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در حقوق و تکالیف است، در حالی که  هادولتیکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری 
 جادیو ا یجهان تیامنصلح و  یبرقرارباشد. رغم قانونی بودن ناقض این اصل میوتو بهحق

سازمان ملل  سیبشر بوده، با تاس یازهاین نیتریاز اساس یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس یهایهمکار
 یالمللنیصلح ب هایهدف شبردینهاد و با پ نیا یارکان اصل قیبوده است که از طر نیبر ا یمتحد، سع

 استیس تیتاکنون خاص یول برشمرده را جامه عمل پوشاند. یآرزوها ان،یجهان یو رفاه عموم
دامن زده  یالمللنیروند صلح و رفاه ب شتریهرچه ب یبه کند یستیرئال افتیره ازقدرت برخاسته 

 است و یستیقدرت رئال استیموثر س یبزرگ از جمله ابزارهاهای قدرت اریوتو در اختاست. حق
وتو ای برای محدود کردن حقآیا راهکاره.نمایدممانعت می حاکمیت قانون اهداف افتنیتیفعلاز 

از روش  یریگبا بهرهدر پاسخ به سوال مقاله، که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد؟ 
برای  میدیرس جهینت نیبه ا ، هاتیمقاالت، سا ها،کتاب قیاز طر یها از نوع اسنادداده یگردآور

 فقط یک گزینه نه اصالحات شورا گرایی، اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه
است  هایراهکار یبررس. هدف مقاله مزبور،  حل استاست و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه
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 مقدمه
های تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیبه مفهوم  1حاکمیت قانون

المللی، حاکمیت قانون ابزاری بنیادین فردی، از ارکان دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین
گیر المللی و ترویج و اعتالی حقوق بشر و پایبندی به ارکان تصمیمدر جهت حفظ صلح و امنیت بین

 یاز سو دیحق با نیبرابرند و ا تیحق حاکم یدارا هادولت هیکلست. به مقررات پذیرفته شده ا
گوناگون  یاصل در سندها نیا، برابر دارند فیحقوق و وظا هادولتاحترام شود. همه  هادولت

 که در یاسیو س ینظام ،یاقتصادبرتری های  بزرگ از یکشورها است. افتهیبازتاب  یالمللنیب
کشور  کی یبرند و گاه یهمواره سود م گرید یبر کشورها شیخواعمال نفوذ  یدست دارند برا

در  یمیدا یاعضا تیموجود. کنندیم لیتبد تیو صالح تیدست، فاقد حاکم تآل کیرا به 
در خود سازمان ملل متحد است.  یحقوق ینابرابر انگریآنان ب 3وتوو حق 2متحد ملل تیامن یشورا

 االتی( و اهیفرانسه و روس س،ی)انگل یی، سه کشور اروپا(نی)چ ییایکشور آس کیدر آن شورا تنها 
ای را که با وتو کردن هر مسئله توانند،یپنج کشور م نای از کیحق را دارند. هر  نیا کایمتحده امر

وجود  ،سازمان است نیکشور عضو ا 1٩3اثر سازند. حال آنکه یب بیشتر کشورها با آن موافق هستند،
 شناخته است.  تیمنشور ملل آنرا به رسم است که یوتو نابرابرحق

 تیو امن حصلحفظ  یکه برا یبزرگ تیدر برابر مسؤل متحد ملل یمیدا یاعضا نکهیا ایگو
 شتریبشر بامروزه ه است ک یدرحال ن. ایداشته باشند زیرا ن ازیامت نیا دیبه دوش دارند، با یالمللنیب

به نام  گرانیر دسلطه ب یها براتالش نکهیهمه بدتر ااست. از  ازمندین یبه صلح و دوست یاز هر زمان
فتار عوام طرز ر نیکه ا ییجاآن. از ردیگیصورت م یاحترام به حقوق بشر و گسترش مردم ساالر

چون احترام به حقوق  یهاشود، مردم به ارزشیبام و دوهوا اجرا م کی استیس یۀو بر پا بانهیفر
را  یردم ساالرمنگرند. احترام به حقوق بشر و وعده به یم دیدبه شک و تر زین یبشر و مردم ساالر

که خود ( و به راه انداختن جنگ )اکشوره یساز رانیتوان با نقض حقوق بشر )کشتار و وینم
صول و اکه برتضاد کامل با  ینمود. اعمال هیکشورها توج گریصلح است( بر ضد د هیعل تیجنا

 دارد. قرارالملل نیحقوق ب ۀشد رفتهیپذ نیمواز
تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی  –در پژوهش حاضر با توجه به شیوه توصیفی  

وتو که حاکمیت قانون را زیر چه راهکارهای وجود دارد برای محدود کردن حق» خواهیم بود که 
 ،ییگرانبهچندجا جیقانون و حفظ و ترو تیاز عدالت و حاکم نانیاطم یبرا ن،یبنابراسوال نبرد؟ 

بلکه  ؛یاریاخت نهیگز کیاست و نه  نهیک گزیفقط  نهو محدود کردن حق وتو، اصالحات شورا 

                                                           
1. Rule of Law 
2. United Nations Security Council 
3. Veto Right  
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در واقع هدف از تبیین این مقاله بررسی راهکاری است که در زمینه تحدید حق  حل است.تنها راه
 وتو وجود دارد. 

