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چکیده
کارنامه رابطه ایران و سازمان ملل متحد پس از پیروزی انقالب اسالمی نشاان مای د اد کاه
ایران در آستانه د ه چهارم انقالب اسالمی ،از نقش آفرینی فعال و موثر متناسب با شان و جایگاا
ایران در این سازمان برخوردار نیست .این مسئله اگر چاه ااا وادودی متااثر از نگارگ ن گاان
اجرایی به سازمان ملل و م الفت قدرت ای بزرگ با افزایش نقاش ایاران در نماام باین ال لال
است ،اما عدم وجود را ردی منسجم ،دف ند و بلند مادت بارای اراقاا جایگاا ایاران در ایان
سازمان و عدم استفاد از ظرفیت ای بالقو قدرت نرم ایران برای البی گری و اج اع ساازی در
نهاد ای بین ال للی نیز نقش مه ی در وضعیت کنونی کشورمان در این سازمان دارد.
بر این اساس در آستانه د ه چهارم انقالب اسالمی و با اوجه به سیاست ای کلی ایران م نی
بر (( وضور فعال و دف ند در سازمان ای بین ال للی و منطقه ای و االگ برای ایجااد احاول
در رویه ای موجود بر اساس ارزگ ای اسالمی )) و ننین نقش مهم سازمان ای بینال للای در
احقق دف ژمونی منطقه ای ایران این مقاله به بررسی وضعیت کناونی ایاران در ساازمان ملال
 استادیار و عضو یئت عل ی دانشکد علوم سیاسی دانشگا آزاد اسالمی واود اهران مرکزی ،اهران ،ایران
 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،گرایش خاورمیانه و ش ال آفریقا ،دانشگا آزاد اسالمی واود
اهران مرکزی
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پرداخته و چالش ا و موانع وضور فعال ایران را مورد ارزیابی قرار می د د .عاالو بار ایان در
این مقاله به را کار ای اراقا وضور ایران در سازمان ملل نیز اشار خوا د شد.

واژگان کلیدی :ایران ،سازمان ملل ،انقالب اسالمی ،سازمان های بین المللی،
سیاست خارجی
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مقدمه
سازمان ای بین ال للی در نمام بین ال لل کنونی ،یکی از مهم اارین و ماوثر اارین
بازیگران اعیین کنند در روند مدیریت جهانی محسوب می شوند .ایان مسائله متااثر از
ا یت این سازمان ا در قاعد مند کردن مناس ات بین ال لال ،اراقاا اعاامالت جواماع
بشری ،قانونگذاری بین ال للی ،ول و فصل مساال ت آمیاز اختالفاات و نماارت ایان
سازمان ا بر ع لکرد دولت ا است.
بر این اساس وابستگی دولت ای ملی به سازمان ای فراملی یک ضرورت و نیااز
در دنیای پینید امروزی شد است و دولت ا درصدد بهر گیری از ظرفیات ساازمان
ای بین ال للی برای اراقای منافع و امنیت ملی خود برآمد اند .در این میان ،باا اوجاه
به ا یت روزافزون این سازمان ا در روابط بین ال لال ،وضاور فعاال و دف ناد در
سازمان ملل نشان د ند احول رویکرد منفی سیاست خارجی ایران به این ساازمان (باه
عنوان ابزار سلطه ابر قدرت ا ،سازمان ای اراجاعی و غیر کارآمد برای کشاور جهاان
سوم و جهان اسالم و

ننین رویکرد اری ونی نس ت باه ایان ساازمان ) باه رویکارد

مث ت و اعاملی با آنان است.
علی رغم احول رویکرد ایران نس ت به سازمان ملل (به عنوان مثال :ریاست اجرایی برنامه ع ران ملل متحد
(غریااب آبااادی )www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=3128،و
صندون ج عیت سازمان ملل ،ریاست شورای مستقل فائو ،عضویت در یئت

ا نا

کنند برنامه ایدز در سازمان ملل و عضویت در شورای وقاو بشار ساازمان ملال) باا
نگا ی به ع لکرد سیاست خارجی کشورمان در ق ال سازمان ملال از پیاروزی انقاالب
اسالمی اا کنون ،ضرورت آسیب شناسی وضور ایران در ایان ساازمان اغییار وضاعیت
کنونی آشکار می شود زیرا ایران نوز اوانایی موثری در اعیین دستور کار سازمان ملال
بر عهد ندارد .چناننه در این زمینه در مسائلی مانند احوالت جهان اساالم و باه ویاژ
مسئله فلسطین نیز ایران نتوانسته است از ظرفیت ا و فرصت ای موجاود در ساازمان
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ملل استفاد کرد و نقش محوری و موثری را در طرح و اصویب قطعنامه ای بینال للای
ایفا کند.
نگرگ و سیاست ای ایران به سازمان ملل بیشتر با رویکرد اری ونی است .در واقاع
علی رغم درک ضرورت وضور و مشارکت فعاال در ساازمان ملال و برخای اقادامات
موثر و مفید در این زمینه ،ایران ااکنون بیشتر به دن ال اعالم مواضع خود از طریاق ایان
سازمان و استفاد از آن به عنوان اری ونی بین ال للی برای ابراز نمرات و دیادگا اای خاود
بود و ک تر از فرصت ا و ظرفیت ای م کن دیگر این سازمان استفاد کرد است.
موارد ذکر شد نشان می د د که سیاست خارجی کنونی ج هوری اسالمی ایران در
ق ال سازمان ملل در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و نیازمند آسیب شناسی جدی اسات.
بر این اساس این مقاله با رویکاردی آسایب شناساانه ،باه بررسای نگارگ و ع لکارد
سیاست خاارجی ایاران در ق اال ساازمان ملال از ابتادای انقاالب اااکنون پرداختاه و
را کار ایی جهت اراقای وضور ایران در این سازمان بین ال للی ارائه می د د.

