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بررسی جایگاه حقوقی شوراي امنیت و حدود اختیارات و
صالحیت آن
سمانه شعبانی
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سمیه اخالقی
تاریخ پذیرش193 /11/11:

تاریخ دریافت1931/14/11:
چکیده:

شوراي امنیت یکی از ارگانهاي سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداري از صلح و امنیت
بین المللی را به عهده دارد .این اهمیت بدان دلیل است که شوراي امنیت قادر است ،تصممیما
الزم االجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضمو را متعهمد بمه اجمراي آن
نماید .با بررسی عملکرد شوراي امنیت درمییابیم که هرچند شورا ،ظاهراً در حدود اختیارا

و

ساختار موجود عمل کرده است ،ولی از رویکرد کلّی قطعنامه هاي شورا ،این امرآشکار میشمود
که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق
از مفاهیم کلیدي مانند صلح وامنیمت و تجماوز و مفماهیم حقمو بشردوسمتانه ،حقمو بشمر و
تروریسم ،دامنه و حدود اختیارا

شورا با ابهاما

و سوء برداشتهایی همراه بوده اسمت .از ایمن

رو ،حیطهي صالحیت شوراي امنیت ،فصول شش و هفت و هشمت و دوازده منشمور و شمرای
مذکور در مادهي  42و اختیارا ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشمور اسمت ،کمه
شمورا در اجمراي آن گماهی بما چالشمهایی مواجمه بموده اسمت .بررسمی حیطمه اختیمارا

و

صالحیتهاي شوراي امنیت با رویکردي جدید میتواند باعث تقویت نقمش شموراي امنیمت و
افزایش کارایی شورا در ایفاي وظایف خویش باشد.

واژگان کلیدي  :شوراي امنیت ،اختیارا شوراي امنیت ،صالحیت شوراي امنیت ،حفم صملح
وامنیت بین المللی.

دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل دانشگاه تهران (پردیس البرز)s.shabani1368@gmail.com -

 4دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقو بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی دامغان (نویسنده مسئول)-
s.akhlaghi1388@yahoo.com
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مقدمه
بر خالف انتظار بنیانگذاران سازمان ملل متحد به فاصلهي کوتاهی پس از تشکیل آن ،دسته
بنديها و رقابت ها جایگزین همکاري و مودّ

شد و نهایتاً به جنگ سردي انجامید که دهها

سال عمالً مانع تحقق اهداف منشور گردید .تضاد منافع دو ابر قدر

(آمریکا و شوروي) و

اقمار آنها در دوران جنگ سرد و حاکمیت نظام دوقطبی ،فعّالیّتهاي سازمان ملل متحد را به
طور اعم و شوراي امنیّت را به طور اخص ،کُند یا فلج کرد .در نتیجه شوراي امنیّت عمالً نقش
خود را به عنوان یک نهاد بین المللی (عهده دار حف صلح و امنیت بین المللی) از دست داد
و به عرصهاي دیپلماتیک براي تقابل دیدگاهها و تضاد منافع اعضاي دائم خود تبدیل شد؛
چنانکه از میان ارکان شش گانهي سازمان ملل متحد ،شوراي امنیت بیشترین سهم را از آثار
فلج کنندهي جنگ سرد داشت .این موضوع از یک سو متأثر از طبیعت حسّاس و پیچیدهي
مسائل مربوط به حف

صلح و امنیت بین المللی و از سوي دیگر ناشی از تضاد منافع

کشورهاي بزرگ دراستفاده از حق وتو ،توس

اعضاي دائم شورا براي سد کردن اقداما

رقبایشان بود .درحالی که مؤسّسین سازمان ملل ،حف صلح و امنیّت را بر عهده شوراي امنیت
نهاده و پذیرفته بودند تا بر تصمیما

این شورا گردن نهند تا این اُرگان به مثابه یک پلیس

عمل کند ،تا امنیت بین المللی حف شود.
مسئلهي بازنگري منشور ملل متّحد به طور کلی ،واصالح مقررا

راجع به شوراي امنیت

به طور خاص ،جهان را در ابتداي مرحله مهمّی قرار داده است .دگرگونیهاي سیاسی اخیر که
تأثیرا

قابل مالحظهاي در رواب بین المللی گذاشته ،تحوالتی را در نظام حقوقی بین المللی

ایجاب میکند .معیارهایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم براي تنظیم رواب بین المللی در
نظر گرفته شد دیگر با واقعیّا

امروز جهان همخوانی ندارد و جوابگوي نیازهاي جامعه

بینالمللی نیست .ازسوي دیگر منشور ملل متحد که یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی
است ومیتوان آن را نوع خاصّی از قانون اساسی براي جامعه بین المللی تلقّی نمود ،هر گونه
تغییر وتحول در آن مباحث بسیاري را در محافل بین المللی برانگیخته و به آغاز مذاکراتی
منجر گردید ،هرچند هنوز نتایج ملموسی را به بار نیاورده؛ اما دست کم موضع دولتها را تا
حدودي در این باره روشن ساخته است.
از این رو سواال

زیادي در رابطه با تغییر ساختار و صالحیت هایی شورا مطرح میشود

به طور مثال چه عواملی ضرور

بمازنمگري درساختار شموراي امنیمت را ایجاب میکند؟ آیا
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تغییر صالحیتهاي شورا به تضاد منافع اعضاي شورا منجر میشود؟ تحوال

سیاسی و

اقتصادي و اجتماعی جامعهي بین الملل نیز در شوراي امنیت تاثیر خواهد داشت؟ اما آنچه که
مسلم است این حقیقت است که با توجه به تغییرماهیّت مناسبا

نظام بین الملل ،ساختار

شوراي امنیّت نیازمند تغییر از بافت کنونی که میراث جنگ جهانی دوم بوده به شکلی نوین
است تا بتواند به اهداف منشورو نیازها و ضرورتهاي جدید در عرصه ي بین الملل پاسخ دهد.
جایگاه شوراي امنیت در منشورسازمان ملل
با خاتمه جنگ سرد قدر

تصمیم گیري شوراي امنیت از سال  5894به بعد افزایش

چشمگیري یافت .به تدریج اعضاي دائم شوراي امنیت ،درصدد برآمدند که به جاي نفی سازمان
ملل و تعقیب منافع خود درخارج از آن ،با پایبندي به اختیارا

و اعمال صالحیتهاي شوراي

امنیت در چهار چوب منشور ،به تقویت سازمان ملل بپردازند و در مواردي که شرای سیاسی
بین المللی اقتضا نماید از آن براي مشروعیت بخشیدن به اقداما

ناقض حقو بین الملل و

موازین عدالت خواهانه ،خود بهره برداري نمایند .هرچند که این استراتژي مانع از آن نگردید که
سازمان کماکان به انزوا کشیده شود( .شریف .)564 :5894،به هر حال تردیدي نیست که جهان
در حال تغییر است وشوراي امنیت نمی تواند خود را از تغییراتی که گریبان او را گرفته است،
مصون نگهدارد.
آیا سازمان ملل متحد میباید تنها به مسائل سیاسی بپردازد؟ یا اینکه صالحیت در مسائل
حقوقی را هم داشته باشد.در کنفرانس دمبارتن اوکس 5پیشنهاداتی در این باره مطرح شد ،که به
مجمع عمومی اختیار داده شود تا قواعد حقو بین الملل را که به تصویب شوراي امنیت
میرسد منتشر کند واجراي این قواعد براي اعضاي سازمان نیز اجباري گردد ،ولی این پیشنهاد
مورد قبول واقع نشد) .ذوالعین .)981 :5892،به منظور درك عملکرد شوراي امنیت ،قبل از هر
چیز تبیین ویژگیهاي آن ازاین لحاظ که داراي سرشت حقوقی و یا رویکردي سیاسی
است،حائز اهمیت است( .شریف .)88 :5892،الزم به ذکر است که بر خالف دولتها که داراي
حقو حاکمیتی کاملی براي خود میباشند ،سازمانهاي بین المللی و ارکان وابسته به آنها صرفاً
داراي آن اختیاراتی هستند که دولتهاي عضو به آنها اعطا نمودهاند ،بر اساس اصل تفویض
اختیارا

نیز این اختیارا

نامحدود نمیباشد ،بلکه محدود به آن شرایطی است که براي تحقق

Dumbarton Oaks.
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اهداف مندرج در معاهده موسس ضروري است .به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوري
کلی در خصوص اختیارا
حقو

و صالحیتهاي سازمانهاي بین المللی ایجاد نمائیم .به موجب

نهادهاي بین المللی ،سازمان ملل متحد نمونهاي از یک سازمان سنتی است.

(مارتین .)55-51 ،5886،به این مفهوم که سند موسس سازمان هیچ لطمهاي به حاکمیت
دولتهاي عضو وارد نمیسازد ،بلکه صرفاً یکسري محدودیتهایی را بر آزادي دولتها تحمیل
میکند و دکترین حقوقی به طور اجماع بر این امرتاکید می نمایند .بر این اساس آیا حوزهي
صالحیتی شوراي امنیت صرفاً فصول 54باشد؟ یا اینکه شورا می تواند از صالحیتهایی فراتر از
موارد مذکور در این فصول از جمله قانونگذاري برخوردارگردد؟ (سادا

میدانی.)586 :5881،

اینها سواالتی هستند که در ادامه به آنها پاسخ داده میشود .در پاسخ به سواال

مطرح شده

میتوان به قضیه نامیبیا استناد کرد که به موجب بند  4ماده  42منشور شوراي امنیت صرفاً داراي
اختیارا

ویژهاي براساس فصول  6،،،9،54میباشد ،اما دیوان بین المللی دادگستري این

دیدگاه را نپذیرفت و استدالل کرد که اختیارا

مشخص شوراي امنیت طبق برخی فصول

منشور مانع از این نیست که شورا داراي اختیارا

کلی در مسیر انجام مسئولیتهاي خود باشد.