 
 پیشینه تحقیق-1

 یمر  و  حاصلمقاله،  ث  نیمنطبق  با  موضوع  ا  یکار  پژوهش  افتنی  یمتاسفانه  تالش  برا
 تیابلبا موضوعات مرتبط منتشر شده که ق یقیمتون تحق یتعداد ریدر سنوات اخ کنیلنداشت 

 :دیاز مطالب آن ممکن گرد یبرداربهرهاستفاده و 
، که توسط هادولتدر منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی  1های تئوریکچالش

. (Bagherzadeh, 2016: 59-69)؛(5٩-6٩: 13٩5انتشار یافته )باقرزاده،  13٩5ده در محمدرضا باقرزا
تا  24منشور ملل متحد ضمن قبول نظام امنیت دسته جمعى به عنوان راه حل حفظ صلح، در موارد 

مسؤولیت اولیه حفظ صلح را بر عهده شوراى امنیت گذاشته و امتیاز وتو را نیز در آن گنجانیده  27
المللى این است که با موفقیت، منشور ملل متحد اراده سیاسى جامعه بینگیری شده، و نتیجهست. ا

المللى است، تغییر دهد و آن را با واقعیات دوره پس از جنگ را، که قانون اساسى در روابط بین
سرد منطبق سازد. در این میان، اصالح فصل هفتم به دلیل ارتباط با عنصر ضمانت اجراى حقوق 

کند لیکن ما در این نوشته راهکارهای که حق وتو را محدود می .الملل، در اولویت قرار داردبین
 . این موضوع پرداخته نشده است مقاله مورد بررسی بهسخن گفتیم که در 

که در سال  ( ,2020Afoul :558( 2کتاب اصالحات شورای امنیت ملل متحد، نوشته استیا افول
گیری انجام های توسعه پرداخته که نتیجهبه تجزیه و تحلیل انتقادی از گزینه میالدی منتشر شد 2020
از جهت حقوقى، منشور ملل متحد دو شیوه متفاوت را براى اصالح خود پیش بینى کرده شده، 
 10٩منشور، از طریق مجمع عمومى و در شیوه دوم، طبق ماده  108در شیوه نخست، طبق ماده  :است

در این کتاب به طور اجمالی  .توان منشور را اصالح کردبه منظور تجدیدنظر، مى از طریق کنفرانسى
کننده این حق ه حاضر به وتو و راهکارهای محدودوتو سخن گفته شده در حالی که مقالاز حق

 .پردازدمی
نویسند آلمانی که  ( ,2017Watts :490) 3الملل ، نوشته آرتور واتسکتاب حاکمیت قانون بین

حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ  آن آمده است، درمیالدی منتشر شده که  2017ل در سا
گیر به مقررات المللی و ترویج و اعتالی حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیمصلح و امنیت بین
گیری آن آمده، فقدان حاکمیت قانون موجب افزایش خطرپذیری در . در نتیجهپذیرفته شده است
 یدر شورا یمیدا یاعضا تیموجوداجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد شد. حوزه رفتارهای 

                                                           
1. Theoretical Challenges 
2. Setia Afoul 
3. Arthur Watts 
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و ناقض  خود سازمان ملل متحد است در یحقوق ینابرابر انگریآنان ب یملل متحد و حق وتو تیامن
باشد. برای این که بتوان این حق را مهار یا محدود کرد باید به تغییر ساختار اصل حاکمیت قانون می

توسل شد. در کتاب مورد بررسی منحصرا به تغییر ساختار شورای امنیت اکتفا نموده شورای امنیت م
 پردازد.ها و پیشنهادهای تغییر ساختار شورای امنیت میدر حالی که در مقاله پیش رو به روش

 201٩که در ( ,2019Roberts :095( 1المللی ، اثر آدام رابرتزکتاب سازمان ملل متحد و امنیت بین
سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی  تالیف نمود، آن را

المللی پدید آمد. روشن است تحقق ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بینبرآمده از دل ملت
منشور به آن اشاره  4الی  2المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای صلح و امنیت بین

گونه که ،  عملکرد شورای امنیت بیانگر جامعه دموکراتیک آنگیری بیان شده. در نتیجهاست شده
باید باشد، نیست و با آن مغایرت دارد. این تناقض ناشی از نقش تعیین کننده اقلیت در سازمان یعنی 

ر پنج عضو دائم شورای امنیت است که اختیارات کامل را در مورد حفظ صلح و امنیت جهانی ب
عهده دارند. در کتاب مزبور به محدود شدن حق وتو اشاره نشده، لیکن محور اصلی مقاله مذکور 

 باشد.وتو میمحدود شدن حق
 

 چارچوب مفهومی -2
اه با احترام کامل هنوز اساس هر گونه تالش برای ترویج امنیت، ثبات و رف متحد ملل»سازمان 

اید شکل ببرای همه این مراحل  حاکمیت قانون .دهدبه کرامت انسانی و حقوق بشر را تشکیل می
ارد جدی تبعیض را ابزاری موثر و کارآمد برای رسیدگی به مو  یالمللبینگیرد که برای جامعه 

 .(Di Fazio, 2019: 40)«تضمین کند
در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به  3و مساوات 2اصل حاکمیت قانون به مفهوم برابری

های دیکتاتوری و مطلقه استفاده شده است و گاهی آن را به ت قانون در مقایسه با حکومتحکوم
اما قدر »اند. های عمومیت داشتن، استمرار و صریح و شفاف بودن قوانین توصیف نمودهویژگی

توان در یک نکته خالصه نمود و آن این که مطابق مشترک تمامی این تعبیرهای گوناگون را می
« های حکومتی مردود است، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری این اصل
 .(Zari, 2016: 21)؛(21: 13٩5)زارعی، 

المللی با نظام المللی از حیث تفاوت ساختاری نظام بینانتقال مفهوم حاکمیت قانون به عرصه بین
است  هادولتافقی مبتنی بر حاکمیت  المللی یک نظامنظام بین»داخلی با برخی موانع مواجه است. 

