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 سازمان ملل متحد  یجامعه شناس
 
 

جهان را وادار ساخت    استمدارانیاز متفکران و س  یاری، بس  یمنطقو  یجنگها  گریود  یوعوامل جنگ اول جهان  علل
که به حل و فصل منازعات و استقرار صلح و    ندی نما  جادیا  یاختالفات و جنگ، سازمان  دیاز تشد  یریجلوگ  یتا برا
  .کردند جاد یجامعه ملل را ا نرویکمک کند؛از یالملل نیب  تیامن
 

درگ  نکهیا  لیبدل و  از شروع جنگ  نتوانست   ، ملل«  و خونر  هایری»جامعه  جهان  یهایزیو خسارات  دوم    یجنگ 
 .خود را متوقف کرد تیکند؛مجبور فعال یریجلوگ

 

جامعه  شیدایپ یبرا  یا نهیهمراه بود زم یاروپائ یكشورها  یبرا یادیز یزیاول كه با كشتار و خونر یجهان جنگ
از اصول    یكیمعروف خود در كنگره با اعالم چهارده اصل،    یدر سخنران  كایجمهور آمر  سیرئ  لسونیملل شد. و

از ملتها كه   یعموم  هیاتحاد  كیكرد:    حمطر  نیموضوع را چن  نیجامعه ملل اختصاص داد و ا  لیخود را به تشك
باشد    گریكدیهمه كشورها، چه كوچك و چه بزرگ در مقابل    یارض  تی تمام  نیو تضم  یاسیاستقالل س  نیهدفش تأم

 ن یبر تجارت آزاد و توافقات ب یكه مبتن لسونی. اصول چهارده گانه ودیبه وجود آ یساس توافق نامه رسم بر ا  دیو با
  ت یحفظ صلح و امن  ی برا  ی الملل  نیسازمان ب  كی  جادیجهت ا  نیقرار گرفت. تعهد متفق  نیمتفق  فقبود مورد توا  یالملل
  .همراه شد یآنها از و دیو استقبال شد یاروپائ یبه كشورها لسونیبا سفر و یالملل نیب
 

قرار گرفت؛بر    نیاسموت مورد قبول اكثر متفق  نیستیژنرال كر  شنهادیمختلف باالخره پ  شنهاداتیدر نظر داشتت پ  با
 د یگرد سیجامعه ملل تأس 1919در سال  ادیبن نیا
 

  س یرئ  لسونیجامعه ملل بود و و  سیتأس  یدهندگان اصل   شنهادیخود از پ  كایآمر  نكهی الزم به ذكر است كه با ا  البته
 ت یاز افراد كنگره نتوانست به عضو  یمخالفت پاره ا  لیمورد تالش نمود اما به دل  نیسخت در ا  كایآمر  یجمهور

را با توجه قدرت    یالملل  نیسازمان ب  نیا  تیوزن و اهم  للمتحده به جامعه م  االتیعدم ورود ا  نیهم  د، یجامعه ملل درآ
  ی ادیز  ی اسیو س  یمال  تیحما  ازمندیمانند جامعه ن  یسازمان نوپائ   را یمتحده كاهش داد ز  االتیا  ی   اسیو س  ی تصاداق
 .داشت تیموفق یبرا
 

در موارد گوناگون چون:   یو عدم كارائ  ایتالیا  هیعل  1933اعمال مجازات در سال    كباری فقط با    تیملل در نها  جامعه
رفت.    نیخود را از دست داد و عمالً از ب  یجهان  هیتوج  یبه فنالند و عاقبت با شروع جنگ دوم جهان  یحمله شورو

در تجربه   یباالئ  تیحفظ صلح از اهم  یبرا  یالملل  نیب  مانساز   كیسازمان با توجه به آشكار ساختن ضرورت    نیاما ا
 .برخوردار است یالملل نیجوامع ب

 

کنند .   ییچاره جو  نیخون  یدادهایگونه رو  نیاز ا  یری شگ یپ  یتا برا  دیفکر رس  نیبه ا  ای، دن  یاز دو جنگ جهان  پس
به    مانیجنگ، ا  یاز بال  ندهی آ  یمتبلور شد که اساس آن بر محفوظ داشتن نسلها  یدر قالب منشور  یشیچارهاند  نیا

حفظ    یالزم برا  طیشرا  جادیحقوق مرد و زن و ا  یاوو به تس  یانسان  تیو ارزش شخص  تیث یبشر، به ح  یحقوق اساس
و   گریکدیدر حال صلح با    ستنیو ز  ییرفق، مداراجو  زیمنشور ن  نیبنا شده بود و اهداف ا  یعدالت و حرمت انسان

