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چكيده

ناتوانی شورای  از  مجمع عمومی سازمان ملل در قضيه حمله نظامی كره شمالی به كره جنوبی )1950( پس 

امنيت در رسيدگی و مقابله با اين تجاوز، به دليل وتوهای مكرر شوروی، با تصويب قطعنامه شماره 377  معروف 

به قطعنامه »اتحاد برای صلح« زمينه را برای مداخله مجمع عمومی فراهم نمود. اين قطعنامه متضمن اين مفهوم 

است كه اگر در مواردی شورای امنيت به علت عدم اتفاق اعضای دايم نتواند به هنگام تهديد عليه صلح، نقض 

به عهده مجمع عمومی  بين المللی  امنيت  انجام دهد، وظيفه حفظ صلح و  اقدام مناسبی  يا عمل تجاوز  صلح و 

سازمان ملل متحد گذاشته می شود. در اين حالت مجمع عمومی راهكارهايی را كه به نظر ضروری می رسد، از 

جمله استفاده از نيروی نظامی، به دولت يا دولت های مربوط توصيه نمايد. عالوه بر قضيه كره، مجمع عمومی 

تا كنون يازده بار از جمله در بحران كانال سوئز، قضيه كنگو و مسئله ناميبيا با استناد به اين قطعنامه توصيه های 

الزم را به عمل آورده است. هرچند بيش از شش دهه از تصويب قطعنامه سپری گشته است؛ اما به دليل اهميت 

اين قطعنامه و امكان اعمال آن در برخی بحران های حل نشده كنونی، از جمله مسئله سوريه، ضرورت مطالعه 

اين قطعنامه را ايجاب می نمايد. به نظر می رسد با توجه به اوضاع بحرانی در سوريه و وقوع جنايات وحشتناك و 

كشته و آواره شدن غيرنظاميان؛ سازمان ملل متحد و به ويژه شورای امنيت بايد اقدام قاطع و جدی در اين باره 

انجام دهد؛ خصوصا با مالحظه اين امر كه شورای امنيت در مورد مسئله سوريه بعد از گذشت مدت زيادی از آغاز 

جنگ و ناآرامی هنوز به توافق جامع و كاملی نرسيده است. گويا از مسئوليت اصلی خود كه حفظ صلح و امنيت 

بين المللی است غافل مانده و صحنه منازعات و درگيری بين دو بلوك شرق و غرب شده است.

 واژگان كليدی: قطعنامه اتحاد برای صلح، شورای امنيت، مجمع عمومی، جنگ دو كره، بحران سوريه.
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مقدمه
قطعنامه اتحاد برای صلح در شرايط سياسی خاصی در سال 1950 به تصويب مجمع عمومی 
رسيد. هرچند انگيزه اوليه تصويب اين قطعنامه خروج از بن بست ايجاد شده در شورای امنيت در 
قضيه تهاجم نظامی كره شمالی به كره جنوبی بود؛ اما هسته اصلی قطعنامه اتحاد برای صلح، اعمال 
اقدامات جمعی در شرايط عدم  اتخاذ  و  بين المللی  امنيت  و  نقش مجمع عمومی در حفظ صلح 

موفقيت شورای امنيت در اجرای وظيفه خود در اين زمينه است )مصفا،1391:20(.
 عالوه بر بحران كره، تاكنون در يازده مورد ديگر، از جمله در اقدامات سازمان ملل متحد درباره 
بحران كانال سوئز، مسئله مجارستان، مسئله كنگو و مسئله ناميبيا به علت بكار بردن وتو در شورای 
امنيت و عدم امكان اخذ تصميم در آن ركن، از قطعنامه  اتحاد برای صلح استفاده شده است. درواقع 
از جمله مواردی كه می توان به عنوان ابزاری برای تعديل قدرت وتوی پنج عضو دايم شورای امنيت 

نام برد، قطعنامه اتحاد برای صلح است )گنجی، 1352: 68(.
اهميت قطعنامه اتحاد برای صلح زمانی آشكار می شود كه به نقش و اختيارات وسيع شورای 
امنيت توجه نماييم. بر اساس بند اول ماده 24 منشور »به منظور اطمينان از اقدام سريع و موثر ملل 
متحد، اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را به  شوراي امنيت واگذار و موافقت 
مي كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها 
اقدام كند.« در جهت انجام وظايف مذكور، اختيارات خاصي به شوراي امنيت واگذار گرديده كه 
در فصول 6، 7، 8 و 12 بيان شده است )بند دوم ماده 24 منشور(. به طور مثال، صالحيت اعمال 
تحريم های گسترده اقتصادی و تسليحاتی و توسل به زور در فصل هفتم منشور به شورای امنيت 
اعطا شده است. با وجود صالحيت های مجمع عمومی بر اساس منشور، ماده 12 منشور از مجمع 
عمومي مي خواهد كه از صدور توصيه در خصوص موضوعات مرتبط با صلح و امنيت بين المللي كه 

شورا در حال بررسي آنهاست، خودداري كند.
اتفاق  اينكه در صورت عدم  اول  به خرج می دهد.  ابتكار  برای صلح دو  اتحاد  درواقع قطعنامه 
اعضای دايم، مفاد ماده 12 بی اثر می گردد و مجمع می تواند با وجود رسيدگی يك موضوع در شورای 
امنيت، اقدام به صدور توصيه نمايد؛ و ابتكار دوم اينكه اختياراتی كه به شورای امنيت در خصوص 
حفظ صلح و امنيت بين المللی داده شده است، به مجمع عمومی منتقل  گردد. بدين ترتيب عمال 
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قدرت مجمع بعد از تصويب قطعنامه »اتحاد برای صلح« افزايش می يابد و در مقابل از قدرت شورای 
امنيت كاسته شده و از اهميت وتو هم به تبع آن تا اندازه ای كاسته می شود.

 ادعا شده است كه »شايد گزافه گويی نباشد كه بگوييم تاريخ ملل متحد، مجمع پنجم را با اين 
قطعنامه می شناسد، همان طور كه هر مجمع ديگر نيز با يك عملكرد برجسته يا قطعنامه ديگری معرفی 

می شود. تصويب اين قطعنامه يك نقطه عطف در فعاليت مجمع پنجم است« )مصفا، 20،1391(.
بعد از خاتمه جنگ سرد، حركت جديدي براي اصالح ساختار شوراي امنيت آغاز شد كه از نظر 
گستردگي و نيز تنوع و عمق مطالبات در تاريخ سازمان بي سابقه است. اين حركت كه از اوايل دهه 
1990 شروع شد، تحول در همه ابعاد شوراي امنيت، شامل افزايش اعضا در هر دو گروه دايمی و 
غيردايمی، اصالح روش كار شورا و حذف يا تعديل قدرت وتوي پنج عضو دايمی را در دستور كار 

خود قرار داده است.
با گذشت 25 سال از اين حركت، همچنان توفيقی در اين خصوص حاصل نگرديده است. علت 
اصلی آن مكانيسم سختگيرانه ای است كه منشور برای اصالح خود پيش بينی نموده است. حتی 
يك عضو دايم شورای امنيت می تواند در مقابل اراده تمامی اعضای سازمان ملل، مانع اصالح منشور 
بحران های  از  خروج  برای  صلح  برای  اتحاد  قطعنامه  اهميت  ديگر  بار  امر  اين  مالحظه  با  گردد. 
بين المللی آشكار می گردد. با توجه به تغييرات وسيعی كه در جامعه بين المللی از زمان تصويب اين 
قطعنامه تاكنون رخ داده است، اين اعتقاد وجود دارد كه قطعنامه اتحاد برای صلح به عنوان وسيله ای 

.)Carswell, 2013:453( برای تعديل استفاده از حق وتو بايد در ساختار جديدی بازسازی شود

مبحث اول: پيشينه تاريخی
بند اول: جنگ دو كره

پس از پايان جنگ جهانی دوم، نيروهای آمريكا در دسامبر 1948 خاك كره را تخليه نمودند 
و همين امر سبب ايجاد خال نظامی گرديد.1 درنتيجه، قوای كره شمالی در تاريخ 15 ژوئن 1950 