رویکرد عمده نظری به سازمان ها و نهادهای بین المللی
به طور کلی

وار دو رویکرد واقاع گرایای و آرماان گرایای در احلیال ع لکارد

سازمان ای بین امللی در مقابل یکدیگر صف آرایی کرد اند .اختالف این دو رویکارد
نه انها در چگونگی نگرگ آنها به صورت مسئله بلکه به ع ق اجزیه و احلیال آنهاا در
خصوص ط یعت نمام بین ال لل اسری پیدا می کند.
از نمر واقع گرایان ،انازع ،رقابت و خشونت جز الینفک و ط یعی نماام باین ال لال
بود و لذا ضرورت و فاید ع لی چندانی برای ایجاد نهاد ای باین ال للای باه منماور
ریشه کن کردن این ویژگی نمام بین ال لل وجود ندارد.
واقع گرایان معتقدند که ااسیس نهاد ای بین ال للی ن ای اواناد ک اک ماوثری باه
به ود شرایط و اوضاع رج و مرج آمیز نمام بین ال لل داشته باشد ،زیرا که ط یعت بشر
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و واقعیت ای جامعه بین ال للی دقیقا اقتضای
را نشان داد و جن

و خونریزی
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ان شرایطی را دارد که ااریخ بشار آن

وار ب شی از این ااریخ بود است.

در مقابل این رویکرد ،آرمان گرایان معتقد به ااثیر گاذاری ساازوکار ساازمان اای
بینال للی بر الیه ای ع یق ساختار سیاست بین ال لل ستند .در واقاع آرماان گرایاان
ایجاد

کاری دولت ا در نمام بین ال لل را از طریق سازمان ا و نهاد ای بین امللای

م کن دانسته و به ما یت رفتار ای دولت ا خوگ بین ستند.
به اعتقاد آرمان گرایان ،منازعه و جن

میان دولت ا بدون شک قابل کنترل ،کا ش

و وتی قابل ریشه کنی است ،فقط به شرط آنکه بارای ایان کاار ارای اات و ا هیادات
سیاسی مقتضی اندیشید شد و به کار بسته شود.
دو دیدگا واقع گرا و آرمان گرا در م حث سازمان ای بین ال للی دارای ا یتای فاو العااد
ستند زیراکه این دو دیدگا در وقیقات مرکاز ثقال و گرانیگاا نقطاه نمارات متفااوت و
رویکرد ای متضاد در خصوص سازمان ای بین ال للی و جایگا این ساازمان اا در نماام
بین ال لل و کارکرد آنهاا در سیاسات باین ال لال ساتند(-4 ,6151 Pitman Potter
.)61
با وجود این ،به نمر می رسد که در مقاطع م تلف در روابط بین ال لل ،ساازمان اای
بینال للی از دو منمر افراطی مورد اوجه قرار گرفته اند .از منمر خوگ بینی آرمانگرایاناه
که سازمان ای بین ال للی را به مثابه پیش درآمد جامعه جهانی واود و وکومات فراگیار
جهانی القی کرد و از منمر بدبینانه ای که سازمان ای بین ال للی را ن اد ااالگ اای
بیواصل و

کاری ای صوری بین دولت ای ذااا جن

طلب قل داد کرد است ،اماا

به نمر می-رسد که یچ یک از این دو دیدگا در عصر جهانی شدن و در شارایط کناونی
بیان کنند وقیقت مطلق نیستند زیرا که م اکنون اگر چه دولات -اا باازیگران اصالی و
اعیین کنند روابط بین ال لل ستند ،اماا اماواج جهاانی کاه در بردارناد اغییار و احاول
بنیادین در ساختار روابط بین ال لل و در قواعد کنشگری و کم و کیاف کنشاگران اسات
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فرار رسید که خود بر این ساختار ااثیر گذار است (.)2001,Palgrave:Pettman
بنابراین سازمان ای بین ال للی به عنوان یک ضرورت در نمام ارج و مارجگوناه
کنونی ،اوانایی فرا م آوردن سازوکار و بستر الزم بارای

کااری اای نهادیناه میاان

دولت ا و دیگر بازیگران عرصه بین ال لل را پیدا کرد اند و می اوانند را ای متعدد
ارا اطی میان دولت ا را به منمور گسترگ

گرایی ،ول و فصل اختالفاات ،چرخاه

سازمان یافته اطالعات و ا اس و ارا اط مست ر اقویت کنند.
از سوی دیگر

وار دو رویکرد بدبینانه یا اجدید نمر طلب و انقالبای و رویکارد

خوگ بینانه یا محافمه کار و طلب وفظ وضع موجود در نگرگ و اعامال کشاور ا باا
سازمان ای بین ال للی وجود داشته است .در این میان رویکارد اول معتقاد اسات کاه
سازوکار ای کنونی موجود در سازمان ای بین ال للی کارآمد ن ود و انهاا در راساتای
منافع قدرت ای بزرگ یا دولت ای موسس این سازمان ا انمیم شد است.
به اعتقاد آنان سازمان ای بین ال للی ابزار دسات قادرت اای بازرگ و نهاد اای
مشروعیت ساز سیاست ای آنان در نمام بین ال لل بود و از طریق رژیم ا ،نجار اا
و وقو بین ال لل ،سلطه آنان بر کشور ای دیگر و به ویژ کشور ای ضاعیف جهاان
سومی اع ال می شود.
بنابراین آنان رویکرد واگرایانه ،بدبینانه و اقابل گرایاناه ای باا ساازوکار ای کناونی
موجود در نمام بین ال لل و بالت ع با سازمان ا و نهاد ای بین ال للی کنونی داشته و به
دن ال اغییر ساختار این سازمان ا ستند.
رویکرد دوم برخالف رویکرد اول سازوکار ای کنونی موجود در نمام بین ال لال را
موثر و کارآمد دانسته و درصدد اقویت آن و مقابلاه باا اغییار در سااختار ای کلای آن
است .در این میان اگر چه این دو رویکرد ر یک بر اساس منافع ،ارزگ ا و نگارگ اای
ذ نی و محیطی کشور ای م تلف مطرح می شوند ،اما ر یک انها ب شای از واقعیات
موجود در نمام بین ال لل را به اصویر می کشند.
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بر این اساس می اوان رویکرد سوم و ع لگرایانه ای را نس ت به سازمان اای باینال للای
مورد بررسی قرار داد .در این رویکرد ،اگر چه ساختار ای کنونی بیشتر منافع برخای از
قدرت ای بزرگ را اامین می کنند و این کشور ا نقش مه ی در سیاست گذاری ای
سازمان ای بین ال للی دارند ،اما می اوان با اعامل گسترد با سازمان ای باین ال للای
م تلف و با رویکرد بازی با واصل ج ع غیر صفر ،منافع ملی خاود را در ایان ساازمان اا
اراقا ب شید .به ع ارت دیگر در شرایط کنونی و با گسترگ ووز ع لکرد سازمان ای باین
ال للی ع ال این نهاد ا ،به طور م زمان فرصت و اهدیدی برای دولت ای ملی ستند.
لذا می اوان با وضور و مشارکت فعال در این ساازمان اا باه کاا ش اهدیادات و
افزایش فرصت ای ملی در نمام بین ال لل م ادرت کرد .در این میان باید اوجه داشات
که اگر چه اعامل با سازمان ای بین ال للی انها ب شی از اعامل بین ال لل یاک دولات
و نمام بین ال لل محسوب می شود ،اما این مسئله باه دلیال نقاش و کارکرد اای مهام
سازمان ای بین ال للی به ویژ در ووز قانونگذاری بین ال للی و ادوین رژیام اا و
وقو بین ال لل از ا یت مضاعفی برخوردار است زیرا که این نهاد ا و سازمان اای
بین ال للی ستند که وظیفه و رسالت ادوین ،انمیم و اجرای پروسه سازمان د ی بین ال للی را
بر عهد دارند و در احقق اعامل بین ال للی نقش کلیدی و محوری را ایفا می کنند.

