي قيموميت ) 68 ص(قيموميت مي ئداشوراي 
ـ  هـاي شـش   كميسـيون  ها را اشتباه آن بههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز  كميته  ةگان
اشـتباه ديگـر نويسـنده در همـين زمينـه ترتيـب ايـن        . ناميـده اسـت  ) 98- 97 ص( مجمع
و كميسـيون چهـارم را كميسـيون    كميسـيون اول  اشتباه  بهرا سياسي  ةكميتهاست كه  كميته
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المللـي   خلع سالح و امنيت بين ةتكمياول  ةكميت ،در حالي كه ؛)98 ص(ت برشمرده يقيموم
سازمان ملل  ةكنند دفتر هماهنگ( استعمارزدايي و سياسي ويژه ةكميتچهارم  ةكميتنام دارد و 

تفاوتي شامل دو عنوان ركن و ارگان نيز شده است و نويسـنده در   همين بي .)2008، متحد
اركان اصلي سـازمان را   )188، 179، 177، 151، 136، 101، 95، 62 ص( جاي جاي كتاب

نويسـنده در بخـش اختيـارات مجمـع     . به غلط ارگان اصلي يا شش ارگانيزم نام برده است
مجمع عمومي را به پنج بخـش تقسـيم   نيز اختيارات ) 101 ص(عمومي سازمان ملل متحد 

 زيمجازات را ن ارياخت توانست يم ،شد اتحاد براي صلح نيز توجه مي نامة قطعكرده كه اگر به 
  .اضافه كند به آن

توجهي  المللي نيز بي هاي بين در برگردان نام اركان سازمان ملل متحد و نام ديگر سازمان
المللـي   المللي دادگستري در جايي با نام ديـوان بـين   آشكاري صورت گرفته و از ديوان بين

سـازمان  . يـاد شـده اسـت   ) 137 ص(و در جاي ديگر با نام ديوان دادگسـتري  ) 110 ص(
، گروه بانـك جهـاني بـا    )153 ص(تجارت و توسعه نيز با عنوان سازمان توسعه و تجارت 

يونسـكو بـا عنـوان سـازمان     ... ، سـازمان آموزشـي   )159 ص(بانك جهاني  دةعنوان خانوا
غال سنگ ذو ) 162 ص(، بازسازي و توسعه با عنوان ترميم و توسعه )160 ص... (تربيتي، 

گذاري رايج و  ترجمه شده است كه برخالف نام) 342 ص(غال و فوالد ذو فوالد با عنوان 
  .ها در فارسي است مشهور اين سازمان

در اقيـانوس آرام را  مريكـا  اهاي تحت قيمومت  اشتباه سال استقالل سرزمين بهنويسنده 
به  1994كه در  بودپاالئو ها  در حالي كه آخرين اين سرزمين ؛)140 ص(است نوشته  1991

كـه    چنان آنشوراي امنيت نيز مي ئداتعداد وتوهاي آشكار و رسمي اعضاي . استقالل رسيد
البته تارنماي سازمان ملل متحد  ،بسيار قديمي است )109 ص( نويسنده گزارش كرده است

)www.un.org(  تفكيك هر سال ارائه كرده اسـت كـه بـا انـدكي صـرف وقـت        بهوتوها را
المعـارف ويكـي پـديا     ةدايـر بـه گـزارش   . دست آورد هباي را  روزشده اطالعات بهتوان  مي

)www.wikipedia.org(  145بار از طرف روسيه،  245ترتيب با  به ،2008تعداد اين وتوها تا 
بـار از   12و  ،بـار از طـرف فرانسـه    32بار از طرف بريتانيا،  60بار از طرف اياالت متحده، 

  .است شدهبندي  طرف چين دسته
مؤسسات تخصصي وابسته به سازمان  ةدرباركننده  همين اطالعات اندك و گاهي گمراه

بنـدي سـاده و اطالعـاتي تـاريخ مصـرف       يك تقسيم فقط. گير است ملل متحد بسيار چشم
اختالف آشكاري بـا اطالعـات    زيرا ؛رسد نظر نمي هبگذشته در حد نيم تا يك صفحه كافي 

