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چکیده
طی دو دهه اخیر ،کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصالح ساختار شورای امنیت را مطرح
غیر دائم این شورا میباشد .در خصوص اصالحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از
آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نمودهاند.
هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخورداراند که این شانس را
به آنها میدهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تالش کنند .جایگاه گروه کشورهای
هماندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست .این گروه
مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح
نمودهاند .هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصالح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاههای این
دو گروه موثر و قوی در روند اصالحات شورا و با شناخت ضرورتها و مشابهتها ،مسیر را برای
اصالحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید .مقاله حاضر با بهرهمندی از روش توصیفی ـ
تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است که فرصتها و
چالشهای موجود در جهت کسب کرسیهای دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هماندیش
چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیشگرفتهاند؟
واژگان کلیدی :اصالحات،اتحاد برای اجماع ،شورای امنیت ،گروه چهار ،کشورهای هماندیش.

 1گروه حقوق،دانشکده بین الملل ،واحد قشم  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،قشم  ،ایران
 2استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران (نویسنده مسئول)
 3دانشیار و استاد روابط بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران .تهران .ایران
 4دانشیار واستاد حقوق عمومی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران .تهران .ایران
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ساختهاند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای
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بحث اصالح ساختار شورای امنیت از همان ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد پیوسته مطرح بوده
است .اعضای ملل متحد از زمان شروع فعالیت شورای امنیت نسبت به ساختار ،عملکرد و روش کار
این نهاد معترض بودند و همیشه در پی آن بودند تا ساختار آن را ،با توجه به تحوالت جامعه
بینالمللی ،دگرگون سازند .تالش اکثر اعضای ملل متحد در برههای ،هر چند جزئی ،مفید واقع شد.
اما با تغییر و تحوالتی که در جامعه بینالمللی رخ داد ،به ویژه با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی،
زمینه هایی فراهم شد تا بحث اصالح ساختار شورای امنیت از اعتبار خاصی برخوردار گردد .این
رویدادها نقطه عطفی در جهان معاصر بودند که در بحث اصالح شورا نیز تأثیرات خود را به نحو
بارزی به جای گذاشتند ،و نیز موجب شدند تا عامل دیگری که مرکز ثقل هر نوع اقدام در عرصه
بینالملل میباشد ،یعنی خواست و اراده دولتهای عضو ملل متحد ،نیز انسجام پیدا کند .تمایل
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دولتها به اصالح شورا نیز مهمترین زمینهی این روند را فراهم نموده است (شهریاری.)1 :1394 ،
این زمینهها سبب شده تا معترضان به ساختار شورای امنیت در وضعیتی قرار گیرند تا به
گروهبندیهایی در این خصوص دست بزنند.
اصوالً کشورها در یک الگوی عقالنی برای پیوستن به شورای امنیت به عنوان عضو دائم ،باید
فعالیت جمعی و گروهی را در دستور کار راهبردی خود قرار دهند .به عبارت دیگر ،واقعیتهای
امروز نظام بینالمللی و شرایط حاکم بر سازمان ملل متحد ،اقتضا میکند کشورها در قالب گروههای
گوناگون در جستجوی منافع خود باشند .در ارتباط با موضوع اصالح ساختار شورای امنیت ،طرحها
و مدلهای مختلفی از سوی گروهها و کشورهای متعدد ارائه شده است .در بین این قطببندیها،
گروه چهار (آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل) وضعیتی متفاوت دارند ،و در مقابل آنها کشورهایی موسوم به
کشورهای هم اندیش 5یا گروه اتحاد برای اجماع 6قرارگرفتهاند (امینی؛ عظیمی.)175 :1392 ،
در هر منطقه کشورهای مذکور ،باالترین امتیازها را به خود اختصاص دادهاند .هوشمندی این
انتخاب از آن رو است که هیچ یک از این کشورها ،نقطهضعف گروه چهار به شمار نمیروند و در
واقع حضور هیچکدام از آنها ،عاملی برای شکست گروه چهار بشمار نمیرود .آلمان ،ژاپن ،هند و
برزیل با تکیه بر ویژگیهای برتر خود ،ضمن حمایت از عضویت یکدیگر در شورای امنیت ،چهره
مثبتی نیز در افکار جهانیان برجای گذاشتهاند .اتحاد چهار کشور مزبور کمک کرده است تا ضمن
نزدیک کردن دیدگاهها به یکدیگر ،خواسته خود را نیز با توان بیشتری پیش ببرند .اگر چه در این
مسیر با موانع بسیاری نیز روبرو هستند (عبدلی.)2 :1396 ،
 -1فعالیتهای گروه چهار

.Like-Minded Countries.
.Uniting for Consensus Group (UfC).
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در حاشـیه نشـسـت مجمع عمومی سـازمان ملل در نیویورک در سـتتامبر  2۰۰4با صـدور بیانیه مشـترکی
خواسـتار عضـویت دائمی در شـورای امنیت شـدند و تصـری کردند که افزایش اعضـای شـورای امنیت
برای مواجهه با تهدیدهای جهانی از اهمیت بســیار برخوردار اســت در این بیانیه گفتهشــده چهار
دولت آلمان ،برزیل ،هند و ژاپن «گویا باور دارند که کاندیدهای مشــروع برای عضــویت دائمی در
شـــورای امنیـت هســـتنـد و از نـامزدی یکـدیگر برای این ســـمـت حمـایـت می کننـد» .در این بیـانیـه
اضـافهشـده که «شـورای امنیت باید منعکس کننده واقعیات جامعه بین المللی در قرن بیسـت و یکم
باشد» به این ترتیب آنچه که بعداً به گروه  4شهرت یافت شکل گرفت (شهریاری.)155 :1394 ،
نمایندگان گروه 4در  31مارس  2۰۰5طی نشـسـتی در مقر سازمان ملل قصد خود را مبنی بر تهیه
و ارائه قطعنامهای برای تجدید سـاختار شـورای امنیت و به رأی گذاشـتن آن تا سـتتامبر همان سـال
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اعالم کردند آنان در این جلســه نیز طی اعالمیهای که بعد از آن منتشــر کردند با اســتناد به اظهارات
کوفی عنان در گزارشاش تصـری کردند که «باید سـال  2۰۰5را به سـال اتخاذ تصـمیمات مهم تبدیل
کنیم» برخی از دیگر اظهارات عنان مانند« :اصــالح ســازمان ملل بدون اصــالح شــورای امنیت کامل
نخواهد بود» و اینکه «اعضای سازمان ملل باید در مورد تصمیمگیری در مورد اصالح شورا تا قبل از
اجالس سران در ستتامبر تصمیمگیری کنند» برای تأکید بر عاجز بودن تصمیمگیری در این خصوص
مورد اســتناد گروه چهارم قرار گرفت(شــهریاری )156 :1394 ،و از نکات مهم این اعالمیه به شــرح
زیر است:
.1