1. در جريان جنگ جهانی دوم، كره در تصرف ژاپن بود و در كنفرانس قاهره مورخ 1943 متفقين استقالل كره را به عنوان يكی از هدف های جنگی 
خويش اعالم نمودند. در تاريخ 8 اوت 1945 دولت شوروی پس از اعالم جنگ به ژاپن قوای نظامی خود را وارد خاک كره نمود و سرزمين مزبور 
به طور موقت در دو طرف مدار 38 درجه، به دو منطقه اشغالی آمريكا و شوروی تقسيم شد. قوای آمريكا در جنوب مدار 38 درجه و قوای شوروی در 

شمال مدار 38 درجه وظايف مربوط به خلع يد قوای ژاپن را به عهده گرفتند )گنجی، 1352، 611(.
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وارد كره جنوبی شدند )انصاری، 103:1337(.
شورای امنيت در 25 ژوئن 1950 به درخواست آمريكا تشكيل جلسه داد و طی قطعنامه ای 
حمله كره شمالی را نقض صلح دانست و قطع عمليات نظامی و خروج نيروهای كره شمالی را از كره 

جنوبی خواستار شد )گنجی،1352: 613(.
طی   1950 ژوئن   27 تاريخ  در  امنيت  شورای  شمالی،  كره  نيروهای  عمليات  ادامه  دليل  به 
قطعنامه ديگری از اعضای ملل متحد خواست كه به منظور دفع تجاوز و حفظ صلح، كمك های الزم 

را به جمهوری كره بنمايد.
تصويب اين قطعنامه ها از آن جهت ميسر گرديد كه هنگام طرح مسئله كره در شورای امنيت، نماينده 
شوروی به علت عدم حضور نماينده چين كمونيست در شورای امنيت در جلسات شورا شركت نمی كرد،1 
چراكه تصور می كرد كه بر اساس بند 3 ماده 27 منشور برای تصويب قطعنامه، رای مثبت همه اعضای 
دايمی الزم است. و پس از آنكه غيبت، رای منفی تلقی نشد )نكته ای كه بعدها در نظريه مشورتی ديوان 
بين المللی دادگستری در سال 1971 نيز تاييد شد( نماينده شوروی در اوت 1950 به شورا برگشت. از 

آن زمان تصميم گيری شورای امنيت در ارتباط با موضوع كره با چالش روبه رو شد )مصفا، 20:1391(.
چالش از آن جهت بود كه مدتی پس از شروع اقدامات نظامی سازمان ملل متحد در كره نماينده 
شوروی مكررا جلوی اخذ تصميم در شورا را با بكار بردن وتو می گرفت. درنتيجه، شورای امنيت 
)به علت استفاده شوروی از وتو( قادر به، در اختيار داشتن و اداره نيروهای ائتالف تشكيل شده در 

زمان غيبت شوروی نبود.

بند دوم: تصويب قطعنامه اتحاد برای صلح )قطعنامه شماره 377(
برای خروج از بن بست به جود آمده، فكر انتقال اختياراتی كه شورای امنيت قادر به اجرايشان 
نبود به مجمع عمومی مطرح شد )مارك سورل، 1377،129( دولت آمريكا برای حل مشكل وتوی 
.)Billington, 2003( شوروی، طرح خاصی را در 20 سپتامبر 1950 به مجمع عمومی تقديم نمود

1. در واقع، اتحاد جماهير شوروی در زمان جنگ كره، برای اعتراض به عدم شناسايی دولت پكن )چين كمونيست( توسط سازمان ملل متحد از حضور 
در شورای امنيت خودداری می كرد )در آن موقع كرسی عضو دايمی توسط نماينده چين ملی اشغال شده بود( كه اين »همان سياست صندلی خالی « 
بود كه شورای امنيت توانست، قطعنامه هايی، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص »نقض صلح « تصويب كند و به نيروی مسلحی تحت فرماندهی 

واحد آمريكا برای مبارزه با كره شمالی متجاوز اجازه عمل دهد )مارک سورل،1377،128(.
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 هدف اصلی از اين طرح پيشنهادی جايگزينی مجمع عمومی به جای شورای امنيت بود. در آن 
زمان اتحاد جماهير شوروی و ساير كشورهای سوسياليستی، در مجمع عمومی در اقليت بودند؛ اما 
در شورای امنيت، شوروی قادر بود با استفاده از حق وتو، جلوی اخذ تصميماتی را كه به نفع خود 
نمی دانست بگيرد؛ در حالی كه در مجمع عمومی چنين امكانی برای آن وجود نداشت. برعكس آمريكا 
به مجمع بيشتر عالقه مند بود، زيرا از پشتيبانی اكثريت اعضای سازمان برخوردار بود. لذا با توجه 
به وضعی كه شورای امنيت به علت استفاده مكرر وتو از جانب شوروی پيدا نموده بود و همچنين با 
توجه به جنگ سردی كه در روابط آمريكا و شوروی وجود داشت، دولت آمريكا سعی نمود از طريق 
اين طرح جلوی اثرات نامطلوب وتوی شوروی را بگيرد. اين طرح با موافقت اوليه 7 عضو شورای 
اياالت متحده آمريكا، در اكتبر 1950  اروگوئه و  انگلستان،  امنيت كانادا، فرانسه، تركيه، فيليپين، 
به عنوان راهكاری برای خنثی نمودن وتو مكرر شوروی سابق با اجرای اقدامات شورای امنيت در 

جريان جنگ كره به مجمع عمومی ارايه گرديد.
درنهايت، سياست آمريكا درافزايش اختيارات مجمع عمومی به ثمر نشست و طرح پيشنهادی 
دين آچسن،1 وزير خارجه وقت آمريكا2 در تاريخ 3 نوامبر 1950 طی قطعنامه 377 تحت عنوان 
هرگاه  مزبور  قطعنامه  به موجب  رسيد.4  عمومی  مجمع  تصويب  به  صلح«3  برای  اتحاد  »قطعنامه 
وضعيت خاصی، صلح و امنيت بين المللی را به مخاطره افكند و شورای امنيت در اثر وتوی اعضای 
اكثريت  تقاضای  به  نباشد،  به منظور حفظ صلح  اقدام  انجام وظايف خود در زمينه  به  دايم موفق 
مورد  را  موضوع  می تواند  عمومی  مجمع  امنيت،  عضو شورای   9 موافقت  با  يا  متحد  ملل  اعضای 
رسيدگی قرار داده و اقدامات الزم را به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللی به اعضای ملل متحد 

توصيه نمايد )تقی زاده انصاری، 1385: 99(.
وزير امور خارجه وقت آمريكا در دفاع از پيشنهاد دولت متبوع خود با استناد به مواد 10،11،14 
منشور اظهار داشت كه: »شورای امنيت دارای مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللی است؛ 

1. Dean Ahceson.
2. به دليل ابتكار آمريكا در ارايه اين طرح، اين قطعنامه به نام وزير امور خارجه وقت آمريكا به نام »دين آچسن« نيز معروف است.

3. Uniting for Peace.
4. قطعنامه آچسن، سرانجام بعد از 14 روز بحث و تبادل نظر در مجمع عمومی با 52 رای موافق، 5 رای مخالف )چكسلواكی، لهستان، جمهوری 
نوامبر 1950  در 3  )هند و آرژانتين(  رای ممتنع  و 2  اوكراين، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی وجمهوری سوسياليستی بالروس(  سوسياليستی 

تصويب شد. )گنجی، 1352 ، 192(.
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ولی اگر شورای امنيت به علت وتوی يكی از اعضای دايمی نتواند به وظيفه درجه اول خود عمل 
نمايد، نبايد اين امر سازمان ملل را فلج كند« )موسی زاده، 1389:302(.

