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چکیده
نظام بینالمللی و الگوهاي رفتاري بازيگران رخ داده ،دچار تحول گرديده است .از ابتدا شروع
حاکمیت ها تا اواخر دهه  1991مفهوم امنیت مضیق حكفرما بود .اما از سال  1991به بعد امنیت
موسع مطرح شد .بنابراين عملكرد شوراي امنیت از سال  1991تا  2010حائز اهمیت است زيرا
در اين دوران شورا ،نگاه گستردهتري نسبت به مفهوم امنیت داشته و متناسب با آن خلع سالح و
کنترل تسلیحات ،تروريسم ،حقوق بشر ،محیط زيست و بیماريهاي واگیردار را از موارد امنیتی
دانسته است .به همین سبب شوراي امنیت در جهت مبارزه با اين موارد سعی در ارائه
راهكارهايی براي مقابله با آنها داشته است .در اين راستا شورا قطعنامههايی را صادر نموده و يا
آنكه در نشستهاي خود به اين موارد پرداخته است.
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مفهوم امنیت به عنوان يكی از مفاهیم کلیدي رشته روابط بینالملل ،به موازات تحوالتی که در

مقدمه
با آغاز فرآيند جهانی شدن و تحوالت آن ،مفهوم امنیت متحول شد و حوزه آن
گسترش يافت .اما در حقیقت نقطه عطف اين تحول از سال  1991بوده است ،به-
گونهاي که به يكباره شاخصهاي امنیت گسترۀ وسیعی را به خود اختصاص داده
است .در مورد ادبیات موضوع مورد بحث بايد گفت ،افراد برجستهاي مانند رابرت
ماندل 1،الكه کراهمان 2،فريده شايگان ،بري بوزان ،الی ويورو 3،پاپ دوويلد4راجع به
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اين موضوع قلم زده و ابعاد مختلف آن را مورد بحث قرار دادهاند .از نظر رابرت
ماندل در کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» بايد به تعیین مجدد چارچوب مفهومی
امنیت ملی با توجه به چالشهاي راهبردي جديدي که به دنبال پايان جنگ سرد
ظهور نموده است ،پرداخت و اينکه دوران پس از جنگ سرد بسیار متفاوت با
دورانهاي گذشته است .و الكه کراهمان در کتاب خود با عنوان «تهديدهاي جديد و
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بازيگران جديد در امنیت بینالمللی» تالش میکند تا ارتباط میان بازيگران جديد و
تهديدات امنیتی جديد را مورد بررسی قرار دهد و بیان کند که تهديدهاي جديد و
بازيگران جديد ،سرشت امنیت را در قرن بیست و يكم دگرگون کردهاند .او جنگ-
هاي داخلی ،تروريسم ،جرائم فراملی ،بیماريهاي همهگیر زيست محیط ،ايدز و
گسترش سالحهاي سبك را به عنوان عواملی امنیتی ذکر میکند .از ديگر کسانی که
در اين زمینه کتابی را به نگارش درآوردهاند ،بري بوزان ،الی ويورو 5،پاپ دوويلد

6

است .آنها در کتاب «چارچوبی تازه براي تحلیل امنیت» سرشت و پويشهاي متمايز
امنیت در پنج بخش نظامی ،سیاسی ،زيست محیطی و اجتماعی را مورد بررسی قرار
می دهند .اما از افرادي که به نقش شوراي امنیت در زمینه صلح و امنیت سخن گفته
است ،میتوان فريده شايگان را نام برد که در کتاب «شوراي امنیت سازمان ملل متحد
و مفهوم صلح و امنیت بین المللی» سعی نموده است تا ابتدا مفهوم صلح و امنیت
1
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بین المللی و ارتباط آن با شوراي امنیت مشخص کند و سپس به اين مسئله پردازد که
حوزه امنیت گسترش يافته است و متناسب با تحول ،عملكرد شوراي امنیت نیز
وسیع گرديده است .شايان ذکر است که کتاب مزبور تا عملكرد شوراي امنیت را تا
سال  1991بررسی کرده است و فعالیت شورا در قرن بیستم نپرداخته است .بنابراين
نكته حائز اهمیت اين است که در حوزه روابط بینالمللی و کتابهاي نامبرده به
موضوع مورد نظر در اين مقاله به شكل موردي و زمانی کمتر پرداخته شده است و
مقاله حاضر متناسب با اهمیت اين امر اين سوال را مطرح میکند که ديدگاه و
عملكرد شوراي امنیت نسبت به مفهوم امنیت از سال  1991تا  2010چگونه بوده
است .بنابر سوال مطرح شده ابتدا نقش آفرينی شوراي امنیت را در حوزه مختلف
مفهوم امنیت موسع بررسی میشود و سپس از مطالب مطرح شده نتیجهگیري ارائه

87

سیاست جهانی

میگردد.
در نظام سنتی بینالمللی به دلیل برداشت محدود و مضیق از مفهوم امنیت ،شاخص-
هاي نقض صلح و امنیت بینالمللی يا تهديدآمیز بودن آنها نیز محدود بود و تهاجم
نظامی با استفاده از سالحهاي سنگین و تجهیزات و جنگ افزارهاي گسترده به عنوان
بارزترين شاخصهاي نقض صلح و امنیت بینالمللی مطرح میشدند .اما از سال
 1991به بعد به دلیل برداشت عمیقتر و موسع از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی،
شاخصهاي تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی ،نقض آنها و تجاوز متنوعتر و
گستردهتر شد و حوزه عملكرد شوراي امنیت نیز متناسب با اين برداشت گستردهتر
شد .با اين توصیفات در زير به مواردي که به عنوان شاخصههاي جديد تهديد علیه
صلح و امنیت بینالمللی به حساب میآيد ،اشاره شده است:
 .1تسلیحات کشتارجمعی :تكثیر و بهکارگیري تسلیحات کشتارجمعی در نظام جديد
حقوق بینالمللی به عنوان يكی از شاخصههاي تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی
و نقض آنها مورد پذيرش قرار گرفته است .در همین راستا شوراي امنیت در چندين
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.1شاخصهای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی از دیدگاه شورای امنیت