افزایش اعضـای شـورا باید در هر دو گروه دائمی و غیردائمی صـورت گیرد و هر دو

گروه کشـورهای توسـعهیافته و در حال توسـعه را شـامل شـود و بر مبنای دائمی ،کشـورها که ظرفیت
قبول مسئولیتهای عمده در زمینه حفظ صل را دارند ،وارد شورا شوند.
.2

در مجمع  166 ،59کشـور صـریحاً بر ضـرورت اصـالح شـورای امنیت تأکید کردند و

حدود  12۰کشور حمایت از افزایش اعضا در گروه را خواستار شدند.
.3

آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل باتوجه به اینکه خود را نامزد مشروع برای عضویت دائمی

شـورای امنیت میدانند از عضـویت دائم یکدیگر حمایت میکنند .نمایندگان آفریقا نیز باید در گروه
اعضای دائمی حضور داشته باشد.
.4

تصـمیم ما این اسـت که جهت تصـویب یک قطعنامه چهارچوب 7تا تابسـتان سـال

 2۰۰5و سـتس انتخاب دوره جدید در مجمع عمومی و نهایتاً اصـالح منشـور از طریق تصـویر نامه
تصویب قطعنامهای در مجمع اقدام کنیم.
.5

مطـابق محتوای قطعنـامـه چهـارچوب گروههـای منطقـهای بـدون تغییر بـاقی میمـاننـد

شـمار اعضـای شـورا با افزودن  6عضـو دائمی جدید (2عضـو جدید از آفریقا2 ،عضـو جدید از آسـیا،

- framework resolution.
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یک عضو جدید از آمریکای التین و کارائیب و یک عضو جدید از گروه کشورهای غربی و دیگران)
و  3الی 4عضو غیردائم جدید افزایش خواهد داشت.
.6

روشهای کاری شورا نیز باید بهبود یابد.

.7

اعضـای دائم جدید باید مسـئولیتها و تعهداتی مشـابه اعضـای دائمی کنونی داشـته و

«مسئله و تو نباید مانعی در راه دستیابی به اصالح شورای امنیت باشد» (امینی؛ عظیمی178 :1392 ،؛
عبدلی.)69 :1396 ،
-1-1پیشنویس قطعنامه گروه چهار
گروه  4سـرانجام نخسـتین نسـخه پیشنویس قطعنامه مربوط به اصـالح سـاختار شـورای امنیت را
در  13مه  2۰۰5تدوین و به طور غیررســـمی توزیع کرد .در بندهای مقدماتی این پیشنویس که در
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نســخههای بعدی آن نیز تقریباً ثابت ماند ،برخی از مفاد منشــور در مورد کار شــورای امنیت مورد
تأکید قرارگرفته ،تالشهای گذشـته سـازمان ملل برای تجدید سـاختار شـورا یادآوری شـده ،در مورد
نمایندگی شـورا از سـوی بخش عمدهتری از جامعه بینالمللی سـخن رفته ،به لزوم انتخاب اعضـای
جـدیـد شـــورای امنیـت بـا توجـه بـه ســـابقـه کمـکهـای مختلف آنهـا بـه انجـام وظـایف ســـازمـان ملـل
اشـارهشـده ،بر رابطه تنگاتنگ بین توسـعه و امنیت تأکید شـده ،افزایش اعضـای شـورای امنیت باهدف
انعکاس بهتره واقعیتهای جهان کنونی به نحوی که توازن گروهی شـکل گیرد که بتواند پاسـخگویی
شـورا در برابر نظرات و نیازهای اعضـای سـازمان ملل را افزایش دهد یادآوری شده ،افزایش شفافیت،
مشـارکت بیشـتر کشـورهای غیر عضـو شـورا و اعالمیه هزاره مبنی بر ضـرورت تشـدید تالش برای
اصالح جامعه شورا نیز مورد اشاره قرار گرفته است (شهریاری.)157 :1394 ،
بندهای اجرایی این پیشنویس حاوی مطالب زیر است:
بند اول :شمار اعضا و ترکیب شورای امنیت:
ـــ اعضای شورای امنیت از طریق افزایش  6عضو دائمی  4عضو غیردائمی به  25کشور افزایش
خواهد یافت و شش عضو دائمی جدید بر مبنای الگوی زیر انتخاب خواهند شد :دو عضو از آفریقا،
دو عضـو از آسـیا ،یک عضـو از آمریکای التین و کرائیب ،یک عضـو از گروه کشـورهای غربی و دیگر
کشورها.
  4عضــو غیردائمی جدید شــورا باید بر مبنای الگوی زیر انتخاب خواهند شــد :یک عضــو ازآفریقای ،یک عضـو از آسـیای ،یک عضـو از اروپای شـرقی ،یک عضـو از آمریکای التین (احمدی،
.)145 :1386
بند دوم :روش انتخاب اعضـای دائمی :در این بند از کشـورهای عالقمند دعوتشـده تا اعضـای
مجمع عمومی را مطلع نمایند که آماده به عهده گرفتن این کارکردها و مسـئولیتهای اعضـای دائمی
شــورای امنیت هســتند و بعد از تصــویب این قطعنامه کاندیداتوری خود را به اطالع رئیس مجمع
برسانند (احمدی.)146 :1386 ،

