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Abstract
Under Articles 31 and 32 of the 1969 and 1986 Vienna Conventions on the Law of
Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element
in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international
organization is the legal basis under which that organization operates. The growth
and development of an international organization and its proper functioning,
requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent
practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent
treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of
both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1)
and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples.
International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal
scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter.
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چکیده
براساس مواد  31و  32مشترک کنوانسیونهای  1969و  1986در خصوو قوووم مهاهو،ا
رویة به،ی اطراف یک مهاه،ة بینالمللی عنصوری مهترور در فسویر نن مهاهو،خ خواهو ،بوود
اساس ه،ایت سازمانی بین المللی در مسیری قووقی و مطلوب به کارکردهای نن سازمان خوود
سن ،مؤسس است با این قال رش ،و وسهة یک سوازمان بوینالمللوی و کوارکرد مطلووب نن
مستلزم قرائتی نوین از سن ،مؤسس در پر و رویة به،ی نن سازمان است باور ما این اسوت کوه
رویة به،ی اعضای سن ،مؤسس سازمان رویة به،ی ارکوان سوازمان و نیوز رکیروی از دو رویوة
نامرردخ می وان ،مفی ،قرائتی اصیل و منطرق بر زمان از مفاد سن ،مؤسس سازمان باش ،بنو3 ،
مادة  27منشور ملل متح ،و نیز بن 1 ،مادة  12همان سن ،چنین حولی را به خود دی،خ است
رویة قضایی بینالمللی یافتههای کمیسیون قووم بینالملل و دکتورین قوووقی مؤیو ،چنوین
اثری برای رویة به،ی در فسیر منشور ملل متح ،است
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مقدمه
مهاه،ا بینالمللی بهعنوان اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی پیش از ننکه خالق یک واب
اشتواقی باشن ،در ماهیت یک مهاه،ة بینالمللی و بهعرار ی دقیق ر یک مهاه،ة بینال،ولیان،
همین مسئله کافی است که مهاه،خای اینچنوین را در قالو کلوی کنوانسویون  1969قوووم
مهاه،ا قرار دهیم و در نن سیام بوه نظوارخاش بنشوینیم موادة  5کنوانسویون  1969در ایون
زمینه صراقت دارد بر این اساس «با قفظ اعترار هور قاعو،ة مور ر بوا سوازمان بوینالمللوی
مهاه،ة کنونی بر هر مهاه،خای که سن ،مؤسس سازمانی بینالمللی است و نیز بر هر مهاهو،خای
که حت نظر سازمانی بینالمللی منهو ،شود اعمال میگردد» این گزارخ فراینو ،فسویر سون،
مؤسس یک سازمان بینالمللی را نیز براساس مادة  31همان کنوانسیون شامل خواه ،ش ،مادة
پیشگفته که از نن بهعنوان قاع،ة کلی فسیر یاد میکنیم رویة به،ی اطوراف یوک مهاهو،خ را
به عنوان فسیر اصیل و مهترر از مهاه،ة ذیرب لحاظ کردخ و مورر داشته است که این رویه به
شرط وجود عنصر وافق و در اجرای مهاه،خ بودن در کنار سیام مورد اعتنا خواه ،بود چنوین
رویه ای بای ،یکسان مشترک و مستمر باش ،و مؤخر بر اجرای مهاه،خ نیوا اولیوة دولوتهوای
طرف مهاه،خ را بهخوبی نشکار میکن( ،فلسوفی  )576 :1395افوزونبور ننکوه کنفورانسهوای
بینالمللی متشکل از دولتهای عضو یک مهاه،ة بینالمللی می وانن ،در رویهسازی فسیری در
خصو یک مهاه،خ مؤثر واق شون ،خود سازمانهای بینالمللی و ارگانهای نن نیز می واننو،
عامل به خلق رویهای باشن ،که کاربست نن در فسیر اسناد مؤسس سوازمان خواهو ،بوود نیوز
دولتهای عضو مهاه،ة مؤسس سازمان می وانن ،با عملکردهای خود یوا نهوادن مهور أییو ،بور
رویههای سازمانی مؤی ،رویهای باشن ،که سازمان در فسیر اساسنامة خود ا خاذ کردخ است