البته این اختیارا

محدود به اصول و اهداف منشور بوده و خصوصاً اینکه ایجاد نیروهاي حاف

صلح شوراي امنیت نشان میدهد که این رکن محدود به موارد مذکور در بند  4مادهي 42نیست.
به همین دلیل آقاي باو

اختیارا

ویژه مندرج در بند4ماده  42را مستمسک توجیه عدول

شوراي امنیت از صالحیتهاي خود قرار میدهد( .شریف.)559-558 :5892،
رویکرد سیاسی شوراي امنیت در اعمال صالحیتهاي خود
شوراي امنیت با ورود به مسائل امنیت انسانی توانست به پشت مرز حاکمیمت دولتهما نفموذ
کند .ازآنجا که اهمیت شوراي امنیت رو به فزونی است ولی روشهاي تصمیم گیري منحصمر بمه
فرد شورا ،مبهم ،و گزینشی باقی مانده است و این نشان از سیاست زدگی این نهماد بمین المللمی
میباشد ،این مسئله نیز باعث نگرانی سازمان ملل متحد شده است .شاید با ورود نهاد هماي غیمر
دولتی به عرصهي اقداما

شوراي امنیت ازاین سیاست زدگی شورا کاسته شود ،ولی از آنجمائی

که حیطه ي مسائل امنیت بین المللی از حساسیت باالیی برخوردار است بعید به نظر میرسد که
اعضاي شوراي امنیت بخواهند که صالحیت خود در حوزههاي امنیتی را با نهاد هاي غیر دولتمی
سهیم کنند( .بایندر .)2 :4119،تحول در مفهوم تهدیدا

امنیتی ،شورا را بر آن داشت کمه دامنمه
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حدود اختیاراتش را از آنچه که در ماده  88منشور ،به منزله تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی
بود فراتر ازمفهوم جنگ در بین دولتها قلمداد کند .جنگهاي داخلی و بحرانهاي انسمانی ناشمی
از فقدان دولت مرکزي ،تروریسم بمین المللمی ،نقمض حقمو بشمر و کودتما علیمه رژیممهماي
دموکراتیک در این حیطه قرار می گیرند( .بایندر .)1 :4119،جهانی شدن حقو بشمر و تقویمت
هنجارهاي حقو بشر دوستانه در طول سی سال گذشته بدان معنی است کمه ایمن اصمول غالبماً
منجر به لغو قوانین سنتی عدم مداخله و منع توسل به زور میشود ،جدا از امنیت کشورها ،امنیت
انسان و نوع بشر به یک موضوع مهم در دسمتور کمار امنیمت بمین المللمی تبمدیل شمده اسمت.،

حاکمیت در حال حاضر به عنوان مسئولیت دولت در قبال شهروندان خود استنباط میشود ،ولی
با توجه به اصل مسئولیت حفاظت 5که توس همه کشورها در اجالس جهانی سازمان ملل متحد
در سال  4111تصویب شد ،اگر در نتیجه یک جنگ داخلی و شورش و سرکوب و یما فروپاشمی
حکومتی ،انسانها دچار آسیب جدي شوند این حق حاکمیت ممکن است نقض شود .این نشمان
می دهد که وظیفه پاسداري از حف صلح و امنیت بین المللی که توس شورا در قبال دولت هما
صور

میگرفته میتواند به افراد و گروها توسعه یابد ،شموراي امنیمت ایمن اقمداما

را بمراي

خاتمه به نقض حقو انسانی انجام میدهد.
این حقو ایجاد شده نیازمند این است که به وسیلهي سازمان هاي غیردولتمی نیمز بمه طمور
جدي مورد حمایت قرار گیرد ،کمه بمه نوبمه خمود تمرویج امنیمت بمین المللمی فراملمی اسمت.
(بایندر .)،-4119،6،همچنین از طرفی دیگر اجراي آراي دیوان بین المللی دادگستري به موجب
بند  4مادهي  82منشور ،بر عهده شوراي امنیت قرار دارد وچنانچمه یکمی از طمرفین پرونمده ،از
انجام تعهدا

ناشی از رأي صادره استنکاف ورزد ،طمرف دیگمر ممیتوانمد بمه شموراي امنیمت

شکایت نماید و شورا بر حسب ضرور اقدام به صدور توصیه یا اتخاذ هرگونه تصمیم خواهمد
نمود .اعطاي ضمانت اجرا به آراي دیوان از طریق شوراي امنیت سیاسی بمودن ماهیمت شمورا را
تقویت میکند .در بند دوم مادهي  82منشور دو وظیفه براي شورا درنظر گرفته است که متفاو
میباشد ،یکی توصیه ودیگر تصمیم به اقداما میباشد.
منشور به خاطر ماهیت مسئله در اجراي حکم دیوان ،شوراي امنیت را صالح تشمخیص داده
است ،زیرا یک حکم اگرچه حقوقی است ولی همین که اجرا نشود متعاقمب آن موجمب تیرگمی

Responsibility to Protect.
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رواب طرفین میشود ،به یک مسئلهي سیاسی تبدیل میگردد و درحیطمهي اختیمارا

شموراي

امنیت قرار میگیرد( .آقایی،58،1،شماره.)16 ،68
آقاي جنینگر 5رئیس دیوان بین المللی دادگستري در گمزارش سمال 5885خمود بمه مجممع
عمومی سازمان ملل میگوید " :همر اختالفمی در کنمار جنبمه هماي حقموقی کمم و بمیش داراي
جنبههاي سیاسی نیز میباشد برخی تصمیما

دیوان بین المللی دادگستري نیمز نتمایج سیاسمی،

وتبعا سوء به دنبال خواهد داشت ،از این رو ضمانت اجمراي آراي دیموان بمه شموراي امنیمت
سپرده شده است http://ghavanin.ir(" .آخرین بازدید51 :نوامبر.( 4151،
بند  4مادهي 82منشور ملل متحد ،شوراي امنیت را صراحتا به اقدام یا عمدم اقمدام در ممورد
اجراي احکام دیوان بین المللی دادگستري مجاز شناخته و با توجه به این اختیمارا

طبیعمی بمه

نظر میرسد که شوراي امنیت عوامل سیاسی را دراتخاذ تصمیم در نظر بگیمرد( .شمریف:5892،
 .)589این رو آقاي باو

ماهیت شورا را صرفاً حقوقی تحلیل نمیکند ،به همین لحماظ نمامبرده

ماهیت شوراي امنیت را نیمه حقوقی تحلیل مینماید و این تحلیل به خودي خود با ذا منشور
مطابقت دارد .مسئلهي دیگري که در رابطهي بین دیوان و شوراي امنیمت مطمرح ممیشمود ایمن
است که آیا دیوان میتواند قانونی بودن و اعتبار قطعنامههاي شوراي امنیت را با توجه بمه نقمش
خود در سیستم منشور بررسی کند؟ این سوال بعد از قطعنامه شوراي امنیت در رابطمه بما قضمیه
الکربی نمود بیشتري پیدا کرد .علی رغم این حقیقت که دیوان ارگان اصلی قضایی سازمان ململ
4

متحد است ولی طبق مادهي  84منشور به دیوان صالحیتی مشابه دادگاه هاي ملی قانون اساسمی

داده نشمده اسمت .بارهما گفتمه شمده اسمت کمه دیموان داراي اختیمارا بررسمی قضمایی و یما
صالحیتهاي مشابه دادگاههاي استینافی را بر روي ارگان هاي سیاسی سازمان ملل متحد ندارد.
رئیس اسوبل 8در آن زمان با بررسی تاریخچهي تهیه پیش نویس منشور و رویهي قضایی دیموان
بیمان داشمت " :دیموان اختیمارا

بررسمی قضمایی را در پرونمد الکربمی نخواهمد داشمت".

(مارتنزوك.)141 :5888،
تحت فصول 6و  ،منشور شورا تصمیماتی اتخاذ می کند ،ولی ایمن تصممیما

همیشمه بمر

پایهي قضاو حقوقی نیستند و از این رو ماهیت سیاسی هم دارند .به قول کلسن ":دشوار است
که بپذیریم منشور به شورا مسئولیت حف صلح و امنیت بین المللی را از طریق هر ابزاري کمه او

1

Geninger.
National Court Counstitutional.
3
Schwebe.
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صحیح تشخیص میدهد ،اعطا نمموده باشمد( ".کلسمن .)492 :5815،کلسمن معتقمد اسمت کمه
شوراي امنیت براي حف صلح وامنیت بین المللی به وجود آمده است اما مسمئلهي جمدي ایمن
است که آیا این تصمیم گیمري سیاسمی فمار از قیمودا

حقموقی اسمت؟ دیموان بمین المللمی

دادگستري روشن کرد که ماهیت سیاسی یک سازمان نمیتواند آن را از رعایت مفاد حقوقی کمه
معیاري براي قضاو

آن هستند و محدودیتهایی را در اختیارا آن ایجاد میکند معماف کنمد.

