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مقدمه

اما  ندارند  سرزمینی خاص خود  بین المللی که  سازمان های  به  اعطای شخصیت حقوقی 

ناگزیر است که در سرزمین دولت های عضو انجام وظیفه کنند، امری ضروری است؛ لذا در 

قراردادهای مقر، حقوقی که سازمان از آن برخوردار است و مصونیت هایی که دولت میزبان 

خواهان اعطا به سازمان مربوطه است، مشخص می شود و هر سازمانی که خواهان فعالیت در دولت 

میزبان است، بایستی با آن دولت قرارداد جداگانه ای منعقد کند. برای مثال می توان به قرارداد مقر 

اروپایی سازمان ملل متحد با دولت سوئیس و یا قرارداد مقر اوپک با دولت اتریش اشاره کرد.]۱[

فرایند تشکیل سازمان ملل متحد از سال های پایانی جنگ دوم جهانی آغاز و این سازمان 

بعد از پایان جنگ رسمًا کار خود را شروع کرد. در ابتدا به دلیل نبود مقری ثابت، جلسات آن 

در کشورهای مختلف مانند انگلستان تشکیل شد، اما با تعیین مکانی در ایالت نیویورک آمریکا، 

این کشور به مقر دائمی بزرگ ترین و فراگیرترین سازمان بین المللی تبدیل شد؛ مانند هر سازمان 

بین المللی دیگری روابط سازمان ملل متحد با کشور مقر خود بر اساس یک قرارداد مقر تنظیم 

می شود که طبق آن دولت کشور مقر به سازمان اجازه می دهد وظایف و مأموریت های خود را 

آزادانه و بدون مانع و محدودیت دنبال کند. ازجمله تعهدات کشور میزبان، صدور روادید برای 

دیپلمات های کشورهای عضو سازمان است.

اخیراً ایاالت متحده آمریکا با ایجاد مانع در صدور ویزا برای حضور هیئت ایرانی در اجالس 

مجمع عمومی تعهد خود را نسبت به سازمان ملل بار دیگر خدشه دار و بحث ها پیرامون تغییر مقر 

سازمان را زنده کرد. عدم صدور ویزا برای هیئت های روسی و چینی نیز برای شرکت در جلسات 

کمیته اول مجمع عمومی نیز این ذهنیت را ایجاد کرد که دولت آمریکا در پی سوءاستفاده از 
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موقعیت خود در میزبانی از سازمان ملل متحد است و همین امر باعث ارائه پیشنهادهایی، مشخصًا 

از سوی روسیه]۲[ و ایران برای تغییر مقر سازمان ملل متحد شده است.]۳[

آمریــکا چــه تعهــدات حقوقــی در قبال ســازمان ملــل متحــد و دول عضو 
آن دارد؟

منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیس این سازمان در ماده ۱۰۴ خود آشکارا از شخصیت 

حقوقی این نهاد در نظام حقوقی هر یک از دول عضو سازمان سخن گفته است. به موجب این ماده: 

»سازمان در خاک هریک از اعضا از اهلیتی حقوقی که الزمه ی انجام وظایف و تحقق اهداف 

آن سازمان باشد، بهره مند می شود.« عالوه بر این، ماده ۱۰5 منشور مقرر کرده که سازمان ملل 

در سرزمین هریک از دولت های عضو از مصونیت ها و امتیازاتی که الزمه ی انجام وظیفه یا تحقق 

اهدافش باشد، بهره مند شود و همین ماده مجمع عمومی را مأمور تعیین جزئیات امر کرده است. 

در اجرای این ماده، مجمع عمومی ابتدا معاهده ی عمومی مربوط به مصونیت ها و امتیازات ملل 

متحد را در قطعنامه ۱۳ فوریه ۱۹۴6 به تصویب رساند و سپس موافقت نامه مقر سازمان را در ۲6 

ژوئن ۱۹۴7 با ایاالت متحده امریکا منعقد نمود. اگرچه مضمون این قرارداد در نظام حقوقی داخلی 

تصویب  و  وارد  بین المللی]۴[«  سازمان های  مصونیت های  »قانون  عنوان  تحت  و  ایاالت متحده 

شده است اما بخش های مهم آن امروزه جنبه ی عرفی پیدا کرده و باآنکه منبع اصلی این قبیل 

مصونیت ها و امتیازات در متون نوشته شده یافت می شود اما می توان با تکیه بر نظر مشاور حقوقی 