مورد به بهانه فعالیتهاي مشكوک و وجود تسلیحات کشتارجمعی در برخی
کشورها ،قطعنامههايی براساس فصل  6و  7صادر کرده است.
 .2تروريسم :مبارزه با جريان و انديشههاي تروريستی (به خصوص تروريسم مورد
حمايت دولت) از سال  1991به بعد ،به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،شكل
جديتر و عینیتري به خود گرفته است .در اين زمینه ،اقداماتی توسط شوراي امنیت
در مبارزه با تروريسم صورت گرفته است و کمتر دولتی با اين اقدامات شوراي
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امنیت مخالف کرده است.
 .3نقض حقوق بشر :میان استقرار صلح و امنیت بینالمللی در جامعه بینالمللی و
تأمین و تضمین حقوق بشر رابطه ديالیتك برقرار است .فقدان صلح و امنیت و
منازعات خشونتبار ،نقض وسیع حقوق بشر را به دنبال دارد .از طرف ديگر عدم
رعايت حقوق و آزاديهاي بنیادين بشري زمینه بروز خشونت و نقض صلح و امنیت
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بینالمللی را فراهم می آورد .پس با درک اين رابطه متقابل نهادهاي اجرايی براي
حفظ صلح و امنیت و اعادۀ آن به سمت تمرکز بر حقوق بشر سوق يافتند.
 .4جرايم سازمانيافته و فعالیتهاي غیرقانونی اقتصادي :جرايم سازمانيافته بین-
المللی و فراملی يكی از چالشهاي عمده امنیتی است که در طول چندين دههي
اخیر ،بخشی از تالشهاي نهادهاي بینالمللی را به خود اختصاص داده است.
مصاديق جرايم سازمانيافته بینالمللی شامل موارد مختلفی میشود از جمله :مافیاي
مواد مخدر ،سازمانهاي بینالمللی قاچاق انسان و اسلحه و مواد هستهاي ،احزاب و
جريانهاي بینالمللی تروريستی فراملی ،ترويج سازمانيافته و هدفمند افكار
تروريستی (صادق باقري .)1389 ،از میان اين جرايم سازمانيافته و فعالیتهاي غیر-
قانونی اقتصادي ،قاچاق کاال و انسان به خصوص کاالهاي ممنوعه مانند مواد مخدر
و کودکان و زنان و پولشويی يكی از مهمترين نگرانیهاي جهانی و عامل ناامنی
انسانی به حساب میآيند (حصمیان.)10 :1384 ،
 .5آلودگی و تخريب محیط زيست :مفهوم گستردهتر از امنیت داراي ابعاد غیرنظامی
مهمی است که يكی از آنها محیط زيست میباشد .در سالهاي اخیر نهادها و مراجع

تصمیمگیري در سطح جهانی از جمله شوراي امنیت عموما به اين باور رسیدهاند که
تداوم آلودگی محیط زيست به ناامنی حیات انسانی در کره زمین منجر خواهد شد.
پس از اين نگرانی عمومی ،میتوان اينگونه بیان کرد که گسترش روند آلودگی و
تخريب محیط زيست ،صلح و امنیت جامعه جهانی را با خطر مواجه میکند
( .)Crocker and Hampsonnd , 2000 : 54موضوعاتی که آلودگی و تخريب محیط
زيست در آنها مطرح است عبارتند از :سوراخ شدن اليۀ اوزون در اثر تولید گازهاي
گلخانهاي و گرم شدن تدريجی کره زمین ،از بین رفتن جنگلها ،خشك شدن
رودخانهها و آلودگی آبها ،استخراج بیش از حد طبیعی از منابع و آسیب ديدن
محیط زيست به علت جنگها.
 .6دولتهاي ورشكسته 1:يكی از پديدههايی که در دو دهه اخیر به عنوان شاخص و

89

سیاست جهانی

يا به تعبیر ديگر عامل بیثباتی و تهديد در برابر امنیت بینالمللی بروز يافته است،
بیثباتی و ناامنی بینالمللی به حساب میآيد که همواره با بیعدالتی و ناحقی ،نقض
گسترده حقوق بشر را به همراه میآورد .عالوه بر اين ،دولتهاي ناتوان ،میتوانند
مأمن جريانهاي تروريستی ،سازمان هاي مجرمانه قاچاق مواد مخدر ،فساد مالی و
اداري و موارد مشابه باشد که اين موارد نیز عاملی براي ايجاد ناامنی بینالمللی
خواهند شد.
 .7افزايش بیمارهاي عفونی و فراگیر جهانی :ايدز يكی از مهمترين بیماريهاي
عفونی است .براساس اطالعاتی که ادوارد نیومن 2در کتاب خود با نام تهديدات
جديد و بازيگران جديد در امنیت بینالمللی ارائه داده است 43 ،میلیون نفر در جهان
از اين نوع بیماري رنج میبرند ( .)Krahmann , 2005: 111متناسب با اين تعاريف
شوراي امنیت بیماريهاي عفونی به ويژه ايدز را به عنوان يك تهديد امنیتی نام برده
است.

1. Fragile States
22. Edward Newman
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دولتهاي ناتوان میباشد .البته پديده دولتهاي ناتوان از اين منظر به عنوان عامل

 .8مردم ساالري  :يكی ديگر از مواردي که در عصر جديد براي صلح جهانی و
امنیت بینالمللی به عنوان عامل مهم و الزم ذکر شده است ،دموکراسی است .در سال
 1992شوراي امنیت در نشستی که برگزار نمود ،عدم وجود دموکراسی را عاملی
براي تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار آورد.
 .9آوارگی اجباري و مهاجرت :يكی از فجايع جنگها بهويژه جنگهاي داخلی،
ظهور تعداد زيادي از انسانهاي بیخانمان و آواره است .توجه به آوارگان و
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مهاجران زمینه ساز و ايجاد کننده بیثباتی و يا نیز علت عمده ادامه منازعه چه در
سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی هستند .بنابر اهمیت اين موضوع ،اين مسئله
مورد توجه جامعه جهانی به ويژه شوراي امنیت قرار گرفت .از نظر امنیت انسانی
وجود انسان آواره تهديد بزرگی به شمار میآيد و اين امر موضوع را شديدا امنیتی
میکند(.) Newman and Selm , 2003: 3-1
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حال پس از تعريفی مختصر از هر يك از شاخصههاي تهديد علیه صلح و امنیت
بین المللی ،بايد بیان کرد که نقش آفرينی شوراي امنیت در هر يك از موارد باال به
يكسان نبوده است و در برخی از اين مواد بسیار فعالتر عمل کرده است .لذا متناسب
با نقش آفرينی متفاوت شوراي امنیت در موارد امنیت ،میتوان يك تقسیمبندي را
ارائه کرد:
 .1نقش شوراي امنیت در خلع سالح و کنترل تسلیحات
 .2شوراي امنیت و مبارزه با تروريسم
 .3شوراي امنیت و نقض حقوق بشر
 .4ساير موارد.
در زير به نقش شوراي امنیت در حوزه خلع سالح و کنترل تسلیحات میپردازيم.
خلع سالح و کنترل تسلیحات توسط شورای امنیت :منشور ملل متحد هم در
مقدمه و هم در موارد بسیار مهم خود به مفاهیم ،ضرورتها ،اهداف و اصولی اشاره
کرده است که يكی از ابزارهاي حصول آنها خلع سالح میباشد .از سوي ديگر ايجاد
و حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،جلوگیري از وقوع جنگ جهانی سوم و ايجاد صلح