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در جنگ كره بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح
مجمع عمومی بعد از تصويب قطعنامه اتحاد برای صلح، موضوع مداخله دولت جمهوری چين در 
كره را در دستور خود قرار داد و طی قطعنامه ای در تاريخ 14 دسامبر 1951 يك كميته آتش بس 
مركب از رييس مجمع عمومی و نمايندگان دولت های هند و كانادا تاسيس نمود تا ترتيبات الزم 
چين  خلق  جمهوری  به  را  آتش بس  برنامه  مزبور  گروه  سازند.  فراهم  كره  در  آتش بس  درباره  را 
تسليم نمود. مجمع عمومی در تاريخ اول فوريه 1951 طی قطعنامه ای1 متذكر شد كه دولت چين 
كمونيست پيشنهادهای سازمان ملل را در مورد ختم مخاصمه نپذيرفته و مرتكب عمل تجاوز شده 
است. مجمع مجددا از دولت مزبور خواست تا نيروهای خود را از خاك كره خارج سازد. به منظور 
حل مسئله كره از طريق مسالمت آميز مجمع يك كميته آشتی مركب از رئيس مجمع عمومی و 
نمايندگان سوئد و مكزيك تشكيل داد )گنجی،1352: 616(. عدم موفقيت اقدامات كميته آشتی 
سبب گرديد قطعنامه مجمع عمومی2 مورخ 18 مه 1951 خواهان تحريم اسلحه و تجيزات، ادوات 
جنگی، مواد سوختنی مانند نفت و كاالهای استراتژيك به مناطق تحت كنترل چين و كره شمالی 

می شود )مصفا،1391: 21(.
درنهايت مذاكرات ترك مخاصمه بين فرماندهان نظامی طرفين جنگ در دهم ژوئيه 1951 در 
كره آغاز شد و باالخره قرارداد ترك مخاصمه در تاريخ 27 ژوئيه 1953 توسط فرماندهان قوای 
ملل متحد و ارتش كره شمالی و داوطلبان خلق چين به امضا رسيد و بدين ترتيب به جنگ كره 
خاتمه داده شد.3 مجمع عمومی در تاريخ 28 اوت 1953 طی قطعنامه ای4 هدف ملل متحد در كره 

1. UNGARsn1;A/RES/498 (V), 1 February 1951.
2. UNGARsn 3; A/RES/500 (V), (18 May 1951.

3. طبق قرارداد ترک مخاصمه، يك خط مرزی و منطقه غيرنظامی تعيين گرديد. يك كميسيون نظامی ترک مخاصمه مركب از نمايندگان دو طرف 
متخاصم به منظور نظارت بر هرگونه اعمال نقض قرارداد ترک مخاصمه و همچنين يك كميسيون نظارت مركب از نمايندگان چهار دولت سوئد، 
سوئيس، چكسلواكی و لهستان به منظور نظارت بر عقب نشينی نيروهای نظامی و حمل اسلحه و مهمات در نواحی مربوط تشكيل شد. در قرارداد ترک 
مخاصمه پيش بينی شده بود كه يك كنفرانس سياسی مركب از نمايندگان كشورهای ذی نفع ظرف مدت سه ماه تشكيل می شود تا در مورد كليه 

مسائل مربوط به كره از جمله خروج نيروهای بيگانه از خاک كره مذاكره و اخذ تصميم نمايد )گنجی،1352، 618(.
4. UNGARsn 11; A/RES/710 (VII), 28 August 1953.
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را مبنی بر وحدت كره و ايجاد يك دولت مستقل و دموكراتيك در آن سرزمين و اعاده صلح در آن 
منطقه اعالم نمود.

مبحث دوم: بررسی قطعنامه از منظر حقوق بين الملل
بند اول: شرط اعمال قطعنامه

يكی از موضوعات مهم در خصوص قطعنامه اتحاد برای صلح اين است كه در چه شرايطی مجمع 
عمومی می تواند جانشين شورای امنيت شود؟ برای استفاده از اين قطعنامه در بحران های موجود 
و يا آينده چه پيش شرط هايی تعيين گرديده است؟ برای پاسخ دادن به اين سواالت، قسمتی از 

قطعنامه مذكور به لحاظ اهميتی كه دارد در زير درج می شود:
به  نتواند  آن  دايمی  اعضا  مابين  توافق  عدم  علت  به  امنيت  اگر شورای  كه  »تصميم می گيرد 
مسئوليت اصلی خود برای حفظ صلح و امنيت بين المللی برای مقابله با موارد تهديد عليه صلح، 
به موضوع رسيدگی نموده و توصيه های  نقض صلح و عمل تجاوز قيام كند، مجمع عمومی فورا 
مناسب را برای اقدامات دسته جمعی به اعضای ملل متحد صادر خواهد نمود...« )بند اول قطعنامه(

با تامل در بند اول قطعنامه دو شرط اساسی برای اقدام مجمع عمومی به شرح زير شناسايی 
می گردد:

1. در صورت وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز، مجمع عمومی می تواند با توسل 
برای صلح  اتحاد  اول قطعنامه  بند  نمايد.  را توصيه  اجرايی  اقدامات  برای صلح  اتحاد  به قطعنامه 
درواقع مفاد ماده 39 را كه پيش شرط اقدام شورای امنيت بر اساس فصل هفتم منشور می باشد 
از احراز وجود هرگونه »تهديد عليه صلح«،  امنيت پس  اين ماده شوراي  بر اساس  بيان می دارد. 
»نقض صلح« يا »عمل تجاوز« می تواند توصيه كند و يا به اقدامات بر اساس ماده 41 و 42 متوسل 
شود؛ به عبارت ديگر مجمع عمومی نيز می تواند با تحقق يكی از وضعيت های بيان شده در ماده 39 
يعنی، تهديد صلح، نقض صلح و تجاوز می تواند بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح تصميماتی را 

اتخاذ نمايد.
لحاظ  از  اجرای مسئوليتی كه  در  نتواند  دايمی  اعضا  توافق  به علت عدم  امنيت  2. شورای 
كه  نمود  استدالل  می توان  درواقع  نمايد.  اقدام  دارد  عهده  به  بين المللی  امنيت  و  صلح  حفظ 
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اعمال  در  ناكامی  وتو سبب  اين  بايد  بلكه  نيست؛  كافی   377 قطعنامه  اعمال  برای  تنها  وتوی 
در  هرچند  گردد.  بين المللی  امنيت  و  صلح  حفظ  جهت  در  امنيت  شورای  اصلی  مسئوليت 
ايفای  راستای  در  امنيت  دايم شورای  اعضای  است كه  تاكيد شده  امر  اين  به  قطعنامه  مقدمه 
وظيفه اصلی خود در حفظ صلح و امنيت بين المللی بايد در استفاده از حق وتو افراط ننمايند، 
»عدم  عبارت  آن  به جای  و  است  نشده  وتو  حق  از  استفاده  به  اشاره ای  قطعنامه  اول  بند  در 
توافق اعضای دايم« بكار رفته است. اگرچه مفهوم ضمنی عدم توافق اعضای دايم درواقع همان 
وتو  حق  از  غير  توافق  عدم  از  ديگری  مصاديق  است  ممكن  آيا  ولی  می باشد؛  وتو  از  استفاده 

وجود داشته باشد؟
اگرچه در بيشتر موارد استفاده شده از قطعنامه، شورای امنيت به علت وتوی مكرر يك يا چند 
عضو از اعضای دايمی نتوانسته به مسئله حفظ صلح و امنيت بين المللی رسيدگی كند، پرونده به 
مجمع عمومی ارجاع شده است. با اين وجود با يك تفسير موسع می توان پذيرفت در مواردی هم 
كه شورای امنيت به هر دليلی غير از استفاده از حق وتو، در ايفای وظيفه خود ناكام مانده باشد. 

مجمع عمومی بتواند وظيفه حفظ صلح را به عهده بگيرد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه امتناع يك عضو دايمی شورای امنيت از دادن رای، به مثابه 
»وتو« قلمداد نمی شود و قطعنامه صادر شده با رای ممتنع يك عضو دايمی دارای همان آثار حقوقی 

الزام آوری است كه ساير قطعنامه ها دارند )مصطفی زاده، 1385(.