 نیهمچن  مانیپ  نیامضاکننده ا  یعنوان شد. کشورها  ینالمللیب  تیصلح و امن  ینگهدار  یخود برا  یمتحد ساختن قوا
 ن یمسلح را جز در راه منافع مشترک تضم  یروهایکنند تا عدماستفاده از ن  جادیا  ییکه اصول و روشها  دتوافق کردن
 .متوسل شوند ینالمللیب یو مجار لیتمام ملل به وسا یو اجتماع یاقتصاد یترق شبردیپ یکند و برا
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جامعه ملل   نیگزیجا  یگرفتند نهاد  میتصم  روزیپ  یآن شد.لذا کشورها  نیگزی»سازمان ملل متحد« جا  بی ترت  نیبد
 ی. از کشورهاردیرا بر عهده بگ  ینالمللی و صلح ب  تی امن  نیتأم  فهیآن را نداشته باشد و وظ   یکنند که ضعفها  سیتأس
  ل یتشک   یبرنامهها  یرو  کایدامبارتن اوکس در آمر  نفرانسدر ک  یندگانینما  ن،یفرانسه و چ  ا،یتانیبر  ،یشورو  کا،یآمر

  1944است که در ماه اگست    ینام کنفرانس( Dumbarton Oaks Conference ) ).سازمان ملل کار کردند
  1945اکتبر  24دوم در    یبعد از جنگ جهان ( .برگزار شد  ی.سیدر ِملِک دامبارتن اوکس در شهر واشنگتن د

بار   نیجامعه ملل شد ، اصطالح ملل متحد را نخست  نی گزیو جا  سیتأس  ( United Nations )سازمان ملل  یالدیم
 نیبه کار برد. نخست  نیاشاره به متفق  یدوم برا  یجنگ جهان  ان یدر جر  کایآمر  یجمهور  سییروزولت ر  نیفرانکل

از مفاد    نیسازمان ملل متحد بود که در آن متفق  یالدیم  1942  یاول جنور  هیانیاصطالح در ب  نیا یکاربرد رسم
کنند.    یمحور خوددار  یروهایخواسته شد تا از صلح جداگانه با ن  نیکرده بودند و از متفق   یبانیپشت   کی منشور آتالنت

خود را    یو آمادگ  آن را امضا کردند  هانکشور ج  26شد که    جادیملل متحد ا  هیبا عنوان اعالم  یزمان سند  نیدر ا
  .وستیبعد به آن پ کسالیجنگ اعالم کردند. افغانستان  هیعل
 

ا  در به تعداد کشورها  51سازمان ملل متحد،    جاد یزمان  ا  ییکشور عضو آن بودند و هر سال  به  سازمان    نیکه 
 ت ی دولت و کشورها به رسم  ریو سا  یالملل  نیاز لحاظ ب  یعضو سازمان ملل، همگ   یشد. کشورها  یافزوده م  وستند،یپ

  ی عضو  وانیو تا  کانیاز وات  ریجهان به غ  یورهاکش  یتمام  بایو از استقالل کامل برخوردارند، تقر  شوندیشناخته م
 نیرگذارتریو تاث  نیتر  یشده و قو  لیمختلف تشک   یاز سازمان ها و نهادها United Nations .سازمان هستند  ن یاز ا

و حق وتو دارند.ولي    یدائم  تیسازمان، عضو  نیکشور در ا  5. الزم به ذکر است  باشدی م  تیامن  ینهاد آن، شورا
باشد . همانطوري كه منشور آن به    دیجند نبا  ایکشور و  کیصرفاً یك ابزار و وسیله در دست    حدسازمان ملل مت

برقراري تفاوت كیفي در  روشني بیان میكند، هدف سازمان ملل ایجاد و ابداع اصول جدید در روابط بینالمللي و نیز  
به شیوههایي مسالمت آمیز، ابتكار    تالفاتاقدام روزمره آن میباشد. اولین ماده منشور آمده است که : حل و فصل اخ

راهحلهاي مشترك براي مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بشردوستانه، و بطور كلي ترویج رفتار مطابق با 
گذشته از هر گونه وظایف عملي كه از سازمان ملل متحدخواسته   گر،یباره داصول عدالت و حقوق بینالملل. به ع

شدهاي نیز دارد، كه عبارت است از ایجاد تحول در روابط بین كشورها، و روشي كه   یرفته شده، منظور آشكار و پذ
 .به وسیله آن امور جهان اداره میشود