ملل متحد که طی اعالمیه ای خطاب به کمیسیون ششم مجمع عمومی ابراز کرده است؛ معتقد بود 

که چون اصول و قواعد معاهده عمومی ۱۹۴6 اقبالی جهانی یافته، حقوق و امتیازات و مصونیت ها 

مزبور بخشی از حقوق بین الملل قلمداد می شود که بر روابط میان سازمان و دولت ها حاکم است.
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]5[

تعهدات دولت آمریکا در قبال سازمان ملل در هنگام امضای معاهده مقر در شهر لیک 

ساکسز ایالت نیویورک به وضوح مشخص شده است. ماده ۴ این معاهده در بند ۱۱ و تبصره های 

۱ الی 5 آمریکا را متعهد به تسهیل رفت وآمد بدون مشکالت حقوقی نمایندگان کشورهای عضو 

می کند: »مقامات فدرالی ایالتی و محلی ایاالت متحده امریکا نباید هیچ گونه موانعی برای رفت وآمد 

اشخاصی که دولت های عضو برای مأموریت های خود اعزام می کنند به عمل آورد.« بنابراین 

دولت آمریکا در چارچوب معاهده مقر موظف به پذیرایی از نمایندگی دولت ها در سازمان ملل و 

مصونیت قائل شدن برای آن هاست و تعهد دارد شرایطی را مهیا کند که نمایندگان و کارشناسان 

دولت های عضو بتوانند به سهولت در نشست های سازمان ملل حضور یابند.

ماده ۱۳ این معاهده تصریح می کند: »صدور روادید برای حضور هیئت های نمایندگی 

دولت های عضو، دیپلمات های آن ها و افراد وابسته الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت 

باید لحاظ شود.« به طورکلی، عدم صدور ویزا توسط آمریکا برای حضور در نشست های سازمان 

ملل با حق ذاتی کشورهای مستقل در تعیین و ارسال نمایندگان خود در سازمان ملل متحد مغایر 

است و نقض آشکار حقوق بین الملل و در تعارض با تعهدات کشور میزبان در برابر ملل متحد 

محسوب می شود.

عالوه بر مقررات معاهده مقر و مفاد منشور ملل متحد؛ کنوانسیون مزایا و مصونیت های 

با  روابطشان  در  دولت ها  نمایندگی  به  راجع  وین  کنوانسیون  و  )مصوب ۱۹۴6(  ملل  سازمان 

سازمان های بین المللی )مصوب ۱۹75( نیز ایاالت متحده امریکا را ملزم می کنند که به نمایندگان 

اعضای این سازمان اجازه ورود به خاک خود بدهد.
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ــای  ــرای هیئت ه ــد ب ــدور روادی ــکنی در ص ــکا در کارش ــوابق آمری س
ــداف آن ــک و اه دیپلماتی

موارد کارشکنی دولت ایاالت متحده در امر صدور ویزا برای نمایندگان کشورمان از یکی 

دو مورد گذشته و می رود تا به یک رویه تکراری تبدیل شود. به طور مثال پیش از انجام سفر هیئت 

دولت در سال ۱۳8۴ برای شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی در سازمان ملل متحد، هیئت 

پارلمانی ایران به دلیل عدم صدور روادید به اعضای این هیئت از سوی امریکا از سفر به نیویورک 

و حضور در اجالس بین المجالس بازماندند. این رویداد اعتراضات بسیاری را نسبت به سوءاستفاده 

امریکا از میزبانی ملل متحد ایجاد کرد و حتی برخی رسانه ها از صادر نشدن روادید برای شخص 

رئیس جمهور )محمود احمدی نژاد( به واسطه ی حضور او در واقعه تسخیر سفارت امریکا سخن 

می گفتند. همین وقایع بهانه ی خوبی شد برای اینکه در سخنرانی رئیس جمهور و البته در قالب 

اصالح ساختار سازمان ملل متحد مسئله تغییر مقر ملل متحد طرح موضوع شود.]6[

در  نیز  ملل  سازمان  در  ایران  اسالمی  محمد خزایی، سفیر جمهوری  دیگر،  موردی  در 

دسامبر ۲۰۱۳ موفق نشد برای شرکت در یک اجالس، مجوز سفر از نیویورک به شهر فیالدلفیا را 

دریافت کند و در زمانی که دولت حسن روحانی، حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر دائم کشورمان 

در سازمان ملل معرفی کرد، آمریکا از صدور ویزا به وی خودداری و اعالم کرد که او یکی 

ابوطالبی  بوده است. آمریکا مدعی شد سابقه ی آقای  امریکا  افراد مؤثر در تسخیر سفارت  از 