و امنیت همیشگی براي نسلهاي حال و آينده ،ممنوعیت توسل به زور در روابط
بینالمللی ،لزوم حل و فصل اختالفات بینالمللی به شیوه مسالمت آمیز و جلوگیري
از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی ،همگی بیانکننده مواردي است که با
گسترش تسلیحات منافات دارد .بر اين اساس ،شوراي امنیت به خود صالحیت داده
تا در چارچوب مسئولیت اصلی خود به اين مقوالت بپردازد و حتی براساس فصل 7
منشور علیه دولتها قطعنامه صادر کند و به اقداماتی بپردازد.
نگاه شوراي امنیت تا زمان جنگ سرد و قبل از سال  1991صرفا به سالحهاي
کشتار جمعی محدود بوده است ،اما از زمان بعد از جنگ سرد ،به ويژه از سال 1991
به بعد جهان شاهد تسري فرآيند خلع سالح و کنترل تسلیحات به ساير سالحها
يعنی سالحهاي متعارف و تقويت ابزارهاي اجرايی برخی سالحهاي کشتارجمعی
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است .در بیانیه سال  1992سران شوراي امنیت ،قطعنامههاي شورا در مورد عراق،
حمايت از گسترش سالحهاي کشتارجمعی توسط بازيگران غیردولتی به مثابه
تعهدي براي دولتها شمرده شده است) و قطعنامههاي بعدي شورا در اين مورد
جملگی بر اين نكته تاکید کردهاند که گسترش سالحهاي کشتارجمعی تهديدي علیه
صلح و امنیت بینالمللی محسوب میگردد .به همین علت است که شورا در اجراي
بند  1ماده  24منشور ملل متحد وارد حوزه خلع سالح و عدم گسترش آنها شده
است (ساعد .) 59 :1383 ،پس از بیان اين نكات بايد مطرح کرد که شوراي امنیت از
سال  1991تا  2010نشستهايی داشته اشت که درباره خلع سالح و کنترل
تسلیحات نظرات مهمی را مطرح کرده است و حتی قطعنامههايی در اين زمینه صادر
کرده است .اما اگر بخواهیم به شكلی مختصر نشستهايی که شوراي امنیت در اين
زمینه داشته است را بیان کنیم بايد اينگونه گفت که در نشستهايی که شوراي
امنیت از سال  1991به بعد برگزار کرده است به مسائل گوناگونی پرداخته ،که يكی
از بحثهاي مطرح شده ،در زمینه خلع سالح و کنترل تسلیحات بوده است .اما اولین
نشستی که پس از سال  1991مسئله خلع سالح و کنترل تسلیحات را مورد بحث و
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قطعنامه 1540در  28آوريل سال ( 2004که در آن شاهد اين امر هستیم که عدم

بررسی قرار داده است ،مربوط به نشست  31ژانويه  1992میباشد .در اين اجالس
پس از رايزنی و بحث و گفتگو ،توسط اجالس اعالمیهاي صادر گرديد که در آن
گسترش سالحهاي کشتارجمعی به منزله تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی
شده بود و در همین زمینه تمامی اعضاء شورا اعالم داشتند که در زمینه جلوگیري از
گسترش فناوريهاي مربوط به اين سالحها تمامی تالش خود را به عمل خواهند
آورد.
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اما بحث و رايزنی شوراي امنیت در زمینه خلع سالح و کنترل تسلیحات به اين
اجالس محدود نشد ،بلكه اين اجالس سرآغازي بود براي فعالیت و اظهارنظر در
اين حوزه .نشست بعدي شورا حول محور اين موضوع در  11آوريل  1995برگزار
شد و نتیجه اين نشست ،تصويب قطعنامه  984بود .شوراي امنیت با صدور قطعنامه
 ،984ضمن استقبال از بیانیههاي يكجانبه پنج قدرت هستهاي که در عین حال جزء

شورای امنیت و گسترش مفهوی و عملیاتی امنیت بین المللی ()1991-2010

پنج عضو دائم شوراي امنیت هستند ،آن را تضمینی براي کشورهاي فاقد سالحهاي
هستهاي دانست و براي بار ديگر با گسترش سالحهاي هستهاي مخالفت کرد .در 28
سپتامبر  ،2001شوراي امنیت با توجه به قطعنامه  ،1373تأسیس کمیته مقابله با
تروريسم 1را مطرح نمود .همچنین در تاريخ  10دسامبر  2007شوراي امنیت با
تصويب قطعنامه  ،1787گامی فراتر نهاد و دستور گسترش کار کمیته مقابله با
تروريسم را تا تاريخ  31مارس  2008را صادر کرد .اما ذکر نتايج نشستها و
اجالسهاي شوراي امنیت در سال  2009خالی از اهمیت نیست ،زيرا عملكرد
شوراي امنیت در سال  2009نشاندهنده پیشرفت چشمگیر فعالیت شوراي امنیت در
زمینه مبارزه با سالحهاي کشتارجمعی بوده است .در  24سپتامبر  2009شوراي
امنیت اجالسی را در سطح سران برگزار میکند تا به مسئله خلع سالح هاي هستهاي
بپردازند .سرانجام در پايان اين اجالس قطعنامه  1887به اتفاق آراء به تصويب می-
رسد .نكته حائز اهمیت در مورد قطعنامه  1887آن است که اولین اقدام جامع شوراي
امنیت از سال  1991به بعد در مورد مسائل هستهاي بود .اين قطعنامه از دولتها می-
)1. Counter-Terrorism Committee ( CTC