 

 نیقوان  یبرخ  بیآن ها را به روش خود متقاعد به تصو  یول  کندیاجبار نم  نیقوان  جادیملل معموال دولتها را به ا   ازمان
سازمان   نیسازمان برخوردارند، همچن  نیا  یدر جلسه مجمع عموم  یآن از حق را  یاعضا  یو تمام  کندی و مقررات م

حاکم   نیتوافقات چند جانبه را بر عهده دارند و قوان  رهمذاکرات دربا  فهی است که وظ  یمشخص  یتههایکم  یملل دارا
. روشن است که فلسفه وجودي سازمان ملل متحد خدمت به دولتهاي عضو  باشدیم  یالملل  نیب  نیاز قوان  یبیبر آنها ترک

است. سازمان تنها ركن در نوع خود با عضویت جهاني و گستره جامع بوده و تعداد زیادي از اقدامات بشري را در  
دسته   تیامن   قیاز وقوع جنگ از طر  یریآن آمده است، جلوگ  ثاقی سازمان، چنان که در م  نیر میگیرد. اهداف اب

سند در هر    نیتر یادیو بن  نیتریبود. عال  تی  از راه مذاکره و حکم  ی الملل  نیب  یخلع سالح، و حل اختالف ها  ،یجمع
 یاسناد حقوق  ریآن نظام بوده و سا  یو برنامهها  افاصول اهد  انگریآن است که ب  یقانون اساس  ینظام متشکل حقوق

 ثاق یکه از آن به عنوان 'م  یسند حقوق  نی. در عرصه تعامل ملتـکشورها، اگرددیم  میتنظ   یسند اساس  نیبا تطابق ا
قانون    منشور ملل متحد را بهمثابه  گاهی . جادهدیم  لیحکومتها را تشک   یو شالوده حقوق  هیپا  شود،یم   ادیمشترک ملت'  

نکته است که منشورملل متحد   نیا انگریب  هایبررس جهی. نت میقرار ده یو بررس لیمورد تحل  یدر جامعه جهان یاساس
بلکه به عنوان    شود،یمحسوب نم  یجهان  یاعضا بهمثابه قانون اساس  انیدر م  یفقدان عنصر روح همبستگ   ل یبه دل

به   دنیرس  United Nationsسازمان ملل لیاز تشک   ی. هدف اصلرودیسازمان ملل متحد به شمار م یقانون اساس
است،  یجوامع انسان  یهدف که به نفع تمام نیبه ا دنیرس ینام دارد، بوده و در راستا یکه صلح جهان یهدف بزرگ
ارتقاء حقوق بشر   نیکشورها و همچن  نیسازمان است که از جمله آن ها حل مشکالت ب  ن یبر عهده ا  یفیکارها و وظا

که در آن عضو هستند، دارد. با وجود آنکه ملل متحد    ییکشورها  نیروابط دوستانه ب  ت یدر تقو  یسعنشستها،    باشد،یم
ش شخص انسان، احترام  سازمان دولتها است ولي منشور بنام مردمان دنیا نوشته شده است. منشور حیثیت و ارز

كه با معیارهاي بهترزندگي   ينسبت به حقوق بشر و حقوق برابر براي مرد و زن، تعهد نسبت به پیشرفت اجتماع
اندازه گیري میشود، تا آسودگي خیال در برابر فراهم بودن نیازها و آسودگي در مورد فراهم بودن امنیت را به یكسان  

د. بنابراین در نهایت ملل متحد براي نیازها و امیدهاي مردم در تمامي نقاط جهان برقرار كند مورد تاكید قرار میده
و   یسوادیب  نیو همچن  یکن کردن فقر و گرسنگ   شهیر   ی در خدمت آن باشد.عالوه بر آن تالش برا دوجود دارد و بای

  طیو مح  داریپااشاعه توسعه    یتالش برا  ای  یبوم  ی از فرهنگ ها   انتیدر سراسر جهان، محافظت و ص  یماریب
 کمک به ملتها  ایو  یتوسعه اقتصاد ست،یز
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و حافظ حقوق و    کندی م  فایرا ا  ینقش مهم  زیسازمان ملل در امور پناهندگان ن  ،یعیطب  یایدولت ها در زمان بال  و
قواعد    نهیسازمان ملل متحد در زم  ژهیو بهو  ینالمللیب  یسازمانها  ینقش ساختار  ی.در نظام جهانباشدیمنافع آنها م