                                                           
1. Adam Roberts 
2. Equality 
3. Equal 
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را به صورت قهری ملزم به رعایت  هادولتوجود ندارد که  هادولتو هیچ سازمانی اجرایی مافوق 
المللی در مقایسه با حقوق داخلی بسیار محدود های اجرایی حقوق بینشان نماید. مکانیسمتعهدات
« کنندخود را به صورت داوطلبانه اجرا میالمللی در اکثر موارد تعهدات بین هادولتاست و 

(Watts, 2017: 31)« .الملل بر حاکمیت از سوی دیگر در شرایط فعلی به لحاظ ابتنای حقوق بین
کند و در بسیاری از موارد منافع سیاسی ، سیاست عملی در این نظام نقش مهمی را ایفا میهادولت
المللی آورد. عالوه بر این در نظام بینرا فراهم می هاالمللی آنموجبات نقض تعهدات بین هادولت

المللی جز در موارد های بینالمللی است و دادگاهاصل بر رضایی بودن صالحیت مراجع قضایی بین
الملل و تضمین استثنایی از صالحیت اجباری جهت رسیدگی به اختالفات میان تابعان حقوق بین

 .((Mal Miri, 2020: 48؛(48: 13٩٩مالمیری، )«المللی برخوردار نیستندات بینمقرر
بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و 

عالوه بر این شرایط » المللی تبیین شوند.... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین
ار افقی این نظام، فقدان صالحیت اجباری و بررسی قضایی المللی از قبیل ساختحاکم بر جامعه بین

« ددهنالمللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمیمقررات توسط محاکم بین
(Koskenheimi, 2015: 113). 

تصمیمات « 1بند » شورای امنیت یک رای دارد منشور ملل متحد هر عضو  27به موجب ماده 
عضو  ٩ای و شکلی به صورت کمی و با رای مثبت حداقل مورد مسائل آیین نامهشورای امنیت در 

عضو که شامل  ٩و در مورد مسائل اساسی و ماهوی به صورت کیفی و با رای مثبت «  2بند » شورا 
در واقع در شورای امنیت اعضای دائم از «  3بند » گردد آرای تمام اعضای دائم باشد ، اتخاذ می

 شود.وتو نامیده میبرخوردارند که در اصطالح حقامتیاز خاصی 
ترین هدف سازمان ملل حفظ کنند، از آنجا که مهمموافقین حق وتو از نظر حقوقی استدالل می

ی بزرگ در راستای اهداف هادولتالمللی است، بنابراین پذیرش امتیاز وتو برای صلح و امنیت بین
های بزرگ ین حقی مانع درگیری و جنگ میان قدرتمنشور ملل متحد بوده است، زیرا وجود چن

کنند مطابق اصل برابری حق و تکلیف، بدیهی است کشورهایی است. از طرف دیگر استدالل می
که وظایف بیشتری را بر عهده دارند، از حقوق بیشتری هم برخوردار باشند. به عبارت دیگر اگر 

کنند، از حقوق المللی ایفا میدر روابط بین یی که نقش و وظایف کمتریهادولتبا  هادولتاین 
از طرف دیگر این حق »مساوی برخوردار باشند، این خود بی عدالتی و نفی حاکمیت قانون است. 

ای را در برابر مجمع عمومی برای شورای امنیت ایجاد کرده است که در آن همه اعضا اعم موازنه
 .(Ali Abadi, 2020: 127)؛(127: 13٩٩آبادی، علی«)باشندک و بزرگ دارای یک رای میاز کوچ

مخالفین حق وتو که اکثراً از کشورهای جهان سوم هستند با تاکید بر اصل تساوی کشورها، آن 
معتقدند که هر آنچه که بر اصل زورمداری «دانند و های خود میها و خواستهرا مانع تحقق آرمان
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گردد. چگونه بزرگی از جامعه جهانی میاستوار است حق نیست و موجب تضییع حقوق بخش 
ریزی امکان دارد برای یک سازمان که ادعا کند براساس اصل تساوی حاکمیت همه اعضایش پی

شده است و یک قدرتی انحصاری به پنج عضو دائم بدهد که سابقه طوالنی تجاوز از اصولی دارند 
مهم باشد که ترکیب  یتواند گامکه سازمان براساس آن شکل گرفته است. بنابراین حذف وتو می

 .(Simmer, 2017: 201)؛(201: 13٩6سیمیر، )«کندتر میرگذارتر و دموکراتیکشورای امنیت را تاثی
اصل اکثریت است. خواه این اکثریت  ،1اصل اساسی برای هرگونه فعالیت در جامعه دموکراتیک

های اجرایی ت که مسئولیت فعالیتبا دو سوم یا رای مطلق آرا حاصل آید. به هر حال اکثریت اس
گونه که باید در واقع عملکرد شورای امنیت بیانگر جامعه دموکراتیک آن»کند. را مشخص می

باشد، نیست و با آن مغایرت دارد. این تناقض ناشی از نقش تعیین کننده اقلیت در سازمان یعنی پنج 
د حفظ صلح و امنیت جهانی بر عهده عضو دائم شورای امنیت است که اختیارات کامل را در مور