»گروگان گیری و تروریستی« است و حضور او نه فقط در آمریکا بلکه در سازمان ملل مغایر با 

منافع و امنیت آمریکا است. درحالی که مطابق ماده ۴ معاهده مقر، در بندهای ۱۱ الی ۱۳ و به ویژه 

تبصره های )الف و ب بند ۱۳( سازمان ملل نمایندگان خود را از قوانین مهاجرتی آمریکا متمایز 

کرده است و آمریکا را به عنوان کشور میزبان به معافیت آن ها از قوانین مهاجرتی آن کشور در 
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طول دوران مأموریت رسمی شان ملزم می سازد.]7[

در اقدامی دیگر دولت آمریکا امسال با صدور ویزا برای هیئت ۱۲۴ نفری ایران برای 

سفر به آمریکا مخالفت کرده و تنها برای افراد کلیدی دولت روادید صادر کرده است. البته در 

آخرین سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک، اجازه رفت وآمد و 

فعالیت وی فقط در سه محل در یک محدوده ی 5 مایلی محدود شد و نمایندگان رسمی دولت 

ایران نزد سازمان ملل نیز تنها می توانند تا ۲5 مایلی محل خدمت خود سفر کنند.

ممانعت از صدور یا تالش برای عدم صدور ویزا برای نمایندگان کشورهای عضو سازمان 

ملل تنها معطوف به جمهوری اسالمی ایران نبوده و برای مثال در دهه ی هشتاد میالدی آمریکا 

کوشید از صدور ویزا برای اشخاصی نظیر فیدل کاسترو )کوبا(، هوگو چاوز )ونزوئال(، یاسر 

به  اما درنهایت، عمل  فلسطین( و چند تن دیگر خودداری کند  عرفات )سازمان آزادی بخش 

تعهدات خود را پذیرفت. جز در سال ۱۹88 که به علت عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات، 

سازمان ملل مجبور شد نشست مجمع عمومی خود را به سوئیس انتقال دهد.]8[

در دهه ی هشتاد میالدی آمریکا کوشید از صدور ویزا برای اشخاصی نظیر فیدل کاسترو 

)کوبا(، هوگو چاوز )ونزوئال(، یاسر عرفات )سازمان آزادی بخش فلسطین( و چند تن دیگر 

خودداری کند اما درنهایت، عمل به تعهدات خود را پذیرفت. جز در سال ۱۹88 که به علت عدم 

صدور ویزا برای یاسر عرفات، سازمان ملل مجبور شد نشست مجمع عمومی خود را به سوئیس 

انتقال دهد
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موضع ایران و دیگر کشورها در قبال تغییر مقر ملل متحد چیست؟

لزوم استقرار مقر ملل متحد در یک کشور بی طرف از زمان جنگ سرد تاکنون محل بحث 

و تأمل بوده است. البته پیش از فروپاشی شوروی، این کشور از موقعیت برتری برای اعتراض و 

رقابت با آمریکا بر سر میزبانی سازمان ملل برخوردار بود؛ ظرفیتی که باعث می شد تا شوروی 

پیشنهاد تغییر مقر از نیویورک به مسکو، سوچی یا حتی سن پترزبورگ را مطرح کند.]۹[ اگرچه 

آمریکا همواره با تکیه بر هژمونی و قدرت برتر سیاسی، اقتصادی و نظامی خود مانع چنین امری 

شده است.

موضع اصولی دولت های عضو سازمان ملل طبیعتًا حفظ استقالل و بی طرفی این نهاد و دولت 

میزبان آن است. اصوالً سازمان های بین المللی در اعمال صالحیت خود از استقالل برخوردارند 

و این استقالل هم از جنبه شخصی است )سازمان در انجام مأموریت خود مستقل است( و هم از 

جنبه ی مادی است. )سازمان از آزادی عمل کامل در انجام صالحیت های خود برخوردار است.(

]۱۰[ تشکیالت سازمان ملل نیز که ازلحاظ مقررات داخلی مستقل و جدا از نظام حقوقی و قوانین 

دولت امریکاست، همواره بر استقالل و بی طرفی خود تکیه نموده و باآنکه تاکنون میان سازمان و 

دولت امریکا در این زمینه اختالف مهمی مطرح نشده اما هرگاه این دولت از صدور روادید برای 

نمایندگان برخی دولت ها خودداری می کند و یا دولت های مزبور از فشارهای آمریکا به ستوه 