رویهسازی تفسیری در سازمانهای بینالمللی
قیا یک سازمان بینالمللی افزونبر ننچه در سن ،مؤسس مورر داشته ش،خ است نیز قاصول
عملکردهایی است که نن سازمان در راستای پیشوررد اشوتالا خوود در پویش گرفتوه اسوت
کامل قیا سازمان مستلزم نن است که این نهاد در راستای رش ،و رقی خود رویوههوایی را
در پیش گیرد رویة به،ی طرفها در اجرای مهاه،خ نشوکارکنن،ة وافوق مومنی ننهوا دربوارة
مفهوم دامنه و مهنای موررا مهاه،خ است (فلسفی  )130 :1396شوکل و قالو ایون رویوه
موموعیت ن،ارد و هر ننچه بتوان ،قاکی از مکنونا قووقی سازمان و در راستای اجورای سون،
مؤسس سازمان باشو ،شوکیلدهنو،ة رویوة سوازمان خواهو ،بوود در ایون قالو موی ووان از
قطهنامهها اعالمیهها صمیما اسناد درونسازمانی عملکردهای ناظر بر موارد خا همچون
جویز قق یا کلیف و جز اینها نام برد صمیما اعالمیهها قطهنامهها و در یوک کوالم رویوة
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سازمان می وانن ،شرح و فصیلی اصیل و قووقی از من،رجا سن ،مؤسس باشن ،رویة قاصول
از این فراین ،می وان ،به پایة قرائت رسمی و مهترر از سن ،مؤسس سازمان مورول افتو ،و ایون
امکان را فراهم نورد که ظرفیتهای سن ،مؤسس به نف کارویژة سازمان فهال شود بن ،نخست
مادة  2کنوانسیون  1986در خصو قووم مهاه،ا بهصراقت رویة استوراریافته در سوازمان
را در ردیف سن ،مؤسس سازمان و بهعنوان یکی از مناب عملکرد سازمان نوردخ اسوت بور ایون
اساس «قواع ،سازمان مشخصاً به مهنوای اسوناد مؤسوس صومیما و قطهناموههوای مصووب
سازمان دیگر اعمال مصوب سازمان مطابق با اسناد پیشگفته و نیز رویة مستور سازمان است»
همان سان که سن ،مؤسس می وان ،در جهتدهی به قیا سوازمان و هو،ایت وی در صوراطی
قووقی و مطلوب مؤثر افت ،همین نوش را نیز می وان و بایو ،از رویوة سوازمان انتظوار داشوت
الرته با این قی ،که کیفیت و موام صالح در امر رویهسازی فسیری از سازمانی به سازمان دیگور
متفاو است زمانیکه این رویة فسیری با اقرال عمومی سازمان و ارکان نن مورد پذیرش قرار
گیرد اثرگذاری رویة به،ی نشکار ر خواه ،بود و مواومت در قرال این رویه رنگ خواه ،باخت
این اقرال همگانی می وان ،رویة مؤخر سازمان را در موام قاعو،ة عرفوی خوا اعوتال بخشو ،و
اسراب خوانشهای نوین و منطرق بر زمان را از سن ،مؤسس سازمان فراهم نورد خوانشی نوین
افزونبر ننکه می وان ،از قووم و الزاما ی که گَرد فراموشی زموان بور ننهوا نشسوته باشو ،پوردخ
بردارد نیز می وان ،گزارخهایی عام و خام از سن ،مؤسس را به یافتههوایی قابول اجورا 1در زموان
ب،ل کن ،الرته به این شرط که به ق،ود رویهای ثریتش،خ و مستور اعتال یابو ،طریهوی اسوت
که هر سازمانی پس از دهههای متمادی از فهالیت و ایفای نوش در عرصة بوینالمللوی صواق
مجموعهای غنی م حکم و یکنواخت از عملکردها خواه ،ش ،و هموین اسوت کوه رویوة مسوتور
سازمان را بنیان مینه ،دیوان بوینالمللوی دادگسوتری در نظور مشوور ی موسووم بوه جروران
خسارا ملل متح ،بیان داشته است که «قووم و کالیف سازمانی بسان ملول متحو ،بایو ،در
ار راط با اه،اف و اشتالا این سازمان باش ،بهطوریکه به صریح یا مومناً در سون ،مؤسوس
سازمان وجود داشته یا در رویه و عملکرد سازمان وسهه یافته باش)ICJ, 1949: para. 180( »،
نیز همین دیوان در نظر مشور ی خود دربارة مشروعیت استفادة یک دولت از سالحهای هسوته
در مخاصما مسلحانه ممن اذعان به رویة مهمول در صریح صالقیتهوای یوک سوازمان در
دل سن ،مؤسس مورر داشته است« :نیازهای قیا بینالمللی می وان ،مرور برخوورداری از
برخی صالقیتها را برای سازمان مورر دارد صالقیتهایی که به طور مهمول در سن ،مؤسوس
سازمان درج نمیشون ،و به صریح در اسناد بنیوادین قواکم بور فهالیوت سوازمان پویشبینوی
نش،خان )ICJ, 1996: para. 25( »،طریهی است که این صالقیتهای مومنی صوریح نشو،خ و
1. Applicable
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مخفی در پر و رویه سازمان شکوفا و متجلی خواهن ،ش ،نتیجه ننکه عملکرد فسیری سازمان
می وان ،در قال اولویت یافتن اشتالا و اه،اف سازمان منجر به قرائتی از سن ،مؤسس شوود
که متضمن اختیارا ی ج،ی ،برای سازمان و یا برخی از ارکان نن باشو ،اختیوارا ی کوه ممکون
است به صریح در سن ،مؤسس سازمان وریر نش،خ باشن ،اما برای پیشررد و حوق اشوتالا
سازمان مرور یابن)ICJ, 1949: para. 182( ،
صرفاً رویهای در فسیر سن ،مؤسس سازمان مؤثر خواه ،افتاد که قابل انتساب به سوازمان
باش ،صمیما قطهنامهها و دیگر عملکردهای سازمانهای بینالمللوی طروق قواعو ،انتسواب
رویة قابل انتساب به سازمان خواهن ،بود اگر از مجرای ذیصالح و طروق نیوینهوای مواهوی و
شکلی مورر در سن ،مؤسس خلق ش،خ باشن ،نیز رویوهای در مهنوای فسویری خوود کاربسوت
خواه ،یافت که مطابق با اسناد با دستی سوازمان و در رأس نن سون ،مؤسوس سوازمان ا خواذ
ش،خ باش ،بایسته است باورمن،ی به اصلی قووقی به نام «اولویت سن ،مؤسوس سوازمان»  1بور
این اساس سن ،مؤسس سازمان در هر قالری که باش ،وسیمکنن،ة قوا و اختیارا نن سوازمان
و نظمدهن،خ به قیا درونی و برونی سازمان است ناشی از قکومت سن ،مؤسس و بوه صوریح
عول مجرد هر گونه عملکرد و جلی ارادة سازمان بای ،منطرق با سن ،با دستی باشو ،در غیور
این صور اعتراری برای عملکردهای سازمان قابل صور نیست با وجوود ایون و بوا اذعوان بوه
اولویت سن ،مؤسس سازمان جزمان،یشی در این گزارخ بهش ،مخرب و زیوانبخوش بوه قوال
سازمان و قیا وی خواه ،بود مرور های کارکردی 2سازمان اقتضا میکن ،که اولویوت سون،
مؤسس سازمان جز در قوزخهایی خا قطهی به نظر نرس ،و در ضاد سن ،مؤسس سازمان به
عنوان امری شکلی از یک سو و اه،اف و اشتالا سازمان بهعنوان امری ماهوی از سوی دیگور
این اه،اف و کارکردهای سازمان باش ،که اولویت موییابنو ،نگواخ صول و سوخت بوه موموو
پیشگفته نخست و در کو اخم ،سر هلل ناکارایی و قرض وان سوازمان خواهو ،شو ،و در
بلن،م ،مَما عملکردی سازمان را به ارمالان خواه ،نورد پس مروری است که سن ،مؤسس
سازمان انهطافپذیری کافی به منظور طریق خود با موتضیا ج،یو ،را داشوته باشو( ،زموانی
 )145 :1392باور به اینکه مورور هوای قیوا سوازمان و ایفوای موؤثر نووش نن در صوحنة
بینالمللی از ارج وا ری برخوردار باشن ،مطلوب ر به قال سازمان خواهو ،بوود بو،ون ننکوه
اقت،ار سن ،مؤسس به کناری نهادخ شود با این قرائوت اسوت کوه راخ بور رویوهسوازی فسویری
درونسازمانی گشودخ میشود و همین مسئله سازمان را از نگناها و ضوییوا ن وی محفووظ
خواه ،داشت با این قرائت مهاه،خ در ظرف زموان خوم نمویشوود و پیوسوته حوول موییابو،
(فلسفی  )132 :1396گاخ مفاد سن ،مؤسس سازمان خود به یواری ایون قرائوت خواهو ،نمو،
1. Priority of Constituent Instrument
2. Functional Necessities
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شرمس بهدرستی میگوی ،که اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی در عین ثَروا و اسوتحکام
درجهای از پویایی را در دل خود دارنو )Schermers & Blokker, 2011: 729( ،هموین پویوایی
است که در روزهای دشوار به یاری سازمان خواه ،نم ،بوه ایون طریوق کوه رویوة سوازمان بوه
موررا پویا و انگارخهای عام همان سازمان عرمه خواه ،ش ،و اسراب وسی اختیارا سازمان
را در قال رویهای فسیری فراهم خواه ،نورد
1
قال أملی بر دو اصطالح میخواهیم ب،انیم «رویة مسوتور سوازمان» و وجوه موایز نن از
«رویة عمومی» 2سازمان چیست؟ اق،ی از اعمال قطهناموههوا صومیما و فهول و انفهوا
ایجابی و سلری یک سازمان بینالمللی را در مهنای عام خود می وان رویه دانست مشوروط بور
ننکه در راسوتای اجورای سون ،مؤسوس سوازمان بوودخ و قابول انتسواب بوه سوازمان یوا ارکوان
صالقیتدار نن در اجرای وظایفشان باش ،هرچن ،چنین رویهای با مخالفوت و اعتوراب برخوی
دولتهای عضو سن ،مؤسس سازمان یا ارگانهای نن سازمان شکل گرفته باش ،کرار 3و والی4
این اعمال در بلن،م ،می وان ،مروینن الگووی رفتواری سوازمان در اجورای برخوی از مووررا
مهاه،ة مؤسس سازمان باش ،این کیفیت و کرر در بستر زمان سر ایجاد رویة مستور سازمان
میشود ا ب،ین مرقله عنصری به رویة مستور افزون نمیشود و هر ننچه مویگوذرد در درون
سازمان است چنین رویهای در مهنای مادة  32کنوانسیون وین و در ق،ود عنصر مکمل فسیر
باقی خواه ،مان ،به این مهنا کوه جوز در أ ییو ،مهوانی قاصول از اعموال قاعو،ة کلوی فسویر
کاربست نخواه ،یافت در موابل و مادون این رویة استوراریافته بای ،از رویة غیرمستور سوازمان
نیز نام برد رویة غیرمستور قاصل ع،م کرار و والی اعمال و عملکردهایی است که در سازمان
شکل میگیرن ،ممکن است سازمان بنا به مصالحی خوا و در موطهوی ویوژخ از فهالیوتهوای
خود رویهای را در پیش گیرد که مفی ،به همان قال است و درمانگر نیازهای موطهی سوازمان
ع،م اصرار و ابرام این رویه در ن یه موج میشود رویة ذیرب در ق ،شاذ و غیرمستور خوود
باقی بمان ،چنین رویهای که فاق ،ق،اقلی از کرار یا وفام در عناصر متشکله باش ،بهیو ،اسوت
که جز در باب همان قا خا بتوان ،در قرائت سن ،مؤسس سازمان مؤثر واق شود الرتوه
همانسان که در شرح مادة  2کنوانسیون  1986قووم مهاه،ا مورر ش،خ زَدودن اثر فسیری
چنین رویهای صرفاً بهواسطة اختالفی بودن و ع،م قطهیت نن اسوت و نوه بوهمنظوور ایوواف در
رویهسازی سوازمان ( )International Law Commission, 1982: 21, para. 25بوا وجوود ایون
نمی وان از ارزش این رویه در برنوردن خواستههای سازمان و یاریبخشی سوازمان در نیول بوه
سوی اه،اف خود غافل ش،
1. Established Practice
2. General Practice
3. Repetition
4. Sequence
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از زمانیکه رویة مستور و ثریتش،خ در بطن سازمان مورد اقرال و پذیرش عمومی اعضوای
سن ،مؤسس سازمان قرار گرفت رویة مستور سازمان به رویة عمومی نن سازمان بو،ل خواهو،
ش ،مراد از پذیرش عموومی 1نوه نن اسوت کوه موامی اعضوای سون ،مؤسوس سوازمان رویوة
استوراریافته با کیفیت پیشین را مورد پذیرش صریح قرار دهن ،کافی به موصود خواه ،بود اگر
رویة مستور سازمان اغل و در کلیت خود 2مورد پذیرش صریح یا ممنی یا ع،م مخالفت قورار
گیرد چنین رویهای در کمال اعترار است و وفق مادة  31کنوانسویون ویون بوهعنووان عنصوری
اصیل و مهترر در فسیر سن ،مؤسس سازمان کاربسوت خواهو ،یافوت در أییو ،اثور پوذیرش
عمومی برای ب،ل کردن رویة مستور به رویة عمومی سازمان به نظر مشور ی دیووان در قضویة
دیوار قائل اشارخ میکنیم دیوان از یک سو رویهای را یادنور میشوود کوه در مجمو عموومی
استورار یافته و نظمدهن،ة رواب شورای امنیت و مجم عمومی براساس مادة  12منشور اسوت
و از سوی دیگر پذیرش این رویه را در قال حول یافتة خود متذکر میشود که در انطروام بوا
منطوم و مفهوم مادة  12منشور است ( )ICJ, 2004: 28این یهنی اثر پوذیرش رویوة مخلووم و
مستور در سازمان و ر،یل نن به رویة عمومی