قاضممی جنینگممز 5هممم مشخصماَ بممه ایممن امممر در قضممیهي الکربممی اشمماره کممرده اسممت.
(اورخالشیویلی.)64 :4111،
اقدامات شبه قانونگذاري شوراي امنیت
انتقاد از تصمیما

سازمانهاي بین المللی اغلب به سمبب نقمض اصمول دموکراتیمک شمکل

میگیرد .در شوراي امنیت انتقاد از تصممیم گیمريهما ،در پرتمو اقمداما

شمبه قضمایی و شمبه

قانونگذاري اخیر شورا است .بارزترین این تصمیم گیريهمادر تصمویب قطعناممهي 58،8اممور
مالی تروریسم و قطعنامهي  5121توسعهي تسلیحا کشتارجمعی ،قطعنامه546،
تحریم افراد مظنون به امور تروریستی می باشد .در دو قطعنامهي ابتدایی ،شوراي امنیت یک
تعهد کلی را بر همهي دولتها در یک دورهي نامحدود تحمیل میکنمد ،در قطعناممهي سموم بما
ایجاد کمیتهي تحریم ،اختیارا

دادگاه مانندي را براي مسدود کمردن دارایمی افمراد و گروهماي

تروریستی درنظر میگیرد .برخی از منتقدان این پرسش را داشتهاند کمه آیما امپراطموري شموراي
امنیت در ایجاد قواعد حقوقی ،وسیلهاي براي تحمیل سلطهي حقو بمین الململ حماکم اسمت؟
شورا در صدد است به این نگرانیها پاسخ دهد؛ اما این نگرانمیهما از چنمان اهمیتمی برخموردار
بودهاند که شوراي امنیت کمیتههایی را تحت قطعنامه هاي5121 ،546،،58،8به وجمود آورده و
گامی در توسعهي حقو بین الملل برداشته است( .جانستون.)4،1 :4119،
شوراي امنیت با خاتمهي جنگ سرد ،نقشهاي جدید اعالنی واجرایی و تفسیري را پمذیرفت
که مستقیماً در حقو بین الملل تأثیرگذار بودند .در حالت تفسیري شورا با تغییرا

تدریجی ،با

مجوز مداخله براي اهداف بشر دوستانه در سومالی و بوسنی ،تعریف جدیدي از مفهموم تهدیمد
علیه صلح در معنی مماده  88منشمور ،را ارائمه کمرد( .جانسمتون . )4،1 :4119،همچنمین شمورا
تعهدا گستردهاي را بر عرا پس از جنگ خلیج فارس در سال5885تحمیل کمرد امما در سمال

Jenninges.
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 4114دولت آمریکا تالش میکند که نشان دهد حق دفاع مشروع پیشگیرانه خود را اعمال کمرده
است ،که البته در خود این تعبیر نوعی تعارض نهفته است؛ زیرا حمله به یک کشمور واشمغال آن
به عنوان دفاع پیشگیرانه در حقو بین الملل معنی نداردwww.comw.org/qdr/fultext/nss,( .

آخرین بازدید56:آگوست .(4118تنها مبناي ممکن براي توجیه حقوقی اشغال عرا  ،قطعناممهي
 5225شوراي امنیت بود که عرا تعهد به خلع سالح مندرج در قطعنامه  6،9را نقض کرده کمه
مجوزي براي حملهي مشروع و قانونی کشورهاي ائتالف بوده است( .وجوود.)491 :5889،
شوراي امنیت در نقش اجرایی خود محاکم کیفري در یوگوسالوي سابق و روآنمدا ایجماد و
غیر مستقیم حقو جدیدي را به وجود آورد .در نقش اعالمی خود قطعنامهاي در مورد مبارزه با
ایدز در سال  4111تصویب کرد که اگر از اپیدمی ایدز ممانعت وجلوگیري نشمود ممکمن اسمت
خطري را براي ثبا و امنیت بین المللی به وجود آورد .اگرچه این ابتکارا واین اقداما

واقعاً

یک قانونگذاري نیست ،ولی به هر حال هر یک از آنها پاسخی به یک بحران خماص بموده ولمی
تعهدي الزام آور را بر دولتها تحمیل نکرده است .ولی دو قطعناممهي  5121،58،8متفماو

از

قطعنامههاي قبلی هستند ،چرا که این دو قطعنامهي حقوقی را بمراي هممهي دولتهما در حموزهي
مسائل امنیتی ایجاد کردند این قطعنامه ها به واسطهي شوك ناشی از حادثه ي  55سپتامبر مفهوم
گسترده اي از امنیت بین المللی را ایجاد کرد ،که حقو بین الملل سنّتی نمیتواند بما چالشمهاي
جدید مانند مقابله با تروریسم مواجه شود .با بررسی مذاکرا و اجراي قطعنامههماي  5121همر
دو قطعنامه راهکارهایی را به شورا در برخورد با بحران ها ارائمه کمرده اسمت( .وجموود:5889،
 .)498ولی براي نظار

بر اجراي قطعنامه کمیته ي حاصل از قطعنامهي  5121فاقد یک هیمأ
5

اجرایی منسجم )سی تی اي دي( بود ،ایمن هیما مجموعمه اي از  41متخصصمی اسمت کمه
وظیفه دارند در تصمیم گیریهاي سیاسی و استراتژیک کمیتهي ضد تروریسم به آن کممک کننمد.
اما کمیته میتوانست از متخصصان مناسب در موارد مقتضی دعو

به عمل آورد ،شوراي امنیت

براي اینکه بتواند در موارد مقتضی ،اقدام سمریع و مموثّر و مطمئنمی انجمام دهمد تئموري اصمول
دموکراسی مبتنی بر مشور

و تأمل را مطرح میکند ،یعنی گاهی تصمیم گیریهاي کلی سیاسمی،

موفقیت آمیز و بهتر از رأي گیري وچانه زنیهاي همراه با استدالهاي منطقی است هر چنمد کمه
این امر به جایگاه حقوقی شورا لطمه خواهد زد ولی امري اجتناب ناپمذیر اسمت .در حمالی کمه

Counter-terrorism executive directorate,(CTED).
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مشور در شوراي امنیت جنبهي سیاسی زیادي به خود گرفته ،ولی تصمیماتی از ایمن قبیمل بمه
طور فزاینده رخ داده است.
آقاي یان جان ستون  5ادعا میکند ”که مشور

منطقی ممی توانمد چشمم انمداز تصممیما

ماهوي شورا را بهبود بخشد ،در صورتی که زمانی این امر غیر ممکن و شورا در تصممیم گیمري
ناموفق بود( “.جانستون.)4،6 :4119،
اقدامات شبه قضایی شوراي امنیت
یکی دیگر از تبعا پذیرش ماهیت منحصراً حقوقی شموراي امنیمت ،قبمول صمالحیت ایمن
شورا در حل وفصل اختالفاتی است که در آنجا مطرح می شود ،حل و فصل اختالفما

در همر

نهاد حقوقی مستلزم آن است که به بررسی ریشهاي و ماهوي اختالف و حکم قطعی در موردآنها
بپردازد .قواعدي از قبیل اعتبار امر مختومه و فمرا دادرس کمه منمتج از رسمیدگی مماهوي نهماد
حقوقی به پرونده هاي ارجاعی می باشد ،اوصاف رسیدگی ماهوي را که ویژگی هر نهاد حقوقی
است را تبیین میکند .آیا رسیدگیهماي شموراي امنیمت نیمز از ایمن ویژگمی برخموردار اسمت؟
(شریف.)548 :5892،
چکیدهي فصل ،منشور حاکی از این است که شوراي امنیت می تواند کشموري کمه قواعمد
حسن همجواري یا نظام حاکم بر زیست بین المللی را نقض نموده را تنبیه نماید .همان گونه که
روشن است صحبت از نقض قواعد و مقررا و مجازا در میان ممیباشمد .بمه عبمار دیگمر
شوراي امنیت ابتدا تحقّق تخلّف از اموري که منشورآنها را نهی کرده اسمت احمراز و سمپس بمر
اساس بررسیهاي به عمل آمده ،متخلّف را مجازا
هیأ

مینماید .با این توصیف شوراي امنیمت در

یک محکمهي کیفري معرفی میگردد .قبل از اتّخاذ تصمیم شورا در این ممورد کمه عممل

نامشروع دولت خاطی از مصادیق تهدید علیه صلح ،نقض صملح و یما عممل تجماوز بموده  ،بمه
بررسی موضوع پرداخته و نسبت به آن باید قضاو

نماید ،پس میتوان گفت که شوراي امنیمت

نهاد دادگاه مانندي است که به جرائم دولتها رسیدگی نموده و حکم صادر ممیکنمد و احکمام او
ضمانت اجراي کافی دارد .عدم توصف شوراي امنیمت بمه عنموان یمک مرجمع قضمایی ،انجمام
رسیدگی ماهوي به مسائل رادر یک مرجع مورد تردید قرار میدهد ،زیمرا رسمیدگی مماهوي در
شأن یک مرجع قضایی است .پرفسور دوپوئی علت نامعین بمودن جزئیما