خواهد تا پیمان جامع هستهاي 1و پروتكل الحاقی هستهاي را امضاء و تصويب
نمايند .عالوه بر اين ،قطعنامه  1887خواستار گسترش مذاکرات حول محور کنفرانس
خلع سالح 2و جهانی عاري از سالحهاي هستهاي و کنوانسیون فیزيكی مواد هسته-
اي 3بود .البته شايان ذکر است که عالوه بر بحث و بررسی موضوع خلع سالح و
کنترل تسلیحات به شكل کلی در نشستها و اجالسهاي شورا از سال  1991به
بعد ،شوراي امنیت در فاصلهي زمانی  1991تا  2010به شكل موردي نیز به خلع
سالح و کنترل تسلیحات پرداخته است و بارها سالحهاي هستهاي و گسترش
سالحهاي کشتارجمعی را به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی
کرده است.
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 .2تروریسم و شورای امنی
تلقی تروريسم به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی ،يكی از نمودها و
علت تهديداتی که متوجه افراد غیرنظامی میکند ،يكی از مشخصترين مصاديق
تهديد علیه امنیت گمارده میشود .عالوه بر اين ،تروريسم مورد حمايت دولت خود
به نوعی ((اختالف بین دولتی))4نیز به شمار میرود و قرار دادن آن در حوزه تهديد
علیه صلح و امنیت بینالمللی میتوان با توجه به ماهیت تروريسم بینالمللی که در
خوشبینانهترين حالت ،نقض کننده اصل مهم ((منع کاربرد زور))5و در بدترين شكل
نوعی تجاوز غیرمستقیم و حتی ((حمله مسلحانه)) 6تلقی گردد ،زيرا نقض شديد
حقوق بینالملل ممكن است سبب ((اقدامات متقابل مسلحانه)) 7شود .حتی اگر
مجاز بودن اين اقدامات متقابل احتمالی از لحاظ حقوق بینالملل مورد شك و شبه
باشد ،باز هم تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی به حساب میآيد (

Frowien

1.The

) Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT
) . Conference on Disarmament (CD
) 3. Convention on Physical Protection of Nuclear Material ( CPPNM
4 . Intergovernmental Disput
5 . Prohibition of use of force
6
. Armed attack
7 . Reprisal Armed Attack
2
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مظاهر فعال شدن شوراي امنیت از سال  1991به بعد است .تروريسم بینالمللی به

 .) ,1995: 609موضوع تروريسم و مقابله با آن از طريق شوراي امنیت با توجه به
حساسیتهاي به وجود آمده پس از  11سپتامبر اهمیت ويژهاي يافته ،به گونهاي که
تعداد قطعنامههاي صادرۀ شورا در اين زمینه به شكل چشمگیري گسترش يافته
است .مهمترين قطعنامههاي شوراي امنیت در زمینه مبارزه با تروريسم ،قطعنامههاي
 1373و  1540است.
اما واکنش شورا در برابر حادثه  11سپتامبر از مهترين واکنشهاي شورا نسبت به
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اعمال تروريستی به شمار میآيد .در همین راستا شوراي امنیت در  12سپتامبر
تشكیل جلسه داد تا به اين موضوع رسیدگی نمايد .حاصل اين نشست اضطراري،
صدور قطعنامه  1368بود .مهمترين نكته قطعنامه  ،1368تاکید شوراي امنیت بر
"شناسايی حق ذاتی دفاع مشروع فردي با جمعی مطابق منشور ملل متحد" است .به
نظر میرسد شوراي امنیت با درج چنین عبارتی در اين قطعنامه به طور ضمنی
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ديدگاه آمريكا و بسیاري از کشورهاي غربی را مبنی بر تلقی اعمال تروريستی به
عنوان نوعی "حمله مسلحانه" يا "تجاوز نظامی" مورد تايید قرار داده است.
شناسايی تروريسم به عنوان حمله مسلحانه قاعدتا دولت قربانی را مجاز میکند که
مطابق ماده  51منشور ملل متحد براي دفاع از خود متوسل به نیروي نظامی شود.
چند روز بعد شوراي امنیت قطعنامه 1373را صادر کرد که بیترديد مهمترين قطعنامۀ
شوراي امنیت در خصوص تروريسم محسوب میشود .شوراضمن تاکید مجدد بر
اينكه تروريسم عامل جدي جهت تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی میباشد،
تدابیر محكمی را به منظور مبارزه قاطع علیه تروريسم انديشید (شهرام زرنشان،
 .)59 :1386در اين قطعنامه مفصل که جامعترين قطعنامۀ شوراي امنیت در مورد
تروريسم بینالمللی است ،ضمن تاکید برقطعنامههاي قبلی و محكوم نمودن مجدد
اعمال تروريستی در آمريكا ،اعالم داشت که کلیۀ اعمال تروريستی بینالمللی از
جمله اقدام تروريستی اخیر ،تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی است .از جمله
نكات مهم اين قطعنامه ،تاکید مجدد بر "حق ذاتی دفاع مشروع فردي و جمعی"
است .گنجاندن عبارتی دال بر شناسايی حق دفاع مشروع در قطعنامهاي که در

خصوص تروريسم است ،ابتكاري تازه است .در حقیقت شوراي امنیت درصدد تايید
توسل به زور بر ضد عامالن اقدامات تروريستی يا حامیان آنها به عنوان دفاع مشروع
بوده است .در اين قطعنامه رويكرد تازه شوراي امنیت براي مقابله با تروريسم
مشخص شده است .اعضاي شوراي امنیت تصمیم گرفتند ،براي سرکوب نمودن
تروريسم ،منابع مالی و بنیانهاي اقتصادي آنها را مورد هدف قرار دهند .در واقع
شوراي امنیت ،کلیه کشورها را چه آنهايی که کنوانسیون را تصويب کرده بودند و
چه آنهايی که تصويب نكرده بودند ،موظف به اجراي بخش عمده تمهیدات آن نمود.
يكی از نكات برجسته قطعنامه مذکور آن است که از دولتها میخواهد که از
حمايت افراد يا مجموعههايی که در اعمال تروريستی دخالت کردهاند ،به هر شكل
خواه فعاالنه و خواه انفعالی خودداري نمايند .بدين ترتیب نه تنها حمايت آشكار يا
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پنهان نظامی و اقتصادي به شكل ارسال سالح و کمكهاي مالی و لجستیك به گروه-
گروهها نیز منع گرديد .در حقیقت شوراي امنیت از حادثه  11سپتامبر بهره الزم را
نمود و به قانونگذاري در مورد تروريسم پرداخت و نقش جدي تري را براي مقابله
با تروريسم ايفا نمود

(Wright , 2003: 36

) .میتوان قطعنامه  1373را از لحاظ

گستره ،دامنه و عمومیت آن از جمله مهمترين قطعنامه در خصوص تروريسم دانست
که اصول تازه شوراي امنیت براي مقابله با تروريسم را تدوين نمود.
بنابراين بدون شك در فاصله زمانی  1991تا  2010تروريسم يكی از عمدهترين
تهديدات علیه صلح و امنیت جهانی محسوب میگرديد و در راستاي اين تهديد
امنیتی ،شوراي امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت مبارزه با تروريسم را در
دستور کار خود قرار داد .صدور تعداد زيادي قطعنامه و اعالمیه از سوي شوراي
امنیت در اين زمینه نشان از اهمیت موضوع براي شورا است .شايان ذکر است که
جديترين اقدام شوراي امنیت جهت مقابله با تروريسم مربوط میشود به دو
قطعنامه مهم  1368و  1373که پس از حوادث تروريستی يازدهم سپتامبر در آمريكا
صادرشد. .

