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 آن یها امدیانحالل سازمان ملل متحد و پ احتمال
 

 است که ملت دهیاما به نظرم زمان آن فرارس کنم، ینم یتداوم سازمان ملل متحد دادخواه یکه من برا نیوجود ا با
 دیسازمان تجد نیو اصالحات در ا تیمؤثر ت،یکرده و در مورد موجود یابیسازمان را ارز نیساله ا ۲1 یها کارها

 تیحو صال تینهاد، مسوول نیکشوِر عضو ا تبعه   کی ثیو به ح لیتحل نیخواننده ا کی ثیکنند. شما هم به ح نظر
 . دیکن یدادخواه تان لیم ادیراستا اظهار نظر کرده و بر بن نیتا در ا دیدار

دوم به  یو بعد از جنگ جهان 1۴۹۲ملل متحد در سال  سازمان
 یو صلح جهان تیامن یبرقرار یملل برا جامعه   نیگزیجا ثیح

 یها تیشد. اهداف و فعال جادیها ا دولت نیب یهمکار تیو تقو
 ه  یعبارت از ارا شیها نیتر است، اما مهم ادیسازمان ز نیا
 انسکنفر ریتدو ،یهانج تیصلح و امن یبرقرار یبرا شنهادیپ
 ،یالمللنیب نیمعاهدات و قوان لیوضع و تعد ،یالمللنیب یها
،ح، و خلع سال حاتینظارت از حقوق بشر، کنترول تسل ها، ثاقیم

 .است یبشردوستانه و توسعه جهان یها کمک
که  یسازمان ملل متحد عبارت از مجمع عموم یاساس ارکان

 یکشور( است. شورا 1۴۱عضو ) یها متشکل از تمام کشور
( ایتانیفرانسه و بر ن،یچ ه،یروس کا،ی)امر یمیکشور عضو دا ۲ یعضو دارد و تحت رهبر 1۲سازمان که  نیا تیامن

سازمان عبارت از  نیا گرید یدیکل یها . شوراشود یم یسازمان را به دست دارند رهبر نیقدرت ا نیشتریکه ب
. اما باشد یم میشنویعدالت که نامش کمتر م یالمللنیب محکمه   ،یو اجتماع یاقتصاد یشورا ت،یمومیق یشورا

سازمان شمرده  نیا یهایاز ناکام یکیموضوع،  نیرنگ دارند که انقش کم گرید یها شورا ت،یامن یبرخالف شورا
 نیا گرید یها تیشوراها و فعال ،یمجمع عموم تیریو مد یهماهنگ تیسازمان مسوول نیا تی. سکرترشودیم

 .سازمان را به عهده دارد
سازمان بزرگ و کارمندان آن  نیسازمان ملل است. در گذشته ا نه  یرید یاز شعارها یکیو مبارزه با فساد  اصالحات

ات اصالح یسازمان ملل برا سونیها بد اند. از سال متهم شده یتیکفایو ب یستانان ارشد، به رشوهبه شمول کارمند
 .ها ناکام مانده است اصالحات بار یبرا تشتعهدا نمودنیاما در عمل ورزد، یاداره تالش م نیا

سازمان ملل از  یالمللنیتنخواه کارمندان ب نیتر . کمرسد یتن م ۹۹۱۱۱به  با  یسازمان، تقر نیکارمندان ا تعداد
کارمندان  یها سازمان در تنخواه نی. ارسدیدالر م 1۴22۱۱سازمان به  نیمعاش ا نیدالر آغاز و بلندتر ۱۲۴۴۳

ه مراتب ب اش،یالمللنیسازمان به نسبت کارمندان ب نیا یفاحش داشته و کارمندان محل ضیتبع اشیالمللنیو ب یمحل
 .رندیگیر ممعاش کمت
 اردیلیم ۳حدود  2۱1۲در سال  کایمتحد امر االتی. تنها ارسد یها دالر م اردیلیسازمان، به م نیساالنه ا مصارف

 نیدرصد از مصارف ا 22متحده  االتیاست. ا دهیسازمان به مصرف رسان نیدر ا میرمستقیو غ میدالر را مستق
اب سازمان به حس نیا کنندهلیتمو نیتر بزرگ ،مصارف گزاف نیکشور با پرداخت چن نیکه ا پردازد یسازمان را م

 پردازند،یسازمان م نیجهان، سهم خود را در ا یکشورها نیرتریکه تمام کشورها به شمول فق نی. با وجود ارود یم
 .ده استمندان پاسخبه قدرت شتریسازمان ب نیاما ا
 نیتر عاجز مانده است. بزرگ یجد اریمنازعات بس ها و سو سازمان ملل متحد در حل بحران نیها بد دهه از

 گرید یها هم توسط سازمان ایو  ماندهیناشده باق سو حل نیها بدسالها و منازعات که از بحران نیا یهامثال
تان و افغانس یداخل یها به افغانستان، جنگ هیتجاوز روس ل،یئو اسرا نیاند از: معضل فلسطوفصل شده عبارت حل

تهاجم  ر،یسال گذشته، منازعه هند و پاکستان درباره کشم 1۱متخاصم در  یها جنا،ح انیبس م آتش تیودعدم موج
 ه  و ادار هیروس خصوصبه  دخل یذ یها توسط قدرت یرنظامیعام افراد غبر عراق، قتل 2۱۱۱در سال  کایامر
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 ل،یئاو اسر یشمال ییایچون پاکستان، هند، کور ییتوسط کشورها یاهسته یها سال،ح گسترش ه،یبشار اسد در سور
تحت تسلط  یو کشورها نیهرزگو یبالکان )به شمول بوسن یها جنگ ن،یبه گرجستان و اوکرا هیتجاوز روس