بند دوم: مشروعيت قطعنامه اتحاد برای صلح
در اين مبحث به اين سوال پاسخ داده خواهد شد كه آيا قطعنامه 377 منطبق با منشور ملل 
متحد می باشد يا نه؟ قصد ما در اين مقاله بررسی عميق علمی در خصوص اعتبار حقوقی قطعنامه 
قضايی  رويه  ملل،  سازمان  عملی  رويه  منشور،  مقررات  وجود،  اين  با  نمی باشد.  صلح  برای  اتحاد 
قرار  موردبررسی  به اختصار  صلح  برای  اتحاد  قطعنامه  مشروعيت  خصوص  در  حقوقی  دكترين  و 
می گيرد. اين قطعنامه در ظاهر برخالف منشور بود؛ اما ضرورت عينی اين موضوع باعث شد كه اين 
قطعنامه زمينه اجرايی پيدا كند، بعدها ديوان بين المللی دادگستری نيز ضمن رای مشورتی خود، 

مشروعيت و عدم منافات آن را با منشور تاييد كرد.
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الف: مقررات منشور ملل متحد
بند اول ماده 24 منشور در خصوص وظايف و اختيارات شورای امنيت اعالم می دارد: »به منظور 
امنيت  و  صلح  حفظ  اوليه  مسئوليت  آن  اعضای  متحد  ملل  طرف  از  موثر  و  سريع  اقدام  تامين 
اجرای  امنيت در  و موافقت می كنند كه شورای  واگذار می نمايند  امنيت  به شورای  را  بين المللی 

وظايفی كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.«
از جانب ديگر بند دوم ماده 11 منشور در خصوص صالحيت مجمع عمومی بيان می دارد:

»مجمع عمومی می تواند هر مسئله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللی را كه توسط هر يك 
از اعضا يا شورای امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوری كه عضو ملل متحد نيست 
بدان رجوع شده باشد موردبحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می تواند در مورد چنين 
مسايلی به كشور يا كشورهای مربوط يا به شورای امنيت يا به هردو توصيه هايی بنمايد. هر مسئله ای 
از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل يا بعد از بحث به شورای 

امنيت ارجاع خواهد گرديد«
ماده فوق صالحيت عام و گسترده مجمع عمومی را در خصوص تمامی مسايل مربوط به حفظ 
ماده 12 منشور  اول  بند  تنها محدوديت،  و  قرار می دهد  تاييد  را مورد  بين المللی  امنيت  و  صلح 
می باشد كه مقرر می دارد: »تا زمانی كه شورای امنيت در مورد هر اختالف يا وضعيت، در حال 
انجام وظايفی است كه در اين منشور بدان محول شده است، مجمع عمومی در مورد آن اختالف يا 

وضعيت هيچ گونه توصيه ای نخواهد كرد مگر اينكه شورای امنيت چنين تقاضايی بكند«
بين المللی  امنيت  و  صلح  حفظ  در خصوص  امنيت  شورای  هم  و  عمومی  مجمع  هم  درواقع 
و  اوليه  امنيت  شورای  تعارض، صالحيت  در صورت  كه  توصيف  اين  با  دارند؛  مشترك  صالحيت 
مقدم بر صالحيت مجمع می باشد. كارسول با استناد به بند 2 ماده 2 منشور در خصوص حسن نيت 
اعضای ملل متحد و همچنين با يادآوری ماده )2(24 كه مقرر می دارد شورا موظف است بر اساس 
اصول و اهداف منشور فعاليت نمايد؛ اذعان می دارد استفاده از حق وتو به گونه ای نبايد باشد كه در 
اعمال وظيفه حفظ صلح سازمان ملل ناقض حسن نيت باشد. وی معتقد است استفاده بد از وتو 
سوءاستفاده از حق موجود در ماده )3( 27 منشور خواهد بود و بنابراين زمينه برای اقدام مجمع 

.)Carswell, 2014: 470-471( فراهم می گردد
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هرچند در ظاهر و با تفسير ذهنی، قطعنامه اتحاد برای صلح مغاير با بند اول ماده 11 می باشد؛ 
اما با رويكرد تفسير عينی و با عنايت به هدف اصلی سازمان ملل در تامين حفظ صلح و امنيت 
تفسير، چنين  نوع  اين  داد. درواقع در  قرار  تاييد  را مورد  بين المللی می توان مشروعيت قطعنامه 
استدالل می گردد كه با وتوی يك عضو دايم شورا نبايد اين هدف اصلی سازمان ملل با شكست 

موجه شود. در مقدمه قطعنامه 377 اين رويكرد به وضوح بيان گرديده است:
»با اعتقاد به اين امر كه در صورت ناتوانی شورای امنيت از ايفای وظايف خود به نمايندگی از 
كليه اعضا سازمان ملل متحد، مخصوصا در مورد دو مسئوليت فوق، نه اعضا و نه سازمان نمی توانند 
از مسئوليتی كه طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنيت بين المللی به عهده آنها گذاشته 
شده شانه خالی كنند؛ مخصوصا با توجه به اين موضوع كه اين نقيصه، مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد را از حقوق و مسئوليت خود كه طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنيت بين المللی 
دارد مبری نمی كند و با علم به اينكه انجام اين مسئوليت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
ايجاب می كند كه وسايل الزم برای مراقبت و مواظبت اوضاع و تعيين متجاوز در اختيار گذاشته 
عمل  يك  اجرای  به منظور  را  الزم  توصيه های  مقتضی  موقع  در  بتواند  عمومی  مجمع  تا  می شود 

دسته جمعی موثر فوری انجام بدهد.«
مطالعه رويه سازمان ملل نيز حايز اهميت می باشد و می توان ادعا نمود كه درواقع نوعی عرف در 
خصوص استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح شكل گرفته است. عالوه بر استفاده و استناد به قطعنامه 
در قضيه كره، مجمع عمومی يازده بار ديگر در قضای متعدد بين المللی به اين قطعنامه استناد نموده 

است. اين رويه مكرر در سازمان ملل می تواند قرينه ای بر عرفی شدن قطعنامه تلقی گردد.

ب: رويه قضايی
مشروعيت قطعنامه آچسن يعنی اعتبار آن در پرتو منشور، توسط ديوان بين المللی دادگستری 
در نظر مشورتی سال 1962 تحت عنوان »برخی از هزينه های سازمان ملل متحد« بررسی شده 
است. ديوان اعتقاد داشت كه شورای امنيت مسئوليت اصلی حفظ صلح و نه انحصار آن را دارد. 
اين اظهارنظر به طور ضمنی، اعتبار بخشيدن به تخلفی است كه قطعنامه 377 به وجود آورده است.

در  حائل  ديوار  ساخت  قضيه  در  دادگستری  بين المللی  ديوان  فوق،  مشورتی  رای  بر  عالوه 
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سرزمين های اشغالی فلسطين نيز به طور ضمنی قطعنامه اتحاد برای صلح را مورد تاييد قرار می دهد. 
در قضيه ديوار حائل اسراييل مدعی بود كه مسئوليت اصلی حفظ صلح و امنيت بين المللی بر عهده 
شورای امنيت می باشد و بر طبق ماده 12 منشور تا زمانی كه شورای امنيت مسئله ای را در دستور 
كار دارد، مجمع عمومی نبايستی در اين خصوص مداخله كند. به زعم اسراييل، اقدام مجمع عمومی 
اما  اعتبار و مشروعيت می باشد؛  فاقد  بوده و  از صالحيت خود  در درخواست نظر مشورتی خارج 
ديوان اوال مدعی شد كه درخواست نظر مشورتی به معنای ارايه توصيه برای حل وفصل اختالفات 
اقدام  از صالحيت خود  عمومی خارج  لذا مجمع  و  نيست  منشور  ماده 12  در  مندرج  بين المللی 
ننموده است. ثانيا ديوان مدعی است كه در طول سالهای 1997 تا 2003 هيچ گونه پيشرفتی در 
حل مسئله فلسطين در شورای امنيت صورت نگرفته است و لذا زمينه اجرای قطعنامه اتحاد برای 

صلح صورت گرفته است.