تأث  ینالمللیب  یساز م  یلیبدیبنقش    یخارج  یاستهایبر س  یرگذاریو  به طورشودیمحسوب  با وجود    ی .  دولتها  که، 
و مقررات سازمان ملل متحد    نیتالش دارند رفتار خود را منطبق با اصول و قوان  ت،ی و اشکال متفاوت حاکم   دگاههاید

 یکشورها  کنیل  شود،ی فرض م  یمستقل  تیموجود  یدارا  ینالمللیمتحد با آنکه در عرصه نظام بنشان دهند. سازمان ملل  
ا  یجهان  درتمندق خود،  قدرت  و  نفوذ  از  استفاده  با  مورد   نی همواره  خود،  منافع  و  اهداف  درجهت  را  سازمان 

نهاد معقول در جهان است که از    نیکه سازمان ملل متحد عبارت از بزرگتر  دیقرار دادهاند. بدون ترد  یبهرهبردار
 گریموضوعات خورد و بزرگ د یاریبشر و بس قوقح ، یسوادآموز دز،یگرفته تا مقابله با ا ینالمللی ب تیصلح و امن

  هایکرده و در توسعه همکار  فایا  ینالمللیب  یاز بحرانها  یاریدر حل و فصل بس  یسازمان نقش مؤثر  نی. ا  دینمایدفاع م
قبول  یجهان، کارنامه  یکشورها  انیم قابل  نبا  ی نسبتاً  تنهایي   دیدارد.  به  فراموش کرد که هیچ كشور و سازماني 

تمام این مسایل را حل كند. و نیز هیچ كشوري نباید تصور كند كه اگر دولت و شهروندان آن از صمیم قلب    ندنمیتوا
  20امنتر و عادالنه تر از قرن    21كشورهاي مسایلش را حل خواهند كرد. براي آنكه قرن  دست به اقدام نزنند، سایر  

بعمل آورند. یك سازمان ملل احیا شده در الهام    انهايشود، مستلزم آن است كه كلیه كشورها و افراد اقدامات قاطع
ت است که بحث از ضرورت حال، مد  نیبخشي و هماهنگي این اقدامات نقش حیاتي و عالي ایفا خواهد كرد با ا

آن  تی . واقعرسدیبه گوش م ینالمللیو ب کی پلماتید ،یاصالح در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد در محافل علم
  ی ایدن  یو چالشها  ازهاین  یجوابگو  یفعل  ستمیدر حال حاضر بر آن قرار گرفته که س  ینالمللیب  یجامعه  ماعاست که اج
  دینشود، به سر نوشت »جامعه ملل« دجار خواهد گرد  دهیش یاند  یریتدب   ت،یوضع  نی ا  یو چنانچه برا  ستیامروز ن

که توجه   ستیخود ن  ی ملل متحد به خود  نسرنوشت سازما  نینکته مهم انگشت نهاد که ا  نیالزم است برا  نجایدر ا
است و تزلزل در عملکرد   نالدولیب همگان را جلب کرده، بلکه سازمان ملل متحد سمبل نظم حاکم بر جهان و روابط

 ن یاست که ا  یسازمان، معلول عوامل  یناتوان  گر،ید  انیخواهد بود به ب   ینالمللی از بنبست در روابط ب  یآن بازتاب
با معضالت  یدرمان نشوند، جامعه بشر  هک  یعوامل در صورت آنچه تصور م  یرا  از  ، روبهرو    شودیخطرناکتر 

اول و دوم    یبعد از جنگ جهان  تیامن  ی که شورا  یو کارکرد  یالملل  نیب  ی خواهند ساخت.با توجه به روند دادرس
چون موج   یشدن و موضوعات  یو تحوالت، جهان  دههایشدن پد  یالملل  نیبه روند ب  ت ی با عنا  نیدارد و همچن  یجهان

موجود مطابق    طیبا شرا  یادیتا حد ز  تیامن  یکارکرد شورا  رسدیو انفجار اطالعات؛ به نظر م  یچهارم انقالب صنعت
 ی کشورها و ملتها ازین ییپاسخگو دیجد اتیبا توجه به مقتض ستیبایو اصالحات دارد و م یبه بازنگر ازیو ن ستین

 ن یدر تأم  تیامن  یتحقق روابط عادالنه و منصفانه است.شورا  یبرا  ،یالملل  نیب  ادنه  نی شأن به ا  دیگوناگون باشد که ام
 ر یجهان را تحت تأث یاز کشورها یاریاول و دوم بس یدر حال توسعه ناتوان است ؛جنگ جهان یانتظارات کشورها