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 1394

هاي تروريستی ممنوع شد بلكه حتی حمايت سیاسی و ديپلماتیك و تبلیغاتی از اين

حقوق بشر و شورای امنیت :بعد از پايان جنگ سرد و به ويژه از سال  1991به بعد
و نیز با تحول مفهوم صلح و امنیت بینالملل ،حقوق بشر به عنوان يكی از شاخصه-
هاي دستیابی به صلح و امنیت معرفی شد .تمامی افراد معتقد بودند که بین استقرار
صلح و امنیت بینالمللی و حفظ حقوق بشر ،رابطه ديالیتكی برقرار است ،بنابراين
فقدان صلح و امنیت و منازعات خشونت بار ،نقض حقوق بشر را به همراه دارد .از
طرف ديگر عدم رعايت حقوق و آزاديهاي بنیادين بشري ،زمینه نقض صلح و
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امنیت را فراهم میکند .پس از درک اين رابطه متقابل میان صلح و امنیت و حقوق
بشر ،ن هادهاي اجرايی به خصوص شوراي امنیت براي حفظ صلح و امنیت به سمت
توجه بر حقوق بشر سوق يافتند .شوراي امنیت نیز به عنوان مسئول اصلی حافظ
صلح و امنیت بینالمللی ،نگاه ويژهاي به مقوله حقوق بشر بعد از سال  1991داشته
است .در نشست سران کشورهاي عضو شوراي امنیت در  31ژانويه  1992بحثهاي
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فراوانی در اين زمینه صورت گرفت .برخی از کشورها عالقهمند بودن که شوراي
امنیت برعهده گیرندۀ نقش مؤثرتري در موضوع حقوق بشر باشد ،در حالیکه برخی
ديگر از کشورهاي ،معتقد بودند حقوق بشر در حوزه داخلی کشورها قرار دارد،
بنابراين نبايد در اين حوزه شورا دخالت کند و بهتر آن است که تالش خود را
مصروف موارد گذشته نمايد .با وجود اختالف نظرهاي بین اعضاء کشورهاي شرکت
کننده ،در پايان اين نشست به اين نتیجه رسیدند که وقت آن شده است که شورا در
درگیريهاي داخلی کشورها که در سطح وسیع باعث نقض حقوق بشر میشود،
مداخله نمايد (آقايی.)157-158 : 1375 ،
با توجه به اهمیت ارتباط حقوق بشر و امنیت ،شوراي امنیت تالش میکند تا در همۀ
مسائل مربوط به حقوق بشر دخالت کند و نسبت به آن عكسالعمل نشان دهد .اين
امر در حالی است که دايره عملكرد شوراي امنیت و اقدامات قهرآمیزش در مورد
نقض حقوق بشر به جز در مورد فصل  7منشور و ماده  51منشور ملل متحد منع
شده است.

اما شوراي امنیت با محدوديتهايی در زمینه حقوق بشر مواجه است .اين
محدوديتها را میتوان اينگونه مطرح کرد .1 :در قلمرو يك دولت ،نقض حقوق
اساسی بشر بايد جدي باشد به گونهاي که وجدان عمومی بشريت را جريحهدار
سازد .2 .نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو يك دولت بايد به گونهاي باشد که صلح
و امنیت بینالمللی را به خطر بیاندازد و شوراي امنیت وجود چنین تهديدي را
براساس ماده  39منشور احراز نمايد .3 .شوراي امنیت نبايد پس از احراز تهديد علیه
صلح و امنیت بین المللی الزاما علیه دولتی که در قلمرو آن نقض فاحش حقوق بشر
به وقوع پیوسته ،به زور متوسل گردد .بلكه نخست به موجب ماده  41منشور ،علیه
آن دولت اقدامات الزم را اتخاذ کرده و سپس در صورت موثر واقع نشدن اين تدابیر
به زور متوسل شود (ابوترابی.)95 :1390،
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مهم ترين اقدام شوراي امنیت در رابطه با نقض حقوق بشر در دوره زمانی مورد
قطعنامه ي  688مورخ  5آوريل  1991سرکوب مردم غیر نظامی بويژه کردها را
محكوم کرده و عواقب آن را تهديد براي صلح و امنیت منطقه اي و بین المللی
دانست ( )2 .)SC/Res/688سال  1992در قضیه بوسنی هرزگوين :شوراي امنیت
قطعنامه  770را نسبت به بد رفتاري با زندانیان غیر نظامی در زندان ها و کمپها
صادر کرد و اين عمل را از موارد نقض حقوق بشر اعالم نمود ()3 .)SC/Res/770
سال  1992در قضیه سومالی :شورا در قطعنامه  794در مورد سومالی ،تراژدي انسانی
و ممانعت از ارسال کمك هاي بشر دوستانه که از جمله موارد نقض حقوق بشر بود
را تهديد صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود ( )4 .)SC/Res/794سال  1994در
قضیه رواندا :در قطعنامه  929شورا تصمیم به دخالت نظامی براي تضمین امنیت و
حمايت از پناهندگان و غیر نظامیان که در خطر بودند ،گرفت)5 )SC/Res/929( .
سال  1994در قضیه هائیتی :قطعنامه هاي ( 841سال 940 ،917 ،)1993با هدف
اعاده دمكراسی و جلوگیري از نقض حقوق بشر در هائیتی صادر شد.
( )6 )SC/Res/841,917,940سال  1997در قضیه آلبانی :در قطعنامه  1101شوراي
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بررسی شده ،به شرح ذيل می باشد )1 :سال  1991در قضیه عراق :شوراي امنیت در

امنیت اعالم می نمايد که وخامت شرايط داخلی آلبانی در پی آن نقض حقوق بشر را
به دنبال داشته است و اين شرايط و تهديدي علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار
می رود )7 )SC/Res/1101( .سال  1998در قضیه سیرالئون  :شورا در قطعنامه 1181
به وضعیت نقض حقوق بشر نیز اشاره می شود ( )8 .)SC/Res/1181سال  1998در
خصوص افغانستان  :در قطعنامه  1193شوراي امنیت به نقض حقوق بشر در
افغانستان اشاره می نمايد ( )9 .)SC/Res/1193سال 1998و  1999در قضیه کوزوو :
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در اين دو قطعنامه هاي 1199و1244به فاجعه انسانی در حال وقوع در کوزوو اشاره
می نمايد

(1244

 )10 .)SC/Res/1199,سال 1999در قضیه تیمور شرقی :شوراي

امنیت در قطعنامه هاي 1264و1272به وضیت انسانی و خشونت نسبت به افراد
اشاره می نمايد و در همین راستا نیروهاي صلح را براي ايجاد آرامش در اين منطقه
راهی میسازد ( )11 .)SC/Res/1264, 1272سال  2001در قضیه افغانستان :قطعنامه