صمالحیت شموراي

امنیت در امور قضایی را ناشی از فصل  ،منشور میداند ،زیرا کل جامعه بین المللی در خصوص
Ian Johnstone.
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حدود دقیق قلمرواعمال تدابیر فصل هفتم و مفهوم موسع منع توسمل بمه زور ،هنموز بمه توافمق
بتوان گفت اگر براي شوراي امنیت ماهیمت

نرسیده است( .شریف .)541 :5892،شاید به جرأ

یک دادگاه واقعی را نتوان متصور بود ولی می توان شوراي امنیت را به عنموان یمک مجموعمهي
شبه قضایی در نظر گرفت به طورمثال :در قطعنامهي  6،9شورا ،عرا را مسئول خسمار هماي
مالی و در نتیجه مسئول تهاجم آن کشور به کویت دانست و اعالم کرد که عرا بایمد بمه حمدود
مرزي که در خالصهي مذاکرا  5868پذیرفته شده احترام بگذارد .این اظهار عقیده هاي رسمی
شورا نمونه هایی از تصمیم گیريهاي حقوقی است که معموالً شمورا ،رادر مسمند یمک دادگماه
مطرح خواهد کرد( .جانستون.)482 :4119،
تاثیر فرایندهاي تصمیم گیري در تغییر اقتدار شورا
دانشمندان رواب بین الملل خردگرا 5شورا را اصوالً به عنوان یک میدان درگیمري قمدرتهاي
بزرگ میپنداشتند در حالی که دانشمندان رواب بین الملل ساختارگرا 4شورا را بمه عنموان یمک
میدان مهم براي بحث و منازعه برهنجارها و مشروعیت رفتارهاي بین المللی تلقّمی ممیکردنمد.
شورا به واسطهي فلسفه وجودي اش به راحتی نمیتواند خودش را با الگوهاي مرسوم نهادهماي
بین المللی دیگر تطبیق دهد ،چرا که شورا مجبور است هم به اصمول حقمو بمین الململ و همم
اساسنامه سازمان ملل پاي بند باشد .الگوهاي اقتمدار شموراي امنیمت بمه طورمشمهود بما برناممه
تصمیمگیریهاي داخلی آن ارتباط دارد .با ورود اعضاي جدید به شورا فرآیند تصمیم گیري شورا
و معیار تصمیم گیري تغییر خواهد کرد ،درنتیجه تأثیراتی را در نهاد مربوطه خواهمد گذاشمت و
حتی به تغییر الگوهاي اقتداري سازمان ملل منجر خواهمد شمد( .گرینمگ .)54 :4155،شموراي
امنیت ،در فرایند تصمیمگیريهاي خود به طور فزاینمدهي کمیتمه هماي فرعمی زیمادي را بمراي
پشتیبانی از رژیمهاي تحریم 8ایجاد کرده است .این رژیمها ساختارهاي اعمال قدر

مرکّبمی را

ایجاد کرده که به طور کلی براي نظار دائمی و تصمیمگیري آیندهي کمیتههاي تحریم ضروري
است که کشورهایی خارج از اعضاي شوراي امنیت نیز در آن فعالیت میکنند.
شورا براي اجتناب از مشکال مشهود ارگانهاي اصلی در تفویض اختیارا تصممیم گیمري
خود به دبیر خانهي سازمان ملل متحد ،اقدام به ایجاد کمیتههاي فرعی کرده است .تفویض چنین

Rationalist International Relations(IR) Scholars.
Constructivist IR Scholars.
Sanction Regime.
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اختیارا تصمیم گیري به کمیتههاي فرعی مطابق بما مماده  48منشمور سمازمان ململ اسمت کمه
ریسک پذیري کمتري را نشان میدهد .معموالً این کمیته هاي فرعی نقشهاي تصمیم گیري مهمی
را در رابطه با سیستم مجازاتهاي خاص به دست میآورند .به طور مثال :کمیتمه هماي فرعمی بما
وارد و خارج کردن افراد مظنون به عملیا تروریستی و حامیان تروریست در مورد نقض حقو
بشر دوستانه ،خود تصمیم گیري میکنند( .گرینگ.)54 :4155،
سیاست کمیتههاي فرعی تصمیم گیري بر اساس معیار خواهد بود .این گونه در کنار اعضاي
شورا ،کشورهاي صالحیت دار هم بدون سهمی در شورا می توانند در تصمیم گیمري هما مموثَر
واقع شوند ،به خاطر اینکه این کشورهاي بی طرف هیچ گونه منافع ذاتی در تخطَی از معیارها را
نخواهند داشت .معیارهاي تصممیم گیمريهماي المزام آور ،یمک منبمع غنمی و مموثَر در فرآینمد
تصمیمگیري می باشد .از آنجایی که هر زیر مجموعه اي مطابق بما معیارانتخمابی خمودش عممل
مممیکنممد تصمممیم نهممایی نتیجممهاي از ترکیممب تمممام معیارهمماي انتخممابی مربوطممه اسممت.
(گرینگ .)52 :4155،یکی از مهمترین حوزه هاي اعممال قمدر

شموراي امنیمت کمیتمه رژیمم

تحریمهاي عرا از سال  5881تا 4118بود ،کمیته تحریم هاي عرا  5شمامل چنمدین کمیتمه بما
صالحیت تصمیم گیري بود ،که کمیتهي  665ناشی از قطعنامهاي بما هممین نمام بمود ،قطعناممه
مذکور که تحت فصل هفت منشور صور

گرفت ،رژیم تحریم ها را تا سیزده سال بعد ازسمال

 5885حف کرد و شورا مطمئن بود که عرا تسلیم آتش بس شورا بوده اسمت .ایجماد کمیتمهي
تحریم هاي عرا تفاو کارکردي را ،براي ساختار تصمیم گیري سمازمانی ارائمه داد .در نتیجمه
این کمیته به یک ارگان سیاسی تبدیل شد ،اگرچه که کمیته به عنوان یک ابزار کنتمرل بمه وجمود
آمده بود ،ولی کمیتهي تحریم هاي عرا سریعاً با تقاضاي گسترده براي تصمیما

فرعی به یک

ارگان تصمیم گیري مهم تبدیل شد ،حتی گاهی تقاضاهاي براي تفسیر قطعنامه هاي شمورا از آن
صور می گرفت .در نتیجه شورا توانست با تکیه بر این کمیته هاي فرعی به طور مشهودي بمه
آزادي عمل بیشتري دست یابد وانتظارا

غیر رسمی را در ساختار سازمان منعکس کرد .کمیتمه

به معیار دقیقی براي تصمیماتش نیازمند بود ،فقدان معیار رسمی ،کمیته را از تمرکز قابمل قبمولی
براي تصمیم گیري در یک مورد خاص محروم میکرد واجازه میداد کمه اعضماي اصملی شمورا
قدر خود را اعمال کنند .وقتی ثابت شد که کمیته در تعیین معیارهاي ممورد پمذیرش اکثریمت
ناتوان است واین انتظار میرفت که این شرای به بن بست منجر شمود ،فرآینمد تصممیم گیمري
Iraq Sanction Committee(ISC).
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کمیتههاي فرعی که از آن به عنوان دکترین تصمیم گیمري سمازمانی تحمت فشمار نمام بمردهانمد
توانست خود را به عنوان یک موضوع جدید در روشهاي تصمیم گیري شوراي امنیمت مطمرح
کند .مثالً در ابتدا کمیته مجبور بود مفهوم دقیق شرای بشر دوستانه را تعیین کند ،ولی با رویکرد
جدید تغییردر مفهوم شرای بشردوستانه صور

گرفت ،ایمن دکتمرین جدیمد تصممیم گیمري،

منطق تصمیم گیري اعضاي شورا را نیز تغییر داد( .گرینگ.)5، :4155،
اعمال صالحیت شوراي امنیت
وظایف شوراي امنیت در مواد  42تا  46منشور مشخص گردیده ولی اختیمارا

مخصموص

براي انجام وظایف محوله به شوراي امنیت در فصول  6،54ارائه شمده اسمت .طبمق ممادهي 42
منشور شوراي امنیت  6 ، ،،9 ،مسوولیت اولیه حف صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است.
(موسیزاده ،کوهی .)8، :5898،شوراي امنیت در اجراي وظایف اصلی خود به دو طریمق عممل
میکند:
 - 5مداخله مسالمت آمیز :بر اساس فصل شش منشور شوراي امنیت با شیوه هاي مسالمتآمیز
به حل اختالفاتی می پردازد که احتمال میرود حف صلح و امنیت بمین المللمی را بمه مخماطره
بیاندازد.

 - 4مداخلهي قهر آمیز :بعد ازشکست مرحلهي اول شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم منشور
به اقداما

نظامی و قهرآمیز روي می آورد .الزم به ذکر است که شوراي امنیمت همچنمین طبمق

منشور ملل متحد داراي اختیارا انحصاري و مشترك در اجراي وظایف خود میباشد .شموراي
امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مرکز مهمی براي حل و فصمل اختالفما
بین المللی است و هر مسئله اي که به صلح وامنیت بمین المللمی مربموط باشمد شموراي امنیمت
میتواند در این زمینه اقداما

الزم را انجام دهد .بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد شوراي

امنیت می تواند تنها از طریق شیوه هاي مسالمت آمیز اقمدام نمایمد .شموراي امنیمت بمر اسماس
فصل  6و  ،صالحیت ارائه هر گونه توصیه و پیشنهاد و اقدامی را دارد .روش حل مسالمت آمیز
اختالفا

بر پایه ي این تئوري است که دولتها حق و وظیفه دارند که اختالفا

بین خود را با

توافق حل و فصل کنند و شورا نمیتواند اختالفاتشان را حل و فصل کند فق میتواند تشمویق
و یا توصیه کند .به طور کلی فصل  6بر حق حاکمیت دولت ها براي حل و فصل اختالفاتشان به
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روش خود تأکید میکنمد و ایمن تاکیمد بمر همر تفسمیري از مفماد منشمور بمراي حمل و فصمل
مسالمتآمیز باید حاکم باشد( .ایگلتون. )158 :5826،
در مقایسهي فصل 6منشور ،اختیارا

شوراي امنیت بر پایهي فصل  ،،شورا منفعل تر است.