ج: دكترين حقوقی
در خصوص اعتبار حقوق قطعنامه اتحاد برای صلح، اجماعی بين حقوقدانان وجود ندارد. مارك 
سورل تصويب قطعنامه 377 را مخالف ماده 12 منشور دانسته و با استناد به بند 2 ماده 11 اعالم 
می دارد كه فقط شورای امنيت می تواند مبادرت به »اقدام « در قلمرو صلح كند و تاكيد می نمايد كه 
چنين امكانی را برای مجمع عمومی نشناخته است. وی اين ادعا كه اگر شورای امنيت قادر به انجام 
مسئوليت اصلی خود )يعنی حفظ صلح( نشود، منشور به طور ضمنی چنين اختياری را برای مجمع 

عمومی شناخته را نادرست و آن را در تضاد با تعادل موجود در منشور می داند:
»قطعنامه 377 در تضاد با تعادل تشكيالتی ميان مجمع عمومی و شورای امنيت است كه هر 
دو ركن، در منشور برابر می باشند. سيستم آچسن )همان قطعنامه 377( در تضاد با تعادل واقعی 
است كه تدوين كنندگان منشور قصد داشتند در ميان اختيارات ابرقدرتها و ساير دولتها ايجاد كنند. 
بدان معناست كه مجمع  اين  امنيت  شود  بتواند جانشين شورای  بپذيريم كه مجمع عمومی  اگر 
عمومی می تواند تدابيری را با وجود مخالفت يك يا چند عضو دايمی شورای امنيت اتخاذ نمايد 
كه اين كار واقع گرايانه نيست؛ بنابراين سيستم آچسن، در تضاد با روح منشور است )مارك سورل، 

.)130 :1377
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در مقابل ديدگاه مخالفان، نظر ديگری وجود دارد كه با تفسير منشور و با تاكيد بر اهداف اصلی 
سازمان ملل، همانگونه كه خود قطعنامه اتحاد برای صلح استدالل می نمايد، مشروعيت اين قطعنامه 

را مورد تاييد قرار می دهند.
مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللی كه بر عهده شورای امنيت است مانعی برای انجام 
مسئوليت های ثانويه و اقدام در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللی و اتخاذ تصميم عليه دولت 
متجاوز نمی نمايد. وجود اين اختيارات برای مجمع عمومی از اهداف سازمان ملل نشات می گيرد. 
طبق حقوق بين الملل می توان برای مجمع عمومی اختيارات و صالحيتی را در نظر گرفت كه اگرچه 
به طور صريح در منشور مقرر نشده است، لذا به واسطه ضرورتی به عنوان عنصری اساسی و ابزاری 

برای اجرای وظايفش به آن اعطا گرديده است )صلح چی، 1385: 47(.
گروه ديگری از صاحب نظران حقوقی، قطعنامه را مورد تاييد قرار می دهند؛ اما دامنه و ماهيت 
افتخار جهرمی ماهيت قطعنامه  به طور مثال،  را مقيد و مشروط می دانند.  اقدامات مجمع عموی 

اتحاد برای صلح را اعالمی می داند و جنبه تاسيسی آن را رد می نمايد:
»مجمع عمومی كه برای استقرار صلح و امنيت بين المللی حق استفاده از زور را ندارد چگونه 
می تواند با تصويب قطعنامه ای صالحيتی را به دولت ها تفويض كند كه خود فاقد آن است. فلسفه 
صدور قطعنامه »اتحاد برای صلح« آن بوده است كه مجمع عمومی با استفاده از صالحيت خود 
به  قادر  اعضا،  از  يكی  وتوی  علت  به  امنيت  شورای  كه  مواردی  در  بتواند  توصيه نامه،  صدور  در 
تصميم گيری نباشد، دولت های عضو ملل متحد را به استفاده از حقی كه ماده 51 منشور برای آنها 
قايل شده است، نمايد و از آنها بخواهد كه با استفاده از تمام امكانات خود به كمك دولت قربانی 
تجاوز بشتابند. از اين رو هرگز اين اعتقاد درست نيست كه اين قطعنامه بر اصل مندرج در بند 7 

ماده 2 استثنايی وارد كرده است« )افتخار جهرمی، 1374: 84(.
نظر ديگری وجود دارد كه بر طبق مواد 13 و 14 منشور، تصميمات مجمع عمومی را تنها در حد 
يك توصيه تلقی می كند و نتيجه می گيرد كه با فرض غير الزام آور بودن تصميمات مجمع عمومی، 

ارزيابی حقوقی تصميمات مجمع عمومی با چالش مواجه نيست:
بين المللی در منشور جزء صالحيت های مشترك  امنيت  و  آنجا كه مسئوليت حفظ صلح  »از 
شورای امنيت و مجمع عمومی می باشد، در درجه اول مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللی بر 
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عهده شورای امنيت است؛ ولی اين صالحيت انحصاری نيست و مجمع عمومی می تواند در صورت 
احراز ناكارآمدی اقدامات شورای امنيت متوسل به صدور قطعنامه الزام آوری در خصوص توسل به زور 
شود. اين عمل برای اولين بار در قالب قطعنامه 377 در تاريخ نوامبر 1950 و در چارچوب جنگ 
كره صورت گرفت. از آن تاريخ به بعد چندين بار باالخص در اوايل دوران قطعنامه اتحاد برای صلح 
از سوی مجمع عمومی صادر شد؛ ولی بعد از پايان جنگ سرد به دليل پويايی شورای امنيت بحث 
اتحاد برای صلح به دست فراموشی سپرده شد. و به زعم برخی ها به يك قاعده متروك  قطعنامه 

حقوق بين الملل تبديل شد« )ياسر ضيايی: 1388(.
عالوه بر بررسی مشروعيت قطعنامه اتحاد برای صلح از نگاه حقوقی، ارزيابی مشروعيت آن از 

منظر سياسی و اجتماعی نيز موردتوجه صاحب نظران قرار گرفته است:
مقابل  در  امنيت  شورای  ناتوانی  و  نشانه ضعف  كه  حال  عين  در  صلح  برای  اتحاد  »قطعنامه 
وضعيت های خطرناك می باشد راه حلی نيز برای گريز از موارد سوءاستفاده از حق وتو است كه در 
غير اين صورت تمام دستگاه سازمان ملل در حال ركود و ترديد و عدم اتخاذ تصميم باقی می ماند 
اركان های اصلی سازمان ملل  از  امنيت كه يكی  اين قطعنامه اگر شورای  با تصويب  درصورتی كه 
از اعضای دايمی قيام  انجام وظيفه خود به علت استفاده از حق وتو يك  متحد می باشد نتواند به 
كند الاقل دستگاه ديگر سازمان كه مجمع عمومی است خواهد توانست كه به موضوع رسيدگی 
و تصميمات الزم را اتخاذ نمايد. در حقيقت قطعنامه اتحاد برای صلح مانند دريچه اطمينان عمل 
می كند و هرگاه خشم و نفرت مردم جهان به علت سوءاستفاده از حق وتو در شورای امنيت غليان 
كند و شورا نتواند تصميمی بگيرد، اين دريچه اطمينان روزنه اميدی برای مقابله با وضعيت خطرناك 
كه صلح و آرامش بين المللی را تهديد می كند باز می نمايد و از حس ياس و نااميدی ملل جهان 
نسبت به دستگاه سازمان ملل متحد به ميزان قابل  مالحظه ای می كاهد. طبق سوابق موجود اين 
دريچه اطمينان در موارد و قضايای مختلفی نقش عمده ای را در برقراری صلح و آرامش بين المللی 

ايفا نموده است« )انصاری، 1337: 221-222(.
در پايان اين مبحث می توان نتيجه گرفت كه با توجه به رويه و عملكرد چندين دهه سازمان 
ملل در استناد به اين قطعنامه و آرای مشورتی ديوان بين المللی دادگستری و دكترين حقوقی غالب، 