سازمان های بین المللی و سیاست خارجی
سازمان ای بین ال لل و سیاست خارجی یک رابطه دو طرفه و اعامال دو جان اه باا
یکدیگر دارند .در واقع سیاست خارجی به مثابه کانالی است کاه کشاور ا از طریاق آن
با بقیه اجزای نمام بین ال لل به طور عام و با سازمان ای بین ال للی به طور خاص باه
اعامل و دادوستد می پردازند.
بنابراین از یک سو سازمان ای بین ال للی ااثیرات چش گیر و مه ی را بر محتاوا ،ناوع،
روگ سیاستگذاری و روند اص یم گیری در سیاست خارجی کشور ا بر جای میگذارناد
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و از سوی دیگر سیاست خارجی یک کشور یا مج وعه ای از کشور ا مایاوانناد اااثیرات
شگرف و اعیین کنند ای را بر نحو رویکرد سازمان ای بین ال للی نس ت باه مساائل
نمام بین ال لل و نیز روند اص یم گیری در این سازمان ا بر جای گذارد.
به ع ارت دیگر سیاست خارجی کشور ای ضعیف
بین ال للی باود و ساازمان اای باین ال للای

اوار متااثر از ساازمان اای

اوار احات اااثیر سیاسات خاارجی

کشور ای قدرا ند بود اند .از این رو است که دستیابی به یاک شاناخت

اه جان اه،

ع یق و منط ق بر واقعیات نس ت به سازمان ای باین ال للای ،ضارورای انکاار ناپاذیر
برای کشور ای در وال اوسعه به ش ار می رود.
در وقیقت در پراو یک چنین درک و شناخت واقع بینانه ای است که کشور ا قاادر
خوا ند بود اا آسیب پذیری خود از وضور در این عرصه را به وداقل رسااند و گاام
ای جدی ای را در راستای وفظ و اامین منافع ملی خود در عرصاه نماام باین ال لال
بردارند.در این میان ،سیاست خارجی قدرت ای بزرگ و کشور ای قدرا ند در اعامل
با سازمان ای بین ال للی و در اقابل میان منافع شان و ع لکرد این سازمان اا ،م تنای
بر دو والت زیر است:
والت اول اینکه این کشور ا به لوازم وضور و عضویت در یک سازمان بین ال للی
که در اعارض با منافع شان می دانند ان ناداد و از پیوساتن و وضاور در آن اجتنااب
میکنند چناننه در مواجهه با جامعه ملل که سازمانی ش یه به سازمان ملل متحاد فعلای
در دور بین دو جن

جهانی بود ،برخی از کشاور ا و قادرت اای بازرگ از ج لاه

آمریکا عضویت نداشته یا در بروز اقابال مناافع شاان و ا اداف و سیاسات اای ایان
سازمان ،به خروج از آن اقدام ن ودند.

ننین عدم عضو شدن آمریکاا در دیاوان باین

ال للی کیفری ،خروج از سازمان یونسکو و ...نیز ن ونه ای دیگری از سیاست خارجی
اقابل گرایانه قدرت ای بزرگ با سازمان ای بین ال للی است.
والت دوم این است که این کشور ا به دالیل گوناگون اص یم به عضاویت در ایان
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سازمان ا گرفته و اامین منافع ملی خود را در گرو وضاور فعاال در ایان ساازمان اا
ارزیابی می کنند .پرواضح است که در چنین انت ابی ،پیش فرض این کشور ا م تنی بار
این اصل است که بدین طریق و با وضور در این عرصه ،آناان قاادر خوا ناد باود باه
گونهای بهتر و موثرار به دفاع از منافع و مصالح ملی خاود در ابعااد سیاسای ،امنیتای و
اقتصادی بپردازند.
وضور قدرت ای بزرگ در سازمان ای بین ال للی ع ال مترادف باا ااالگ

اه

جان ه ،بی وقفه و آشکار آنان برای اامین منافع خود و اا ود امکان ااثیر گذاری و نفاوذ
بر روند اص یم گیری در این سازمان است.