جنگ شدند؛   یانهایز ریدرگ زیبا محل مناقشه و جنگ داشتند ن زین ی ادیقرار داد و مناطق مختلف جهان که فاصله ز
نمونه کشور   یآنها شد. برا  ریبانگ یدو جنگ خانمانسوز گر   نیاز ا  یتبعات ناش  یالملل  نیو ب  یو معضالت منطقه ائ

 قسمت ییآن جدا نیاست ،دردناکتر دهیرا متقبل گرد اد یمشکالت ز یطرف  یما با وجود دور بودن از مرکز جنگ وب
حل مشکالت   یدر حال حاضر برا  تیامن  یکه شورا  یکار کرد  نیاست . بنابرا  ورندیخاک افغانستان تحت نام خط د

 میاست، حال آنکه شاهد هست  ییو اروپا  ییکایآمر  یعنی  ی غرب  یمعطوف به آن دوره و کشورها  شتریدارد ب  ی الملل  نیب
  شوند یم  رظاه  یو قدرت منطقها  رگذاریتأث  یو آلمان به عنوان کشورها  لیهمچون هند، برز  یمختلف  یهر دهه کشورها

با همه کشورها   یو خواهان برقرار ؛ در سالها  یصلح و برخورد عادالنه  اما نظِم جهان  یجهان هستند    یگذشته 
هم    7اجالس گروه    انیفرانسه در جر  سجمهوریآنطور که رئ  -غرب   یشده و هژمون  رییپساجنگ آشکارا دچار تغ

و متحدانش آنها را دستکم گرفته بودند.معلوم    کایبروز کردهاند که آمر  ایدر دن  یدیجد  یو قدرتها  دهیرس  انیبه پا  -تگف
و صلح    تیاز امن  یپاسدار  فهیاز ارکان سازمان ملل متحد است که وظ  یک یسازمان ملل متحد    تیامن  یاست که شورا

دارد؛ براساس منشور سازمان ملل متحد، تمام اعضا مطابق ، مقررات و اصول ملل متحد عمل    عهدهرا بر  یالملل  نیب
  ر یوجود حق وتو غ  لیدرست خود عمال به دل  ماتیتصم  یسازمان ملل متحد همواره در بعض  تیامن   یشورا  یکند، ول

 د یکند. اگرچه نبا  فایا  یالملل   نیت ب یحفظ صلح و امن  ینقش خود را به عنوان رکن اصل   تواندی و نم  شودیعادالنه فلج م
  یاریشد اما امروز به زعم بس  دهیبه اهداف خود ناد  یابیسازمان ملل متحد در دست  ی ها  تیمنکر موفق  یبه طور کل

  نیب  تیحفظ صلح و امن  یعنیهدف خود    نیبه مهم تر  یابیسازمان ملل متحد در دست  لگران،یاز کارشناسان و تحل
 ی ناکارآمد  دیرا با  یالملل  نینهاد ب  نیا  تیعلت عدم موفق  ایاست آ  ن یشود ا  یکه مطرح م  یناکام مانده است. سوال  یالملل
انحراف ارکان آن   دیبا  ایدانست  ی الملل نیب تیصلح و امن  یدولت ها و برقرار  نیب یهمکار  جادیارکان آن در ا یذات

  یدر مجمع عموم  سی جمهورسوئ  سیرئ  ا«سوماروگ  مونهتایاز اصول و اهداف آن را عامل شکست آن قلمداد کرد؟»س
در   م،یدان یسازمان را مقصر م نیا یاما وقت م،یانتقاد کن لیدل نیاز سازمان ملل به ا  میتوان یسازمان ملل گفت: ما م
سازمان ملل    را یز  م،یزن  یدرمورد خودمان حرف م  تیافزود: ما در واقع  یم؟ویگوئ  یسخن م  یواقع درمورد چه کس

  کجانبه یشوند.    یسازمان م  نیعضو هستند که مانع کار ا  یعضو است و اغلب کشورها  یرهاشده از کشو  لیتشک 
 ی که فضا  یتیدر چارچوب سازمان ملل متحد موقع  یالملل   نیب  یها  یمانع عدم تحقق همکار  نیبزرگتر   کا؛یآمر  یگر
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تاس  یالملل  نیب برا  سیزمان  متحد  ملل  نظ   یبرخ  یسازمان  ها  س  کای آمر  ریقدرت  ساختار  و    ازماندر  متحد  ملل 
از حق و  ن یا  یبرخوردار ابزار  تویکشور  به  امروز  پ  ی برا  یفراهم کرده  استفاده و  و    یمنافع شخص  شبردیسوء 