چالش مهمی در خصوص مشروعيت قطعنامه اتحاد برای صلح وجود ندارد.
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بند سوم: ماهيت قطعنامه
آيا تصميمات  اين سوال طرح می گردد كه  برای صلح،  اتحاد  اعتبار حقوقی قطعنامه  با فرض 
مجمع عمومی بر اساس اين قطعنامه، ماهيت الزامی دارد يا صرفا توصيه ای است؟ در مواد 10 الی 
14 منشور در خصوص وظايف و اختيارات مجمع عمومی از لفظ توصيه استفاده شده است. به طور 
مثال ماده 10 منشور مقرر می دارد كه: »مجمع عمومي مي تواند هر مسئله يا امري را كه در حدود 
اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن هاي مقرر در اين منشور باشد موردبحث 
قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضا سازمان ملل متحد يا به شوراي 
امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه هايي بنمايد«. در مواد 12، 13 و 14 
نيز همين ادبيات و اصطالح توصيه بكار رفته است. رويه سازمان ملل و عكس العمل كشورها نيز 
نشان می دهد كه قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصيه ای داشته و فاقد ماهيت الزامی است. 
ادعا می گردد كه بر طبق مواد 13 و 14 منشور تصميمات مجمع عمومی تنها در حد يك توصيه 
قبال  و در  تعهدی كنند  به پذيرش  را مجبور  نمی توانند دولتها  اين تصميمات هرگز  و  می باشند 

تخطی از آنها هيچ گونه نقض تعهدی صورت نگرفته است )ياسر ضيايی، 1388(.
بايد بررسی نمود كه آيا تصميمات مجمع بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح نيز دارای ماهيت 
است.  قرارگرفته  موردبحث  امر  اين  حقوقدانان  نگاه  از  باشد.  الزامی  می تواند  يا  است  توصيه ای 
داشت  را خواهد  توصيه  قطعنامه 377 شكل  اساس  بر  تصميمات مجمع  كه  است  معتقد  گنجی 
ولی  نيست؛  الزامی  قطعنامه مجمع عمومی  دارند كه  اكثر حقوقدانان عقيده  )گنجی،99،1352(. 

.)show, 1989:598( می تواند اثرات حقوقی مهمی داشته باشد
با وجود ديدگاه غالب، عده ای معتقدند كه مجمع عمومی می تواند تصميمات الزامی نيز اتخاذ 
نمايد. صلح چی با اشاره به استدالل افرادی كه با استناد به واژه توصيه مندرج در ماده 10 منشور 
ملل متحد، تصميمات مجمع را فاقد قدرت الزامی است می دانند، بيان می دارد: »با توجه به مفاد 
مواد 10،11،12 می توان گفت كه با توجه به الفاظ بكار گرفته شده در تصميمات مجمع عمومی 

ممكن است از آن الزامی بودن استنباط شود« )صلح چی، 1385: 40(.
اصوال قطعنامه های مجمع توصيه ای قلمداد گرديده اند و عده ای معتقدند كه اين قاعده حتی 
در خصوص تصميمات مجمع تحت قطعنامه اتحاد برای صلح نيز قابل اعمال است؛ اما اگر با ديد 
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بيان  مجمع  تصميمات  مشروعيت  برای  قطعنامه  كه  منطقی  و  بپردازيم  موضوع  به  غايت گرايی 
امنيت  نماييم، می توان استدالل نمود كه هدف اصلی و غايی حفظ صلح و  را مالحظه  می دارد 
بين المللی است؛ به عبارت ديگر اگر با اين فرض كه هدف فوق با الزامی دانستن تصميمات مجمع 
حاصل می شود، بايد ماهيت الزامی به آن داد. اين تفسير موسع در رويه شورای امنيت در خصوص 
گسترش صالحيت های ضمنی ديده شده است. بسياری از تصميمات شورای امنيت خصوصا در 
كه  می گردد  استدالل  نمود.  مستند  منشور  به  به صراحت  نمی توان  را  از جنگ سرد  دوران پس 
چون وظيفه اصلی و هدف اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بين المللی است، پس شورای 
همين  مشابه  می توان  درواقع  است.  برخوردار  خصوص  اين  در  ضمنی  صالحيت های  از  امنيت 
استدالل را در خصوص ماهيت تصميمات مجمع عمومی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح ارايه 

نمود.

مبحث سوم: بحران سوريه
بند اول: تاثير مناقشات سوريه بر خاورميانه

به  بوده  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  ديرباز  از  استراتژيك  و  مهم  منطقه ای  به عنوان  خاورميانه 
همين دليل موردتوجه قدرت های منطقه ای و جهانی قرار گرفته است. وجود منابع طبيعی حياتی 
همچون نفت و گاز و همچنين ژئوپليتيك با اهميت همواره اين منطقه را محل مناقشه و درگيری 
قرار داده است. به همين دليل در طی تاريخ اين منطقه با جنگ ها و ناآرامی هايی مواجه بوده كه 
با منافع كشورهای مختلف جهان گره خورده است.  با آغاز بحران سوريه در منطقه خاورميانه فصل 
از  متفاوت  منطقه سيری  تحوالت  تا  آمد  وجود  به  منطقه  اين  در  قدرت  در صورتبندی  جديدی 
گذشته را دنبال نمايد. تحليل اين بحران از آن جهت با اهميت است كه آينده تك تك كشورهای 
زيرا  دارد  بستگی  آن  به  آينده  در  جهانی  قدرت  صورتبندی  حتی  و  خاورميانه  منطقه  در  حاضر 

قدرت های جهانی هر كدام موضعی متفاوت نسبت به اين بحران اتخاذ كرده اند.
بحران سوريه به عنوان يكی از بزرگترين بحران های منطقه خاورميانه در قرن بيست و يكم به 
حساب می آيد كه گستره آن منطقه وسيعی را در بر گرفته است. اين بحران باعث شده است تا  اكثر 
كشورهای دنيا با اين معضل دست و پنجه نرم كنند. در وجه اول تصادم و درگيری منافع قدرت های 
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جهانی در سوريه باعث شده است تا اين چالش به درازا بكشد و آينده ای روشن را برای آن متصور 
نباشيم. درگيری های دو جبهه اساسی يعنی روسيه، چين و محور مقاومت اسالمی با محور غرب، 
كشورهای عرب حوزه خليج فارس و تركيه باعث شده است تا اين بحران ابعاد بين المللی و جهانی به 
خود بگيرد، به همين دليل می توان اذعان داشت كه تحوالت سوريه از اين جهت با اهميت است كه 
آينده آن ترسيم كننده صورتبندی قدرت حداقل در خاورميانه است. پر واضح است كه در بحران 
سوريه دو ائتالف بزرگ جهانی درگير هستند كه هر كدام تالش می كنند تا با چيره شدن بر جبهه 
ديگر منافع خود را كسب كرده و حوزه نفوذ خود را گسترش دهند به همين دليل چالش مفهوم 

قدرت در اين بحران از پيچيدگی خاصی برخوردار است.

