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 مقدمه

المللی که بروز جنگ جهانی دوم مظهر کامـل   ملل در تأمین صلح و امنیت بین ۀدر پی شکست جامع
المللی نوینی با صالحیت عـام برآمدنـد کـه تـا      ریزي سازمان بین هاي متفق درصدد پی آن بود، دولت

هاي سـلف خـود باشـد. مسـئولیت اولیـۀ تـأمین صـلح و امنیـت          حد ممکن عاري از نقایص و ضعف
هـاي   ی سازمان جدید بود به شوراي امنیـت واگـذار شـد کـه در آن قـدرت     المللی که هدف اصل بین

در  1945فاتح جنگ جهانی دوم از موقعیتی برتر برخوردارنـد. پـذیرش ایـن نقـش برتـر درواقـع در       
ناچـار شـدند آیـین    هـا   آن کننـدگان در کنفـرانس تحمیـل شـد و     کنفرانس سانفرانسیسکو بر شرکت

 1چرچیـل، اسـتالین و روزولـت در مـوردش توافـق کـرده بودنـد،       گیري در شوراي امنیت را که  رأي
هاي بزرگ چنانچه سـازمانی   المللی هم نشان داده بود که بدون همکاري قدرت بپذیرند. واقعیات بین

سـان، شـوراي امنیـت بـا       محکـوم بـه شکسـت خواهـد بـود. بـدین       جامعۀ مللهم تشکیل شود، مانند 
 2دائـم شـوراي امنیـت و شـمار محـدودي از اعضـاي غیـردائم،       ترکیبی از جایگاه ممتاز براي اعضاي 

 المللی از طرف اعضاي سازمان ملل متحد گردید.   مأمور حفظ صلح و امنیت بین
کنندگان در کنفرانس سانفرانسیسکو و درنتیجه، از اعضـاي مؤسـس    ایران در زمرة شرکت

نماینـدگی آن در رونـد تـدوین منشـور ملـل متحـد و ازجملـه در زمینـۀ          هیئـت و  3این سازمان بود
                                                                                                                                              

 .136، ص المللی بینهاي  حقوق سازماننک: نیاکی،  .1
االجرا شد، تعداد اعضـاي   الزم 1965اوت  31که از  1963دسامبر  17منشور ملل متحد در  23با اصالح مادة  .2

ترتیـب،   افـزایش یافـت. بـدین    15بـه   11و تعـداد کـل اعضـاي شـورا از      10بـه   6غیردائم شـوراي امنیـت از   
عضـو گرفتـه    7کار کـه قـبالً بـا رأي مثبـت      تصمیمات شوراي امنیت درخصوص موضوعات مربوط به آیین

گیري تفاوتی میـان آراء اعضـاي دائـم و     عضو اتخاذ شود. در این رأي 9شد، از آن پس باید با رأي مثبت  می
عضـو پـیش از اصـالح مـادة      7عضـو (  9غیردائم وجود ندارد، اما در مورد سایر مسائل الزم است آراء مثبت 

گیـري   ها مانع هرگونه تصـمیم  شوراي امنیت باشد و مخالفت هریک از آن عضو دائم 5) شامل آراء مثبت 23
 منشور. 27عضو دیگر شورا رأي مثبت بدهند. نک: مادة  14درخصوص مسائل ماهوي خواهد شد، حتی اگر 

 1945جـو بـودن، تـا اول مـارس      هایی به کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت شده بودند که عالوه بر صـلح  دولت .3
را نیز امضا کـرده باشـند.    1942، مورخ اول ژانویۀ »اعالمیۀ ملل متحد«ن و ژاپن اعالن جنگ داده و علیه آلما

 ←) علیـه آلمـان اعـالن جنـگ داد و در همـان روز نیـز       1943سپتامبر  9( 1322شهریور  17دولت ایران در 
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، در طـول حیـات   ایـن  محدود کردن اختیارات شوراي امنیت نقش فعـالی را ایفـا نمـود. بـا وجـود     
) عضـو غیـردائم   1956-1955پنج سالۀ سازمان ملـل متحـد، ایـران فقـط بـراي یـک دوره (       و هفتاد

در جریـان کنفـرانس    1ریاسـت آن را برعهـده داشـته اسـت.     1955شوراي امنیت بوده و در نوامبر 
متفقـین هنـوز در    »پـل پیـروزي  «سانفرانسیسکو و سپس تصویب منشور ملل متحد، ایران به عنـوان  