معاهدة مؤسس سازمان بینالمللی؛ طبعی دوگانه
چارچوب کنش سازمان در صحنة بینالمللی و ایفوای نووشهوای مطلووب نن را بایو ،در قالو
مهاه،ة مؤسس سازمان یافت مهاه،ة مؤسوس سوازمان واجو ،سرشوتی دوگانوه اسوت طرهوی
قراردادی 3و نیز هنجاری  4نخست ننکه این سن ،مهاه،خای جلی قاکمیت کوینی یوک دولوت
است به نن مهنا که دولت ها را در خلق موجودیتی ج،ی ،یاری میرسانن ،و قالری برای جلوی
ق،ر نهادسازی دولت هستن ،ا این مرقلوه ایون مهاهو،خ هویا فواو ی بوا دیگور مهاهو،ا
بینالمللی ن،ارد و در شکل قال و قووم قاکم ملحق به همان مهاه،ا است و بهعنوان عامل
قیا بخش به سازمان بهمثابة میثام و مهاه،خای بینالمللوی اسوت نتیجوه ننکوه ایون اسوناد
مهاه،ا ی هسوتن ،کوه مشومول قواعو ،عموومی مهاهو،ا منو،رج در کنوانسویون  1969ویون
میشون( ،زمانی  )144 :1392اما همین مهاه،خ را قالری هنجاری و أسیسی نیز قابول صوور
است از نن قیث کوه سون ،أسویس سوازمان خوالق ارگوانیزمی زنو،خ و رو بوه کامول اسوت
کارکردهای سازمان کیفیت قیا نن و هنجارهای قاکم بر عملکرد این نهاد نووین منرهوث از
محتوای سن ،مؤسس است و همین سن ،مؤسس است که روقوی از قوووم و شخصویت را بوه
1. General Acceptance
2. Accepted as a Whole
3. Conventional
4. Constitutional/ Normative
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سازمان اعطا میکن ،پیشررد اشتالا سازمان را انتظام میبخشو ،و نظوم قوووقی داخلوی نن
سازمان را پیشبینی میکن ،در قال همین وصف هنجاری است که دولتها استیفای قوووقی
خا را از خود میستانن ،و به این سازمانها وا مینهن ،و نن نهاد را در حوق مومو و هو،ف
اساسنامه یاری میرسانن)Ahlborn, 2011: 11 ( ،
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشور ی در خصو برخوی هزینوههوای ملول متحو،
افزونبر ننکه منشور ملل متحو ،را بوهعنووان مهاهو،خای چن،جانروه واجو ،مواهیتی قوراردادی
میدان ،همان سن ،را واج ،برخی ویژگیهای خوا مهرفوی مویکنو )ICJ, 1962: 157( ،نیوز
همین دیوان در نظر مشور ی در خصو مشروعیت استفادة یک دولت از سالحهوای هسوتهای
در مخاصما مسلحانه اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی را مهاه،ا ی ویژخ مویدانو ،کوه در
عین ایجاد ابهان نوین ق،ی از استوالل و هویو اهو،اف مشوترک را بورای سوازمان هریوف
میکن ،چنین مهاه،ا ی اب وصفی قراردادی و اساسویانو )ICJ, 1996: para. 19( ،پوذیرش
این طر دوگانه نتایجی بسیار مهم خواه ،داشت با پذیرش طرو هنجواری و أسیسوی سون،
مؤسس سازمان و أکیو ،بور ننکوه قیوا و پیشوررد موؤثر اشوتالا سوازمان در صو،ر موام
اولویتهای یک سازمان است ناشی از همان طر هنجاری کیفیتی متفاو در قرائت فسیر و
اجرای مهاه،ة مؤسس سازمان مورد نیاز خواه ،بود دیگر ننکوه سون ،أسویس بوهمثابوة قوانون
اساسی و روحبخش نن سازمان شناخته خواه ،ش ،و این مسئله به مهنای هریة سلسولهمرا و
هنجاری در مناب قووم سازمان و قال های عملکردی نن خواه ،بود روشن است کوه در ایون
قال و،م الزاما ناشی از سن ،أسیس بر هر قاع،خ موادون و والی شوایان پوذیرش اسوت در
چنین قوزخای اعضای سازمان بینالمللی نرای ،هیاگونه هه،ی را که با هه،ا ننهوا در سون،
اساسی مالایر داشته باش ،بر عه،خ بگیرن( ،فلسفی  )1016 :1395دیگر ننکه ناشی از وصوف
هنجاری نمی وان سازمان را به مامه نای در ارادة دولتها دانست و قووم و کالیف سوازمان
را در قال منجم ،خود و همانسان که در سن ،أسیس نم،خ است صور کرد بهعرار ی دیگور
در این قال زم نیست رویه و عملکردهوای سوازمان را همووارخ منتهوی بوه و کاشوف از سون،
مؤسس و در مطابوت کامل 1بوا ارادة نخسوتین اطوراف مهاهو،ة مؤسوس دانسوت بلکوه فورب
موجودیت مستول برای سازمان راخ را بر ابتکار میگشای ،هموین امور مسویری همووار بور موا
خواه ،گشود ا وسهة صالقیتها و عملکردهای نزادانة سازمان را در نن مسویر دنروال کنویم
مهم رین اثر این خوانش نوین و هریة وصف هنجاری برای سن ،مؤسس سازمان در امر فسویر
نن مهاه،ا است بسیار منطوی است که در فراین ،فسیر از مهانی عادی و مت،اول عرارا در
قال نخستین خود عرور کرد و سن ،مؤسس را نه صرفاً در پر و قص ،اولیة بانیان سازمان بلکوه
1. Full Compliance
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در پر و حو زمانی اولویت ه،ف و مومو مهاه،خ و مرور حووق نن حوول در زیسوت
بینالمللی و مفاهیم و نهادهای سیاست و قووم بینالملل رون، ،ریجی انسوانی شو،ن قوووم
بینالملل و مهم ر از همه در پر و رویه و عملکرد سازمان و ارکان نن فسیر کرد پوس موروری
است با ه،یلی درخور اعمال مفاد مواد  31ا  33کنوانسیون  1969ویون را در فراینو ،فسویر
اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی بپذیریم