 .ن و هندوستانیدر چ هایدارو برده نیتوسط چ یالمللنیب یها اشغال آب قا،یدر افر ها یکشصربستان(، نسل
امراض  وعیاز ش یریکارها عبارت اند از جلوگ نیاز ا یرا هم انجام داده است که بعض کین یسازمان کارها نیا

 ،یگفتمان جهان یسازنهیزم کاران،یب یکار برا نه  یزم یآور فراهم جاشدگان،یو ب نیکمک به مهاجر ،یسار
حقوق  یجهان یها هیاعالم خصوص به ها، ونیسکنوان ینظارت از بعض ها، ونیبه مردم در مورد کنوانس یده یآگاه
 .بشر
ها اغلب تجاوزها و کشتار سازمان به گونه   نیباور اند که ا نیبزرگ به ا یهاو قدرت یابتین یها جنگ انیقربان اکثر

تار ساخ هیعل یدیشد یبوده است. انتقادها تیامن یشورا یدر خدمت اعضا شتریو ب دهیبخش تیو مشروع تیرا رسم
از  ها است.ملت ینگران ه  یکه ما ردیگیصورت م مندرتآن که فقط با توافق پنج عضو قد میو تصام تیامن یشورا
ز دارد و ا یعمل جنبه   شتریب شود،یاتخاذ م ایشورا چون در توافق پنج قدرت بزرگ دن نیا میتصمام گر،ید یسو
نامه قطع خصوصبه  ند،ا شده بیشورا تصو نیها که توسط ا نامه از قطع یبزرگ برخوردار است. بعض تیحما

ارد و حافظ صلح د یرویبه ن ازیسازمان ن نیبه اصطال،ح ا ای ینظام یرویبه ن ازین ت،یامن یشورا منشورفصل هفتم 
 نیرشتیبخشد. ب یعمل سازمان را جنبه   نیا میتصام تواندیمرجع مشروع است که در بعض موارد م گانهیشورا  نیا

 یرا برا تیمشروع نیحقوق ا صاناز متخص یو بعض شودیم یشورا رهبر نیحافظ صلح توسط هم یها تیمأمور
 .دانندیالزم م ایصلح و ثبات دن یبقا
سازمان خواهان توقف  نیکه ا یزمان 2۱1۱در ماه دسامبر سال  را  یمورد سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ اخ در

به سازمان ملل هشدار داده و  شیخو تریوت امیپ کیشد، توسط  نیفلسط یها در خاک لیئاسرا یها یساز شهرک
ماه، در مورد  نیدر هم یتریدر تو ترامپ یآقا«. متفاوت خواهد بود یجنور 2۱پس از  زیچهمه»نوشته بود که 

 لیتبد باشگاه کیاست، اما تنها به  ییباال لیپتانس یسازمان ملل دارا»نگاشته بود:  نیسازمان ملل چن یکارها یکند
 «.است زیانگغم یلیداشته باشند. خ یبا هم خوش بگذرانند، با هم بحث کنند و ساعات خوش یشده تا افراد

 میتقد دییتا یمتحده برا االتیرا به کانگرس ا یاحهیال کا،یامر خواهانیحزب جمهور یاز اعضا یبعض را  یاخ
 نیکه ا نیسازمان ملل خارج شود. با وجود ا تیاز عضو کایمتحده امر االتیشده تا ا شنهادیپ حهیال نیاند. در اکرده

 سازمان است نیانحالل ا یسازمان ملل متحد، به معنا تیضوکشور از ع نینشده، اما خروج ا دییتا هنوز تأ شنهادیپ
، سازمان نیا و گذشته   یبحران طی. با در نظر داشت شراشود یسازمان پنداشته م نیبه ا یهشدار جد کیاقدام  نیو ا

هم در  ایو  تیسازمان را مرور کنند و در حما نیا یفرصت، با دقت کارها نیکه مردم جهان با استفاده از ا جا دارد
 .رندیموقف بگ میتصم نیبرابر ا

ها را در بر خواهد گرفت و ممکن سازمان ملل تمام و سال شودیهنگام اتخاذ نم شب ،یمیتصام نیکه چن نیوجود ا با
شدن کند، اما در گذشته هم جهان شاهد منحل یریشدن خود جلوگو از منحل رفتهیترامپ را پذ یحکومت آقا طیشرا
 دیسازمان هم بع نیشدن امنحل شده است. پس منحل ملل آن، سازمان جامعه   سیبوده و قبل از تأس یسازمان نیچن

 .نخواهد بود
 هایجهان است، اما بعض تیثبات و امن نیتحد تضمسازمان ملل م تیباور اند که موجود نیاز آگاهان امور به ا یبعض

اگر  تی. در نهاخوانندیم شانیمشروع ا ریاعمال غ دنیمشروعت بخش یبزرگ برا یها سازمان را ابزار قدرت نیا
سازمان  نینخواهد شد و برخالف، اگر ا جادیدر نظم و روابط جهان ا یفاحش رییسازمان منحل نشود، کدام تغ نیا

 یازب نیاما در ا ،یمنف ایمثبت باشد  راتییتغ نیخواهد آمد. اگر ا انیدر نظم جهان به م یادیز راتییمنحل شود، تغ
انه آگاه یها میدو گروه را مشخص کند. اما تصم نیا تواندیوجود دارند که فقط گذشت زمان م یبرندگان و بازندگان

 سازمان است. نیعضو ا یها کشور تبعه  حق مسلم هر  ها، میتصم نیدر چن بودن میو سه
 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