ین واقعیت است که سازمان ای باین

ال للی را در بسیاری از اوقات به صحنه ن رد در ووز اای سیاسای – اقتصاادی میاان
قدرت ای بزرگ و سایار کشور ای کوچک ار ا دیل می کند.
در این میان باید اوجه داشت که در عصار جهاانی شادن و

گرایای کشاور ا باا

مکانیسم ای م تلف ،سازمان ای بین ال للی و مجامع جهانی ،می اوانند کانالی بسیار
با ا یت جهت انتقال اید ای یک کشور به سایرین باشند .لذا وضاور فعاال در ایان
نهاد ا می اواند قدرت چانه زنی و درک متقابل کشور ا را بااال بارد و ساو افا اات
میان آنان را کا ش د د.
از سوی دیگر سیاست خارجی کشور ای کوچک و به ویژ کشور ای جهان سوم در
اعامل با سازمان ای بین ال للی مع وال رویکردی اجدیدنمر طل اناه ،انقالبای ،بدبیناناه و
اقابل گرایانه بود است زیرا که آنان سازمان ا و نهاد ای بین ال للی را صرفا ابزار ااداوم
سلطه قدرت ای بزرگ بر کشور ای خودشان می دانند .بنابراین ،کشور ای جهان ساوم
وار به دن ال اصالح و اغییر در ساختار سازوکار ای بینال للی موجود در این ساازمان
ا ستند.با وجود این ،امروز این کشور ا نیز پذیرفته اند کاه ضارورت اعامال باا ساایر
کشور ا در نمام بین ال لل و در فضای جهانی شدن ،ایجاب میکند که اعامل مث ت ،فعاال
و سازند ای را با سازمان ا و نهاد ای بینال للی داشته باشاند ااا از ایان طریاق بتوانناد
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منافع و ا داف ملی و فراملی خود را احقق ب شند.) 1968 , David L. Sills

تاریخچه حضور ایران در سازمان ملل
ایران از ن ستین روز ای شکل گیری سازمان ای باین ال للای،

اوار ساعی در

ایفای نقش در شکل گیری و است رار فعالیت این سازمان ا داشته و یکی از کشور ای
اصلی دعوت شد به کنفارانس اای صالح ال اه  9911و  9191و یکای از اعضاای
اصلی جامعه ملل متحد بود.
ایران به عناوان ن ساتین کشاور مسال ان از ساپتام ر  9199ااا ساپتام ر  9199از
خاورمیانه به عضویت شورای جامعه ملل درآمد(زندفر( .)1 ،6111،الزم به ذکر اسات
که با اوجه به اینکه ایران به عنوان ن ساتین کشاور مسال ان در مج اع ع اومی جامعاه ملال
پذیرفته شد بود ،مقرر شد بود که ایران به عنوان (( ن ایند عالم اساالم )) در یئات اجرائیاه
این سازمان عضویت داشته باشد) (.موجانی ،فصلنامه سیاست خارجی ،شماره .)6114 ،1
از سوی دیگر ایران از بنیانگذاران سازمان ملل متحد بود و در اادوین منشاور آن نیاز
مستقی ا نقش داشت به گونه ای که گنجاندن مفهوم (( عدالت)) و ((وقو باین ال لال))
در منشور ،نتیجه

کاری ایران با چند کشور متفق النمر دیگر بود.

در این زمینه ،نقش مش ص ار ایران در منشاور ملال متحاد ،در دو موضاوع دیگار
یعنی بند ( )4ماد (  ) 9منشور در مورد منع مداخله فراملی سازمان ای بین ال للی در
امور داخلی کشور ا و

ننین مسئله م الفت ایران با نحو ادار شورای امنیات و باه

ویژ وق واو در نگام اصویب منشور ملل متحد بود.
ننین ایران در این دور  ،انها عضویت غیر دائم شورای امنیات خاود را در د اه
 09میالدی (  ) 9101 -9100اجربه کرد.
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رویکرد و عملکرد نخبگان ایرانی در قبال سازمان ملل بعد از پیروزی انقالب اسالمی
نگرگ و ع لکرد ن گان ایرانی در ساال اای م تلاف پاس از پیاروزی انقاالب
اسالمی نس ت به سازمان ملل ،متفاوت و اابعی از مولفه اای داخلای و خاارجی باود
است که این امر س ب موضع گیری اای متفااوای در ق اال آن شاد اسات .در واقاع
نگرگ ن گان اجرایی به سازمان ملل متاثر از نگرگ ای ذ نی و ارزگ گذاری اای
خاص آنان به این سازمان شکل گرفته و این مسئله س ب شد است که اعامال ایاران و
این سازمان

وار در نوسان باشد .در این زمینه ،رویکرد و ع لکرد ن گان ایرانای در

دور ای م تلف سیاست خارجی ایران متغیر بود و از نگارگ واگرایاناه ،بدبیناناه و
اقابل گرا نس ت به سازمان ملل ،به س ت رویکرد

گرایانه ،مشارکت گرایانه و ااالگ

برای وضور و نقش آفرینی در این سازمان اغییار کارد اسات .بار ایان اسااس احاول
رویکرد سیاست خارجی ایران به سازمان ملل را می اوان در  0دور زیر ماورد بررسای
قرار داد:

تداوم روابط رسمی محدود با سازمان ملل ( بهمن  7531تا آبان ) 7531
با پیروزی انقالب اسالمی ،یک نگرگ ع وما منفی و بدبینانه نس ت به جهان خاارج
و از ج له سازمان ملل در میان اکثر ن گان اجرایی وجود داشت به گوناه ای کاه آناان
سازمان ملل را ساخته دست قدرت ای بزرگ و ابزار سلطه آناان بار ملال دیگار مای
دانستند که یچ انتمار اقدامی اوسط آنان به نفع ملل ضعیف وجود ندارد .بر این اساس
وار بر ما یت استک اری سازمان ملل ااکید می شد(کریمی ،فصلنامه علوم سیاسی،
شماره  .)11بر این اساس اکثر ن گان واکم در مراول اولیه ،به پیش رد منافع در قالاب
سازمان ای بین ال للی من ج له سازمان ملل اعتقادی نداشتند .با وجود ایان برخای از
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ن گان اجرایی کشور به ویژ در دولت موقت االگ داشاتند ااا در چاارچوب قاوانین
بین ال للی موجود ورکت کرد و روابط گذشته ایران با سازمان اای باین ال للای باه
ویژ سازمان ملل را به صورت محدود ادامه د ند.