شورای امنیت و گسترش مفهوی و عملیاتی امنیت بین المللی ()1991-2010

 1386توشط شوراي امنیت در جهت توقف نقض حقوق بشر صادر گرديد
( )12 .)SC/Res/1386سال  2003در قضیه لیبريا :در قطعنامه  1509شوراي امنیت
مواردي از نقض حقوق بشر ،جنايات علیه غیرنظامیان ،خشونت جنسی علیه کودکان
و زنان در لیبريا را بیان مینمايد و در جهت توقف اين شرايط تصمیمات الزم از
جمله ارسال نیروهاي صلح را اتخاذ مینمايد ( )13 .)SC/Res/1509سال  2005و
 2006در قضیه جمهوري دموکراتیك کنگو :قطعنامههاي 1649،1596و 1698مربوط
می شود به اقدامات بازدارنده شوراي امنیت علیه گروههايی که به استخدام و به-
کارگیري کودکان در جنگ کنگو اقدام میکنند ()14 .)SC/Res/1596, 1649, 1698
سال  2006 ،2005و  2007در قضیه میانمار :در سال  2005در خصوص وضعیت
حقوق بشر در میانمار جلسهاي در شوراي امنیت برگزار گرديد که در آن جلسه
آمريكا و کشورهاي اروپايی خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر در میانمار در
دستور کار شوراي امنیت بودند اما اين پیشنهاد با مخالفت چین و روسیه به
سرانجامی نرسید .در سال  15سپتامیر  2006به دلیل ارسال نامه از رئیس شوراي
امنیت در زمینه نقض حقوق بشر در میانمار و بحرانی شدن اين موضوع جلسهاي

برگزار گرديد که در پايان اين جلسه تصمیم گرفته شد تا موضوع حقوق بشر میانمار
در دستور کار شوراي امنیت قرار گیرد .در  20سپتامبر  2007براي بار ديگر جلسه
اي در اين زمینه برگزار شد که در آن دو کشور آمريكا و انگلیس پیش نويس قطعنامه
اي را به شور ا ارائه دادند که با وتوي چین و روسیه به تصويب نرسید .در  11اکتبر
 2007نیز جلسه ديگري برگزار گرديد که در آن اعضا موافقت کردند که رئیس شورا
بیانیه اي را براي اولین بار تحت عنوان بیانیه رياست در خصوص تحوالت میانمار
صادر نمايد .شورا در  14نوامبر  2007به صدور يك بیانیه مطبوعاتی در خصوص
تحوالت میانمار اکتفا نمود .در  17ژانويه  2007بر اجراي مفاد بیانیه صادر شده در
 14نوامبر تاکید نمود )15 .سال  2008در قضیه کنیا :شوراي امنیت در فوريه 2008
در بیانیه خود کشتار ،استفاده از خشونت هاي جنسی و جابجايی غیرنظامیان در کنیا
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را نمادي از نقض حقوق بشر دانست.
تهديد علیه صلح و امنیت بین المللی مطرح کرده و نسبت به آن واکنش از خود
نشان داده است .در زير سعی شده است به  2حوزهاي پرداخته شود که شوراي
امنیت تا قبل از سال  1991وجود آنها را تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی نمی
دانست ولی به دلیل تغییرات به وجود آمده در جامعه بینالمللی و کشورها ،در فاصله
زمانی  1991تا  2010از آنها به عنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی ياد شده
است.
 .3شیوع بیماریهای فراگیر جهانی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی
از زمان پیدايش جوامع بشري تا به امروز شیوع بیماريهاي مسري و فراگیر جهانی
يكی از تهديدات مهم به شمار میآيد .بیماري ايدز جزء مهمترين بیماريهاي
فراگیري است که تا سال  2010موجب باالترين میزان مرگ و میر میان بشر شده
است .اما در مورد تاريخچه ايدز میتوان اين گونه بیان کرد که آغاز اين بیماري از
کشورهاي آفريقا بود .هنگامی که گسترش ايدز در میان کشورهاي آفريقا به حدي
رسید که به يك اپیدمی تبديل گرديد و در راستاي آن آمار ايدز در ديگر کشورها نیز
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بنابراين حقوق بشر از جمله مواردي است که شوراي امنیت نقض آن را عاملی براي

روند رو به رشدي را نشان میداد ،جامعه بینالمللی از ايدز به عنوان تهديد جهانی
قرن ياد کرد و مبارزه با آن را جزو اولويتهاي اصلی کشورهاي جهان قرارداد.
شوراي امنیت سازمان ملل متحد که در تاريخ  17ژوئیه سال  2000میالدي در
قطعنامه  1308را به تصويب رساند که براي نخستینبار ايدز را به عنوان تهديدي
بالقوه علیه ثبات و امنیت جهان معرفی نمود و با به رسمیت شناخته شدن ايدز به
عنوان يك عامل تهديدکننده علیه صلح و امنیت جهانی ،تمامی کشورها متعهد شدند
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تا در زمینه پیشگیري از ايدز تدابیر الزم را اتخاذ کنند .در حقیقت با داشتن اين
ديدگاه که گسترش ايدز در کشورها باعث ايجاد تنش و رويكردهاي منفی اجتماعی،
اقتصادي ،فرهنگی و حتی نظامی در کشورها خواهد شد و متعاقب آن برهم خوردن
و يا تیرگی روابط ديپلماسی کشورها را به دنبال خواهد داشت ،شوراي امنیت از ايدز
به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی ياد کرد .بنا به درخواست شوراي

شورای امنیت و گسترش مفهوی و عملیاتی امنیت بین المللی ()1991-2010

امنیت ،دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ايدز 1،رهبري تالش هاي بین-
المللی را براي مقابله بلند مدت تاثیر ايدز بر امنیت کشورها را به عهده گرفته است
(.(SC/Res/1308
اما به غیر از قطعنامه  1308در سال  ،2000شوراي امنیت پس از اين سال ( )2000در
بعضی از نشستهايی که برگزار کرده است ،به مسئله ايدز پرداخته است ،به شكل
مثال در  19ژانويه  2001شورا ،اجراي قطعنامه  1308را مورد بحث و بررسی قرار
داد .متعاقب آن در اجالس سران شوراي امنیت که  27ژوئیه  2001برگزار شد ،بار
ديگر از قطعنامه  1308به عنوان نخستین گام در جهت مبارزه با ايدز و حفظ صلح و
امنیت بین المللی ياد کردد و و راهكارهايی موثر در جهت مبارزه با ايدز مطرح کرد.
اما نشست هاي شوراي امنیت در حوزه مبارزه با ايدز به همین تعداد نشست محدود
نشد ،به گونهاي که در تاريخ  3ژوئیه  13 ،2002ژوئیه  17 ،2002نوامبر  2003و 18
ژوئیه  2005شوراي امنیت به مسئله ايدز و مبارزه با آن پرداخت و سعی در فعالیت
همه جانبه و کارآمد در اين زمینه داشت .تمامی اين نشستها حاکی از آن است که
1. UNAIDS