حکومت قواع د تفس یری کووانس یون وی ن  1969ب ر تفس یر معاه دة
مؤسس سازمان بینالمللی
نظر به زما جرا نرودن کنوانسیون  1986وین و نیز نظور بوه جوویز کلوی منو،رج در موادة 5
کنوانسوویون  1969در خصووو قووووم مهاهوو،ا قکومووت قاعوو،ة کلووی فسوویر منوو،رج در
کنوانسیون اخیر در فسیر اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی مورول بهنظر مویرسو ،و جوز
این رهیافتی مطلوب قابل شناخت نیست دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشور ی برخوی
هزینههای ملل متح ،با وجود اذعان به مؤلفههوای ویوژة منشوور اصوول و قواعو ،عوام فسویر
مهاه،ا را در فراین ،فسیر منشور میپوذیرد ( )ICJ, 1962: para. 157نیوز هموین دیووان در
نظر مشور ی دربارة اسوتفادخ از سوالحهوای هسوتهای و در فسویر اساسونامة سوازمان جهوانی
به،اشت اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی را از نظرگاهی شکلی مهاه،ا ی چن،جانره لوی
میکن ،و قکومت قواع ،اغل پذیرفتهش،خ در فسیر مهاه،ا غیرسازمانی را بر فسویر اسوناد
مؤسس سازمانها مورد پذیرش قرار میده )ICJ, 1996: para. 19( ،الرته دیوان یوادنور برخوی
مؤلفههای خا مهاه،ا مؤسس سازمانهای بینالمللی نیز میشوود و موتضوی مویدانو ،کوه
وجهی ویژخ در فراین ،فسیر به نن مؤلفههوا صوور گیورد از نن جملوهانو ،طرو قوراردادی-
أسیسی این مهاه،ا طر و اشتالا خود سازمان اهو،افی پویشبینویشو،خ وسو بانیوان
سازمان برای این مخلوم نوین و ملزوما اجرای مؤثر کارکردهای سوازمان ( ICJ, 1996: para.
 )19منطوم و مفهوم این عرار دیوان در عین اقالة فراینو ،فسویر بوه مووررا کنوانسویون
 1969ه،یل و گاخ اعراب از برخی یافتههای مرسوم فسیر است نیز موردی دیگور کوه در نن
از قکومت این یافتههای عام فسیری اعراب میشود ننجاست که به صریح ممناً یا مستنر
از رویة نن سازمان قواع ،خا فسیری قابل اقراز باشن ،چنوین جوویز و امکوانی از موادة 5
کنوانسیون  1969که پیشتر ذکر نن رفت و نیز مادة  2کنوانسیون  1986قابل فهم است الرتوه
بای ،دانست جز مه،ودی از سازمانهای بینالمللی 1مابوی فاق ،چنین گزارخهای خا فسیری
 1در این مورد قرائت فسیری دیوان دادگستری ا حادیة اروپا قابل أمل است این قرائت فسویری ولوو مشوابه بوا
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هستن )ILC, 2015: para. 27( ،در مورد همان مه،ود سازمانها نیز هریة گزارخهوا و مووررا
خا فسیری نه در راستای اعراب ام از قاع،ة کلی فسیر بلکه اغل در پوی شوناخت نهواد
صالح بر فسیر است 1

رویة بعدی بهمثابة ابزاری در تفسیر معاهدة مؤسس سازمان
اصو ً و با قی ،برخی استثنائا فسیر اسناد مؤسس یک سازمان بینالمللی ابهی از قواع ،موجود
در کنوانسیون  1969وین خواه ،بود نوش رویة به،ی بهعنوان یکی از عناصور موجوود در قاعو،ة
کلی فسیر در مورد مهاه،ا مؤسس سازمانهای بینالمللی در اینجا بررسی میشود مفی ،اسوت
پاسخگویی به ماهیت رویة به،ی سازمان و اقسام نن و اینکه رویة قضایی بینالمللی چه جایگواهی
برای این عنصر مهترر فسیر شناخته است در نگاهی اولیه و به لحاظ قال و شکل می ووان سوه
نو رویه را لحاظ کرد و برای هریک از ننها شأن و اعتراری متفواو در نظور گرفوت جووهر ایون
فاو بر این اساس است که رویة ذیرب از وجود ک،امیک از عناصر مووم سازمان برخاسوته و وا
چه ق ،مورد اعتنای دیگر ارکان سازمان یا اطراف سن ،مؤسس قرار گرفته باش،

 .1رویة بعدی اعضای معاهدة مؤسس سازمان وفق مواد  31و  32کووانسیون وین 1969
ارادة دولتها ممکن است در مجمهی از عوول جمهی به شکیل سازمانی بینالمللی هلوق بگیورد
عرور از رمای دولتی و ورود به مرقلة ارادخ و شکیل این سازمان نو جز شوکیل نهوادی مسوتول
نتیجه نخواه ،داد این اب اشتواقی در فضایی بینالمللی استوالل خود را فریاد خواه ،زد الرته با
یاری دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی در پی حوق کارویژة سازمانی خود خواهو ،بوود بوا ایون
قال نمی وان پس از مرقلة خلق سازمان نن را به ق ،کمال مررا و مصوون از رویوة دولوتهوا و
دخالتهای بانیان نن دانست کاربست برخی از کارویژخهای سازمان در ی ،همان دولتهایی اسوت
که کمر همت به شکیل سازمان بستهان ،اینجاست که سخن از رویة به،ی اعضای مهاه،ة مؤسس
گزارخهای قاع،ة کلی فسیر من،رج در کنوانسیون  1969در ماهیت متفاو از نن است این دیوان در فسویر
مهاه،ا مؤسس ا حادیه هموارخ نگاخ به مومو و ه،ف این اسناد در اسوتورار یوک ا حادیوه ( )Integrationو
خلق نظم قوووقی نووین داشوته اسوت در ایون قالو فسویری راخ بور رویوهسوازی ارکوان ا حادیوه و ایجواد
عملکردهای نوین فسیر منافی با قق دیوان در فسیر مهاه،ا مؤسس ا حادیه قلم،اد مویشوود و قکوم بور
بیاعتراری این رویهها خواه ،ش ،با این قال دیوان مزبور قکومت یافتوههوای عرفوی را در فسویر مهاهو،ا
منهو،ش،خ میان اعضای ا حادیه و دولتهای ثالث پذیرفته است
 1براساس بن« ،الف» مادة  9اساسنامة بانک بینالمللی رمیم و وسهه «هر مسئلهای در فسیر مفاد موافووتناموة
مؤسس بین عضو و بانک یا بین اعضای بانک برای اخذ صمیم به م،یران اجرایی ارجا خواه ،ش»،