 .(Amiri, 2015: 72) ؛(72: 13٩6امیری، «)دارند
 
 تاریخچه حق وتو در شورای امنیت –3

به رسمیت شناخته شد. پیش از کنفرانس یالتا، اتحاد  1٩45در فوریه  2این حق در کنفرانس یالتا
ی دائم، در فرضی که یکی از جماهیر شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آرای اعضا

آنها طرف اختالفی باشد، با یکدیگر اختالف نظر داشتند. تا اینکه ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد 
جدیدی ارائه داد که بنابر آن، هر عضو دائم باید از دادن رای در اختالفی که خود در آن طرف 

ت قهری علیه آن کشور باشد. دعواست، خوداری ورزد مگر اینکه مضمون تصمیم اجرایی اقداما
ها قرار ندارد ای را که در جهت منافع آندر نتیجه کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه« 3بند »

حق وتو پنج قدرت عضو دائم، »اندازد وتو کنند. ها را به خطر میها با متحدین آنو یا منافع آن
است، بارها فلج کرده است.  4المللیینو امنیت ب 3اش حفظ صلحشورای امنیت را که وظیفه اصلی

مورد،  32مورد، انگلستان  82مورد، ایاالت متحده آمریکا  123« روسیه»شوروی  2007تا مارس 
 27ماده . »(Doeringer, 2019: 231)«اندمورد از حق وتو استفاده کرده 5مورد و چین  18فرانسه 

مثبت تمام اعضای دائم شورای امنیت  منشور، تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای
کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضای دائم مانع اتخاذ هر 

 .(Clear, 2018: 189)«تصمیم است

                                                           
1. Democratic 
2. Yalta Conference  
3. Peacekeeping 
4. International Security 
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 راهکارها و پیشنهادات حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو –4
تفاوت و گاه متعارضی به چشم در خصوص چگونگی برخورد با حق وتو دیدگاه های م

گرایانه خواستار بسیاری از کشورهای جهان سوم در یک رویکرد آرمان» خورد در حالی که می
ان تعدیل نسبی خواه حذف این امتیاز هستند، تعداد دیگری از کشورها با یک رویکرد واقع بینانه تر

 .(Hassan Khani, 2016: 30) ؛(30: 13٩7خانی، حسن«)در آن هستند
توان استفاده پذیر نیست و حداکثر میبه نظر نگارنده، امروزه حذف حق وتو به طور کامل امکان 

وتو باید از این حق را محدود تر کرد دیدگاهی که امروز وجود دارد این است که استفاده از حق
عبارتند از:  شودراهکارهایی که امروزه برای کاستن از تاثیر وتو پیشنهاد می .بسیار محدود گردد

محدود کردن اعمال حق وتو به اقدامات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت تحت فصل هفتم  –1
امکان نادیده گرفتن حق وتو در شورای امنیت از طریق –2منشور ملل متحد پیرامون دخالت نظامی.

اعضای غیر  گیری در شورای امنیت و کسب میزان معینی رای مثبت برای انجام آن اقدام. البتهرای
دائم شورای امنیت از نوعی حق وتو در اقدامات اجرایی برخوردارند زیرا در شورای امنیت اصل 

وجود دارد. به این صورت که کشورهای عضو شورای « وتوی ششم»معروف اما بیشتر تئوریک 
کرده عضو از اعضاست خودداری  ٩هایی که نیازمند رای امنیت حق دارند از رای دادن به قطعنامه

افزایش قدرت اجرایی مجمع عمومی با هدف – 3و به این ترتیب از تصویب آن جلوگیری کنند.

امکان نادیده گرفتن حق وتو از طریق کسب دو –4ایجاد موازنه بین شورای امنیت و مجمع عمومی.
تعدادی از کشورها –5«. اتحاد برای صلح»سوم اعضای مجمع عمومی ملل متحد تحت عنوان برنامه 

 اند.ز وتوی یک قطعنامه را منوط به رای منفی حداقل دو عضو دائم شورای امنیت کردهنی
 الگوهای کالن اصالح ساختار شورای امنیت -1–4

ای نیست. بلکه از همان تقاضا برای گسترش و دموکراتیزه کردن شورای امنیت موضوع تازه
دائم و حق وتو به پنچ کشور آغاز پیدایش شورای امنیت، برخی از کشورها با اعطای عضویت 

ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین بودند. با این وجود، نخستین طرح رسمی 
، شورای امنیت با 1٩65مطرح شد و در نهایت در سال  1٩56برای گسترش شورای امنیت در سال 

یت به صورت ن گسترش شورای امنبعد از جنگ سرد گفتما»عضو کنونی شکل گرفت.  15
تری ادامه یافت. در مجموع نظرهای گوناگون در مورد گسترش شورای امنیت را در چهار جدی

ی کرد. این رهیافت چهارگانه، قضایی برای بندگروهتوان می1«الگوی گسترش»سناریوی جداگانه با 
 ؛(67: 13٩٩سنبلی، )«آوردهای گسترش شورای امنیت فراهم میای مدلتجزیه و تحلیل مقایسه

(Sanely, 2020: 67). 
 الگوی حفظ وضع موجود -1–1–4

عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که دارای  5پیروان و حامیان اصلی این مدل، 
                                                           

1. Expansion Pattern 
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باشد که ترین مدل برای تامین منافع کشورهای شمال صنعتی میباشند. این مدل مطلوبحق وتو می
اند. این مدل بر این فرض استوار است ساختار شورای امنیت بودهاز نظر تاریخی از آغاز، حاکم بر 