می آیند، ایده ی تغییر مقر ملل متحد به کشوری بی طرف مطرح می شود. آخرین نمونه هم مربوط به 

پیشنهاد روسیه در نشست کمیته اول مجمع عمومی بود که توسط یکی از مقامات هیئت نمایندگی 

این دولت بیان شد: »روسیه مجبور خواهد بود بر تغییر مقر کمیته اول و کمیسیون خلع سالح 

سازمان ملل متحد به وین یا ژنو اصرار کند. چنانچه ایاالت متحده از حل مسئله روادید خودداری 

کند ما این را تنها راه حل ممکن برای موانع ایجادشده از سوی آمریکا در خصوص دسترسی به 
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رویدادهای سازمان ملل می دانیم.«]۱۱[ گفته می شود روسیه با همکاری ایران قصد فشار بر امریکا 

از طریق تصویب قطعنامه ای برای همین منظور در مجمع عمومی ملل متحد دارد.]۱۲[

به طورکلی پیشنهاد تغییر مقر سازمان ملل متحد نه صرفًا توسط جمهوری اسالمی ایران 

مناسبت های  به  مختلف  مقاطع  در  و  گذشته  سال های  طی  در  بلکه  به تازگی،  نه  و  مطرح شده 

گوناگون چنین پیشنهادی توسط کشورهای متعدد بیان شده است و حتی شهرهای مهمی همچون 

مونترال]۱۳[، دوبی]۱۴[، نایروبی]۱5[ و قدس اشغالی]۱6[ نامزد میزبانی از سازمان ملل شده اند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان چندین بار و به صورت رسمی از سوی 

ایران چنین درخواستی را مطرح کرده است. در یک نوبت آقای احمدی نژاد با ارسال نامه ای به 

دبیر کل جدید سازمان ملل برای افزایش کارآمدی آن نهاد پیشنهادها و راه کارهایی را ارائه کرد. 

در بند چهارم این نامه چنین نوشته شده بود: »آمد و شد نمایندگان ملت ها به سازمان ملل باید فقط 

و فقط با نظر سازمان و به صورت کاماًل آزاد انجام شود که این امر مستلزم تغییر مقر اصلی آن 

از نیویورک به محلی مستقل است. اطمینان دارم که ملت ها و دولت های متعددی آمادگی دارند 

بخشی از خاک خود را برای این منظور به سازمان ملل اختصاص دهند. این سازمان باید به مأمن 

و ملجأ ملت ها تبدیل شود.«]۱7[

در یک تجربه عملی، جمهوری اسالمی ایران تالش کرد تا به صورت نمادین، سازمان علمی 

فرهنگی ملل متحد )یونسکو( را از شمول اعمال نفوذ و اقتدار آمریکا خارج سازد و کشورهای 

فراوانی نیز کمک کردند که این امر صورت پذیرد و در همین راستا اکثریت کشورها خواستار 

اولویت دادن به طرح هایی شدند که لزومًا با نظرات آمریکا مطابقت نداشت. آمریکا تهدید کرد 

در صورت عدم مالحظه نظراتش، از یونسکو خارج می شود و بیش از ده سال هم از این سازمان 
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خارج شد. در ابتدا جمهوری اسالمی ایران جزو کشورهایی بود که برای پر کردن خأل ناشی از 

عدم پرداخت سهمیه آمریکا به یونسکو، اعالم آمادگی کرد اما عماًل هیچ یک از کشورها به تنهایی 

و حتی به طور جمعی، قادر به ایفای نقش مزبور نشدند و درنتیجه طرح های یونسکو در جهان و 

ازجمله در ایران معلق ماند. بدین ترتیب کشورهای معترض، زمینه ساز دعوت مجدد از آمریکا 

برای حضور در یونسکو شدند تا از تعلیق طرح های گوناگون جلوگیری شود.]۱8[

در زمان حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، وی که با فشار سازمان ملل متحد موفق به 

دریافت ویزای ورود به امریکا شده بود در هنگام سخنرانی در پشت تریبون سازمان درحالی که 

به  پاره کرد و خطاب  را  آماده شده سخنرانی خود  متن  داشت،  در کنار  را  محافظان زن خود 

شرکت کنندگان در مجمع عمومی پیشنهاد کرد که با تقبل هزینه تغییر مقر سازمان، آن را به 

پایتخت لیبی انتقال دهد.