بند سوم :در بند سوم نکات زیر مطرح شده است:
 -مجمع عمومی بعد از تصـویب این قطعنامه با دو سـوم آراء اعضـای مجمع عمومی و به صـورت
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مخفی نسـبت به تعیین کشـورهایی که برای اعمال کارکردها و مسـئولیتهای اعضـای دائمی شـورای
مطابق الگوی مورد اشاره در بند اول آمادگی دارند ،اقدام خواهد کرد (حسن خانی.)3۰ :1385 ،
 با این فرض که اگر شمار کشورهایی که اکثریت الزم را به دست میآورند از شمار کرسیهایدائمی اختصــاصیافته کمتر باشــد ،ادوار جدید رأیگیری برای کرســیهای باقیمانده انجام خواهد
شـد ،تا حدی که  6کشـور اکثریت الزم را برای اشـغال 6کرسـی دائمی به دسـت آورند ،مشـروط بر
اینکه تنها کاندیداهایی که مطابق بند 2در این قطعنامه ثبتنام کردهاند در رأیگیری شرکت نمایند.
)(Special Paper No. 4, 2005: 2
بند چهارم :مجمع عمومی تصــمیم میگیرد که بدون تحت تأثیر قرار دادن مفاد بند  3فوق ،آئین
کار مجمع عمومی بر انتخاب اعضــای دائمی جدید شــورای امنیت حاکم باشــد (crook, 2005:
بند پنجم :وتو؛ مجمع تصمیم میگیرد که اعضای دائمی جدید شورا باید مسئولیتها و تعهداتی
مشابه اعضای کنونی داشته باشند ).(Ariyoruk, 2005:1
بند ششم :اصالح منشور و بازنگری
الف -مجمع تصـمیم میگیرد که حداکثر دو هفته بعد از تعیین کشـورهایی که به عنوان اعضـای
دائمی جدید شـــورای امنیت انتخابشـــدهاند ،قطعنامهای حاوی موارد اصـــالح منشـــور به خاطر
تصمیمات گرفتهشده بر اساس ماده  1۰8منشور به رأی گذاشته شود.
ب -مجمع تصمیم میگیرد که قطعنامه شامل اصالح مواد ( 27 )2و ( )3و ( 1۰9 )1منشور باشد
که رای مثبت  14از  25عضــو شــورای امنیت را برای تصــمیمگیری الزامآور میکند (عبدلی:1396 ،
.)85
بند هفتم :مجمع تصـمیم میگیرد که بر مبنای ماده  1۰9منشـوریک کنفرانسـی باهدف تجدیدنظر
در سال  2۰2۰تشکیل خواهد شد.
بند هشـتم :مجمع عمومی از شـورای امنیت میخواهد تا باهدف افزایش شـفافیت و مشـارکت و
مشـروعیت و تقویت حمایت و درک تصـمیماتش توسـط اعضـای سـازمان نسـبت به اتخاذ تدابیر زیر
اقدام نمایند تا از این طریق اثربخشی شورا افزایش یابد:
الف -به عنوان یک قاعده کلی ،شــورا به طور علنی تشــکیل جلســه میدهد به نحوی که کلیه
کشـورهای عضـو سـازمان ملل بتوانند در آن شـرکت کنند اسـتثنا ،شـورا میتواند تصـمیم بگیرد که به
طور غیرعلنی جلسه داشته باشد ).(Blum, 2005: 120
ب -مواد  31و  32منشـور را به طور منظم از طریق مشـورت با کشـورهای غیر عضـو شـورای
امنیت خصـوصـاً آن گروه از کشـورها که منافع خاص در موضـوع ماهوی تحت بررسـی توسـط شـورا
دارند ،به اجرا درآورد.

نقش کشورهای هماندیش در عدم پذیرش مدلهای ارائهشده از سوی کشورهای گروه چهار در خصوص اصالحات شورای امنيت
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ج -به کشورهای غیر عضو شورا امکان دسترسی ،از جمله شرکت به نحو مناسب ،به ارگان های
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فرعی شورا بدهد.
د -پیشنویس قطعنامهها و بیانیههای رئیس و نیز پیشنویس دیگر اسـناد را که در مشـورتهای
غیررسـمی شـورا برای اقدام بر روی آنها به طور رسـمی ارائه میشـوند به محض ارائه شـدند یا قبل از
آن و با اجازه تهیه کنند گان آنها در اختیار کشورهای غیر عضو شورا قرار دهد (عبدلی.)85 :1396 ،
ه -نشـسـتهای توجیهی مکرر به موقع و باکیفیت مناسـب در مورد موضـوعات تحت بررسـی در
شــورای امنیت و ارگان های فرعی آن و ماموریت های موردی آنها و یافتههای چنین مأموریتهایی
برگزار کند( .احمدی.)148 :1386 ،
ز -مشورتهای منظم با روسای مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی برگزار کند.
-2-1نسخه  ۸ژوئن پیشنویس گروه چهار

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره اول(پياپي،)5بهار98

گروه 4درپی مشــورتهای گســتردهای که بعد از توزیع نســخه  13مه پیشنویس قطعنامهشــان
صــورت گرفت و نیز با توجه به البی فشــردهای که برای جلب رأی مثبت کشــورها به این قطعنامه
انجام شـود و دریافت پاسـ هایی از کشـورها ،در  8ژوئن  2۰۰5اقدام به دعوت از اعضـای سـازمان
ملل به شـرکت در جلسـهای کرده و طی آن ضـمن توضـیحاتی نسـخه جدیدی از پیشنویس خود را
ارائه کردند (احمدی.)149 :1386 ،
شــاید مهمترین تغییر در نســخه  8ژوئن تفاوتهای وارده در بند  5آن در مورد وتو اســت .در
نسخه جدید آمده است:
الف -اعضـای دائمی جدید باید مسـئولیتها و تعهدات مشـابهی با اعضـای دائمی کنونی داشـته
باشند.
ب -اعضـای دائمی جدید نباید مادام که در مورد مسـئله تعمیم حق وتو به اعضـای دائمی جدید
در چهارچوب بازنگری مطرحشــده در بند  7این قطعنامه تصــمیمگیری نشــده از حق وتو اســتفاده
نمایند (مهدویان.)95 :1384 ،
به این ترتیب و از طریق اصـالح پیشنویس قطعنامه گروه  4عمالً اعالم کرد که حاضـر اسـت تا
زمان تشکیل کنفرانس بازنگری یعنی تا سال  2۰2۰از حق وتو صرفنظر نماید .تحقق این امر عمدتاً
به این خاطر بود که چهار عضو گروه در تالش خود برای کسب رأی مثبت کشورها برای قطعنامه با
اعتراض آنها در مورد تعمیم حق وتو به اعضای دائمی جدید مواجه شده بودند .برابر اطالع ،آمریکا
در جلســات پنج عضــو دائمی صــریحاً اعالم کرده بود که با دادن حق وتو به اعضــای دائمی جدید
مخالفت خواهد کرد .دیگر اعضــای دائمی نیز همین نظر را داشــتند ،اما با توجه به نظر آمریکا دیگر
ضـرورتی در تأکید بر آن نمیدیدند البته از ابتدا نیز روشـن بود که گروه  4اسـراری در مورد داشـتن
حق وتو نخواهد داشــت و تنها به عنوان یک موضــوع مذاکراتی به طرح آن در پیشنویس اول اقدام
کرده بود) .( Special, 2005: 2متناســب با این تغییر در بند (ب)  6پیشنویس در مورد اصــالح
منشور نیز تغییری که منعکسکننده تغییر در بند مربوط به وتو باشد ،وارد شده است.