 10فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،1بهار 1401

سووازمان و نوووش نن در فسوویر نن مهاهوو،خ بووه میووان م وینیوو ،گوواهی ممکوون اسووت اختیووارا
پیشبینیش،خ برای ارکان سازمان برای وم موررا در اسناد مؤسس کافی نراش ،و ارکان مختلف
سازمان نیاز به اختیارا بیشتری داشته باشن( ،بیگزادخ  )174 :1391پس رویة به،ی در مهنای
این بن ،بیشتر بهمنظور استخراج و اقراز صالقیت برای سازمان ذیرب در موارد ابهام اجمال یوا
سکو سن ،مؤسس سازمان مورد وجه است دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشور ی خوود
دربارة مشروعیت استفادخ از سالحهای هستهای در مخاصمة مسلحانه پس از بیان قکومت مادة 31
کنوانسیون  1969بر فراین ،فسیر سن ،أسیس سازمان جهانی به،اشت در فسیر اساسنامة ایون
سازمان مورر داشته است« :اینکه سؤال مطرحش،خ وس سازمان شایان پاسخگویی است بسوتگی
به این دارد که در پر و قاع،ة کلی فسیر و نیز رویة به،ی اعضای سازمان وفق قسمت دوم بنو3 ،
مادة  31پرسش مطروقه در چارچوب فهالیتهای نن سازمان قرار میگیرد یا خیر» ( ICJ, 1996:
 )para. 19به باور دیوان قطهنامة  46/40مجم جهانی به،اشت که با اعتراب برخی اعضا صوی
ش،خ است و نیز طرح سؤال دربارة مشروعیت کاربرد سالح هستهای بوهروشونی و بوهخوودیخوود
نمی وان ،مثرت رویهای باش ،که قاکی از وافق اعضوای سوازمان جهوانی به،اشوت بورای فسویر
اساسنامة ذیرب باش ،به این منظور کوه چنوین فسویری سوازمان را در طورح پرسوش دربوارة
مشروعیت کاربرد سالح هستهای محوق گردان )ICJ, 1996: para. 27( ،صریح دیوان و استنادش
به بن 3 ،مادة  31در فسیر سن ،مؤسس سازمان جهانی به،اشت و نیز قطهنامة پیشگفتوه مروین
نن است که دیوان در نویح صالقیتی مردد برای سازمان رویة اعضای نن و نه خوود سوازمان یوا
ارکان نن را مطمح نظر قرار دادخ است رویهای که در قال قطهنامه متجلی ش،خ است هرچن ،این
قطهنامه در نگاخ نخستین بهعنوان رویة خود سازمان رخ مینمایو ،اموا بایو ،گفوت رویوة اعضوای
سازمان مرین ع،م وافق ننان در خصو شایستگی سازمان در اخذ نظر مشور ی از دیوان در باب
مومو پیشگفته است همین خ فسیری در رأی دیوان در قضیة مرزهای زمینوی و نبوی بوین
کامرون و نیجریه قابل یافت است در این رأی دیوان به این منظور که مستخرَج دارد نیا کمیسیون
دریاچة چاد بهعنوان سازمانی بینالمللی شایان دخالوت و ایفوای نووش در قفوظ صولح و امنیوت
بینالمللی در قال منطوهای خود است یا خیر رویة به،ی اعضای مؤسس سازمان را موردنظر قرار
میده ،رویهای که افزونبر نووش من،رج در سن ،أسیس کمیسیون دریاچة چاد صالقیتهوایی
افزون را برای سازمان مورر داشته است که به صریح و اصو ً در سن ،أسیس قابل یافت نیسوتن،
دیوان مورر میدارد که براساس متن مهاه،خ و عملکرد به،ی اعضای سن ،أسیس کمیسیون قوزة
دریاچه چاد یک سازمان بینالمللی است که صوالقیتهوای خوود را در یوک منطووة جالرافیوایی
مشخص اعمال میکن ،اما نمی وان قلوفصل مسائل مربوط به قفظ صلح و امنیوت منطووهای را
در اه،اف این سازمان جست و ب،ینسر جایابی این سازمان ذیل فصل هشتم منشور ملل متح،
ممتن است ()ICJ, 1998, para. 67
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 .2رویة بعدی ارکان سازمان
رویة به،ی افزونبر ننکه می وان ،وس اطراف سن ،مؤسس سازمان خلق شوود نیوز موی وانو،
مستول از دخالت نن اطراف و مرتنی بر عملکرد متأخر رکن یا ارکانی از سازمان ذیرب قاصل
گردد هر رکنی را از ارکان یک سازمان بینالمللی صالقیت در فسویر مووررا اساسونامه نن
سازمان متصور است موررا ی که مربوط به ق،ود صالقیتها و اختیارا نن رکن است چنوین
فسیری می وان ،قاصل رویة به،ی همان رکن باش ،در این قال رویة نن رکن بو،ون لحواظ
ننکه چنین رویهای مورد پذیرش دیگر ارکان سازمان یا دولتهای عضو سن ،مؤسس قرار گرفته
است یا خیر می وان ،بهعنوان عنصر فسیر سن ،مؤسوس سوازمان واجو ،ارزش باشو ،دیووان
بینالمللی دادگستری در نظر مشور ی خود در خصو صوالقیت مجمو عموومی در پوذیرش
دولتها به عضویت ملل متح ،دربارة رویة خود ارکان سازمان و منصرف از رویة اطراف منشوور
ملل متح ،مورر داشته است« :نن دسته از ارگانهای ملل متح ،کوه براسواس موادة  4منشوور
قضاو در امر پذیرش دولتها به عضویت سازمان به ننوان محوول شو،خ اسوت موادة مزبوور را
بهطور پیوسته اینگونه فسیر کردخان ،که مجم عمومی صرفاً براساس وصویة شوورای امنیوت
می وان ،در خصو پذیرش یک دولت به عضویت ملل متح ،ا خاذ صمیم کنICJ, 1950: ( »،
 )para. 9رویة فسیری مؤخر در این قال جایی کاربست خواه ،یافوت کوه اصول وجوود یوک
اختیار یا صالقیت برای رکن یا ارکانی از یک سازمان متصور بودخ و در چارچوب سون ،مؤسوس
قابل جایابی باش ،اما در کیفیت استیفا و اجرای نن اختالف باش ،در این قال اسوت کوه رویوة
به،ی می وان ،در نویر کیفیت اجرای موررة مورد بحث کارساز افت ،در نظور مشوور ی دربوارة
اساسنامة کمیتة ایمنی دریایی دیوان به رویهای اشارخ میکن ،که وس مجم دولتهای عضو
سازمان بینال،ولی مشور ی دریایی ا خاذ ش،خ است دیوان به رویهای اشارخ میکن ،کوه وسو
خود سازمان در کل مجری بودخ است این أکی ،دیوان بر رویوه منصورف از رویوة دولوتهوای
عضو سازمان در اجرای موررا مهاه،ة مؤسس سازمان اسوت و مسوتوالً مهنوا موییابوICJ, ( ،
 )1960: paras.168-169دو سال به ،در نظر مشور ی دربوارة برخوی هزینوههوای ملول متحو،
دیوان در ادامة رویة سابق خود رویة مجم عمومی را بهعنوان رکنی از مجموعة ارکان سازمان
در خصو امر بودجهریزی سازمان مطمح نظر قرار میده ،ننسان که دیووان بیوان مویدارد
رویة مستمر 1مجم عمومی نن بودخ است که در قطهنامههای مربووط بوه بودجوة سوا نة ملول
متح ،موررخای در خصو هزینههای مربوط به قفظ صلح و امنیت بوینالمللوی درج کنو ،از
سال  1947و بهطور سا نه مجم در همان قال پیشگفتوه هزینوههوای پویشبینوینشو،خ و
امطراری مربوط به قفظ صلح و امنیت بینالمللی را نیز در امر بودجهریزی ملل متحو ،لحواظ
1. Consistent Practice
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کردخ است ( )ICJ, 1962: para. 160قاصل ننکه بوه بواور دیووان و برخاسوته از رویوة مجمو
عمومی بهعنوان رکن سازمان هزینه های نیروی امطراری ملل متح ،در خاورمیانوه 1بوهعنووان
نیروی قافظ صلح بهمثابة هزینههای ملول متحو ،در مهنوای بنو 2 ،موادة  17منشوور قلمو،اد
خواه ،ش )ICJ, 1962: para. 175( ،نیز در نظر مشور ی دیوان دربارة قابلیوت اجورای بنو22 ،
مادة  6کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متح ،همین خ فسیری دنرال میشود زمانیکه
دیوان از رویة به،ی ملل متح ،در فسیر موررة پیشگفته یواد مویکنو ،بوه رویوة ارگوانهوای
سازمان اشارخ دارد به باور دیوان در رویه و براساس دادخهای ارائهش،خ وسو دبیور کول ایون
سازمان به افرادی که ومهیت کارمن،ان ملل متح ،را ن،اشتهان ،مأموریتهایی با ماهیت متنو
اعطا کردخ است در مامی این موارد رویوة ملول متحو ،مروین نن اسوت کوه اشخاصوی کوه
اینگونه منصوب ش،خان ،و بهویژخ اعضای کمیتهها و کمیسویونهوای قوووم بشوری بوهعنووان
کارشناسان در قال خ،مت 2در چارچوب مهنای بن 22 ،لوی ش،خانو)ICJ, 1989: para. 48( ،
رویة چن،ین سالة ملل متح ،قاکی از نن بودخ است که گزارشگران ویوژة قوووم بشوری کوه از
جان کمیتة فرعی کمیسیون قووم بشر منصوب ش،خان ،کارشناس در قال خ،مت ذیول بنو،
 22مادة  6کنوانسیون قرار میگیرن ،و از مزایوا و مصوونیتهوای موورر در نن مهاهو،خ متمتو
خواهن ،بود ( )ICJ, 1989: para.60قاصل از رویة دیوان در این پرون،خ ننکه رویة به،ی ملول
متح ،در مهنای عام و ارگانهای نن در مهنای خا خود می وان ،به این قرائت منجر شود که
کارشناسان ملل متح ،بهعنوان افراد فاق ،رابطة استخ،امی با سازمان از هر گونه هوی کیفری
مصون هستن ،قاصل از جمی گزارخهای پیشگفتوه نن اسوت کوه اقو ،ارکوان هور سوازمان
بینالمللی صالح در امر فسیر موررا مربوط به خود است وسل به این فراین ،ممکن است بوه
طریوی رسمی بهعمل نی ،یا ننکه در اثر رویة به،ی نن رکن یوا جمیو ارکوان سوازمان محووق
شود در قالت اخیر که مورد شناسایی رویة قضایی بینالمللی نیز قرار گرفته است رویة به،ی
رکن سازمان می وان ،عنصر مهترری برای فسیر موررا اساسنامة سازمان قلم،اد شود