تنش ،مواجهه و مقابله با سازمان ملل ( آبان  7531تا ) 7531
با اصرف سفارت آمریکاا در ساال  9309و ساپس اساتعفای دولات موقات ،دور
جدیدی از اعامل ایران با سازمان ملل آغاز شد .در این دور  ،باه دلیال اسالط رویکارد
آرمان گرایانه و بدبینانه نس ت به غرب و سازمان ای بین ال للی به ویژ سازمان ملل و
ااکید بر سیاست خارجی مردم گرایانه و ملت محور ،روابط ایاران باا ساازمان ملال باا
انش ،مواجهه و مقابله

را بود .به گونه ای که مثال:

 .6دیوان بین المللی دادگستری به درخواست دولت آمریکا علیه ایران در موضاوع
اصرف سفارت آمریکا در اهران اشکیل جلسه داد ،اما ایران از وضاور در ایان جلساه
خودداری کرد و انها وزیر امور خارجه کشورمان در دو نامه خطاب باه رئایس دیاوان،
خواستار عدم رسیدگی به این قضیه از سوی دیوان شد.از سوی دیگر وکم دیاوان باین
ال للی دادگساتری در ماورد صادور قارار موقات و درخواسات آزادی گروگاان اای
آمریکایی صادر شد و ایران آن را نپذیرفت.

ننین دیوان بین ال للی دادگستری ایاران

را در موضوع اصرف سفارت آمریکا محکاوم کارد ،اماا ایاران از وضاور در جلساات
دادرسی خودداری کرد و از طرح دعاوی خود یاا طارح دعاوای متقابال علیاه آمریکاا
اجتناب کرد و به رای دیوان نیز اوجهی نکرد .لاذا باا عادم وضاور ایاران در جریاان
رسیدگی به دعوی آمریکا علیه ایران ،خود به خود اقدامات غیار قاانونی آمریکاا در 40
سال گذشته و به ویژ اقدام نافرجام نمامی آن در صحرای ط س نیز طرح نگردید.
 .1شورای امنیت به درخواسات آمریکاا قطعناماه ای علیاه ایاران در موضاوع اصارف
سفارت آمریکا در دستور کار قرار داد ( که ال ته به دلیل واوی شوروی باه اصاویب نرساید،
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را بود ) (کریمی ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره .)11

 .1شورای امنیت موضع جان دارانه ای در جریان جن

اح یلی عارا علیاه ایاران

اا اذ ن ود ( و این مسئله یکی از مهم ارین عوامل رویگردانی ایران از سازمان ای بین
ال للی بود ) با وجود این ،بی اوجهی ایران به سازمان بین ال للای و باه ویاژ شاورای
امنیت و

ننین اداوم براری عرا در صحنه جن

شورا ،بیش از  99ما در ق ال جن

اا سال  9319موجب شد که ایان

اح یلی ساکت باشد و لاذا ایچ گوناه جلساه ای

اشکیل نداد ( .الزم به ذکر است که در طول جن

اح یلی ،ایران علای رغام اینکاه باه

لحاظ ما یتی با شورای امنیت مشکل داشت اما از ااالگ اای میانجیگراناه دبیار کال
سازمان ملل

وار و ایت کرد و یچ گا مانع وضاور ن اینادگان دبیار کال جهات

مسافرت به ایران ن ی گردید .به عالو ایران نامه نگاری ای متعددی در طول جن

باا

دبیر کل سازمان ملل داشت ،اما با وجود این و در مج وع ،شورای امنیت نقاش مث تای در
ول و فصل جن

نداشت و یچ گا واضر به اعیین و ان یه متجاوز نشد و وتی سااختار

قطعنامه  019به گونه ای انمیم شد که نوعی اوازن و اعادل میان متجاوز و قربانی برقارار
شود) (خرازی ،فصلنامه سیاست خارجی ،شماره  ،6114 ،1ص .)6111
در مجموع :در دور  9ساله جن

اح یلی ،باا اوجاه باه شارایط ابتادای انقاالب،

سازمان ملل از سوی ایران مورد بی اوجهی قرار می گرفت و به دلیل ناعادالنه خوانادن
و ابزار استک اری دانستن آن ،اقدامی در جهت اعامل مث ت با آن صاورت ن ای گرفات.
در این مقطع اعامالت ایران با سازمان ملل کم رن

و با بی اعت ادی کامل صورت میپذیرفت.

بنابراین عدم اوجه به سازمان ملل در دور جن  ،ع ال موجب شد کاه خواساته اا و
شکایات به وق ایران در مورد مسائلی از ج له استفاد عرا از ساالح اای شای یایی
مطرح نشود.
بنابراین به طور کلی در این دور دف ع د ایران ،ع داا معطوف به رساندن پیاام
انقالب به گوگ ملت ای مسل ان ،وودت جهان اسالم و م ارز

ه جان ه با استک ار
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جهانی و در مواردی جلب و ایت سیاسی کشور ای جهان از مواضع ایران در ارا ااط
با جن

یا جلوگیری از اصویب قطعنامه به نفع عرا و به ضرر ایران بود .با وجود ایان

ایران از سال  9311سیاست نفی کامل سازمان ای بین ال للی و به ویژ شورای امنیت
سازمان ملل را پشت سر گذاشت و با سیاست پذیرگ مشاروط ایان ساازمان اا و باه
ویژ شورای امنیت ( یعنی عدم م الفت و عدم ا عیت کامل از آن ) ،فشار باین ال للای
بر ایران به س ب بی اعتنایی به قطعنامه ای این شورا را کا ش داد.
در واقع این مسئله نشان د ند احول نگا ایران به سازمان اای باین ال للای و باه
ویژ شورای امنیت به منزله ابزار ای وداقلی جهت اامین منافع ملی باود .باه گوناه ای
که در جریان سرنگونی واپی ای مسافربری ایران اوسط آمریکا ،ایران بالفاصله موضوع
را به شورای ایکائو منعکس کرد و خواستار محکومیت آمریکا گردیاد .در ایان زمیناه،
ایران در اعتراض به نمر شورای ایکائو که محکومیات آمریکاا را باه دن اال نداشات در
دیوان بین ال للی دادگستری اقامه دعوا کارد.