مداخله در امور    ،ییدارو  یها  میخودسرانه، تحر  یها   میتوسل به تحر  نیل شده است.همچنآن ها مبد  یگر  کجانبهی
آمدن   رونیو ب  یو سازمان صحت جهان  ونسکویچون    یمهم  یمللال  نیب  یکشورها، خروج از سازمان ها  ریسا  یداخل

الملل است؛ در واقع به    نیبا حقوق ب  ریاست که آشکارا مغا  یالملل  نیب  ینقض اصل همکار  یالملل  نیاز معاهدات ب
  2625دولت ها از جمله قطعنامه    انیم  یالملل  نیب  یبر لزوم حفظ همکار  یمتعدد مبن  ی الملل  نیاسناد ب  داتیرغم تاک

الملل ناظر به روابط دوستانه و   نیمربوط به اصول حقوق ب  هیسازمان ملل متحد تحت عنوان اعالم  یمجمع عموم
موجود   یکه کشورها را فارغ از تفاوت ها  ،یالدیم  1970اکتبر    24دولت ها مطابق منشور مصوب    انیم  یهمکار

 نیب  یثبات اقتصاد  لی تسه   نیو همچن  یالملل  نیب  تیآنها به حفظ صلح و امن  یو اجتماع  یاسیس  ،ینظام فرهنگ   انیم
در خروج   کایمتحده آمر  االتیا  کجانبهیوفق مقررات منشور فراخوانده، اقدامات    یربه همکا  یو رفاه همگان  یالملل

در جهت حل و فصل    یبر همکار  یکامالً بر خالف تعهد دولت ها وفق منشور مبن  یالملل  نیاز سازمانها و معاهدات ب
برخودار بوده   تی سازمان از معقول  نیجامعه شناسان ؛ فقط در صورت ا  دیاست.از د  یالملل  نیب  مسائلمشکالت و  

كشورها باشد.   یتمام  ندگانیبا حضور نما   یو اجرا در آن به دست مجمع عموم  یریمگی تواند كه قدرت تصم  یم
جهان  ملتها و مردم یحقوق همه دیباكه در آن  یبه عنوان سازمان توانیرا نم  اشیسازمان ملل متحد در ساختار كنون

رفتار   دینینمود. بب  یگردد، تلق  تیرعا  یافراد و جوامع بشر  یهمه  یبرا  یو حرمت انسان  اتیبراساس قبول حق ح
سازمان همگان روشن    نیوضعف ا  ینابسامن  قتیبه عراق در حق  كایآمر  ینظام  یحمله  ان یسازمان ملل متحد در جر

پنج كشور فاتح   میكه براساس تصم  ادیاست؛ بن   تیامن  یمتحد، در چنگ شورا  لدر سازمان مل  یكرد؛ قدرت اصل
 ی كه برا  ییتویشده و با حق و  جادیو سالح ا  هیدوم و براساس حق فتح و فاتح، قدرت و زور و سرما  یجنگ جهان

فراهم    انسازم  نیا  یاعضا  ریبر سا  ماتشانی نظرات و تصم  لیكشورها به ارمغان آورد، موجبات تحم   نیاز ا  كیهر  
  یدر سالها  دینیسازمان ملل. بب  یاست نه جلسه عموم  تیامن  یبدست شورا   یکه قدرت اصل  شودیم  دهیآورده شد. د

که در محکوم کردن    یبه اشغال عراق و افغانستان بوده،در حال  یتبخشیگذشته، محصول عمل سازمان ملل مشروع
  ه، یدارفور، رواندا، سور  نا،یو هرزگو  ایدر بوسن  سانار انممانعت از کشتار صدها هز  ،یستیونیصه  میرژ  یاشغالگر

که    زیحقوق بشر سازمان ملل ن  ونیسی منفعالنه تماشاگر خشونت بوده است.کم  گر،ی تکاندهنده د  دادیو دهها رو  منی
 یول  کندیو قطعنامه صادر م  هیانیکند، ب  جابیبزرگ ا  یکه منافع قدرتها  ییدر جا  داند،یخود را مدافع حقوق انسانها م

  مر«،ی.»جان مرشاگذردیاز آن م  یو به راحت  داندیاز خود م  لیرا دفاع اسرائ  نیفلسط  دفاعیکشتار زنان و کودکان ب 
 در  نالمللی مشهور روابط ب هپردازینظر
 