بـرد و در   توضيحي مؤسسات پولي را فقط نام مي هيچنويسنده بدون  مثالً. ها دارد جديد آن
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يكـي   بانـك جهـاني  را در معادل انگليسي با  المللي ترميم و توسعه بانك بينگذاري  اين نام
در حالي كه  ؛)160 ص(به تقسيمات اين مؤسسات پولي نپرداخته است  درستي به و انگاشته

المللي  صندوق بين. 1وابسته به سازمان ملل متحد شامل  ةمؤسساين مؤسسات شامل چهار 
 ةسـازمان توسـع  . 4 ، وكشـاورزي  ةتوسعالمللي  صندوق بين. 3 ،گروه بانك جهاني .2 ،پول

المللـي   تنهايي يك گروه شامل بانك بـين  بهو بانك جهاني نيز خود  است صنعتي ملل متحد
ازسـازي و توسـعه، شـركت مـالي     المللـي ب  بانك بـين ديگر  ةمؤسسترميم و توسعه و پنج 

گذاري  المللي حل و فصل و اختالفات سرمايه المللي، مركز بين بين ةتوسعالمللي، انجمن  بين
، 1956، 1945هـاي   ترتيـب در سـال   بـه كـه   است گذاري چندجانبه تضمين سرمايه ةادارو 

بـر ايـن، تفـاوت ميـان ايـن گـروه و صـندوق         افزون. تأسيس شدند 1988، 1966، 1960
نويسنده به  رفت ميو انتظار  دارداهميت بااليي  نيزو اركان هريك از اين دو المللي پول  بين

براي مثال نويسنده به سهم اياالت  .كرد تحوالت فعاليت متفاوت اين مؤسسات هم توجه مي
در حـالي   ؛)133 ص(كند  ه ميدرصد اشار 25در گروه بانك جهاني به ميزان مريكا ا ةمتحد

 ةدوساالن ةبودجميليون دالر براي  618يعني  ،درصد 22به  2012كه اين ميزان سهم از سال 
طوري  هبالمللي پول نيز  داران بزرگ صندوق بين ترتيب سهام. جاري بانك كاهش يافته است

در حـال حاضـر    زيـرا  ؛درسـت نيسـت  ) 168و  166 ص(كه نويسـنده نقـل كـرده اسـت     
آلمان  ،%)23/6(ژاپن  ،%)75/16(مريكا ا           ِ ترتيب از آن   بهصندوق  ةسرمايترين سهم در  بزرگ

  .است %)29/4يك  هر(انگليس و فرانسه  ،%)81/5(
ايـاالت   .)164 ص(نشده مشاهده شد روز يونسكو هم همين اطالعات غلط و به ةدربار

دسـامبر   31خـودداري كـرد و در    شمواضع مستقل يونسـكو از دادن سـهم   علت بهمتحده 
سازمان « ةدرباراين اشكال . به آن بازنگشت 2003از آن سازمان خارج شد و تا سال  1984

تيـر   7ايـن سـازمان در   . شـود  روز بـه نيز وجود دارد كه بايد ) 323 ص( »كنفرانس اسالمي
غيير نـام  ت »كاري اسالمي سازمان هم«در سي و هشتمين اجالس خود در قزاقستان به  1390
از جمله دو كشـور سـورينام و گويـان از     ،كشور 57به  2014و تعداد اعضاي آن نيز تا  داد

طبيعي اسـت كـه    ).www.oic-oci.org( دولت ناظر افزايش يافت 5التين و مريكاي ا ةحوز
الدين احسان اوغلو از تركيـه   و اكملاست كل اين سازمان نيز در اين مدت تغيير كرده  دبير
پـس ايـاد    آنكلي اين سازمان قرار داشـت و از   بر مسند دبير 2014تا اول ژانويه  2005از 

چنـان   آن» بخش فلسطين سازمان آزادي«كه  تر اين مهم .امين مدني به اين سمت برگزيده شد
درست » دولت فلسطين«عضو اين سازمان نيست، بلكه ) 329 ص(كه نويسنده مدعي است 

  .افزود سازمان عضو يكشورها فهرست به ديبا هم را كومور ةياتحادچنين  هم. است



 203   ديگرانو  بهرام نوازني

شـايد اشـكال چنـداني بـه      به چاپ رسيد،بار  خستيننبراي  1382كتاب در جا كه  از آن
شـمار   كه به تحـوالت بـي   آن بي ،كه در مدت ده سال اما اين ،اطالعات آن زمان نتوان گرفت