المللی را حفظ کنند. بنابراین آنها توانند صلح و امنیت بینکه تنها کشورهای دارای حق وتو می
گروهی از کشورها »مستحق هستند که در ترکیب شورای امنیت دارای کرسی دائمی باشند. به عالوه 

سخت نگران عضویت دائمی  نیز بینند وئم خود در شورای امنیت نمیکه شانسی برای عضویت دا
ای شان در شورای امنیت هستند، در تحلیل نهایی خود ادامه وضع موجود را ترجیح رقبای منطقه

 .(Malaki, 2019: 36)؛(36: 13٩8ملکی، «)افزایش تعداد اعضای شورا هستند دهند و مخالفمی
باشد. از آنجا که موازنه ین ضعف این الگو دموکراتیک نبودن آن میبه نظر نگارنده، بزرگتر      

باشد آنها تمایل دارند قدرت در شورای امنیت به نفع کشورهای صنعتی اروپا و آمریکای شمالی می
المللی و امنیت دسته جمعی را تحت سلطه خود قرار داده تا منافع ملی های بینکه اهداف همکاری
در شورای  افزودن بر این، مدل حفظ وضع موجود ناظر به تصمیم گیری موثر خود را تامین کنند.

های مناسب در زمینه حفظ صلح و امنیت امنیت نیست. چرا که گستره مشورت برای یافتن گزینه
دارد. به همین دلیل آنها کشورهای دیگر را در حاشیه قرار داده المللی را همچنان محدود نگه میبین

گیرند. و این فرصت را از قانون کشورهای عضو در سازمان ملل را نادیده میو اصل حاکمیت 
المللی مشارکت داده شوند. از آنجا که شکل قدرت گیرند تا در رهبری بینکشورهای غیر غربی می

ها فراهم آورده در شورای امنیت یک برتری و مزیتی برای اعضای دائم شورای امنیت و متحدان آن
 رسد که آنها از مدل حفظ وضع موجود حمایت و طرفداری کنند. طبیعی به نظر میاست بنابراین 

 1الگوی گسترش کاذب-2–1 –4
نماینده وقت آمریکا در سازما ملل مطرح شد.  2این مدل برای اولین بار توسط بیل ریچاردسون

ر پایه کرسی دائم بدون حق وتو به اعضای جدید است. ب 5مدل ریچاردسون ناظر به اختصاص » 
کرسی به کشورهای در حال توسعه در  3این طرح یک کرسی به آلمان، یک کرسی به ژاپن و 

یابد. ژاپن و آلمان از تامین کنندگان اصلی بودجه آسیا، آفریقا و آمریکای التین اختصاص می
ی المللی در راستاترین ارگان مسوول حفظ صلح و امنیت بینباشند که اصلیسازمان ملل متحد می

های بزرگ است.  تخصیص سه کرسی دائم دیگر بر اساس این الگو به کشورهای در منافع قدرت
باشد که آرای مثبت این کشورها در مجمع عمومی، برای اعطای کرسی حال توسعه در این راستا می

گو به (. این ال115: 13٩5(؛)بعیدی نژاد، Bidi Nejat, 2016: 115« )دائم به آلمان و ژاپن ضروری است
باشد. به دلیل رسد کمتر با مخالفتی از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت روبه رو مینظر می

شود موجود قدرت، در شورای امنیت نمیاین که این تغییرات پیشنهادی موجب دگرگونی شکل 
                                                           

1. False Expansion Pattern 
2. Bill Richardson 
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های سازمان خواهند اعضای دیگری که نفوذ بیشتری در فعالیتو با تمایل کشورهای صنعتی که می
باشد. در مجموع این پیشنهاد، شورای امنیت را ملل دارند را به جمع خود اضافه کنند، سازگار می

یت قانون را به نفع کشورهای پیشرفته صنعتی سازد و اصل حاکمبیش از پیش غیر دموکراتیک تر می
 دهد.تغییر می

 1الگوی گسترش عملی -3–1–4
رییس گروه کاری سازمان ملل برای تهیه طرح  2این الگو نخستین بار از سوی رزالی اسماعیل

عضو به  15گسترش شورای امنیت، عنوان شد. بر اساس این طرح، تعداد اعضای شورای امنیت از 
یش خواهد یافت و پنج عضو دائم و چهار عضو غیر دائم جدید به اعضای کنونی اضافه عضو افزا 24
های تازه به این شکل خواهد بود که به ژاپن و آلمان و هر ای اعطای کرسیتوزیع منطقه»شود. می

کدام از مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای التین و کارائیب یک کرسی دائم و به آسیا، آفریقا، 
: 13٩8پژوه، گلشن«)یک کرسی غیر دائم داده خواهد شدالتین و اروپای شرقی هر کدام  آمریکای

 .(Golshan Pajooh, 2019: 55)؛(55
شتر نسبت به به نظر نگارنده، برخالف دو الگوی قبلی، این الگو منعکس کننده حساسیت بی       

ن الگو، واقعیات جهانی و ای باشد. و همچنیناظهارات مورد عالقه کشورهای عضو سازمان ملل می
یت قانون از طریق مسائل جغرافیایی و جمعیتی را بیشتر مدنظر قرار دارد و انگیزه بیشتری برای حاکم

 کند.ایجاد اتحاد و مذاکره در داخل از شورای امنیت را فراهم می
 3الگوی گسترش دموکراتیک -4–1–4