تغییر دیگر در پیشنویس  8ژوئن مربوط به کنفرانس بازنگری اســت در بند 7پیشنویس جدید
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گفتهشـده «که مجمع عمومی همچنین تصـمیم میگیرد که وضـعیت ایجاد شـده در اثر اصـالحات مورد
اشـاره در بند  6این قطعنامه را  15سـال بعد از تاری به اجرا گذاشـته شـدن آنها مورد بررسـی مجدد
قرار دهد ».این در حالی اســت که در پیشنویس نخســت به طور مشــخ

از تشــکیل «کنفرانس

بازنگری» و «مطابق ماده  1۰9منشـور در سـال  »2۰2۰سـخن رفته بود .با توجه به اینکه در ماده 1۰9
از تعیین تاری برای تشـکیل کنفرانسـی جهت بازنگری در منشـور و با رأی دو سـوم اعضـای مجمع
ســخن رفته ،جملهبندی مربوطه در نســخه اول پیشنویس گروه  4میتوانســت تاریخی قطعی برای
تشــکیل چنان کنفرانســی تعیین کند بعالوه ،در جملهبندی جدید صــحبتی از بازنگری در منشــور و
ترکیب و عملکرد شـورا نیسـت؛ بلکه تنها صـحبت از بررسـی «وضـعیت ایجاد شـده در اثر اصـالحات»
اسـت .با توجه به اینکه شـماری از اعضـا خصـوصـاً اعضـای دائمی شـورای امنیت با تغییر چندانی در
منشـور خصـوصـاً تغییری که بتواند موقعیت ممتاز آنها در شـورا را تهدید نمایند موافق نیسـتند تغییر
نقش کشورهای هماندیش در عدم پذیرش مدلهای ارائهشده از سوی کشورهای گروه چهار در خصوص اصالحات شورای امنيت

در این رابطه را باید امتیازی از ســوی گروه  4برای دائمی شــورا به شــمار آورد به عنوان مثال گفته
میشـود که فرانسـه که تا حدی همراه با انگلیس درعینحال آسـیبپذیرترین موقعیت را در رابطه با
ادامه عضـویت دائمیاش در شـورا دارد حسـاسـیت بیشـتری نسـبت به این امر داشـته و با تعدیل آن
حاضـر به پیوسـتن به بانیان قطعنامه شـد .این در حالی اسـت که به عکس ،گروهی دیگر از کشـورها
خواســتار آن بودند که اشــاره به بازنگری به گونهای جامع تر و گویا تر در پیشنویس آورده شــود
(عبدلی.)85 :1396 ،
 -1-3طرح رسمی پیشنویس
گروه  4سـرانجام پیشنویس خود را در تاری  6ژوئیه  2۰۰5رسـماً در دسـتور کار مجمع عمومی
قرار داد و نسـخه به اصـطالح آبی آن از سـوی دبیرخانه مجمع عمومی انتشـار یافت .8در این نسخه در
مقایسـه با نسخه 8ژوئن تغییر داده نشده و تنها تاری های که در دو نسخه قبلی وجود نداشت در این
نسـخه اضـافه شـده اسـت :در بند  3تصـری شـده که تعیین کشورهایی که باید شش کرسی دائمی جدید
را تصــاحب کنند ،حداکثر  12هفته بعد از تصــویب قطعنامه حاضــر انجام شــود ،در بند  6همچنین
تصــری شــده که حداکثر دو هفته بعد از تعیین اعضــای دائمی جدید قطعنامه مربوط به تصــویب
اصالحات الزم در منشور باید به رأی گذاشته شود (عبدلی.)9۰ :1396 ،
 -2فعالیتهای جبهه مخالف
سـفیر چین در 4اوت اعالم کرد که طی نشـسـتی با جان بولتون ،همتای جدید آمریکایی در مورد
همکاری برای مخالفت با پیشنویس قطعنامه گروه 4توافق کرده اســـت  .وی گفت از نظر آمریکا و
چین طرح گروه  4موجب تفرقه در بین اعضای سازمان ملل میشود ).( Edit, 2005: 23

. A/59/L. 64 OF 6 July2005.

8

169

به خاطر چنین وضـعی و غیرقابلپیشبینی شـدن سـرنوشـت تالشها ،بحثهای مربوطه ،از جمله
در جریان نشـسـتی که در  11و  12ژوئیه  2۰۰5در مجمع عمومی انجام شـد ،بسـیار و با هیجان بود
ورقبـا در خطـاب بـه یکـدیگر حتی گـاه از محـدوده نزاکـت معمول دیتلمـاتیـک نیز خـارج میشـــدنـد .تـا
آنجا که کوفی عنان طی مصــاحبهای از نمایندگان کشــورها خواســت تا در بحث راجع به افزایش
اعضای شورای امنیت با نزاکت رفتار نمایند ).(Evelyn, 2005: 21
 -1-2نقایص پیشنویس گروه ۴
در مورد اعضـای دائمی :ایجاد شش کرسی دائمی جدید با اصل حاکمیت برابر در منشور سازمان
ملل مغایرت دارد .در چنین تحمیلی  11کشــور حضــور دائم در شــورا خواهند داشــت و در مقابل
18۰کشور دیگر باید برای14کرسی رقابت کنند.

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره اول(پياپي،)5بهار98

اصـل نمایندگی :چنین تغییری ضـریب کرسـیهای دائمی به نسـبت کرسـیهای غیردائمی را از یک
به دو در حال حاضـر تقریباً به یک به یک میرسـاند و به این ترتیب به جای آنکه اصـل نمایندگی را
تقویت کند آن را تضـعیف میکند .این امر به نحوی اجتنابناپذیر اسـت قدرت را در دسـت  11عضـو
دائمی متمرکز کرده و بقیه اعضای سازمان ملل را به حاشیه خواهد راند (عبدلی.)84 :1396 ،
اصـل پاسـ گویی :اصـالح شـورای امنیت باید پاسـخگویی اعضـای شـورا در برابر اعضـای سـازمان
ملل را افزایش دهد نه کاهش .با پیشـنهاد جدید تقریباً نیمی از اعضـای شـورای الزامی به تالش برای
انتخاب شـدن یا انتخاب مجدد شـدن نخواهد داشـت .هرگونه اشـارهای به اصـل پاسـخگویی به نحوی
آشکار در پیشنویس گروه  4غایب است( .عبدلی)84 :1396 ،
موثر بودن :نیاز برای باهم آشــتی دادن منافع ملی  11عضــو دائمی و نه  5عضــو دائمی موجب
کاهش توانایی شورا برای اقدام سریع خواهد بود .
روشهای کاری شورا :بهبود روش کار شورای امنیت برای اکثریت اعضای سازمان ملل به اندازه
ترکیب و شمار اعضای آن مهم است.
مسـئله وتو :ایجاد اعضـای دائمی جدید به طور ضـمنی به معنی تعمیم قدرت وتو به آنان خواهد
بود سؤال این است که آیا این امر ممکن و مطلوب هست( .احمدی)157 :1386 ،
آثار جانبی :اعضــای دائمی شــورای امنیت همچنین از امتیاز حضــور دائمی در کمیته عمومی
مجمع عمومی و حق ضمنی داشتن دائمی یک قاضی در دیوان بینالمللی دادگستری و اشغال مواضع
کلیدی در سـیسـتم ملل متحد برخوردارند .ضـروری اسـت روشـن شـود که آیا پیش نویس گروه 4
شامل این «آثار جانبی» نیز