شاید در مواد فصل  6منشور تعهدي بر دولتها تحمیل نمیشمود امما دولتهما ملمزم بمه رعایمت و
احترام به حقو بین الملل هستند و باید از این حیث در حل و فصل مسا لمت آمیمز اختالفما
بین خودشان کوشا باشند .پس از ارجاع اختالفا بین المللی توس مقاما وارکمان صمالحیت
دار به شوراي امنیت ،شوراي امنیت با اکثریت  8رأي مانند تصمیما
تصمیم می گیرد که حل وفصل این اختالفا

تشریفاتی بدون حمق وتمو

را در دستور کار قرار دهد یاخیر .به عبار

دیگمر

ارجاع هر گونه اختالف بین المللی به طور خودکار در دستورکار شورا قرار نمی گیرد ،مگر اینکه
شرط ذکر شده تحقق پیدا کند .این تصمیم ربطی به صالحیت شورا ندارد و شاید شمورا پمس از
قرار دادن مسئله در دستور کار خود به این نتیجه برسد که اختالف مزبور یک اختالف بین المللی
نیست و در نتیجه با عنایت به بند هفتم ماده که مسمائل داخلمی کشمورها را از صمالحیت شمورا
خارج میکند رسیدگی به آن اختالف را در صالحیت شورا نداند.
شورا می توانمد روشمهاي مناسمب را بمراي طمرفین اخمتالف توصمیه کنمد ودر ایمن ممورد
محدودیتی ندارد مانند :جنگ داخلی لبنان ،تجماوز عمرا بمه کویمت ،در ممواردي همم بمه حمل
اخمتالف از طریمق دیموان بمین المللمی دادگسمتري توصمیه کمرده اسمت ماننمد :قضمیه کانمال
کورفو(.موسی زاده،کوهی .)91 :5898،به طور مثال در قضیهي بین ایران و شوروي وقتی رئمیس
شورا خواست که این موضوع در دستور کار شورا قرار بگیرد آقاي ویشینسکی 5سوالی را مطمرح
کرد که
"آیا این کار به این معنی است که بحث در این موضوع ماهوي است و باید توس شمورا در
این باره بحث شود؟ "رئیس شورا اعالم کرد کمه اگمر بپمذیریم کمه اختالفمی وجمود دارد دیگمر
شوروي قادر به رأي نخواهد بود چرا که در صور

بروز اختالف طرفین اختالف از رأي در آن

مورد محروم هستند .این نکته خیلی مهم است که آیا اصالً اختالفی وجود دارد یا نه چرا که اگمر
اختالفی باشد ممکن است به اصطکاك و نقض صلح و یا تجاوز منجمر شمود و صملح و امنیمت
بین المللی را به خطر اندازد در غیر این صور همه چیز براي شورا منتفی است .حمال شماید از

Vishinsky.
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فحواي مادهي 81و یا تفسیر مادهي  82چنین استنباط شود که شمورا ملمزم بمه رسمیدگی اسمت.
(ایگلتون. )148 :5826،
ولی باید اذعان داشت که دست شوراي امنیت در تشخیص ماهیت این نوع اختالفا

که آیا

تهدیدي براي نقض صلح هستند یا نه باز است .این جایی است که میتواند باعث بروز چمالش
در بحث اختیارا
اظهارا

شوراي امنیت در فصل  6منشمور باشمد .در صمحت وجمود اخمتالف ،فقم

یک کشور کفایت نمیکند شورا هم باید تأیید کند که یک اخمتالف وجمود دارد .ولمی

بازهم اختالف به خود کشورها واگذار می شود که با هر روشی که خواستند براي حمل و فصمل
آن اختالف اقدام کنند .تحت مادهي 42این نقش بر عهده شورا گذاشته شده اسمت و یمک نقمش
سیاسی اولیه براي حف صملح و امنیمت بمین المللمی بمراي شمورا در نظمر گرفتمه شمده اسمت.
(ایگلتون .)14، :5826،با توجه به اینکه حف صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسوولیت اولیه
به عهده شوراي امنیت گذارده شده است توسل به اقداما

قهري را بایمد مهمتمرین ابمزار بمراي

برقراري صلح جهانی تلقی کرد .در واقع اهداف منشور سازمان ملل متحمد بما اجمراي مقمررا
فصل هفتم مواد  88تا  15و خصوصاً مواد  21و  25آن تحقَق می یابمد ،تصممیماتی کمه شموراي
امنیت در این خصوص اتَخاذ می کند براي کلیه دولت هاي عضو و غیر عضو ملل متحد الزامآور
است( .موسیزاده،کوهی .)88 :5898،اقداماتی که شوراي امنیت بمر اسماس فصمل هفمتم انجمام
میدهد ،شورا را به یک مرجع منحصر به فرد در ساختار سیسمتم بمین المللمی تبمدیل ممیکنمد،
افزایش چشمگیر قطعنامههایی که براساس فصل هفتم منشور تصویب شده است از سمال 5881
به بعد بیشتر از تعداد کل قطعنامه هاي فصل هفتم براي کل دورهي حیا

شوراي امنیمت اسمت

این حاکی از آن است که تعداد قطعنامه ها از لحاظ کمی افزایش یافته ولی از لحاظ کیفی کاهش
داشته است( .جانسمون . )51 :4119،بما توجمه بمه ممذاکرا
مندرجا

اولیمه در خصموص ممادهي  88و

موجود در کارهماي مقمد مماتی  5منشمور ،قصمد تمدوین کننمدگان منشمور شناسمایی

صالحیت انحصاري و گسترده با امکان تفسیر موسع در زمینهي اعمال تحریمها و مجازا

ها به

شوراي امنیت بوده است.

Travaux preparatoris.

1
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پیش شرطهاي اجراي مادهي 93
حف صلح و امنیت بین المللی مندرج در بند  5مادهي  5منشور بیانگر این مفهوم اسمت کمه
مهمترین هدف سازمان ملل در فصلی پیش بینمی شمده اسمت کمه بمه حفم و برقمراري صملح
اختصاص دارد که همانا فصل هفتم منشور می باشد .مفهوم صلح می تواند به دو گونه مضمیق و
موسع مورد تعریف قرار گیرد .به هر حال تعریف مفهوم صلح متضمن عدم به کارگیري توسل به
زور بین دولتها ست ،چنین تفسیر موسعی را میتوان در بند  4ماده 5منشورنیز مشاهده کرد.

تهدید علیه صلح

1

مبسوط ترین وگنگ ترین مفهوم مورد استفاده در ماده 88منشور که طبعاً براي حف صملح و
امنیت بین المللی بسیار اساسی می باشد ،همانا مفهوم تهدید علیه صلح است .باید متذکر گردید
که ارتباط مفهوم تهدید علیه صلح با مفهوم به مخاطره انداختن 4صلح و امنیمت بمین المللمی کمه
درموارد 82و  89منشورفصل ششم آمده است مشخص نیست .طبق مواد  82و  8،منشمور بایمد
مشخص گردد که ادامهي یک اختالف 8یا وضعیت میتواند حف صلح و امنیت بمین المللمی را
به مخاطره اندازد ،درحالی که مادهي  88تهدید علیه صلح را یکی از مبانی اجراي مقرَرا

فصل

هفتم می داند.
شوراي امنیت درقطعنامه هاي متعدد خود به تهدید علیه صلح و یا به مخاطره انداختن صملح
اشاره کرده است اما در این قطعنامه ها تعریف مشخص و متمایز کنندهاي از این دو مفهوم ارائمه
نداده است .شورا همچنین به این امر تأکید داشت که خشونتهماي گسمترده و فجیمع در داخمل
یک کشور را در زمرهي تهدید علیه صلح قلممداد نمایمد .ماننمد :وضمعیت در سمومالی در سمال
 5888مصداقی از این نمونه بود .از قطعنامه هاي فو الذکر چنین استنباط می گردید که مفهموم
تهدید علیه صلح میتواند به طور گسترده اي مورد تفسیر موسع قرار گیرد خصوصماً زممانی کمه
اعضاي شورا به اتفَا نظر برسمند .شمایان ذکمر اسمت کمه در ممواردي نقمض مقمررا

حقمو

بین الملل که مستلزم اقدام متقابل نظامی است بمه عنموان تهدیمد علیمه صملح عنموان شمده انمد.
(موسیزاده،کوهی .)511 :5898،گاهی شوراي امنیت فق بمه مماده ي  88اشماره کمرده بمدون
توسل به اقداماتی الزام آور بعنوان مثال :قطعنامه 51،9که در آن شوراي امنیت با توجه بمه میمزان
1