در مقایسه با سه الگوی پیشین الگوی ای است، ای هماهنگ با نظام منطقهاین الگو نسخه
نمایندگی نسبی . الف»آل است و عناصر اصلی آن عبارتنداز: دموکراتیک مدلی رادیکال و ایده

حساسیت  ؛ ب.ان ملل براساس جمعیت و سرزمینای کشورهای عضو سازمهای منطقهیبندگروه
عضو سازمان ملل در مورد ز سوی کشورهای اهای گوناگونی که نسبت به نقطه نظرات و نگرانی

امنیت که  توزیع برابر حاکمیت قانون در شورای؛ پ. شوداصالحات در شورای امنیت مطرح می
اعضای شورای امنیت گسترش قدرت وتو به تمام شود؛ د. نامیده می« گیری مشارکتیمیمشیوه تص»

 .((Ahmadi, 2017: 75؛(75: 13٩6احمدی، )«در صورت لزوم
گیری در شورای باشد که تصمیمترین مزیت و نقطه قوت این الگو این می، مهمبه نظر نگارنده 

ارد که آثار دامنیت بیشتر مبتنی بر مشورت و مشارکت خواهد بود و از این رو گمان بیشتری وجود 
 چنین ساختاری هماهنگی بیشتری با حاکمیت قانون داشته باشد. 

                                                           
1. Practical Expansion Pattern 
2. Razali Ismail 
3. The Pattern of Democratic Expansion  
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 تار شورای امنیتپیشنهادهای ارائه شده برای اصالح ساخ -2–4
های مختلف ارائه تاکنون دو مدل از طرف هیات بلند پایه و مدل های متعددی از طرف گروه

 شده است که عبارتند از:
 رتبه سازمان مللهای پیشنهادی از طرف هیات عالیمدل -1–2–4

جمع ای رسمی به رییس منیز دبیرکل سابق بر همین اساس با ارسال نامه 2003در سوم نوامبر 
در خصوص « هیات عالی رتبه»نفره را تحت عنوان  16تشکیل یک هیات  58عمومی اجالس 
» ، نخست وزیر سابق تایلند، اعالم نمود. 1ها و تغییر را به ریاست آناند پانیاراچونتهدیدات، چالش

ر های عمده فراروی جهان معاصبراساس نامه دبیر کل سابق کار این هیات بررسی تهدیدات و چالش
. (Baeedi Nejat, 2016: 93)؛(٩3: 13٩7نژاد، بعیدی«)های وسیع صلح و امنیت بوده استدر حوزه

های اقتصادی و اجتماعی را نیز تا آنجا که با مقوله حاکمیت قانون ارتباط از جمله مسائل و عرصه
به چنین  های الزم برای پاسخ ملل متحدداشته باشند، مورد توجه قرار داده و در نهایت توصیه

تهدیداتی را ارائه خواهند نمود. در بخش گسترش شورای امنیت، در گزارش هیات عالی رتبه دو 
ارائه شده است، و از کشورهای عضو خواسته شده است که در « ب»و « الف»های مدل مدل به نام

به توافق مورد یکی از این دو مدل و یا هر مدلی که براساس یکی از این دو مدل مطرح شده باشد، 
 برسند.

 2مدل الف-1–1–2–4
کند که کرسی تازه غیردائم دو ساله را پیشنهاد می 3کرسی جدید بدون حق وتو و  6مدل الف 

 2کرسی دائم به قاره آفریقا،  2بر اساس مدل الف »شود. ای بزرگ تقسیم میهای منطقهبین حوزه
کرسی دائم نیز به قاره آمریکا، افزودن  1و کرسی دائم به اروپا  1کرسی دائم به آسیا و اقیانوسیه، 

های غیردائم دو ساله تازه گیرد. براساس این مدل، توزیع کرسیها تعلق میهای کنونی آنبر کرسی
کرسی برای قاره آسیا و  3کرسی برای قاره آفریقا،  4و کنونی به این صورت خواهد بود که 

کرسی  13شود. در این مدل تمام آمریکا اعطا میکرسی برای  4کرسی برای اروپا و  2اقیانوسیه، 
شود. در این مدل کرسی برای آمریکا اعطا می 4کرسی برای اروپا، و  2برای قاره آسیا و اقیانوسیه، 

متناوب تواند دو دوره کرسی غیردائم، دوساله و تجدید نشدنی است، یعنی یک کشور نمی 13تمام 
 .(Aghaee, 2018: 111)؛(111: 13٩7آقایی، )«انتخاب بشودر دائم شورای امنیت به عنوان عضو غی

 3مدل ب-2–1–2–4
کند. در عضو افزایش پیدا می 24عضو به  15براساس مدل ب، شمار اعضای شورای امنیت از 

کرسی تجدید شدنی  8ای از بینی نشده است ولی یک گروه تازهاین مدل کرسی دائم جدیدی پیش
                                                           

1. Anand Panyarachun 
2. Model A 
3. Model B 



 

 

 

18٩  مدلهای حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت 

 

های غیردائم یا نیمه دائم که در جامعه ملل این مدل در واقع کرسیشود. ساله پیشنهاد می چهار
کند. عالوه بر آن یک کرسی تازه غیردائم تجدیدنشدنی دوساله هم به شده را احیا میاعمال می

ساله تجدیدشدنی  4های بر پایه مدل ب توزیع کرسی»شود. های غیردائم دوساله اضافه میکرسی
ای، یعنی آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا، ه به هر حوزه منطقهبه این صورت خواهد بود ک