ترکیب رویة بعدی ارکان سازمان و رویة بعدی اعضای معاهده مؤسس
در این نو رویه عنصری امافه بر رویة ارگان سازمان افزودخ میشود این عنصور اموافی رویوة
به،ی اعضای سازمان یا پذیرش رویهای است که وس ارگانی از سازمان در پیش گرفتوه شو،خ
است الحام رویة به،ی دولتهای عضو سازمان یا پذیرش نن رویه خواخ صریحاً و خوواخ مومناً
1. United Nations Emergency Force in the Middle East

این نیرو به موج قطهنامة شمارة  1001مجم عمومی به اریخ  7نوامرر  1956و بهمنظور قل بحران سوئز ایجاد ش،
2. Experts on Missions
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رویهای خا را خالق خواه ،بود که رکیری از دو مؤلفة متفاو اما در یک راستا و مور ر بوا
هم 1است رویهای با این کیفیت در قکم وافق ممنی است که در رفتوار یک،سوت و متووارب
ننها جلی مییاب( ،فلسفی  )130 :1396کیفیت این رویه ا ق،ی است کوه قاصول از فسویر
مهاه،ة مؤسس سازمان بهگونهای باز اب مییاب ،که بوه ظواهر خوروج مفهوومی از مفواد سون،
مؤسس را به ذهن مترادر کردخ و قتوی گواخ مهاهو،خ را وارد وادی اصوالح نیوز مویکنو ،قوال
امثلهای از این نو رویة به،ی فسیری

رویة بعدی در تفسیر بود  3مادة  27موشور ملل متحد
براساس بن 3 ،مادة  27منشور ملل متح « ،صمیما شورای امنیت راج به سوایر مسوائل 2بوا
رأی مثرت نه عضو که متضمن رأی موافق مام اعضای دائم باش ،ا خاذ میشود با این قی ،کوه
در مورد صمیما ی که به موج من،رجا فصل ششم و بن 3 ،مادة  52ا خاذ مویشوود طورف
دعوی از دادن رأی خودداری خواه ،کرد» بخش دوم این عرار گویوای ههو ،بوه عو،م رأی
دادن وس عضو شورای امنیت در اختالفهایی است که نن عضو نیز درگیر در نن است رویوه
ای که وس شورای امنیت و در اجرای این بن ،از مادة  27دنرال ش،خ نوشی عم،خ در نویر و
فسیر مفاد این هه ،نیینی 3داشته است قاصل از رویة شورا نن بودخ است که ایون ههو ،بوه
ع،م رأ ی دادن مختص و منحصر به زمانی بودخ اسوت کوه وجوود یوک اخوتالف ثابوت شو،خ و
رسی،گی به نن در محضر شورای امنیت دنرال شود در فو،ان این اختالف هه ،بوه عو،م رأی
دادن بیمهنا خواه ،بود هرچن ،مومو مطروقه بهنوعی در ار راط با دولتی باش ،که خواهان و
م،عی مشارکت در رأیگیری است در رویة شورا این موارد حت عنوان ومهیت مطرح شو،خ و
قاصل از قرائت مهوول و مهنای مت،اول عرارا بن 3 ،مادة  27شورای امنیت مح،ودیت پویش
گفتوه را منحصوور بوه اختالفووا کوردخ اسووت  4پوس ایوون محوذور نیینووی فوو در خصووو
«اختالفا » اعمال میشود و نه «ومهیتها» و هموارخ این امکان وجود دارد که یک یا دو عضو
دائم طرف اختالف مومو را بهنحوی در شورای امنیوت مطورح کننو ،و جلووخ دهنو ،کوه نن
مومو «ومهیت» نمایان،خ شود و نه اختالف (شایگان  )22 :1382بنوابراین در وموهیتهوای
1. Interrelated