Threat to the peace.
Endangering.
3
Dispute .
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بحران انسانی موجود در شر زئیر آن را به منزلهي تهدید براي صلح و امنیمت در منطقمه اعمالم
کرد .در این راستا از پیشنهاد دبیر کل براي یک نیروي چند ملیتَی اسمتقبال شمد امما همیچ گونمه
تصمیم گیري با رجوع به فصل هفتم صور نگرفمت .از فحمواي مماده ي  88اینگونمه اسمتنباط
میشود که قبل از انجام هر اقدامی در باب فصل هفتم منشور بایمد ضمرور ممادهي 88در نظمر
گرفته شود( .جانسون.)4 :4119،
نقض صلح

1

نقض صلح هنگامی رخ میدهد که مخاصما

بین واحدهاي نظمامی دو دولمت آغماز شمده

باشد ،هر چند که مخاصما سریعاً درجهت شکست یکی ازطرفهاي منازعه خاتمه یافتمه باشمد.
شوراي امنیت به موجب قطعنامه  114مورخ  8آوریل  5894تصمرف جزایمر فالکلنمد مالوینماس
توس آرژانتین را نقض صلح اعالم کرد .شوراي امنیت اقداما قهري توس یا علیه یک دولمت
مستقل دوفاکتو مانند حمله کره شمالی در سال  5811به کره جنموبی بمه موجمب قطعناممهي 94
اقدامی نقض صلح تلقی کرد .شوراي امنیت اعالم می کند که ترور یک فرد مانند رفیمق حریمري
وعدم وجود حکومت دموکراتیک در کشوري مثل :هائیتی ،صلح و امنیمت را بمه خطمر انداختمه
است .عدم همکاري دولت لیبی با شورا درمحکومیت تروریسم و بخصوص عدم همکماري ایمن
کشور در اجراي کامل قطعنامهي ،85در سال 5888تهدیدي علیمه صملح و امنیمت بمین المللمی
است .گسترش سالحهاي هستهاي ،شیمیایی و بیولوژیکی همچنین تهدیدي علیه صلح و امنیمت
بین المللی محسوب میشوند بنابراین ،مالحظه میشود که مفهوم صلح از ابتداي تشکیل سمازمان
ملل تاکنون چقدر گسترش یافته است که یکی از دالیل آن ،امکانی است که بمه شموراي امنیمت
داده شده تا تفسیر موسعی از ممواد منشمور ململ متحمد ،بمه ویمژه فصمل هفمتم بمه عممل آورد.
( http://www.lawstudy.irآخرین بازدید 49:مهر .)5899
تجاوز

5

تجاوز متضمن به کارگیري مستقیم یا غیر مستقیم زور است هر چند که همواره توأم با نقض
صلح باشد .به هنگام تدوین منشور ملل متحد ،بسیاري از دولتها عقیده داشمتند کمه منشمور بایمد
شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد( .موسیزاده،کوهی .)559 :5898،آنچمه جالمب
Breach of Peace.
Aggression.

1
2
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به نظر میرسد این است که در منشور ملل متحد هیچ تعریفی از تجاوز وجود ندارد و ظاهراً بمه
این دلیل است که دست شوراي امنیت کامالً باز باشد تا هروضعیتی را کمه خمود صمالح بدانمد،
تجاوز اعالم کند .جالبتر آنکه تا کنون که شوراي امنیت بیش از 5،11قطعنامه صادر کمرده اسمت
درهیچ کدام ،حالت تجاوز را احراز نکرده است .به عبارتی ما در هیچ یک از وضمعیتهاي ایجماد
شده میان دولتها حتی در شدیدترین جنگها مثل جنگ تحمیلی عرا علیه کشورعزیزمان ایران ،یا
حملهي عرا به خاك کویت ،شوراي امنیت عمل تجاوز را اعالم نکمرده اسمت .یکمی از دالیمل
عمدهي آن نقض صلح و یا تهدید علیه صلح این است کمه اگمر دولتمی را متجماوز اعمالم کنمد،
اعادهي صلح با چنین وضعیتی دیگر غیر ممکن خواهد بود .چون دولتی که متجاوز شناخته شده
است ،مطمئن میشود که دیگر حمله ي نظامی شوراي امنیمت قطعمی خواهمد بمود و همیچ گماه
حاضر نخواهد بود که به دستورا شورا عمل کند و تا حمد امکمان در صمدد مقاوممت ومبمارزه
برخواهدآمد .نکتهي دیگري که میتوان از این ماده استناد کرد این است که با توجه بمه تغییراتمی
که ما در مفهوم صلح و امنیت شاهد بودهایم شاید روزي برسمد کمه شموراي امنیمت انجمام یمک
مانور نظامی را هم تهدیدي علیه صلح و امنیت به شمارآورد .همچنین بروز جنگهاي داخلی همر
چند در اصل مسئلهاي صرفاً داخلی محسوب می شود ،اما داخلی بودن آن مانع از این نیست کمه
شوراي امنیت نتواند به استناد ماده ي  88منشمور ،آن را حمداقل تهدیمدي علیمه صملح و امنیمت
بین المللی تلقی کند ودر نتیجه ،با صدور توصیه نامه ها یا قطعنامه همایی در ایمن گونمه مسمائل
دخالت کند.
ضرورت احراز شرایط فصل هفتم
همان گونه که در عبار

ماده ي  88ذکر شده است ،شوراي امنیت باید وجود تهدیمد علیمه

صلح ،نقض صلح ،اقدام تجاوزکارانه را احراز کند .الزم به ذکر است که عدم استناد بمه یکمی از
فصول منشور ملل متحد موجب میگردد که مبناي حقوقی قطعنامه ها مشخص نشمود و هریمک
از طمرفین اخمتالف اعتبمار و المزام آور بمودن قطعناممه همارا زیمر سموال ببرنمد( .موسمی زاده،
کوهی .)541 :5898،قطعنامه هاي فصل هفتم قطعنامه هایی هستند که بر اساس دو معیمار اتخماذ
می شوند -5 :تعیین تهدیدي براي صلح ،نقض صلح و یا عمل تجاوز - 4بیانیه صریح و روشمن
شوراي امنیت که اقدامی را تحت فصل هفتم منشور براي تصویب یک یا چند پماراگراف انجمام
میدهد .این دو معیار عامل رجوع به مادهي  88منشور می باشد .پس می توان گفت مادهي  88به
عنوان یک آستانه ورود به فصل هفتم است و براساس مادهي  88فق احراز صور می گیمرد و
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عمل اجرایی صور

نمیپذیرد( .جانسون )51 :4119،در حقیقت ممادهي  88مبنماي صمالحیتی

فصل هفتم محسوب میگردد .این شرط به منزلهي حمایمت از دولتهماي عضمو در مقابمل اقمدام
خودسرانه شوراي امنیت است .با این وجود شوراي امنیت در اغلب موارد ،قطعنامههاي خمود را
مستند به مادهي معینی از منشور نمی کند ،یعنی در مقدمه و یا در متن آن بمه ایمن نکتمه تصمریح
نمی نماید ،که اختالف یا بحران مورد نظر مصدا کدامین مفهوم مندرج در مادهي  88اسمت .از
این روقطعنامه خود را بطور کلی در چارچوب فصل هفتم صادر می کند .علمت ایمن اسمت کمه
اعضاي شوراي امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختالف اتفا نظر ندارند .بنابر این شورا راه حل
را عمالً در این یافته است که به طور ضمنی به وجود اختالفی اشاره کنمد ولمی شموراي امنیمت
چندین قطعنامه را که صریحأ تحت فصل هفتم تصویب شده را اجرا کمرده بمدون اینکمه نقمض
صلح یا وجود یک تهدید محرز باشد .مثال برجسته آن نگرانی در مورد مصونیت صملح بما نمان
سازمان ملل از محاکمه در دیوان بین المللی کیفري می باشد .چندین قطعنامه دیگر که مربوط به
اساسنامه دادگاه هاي بین المللی قطعناممه 5244،529،کیفمري روانمد ا و یوگوسمالوي اسمت از
همین نوع می باشند( .جانسون.)6 :4119،
به عقیده کلسن ابهام مفاد ماده  88منشور در زمینه مفهوم تهدید علیه صلح و نقمض صملح و
عمل تجاوز اثر غیر ارادي و ناخواسته عبارا مادهي  88نبوده ،بلکمه تکنیکمی اسمت کمه عممداَ
توس قانونگذار بین المللی به کار گرفته شده است تا تصمیم را به رکن مجمري قمانون واگمذار
نماید و بدین ترتیب رکن مجري قانون شوراي امنیت در هر مورد حق انتخاب میان دو یما چنمد
تفسیر خاص ممکن را داشته باشد( .سادا

میدانی.)28 :5892،

تفسیر مادهي  93منشور و تبیین نارساییهاي آن
در تفسیر ،نظریه هاي حقوقی بین المللی یا باید تسلیم عینیت گرایی شوند یا اینکه در داخمل
انتقادگرایی سقوط کنند عینیت گرایی این مزیت را دارد که می تواند ارتباط بمین دلیمل و اصمول
اخالقی را حف کند ،یک اصل اخالقی عینیت گرا که قاعدهي حقو بین الملل است ممی توانمد
به عنوان فراهم کننده مبنایی براي یک نظم عادالنه جهانی باشد .اما عینیت گرایی به علت ناتوانی
درتوجیه اصول اولیه خود ،غیر منسجم محدود غیر قطعی ودر پی اعتبار بخشی بمه خمود اسمت.
(باقري .)815 :5899،در حقو بین الملل تأکید غالب بر تفسیر معاهدا
این معاهدا