شوراي امنیت از سال  2000به بعد به مسئله ايدز به عنوان تهديد علیه صلح و امنیت
بینالمللی نگاه کرده است و در همین راستا در برخی از نشستهاي خود مسئله ايدز
را در دستور کار خود قرار داده است.
در هر حال ايدز ،بیماري است که به عنوان يك تهديد امنیتی جهانی شناخته شده
و حتی يك روز تاخیر در اجراي برنامههاي پیشگیري درباره ايدز هم میتواند اثرات
جبران ناپذيري به جامعه و کشورها وارد کند و متناسب با اهمیت اين امر ،شورا آن
را عاملی براي تهديد علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی می نمايد.
تغییرات زیست محیطی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی :بسیاري از
تهديدات مطرح شده علیه جوامع بشري از مسائل زيست محیطی سرچشمه می-
گیرند .اين تهديدات ،هر چند در ظاهر مرتبط با مسائل غیرامنیتی است ،اما در
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حقیقت بر امنیت تمامی کشورهاي دنیا تأثیر میگذارد و در برخی موارد اين آثار و
تا اواخر قرن بیستم توجه سازمان يافتهاي به بحث امنیت زيست محیطی مطرح نبود
و تا زمان مطرح شدن مسائل اقتصادي و زيست محیطی در دهه  ،1970مفهوم امنیت
تنها در چارچوب منافع سیاسی مورد توجه قرار می گرفت و تا آخردهه  1980بحث-
هاي امنیتی تا حد زيادي حول محور مسائل نظامی متمرکز بود(بوزان .)6 :1378 ،با
افزايش فعالیت انسانها و پیشرفت تكنولوژي و فناوري ،اين امور و فعالیتهاي انسانی
بر محیط زيست تأثیر گذاشت و تهديدات زيست محیطی مانند تخريب اليۀ اوزن و
گرم شدن گلخانهاي جو زمین را به همراه آورد .از اين زمان به بعد بود که تهديدات
زيست محیطی همانند تهديدات نظامی و اقتصادي در چارچوب موضوعات امنیتی
مورد توجه و اهمیت قرار گرفت(همان  .)45 :ولی مطرح شدن مسائل محیط زيست
در دهه هاي اخیر موجب افزايش قدرت عملكرد طرفداران محیط زيست گرديد .با
برگزاري بیش از  180کنفرانس بینالمللی منجر به مطرح شدن مبانی در زمینه
حفاظت از محیط زيست در قالب اصول  26گانه گرديد .انعقاد حدود 280معاهده،
موافقتنامه و پروتكل بینالمللی در حوزه حفاظت از محیط زيست و مسائل مربوط به
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تبعات بسیار بیشتر و چشمگیرتري از جنگها می

باشد.

آن که در سراسر جهان بین دولتهاي مختلف منعقد شده ،دامنه الزامات و تعهدات
دولتها در زمینه مسائل زيست محیطی در برخی موارد فراتر از چنین الزامات و
تعهداتی در حوزههاي مختلف نموده است .به تبع بروز چنین وضعیتی امنیت زيست
محیطی را به عنوان يكی از شاخص هاي امنیتی مطرح کرده است و تمامی اين موارد
نمايانگر اهمیت مسائل محیط زيست در کنار ساير موارد ديگر امنیتی است.
اما در مورد فعالیت شوراي امنیت در زمینه محیط زيست می توان اينگونه بیان کرد
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که درآوريل سال  2007با پیگیري و اصرار انگلستان ،شوراي امنیت سازمان ملل
متحد ،رابطه تغییرات اقلیمی و جنگ را در بحث خود گنجاندند .شش زمینه مرتبط
شناسائی شده در رابطه با اين تغییرات اقلیمی که مطرح شد ،عبارت بودند از
اختالفات مرزي ،مهاجرت ،منابع انرژي ،کمبودمنابع ،استرس اجتماعی و بحرانهاي
انسانی (لی.)2 :1388 ،
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شوراي امنیت در فاصلهي زمانی  1991تا  2010مسائل اقلیمی و بحرانهاي زيست
محیطی را به عنوان يكی از عوامل موثر براي دستیابی به ثبات و امنیت جهانی در
نظرگرفت ،به گونهاي که درسال  2009شوراي امنیت از باال آمدن سطح آب درياها
سخن گفت و بیان نمود که اين شرايط به وجود آمده می تواند ادامه حیات برخی از
کشورهاي کوچك را به شكل بنیادين تهديد نمايد و باعث نابودي و از میان بردن
آنها در سالهاي آينده گردد .برخی از کشورهايی که در معرض بیشترين آسیبهاي
ناشی از تغییرات آب و هوا قرارداشتند ،با اين ادله که آثار تغییرات اقلیمی کمتر از
مخاطرات و تبعات گسترش سالحهاي هستهاي ،جنگ يا تروريسم نبوده و میتواند
باعث از بین رفتن و نابودي اين کشورها شود ،خواستار نقش آفرينی شوراي امنیت
در اين بحران امنیتی شدند و اينكه شورا طرحی را تصويب نمايد که به موجب آن با
تشكیل نیروي جديدي به نام ثبات در نقاطی از جهان که با خطرات ناشی از تغییرات
آب و هوايی تهديد میشود ،موافقت کند .در همین راستا اگر شورا موافقت می کرد
ماموريت سازمان ملل متحد و شورا گسترش پیدا می کرد .چین و روسیه مخالف
بودند که بحران محیط زيست يك امري امنیتی است و اعتقاد داشتند که شورا نبايد