میشود9.

تفرقـهآمیز بودن :ارائـه امتیـازات دائمی بـه6عضـــو دیگر ضـــمن مســـتثنی کردن نمـاینـدگی دیگر
کشـورهایی که به همان اندازه واجد صـالحیت هسـتند موجب وخامت وضـعیت نابرابری میشـود که
در 1945و بـه دالیـل خـاص تـاریخی آن دوره ایجـاد شـــد .اگر چنین پیشـــنهـاد تفرقـهانگیزی بـه رأی
 . 9در چنین صورتی به عنوان مثال سه قاضی دیوان بین المللی دادگستری از آسیا باید از سه کشور آسیایی عضور دائم ورا انتخاب
وند و بقیه کشورهای اسیایی از داشتن قاضی در دیوان محروم خواهند شد.

گذاشــته شــود ،بیش از پیش موجب افزایش تشــنج و کاهش حمایت جهانی اعضــای ســازمان ملل

17۰

خواهد شد .چنین حمایت جهانی مبنای اساسی اعتبار و مشروعیت سازمان است .
وسـیعترین توافق ممکن :اگر قرار اسـت یک نتیجه مثبت تضـمین شود ،اصالح شورای امنیت باید
منصفانه بوده و از طریق وسیعترین توافق ممکن حاصل شود.
دورنمـای حقوقی :ســـه مرحلـهای که در پیشنویس قطعنـامه گروه  4پیشبینیشـــده ،ســـؤاالت
بیشتری را خصوصاً از نظر حقوقی موجب میشود.
بـازنگری :بنـد مربوط بـه بـازنگری کـه در قطعنـامـه گروه  4پیشبینیشـــده ،تنهـا موقعیـت اعضـــای
دائمی جدید را تضـمین میکند .اگر واقعاً کسـی به کنفرانس بازنگری (ماده  1۰9منشـور) اعتقاد دارد،
ارج اسـت که پیشـنهاد تشـکیل چنین کنفرانسـی در حال حاضـر مطرح شـود .قول انجام یک بازنگری
در آینده مشــکل میتواند به عنوان ســاز و کاری برای پاســ گویی به کار آید؛ تنها انتخاب دورهای
اعضــای شــورای امنیت توســط مجمع عمومی میتواند تضــمین چنین پاس ـ گویی باشــد .حاصــل
نمیکند و میتواند در هر مرحلهای با مانع مواجه شود( .احمدی)158 :1386 ،
 -2-2فعالیتهای گروه «اتحاد برای اجماع»
گزارش هیئت عالیرتبه دبیرکل و دو مدلی که برای اصــالح ســاختار شــورای امنیت در آن ذکر
شـده بود ،موجب تحرک جدیدی در کشـورهای ذینفع در سـازمان ملل شـد .درحالیکه داوطلبان
عضـویت دائمی فعالیتهای خود را مدل الف سـازماندهی مجدد و تشـدید کردند ،کشـورهای مخالف
افزایش اعضـای دائمی شـورای نیز پیرامون مدل ب دور جدیدی از فعالیتها و سـازماندهی متناسـب
بـا آن را آغـاز کردنـد .کشـــورهـای فعـال تر و جـدی تر در این گروه کـه تـاکنون در چهـارچوب «گروه
قهوه» فعالیت داشـتند ،در سـال  2۰۰5تحت عنوان (اتحاد برای اجماع) فعالیت خود را تشـدید کردند
(امینی؛ عظیمی .)2۰7 :1392 ،این گروه در یکی از نخســتین اقداماتش در  19فوریه با رئیس مجمع
عمومی مالقات و متنی حاوی مواضـع خود را در اختیار وی گذاشـت .مهمترین خواسـته که از سـوی
این گروه در آن مقطع مطرح شـــد و طی مـاههـای بعـد نیز پی گیری گردیـد ،درخواســـت آنهـا برای«
وســیع ترین اجماع ممکن» در ارتباط با اصــالح شــورای امنیت بود ،که این شــورا بتواند «در جهت
منافع کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه ،دموکراتیک تر ،موثرتر ،شـفافتر ،پاسـخگوتر بوده و
بـه نحو منصـــفـانـه تری جـامعـه بین المللی را نمـاینـدگی کنـد ».این گروه در این مالقـات و بعـد از آن
پیوســته تصــری کرد که با مدل ب از ســوی یک هیئت عالیرتبه دبیرکل تأییدشــده موافق اســت و
اعتقاد دارد که تنها این مدل بعد از برخی اصــالحات میتواند به «وســیع ترین اجماع ممکن» کمک
کند .در آن تاری گفته شـد که این گروه همفکر (هم اندیش) متشـکل از کشـورهای پاکسـتان ایتالیا،
اســـتـانیـا ،الجزایر ،کنیـا ،ترکیـه ،کره جنوبی ،مکزیـک ،آرژانتین و کلمبیـا اســـت .( Freiesleben,
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) 2008: 5همچنین گفته شـــد که برخی دیگر از ســـفرا این گروه را در مالقات با رئیس مجمع
همراهی کردند که عبارت بودند از سفرای قطر ،انگوال ،غنا ،مراکش و نماینده اتحادیه

عرب1۰.