در  عراق  وقتی  ایران،  اسالمی  جمهوری  توسط   5۹8 قطعنامه  پذیرش  از  پس  همچنین 

معرض فشارهای سیاسی آمریکا قرار گرفت تا آتش بس را قبول کند؛ طارق عزیز، وزیر خارجه 

وقت عراق اعالم کرد که مذاکرات سه جانبه ی ایران، عراق و سازمان ملل متحد باید در کشوری 

بی طرف صورت گیرد و درنهایت محل مذاکرات از نیویورک به ژنو منتقل شد.]۱۹[

بنابراین پیشنهاد تغییر مقر تنها از سوی دولت های ناراضی به سیاست های امریکا مطرح 

نشده بلکه بسیاری از شهروندان نیویورکی به دلیل مسائل و مشکالت ناشی از استقرار این ساختمان 

در شهر خود، نظیر ترافیک سنگین و رفت وآمد و ازدحام جمعیت، ناراضی اند. در یک نظرسنجی 

که به سال ۲۰۰۱ از شهروندان نیویورک صورت پذیرفت، 67 درصد شرکت کنندگان با انتقال 

سازمان ملل به خارج از کشورشان موافقت کردند.]۲۰[ همچنین پس از موضوع افشاگری های 
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ادوارد اسنودن بار دیگر ضرورت تغییر محل سازمان ملل به دالیل امنیتی مطرح شد.]۲۱[

ــد  ــل متح ــازمان مل ــر س ــر مق ــرای تغیی ــی ب ــی و سیاس ــات حقوق الزام
ــت؟ چیس

میزبانی هر کشوری از یک سازمان بین المللی و بخش های تابعه آن، برای آن کشور واجد 

احترام و منزلت در محیط بین المللی است اما رفتار یک جانبه و متکبرانه ای که دولت کنونی آمریکا 

در پیش گرفته، به طور بالقوه امکان از دست رفتن این جایگاه را برای او بیش ازپیش تقویت کرده 

است و به دنبال همین کارشکنی ها در صدور روادید، به بهانه و بنا به دالیل »امنیتی، تروریسم و 

سیاست خارجی«، برخی اعضای سازمان ملل به دنبال تغییر مقر کمیته های مجمع عمومی به وین 

یا ژنو هستند و طرح پیشنهادی روسیه در این زمینه هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد.]۲۲[ 

طبق بند ۲۳ قرارداد مقر سازمان ملل، امکان تغییر مقر سازمان ملل وجود دارد و این موضوع در 

صورتی محقق می شود که مجمع عمومی سازمان ملل با دو سوم اعضای خود به این وضعیت رأی 

مثبت دهد؛ بنابراین چنین امری در وهله ی اول نیازمند یک اجماع بین المللی است که صرف نظر 

از امکانات مالی و مادی مورد نیاز برای انجام چنین کاری، چشم انداز به وجود آمدن توافقی عمده 

در این مسیر هنوز دور از انتظار است. ممکن است کشورهایی آمادگی یا اراده الزم برای میزبانی 

سازمان ملل متحد را داشته باشند و فی المثل چین یا روسیه بتوانند امکانات مقتضی را فراهم کنند 

اما ازلحاظ سیاسی و حقوقی موانع جدی تری پیش روست. تعیین مقر ملل متحد در آمریکا از سابقه 

و پیشینه ای تاریخی برخوردار است که تنها به خواسته و اراده این دولت برای میزبانی از ملل 

متحد خالصه نمی شود. نباید فراموش کرد که مقر جامعه ملل برای سال ها در ژنو سوئیس بود اما 

پس از بروز جنگ دوم جهانی، خسارات وارده به اروپای جنگ زده به حدی بود که توان اداره 
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و تأمین مالی چنین سازمانی را به تنهایی نداشت. پس از سروسامان یافتن اوضاع پس از جنگ و 

کمک های مالی آمریکا به اروپا و ازجمله طرح مارشال، همگان از پذیرش هزینه های سازمان 

جدید ناتوان بودند و بنابراین آمریکا قبول کرد تا به طور یک جانبه حدود ۲5 درصد هزینه های 

سازمان و سایر ارکان وابسته را به عهده بگیرد. گذشته از توان اقتصادی، ایاالت متحده پرچم دار 

کشورهای پیروز در جبهه ی متفقین بود و در جریان مذاکرات ابتدایی برای تأسیس سازمان ملل 

حضوری پررنگ داشت و متن سند تأسیس این سازمان )منشور ملل متحد( در این کشور و در 

اجالس سانفرانسیسکو تنظیم شد. اساسًا سازمان ملل متحد به پیشنهاد و به ابتکار آمریکا و انگلستان 