قرار گرفته است ،بنابر

نه تنها ابزار حقوقی بین المللی مورد نیاز براي یک چهار چوب تفسمیري منسمجم

هستند بلکه شاید معیاري هم براي تفسیر قطعنامه ها باشند( .پاپاستاوردیس.)98 :411،،
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به عبار دیگر تدوین کنندگان منشور بدون اینکه ،ما به ازاي خارجی تهدید بر صلح ،نقض
صلح و عمل تجاوز را معین نمایند و مفهوم آن را پرداخت حقوقی کنند ،به تعیین حکم قاعده
پرداخته اند ،به این ترتیب انطبا مورد عینی را با قاعده حقوقی غیر ممکن و در وحد

عناصر

پراکنده در قالبی منسجم عاجز مانده اند .منشور ملل متحد ،همانند میثا جامعه ملل به این علت
از تعریف صریح تجاوز خودداري کرده است که ارگانهاي صالح بتوانند به لحاظ اوضاع و احوال
خاص در هر مورد به تبیین آن بپردازند؛ زیرا ماهیت تجاوز فق در صور

رویارویی با واقعیتی

عینی آشکار می گردد .بنابراین هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آنکه شوراي امنیت چنین
تشخیص دهد .تنها معیاري که شورا در انجام وظایفش به آن متکی می باشد اراده اي است که
خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صور

قاطع یا مالیم ابراز می دارد .ازطرفی

طبق مادهي  41منشور تفسیر قطعنامه هاي شورا نباید تابع رژیم حقوقی مشابه معاهدا
و اگر این قطعنامهها را مانند معاهدا

در نظر نگیریم باید قطعنامه ها را در عبار

باشند
«تغییرا

الزم را انجام دادن»  5باید تفسیر کرد .تفسیر صور گرفته براي قطعنامه هاي شوراي امنیت باید
یک تفسیر موثَق باشد .براي انجام این عمل خود شوراي امنیت و ارگانهاي تابعه آن مانند
کمیتهي تحریمها به طور معمول این قطعنامه ها را تفسیر واعمال می کنند .عالوه بر آن دیگر
ارگانهاي سازمان ملل متحد و دبیر کل یا دیوان بین المللی دادگستري وکشورهایی که این
قطعنامه ها به گونه اي مرتب با آنهاست در آن درگیر هستند .با این حال شوراي امنیت تنها
ارگانی است ،که می تواند تفسیري معتبر ،نه تفسیري شبیه آنچه که در حقو معاهدا  ،ارائه
دهد .پیش فرض تفسیر معتبر ،رضایت تمام طرفین است .تفسیر و تأیید قطعنامه هاي بعدي
بگونه اي از تفسیرمعتبر قطعنامههاي قبل نشا
جبران خسار

می گیرد .دیوان بین المللی دادگستري در قضیه

مطرح کرد که هر رکن براي تفسیر باید در وهله اول صالحیت خود را احراز

کند بنابراین شوراي امنیت با احراز صالحیت خود براي تفسیر ،صالحیت تفسیر قطعنامههاي
خود را خواهد داشت( .پاپاستاوردیس.)9، :411،،
اعمال تحریم ها
شوراي امنیت طبق مادهي  88منشور در موارد مقتضی براي حف صلح و امنیت بین المللمی
می تواند اقدام به یک سري تحریم ها در مقابل کشورهاي خاطی بنماید .اگرچه که در تحریم ها،
Mutatis Mutandis

1
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عنصري از تنبیه وجود دارد ،اما صرفاً به منظور ایجاد شمرای دشموار بمراي ممردم کشمور ممورد
تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشورهاست ،چرا که
مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می دانند( .حدادي.)549 :5892،
در روزهاي اولیه جامعه ملل ادبیا حاکم بر ماهیت تحریم به عنوان یک ابزار ،یا یک اسلحه
وحشتناك مجازا

براي جامعه ملل بود ،ولی در روزهاي اولیه تشکیل سازمان ملل متحد ،تأکید

سازمان بر ادبیا

اثر تحریم ها متمرکز بود .با شیوه اي که شوراي امنیت در استفاده از تحریم ها

به کار گرفته مشهود است که شکافی بین ادبیا

تمرکز بر تحریم هما و اثمر آن و آنچمه شموراي

امنیت انجام میدهد وجود دارد( .چارون.)52 :4155،
در مورد عرا شاهدیم که قطعنامه هاي صادر شمده از سموي شموراي امنیمت درك شموراي
امنیت از نوع درگیريها را در طول زمان تغییر داده است .شوراي امنیت در اولین حمله عرا بمه
کویت در سال  5881از بین دسته بندي هایی که براي اعمال تحریم ها بیمان کمرده ابتمدا همدف
تحریم هاي تحمیل شده بر عرا  ،حل و فصل مناقشا بین دوکشور بوده است ،اما بعداً شوراي
امنیت توجه خود را به سالح هاي کشتار جمعی عرا معطوف کمرد و همدف تممام تحمریم هما
همسو با این تغییرا بود ،نهایتاً عرا در بخش دولتهاي سرکش و منفور در سطح جهمانی قمرار
داده شد و درسرانجام در سال  4118شورا تمرکز تحریم هاي خود را برعوامل غیرسیاسمی قمرار
داد که آن حامیان یا مرتکبان اعمال تروریستی در داخل عرا بودند( .چارون .)2 :4155،ولی بمه
دنبال فاجعهي انسانی در عرا که ناشی از تحریم ها بود ،به نظر می رسد که شورا در تصمیما
آتی خود در مورد تحریم ها مالحظا

بشر دوستانه را بیشتر مد نظر قرار دهد ..چرا که شموراي

امنیت به عنوان یک نهاد بین المللی تابع قواعد حقو بین الملل ،باید مواد کنوانسیون چهارم ژنو
را نیز اجرا کند .ارزیابی تأثیر بالقوهي تحریمها قبل از تصویب تحریم و در طول مد

اجراي آن

به منظور تضممین مطابقمت آنهما بما مموازین حقمو بشردوسمتانه بمین المللمی ضمرور

دارد.

(ممتاز.)548 :58،9،
این حاکی از این است که قبل از جنگ سرد اهداف تحریم ها فق دولت ها بودند ولی بعمد
از جنگ سرد اهداف تحریم هما افمراد و عواممل غیمر دولتمی را نیمز شمامل ممی شمود .افمزایش
تحریمهاي اعمال شده در دورهي جدید این تصمور را بمه وجمود آورده کمه ایمن ابمزار اجرایمی
شوراي امنیت که درمقایسه باتوسل به قوه قهر یه ،هزینهي کمتري دارد( .آقایی.)584 :5899،
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تحریم هاي هوشمند نوع جدیدي از تحریم هاست یعنمی تفکیمک بمین رهبمران سیاسمی و
نظامی و حامیان آنها از یک سو و غیر نظامیان بی گناه از سوي دیگر است .شاید این تحریم هاي
هوشمند ابزاري با کارایی بیشتر محسوب شوند ،چون فشمار را مسمتقیماً برآنجما کمه الزم اسمت
متمرکز می کنند نه بر مردمی که به وادار کردن رهبرانشان به تغییر سیاسمت خمود قمادر نیسمتند.
(ممتاز .)824 :58،9،جوینر ،تحریمهاي عرا را یک الگموي ایمده آل در تصمویب مجازاتهما در
قبال نقض حقو بین الملل می داند و اعالم می دارد ،این عمل ثبا سازمان ململ را بمه عنموان
یک نهاد بین الملل تقویت نموده وسبب ایجاد یک بنیاد قوي براي اجراي مؤثر تالشمهاي بعمدي
است اما در عمل با بروز فاجعهي انسانی درعرا این حرف نقض گردید و ضرور

اسمتفاده از

تحریم هاي هوشمند را بیش از پیش مطرح کرد( .طباطبایی.)،5 :58،8،
توسل به زور
قواعد ناظر به توسل زور در رواب دولتها از قواعد و اصول بنیادي حقو بین الململ اسمت
که در حال تغییر و تحول مستمر می باشد( .لوو:محبی .)98 :5898،یکمی از اسمتثنائا

بمر منمع

توسل به زور ،اقدام شوراي امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور است ،به موجب فصل هفمتم
منشور ،نظام امنیت دسته جمعی پیش بینی می گردد؛ منظور از امنیت دسمته جمعمی نیمز نهادینمه
سازي کاربرد قانونمند اعمال زور در جامعه ي بین المللمی اسمت .منشمور در مموارد  88تما 11
مقررا مربوط به نظام امنیت دسته جمعی را پیش بینی می کند( .لوو:محبی.)98 :5898،
شوراي امنیت در برخی موارد استفاده از نیمروي نظمامی را الزم دانسمته و حتمی بما بررسمی
اختیارا

ضمنی شورا شاهد آن هستیم که شورا مجو ز چنین قطعنامه هایی به موجب فصل  ،را

دارا ست( .بالکر .)125 :4111،اقدام قهري تفویض شده  5به صراحت در منشمور سمازمان ململ
متحد ذکر نشده است .اقداما