اعضـای این گروه بر آن بودند که اگرچه گروهشـان ممکن اسـت که تنها  12الی  13عضـو داشـته
باشـد ،اما این کشـورها حدود نیمی از جمعیت ،اقتصـاد و وسـعت جهان را دارا هسـتند .گروه اتحاد
برای اجماع در  11آوریل  2۰۰5نیز نشـسـتی در یکی از هتلهای نیویورک برای توضـی مواضـع خود
تشـکیل داد .میزبانی این نشـسـت را وزیر خارجه ایتالیا بر عهده داشـت و گفته شـد که نمایندگان 119
کشور در آن شرکت کردند.
یکی از نکات مهم در این نشست شرکت و سخنرانی سفیر چین در سازمان ملل بود .وی  3نکته
را در این جلسـه مورد تاکید قرار دارد :اول اینکه «اتحاد برای اجماع» در مسـیر بسـیار مهم و درسـت
فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره اول(پياپي،)5بهار98

قرار دارد .چین ابتکار را میپذیرد و از هر تالشـی در این رابطه حمایت میکند .دوم اینکه  «:بحثها
نباید محدود به دو مدلی باشـد که از سـوی هیئت عالیرتبه دبیرکل ارائه شـده اسـت .باید افق هایمان
را گسترده تر کرده و به دیگر پیشنهاد ها و ایده ها نیز اهمیت دهیم ».سوم اینکه « :در ارتباط با چنین
موضـوع مهمی غیرعاقالنه اسـت که ضـرب االجل تعیین کرده و اعضا را مجبور به رای دادن بکنیم».11
(عبدلی)85 :1396 ،
گروه اتحاد برای اجماع در 2۰می  2۰۰5نیز با دبیرکل مالقات و طی آن شـکایت کرد که گروه 4
از نام او برای پیشـبرد مقاصـد خود اسـتفاده میکند .اشـاره گروه در اینجا به تعبیری در گزارش دبیرکل
به این مضـمون بود که «اجماع ارج اسـت اما نبود اجماع نباید برای به بن بسـت کشـاندن اصـالح
شورای امنیت مورداستفاده قرار گیرد (».امینی؛ عظیمی)2۰8 :1392 ،
ژان پینگ طی مصـاحبهای ضـمن اذعان به اینکه اصـالح شـورای امنیت دشـوارترین مسـئله در روند
اصـالح سـازمان ملل اسـت ،گفت « :نقش او همراه با 1۰تسـهیل کننده ایجاد وسـیع ترین اجماع ممکن
و اجتناب از یک رای گیری تفرقه انگیز در مورد پیشــنهادهای دبیرکل اســت .اما اگر یک کشــور یا
گروهی از کشورها خواستار رای گیری شوند ،او چاره ای جز انجام رأی گیری نخواهد داشت ».وی
افزود آنچه برای رئیس مجمع خوب اسـت نیل به اتفاق آرا اسـت ،و اگر نتوانیم به اتفاق آرا برسـیم،
نیل به یک اجماع وسـیع ضـروری اسـت .در غیر اینصـورت «سـناریوهای دیگر فاجعه بار خواهند بود
جامعـه بین المللی را ناامیـد و تالش های جاری برای اصـــالحات را با عقـبگرد مواجه خواهد کرد.
سـناریوی نامطلوب به تعویق انداختن اصـالحات و ادامه وضـع موجود و اتخاذ مواضع افراطی خواهد
بود(Iftikhar ,2005: 6)».
کاردار ایتالیا در سـازمان ملل طی نامهای به سـفرای چهار کشـور عضـو گروه  4که رونوشـت آن
برای رئیس مجمع عمومی و سـایر نمایندگی ها نیز ارسـال شـد پیشنویس قطعنامه ارائه شـده از سـوی
-' Like minded' states submit proposals: UN reforms, the Dawn (pakistani Newspaper), 20 February 2005
 -11مت ت ستتتتنت ت ت ستتتت ت ت چت ت در و ستتتت ژوئت ت  ۲۰۰۵در آدرس زیت متتودتتود بتتود ستتتت :