نناین ایاران بارای اولاین باار پاس از

گذشت  9سال از جن  ،طی نامه ای به رئیس شورای امنیت خواساتار اشاکیل جلساه
فوری این شورا برای رسیدگی به جنایات آمریکا شد( .کریمی ،فصلنامه علوم سیاسی،
شماره .)11

همگرایی و همزیستی ایران و سازمان ملل (  7531تا ) 7513
با پایان جن

اح یلی و آغاز دوران سازندگی ،دیدگا ع وما منفی ایاران باه ساازمان اای

بین ال لی من ج له سازمان ملل اغییر کرد و جای خود را به اعامل و اوجه به سازمان
ای بین ال للی داد .در این دوران این عقید در میان ن گان ایرانی وااکم گشات کاه
می اوان از طریق وقو بین ال لل به منافع ملی دست یافت.
در واقع استرااژی انتقادی نس ت به سازمان ملل جای خود را به اعامل انتقادی و در
موارد متعددی به

کاری داد و با فروپاشی نماام دو قط ای ،پایاان جنا

اح یلای و
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ضرورت بازسازی و سازندگی و نیاز به اعامل با جهان خارج و م ارز باا احاریم اای
اقتصادی و سیاسی ،اعامالت با نهاد ای بین ال للی سرعت گرفت.
به ع ارت دیگر ،این خط مشی ایران در ق ال سازمان ملل
در سیاست خارجی ایران در ق ال

ان الگوی اانش زدایای

ساایگان و ااالگ بارای مصاالحه و

زیساتی و

به ود مناس ات با سایر دولت ا بود .بنابراین در این دور ارا اط ایران با ساازمان اا و
مجامع بین ال للی گسترگ یافت ،اص ی ات و اوصیه ای شورای امنیات باه ویاژ در
بحران جن

دوم خلیج فارس مورد اایید ایران قرار گرفات و باه طاور کلای قواعاد و

اصول بین ال للی مورد پذیرگ ایران بود.

ننین ایران به دن ال ایجاد روابط مساتحکم

ار با سازمان ای پولی و مالی بین ال للی مانند بانک جهانی و صندو بین ال للی پاول
برآمد عالو بر این روابط ایران و نهاد ای زیر مج وعه ساازمان ملال گساترگ یافات
(ط اط ایی ،را کار ای اراقای جایگا ایران در سازمان ای بین ال للی ،ص .)55 -41
این وجود ،اگر چه در این دور سیاست گاذاران خاارجی ایاران ااالگ ن ودناد ااا از
سازمان ای بین ال للی که ع داا در جهت اامین منافع قدرت ای بزرگ شکل گرفتاه
بودند ،به صورت وداقلی در جهت اامین منافع ملی بهر برداری کنند ،اما در طول ایان
دوران نیز به دالیال متعادد اعام از ن اود سیاسات گاذاری دقیاق و مشا ص ،ضاعف
کارشناسی و ن ود طرح ا و برنامه ای مش ص ،ایران نتوانست آن گوناه کاه در شاان
ج هوری اسالمی ایران بود از این سازمان ا بهر برداری کند.

نقش آفرینی محدود در سازمان ملل ( 7513تا )7511
رویکرد ن گان ایرانی به سازمان ملل در این دور متاثر از سیاسات خاارجی اانش
زدایی و گفت و گوی ا دن ا ،در راستای اا ااذ سیاساتی فعاال و وضاور منطقای و
ا یین مواضع اصولی ایران در سازمان اعیین گردید .بر این اساس در این دور ایاران باه
دن ال وضور و مشارکت فعال در فرآیند نجارسازی بین ال للی برآماد و ادغاام ایاران
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در نمام بین ال للی در سطوح دو جان ه و چند جان ه شدت یافت .چناننه در این دور ،
مج ع ع ومی سازمان ملل با پذیرگ طرح گفتگوی ا دن ا در سال  9119باه اافاا
آرا و اعیین سال  9999به این نام ،ع ال نقش جدیدی را در جامعه بین ال لل بر عهاد
ایران گذاشت .این مسئله

ننین نشان د ند وضور فعال ار ایاران در ساازمان اای

بین ال للی بود.
از سوی دیگر پیشنهاد ایران در ارا اط باا اصاالح سااختار ساازمان ملال متحاد (و
برگزاری کنفرانس بین ال للی در این زمینه در اهران ) ،وضور فعال ایران در اجالسیه ا
و کنفرانس ای سازمان ملل،

را ی با سیاست ا و اقدامات شورای امنیت در منطقاه

و در نمام بین ال لل ،گسترگ ارا اطات میان ایران و دبیار کال ساازمان ملال متحاد و
چندین سفر رس ی دبیر کل به ایران و وضور رئیس ج هور ایاران در مج اع ع اومی
سازمان ملل نیز نشان د ند احریک دیپل اایک ایران در ق ال سازمان اای باین ال لای
بود.

ننین افزایش عضویت ایران در ارکان سازمان ملل و ک یته ا و مجامع بینال للای و

از ج له عضویت ناظر در سازمان اجارت جهاانی ن ایاانگر اقویات جایگاا ایاران در
سازمان ای بین ال للی بود (ط اط ایی ،را کار ای اراقای جایگا ایران در سازمان ای
بینال للی ،ص .)09 -43
با این وجود ،با وقوع وادثه  99سپتام ر و اغییر فضای نمام بین ال لال و گساترگ
یکجان ه گرایی در سیاست خارجی آمریکا ،روابط ایران و سازمان ملل را نیز با چاالش
مواجه شد و از احرک وسیع سیاست ایران در این نهاد ا و مجامع باین ال للای کاساته
شد .چناننه اعامالت ایران و آژانس انرژی اا ای باا مشاکالای روبارو شاد و اح یال
سیاست ای سازمان ا و نهاد ای بین ال للی و بالت ع آن سیاست قدرت ای بزرگ بر
ایران اشدید گردید .بر این اساس ،نقش آفرینی ایران در نهاد ای باین ال للای متااثر از
شرایط جدید نمام بین ال لل و به ویژ احوالت منطقه خاورمیاناه و و لاه آمریکاا باه
افغانستان و عرا و موضوع جن

با اروریسم بسیار محدود گردید.
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این مسئله نشان د ند عدم ع ق استرااژی ایران در سازمان ای بین ال للی و عادم
امکان به کارگیری البی ای فعال و موثر برای وفظ منافع ملای کشاورمان در نهاد اای
بین ال للی در پراو احوالت جدید بین ال للی بود.
در واقع اگرچه ایران در خالل سال ای  9311اا  9399اوانساته باود کااری اای
بین ال للی را گسترگ داد و سیاست ای موثری را در ق ال سازمان ای بین ال للای انجاام
د د ،اما در خالل سال ای  9399اا  9394احت ااثیر فضاای نماام باین ال للای پاس از
وادثه  99سپتام ر از وضور و مشارکت نس ی و محدود ایران در مجامع جهانی کاسته شد.