کرسی،  3، آسیا کرسی 4ای آفریقا یابد. و همچنین به حوزه منطقههر کدام دو کرسی اختصاص می
: 13٩8پژوه، گلشن«)گیردکرسی غیر دائم تجدید نشدنی تعلق می 3اروپا یک کرسی و به آمریکا 

 .(Golshan Pajooh, 2019: 55) ؛(55
ها این مدل باشد که هر دویهای الف و ب این میبه نظر نگارنده، مشکل اصلی مدل

مرسوم مورد استفاده مجمع عمومی، برای انتخاب اعضای غیردائم شورای « ایهای منطقهیبندگروه»
در هر  1٩65مومی از سال بندی فعلی مجمع عسازند. بر این اساس گروهامنیت را دچار تحول می

عضو  2قی و عضو از اروپا شر 1عضو از آمریکای التین،  2عضو دائم از آسیا و آفریقا،  5دوره 
های الف و ب، هیات بلند پایه کند. در مدلدیگر از اروپا غربی و سایر کشورها انتخاب می

 کرده است.« ایبندی منطقهگروه»را جایگزین « ایبندی قارهگروه»
کند. و هر یعضو افزایش پیدا م 24الف و ب تعداد اعضای شورای امنیت به  هایبراساس مدل

شوند. که در این صورت حاکمیت کرسی در شورای امنیت می 6های فوق دارای یبندگروهیک از 
 قانون در شورای امنیت به تعادل نسبی خود خواهد رسید.

 1«اتحاد برای اجماع»های ارائه شده توسط جنبش مدل–2–2–4
آرژانتین، ایتالیا، پاکستان، مکزیک، کانادا، کره جنوبی، اسپانیا و ترکیه گروه اتحاد برای اجماع 
را تشکیل دادند. این گروه معتقد است که هر گونه گسترش در شورای امنیت باید آن را 

ل این گروه در رابطه با گسترش شورا در آوری»دموکراتیک تر، شفاف تر، موثرتر و پاسخگوتر کند. 
 .(Roberts, 2019: 219)«دو مدل موسوم به مدل سبز و آبی را عنوان کرده است 2005

 2مدل آبی-1–2–2–4
کند و دو یا سه کرسی عضو افزایش پیدا می 25براساس مدل آبی تعداد اعضای شورای امنیت به 

ی سومی از طرف دیگر یک طبقه بند»شود. های غیر دائم دوساله شورای امنیت اضافه میبه کرسی
بندی موجود دهد. این مدل نیز گروهشکل می« سه یا چهار سال»تر های طوالنیها را با دورهاز کرسی

کند و هر گروه در انتخاب اعضا به صورت در انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت را حفظ می
نعطاف پذیر های بلند مدت اکند. این مدل در زمینه طول و انتخاب مجدد کرسیمستقل عمل می

های طوالنی مدت، است. مدل آبی ضمن پاسخ به منافع کشورهای بزرگ از طریق ایجاد کرسی

                                                           
1. Unity for Consensus 
2. Blue Model 
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« سازدهای طبقه بندی دو ساله مرتفع میهای کشورهای کوچک را با گسترش کرسینگرانی
(Roberts, 2019: 219). 
 1مدل سبز -2–2–2–4

کند. افه میای، ده کرسی جدید به آن اضاین مدل ضمن تقسیم شورای امنیت به پنج گروه منطقه
های ای و این کرسیهای منطقهاند و نه گروهها در مدل سبز برای کشورها در نظر گرفته شدهکرسی

بندی هجدید دائمی نیستند. مدل سبز شباهت زیادی با ترکیب کنونی شورای امنیت دارد. گرو
باشد. در عوض به تعداد اعضای غیردائم می ای فعلیبندی منطقهکشورها در این مدل مشابه گروه

ها دو ساله السابق دوره عضویت آنشود که کما فیعضو دیگر نیز اضافه می 10شورای امنیت، 
ای امکان دارد که معیارهای خاصی توانند دوباره انتخاب شوند و هرمنطقهها میباشد و همه آنمی

. در حال حاضر ختص به آن منطقه را داشته باشدها مبرای انتخاب مجدد یا انتخاب گردشی کرسی
توانند به صورت متوالی دوباره انتخاب شوند نمییی که برای یک دوره دو ساله انتخاب میهادولت

پنج »بندی قدیمی منطقه است. ها به گروههای آبی و سبز اتکای آنشوند. یکی از معایب مدل
ای بسیار مواجه است، زیرا سه کشور از پنج ا انتقادهای فعلی در شورای امنیت بی منطقهبندگروه

یت تساوی حاکمعضو دائم دارای حق وتو از اروپا هستند و تضمین دهی در خصوص برابری و 
 .((Bagherzadeh, 2016: 30؛(30: 13٩5، باقرزاده)«قانون وجود ندارد

 
 گیرینتیجه

« دولت در اتخاذ و اجرای تصمیماتاقتدار عالیه یک »توان حاکمیت را می المللبیندر حقوق 
، ردانست. به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظ

حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند 
یک دولت دارای بعد خارجی، هنگامی بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در

اش از استقالل و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران حاکمیت است که در روابط خارجی
المللی، مفهوم حاکمیت قانون های حاکم بر جامعه بینبا توجه به ساختار و واقعیت تبعیت نپذیرد.
د. فقدان حاکمیت قانون ال خواهد شالمللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمدر عرصه بین

موجب افزایش خطرپذیری در حوزه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد شد. ساختار 
ترین عوامل فقدان حاکمیت قانون است و تا هنگامی که کوشش اساسی برای سیاسی یکی از مهم

ری و مقدماتی توسعه و اصالح آن صورت نگیرد انتظار اینکه حاکمیت قانون به منزله شرط ضرو
ملل  تیامن یدر شورا یمیدا یاعضا تیموجودپایدار و مستمر شکل گیرد، امکان پذیر نیست. 