 يو اضـافات  اتاصـالح  هـيچ ، براي نه بار بـدون  شوداندك توجهي المللي  هاي بين سازمان
هـاي   تعـداد اعضـا و بسـياري ديگـر از ويژگـي     . تجديد چاپ شـود جـاي تعجـب اسـت    

تعـداد اعضـاي    2013از جملـه در   ؛المللي در اين مدت تغيير كـرده اسـت   هاي بين سازمان
 )178 ص(ايكائو ، اعضاي عضو 192به  )176 ص(المللي مخابرات از راه دور  بين ةاتحادي

 و اعضـاي  عضـو  15 بـه ) 180 ص(المللي  كميسيون هوانوردي بين، اعضاي عضو 191به 
 36بـه   )179 ص(المللي هواپيمايي كشـوري   ساختار تشكيالتي سازمان بينمي ئداشوراي 
  .افزايش يافته است عضو

تجـارت   سـازمان «و » گات نامة موافقت«دقتي در معرفي  بيشايد از همه ناگوارتر بتوان 
تجارت  سازمان«و » گات ةنام موافقت«با وجود تفاوت ميان . كردان بيرا ) 172 ص(» جهاني
نامه بـه   كه اين موافقت ،1995در . سازمان ياد كرده است با عنوان، نويسنده از گات »جهاني

تغيير كرد و تعداد اعضاي آن نيز » سازمان تجارت جهاني«افت، نام آن هم به سازمان ارتقا ي
از جملـه جمهـوري   (دولت عضو ناظر  24و مي ئدادولت عضو  160به  2014ژوئن  26تا 

در  ؛)www.wto.org( المللي ديگر افـزايش يافـت   هاي بين و بسياري سازمان) اسالمي ايران
ص (كند  تأكيد مي» عضو است 179در حال حاضر گات داراي «چنان بر  حالي كه كتاب هم

 90كشورهاي عضو گات بـيش از  «اشتباه آمده است  بهنيز ) 174ص (جاي ديگر در  .)172
سـازمان  ايد از كشورهاي عضو بكه  گذشته از اين .»درصد تجارت جهان را در اختيار دارند

اسـت،   مشخص نيست كه منظور نويسنده چه سـالي بـوده   ،ياد شودجديد تجارت جهاني 
  .ين مقدار تغيير كرده استا عضو و گذشت زمان حتماً 159با افزايش اعضا به  زيرا

  گويي تناقض 4.2.3
هاي  سازمان ةزميناولين كتاب جامع در  كتاباين ادعا كرده كه كتاب گفتار  در پيش نويسنده

را نيز در نظر بگيريم، چهار  1382سال  دراما اگر چاپ نخست اين كتاب  ،است المللي بين
ـ  يهـا  سـازمان سال پـس از    بـه بـازار آمـده اسـت    ) 1378(زاده  موسـي  ةنوشـت  يالمللـ  نيب

)www.nlai.ir(.  
پس از جنگ جهاني دوم بـا  «كند كه سازمان ملل متحد  نويسنده از يك طرف اظهار مي

را تمـام   اش اما هنوز جمله ،)28ص (بنياد نهاده شده است » جامعة مللاستفاده از تجربيات 
در  ؛بنا شده اسـت » آنهاي  ناديده گرفتن ضعف«شود كه اين بنياد با  مي مدعي است نكرده
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منظور برطـرف كـردن    به جامعة مللحالي كه واقعيت اين تأسيس براي استفاده از تجربيات 
تفكيـك مسـئوليت شـوراي امنيـت و مجمـع عمـومي        شبارز ةنمونهاي آن بوده و  ضعف

ـ داالمللي و اعطاي امتياز وتو به پـنج عضـو    سازمان در حفظ صلح و امنيت بين شـوراي  م ئ
  .استامنيت آن 

شوراي امنيت معتقد اسـت كـه ايـن يـك حـق      مي ئداوتوي پنج عضو  ةدربارنويسنده 
يـا بـه   است صراحت بيان نكرده كه اين حق به نادرستي اعطا شده  بهاما نظر خود را  ،است