چالش ،تنش و همکاری با سازمان ملل (  7511تا کنون )
با آغاز فعالیت دولت نهم ،روند استفاد از سازمان ای بین ال للی از ج له ساازمان
ملل و استفاد از اری ون این سازمان جهت اعاالم مواضاع ج هاوری اساالمی ایاران و
وضور موثر در آنها شدت گرفت .این مسئله به ویژ با اوجه به اصول دیپل اسی جدید
ایران ( مانند ع ور از سیاست منفعالنه ،قرار گرفتن در جایگا مدعی و نه متهم در نماام
بین ال لل ،اقابل با نمام سلطه و زور بین ال للی و ااکید بر عدالت محوری ،بهر گیاری
از دیپل اسی ع ومی و برقراری ارا اط مستقیم با ملت ا ،عدم عقاب نشاینی از وقاو
ملت و ایستادگی در برابر زیاد خوا ی ا ) اشدید شد.
چناننه در این زمینه وضور مکرر رئیس ج هاور در اجاالس اای مج اع ع اومی
سازمان ملل ،اجالس دوربان  ،9نشانه احرک و پویایی سیاست خارجی ایران در نهاد اای
بین ال للی بود و به اقویات

کااری ایاران و ساازمان اای باین ال للای ک اک کارد(

مح دی ،سیاست خارجی ایران در دور او ادی ناژاد )9391 ،بار اسااس ایان احارک
دیپل اایک در این دور  ،ایرا ن مسئولیت ای بین ال للی ای مانند ریاست اجرایای برناماه
ع ران ملل متحد و صندو ج عیت سازمان ملال ،را باه دسات آورد (غریـ

آبـادی،

.)www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=3128
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با این وجود علی رغم این گونه اعامالت ایران و سازمان ملل ،رواباط ایاران و ایان
سازمان در این دور ع داا با چالش ای بسیاری نیز
* پروند سته ای ایران علی رغم

را بود .به گونه ای که:

کاری ایران و آژانس بین ال للی انرژی اا ای

در چارچوب طرح مدالیته ،الینحل باقی ماند و به شورای امنیت ارجاع شاد و شاورای
وکام آژانس انرژی اا ی ،رویکرد دوگانه ای در خصوص برنامه سته ای ایران اع اال
ن ود که سیاست ای انش زدایی ایران در این زمینه را ناکام گذارد.

نناین ایاران از

نامزدی عضویت در شورای وکام آژانس انرژی اا ی انصراف داد.
* شورای امنیت 1 ،قطعنامه علیه پروند سته ای ایران صادر کرد .قطعناماه 9111
در چارچوب بند ((  )) 49فصال  1منشاور و قطعناماه اای ،9993 ،9141 ،9131
 9930و  9191در چارچوب بند ((  )) 49منشور ملل متحد
()http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9948.doc.htm
* ایران از کسب کرسی غیر دائم عضویت در شورای امنیات ساازمان ملال محاروم
ماند .در این زمینه ایران انها اوانسات  1/9آرای اعضاای مج اع ع اومی (  39رای از
 919رای ) را به دست آورد.
* اگر چه ایران و ایت کشور ای عدم اعهد و کشور ای عضو ساازمان کنفارانس
اسالمی را در سیاست ای اعالمی آنان در ق ال ایران به دست آورد بود ،اماا برخای از
این کشور ا ( مانند ند ،آفریقای جنوبی ،قطر و )...در ساازمان اای باین ال للای ،در
قطعنامه ای ضد ایرانی مشارکت داشتند.
* سیاست ایران در مورد م ارز با صهیونیسام و طارح مسائله ولوکاسات اوساط
ایران ،در سازمان ای بین ال للی پیگیری نشد .در ایان زمیناه ایاران نتوانسات از ااوان
خود در این سازمان ا برای مقابله با فعالیت ای اسرائیل اقدام موثری انجام د اد .باه
گونهای که در مج ع ع ومی سازمان ملل متحد ،قطعناماه ای در ماورد ولوکاسات باا
اج اع و و ایت  994کشور مصوب گردید و روز  91ژانویه باه ناام یاادبود قربانیاان

روابط ایران و سازمان ملل پس از پیروزی انقالب اسالمی

ولوکاست ،روز جهانی یادمان ولوکاست نامید شد.

611

ننین در سازمان یونسکو نیاز

آموزگ موضوع ولوکاست به عنوان ب شی از کتاب نمام آموزشای کلیاه کشاور ا باه
اصویب رسید.
* اگر چه مواضع ایران در ق ال بحران ای منطقاه ای و باه ویاژ مسائله فلساطین
وار پیشتاز بود است ،اما ایران رگز نتوانسته اسات از ظرفیات ساازمان اای باین
ال للی من ج له سازمان ملل متحد برای اصویب قطعنامه ای در این خصوص اساتفاد
کند .این مسئله در اوج بحران ایی مانند جن

غز کامال آشکار بود.