 2موصود مسائل ماهوی است
3. Procedural

 4واژة ومهیت ( )Situationموس ر از اختالف ( )Disputeبهنظر میرس ،در یک اختالف بینالمللی خواخ قوووقی
یا سیاسی ق،اقل دو دولت بهعنوان طرفین یک دعوای قووقی یا سیاسی در موابل هم قرار میگیرنو ،اموا بوه
نظر میرس ،که ومهیت اوما و اقوالی کلی و عام است که می وان ،در بستر خود پرورشدهن،ة اختالف یوا
ه،ی ،علیه صلح و امنیت بینالمللی باش،
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بینالمللی امکان رأی دادن برای اعضای شورای امنیت نیز وجوود خواهو ،داشوت از نن جملوه
بووودخانوو ،رأی دادن فرانسووه و انگلسووتان در  13اکتروور  1956در خصووو شووکایت دو دولووت
پیشگفته از مصر بابت مح،ودیتهای موررش،خ در عرور از کانال سوئز مومو قطهناموة 1 118
رأی دادن نمریکا در  19ژوئیة  1960در زمینة شکایت دولوت کوبوا علیوه ایون کشوور موموو
قطهنامة  2144رأی دادن اردن در  25نوامرر  1966در مومو شکایت این کشور علیه اسرائیل
مومو قطهنامة  3 228و رأی دادن اَیا متح،ة نمریکوا و انگلسوتان در  21ژانویوة  1992در
شکایت این دو کشور علیه لیری (قضیة کربی) مومو قطهنامة  4 731رویهای که اینگونوه در
اجرای مادة  27ا خاذ ش،خ هیاگاخ با مخالفت ج،ی و اعتوراب اصوولی دیگور اعضوای شوورای
امنیت و ارکان ملل متح ،مواجه نش،خ است رکی رویة پیشگفته بهعنوان رویة یکی از ارکان
ملل متح ،و أیی ،این رویه وس دولتهوای عضوو سوازمان و نیوز دیگور ارکوان ملول متحو،
موجرا اجرای مادة  27را در م،ل کنونی نن فراهم نوردخ است
در بن 3 ،مادة  27منشور باز هم می وان اثر رویة فسیری به،ی رکنی از ملول متحو ،و مهور
أیی ،به،ی اعضای سازمان را بر این رویة متأخر مالقظه کرد در دکترین مهترور قوووقی از ایون
اثر اغل بهعنوان اثر اصالقی رویة به،ی یاد ش،خ است اما باور ما متخذ از خود عروارا منشوور
فسیر منشور و نه اصالح نن براساس رویة به،ی است اما محل نزا چیست؟ براساس بن 3 ،موادة
 27منشور « صمیما شورای امنیت راج به سایر مسائل با رأی مثرت 5نه عضو کوه شوامل نرای
موافق 6مام اعضای دائم باش ،ا خاذ میگردد» ننچه در موادة  27در خصوو کیفیوت رأی دادن
برای اعضای دائم قی ،ش،خ است ان،ک ابهامی در دل خوود دارد درقوالیکوه صو،ر بنو 3 ،از رأی
مثرت سخن میگوی ،قسمت اخیر همین بن ،از رأی موافق سخن میران ،بهراسوتی چوه فواو ی
بین رأی مثرت و رأی موافق موجود است؟ این ابهام را رویة شورای امنیت راف بودخ اسوت رویوة
به،ی شورای امنیت در گذر زمان رأی موافق را نَه به رأی مثرت بلکه به عو،م وجوود رأی منفوی
هریر و فسیر کردخ است به نن سان که غیروت عضوو دائوم یوا امتنوا ارادی وی را از رأی دادن
مخل کارکردهای مرسوم شورا ن،ان ،نتیجه ننکه یوک قطهناموه موی وانو ،بوا رأی مثروت  4عضوو
غیردائم و نرای ممتن مام اعضای دائم نیز صوی شود دیوان بینالمللوی دادگسوتری در قضویة
نامیریا رویهای را که ب،ینسان و در اجرای مادة  27شکل گرفته اسوت در قالو فسویر منشوور
ملل متح ،پیکربن،ی میکن ،به باور دیوان «رویة بلن،م ،جام و متح،الشکل شوورای امنیوت
1. Security Council Resolution 118, Complaint by France and the United Kingdom against Egypt, 13
October 1956.
2. Security Council Resolution 144, Complaint by Cuba, 19 July 1960.
3. Security Council Resolution 228, the Palestine Question, 25 November 1966.
4. Security Council Resolution 731, Libyan Arab Jamahiriya, 21 January 1992.
5. Affirmative vote
6. Concurring Vote
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شواه،ی مهتنابه ارائه میکن ،مرنی بر ننکه از نظر رئیس شورا و اعضای شورا بهویژخ اعضوای دائوم
نن امتنا ارادی یک عضو دائم از رأی دادن در باب مسئلهای خا بهگونهای فسیر شو،خ اسوت
که در صوی یک قطهنامه مانهی ایجواد نکنو ،ایون رویوة ا خاذشو،خ وسو شوورا کوه پوس از
اصالقا منشور در سال  1965نیز ب،ون الییر ادامه داشته عمومواً وسو اعضوای ملول متحو،
پذیرفته ش،خ است و قاکی از رویة عمومی نن سازمان اسوت» ( )ICJ, 1971: para. 22قاصول از
رویة شورای امنیت در اجرای مادة  27و پذیرش عمومی این رویه وس دولتهای عضو اسوتورار
رویهای عمومی بودخ است ( )ILC, 2015: para. 53رکی این دو عنصر خالق رویوة عوامی اسوت
که بهعنوان عالی رین مر رة رویة به،ی در فسیر سن ،مؤسس یک سازمان بوینالمللوی شوناخته
میشود الرته دیوان اشار ن،ارد که این پذیرش عام چگونوه قاصول شو،خ و بوه چوه سوان رویوة
عمومی اعضای ملل متح ،فسیری نوین شورای امنیت را از مادة  27مورول داشته است بوهنظور
میرس، ،اوم عملکردهای متأخر شورای امنیت ع،م اعتراب مؤثر از جان هیا دولتوی بوه رویوة
ا خاذش،خ در شورا و قتی مهر أیی ،دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان یکی دیگر از ارکان ایون
سازمان بر رویة پیشگفته به مهنای پذیرش نن رویة به،ی باش ،که وس اقو،ی از ارکوان ملول
متح ،و در اجرای مادة  27قاصل ش،خ است الرته دکتورین قوووقی در ارزیوابی ایون دگردیسوی
مهنایی متشتت بهنظر میرس ،زیمرمان نظر به فکیوک رأی مثروت و رأی موافوق در موادة  27و
،اعی فاو این دو قائل به ماهیت فسیری و نه اصالقی رویة به،ی شوورای امنیوت در اجورای
مادة پیشگفته است (سیما  )876 :1394گاردینر نیز رویة مزبور را با وجوود ار رواط ظواهری بوا
اصالح منشور رویة فسیری قلم،اد میکن )Gardiner, 2008: 245( ،داونز نیز رویة به،ی شورای
امنیت را باز فسیر منشور ملل متح ،میدان ،و با وجود اذعوان بوه ننکوه رویوة شوورا در مطابووت
دقیق 1با متن مادة  27نیست اما از ق،ود نن نیز خوارج نیسوت ( )Dowens, 2005: 38بوا وجوود
این هستن ،قووق،انانی که نگرش دیوان را در خصو بنو 3 ،موادة  27و نگواخ فسویری بوه نن
نادرست میدانن ،به نظر اینان ننچه بر سر مادة  27نم،خ بسیار فرا ر از فسیر است و رویة بهو،ی
در اجرای این مادخ جز اصالح عملی 2منشور نمی وان ،باش ،صابری انصاری مهتو ،اسوت هرچنو،
نظر دیوان در قضیة نامیریا الواکنن،ة اثر فسیری رویة به،ی شورا در اجورای موادة  27اسوت اموا
عرار پردازی مهنا و محتوای قاع،ة من،رج در مادة  27بهگونهای است که اجازة این نحو برداشت
فسیری را نمیده( ،صابری انصاری  )159-160 :1390پاولین نیز بر این بواور اسوت کوه رویوة
به،ی کارکردی اصالقی نیز می وان ،داشته باش ،و ننچه بر موادة  27گذشوته الییور هنجارهوای
مهاه،خای است ( )Pauwellyn, 2003: 50لیانگ نیز بر همین باور است به نظر وی التزام بوه ایون
قی ،در مادة  27در رویة شورای امنیت به کناری نهادخ ش،خ و خروجی این بیاعتنایی جوز اصوالح
1. Strictly in conformity
2. Practical Modification
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عملی منشور نرودخ است ( )Liang, 2012: 6-7به باور اینان کارکرد و اثر رویة به،ی اگور خوارج از
منطوم و مفهوم عرارا یک مهاه،خ باش ،اصالح مهاهو،خ دور از دسوترس نیسوت و رویوة متوأخر
فسیری جز در چارچوب عرارا مهاه،خ نمی وان ،موؤثر واقو شوود و سور دخول و صورف در
مهانی مهاه،خای شود
بهنظر میرس ،دیوان در فسیر مادة  27بهصور کلی و عرار «رأی موافق» بهصور خوا
بیش از ننکه متوجه مهنای ظاهری این عرار باش ،رأی موافق را نه در مهنوای ایجوابی و مثروت
بلکه در مهنای ع،م مانهیت فسیر کردخ است ننان که قائل به اثر اصالقی رویة به،ی هستن ،بوه
عم ،یا غفلتاً چشم بر عرار رأی موافق و مایز نن از رأی مثرت در مادة  27بستهان ،بوه نظور موا
ننچه شورا در رویة همساز و یکپارچة خود قاصل کردخ است به مامه در همین چارچوب مهنوایی
داخل میشود در این قال و نن سان که از عرارا منشوور برموینیو ،هموین کوه امکوان ا خواذ
صمیم برای شورا فراهم شود مطلوب بهنظر میرس ،یکی از جلوخهای خالقیت فسیری و وسهة
موررا منشور در پر و رویة به،ی همین است فسیر قاعو،ة قوووقی متضومن خالقیوت اسوت
خالقیت در این مهنا قکومت نگاهی شامل و کلگرا در امر فسیر و وجه بوه موامی مؤلفوههوای
زیستسازمانی و بینالمللی است فسیری که دیوان از مادة  27ارائوه مویکنو ،در عوین خالقانوه
بودن اسرابی است در حوق و پیشررد کارکردهای شورای امنیت

رویة بعدی در تفسیر بود  1مادة  12موشور ملل متحد
براساس بن 1 ،مادة  12منشور ملل متح« ،مادامی که شورای امنیت در مورد هر اختالف یا وموهیت
در قال انجام وظایفی است که در این منشور ب،ان محول شو،خ اسوت مجمو عموومی در موورد نن
اختالف یا ومهیت هیاگونه وصیهای نخواهو ،کورد مگور بوه واموای شوورای امنیوت» موادة 12
چارچوب رواب مجم عمومی و شورای امنیت را در امر قفظ صلح و امنیت بینالمللوی پیکربنو،ی
میکن ،و بهنووعی موان دخوول همزموان نن دو رکون در اخوتالفهوا یوا وموهیتهوایی اسوت کوه
ه،ی،کنن،ة صلح و امنیت بینالمللی باشن ،در این موادخ ظواهراً بوا مووررخای روشون موواجهیم کوه
نیازی به فسیر ن،ارد و هر گونه خروج از چارچوب نن به مهنای نوض هه،ا مهاه،خای خواه ،بوود
اما رویة به،ی بهعنوان فسیری اصیل در اجرای این بن ،از سن ،مؤسس سوازمان ملول بسویار غنوی
است رویة به،ی که مادة  12را به سرنوشت کنونی مرتال ساخته است چیوزی جوز قطهناموة ا حواد
برای صلح و مهر أیی ،دیوان بر صحت و اعترار نن نیست شاخکلی،ی که برای شناخت واقهوی روابو
مجم و شورا در امر قفظ صلح و امنیت بینالمللی بسیار مفی ،بوهنظور مویرسو ،بوه نظور موا ایون
قطهنامه بهعنوان مص،اقی از رویة به،ی وانسته اسوت فسویرگر روابو مجمو عموومی و شوورای
امنیت باش ،در امر قفظ صلح و امنیت بینالمللی