استفاده کرده از مجموع    لیاز انتقاد از اسرائ  یریجلوگ  یخود برا  یاز حق وتو  کایکه آمر  ینوشته تعداد دفعات  یمقالها
افراد وسازمانها مختلف   کایامر دینیبوده است. بب شتریخود ب یتویاز حق و  گریتمام دفعات استفاده چهار عضو دائم د

ل  کباریرا در جهان   ل  گری وروز د  سازدیم   میترور  اهیس  ست یشامل   ن یهم   یخارج ساخته وبخاطر گل رو  ستیاز 
 سازند یافغانستان ( را سرنگون م   تیاتخابات )برابر پوز چنه همان وضع  جهیحکومت که نت  کی  یحت  ستهایترور
سازمان ملل متحد   یعموم  ریخودشان بود!!! دب  هیهمان حکومت که مورد هما  سازندیآنرا مجبور به فرار م   زدنتیوپر
؛ ناتو وسازمان ملل در حل معضل افغانستان   کایکرد: آمر  انیب   نیچن  کیر کلمات دپلومات را د  کای:« امریاسامان»ن  نیا

است    کایآن امر  ی عامل اصل  ردیگ یکه در افغانستان امروز صورت م  انهیهر عمل وحش  ادیبن  نیناکام بودند!!!!!!!! برا
سالها به نقاط    نیحقوق دانان سازمان ملل در طول ا  دیاست ؛ بدون ترد  کیفرد سمبول  کیملل متحد    ی؛ سر منش
 نیاز کارشناسان بر ا  یاریهمه امروز بس  نی. با وجود اندی برده اند د وتالش کردند تا آنها رفع نما  ینظام پ  نیضعف ا

ناکام مانده   ینالمللیب  ت یحفظ صلح و امن  یعنی  ش،یهدف خو  نیبه مهمتر  یابیباورند که سازمان ملل متحد در دست
مملک جهان بوده است که متناسب با   تیاز جمله خواستهها و مطالبات اکثر  ، ینالمللیاست.منصفانه ساختن روابط ب

عادالنه   عیعرضه شده است. در واقع، توز  یمختلف گفتمان  یدر قالبها و چارچوبها  ،ینالمللی ب  طیحاکم بر مح  طیشرا
اصول ملل متحد گفته شده است که  ۵۳باشد.در بند اول ماده   دیهرنگاه با سازمان ملل متحد از  یلهایو پتانس تهایظرف
مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند    ایدولت    چ یخود از ه  فیکل و کارمندان ملل متحد در انجام وظا  ری"دب

شان به عنوان   تیموفع  یکه مناف  ی. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملرفتینخواهند پذ  یکرد و دستورات
را در    کایو طرف امر  ستین  نیموارد چن  اریخواهند کرد." با تاسف در بس  یباشد خوددار  یالملل  نیب   یرسم  نیمامور
سازمان هستند   نیا  یوفرانسه ؛اربابان اصل   سی؛انگل  کایبخصوص امر  تیامن  یشورا  یاصل   ی !!!اعضا  گردینظر م
درباره   تور«یستمان یدالی»م  گاهیدر پا  یادداشتیدر    یاس یمسائل س  لگری، تحل ( Ramzy Baroud )بارود  ی.رمز
متولدشده بعد از   یشده که منعکسکننده نظم جهان  یطراح  یبه گونها  تیامن  ی: »شوراسدینویم  تیوضع  نیا  لیدال

 ت یجنگ قرار گرفتند عضو  نیا  روزیپ  یکه در سو  ییاست: به آنها  یسادگ  نیدوم باشد. ماجرا به هم  یجنگ جهان
. صدراعظم  ستدیبا  ینالمللیکشور اجازه دارد مقابل اراده کل جامعه ب  کیاعطا شد که طبق آن    ییتویدائم و حق و

  ت یامن  یسازمان ملل گفت: شورا  یخود در مجمع عموم  یدر سخنران  (Angela Merkel)آلمان آنگال مرکل آلمان 
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تسلط بر    تیوقعرسد و اصالحات الزم است تا سازمان ملل در م  یبن بست مروشن به    ماتیاغلب در زمان تصم
  ی تواند فقط به اندازه اتحاد اعضا  ی سازمان ملل م  ان،یافزود: در پا  ی. وردیقرار گ  ۲۱در قرن    یجهان  ی چالش ها

 سیسازمان ملل متحد را تاس  1945دوم در سال    یفاتحان جنگ جهان  میدر با ال گفت  کهیخود موثر باشد«. همان طور
همواره در   گذرد،یسازمان م  نیکه از عمر ا  یسال  70  یکردند. ط  ذارآن واگ  یرا به عهده    تی صلح و امن  نیو تام