رقم زده بود که ایران اولـین دولتـی باشـد کـه شـکایتش در      گونه  این بود. تاریخها  آن اشغال قواي
اهیر شوروي از خاك ایران پس از پایان جنـگ  عدم خروج نیروهاي اتحاد جم درخصوص 1946

شـود. پـس از آن هفـت قضـیۀ دیگـر کـه ایـران یکـی از          می جهانی دوم، در شوراي امنیت مطرح
و مورد بحث و رسیدگی قـرار گرفتـه اسـت کـه      شده هاي آن بوده در شوراي امنیت مطرح طرف

 در دستور کار آن قرار دارد.   اي ایران، هنوز نزد شورا مفتوح است و ها، پروندة هسته آخرین آن
هدف این نوشتار گردآوري رویۀ دولت ایران در قبال موضوعاتی است کـه در شـوراي   

برخـی نکـات حقـوقی    تنهـا   نـه  منظوردین امنیت مطرح شده و یک طرف آن ایران بوده است. ب
ن ایـ چراکـه   مرتبط بلکه نکات تاریخی و موضوعیِ هر قضیه نیـز بـه اختصـار بیـان شـده اسـت،      

انـد. در   اختیارات دبیرکل ملل متحد مـؤثر بـوده   ۀمسائل گاه بر عملکرد شورا و یا تحول و توسع
که مطالب عمـدتاً مسـتند بـه اسـناد سـازمان ملـل       است تألیف این نوشتار سعی نگارنده آن بوده 

ایـن  متحد بوده و به نحوي بیان شوند که براي خواننـدة غیرحقوقـدان نیـز قابـل اسـتفاده باشـند.       
مطالعـه و بررسـی    و مجلد به شـش قضـیۀ نخسـت مطروحـه در شـوراي امنیـت اختصـاص دارد       

 اي مفصل و پیچیده است، به فرصتی دیگر موکـول شـده اسـت.    که قضیه ،اي ایران پروندة هسته
ابتدا در مبحث کلیات، مواضع ایران در کنفـرانس سانفرانسیسـکو تـا آن حـد کـه بـه اختیـارات        

ود، آنگاه نحوة طرح یک اختالف یا وضعیت در شوراي امنیت طبق ش می شوراي امنیت مربوط
گردد. سپس در بخش اول، آن قضایایی مورد مطالعـه قـرار    می منشور ملل متحد به اختصار بیان

. در بخـش  انـد  شـده خواهند گرفت که به درخواست ایران در شوراي امنیت مطرح و رسیدگی 
طـرف آن ایـران بـوده، امـا بـه درخواسـت        دوم، قضایایی بررسی خواهند شد کـه گرچـه یـک   

 دیگر در شوراي امنیت مطرح شده است. هاي  سایرین، اعم از دبیرکل ملل متحد یا دولت

                                                                                                                                              
) علیه ژاپن اعـالن جنـگ کـرد و    1944(اول مارس  1323اسفند  9ملل متحد را پذیرفت و متعاقباً در  ۀاعالمی →

سان در زمرة ملل متحد قرار گرفت و حـائز شـرایط شـرکت در کنفـرانس سانفرانسیسـکو بـود (نیـاکی،         بدین
 ).137-136، ص المللی هاي بین حقوق سازمان

 نک:منیت، نصراله انتظام بوده است. نمایندة ایران به عنوان عضو شوراي ا .1
Yearbook of the United Nations, 1955, p. 464.  
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اولیۀ این نوشتار حاصل بخش کوچکی از یک طرح پژوهشیِ ملـی و گسـترده در    ۀنسخ
» الملـل  ه حقوق بیننگاه ایرانی ب«ی وزارت امور خارجه با عنوان الملل بیندفتر مطالعات سیاسی و 

دار بودنـد و همکـار ارجمنـد و     بود که اسـتاد فرزانـه دکتـر جمشـید ممتـاز اجـراي آن را عهـده       
مفصل آن را تنظـیم کـرده    پژوهشگر توانا، جناب آقاي دکتر بهرام مستقیمی، طرح تحقیق بسیار

انـد و آرزوي  بودند. آن طرح متأسفانه به دالیلی خارج از ارادة مجري و همکاران طرح ناتمام م
مختلـف حقـوق   هـاي   آوري و مستندسازي رویۀ ایران در حـوزه  آن براي جمع پیشنهاددهندگان

دانـم از سـرکار خـانم سوسـن پاسـگر، پژوهشـگر        الملل به سرانجام نرسید. در اینجا الزم می بین
اولیه همکاري داشـته اسـت، صـمیمانه     ۀو دوست عزیزم که در پیشبرد آن نسخ الملل بینحقوق 

 پاسگزاري نمایم.س
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