در مسائل مربوط به تغییرات امنیتی دخالت نمايد و متناسب با آن اين طرح تصويب
نشد.
در مجموع آثار و تبعات تحوالت زيست محیطی در هیچ مرز فیزيكی نیز متوقف
نمی گردد و به روند گسترش خود ادامه خواهند داد و تمامی کشورها را متاثر از
خود می نمايد .نه تنها طوفان ،سیل ،بارانهاي سیل آسا ،کمبود بارش و بروز
خشكسالی ،آثار سوراخ شدن اليه اوزون ،ورود ريزگردها ،آثارگرم شدن زمین ،ذوب
شدن يخچالهاي طبیعی در قطبهاي شمال و جنوب و باال آمدن سطح آب
درياهاي آزاد مرزهاي فیزيكی کشورها را ناديده گرفته و بسیاري از کشورها و دولت
ها را که گاه در بوجودآمدن اين مسائل نقشی نداشته اند را نیز به چالش میکشند،
بلكه در بسیاري از مواقع تبعات و آثار ثانويه اين وقايع ،چالشهاي بسیار مهمتري را
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براي جوامع در ابعاد مختلفی به دنبال دارد و امنیت آنها را با تهديد و خطر مواجه
زيست محیطی به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی ياد می کند و سعی
در ارائه راهكارهايی براي مقابله با اين نوع تهديد امنیتی بوده است (لطفی ،نامی،
حسن پور و يحیرايی.)131-133 : 1390،
نتیجه گیری
بنابر آنچه گفته شد ،میتوان اينگونه بیان کرد که ديدگاه و عملكرد شوراي امنیت
نسبت به مفهوم امنیت در فاصله زمانی  1991تا  2010ديدگاهی موسع بوده است.
در حقیقت شواهد و قراين بیانگر آن است که شوراي امنیت ديگر تهديد علیه صلح
و امنیت بینالمللی را محدود به حمله نظامی و تهديد يك کشور توسط کشور يا
کشورهايی ندانسته است ،بلكه دايرهي گستردهاي از موارد امنیتی را مدنظر قرار داده
است.اما آنچه شوراي امنیت به عنوان شاخصههاي تهديد علیه صلح و امنیت بین-
المللی نام برده است و نسبت به آن از خود واکنش نشان داده است ،شامل اين موارد
است :
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می سازند .متناسب با اين تعاريف شوراي امنیت سازمان ملل متحد از تغییرات

 .1تسلیحات کشتارجمعی.
 .2تروريسم.
 .3نقض حقوق بشر.
 .4جرايم سازمانيافته و فعالیتهاي غیرقانونی اقتصادي.
 .5آلودگی و تخريب محیط زيست.
 .6دولتهاي ناتوان.
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 .7افزايش بیمارهاي عفونی.
.8مردم ساالري .
 .9آوارگی اجباري و مهاجرت.
اما نكته قابل توجه آن است که نقش آفرينی شوراي امنیت در هر يك از موارد باال به
شكل يكسان نبوده است و در برخی از اين مواد بسیار فعالتر عمل کرده است .لذا
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متناسب با نقش آفرينی متفاوت شورا ،میتوان يك تقسیمبندي را از عملكرد شوراي
امنیت ارائه کرد:
 .1نقش شوراي امنیت در خلع سالح و کنترل تسلیحات
 .2شوراي امنیت و مبارزه با تروريسم
 .3شوراي امنیت و نقض حقوق بشر
 .4ساير موارد.
در زمینه عملكرد شوراي امنیت در خصوص خلع سالح و کنترل تسلیحات بايد اين-
گونه بیان کرد که خلع سالح يكی از نكات حساس و اصلی مورد توجه شوراي
امنیت در قالب مفهوم صلح و امنیت بینالمللی است و متناسب با اين اهمیت شوراي
امنیت با تفسیري موسعی که از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی ارائه کرده است ،خلع
سالح و کنترل تسلیحات کشتارجمعی را جزء جدا نشدنی صلح و امنیت بینالمللی -
دانسته است .در اين راستا شورا از سال  1992تا  2010در بیشتر نشستهاي خود در
مورد خلع سالح صحبت کرده و اين امر را در محور نشستهاي خود قرار داده
است.در خصوص شوراي امنیت و مبارزه با تروريسم بايد ذکر نمود که بدون شك

در فاصله زمانی  1991تا  2010تروريسم يكی از عمدهترين تهديدات علیه صلح و
امنیت جهانی محسوب میگرديد و در راستاي اين تهديد امنیتی ،شورا مبارزه با
تروريسم را در دستور کار خود قرار داد .صدور تعداد زيادي قطعنامه و اعالمیه از
سوي شوراي امنیت در اين زمینه نشان از اهمیت موضوع براي شورا بوده است .در
مورد فعالیت شوراي امنیت در حوزه مبارزه با نقض حقوق بشر بايد گفت که
شوراي امنیت به عنوان مسئول اصلی حافظ صلح و امنیت بینالمللی ،نگاه ويژهاي به
مقوله حقوق بشر بعد از سال  1991به بعد داشته است .با توجه به اهمیت ارتباط
حقوق بشر و امنیت ،شوراي امنیت تالش میکند تا در همۀ مسائل مربوط به حقوق
بشر دخالت کند و نسبت به آن عكسالعمل نشان دهد .اين امر در حالی است که
دايره عملكرد شوراي امنیت و اقدامات قهرآمیزش در مورد نقض حقوق بشر به جز
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در مورد فصل  7منشور و ماده  51منشور ملل متحد منع شده است .به غیر از سه
را در محور توجه خود قرار داده است ،بهگونهاي که بیماري ايدز و آلودگی و
تخريب محیط زيست را به عنوان را به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی
دانسته است .در راستاي اين ديدگاه در فاصله زمانی  1991تا  2010شورا در مورد
ايدز قطعنامهاي صادر نمود و از آن به عنوان تهديدي علیه صلح و امنیت بینالمللی
ياد کرد و در نشستها و اجالسهاي خود راههاي مبارزه با آن را مورد بحث و
بررسی قرار داد .در مورد محیط زيست نیز در سال  2008از تخريب محیط زيست
به عنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی ياد شد و از آن زمان به مشكالت
محیط زيست به عنوان يك تهديد امنیتی نگريسته شد ،عالوه بر اين نگرش در برخی
نشستهايی که شورا برگزار کرده است ،به موضوع محیط زيست پرداخته است و
راههاي مبارزه با اين تهديد امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراين نگاه و عملكرد شوراي امنیت از سال  1991تا  2010متناسب با برداشت
موسع از امنیت بوده است و هماهنگ با تفسیر موسعی که از مفهوم امنیت ارائه شده
بود ،حوزه وسیعی از موارد به عنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی می
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حوزه ذکر شده ،شوراي امنیت در ساير حوزه ها نیز نگاه امنیتی اتخاذ نموده و آنها

کند .به سبب آنكه شوراي امنیت مواردي را تهديدي علیه صلح و امنیت بین المللی
می دانست ،سعی در ارائه راهكارها در جهت مبارزه با چنین تهديدات امنیتی بوده
است .در راستاي اين ديدگاه شورا قطعنامههايی را به تصويب رسانید و اگر هم
قطعنامه اي را در مورد تهديدات امنیتی صادر نكرده است ،ولیكن در نشستها و
اجالسهاي خود در مورد آنها سخن گفته و به بررسی راه حلهاي مبارزه با اين
تهديدات پرداخته است.
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