قهري به عنوان یکی از ابزارهاي الزم شوراي امنیت به اسمتثناي

اقداما قهري توس سازمانها یا ترتیبا منطقه اي تحت بند  5مادهي 18منشورتحت مادهي 24
منشور به شوراي امنیت اختیاراتی را داده است( .بالکر .) 128 :4111،وقتی چنین نیروهایی طبق
مادهي  28منشور در دسترس شورا نباشد ،این سوال مطرح می شود که آیا به کارگیري نیروهایی
دیگري ،می تواند فقدان نیروهاي توسل به زور شورا را جبران کند؟ با تحقق این فمرض ،چقمدر
شوراي امنیت می تواند بر آن نیروها کنترل داشته باشد .چنین اقداما

قهري تفمویض شمده بمه
Delegated Authority Acts.
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شوراي امنیت به عنوان یک پل ارتباطی بین توسل به زور یک جانبه دولمت هما و امنیمت دسمته
جمعی در نظرگرفته شده است .در طول جنمگ سمرد ،مخصوصماً در دهمه ي پایمانی آن مجموز
شوراي امنیت براي توسل به زور غیرممکن بود .این واضح است کمه شموراي امنیمت در ایفماي
نقش خود در توسل به زور با محدودیت مشروعیت توسل به زور و کنترل شدید ایمن اقمداما
روبرو بوده است( .بالکر.) 128 :4111،
حتی دولت ها در توسل به زور به دنبال کسب مجوز شموراي امنیمت بموده انمد و اقمداما
توسل به زور دولت ها در چهارچوب منشور مشروعیت خواهمد داشمت(.کالیتمون.)56 :4151،
چنانچه نیروهاي الزم براي اقداما قهري شوراي امنیت تأمین شود می تواند فوایدي در برداشته
باشد از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد - 5:اگر شوراي امنیت با نیروهاي خود ،توسل
به زور را در چهارچوب اختیارا
تواند تعدیل شود -4از اقداما

خود انجام دهد هزینه هاي استفاده از نیروي بین المللمی ممی
خودسرانه و یکجانبه کشورها جلوگیري می شمود -8عواقمب و

هزینه هاي سیاسی و حقوقی بین المللی براي کشورها و سازمانهاي منطقمه اي کماهش ممییابمد
 -2اقداما توسل به زور مشروعیت بین المللی می یابد  -1مردم کشوري که نیروهماي آنهما در
قالب نیروهاي شوراي امنیت عمل می کنمد کشمور خمود را دموکراتیمک ترخواهنمد پنداشمت و
شرکت و مشارکت کشورها در شوراي امنیت به خاطر ارزش ذاتی آن اسمت و نمه ارزش آن بمه
خاطر منافع ابزاري آن( .کالیتون.)56 :4151،
ولی تحول دررویه هاي شوراي امنیت در اقداما توسل به زور اکثراً با برداشتهاي مغرضمانه
کشورهاي غربی در جهت منافع خود همراه بوده است.در صور فقدان نیروهاي توسل بمه زور
براي شوراي امنیت مسئله ي دیگري مطرح می شود این که درصورتی کمه نیروهماي ائمتالف از
سوي شوراي امنیت عمل کنند چه کسی مسئول صدما

احتمالی ناشی از اقداما

آنها خواهمد

بود؟ کشورهاي ائتالفی به طور دسته جمعی یا جداگانه یا سازمان ملل متحد به عنوان« مجموعه
خواست و اراده ي جهانی»  5ویا هر دو؟ اگر عملیا

توسل به زور ،از سوي سازمان ملل متحمد

صور گیرد سازمان ملل متحد به طور طبیعی براي خسار
مسئول خواهد بود .اینکه تا چه حد اقدام ائتالف باعث خسار

هماي وارد شمده بمه طمرف ثالمث
شده و قابل انتسماب بمه مجموز

شوراي امنیت می باشد شورا را با چالش مواجه خواهمد کمرد. ،حتمی اگمر عملیما

بمه عنموان

سازمان ملل متحد و شوراي امنیت در نظر گرفتمه شمود شمورا بما مشمکال

مسمئولیت

عملیا

Coaliations of the Able and Willing.
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سازمانهاي بین المللی روبه روخواهد بود چرا که براي مثال اکثر سمازمانها از لحماظ اممور ممالی
مستقل نیستند و به مشارکت دولت هاي عضو وابسته انمد( .بالکمر .) 12، :4111،قطعناممههماي
مجوزي  5شوراي امنیت در زمینهي توسل به زور به صمراحت بما اسمتناد بمه ممادهي  24منشمور
صور

نمی گیرد .از این رو اقداما

توسمل بمه زور شموراي امنیمت بمه طورضممنی در پرتمو

اختیارا سازمان ملل متحد قابل توجیه می باشد .چرا که شمورا بمراي انجمام وظمایف خمود در
جهت حف صلح و امنیت بین المللی به اقداما

توسل به زور نیازمند خواهد بود و اگر غیمر از

این باشد شورا نقش ویژه اش را از دست می دهد و در نتیجه سازمان ملل متحد نمی تواند نقشی
که توس دولت هاي عضو به آن اختصاص داده شده اسمت را انجمام دهمد .تأکیمد براختیمارا
ضمنی شورا براي توسل به زور ممکن است اختیارا

صریح شورا را لوث کند وتوزیع نقش ها

را در درون شورا تغییر دهد .ممیتموان نتیجمه گرفمت کمه اسمتفاده از اختیمارا

ضممنی نقمض

اختیارا صریح نمی باشد به عبارتی دیگر اگر اختیارا صریح به طورمشمخص در منشمورذکر
شده اند ولی در عمل استفاده از آنها با مشکل مواجه باشد اختیمارا

ضممنی ضمرور

خواهمد

داشت( .بالکر .) 129 :4111،به طور مثال :علّت ورود ناتو و تهدید آن مبنی برتوسمل بمه زور را
باید در عدم توفیق شوراي امنیت در اتخاذ یک تصمیم قاطع بر اساس اختیارا صریح خود باید
جستجو کرد( .ممتاز ،نجفی اسفاد .)585 ،58،8،تنها محدودیت قانونی بر اقتدار شموراي امنیمت
چه در اختیارا صریح و چه دراختیارا ضمنی آن انطبا با اصمول و اهمداف سمازمان ململ و
هنجارهاي قواعد آمره است( .میالنو.)5156 :4118،
نتیجه گیري:

پس از خاتمهي جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد ،با اینکه منع توسل به زور بمه
یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شد ولی همچنان کشمش دولتها بمر سمر قمدر ومنمافع ملمی
خود ،تهدیدي بالقوه براي حف صلح و امنیت بین المللی باقی ماند .دولتها با اعطاي اختیارا

و

صالحیت هایی مهم به یکی از ارکان اساسی و مهم سازمان ملل متحد یعنمی شموراي امنیمت در
صدد آن برآمدند که به پاسداري از صلح و امنیت بین المللی کمه نقشمی کلیمدي و راهبمردي در
ارتقاي جامعه بین المللی داشت بپردازند .با بررسی حوزهي عملکرد شموراي امنیمت بمر اسماس
اختیارا محوله به آن هر چه بیشتر به جایگاه ویژه و اهمیت تصمیم گیریهاي شورا و تاثیر آن بر
Authorization resolutions.
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ثبا صلح و امنیت بین المللی پی خواهیم برد و اینکه هر چه شورا در انجمام وظمایف خمود بمه
گونه اي قانونمندتر و حقوقی عمل کند و از سیاسی کاري و نفوذ کشورهاي صاحب قدر خود
را مصون نگه دارد به تقویت جایگاه خویش و کاهش تنش زدایی در عرصهي بین المللی کممک
خواهد کرد .هر چند که تاکید بر این است که شورا بر اساس اختیارا

تصریح شمده در منشمور

عمل کند ولی گاهی ضرور نیز ایجاب میکند که شورا بر اساس اختیمارا ضممنی در جهمت
اصول و اهداف منشور نیز گامهاي را بردارد و این حوزه شاید به گونه اي پاشنهي آشیل شموراي
امنیت است که می تواند با اثرا

مثبت و منفی براي آن همراه باشد .احترام به تصمیما

شوراي

امنیت از سوي کلیهي کشورها ،بدون جهت گیریهاي خاص و مشارکت هر چمه بیشمتر آنهما در
احیاي مادهي  28منشور می تواند به تقویمت ایمن نهماد بمین المللمی بمیش از پمیش بیافزایمد .از
آنجاییکه تعداد کشورهاي تصمیم گیرنمده در شمورا محمدود بموده ایجماد کمیتمههماي فرعمی و
مشارکت فعال سایر کشورها در این کمیته ها و ایجاد قمرارداد و نهادهماي منطقمه اي بمر اسماس
مادهي  ،14سایر کشورها نیز می توانند به عنوان بازوهاي کمکی شوراي امنیت در منطقه خود در
جهت حف صلح و امنیت بین المللی کوشا باشند .با مشارکت همه جانبمهي کشمورها در حفم
امنیت بین المللی هژومونی و نفوذ اعضاي دائم در شوراي امنیت تضعیف خواهمد شمد و منمافع
مصالح عامه در اولویت قرار خواهد گرفت و ما شاهد دنیایی امنتر براي رشد ارزشهاي انسمانی
خواهیم بود.
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