به ر اقدیر ،در مج وع در این دور روابط ایران و سازمام اای باین ال للای مان
ج له سازمان ملل با انش و چالش ای بسیاری

را بود و چنادین قطعناماه و بیانیاه

اوسط این سازمان ا علیه ایران صادر گردید .عالو بر این ،نگا ایران به ساازمان ملال
انها به عنوان اری ونی برای اعالن مواضع و سیاست ای ایران بود و اقادامی ع لای و
موثری در نهادینه سازی وضور ایران و افزایش اوان نجارسازی آن در نهاد ای بینال للای
صورت نگرفت.
بنابراین با عدم اوجه به روح واکم بر این سازمان ( قدرت محوری آن و ضارورت
البی گری و افزایش اوان مشارکت و وضور فعال در آن ) ،ایران باه جاای شارکت در
چانه زنی ای سیاسی ،انها با رویکردی وقوقی به انتقاد از امور پرداخات و از عادالت
در عرصه روابط بین ال لل صح ت کرد.
بنابراین ایران از امکانات مناس ی در سطح سازمان ملل برخوردار نشد و در سیاسات
گذاری ای این سازمان و به ویژ در روند ساخت سیاسات آن و جلاب نمار اکثریات
اعضای آن موفق ن ود ،لذا در شرایط کنونی میزان ااثیر گذرای ایران در ایان ساازمان در
ود مطلوب و مناسب ن ی باشد.

نتیجه گیری
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سازمان ای بینال للی مانند سازمان ملل متحد دو کارکرد ایجابی شامل ( فرصت اا،
موانع و رفع چالش ا ) و کارکرد سل ی ( وضع اهدید زایی ) دارند ،ایران باید از قدرت
نهادینه سازمان ای بین ال للی بهر بگیرد ،وتی استالین در دوران جن

سرد بیان داشت

که سازمان ملل امپریالیستی است ولی ما باید از این نهاد بهر بگیریم .سازمان بینال للی
مج عی است برای اظهار نمرکه کنشگرایی سازند ایجاد میکناد .ساازمان باینال للای
فضایی را برای اوازنسازی قدرت ای رقیب و افزایش سطح اأثیرگذاری خاودی دارد،
ض ن آنکه سازمان اای باین ال للای فضاایی بارای اغییار ذ نیات نسا ت باه ایاران و
اعت ادسازی فرا م میآورد.
در اینجا به چند نکته برای ارتقا حضور ایران در سازمان ملل اشـاره مـی کنـی :
مشکل فر نگی ما "وداکثرگرایی" در ق ال سازمان ای بینال للی است ،به ایان مفهاوم
که انتمارات از سازمان ای بینال للی به عنوان ن ونه ملل متحد آنقدر زیاد است کاه ماا
دستیابی به " وداقل ا " را م از دست مید یم .ما باید به این نکته اوجه داشته باشیم
که سازمان ملل متحد

ننان یک نهاد دارای معیار ای دوگانه است که نقاش اساسای

در اث یت عدالت نداشته است .انتمارات ما ن اید از سازمان ملل متحد غیرواقعای باشاد،
سازمان ملل متحد نهاد ای قدرتگرفته از امکانات اعطایی دولت ای عضو است.
روابط ما با سازمان ملل ن اید رابطه ای سینوسی باشد بلکه موضع ما در ق ال سازمان
ملل باید بر اساس اامین منافع ملی باشد .آننه برای ما ا یت دارد مقوله «امنیت ملای»
است؛ مسئلهای که به بهترین نحو در سند چشمانداز منعکس شد است و منافع ملی ماا
بر اساس سیاست خارجی سازند و م تنیبر واقعیات جامعه باینال للای اعریاف شاد
است و بر این اساس ایران باید در سال  ،9494الگوی منطقهای قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه در یک معادله منطقی زینه ا فایاد  ،بایاعتناایی باه یاک ساازمان
جهانی مؤثر با برخورداری از سازوکار ای فصال  1منشاور ملال متحاد مایاواناد باه
افزایش زینه ای کشور ما منجر شود .ما باید به افزایش وضور خود در ساازمان ملال
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متحد به گونهای ع ل کنیم که از اصویب مصوبات منفی برای امنیت و منافع ملی خاود
جلوگیری کنیم .اوسعه

هجان ه کشور با مفهاوم امنیات پیراماونی ج هاوری اساالمی

ایران و امنیت پایدار ارا اط است .سند چشاماناداز بار اراقاای فنااوری اای عل ای و
نرمافزاری کشور اأکید میکند .در این راستا و به ویژ مقوله «الهاامب اش مادل اوساعه
ایران» برای جهان اسالم باید بر م نای اعامال ساازند بار اسااس مناافع کلای ملای باا
نهاد ای مؤثر بینال للی شکل گیرد .ما باید به این نکته اوجه داشاته باشایم کاه صارف
انتقاد از سازمان ملال متحاد ن ای اواناد در راساتای مناافع ملای باشاد .ایاران از منمار
شاخصه ای اعیینکنند جهانی جزو قادرت اای میاانی و در کناار ارکیاه ،پاکساتان و
اندونزی قرار میگیرد .به یک اع یر جزو رد ای  90اا  99جهانی است .بر این اسااس
را کار منطقی ج هوری اسالمی ایاران بارای کاا ش اااثیرات منفای افازایش جایگاا
شورای امنیت بر منافع ملی خود این است که ایران باید باه دن اال وفاظ ساازمان ملال
متحد باشد ،اا از این طریق بلوکبندی خاص م تنیبر ویت و منافع خود را وفظ کند.
نکته دیگر این است که رفتار ایران در ق ال سازمانملل ن اید پارادوکسیکال باشد .باه
این مفهوم که ن اید از طرفی براساس سند چشمانداز اعاملی باشد ولی در برخی مقااطع
از جن ه ع لی ،والت ساختارشاکنانه پیاداکناد.نحاو اعامال ماا بار اسااس دیپل اسای
چندجان ه بسیار مهم است.
و در پایان اینکه نقش ن گان در ایجاد روابط با نمام بینال للی است .وگ جهانی
یک اصل اساسی در انت اب ن گان در اطابق با سازمان ای بینال للی است .ن ه باید
وگ جهانی داشته باشد و محلی افکر نکند .ن گاانی کاه دیادگا و ع لکارد محلای
داشته باشند ،منافع ملی را اأمین ن وا ند کرد.
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منابع
 .9خرازی ،ک اال 9314 ،،ارزیابی جمهوری اسالمی ایران از تحـوت

سـازمان

ملل متحد ( ،مصاحبه فصلنامه سیاست خارجی با دکتر کمـال خـرازی ) ،فصالنامه
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