10

http://www.china-

un.org/eng/gywm/czdbt/jhhd/t191026.thm
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آنها را نقد کرد .در این نامه مقدمتا به قطعنامه 291/59مورخ  15آوریل  2۰۰5مجمع عمومی اشـاره و
بر بخشــی از این قطعنامه که طی آن از لزوم دســتیابی به« وســیع ترین توافق ممکن» در مورد «همه
موضـوعات عمده» سـخن رفته تاکید شـده اسـت .در نامه اضـافه شـده که «وسـیعترین توافق ممکن» به
معنی مشورت و مذاکره است ،حال آنکه توضیع پیشنویس قطعنامه از سوی گروه  4و جدول زمانی
قطعه برای رای گیری در ســه مرحله در تعارض با تمایل به گفتگوی ســازنده به منظور دســتیابی به
وسـیع ترین توافق ممکن اسـت و تصـمیم گیری در چند مورد دیگر ،از جمله امور مربوط به توسـعه،
را نیز را به مخاطره خواهد انداخت(Mayer, 1998: 6) .
 -2-2-1پیشنهادهای گروه اتحاد برای اجماع
سفیر ایتالیا در سازمان ملل همچنین طی سخنانی در  2مه 2۰۰5در نشست غیر رسمی مجمع
عمومی در مورد گزارش دبیرکل مدل مورد نظر خود را برای اصالح شورا مورد حمایت گروه اتحاد
مبنای گروه بندی منطقه ای کنونی در سازمان ملل قرار دارد و گروه بندی قاره ای که در گزارش
هیات عالی رتبه مبنای کار بود .بر اساس این مدل ها  1۰کرسی غیر دائمی جدید در شورای امنیت
به مناطق جغرافیایی اختصاص داده میشود (.امینی؛ عظیمی )2۰8 :1392 ،سفیر ایتالیا طی سخنانی
ضمن معرفی این مدل از آن به عنوان یک مدل «واقعی» منطقه ای در برابر مدلی که بر اساس آن
کرسی هایی به مناطق اختصاص داده میشوند ،اما توسط کشورهای خاص اشغال می شوند نام برد.
مطابق این مدل ،هر گروه منطقه ای «مدیریت عملیاتی» کرسی های منطقه خود را خواهد داشت و
اصول ساز و کارهای الزم را همراه با کنترل ها و توازن های مناسب ایجاد خواهد کرد با این هدف
که از اشغال این کرسی ها توسط کشورهای خاص جلوگیری به عمل آمده و اطمینان کافی در مورد
اینکه اشغال کنند گان این کرسی ها نمایندگان واقعی مناطق هستند به دست آید .اندکی بعد گروه
اتحاد برای اجماع مدل های سبز و آبی را ارائه کرد (شهریاری .)16۰ :1394 ،مطابق مدل سبز 1۰
عضو غیر دائمی به اعضای شورای امنیت اضافه خواهد شد ،به این ترتیب که سه عضو غیر دائمی
جدید از آفریقا ،سه عضو غیر دائمی جدید از آسیا ،دو عضو غیر دائمی جدید از آمریکای التین و
یک عضو غیر دائمی جدید از هر یک از دو گروه غرب و اروپای شرقی به شورای امنیت خواهند
پیوست (Hoffmann & Ariyoruk, 2005: 3)،در نتیجه شورا شامل پنج عضو دائمی کنونی 5
از آسیا6،عضو از آفریقا4،عضو از آمریکای التین 3 ،عضو از گروه غرب و دیگران و نهایتا 2عضو از
گروه اروپای شرقی خواهد بود .مطابق پیشنهاد گروه اتحاد برای اجماع همچنین:
 -1دوره عضویت اعضای غیر دائمی  2الی  3سال خواهد بود.
 -2هر 2۰کشـور عضـو غیر دائمی در هر دوره میتوانند بالفاصـله انتخاب شـوند و هر منطقه ای
میتواند معیارهایی برای چرخش یا انتخاب مجدد اعضای خود تعیین نماید؛
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 -3همه کشـــورها در رقابت برای کرســـی های غیر دائمی وضـــعیتی برابر خواهند داشـــت و
مشارکت و چرخش به نحوی مکرر تر در داخل هر منطقه انجام خواهد شد؛
 -4در این مدل از ایجاد رده سومی از اعضا اجتناب می شود؛
 -5انتخاب مجدد می تواند به نحو بهتری واقعیات ژئوپلیتیک را مورد منعکس نماید؛
 5 -6گروه منطقه ی کنونی حفظ خواهند شد؛
 -7معیارهای عضویت به نحو مندرج در ماده  23بند یک منشور میتوانند رعایت شود؛
 -8برگزاری انتخابات پاسخگویی و نحوه انجام کار در دوره عضویت را تضمین خواهد کرد؛
 -9به دالیل ســازمانی و مالی انتخابات باید حداقل یک ســال قبل از شــروع دوره جدید انجام
شود؛)(Special Paper No. 4, 2005: 8
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ویژگی اصـلی مدل آبی این اسـت که در صـورت عملی شـدن آن سـه دسـته عضـو در شورای امنیت
خواهد گرفت .گروه اول شـامل اعضـای دائمی پنجگانه کنونی گروه دوم شـامل اعضـای غیر دائمی
1۰گانه کنونی و دو عضــو غیر دائمی جدید با دوره عضــویت دو ســاله و نهایتا گروه ســوم با 7
الی8عضـو غیر دائمی جدیدی که برای دوره های طوالنی تر سـه یا چهار سـال انتخاب میشـوند به این
ترتیب در این مدل نیز:
 -1شمار نهایی اعضای جدید شورا 1۰عضو خواهد بود؛
 -2گروه های جغرافیایی پنجگانه کنونی مبنای کار خواهد بود؛
 -3منافع کشــورهای بزرگتر با ایجاد دوره عضــویت طوالنی تر بهتر تامین می شــود و در عین
حال به نگرانی های کشــورهای کوچکتر نیز با افزودن کرســی های غیر دائمی معمولی مورد توجه
قرار می گیرد( .عبدلی)95 :1396 ،
-2-2-2پیش نویس قطعنامه گروه اتحاد برای اجماع
در بند های مقدماتی این پیش نویس تاکید بیشتری بر اصالح روش های کاری شورای امنیت بر
اساس بخش های انجام شده در گروه کاری اصالح شورا از جمله «دسترسی بهتر اعضای سازمان ملل
به اطالعات و اعمال محدودیت هایی بر قدرت وتو با هدف حذف نهایی آن» شده است« .وابستگی
متقابل امنیت ،توسعه و حقوق بشر»« ،غیر منصفانه و غیر متوازن بودن ترکیب کنونی شورای امنیت»،
«ضرورت افزایش اعضای شورای امنیت در گروه غیر دائمی با توجه به واقعیات جهان معاصر و
خصوصا افزایش شدید شمار اعضای سازمان ملل از کشورهای در حال توسعه از  1993به این سو »
« ،تأکید بر اینکه انتخابات و انتخاب مجدد قوی ترین وسیله برای اعتالی پاسخگویی و چرخش مکرر
و نمایندگی منصفانه در شورا است» و « شناسایی اهمیت نیل به وسیعترین توافق ممکن در مورد
همه موضوعات عمده» از نکات قابل توجه دیگر در بندهای مقدماتی پیش نویس گروه اتحاد برای
اجماع است(.عبدلی )88 :1396 ،خالصه اهم نکات بند های اجرایی در قطعنامه مذکور به شرح زیر
است:

 -1شـورای امنیت جدید ،عالوه بر پنج عضـو دائمی ،دارای2۰عضـوغیر دائمی با دوره عضـویت
دو ساله خواهد بود ،اعضایی که دوره دو ساله آنها خاتمه مییابد میتواند متناسب با تصمیم گروه های
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منطقهای مربوطه بالفاصله مجدداً برای دوره بعد انتخاب شوند.
 -2توزیع کرســیهای  2۰گانه به ترتیب زیر خواهد بود6 :کرســی برای آفریقا 5 ،کرســی برای
آسـیا4 ،کرسـی برای آمریکای التین وکارائیب 3 ،کرسـی برای گروه های اروپای غربی و دیگران2 ،
کرسی برای گروه اروپای شرقی
 -3در بند  5پیش نویس قطعنامه «توصـیه شـده که هر یک از گروه های پنجگانه جغرافیایی باید
خود در مورد ترتیبات الزم در داخل اعضـایش برای انتخاب مجدد یا چرخش اعضـایش در محدوده
کرسـیهای اختصـاص داده شـده به گروه تصـمیم بگیرد .این ترتیبات باید همچنین و به نحو مقتضـی
به مسئله نمایندگی منصفانه در مناطق فرعی هر یک از مناطق جغرافیایی نیز بتردازد».
در بند های اجرایی این پیش نویس همچنین اصــالحاتی نیز در روش کاری شــورای امنیت از
جمله «محدود کردن قدرت وتو » درج و در مورد تصـویب قطعنامه توسـط مجالس کشـورها ضـرب
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االجل ستتامبر  2۰۰7تعیین شده است (.احمدی)162 :1386 ،
گروه اتحاد برای اجماع نهایتا در  26ژوئیه  2۰۰5رســـما قطعنامه خود را به مجمع عمومی ارائه
کرد .نمـاینـده کـانـادا بـه نمـاینـدگی از ســـوی گروه قطعنـامـه را معرفی کرد .وی در ســـخنـان خود پیش
نویس ارائه شــده را حاوی «منصــفانه ترین و دموکراتیک ترین برخورد با موضــوع پیچیده افزایش
اعضـای سـازمان ملل و در تالش برای کسـب بیشـترین اجماع ممکن برای این منظور» دانسـت .وی
گفت« :در صـورت تصـویب این پیش نویس  2۰کرسـی غیر دائمی به شـکلی منصـفانه بین گروه های
جغرافیایی توزیع شـده و اختیار تصـمیم گیری در مورد چرخش اعضـا و دوره حضـور هر عضـو در
شــورا بر عهده منطقه مربوطه گذاشــته خواهد شــد»).( Turner & Williamson, 2005: 7
کشــور های آرژانتین کانادا ،کلمبیا ،کاســتاریکا ،مالتو ،ایتالیا ،مکزیک ،پاکســتان ،کره جنوبی ،ســان
مارینو ،استانیا و ترکیه بانیان پیشنویس گروه اتحاد برای شما