بند دوم: عملكرد شورای امنيت و مجمع عمومی درقبال جنگ سوريه
در مورد عملكرد شورای امنيت سازمان ملل متحد كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللی 
برای صدور  پرونده سوريه  بار  تاكنون چندين  اعتراض ها  ابتدای  از  كه  داشت  بيان  بايد  می باشد، 
قطعنامه به شورای امنيت ارايه شده كه هر بار با مخالفت يا وتوی اعضای شورا عمال كار خاصی 
تصويب  با   ،2012 فوريه   17 در  نيز  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  است.  نگرفته  صورت 
كند.  اجرايی  را  عرب  اتحاديه  طرح  روز   15 ظرف  كه  می خواهد  اسد  بشار  دولت  از  قطعنامه ای 
اتحاديه عرب خواستار كناره گيری بشار اسد از رياست جمهوری و انتقال قدرت به معاونش بود. 137 
كشور به اين قطعنامه رای مثبت دادند و خواستار پايان خشونت ها در سوريه شده اند. كشورهای 
ايران، روسيه، چين، كوبا، ونزوئال و كره شمالی به اين قطعنامه رای منفی دادند؛  زيادی ازجمله 
اما نتيجه اين كه رويكرد و نحوه برخورد سازمان های بين المللی به خصوص شورای امنيت سازمان 
ملل متحد با هر كدام از اين انقالب های اخير متفاوت بوده است. رويكرد فعال در قبال تحوالت 
ليبی، رويكرد حفظ وضعيت موجود و اقدامات تعارض گونه در مورد تحوالت يمن، انفعال در برخورد 
با تحوالت بحرين و برخوردهای سياسی و دوگانه شورای امنيت و قدرت های بزرگ در قبال تحوالت 
سوريه، در مورد مسئله سوريه نيز مشاهده می شود كه كار از مسير حقوقی و عاقالنه خود خارج شده 
و تماما رنگ و بوی سياسی به خود گرفته است. قدرت های بزرگ، صحنه سوريه را برای نشان دادن 
قدرت و برتری جويی خود انتخاب كرده اند و نيز برای كنار زدن مخالفين داخلی و خارجی خود، بر 
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آتش اختالفات دميده و به كشتار بی رحمانه مردم بی گناه سوريه دامن می زنند.
به  توجه  با  دارد؟  استناد  قابليت  هم  هنوز  قطعنامه  اين  آيا  كه  است  اين  اصلی  سوال  حال 
آيا مجمع  به واسطه وتوی قدرت های اصلی دنيا دچار بن بست شده است،  امنيت  اين كه شورای 

 عمومی می تواند به استناد به اين قطعنامه وارد عمل شود و اقداماتی در اين راستا انجام دهد؟ 
در اين باره دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.

ديدگاه نخست بر آن است كه: چون منابع اصلی حقوق بين الملل اعم از معاهده، عرف، اصول 
كلی حقوقی است و در هيچ يك از منابع پيش گفته سخنی از منسوخ شدن قطعنامه نيامده است؛ 
استفاده از اين قطعنامه تنها هنگامی عملی خواهد بود كه هفت كشور عضو شورای امنيت و يا اكثر 
كشورهای مجمع، خواستار تشكيل جلسه اضطراری در آن موضوع خاص شوند؛ بايد توجه داشت 
كه در طی ساليان اخير كه به اين قطعنامه استناد نشده به دليل اين است كه موردی پيش نيامده 
است كه بدان عمل شود و اين به معنای متروك شدن نيست. اين قطعنامه در شرايط كنونی و با 
توجه به تركيب مجمع عمومی سازمان ملل در راستای حمايت از كشورهای جهان سوم و كاهش 

قدرت اعضای دايم شورای امنيت است و می بايست آن را پاس داشت
درنتيجه قطعنامه اتحاد برای صلح، هيچ گاه رسما لغو نشده است و هنوز هم برخی از اساتيد 
حقوق بين الملل معتقدند كه اين قطعنامه، قطعنامه ای در سايه است و قابليت استناد و اجرا دارد؛ 
اما ديدگاه ديگر می گويد كه درواقع قضيه اين گونه نيست، چراكه اين قطعنامه تا قبل از پيشنهاد 
خاوير دوكوئيار و تشكيل كميته پيگيری موثر بود؛ ولی بعد از آن قدرت شورای امنيت اعاده و احيا 

شد و ديگر قطعنامه اتحاد برای صلح قابليت استناد ندارد.
نظرات  نيز  موضوع سوريه  باب  در  برای صلح  اتحاد  قطعنامه  از  استفاده  به  راجع  بدين خاطر 

متفاوتی در بين حقوقدانان وجود دارد:
گروهی معتقدند بحران سوريه هيچگاه به سمت تصويب قطعنامه اتحاد برای صلح نخواهد رفت؛ 
چون چين و روسيه در اين مسئله موضع دارند و اين دو كشور اكنون عضو فعال شورای امنيت 
هستند و از ظرفيت قانونی كه منشور سازمان ملل برای آنها در نظر گرفته است استفاده می كنند. 
هرگاه موضوعی بتواند در شورای امنيت مطرح شود، ديگر در مجمع عمومی قابل طرح نخواهد بود. 
»اتحاد برای صلح« زمانی مقدور است كه به هر دليلی يكی از اعضای دايم شورای امنيت قادر به 
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حضور در جلسه نباشد و نخواهد حضور پيدا كند و بدين ترتيب شورا قادر به تصميم گيری در آن 
موضوع نباشد؛ بنابراين در اين حالت شورای امنيت به نوعی تعطيل است و يا در مرخصی به سر 
می برد و قادر به انجام وظايف طبيعی خود نيست. در اين شرايط مانعی برای ورود مجمع عمومی 
وجود ندارد؛ زيرا شورای امنيت در مسايلی كه مربوط به صلح و امنيت بين المللی می شود مانعی بر 

سر ورود مجمع عمومی محسوب می شود.
تصويب قطعنامه »اتحاد برای صلح« از سوی مجمع عمومی در قضيه جنگ كره به دليل وجود 
موانعی بود كه شورای امنيت اصال نمی توانست تشكيل جلسه دهد. چون پنج عضو دايم شورای 
امنيت بايد در جلسه حضور داشته باشند يا اينكه عمدا در رای گيری شركت نكنند و يا به نوعی رای 

مخالف ندهند.
امنيت اكنون قادر به  ولی در حال حاضر شورای امنيت می تواند تشكيل جلسه دهد. شورای 
فعاليت است و وتوهايی كه از سوی روسيه و چين انجام می شود نيز بخشی از مكانيسم تصميم گيری 

موجود می باشد.
استدالل اين گروه بدين نحو است كه معتقدند اگر بنا باشد هر دفعه كه قطعنامه ای وتو شد 
بروند مجمع عمومی تا »اتحاد برای صلح« تصويب كنند كه ديگر اعتبار شورای امنيت و شان وجود 

وتو از بين می رود.
 لذا نمی توان اين موضوع را به هر شرايطی گسترش داد. شرايطی بسيار استثنايی الزم است كه 
در طول تاريخ فعاليت سازمان ملل چند بار اين اتفاق افتاده است. درحالی كه در كارنامه شورای 

امنيت بيش از 200، 300 وتو وجود دارد.
لذا بحران سوريه هيچگاه به سمت تصويب قطعنامه اتحاد برای صلح نخواهد رفت چون اعضای 
دايم هركدام در اين مسئله موضع دارند و اين كشورها اكنون عضو فعال شورای امنيت هستند و از 
ظرفيت قانونی كه منشور سازمان ملل برای آنها در نظر گرفته است استفاده می كنند. پس نمی توان 
اين ظرفيت را بی اعتبار كرد؛ چون بخشی از مكانيسمی است كه تعريف شده است و هر يك از پنج 

عضو دايم شورای امنيت كه اقدام به وتو كنند ديگر قطعنامه ای در كار نخواهد بود.
اما برخی ديگر از حقوقدانان امكان استفاده از اين قطعنامه را غيرممكن نمی دانند چون امكان 
عمومی  مجمع  در  موضوع  اين  اگر  دارد.  وجود  عمومی  مجمع  در  سوريه  مسئله  كردن  مطرح 
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سازمان ملل مطرح شود بستگی دارد كه به چه نحوی اين موضوع مورد رسيدگی قرار گيرد و 
اقدامات  تصويب شود. اگر رسيدگی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح صورت گيرد يك سری 
جمعی نظامی صورت خواهد گرفت.  اما اگر صرفا بخواهد از نظر روانی اقدامی عليه دولت سوريه 
انجام دهند به اين ترتيب خواهد بود كه اكثريت جامعه بين المللی رفتار دولت سوريه را محكوم 
می كنند تا نشان بدهند كه جامعه بين المللی مخالف وضع موجود در سوريه هستند و يا در مورد 
روش  دو  اين  از  يك  كدام  كه  نيست  روشن  هنوز  دارند.  واحدی  نظر  اسد  بشار  حكومت  تغيير 
موردنظر اكثريت كشورها است. بستگی دارد كه اين رسيدگی بر اساس كدام مبنا مطرح شود. 
اگر  بر مبنای اول باشد به معنای اين است كه راهی برای اقدام نظامی دسته جمعی عليه سوريه 