ش ا اصلي ةوظيفكه  ،شوراي امنيت« است وي معتقد است كه اين حق موجب شده .درستي
نويسد  ميو در جاي ديگر  )104ص ( شود» بارها فلج ،ستالمللي ا حفظ صلح و امنيت بين

گرايـي سياسـي    ولي از نظر واقع ،گرچه از نظر اصولي انتقادپذير است ،ي ممتازأحق ر«اين 
كند كـه   اين بدين معني است كه واقعيت ايجاب مي .)109ص (» رسد نظر مي بهپذير  هتوجي

ايـن وضـعيت نـامعلوم در    . دست آورد هبتوفيقي  ششوراي امنيت در عمل نتواند در وظايف
بـه سـازمان ملـل    نويسـنده   ةسرسختاننقد طوري كه در كنار  هب ؛شود سراسر كتاب ديده مي

بـه   جامعة مللهاي  در قسمت ارزيابي سازمان ملل يا موفقيت، نويسنده جامعة مللمتحد و 
صدور حكم «: نويسد ميصراحت  بهو چنين  پردازد ها مي هاي اين سازمان برشمردن موفقيت
المللي در قرن بيسـتم كـاري    هاي بين موفقيت يا شكست سازمان ةدرج ةكلي و قطعي دربار

  .)183ص (» ناصحيح است
جامعـة  هـاي   يكي از ارگـان  در حكمدادگستري مي ئداسرنوشت ديوان  ةدربارنويسنده 

سـقوط   و بـا آغـاز جنـگ   «بار مدعي شـده   وي يك. گويي شده است نيز دچار تناقض ملل
با شـروع  «كند كه  و در جاي ديگر اظهار مي) 68 ص(» اين دادگاه از ميان رفت جامعة ملل

خارج شده و در طول جنگ در  ـ الههـ  از مقر ديوانمي ئداجنگ جهاني دوم قضات ديوان 
در  ؛اي در كار ديوان حاصل نشده باشـد  كه هيچ وقفه گو اين ،)168ص ( »ژنو مستقر شدند

جامعـة  با آغاز جنگ دوم و با سقوط تر نيز آمده است،  طور كه پيش همانواقع در حالي كه 
 19كـه در   ،المللي دادگستري فعاليت اين دادگاه متوقف شد و وظايف آن به ديوان بين ملل

مجمـع  . ادامـه داده اسـت   شو تاكنون نيـز بـه فعـاليت    شدمحول  ،تأسيس شد 1946آوريل 
يـك اركـان فرعـي متعـددي     رهنيـز  اجتماعي  ـ صاديو شوراي اقت ،عمومي، شوراي امنيت

كميسيون  مثلبه اركان فرعي نويسنده  .اند سه ركن ديگر فاقد ركن فرعي در حالي كه دارند؛
  .اي نكرده است اشارهكميسرياي عالي ملل متحد براي پناهندگان  و الملل حقوق بين

 جـا  يـك در  ؛وجـود دارد  تناقضكشورها اين تعداد در نيز  فريقاييادر گروه كشورهاي 
در  شده برده نامي در حالي كه تعداد كشورها ؛)325 ص( كردهذكر  17اين كشورها را  تعداد
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و ) تانزانيا(گويد كه زنگبار   مي روز بهالبته اطالعات درست و  است؛كشور  20 همين صفحه
 19موريتاني را بايد از آن حذف كرد و ساحل عاج را به آن افزود تا تعـداد ايـن گـروه بـه     

  .برسدكشور 
 

  گيري نتيجه .4
كـه   داردو محتوايي اشكاالت فراواني  ،، ساختاري)اماليي و دستوري(كتاب از نظر شكلي 

برخـي  نگـاري در   حـروف اشـتباه در  . شودشود هرچه زودتر بازنگري و اصالح  توصيه مي
. شوند داده نميدر تاريخ و نام تشخيص  ها اما اين قبيل اشتباه ،شوند داده مي مواقع تشخيص

. را مبهم و پيچيده كـرده اسـت   ها هجملاغالط ويرايشي و دستوري است كه  ،تر از اين مهم
هـا   ايـن  ةهمـ تـر از   ندارد و مهـم  ارتباطي موضوعات با عنوان اصلي كتاببرخي عناوين و 