شروع شد و   2011منطقه از سال    نیکه در ا  انهیخاورم  یکرده است. تحوالت عرب  ینی نقش آفر  ایمنطقه غرب آس
  ی برقرار  یسازمان ملل را برا  یحضور جد  یتی بغرنج امن  تی کرد، تداوم وضع  دیمنطقه را تشد  یتی آشفته امن  تیوضع
سازمان    نیمنطقه نشان داده است که ا  ن یا  یعملکرد سازمان ملل در بحران ها   یساخت. سابقه    یضرور  ت،یامن

.  شودیم  دهیاز سازمان ملل د  نهیزم  ن یدر ا  اد یز  یاساس تناقضات عمل  ن یبر ا  باشد،یبزرگ م  یدنباله رو فرمان قدرتها
منافع    یکننده    نیسازمان جمع اضداد و تام   نیکه ا  تنشان داده اس  منیو    هیسور  یدر برخورد با بحرانها   نیهمچن
سازمان    ن ی. در واقع اکندیم  دایبزرگ معنا پ  یو نظر قدرتها  یبا را  وندیدر پ  تیبزرگ است و صلح و امن  یقدرتها
 ه و استفاد  نیبه اوکرا  هیحمله روس  دینی داشته باشد. بب  ت یامن  نیتام  یدر عرصه    ینقش مستقل  تواندی از کشورها نم  یجدا
  گر یخودش، بار د  هیسازمان ملل متحد عل   تیامن  یاز صدور قطعنامه در شورا  یریجلوگ  یکشور از حق وتو برا  نیا

  ی بزرگ نظام   یدر برابر قدرتها  یریادامه درگ  ایبروز جنگ    یبرا  یمانع  تواندی شورا نم  نیثابت کرد ساز و کار ا
پانزده درصد   یعنی؛  ا یژ یخرسون و زاپور وهانسک،چهار منطقه دونتسک، ل  نیپوت زدنت یجهان باشد. پر  یو هستها

کشور در اروپا   کیادغام خاک    نیدوم بزرگتر  یرا به کشور خود الحاق کرد که بعد از جنگ جهان  نیخاک اوکرا
 است.الحاق 

 
سازمان    یمحکوم شده است. سر منش  هیروس  کیاز متحدان نزد  یاریبس  ی و حت  یغرب  یمناطق به توسط کشورها  نیا

 نیکه اول میفصل اول منشور ملل متحد مبخوان کمیاقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد خواند . در ماده  نیملل، ا
  ی را به شورا  تیمامور  نیمنشور، ا  نیاست و فصل ششم و هفتم هم  ینالمللیب   تیهدف سازمان ملل، حفظ صلح و امن

آنها   فهیقرار دارد که وظ  یچندجانبه ناکارآمد  یدر مرکز سازمانها  تیامن  ی .بد بختانه که شوراکندیواگذار م  تیامن
شناختهشده    ینهتنها شامل اقدامها  دهایتهد  نیاست. ا  تیصلح و امن  هیعل  یجهان  یدهایتهد  ندهیاز گسترش فزآ  یریجلوگ
  یدهایتهد  گریبلکه د  دهد، یم  شیرا افزا  یجنگ هستها  دتریشد  یدهایو تهد  شودیم  نیاز نوع حمله به اوکرا  اوزکارانهتج
با    تیامن  یعملکرد شورا  وهیدر ش  یاساس  رییرو، تغ  نی. از اردیگ یدر برم  زیمدرن را ن  یاز تکنالوژ  یناش  یتیامن
 ی، سازمان ملل از نفوذ واثر گذار  نکهی .سخن کوتاه اشود یاحساس م  یمیدا  یاز اعضا   یک ی  ی امکان لغو حق وتو  هیارا
 ی راتییدچار تغ  ایمنسلک متنقل گردد. دن  ر یکشور غ  کی شود الزم است تا مقر سازمان ملل متحد به    رونیب   دیبا  کایامر
  یورهاکش  کهی. در حالکندیقرن گذشته عمل م  یها  وهیمتود وش  هیشده، اما سازمان ملل متحد مانند سابق بر پا  میعظ
  رات یهستند. اگر سازمان ملل متحد با تغ  یجهان  دینظم جد  یتهایسازمان بر اساس واقع  ن یخواهان اصالح ساختار ا  ایدن

 سازمان ملل متحد خواهد بود !!!!  انی پا یخود به معن نینسازد ؛ ا اری عصر وزمان حاضر خود را ع
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