، وجود حق وتو خود سازمان ملل متحد است. در یحقوق ینابرابر انگریآنان ب یمتحد و حق وتو
                                                           

1. Green Model 
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ملل متحد در  یمیاد یاعضا نکهیا ایشناخته است. گو تیرا به رسماست که منشور ملل آن ینابرابر
 زیرا ن ازیامت نیا دیبه دوش دارند، با یالمللنیب تیحفظ صلح و امن یکه برا یبزرگ تیبرابر مسؤل

. برای این که بتوان این حق را مهار یا محدود کرد باید متوسل شد به تغییر ساختار داشته باشند
متعددی در جهت تحول  شورای امنیت از طریق افزایش اعضای جدید، تا به حال پیشنهادهای

ساختاری در شورای امنیت مطرح شده است، این پیشنهادات در دو محور قابل بحث و بررسی است. 
گزارش  -باشد که در این زمینه اولمحور اول افزایش اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت می

هایی ستر ساز گفتمانگمان بهیات بلند پایه و گزارش دبیر کل سابق اهمیت بسیاری دارد زیرا بی
 است که در این زمینه مطرح است. 

کرسی جدید  6بیان شده، در مدل الف: « مدل ب»و « مدل الف»ها ها دو مدل بنامدر این گزارش
ای بزرگ های منطقهکند که بین حوزهکرسی تازه غیردائم دو ساله را پیشنهاد می 3بدون حق وتو و 

کرسی دائم به آسیا و اقیانوسیه،  2کرسی دائم به قاره آفریقا،  2شود. بر اساس مدل الف تقسیم می
ها تعلق های کنونی آنکرسی دائم نیز به قاره آمریکا، افزودن بر کرسی 1کرسی دائم به اروپا و  1

کند. در عضو افزایش پیدا می 24عضو به  15گیرد. درمدل ب: شمار اعضای شورای امنیت از می
کرسی تجدید شدنی  8ای از بینی نشده است ولی یک گروه تازهیدی پیشاین مدل کرسی دائم جد

های غیر دائم یا نیمه دائم که در جامعه ملل شود. این مدل در واقع کرسیچهارساله پیشنهاد می
که دو « اتحاد برای اجماع»های ارائه شده توسط جنبش مدل –کند. دومشد را احیا میاعمال می

کند یم دایپ شیعضو افزا 25به  تیامن یشورا یتعداد اعضاان نموده، مدل آبی: مدل آبی و سبز را بی
 کی گریشود. از طرف دیاضافه م تیامن یدائم دوساله شورا ریغ یهایبه کرس یسه کرس ایو دو 
مدل سبز:  دهد.یشکل م« چهار سال ایسه »تر یطوالن یهاها را با دورهیاز کرس یسوم یبندطبقه

کند. یبه آن اضافه م دیجد ی، ده کرسیابه پنج گروه منطقه تیامن یشورا مین تقسمدل ضم نیا
 یهایکرس نیو ا یامنطقه یهااند و نه گروهکشورها در نظر گرفته شده یها در مدل سبز برایکرس
 . ستندین یدائم دیجد

از حق وتو استفاده محور دوم،  دارد. تیامن یشورا یکنون بیبا ترک یادیمدل سبز شباهت ز
شود عبارتند یم شنهادیوتو پ ریکاستن از تاث یکه امروزه برا ییمحدود گردد راهکارها اریبس دیبا

تحت فصل هفتم  تیامن یشورا سوی از شده اتخاذ اقدامات به وتو حق اعمال کردن محدود -1 از:
 قیاز طر تیامن یگرفتن حق وتو در شورا دهنادی امکان -2 .یدخالت نظام رامونیمنشور ملل متحد پ

قدرت  شافزای -3انجام آن اقدام.  یمثبت برا یرا ینیمع زانیو کسب م تیامن یدر شورا یریگیرا
 دهنادی امکان -4.یو مجمع عموم تیامن یشورا نیموازنه ب جادیبا هدف ا یمجمع عموم ییاجرا

اتحاد »نامه ملل متحد تحت عنوان بر یمجمع عموم یکسب دو سوم اعضا قیگرفتن حق وتو از طر
حداقل دو عضو  یمنف یقطعنامه را منوط به را کی یوتو زیاز کشورها ن تعدادی -5«. صلح یبرا

 .اندکرده تیامن یدائم شورا
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های پیشنهادی یک از طرحشود، هیچعلیرغم تمام انتقاداتی که به حق وتو در شورای امنیت می      
اند، گرچه حذف امتیازات برداشتن این حق نشده برای اصالح ساختار این شورا، خواهان از میان

نابرابر در شورا موجب تسهیل در تصمیم گیری در آن شده و همچنین احتمال پذیرش این تصمیمات 
دهد. با وجود این که امتیاز وتو که به اعضای دائم داده شده است، را در میان کشورها افزایش می

کوچک با آن مخالفت های جدی کردند اما موفق نشدند تبعیض آمیز است و از ابتدا هم کشورهای 
توان به نوعی با این قاعده برداری از آن هست و میاین را کنار بگذارند. با وجود این، امکان بهره

 بازی کرد.
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