هستند12.

نتیجه گیری
اصالح ساختار شورای امنیت موضوعی جدید در سازمان ملل نیست بلکه از ابتدای تاسیس ملل
متحد دولتهای تشکیل دهنده این نهادِ جهانی نسبت به ساختار مهمترین رکن آن یعنی شورای امنیت
معترض بودند .هر سازمان بینالمللی که به منظور تحقق اهدافی تاسیس میشود باید بتواند خود را با
شرایط زمان خود منطبق سازد تا بتواند ابرازها و مکانیزمهای موجود را در جهت تحقق اهدافش بکار
گیرد .سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت که رکنی سیاسی است از این قاعده مستثنا نیست .بر این
اساس ،اعضای ملل متحد بر این باورند که شورای امنیت باید خود را از الک به جا مانده از جنگ
جهانی دوم خارج کند.
- Italy accuses G4 of blackmail over security Counil expansion, Agence France Presse, July 26, 2005

12

175

این عوامل باعث شده تا بحث اصالح ساختار شورای امنیت و اعتراض به ساختار آن پیوسته در
عرصه بینالملل مطرح باشد .اعضای ملل متحد در تمام محافل ،کنفرانسها و نشستهایی که در
سازمان ملل برگزار میشد فرصت را غنیمت میشمردند و نسبت به ساختار شورای امنیت اعتراض
مینمودند و مصرانه خواستار اصالح بودند .تالش دولتها برای اصالح ساختار شورای امنیت یک
بار به نتیجه نشست که در نتیجه آن شورا برای اولین بار دستخوش تغییر شد و اعضای آن از یازده
عضو به پانزده عضو افزایش یافت .این اصالح و اوجگیری جنگ سرد باعث شد تا مدتی بحث اصالح
شورا مسکوت بماند .با فروکش کردن جنگ سرد و آشکار شدن نشانههایی از سقوط بلوک شرق
مجدداً این مسأله احیاء شد .فروپاشی اتحاد شوروی زمینههای مناسبی ایجاد کرد تا دولتها دست به
کار شوند و مسأله اصالح ساختار شورای امنیت را در محافل بینالمللی پیگیری نمایند و بحث اصالح

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره اول(پياپي،)5بهار98

ساختار شورای امنیت به موضوعی مهم در رابطه با شورای امنیت مطرح گشت .چرا که بعد از این
دوره شورای امنیت از حالت درماندگیِ دوران جنگ سرد خارج شده بود و روند تصمیمگیری در آن
آسانتر گشته بود.
نشانه تمایل دولتها درجهت تحقق این هدف را میتوان در تشکیل کنفرانسها ،گروهها ،هیأتها
و ارائه اعالمیهها و پیشنهادهایی درخصوص اصالح ساختار شورای امنیت مشاهده نمود .نکته دیگر
آنکه ،وجود کشاکش دولتهای گروه چهار و گروه اتحاد برای اجماع و مخالفت این گروهها با
طرحهای یکدیگر نشانهای بر عدم فضای مناسب برای اصالح شورا نیست بلکه برعکس ،این
مخالفتها نشانه دیگری بر وجود زمینههای مناسب در این رابطه است چرا که تضاد میان این گروهها
مربوط به عدم توافق بر اصل قضیه یعنی اصالح ساختار شورای امنیت نیست ،بلکه مخالفتها بیشتر
در رابطه با شیوه و چگونگی انجام عمل اصالح است.
گروه چهار همواره موضعی ثابت ،مبتنی بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اصالحات را در
پیش داشته است .این گروه همواره بر گسترش در هر دو حوزه عضویت دائمی و غیر دائم اعضای
شورای امنیت با تاکید بر افزایش اعضای دائم توجه داشته است .اصوال گروه چهار در دو حوزه
منطقهای و بین المللی دچار چالش است .هر کدام از کشورهای این گروه در منطقهای که هستند،
دارای رقیبان سرسختیاند .از طرف دیگر در سط جهانی نیز این گروه با مقاومتها و مخالفتهایی
روبرو است ،یکی از این گروههای مخالف ،گروه اتحاد برای اجماع میباشد که هر گونه افزایش
اعضای دائم شورای امنیت را محکوم مینماید و فقط خواستار افزایش اعضای غیر دائم میباشند.
گروه اتحاد برای اجماع دو امتیاز را برای طرح خود بر میشمارند :یکی اینکه افزایش اعضای
غیر دائم ،مانع از بروز اختالف دائم در میان رقبای منطقهای میشود و دیگر اینکه افزایش تعداد اعضای
غیر دائم با امکان انتخاب مجدد و بالفاصله برای کشورهایی که مشارکت بیشتری در فعالیتهای
سازمان ملل دارند امکان حضور بیشتری را در شورای امنیت به نسبت کشورهای کوچک و غیر فعال
فراهم میسازد.

یکی از تفاوتهای طرح اتحاد برای اجماع (کشورهای هماندیش) با گروه چهار در این است که
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اعضای گروه اتحاد برای اجماع معتقداند که گسترش اعضا باید از طریق اجماع صورت پذیرد اما
اعضای گروه چهار بیان می کنند که تغییرات اساسی در سازمان ملل فقط میبایست از طریق رای
گیری صورت پذیرد و طرح بحث اجماع فقط توجیهی جهت عدم تالش در این زمینه است .اعضای
گروه اتحاد برای اجماع قطعنامه گروه چهار را موجب شکست یا حداقل ایجاد وقفه در اصالحات
شورای امنیت میدانند.
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