و در جریان جنگ جهانی دوم در قالب منشور آتالنتیک ۱۹۴۱ تأسیس شد و این کشور در تمام 

سال های پس از تأسیس ملل متحد، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت از جایگاهی ویژه 

و اهمیت سیاسی متفاوتی با سایر اعضای دائم یا قدرت های بزرگ برخوردار بوده است؛ بنابراین 

شرط ابتدایی چنین عملی حصول توافق میان کشورهای متعدد و متکثری است که نه تنها در مورد 

ضرورت تغییر مقر از آمریکا به توافق برسند بلکه در مورد کشور مقصد نیز اجماع داشته باشند.

عامل مهم دیگر اینکه بسیاری از کشورهای عضو حتی توان پرداخت سهم مقررشده ی 

خود در بودجه سازمان ملل را ندارند و به این سازمان بدهکارند؛ بنابراین کلیه کشورها امکانات 

و توان و جایگاه خود را برای ارائه پیشنهاد تغییر مقر سازمان ملل متحد در نظر می گیرند و قصد 

ندارند ساختاری ایجاد کنند که برایشان مشکل آفرین باشد. درست است که در شرایط کنونی 

بعضی کشورها موافق مکان کنونی )نیویورک( برای میزبانی از سازمان ملل نیستند اما الزاماتی بر 

آن ها دیکته می شود که نهایتًا وضع موجود را می پذیرند.
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دولت آمریکا با وضع قوانین امنیتی جداگانه از تعهداتش به موجب معاهده مقر، ورود 

برخی از افراد به این کشور را منع کرده است و با توجیهات امنیتی از صدور روادید برای آنان 

خودداری می کند. نتیجه اینکه ترجیح قوانین داخلی بر تعهدات بین المللی و اجرای پروتکل های 

امنیتی که معارض با مفاد معاهده مقر باشد، نقض حقوق بین الملل محسوب می شود و بر این مبنا 

دولت آمریکا باید مسئول و پاسخگو باشد. البته معاهده مقر ۱۹۴7، سازوکاری را برای حل چنین 

مسائلی پیش بینی کرده و در این موارد دبیر کل سازمان ملل با میانجی گری می کوشد تا مسائل 

احتمالی را حل وفصل کند.
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جمع بندی

در خصوص راهبرد تغییر مقر سازمان به کشوری دیگر، »تجربه ی دیپلماتیک ایران در 

یونسکو« نشان می دهد برای جایگزینی حضور آمریکا، به تأمین ابزارهای مالی گسترده در ابعاد 

چند ده هزار میلیارد دالر نیاز است تا بتوان سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی را تا حدودی از 

دایره ی نفوذ ایاالت متحده آمریکا حفظ کرد. گذشته از این، تجربه ی شکست خورده »جامعه ملل« 

نشان داد که غیبت قدرت های اصلی درصحنه سازمان ملل متحد به نفع صلح و امنیت بین المللی 

نبوده و آثار و تبعات مضری به جای خواهد گذاشت که بروز جنگ های جهانی ازجمله آن ها 

است.

بنابراین در چهارچوب واقعیات و سوابق موجود امکان آنکه کشورهای عضو سازمان ملل 

متحد رأی به تغییر مقر این سازمان بدهند، اندک است و باوجوداینکه کشورهای متعددی هستند 

که در موقعیت مالی و بین المللی بهتری نسبت به ایران قرار دارند، اما حتی آن ها نیز پیشنهاد 

تغییر مقر سازمان ملل متحد و مستقر شدن این سازمان را در کشور خود نمی دهند و یا چنین 

پیشنهاد هایی را تنها در قالب بیانیه ها و اعالم مواضع مطرح می کنند و اراده ای جدی برای به ثمر 

رسیدن آن ندارند. باوجوداین، اگر چشم اندازی برای به وجود آمدن زمینه ی تغییر مقر سازمان ملل 

به وجود آید، پیشنهاد می شود گام نخست ایران همکاری و هم رأیی در مورد انتقال برخی اجالس 

مهم و کمیته های و ارکان فرعی سازمان به کشوری غیر از آمریکا )نظیر پیشنهاد روسیه برای 

انتقال کمیته اول مجمع عمومی به ژنو یا وین( باشد؛ در غیر این صورت بعید است پیشنهاد ایران 

یا کشورهای دیگر توجهات بین المللی را جلب کند.
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