ايجاد شده است.
به هر حال اگر اين اتفاق رخ دهد و به واسطه چنين قطعنامه ای اقدام نظامی از سوی كشورهای 
غربی و عربی عليه سوريه صورت گيرد ممكن است كه روسيه واكنش جدی نظامی نشان دهد وقتی 
اكثريت اعضای مجمع عمومی چنين قطعنامه ای را تصويب كنند به اين معناست كه اكثريت جامعه 
بين المللی بر اين نظر است و بعيد به نظر می رسد كه روسيه بتواند با اكثريت جامعه بين المللی درگير 
شود. البته روسيه می تواند واكنش های خاصی نشان بدهد ولی نه به شكل نظامی. اين كه واكنش 
چين و روسيه چه خواهد بود بستگی به ميزان وحدت جامعه بين المللی دارد. اگر اين قطعنامه با 
رای بيش از 150 كشور از 194 كشور عضو سازمان ملل تصويب شود قطعا تاثيرگذاری آن بسيار 
نمی توانند  نيز  و روسيه  بزنند و چين  اقدام  به  اساس آن دست  بر  بود و می توانند  بيشتر خواهد 

واكنش جدی نشان دهند.
التين  آمريكای  كشورهای  از  بخشی  اروپا،  اتحاديه  ناتو،  عضو  كشورهای  كه  اين  به  توجه  با 
قطعنامه ای  با چنين  آمريكا هستند  همراه  عموما  كه  ژاپن  و  نيوزلند  استراليا،  مثل  و كشورهايی 
اقداماتی  به سابقه غربی ها در چنين  توجه  با  به نظر نمی رسد.  بعيد  اين مسئله  همراهی می كنند 
آنها می دانند كه چه متنی را تنظيم كنند كه مورد موافقت اكثريت كشورها قرار گيرد و بعدا بتواند 
نهادهای حقوق  واكنش  نبايد  از سوی ديگر  قرار گيرد.  نظامی دسته جمعی  اقدام  برای  دستاويز 
بشری را ناديده گرفت. باال رفتن ميزان كشته ها و آوارگان قطعا فضای عمومی جهان را برای چنين 

قطعنامه ای بيش از پيش آماده می كند.
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نتيجه گيری
وتوهای  با  مقابله  به سبب  عليه كره جنوبی،  برای صلح در جنگ كره شمالی  اتحاد  قطعنامه 
شوروی سابق در سال 1950 به تصويب مجمع عمومی رسيد تا براساس آن مجمع عمومی بتواند 
به جای شورای امنيت توصيه های الزم را برای مقابله با تهديد صلح، نقض صلح وتجاوز را اتخاذ 
نمايد. هرچند قطعنامه چندين دهه قبل تصويب شده است؛ اما همچنان دارای توان بالقوه ای است 
كه در بحرانهای موجود و آينده می تواند به فعل تبديل شود. در اين مقاله ابعاد حقوقی در ارتباط 
با قطعنامه اتحاد برای صلح مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به استناد مكرر به قطعنامه اتحاد برای 
صلح در مجمع عمومی و تاييد ضمنی آن در آرای مشورتی ديوان بين المللی دادگستری چالش 
دامنه  را می توان  بر انگيز  بحث  مباحث  دارد. مهمترين  آن  كمتری در خصوص مشروعيت حقوقی 
اتحاد  قطعنامه  در  موجود  منطق  برد.  نام  آن  تصميمات  ماهيت  و  عمومی  مجمع  صالحيت های 
صالحيت های  و  امنيت  شورای  مصرح  صالحيت های  هم  مجمع  كه  می نمايد  ايجاب  صلح  برای 
ضمنی پديرفته شده شورا در خصوص حفظ صلح و امنيت بين المللی را دارا باشد؛ به عبارت ديگر 
صالحيت هايی را كه شورای امنيت با وجود عدم تصريح منشور، از جمله تاسيس محاكم بين المللی، 
اعمال نموده است، مجمع عمومی نيز می تواند اعمال نمايد. همچنين توصيه ای بودن تصميمات 
مجمع در حالت عادی و تصميمات مجمع بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح، در صورت ضرورت و 

در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللی، می تواند ماهيت الزامی داشته باشد.
مجمع عمومی يازده بار با استناد به اين قطعنامه در بحران های مختلف بين المللی تصميمات 
با  برای مقابله  به قطعنامه استناد نموده است  اكثر مواردی كه مجمع  اتخاذ نموده است.  را  الزم 
وتو های بلوك شرق بوده است. پس از فروپاشی شوروی سابق و در نتيجه پايان جنگ سرد، روسيه در 
بيشتر موارد با ديگر اعضای دايم هماهنگ بوده و زمينه كمتری برای استناد به قطعنامه اتحاد برای 
صلح وجود داشته است. علت ديگر آن است كه با افزايش اعضای سازمان ملل خصوصا از كشورهای 
جهان سوم و عدم تعهد، كشورهای بلوك غرب تمايل كمتری دارند تا مجمع عمومی با استناد به 

قطعنامه صالحيت خود را در بحران های بين المللی افزايش دهد.
درحالی كه از قطعنامه اتحاد برای صلح در دهه های اخير استفاده ای نشده است؛ اين قطعنامه 
اعتبار حقوقی الزم را همچنان دارا می باشد و در صورت تمايل اكثريت كشورهای عضو سازمان، 
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مجمع عمومی می تواند نقش خود را بر اساس اين قطعنامه مثل گذشته ايفا نمايد. اين نكته جالب 
است كه در قضيه كره تنها كمتر از چهار ماه از مخالفت شوروی با قطعنامه های شورای امنيت، 
قطعنامه 377 به تصويب می رسد. در مقابل در قضيه فلسطين بيش از چندين دهه است كه بسياری 
قضيه  در  و همچنين  است  مواجه شده  با شكست  آمريكا  وتوهای  با  امنيت  تصميمات شورای  از 
سوريه، با وتوهای مكرر از سوی قدرت های شرق وغرب هنوز بستر سياسی مناسبی برای استفاده از 
قطعنامه اتحاد برای صلح فراهم نشده است هرچند كه از منظر حقوقی منعی برای استفاده از اين 
مكانيسم وجود ندارد. بايد اذعان نمود كه كشور سوريه به دليل موقعيت حساس استراتژيك كه در 
خاورميانه دارد، صحنه درگيری و جوالن ابرقدرت هايی مانند روسيه و آمريكا شده كه به دنبال به 
چالش كشيدن يكديگر برای اهداف و منافعی بيشتر و بزرگ تر هستند. لذا رقابت در زمين سوريه 

تنها اليه رويی اين تنش ها را نمايان می كند.
جنگ در سوريه سال های سرنوشت ساز و مملو از تحوالت مهم ميدانی را پشت سر می گذارد، 
بدون اين كه اين روند تاثير ملموسی در حل سياسی بحران سوريه داشته باشد؛ اما اين كه سرنوشت 
بحران در سوريه در سايه اين مسايل به كجا خواهد رسيد؛ بايد گفت كه با بررسی شرايط ميدانی 
ادامه  با شدت و ضعف  اقدامات سياسی به نظر می رسد شرايط سوريه همانند سال های گذشته  و 
پيدا كند، مگر اين كه اتفاق پيش بينی نشده ای در سوريه رخ دهد كه احتمال آن در خاورميانه كه 
تقريبا هر ماه، هر هفته و شايد هم هر روز شاهد وقوع اين دست از حوادث هستيم بتواند تحوالت 

اين كشور را تحت الشعاع خود قرار دهد.
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