اختصاص بيش از يك سوم كتاب به تاريخ روابط ايران با سـازمان ملـل متحـد اسـت كـه      
المللـي دور   هـاي بـين   هاي مصوب براي درس سازمان موجب شده اين منبع را از سرفصل

 اطالعات را حجم زياد كتـاب دانسـته   برخينكردن با وجودي كه نويسنده علت ارائه . كند
روابط ايران با سازمان ملل متحـد بـه ارتبـاط    ة گذشتجاي پرداختن به   هاما بهتر بود ب ،است

ماننـد   ،آن ةزيرمجموعـ  گوناگونهاي  و اداره ،كنوني جمهوري اسالمي ايران با اركان، دواير
پرداخته و مزاياي اين فعاليت  ،كه در ايران هم شعبه و دفتر دارند ،يونسكو، آنكتاد و آكسفام

  .شد ميروزافزون را يادآور 
سازمان ملل متحد و ديگـر   ةدربارشده  ارائهاطالعات روز نبودن  بهدليل  بهاز اين گذشته، 

ـ  ياي و گـاه  هاي منطقه ملل متحد و سازمان ةخانوادهاي وابسته به  سازمان اطالعـات   ةارائ
و در مفيد بودن  اند ها، خوانندگان برداشتي نادرست و غيرواقع كرده اين سازمان ةدربار غلط

المللـي نيـز    هـاي بـين   رويكـرد نويسـنده بـه سـازمان    . كنند المللي ترديد مي هاي بين فعاليت
در ويژه  بهعلوم سياسي  ةرشتنمود يافته است با رويكرد رايج در كتاب اي كه در اين  گونه هب

توان به اين كتاب وارد  ترين نقدي كه مي بيش .تناسب چنداني نداردكارشناسي ارشد  مقطع
دربـارة  بـرخالف تـرجيح صـوري نويسـنده      .نويسنده است ةنااميدانو  رويكرد بدبينانه كرد

و  جامعة ملـل از تشكيل چه از رويكرد شخصي نويسنده  ميتراني، آن ةكاركردگرايانرويكرد 
تـوان   المللي مـي  هاي بين سازمان ةهم بررسي عملكردو يح اركان توض وسازمان ملل متحد 

منـد   ابزار دست كشـورهاي قـدرت  المللي را  ي بينها سازماندريافت اين است كه نويسنده 
  .بريتانيا دانسته و اميدي به اصالح اين روند نداردو مريكا اويژه  به
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  بعامن
  .سراي عدالت :تهران، المللي هاي بين سازمان .)1391(سيدداوود  ،آقايي

سازمان  .)1388(                                        و مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران     ران ي                    سازمان ملل متحد در ا   ة    كنند             دفتر هماهنگ
  . آبارون :ايثاري كسمايي، تهران ة عليترجم ،امروز يايملل متحد در دن

عليرضا طيـب و   ة، ترجم الملل بينهاي متعارض در روابط  نظريه .)1372( فالتزگراف رابرتو جيمز  ،دوئرتي
  .قومس :وحيد بزرگي، تهران

  .پژوهش :، شيرازجامعة مللايران و  .)1377(فريدون  ،زندفرد
  .رساني تبيان فرهنگ و اطالع ةمؤسس: قم، الملل نيب روابط .)1391(مليحه  ،زاده خرمشاهي عباس
دفتـر مطالعـات   : عبدالرحمن عـالم، تهـران   ، ترجمةالملل در جهان متغير روابط بين). 1369( جوزف ،فرانكل

  .المللي سياسي و بين
 ة، مجلـ »1990 ةدر دهـ   الملـل  شمار حقوق و روابـط بـين   گاه« .)1372(زاده  بيك اهللا و ابراهيم هدايت ،فلسفي

  .12- 11دانشگاه شهيد بهشتي، ش  يحقوق قاتيتحق
  .دادگستر :تهران ،المللي هاي بين سازمانالملل  حقوق بين .)1388(عبدالمجيد  ،قائم مقام فراهاني

  .مفهرس :، تهران المللي سياست خارجي و سياست بين .)1372(هوشنگ  ،مقتدر
  .سراي عدالت :، تهرانالمللي هاي بين سازمان .)1388(رضا  ،زاده موسي
  .قومس :، تهرانوين تا امروز ةالملل از كنگر تحوالت روابط بين .)1374(احمد  ،زاده نقيب
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