نقش رویۀ بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمانهای بینالمللی 17

اساس این قطهنامه در هریة اختیارا وصیهای برای مجم عمومی در مواردی اسوت کوه
شورای امنیت از ایفای هه،ا خود در قفظ صلح و امنیت بینالمللی نا وان میشود براسواس
بن 1 ،مادة  12منشور ملل متح« ،مادام که شورای امنیت در مورد هر اخوتالف یوا وموهیت در
قال انجام وظایفی است که در این منشور ب،ان محول ش،خ است مجم عموومی در موورد نن
اختالف یا ومهیت هیاگونه وصیهای نخواه ،کرد مگر به وامای شورای امنیت» نظر به اینکه
قق مجم عمومی بر ص،ور وصیه می وان ،سر ضاد محتوایی این وصیههوا بوا صومیما
شورای امنیت شود ( )Andrassy, 1956: 566این مادخ بر مرنایی کوامالً مهووول و قوووقی بوه
منظور مس،ود ساختن هر گونه دخالت مجم عمومی در رسالتهای شوورای امنیوت در قفوظ
صلح و امنیت بینالمللی و نیز جلوگیری از ص،ور وصیهها و صمیما ی هریه شو،خ اسوت کوه
همپوشانی در مفاد دارن 1 ،پس مادة  12جز هریة قق و،م و اقو،ام نخسوتین وسو شوورای
امنیت نمی وان ،مهنا ده 2 ،اساس این و،م و أخر نیز نمی وان ،جز سابوة شوم و ناکام جامهوة
ملل در دخول همزمان شورای اجرایی و مجم عمومی به مسائلی باش ،که ه،ی،کنن،ة صولح و
امنیت هستن ،بهمنظور زدودن مفاس ،همزمانی و صالقیت همسوان در ورود بوه ایون مسوائل
ابتکار نخستین و اصلی در قفظ صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت سپردخ شو،خ اسوت
ب،ون ننکه سهم مجم عمومی از این رسالت نادیو،خ انگاشوته شوود موادة  12منشوور مشوکل
گزارخهای سازمانی متضاد را با ایجاد من موقت 3برای ص،ور وصیه وسو مجمو عموومی در
زمینة قضایایی که در شورای امنیت در قال بررسی است قل کنو( ،سویما  )495 :1394اموا
محل نزا در این مادخ که باب فسیر را مفتوح داشته نن بازة زمانی 4است کوه در نن شوورای
امنیت «در قال انجام وظایف» 5خود قلم،اد میشود مفهوم مخالف 6این عرار چه خواه ،بود

 1می وان گفت این مادخ نها موررخای است که انتظامبخش رواب دو رکن از ارکان ملل متح ،باش ،رواب مجمو
و شورا به مامه اب این مادخ و نیز رویهای است که براساس قطهنامة ا حاد برای صلح قاصول شو،خ اسوت در
هیا جای منشور به این صراقت نمی وان رابطة دو یا چن ،رکن را انتظامیافته دی ،از جمله نثار رسوی،گی بوه
یک اختالف در شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری یوا هموان اخوتالف در مجمو عموومی و دیووان
دیوان بینالمللی دادگستری در بن 40 ،از رأی خود در قضیة گروگانگیری مورر داشته است« :در هیایوک از
مواد منشور و نیز اساسنامة دیوان مح،ودیتی به نن سوان کوه در موادة  12در بواب روابو مجمو عموومی و
شورای امنیت مورر داشته ش،خ است به چشم نمی خورد»
 2این موررخ بیشراهت به ممنوعیت طرح همزمان یک دعوا در دو یا چن ،مرج قضایی نیسوت ایون قاعو،خ کوه بوه Litis
 Pendeseموسوم است متضمن من طرح مسئلهای واق ،با اطراف واق ،و نزد مرجهی با صالقیت یکسان است
3. Temporary impediment
4. Temporal threshold
5. Is exercising… functions
6. Argumentum a Contrario
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و نیا این مفهوم مخالف در سیام منشور مهنا مییاب،؟ به نظر ما این عرار را مفهومی مخوالف
از نو مهترر خود متصور است و بای ،گفت اگر شورای امنیت در قوال انجوام وظوایف خوود در
مورد اختالف یا ومهیتی که ه،ی،کنن،ة صلح و امنیت بینالمللی است نراشو ،مجمو خواهو،
وانست ظرفیت خود را فهال سازد و اق،ام به وصیهای کن ،که در راستای قفظ صلح و امنیوت
بینالمللی است سوابق اریخی هیة منشور نیز مؤی ،همین فسیر است نگاخ بانیان ملل متحو،
نن بودخ است که شورای امنیت بهعنوان رکن عالی این نظام سوازمانی در و،بیر اموور بوا هویا
مانهی مواجه نراش ،چارخ نن است که ناشی از قق و،م شورای امنیت مجم را موقتواً از ورود
به مسئله من کنیم و نن زمان که شورا از این قق و،م بهرخای نجست یوا ناکوام از اجورای نن
بود این مان شکلی زدودخ ش،خ و راخ بر ورود مجم به مومو گشودخ شوود قاصول فسویری
منطوی از عرارا من،رج در مادة  12اینگونه است که «مادامی که شورای امنیت در موورد هور
اختالف یا ومهیت در قال انجام وظایفی نراش ،که در این منشوور بوه نن محوول شو،خ اسوت
مجم عمومی در مورد نن اختالف یا ومهیت محق به ص،ور وصیه خواه ،بود»
قال یک پرسش چه زمانی می وان گفت شورای امنیت به بنبست رسی،خ است و در قوال
اجرای وظایف خود نیست؟ ما نمی وانیم مهیاری دقیق از مفهوم «به بنبست رسی،ن شورا» ارائه
کنیم کما اینکه نمی وانیم بگوییم به صرف و وی عضوی دائوم شوورا در قوال اجورای وظوایف
خویش نیست بهنظر مینی ،این امر امری موموعی است و نمی وان در هر قال که شورا مایل
یا قادر به صمیمگیری نیست این نهاد را در بنبسوت عملکوردی دانسوت در هور اخوتالف یوا
ومهیت براساس اوما و اقوال خا همان اختالف یا قضیه و نگریستن به ننچه در عالم واق
میگذرد می وان شخیص داد که نیا شورا در قال کاربست رسالتهای خویش است یوا خیور
کرر در جلسا شورا در باب همان مومو کورر در و ووی قطهناموهای بوا ماهیوت مشوابه در
خصو اختالف یا ومهیتی خا اصرار و دعو گستردة اعضای شوورای امنیوت بور شوکیل
جلسه و ا خاذ صمیم در نن مورد نگرش مجم عمومی و جامهوة بوینالمللوی در کلیوت خوود
دربارة نن مومو گزارش نهادهای غیردولتی و مؤلفههایی از این دست می وان ،یاریرسان باش،
از این نکته نرای ،غافل ش ،که در عالم واق و خارج از قضاو شورای امنیت نیز -که به نظر موا
قضاو ی نهایی نیست -می وان ،ه،ی،ی علیه صلح و امنیت بینالمللی در جریان باش ،نمی وان
در هر ومهیتی که شورای امنیت وجود عناوین سهگانة من،رج در مادة  39را اقراز نمویکنو،
همة امور را در کمال صلح برینیم نمی وان عینیت و انهکاس واقهی برونی و عینی ه،ی ،علیوه
صلح را نادی،خ انگاشت صرفاً به این واسطه که و،م و أخر شوکلی منو،رج در موادة  12نووض
میشود در بسیاری از موارد قضاو شورای امنیت در زمینة فوو،ان وموهیتهوا یوا اختالفوا
ه،ی،کنن،ة صلح صحیح بهنظر میرس ،و در هر موردی که شورای امنیت با و و مواجه میشود
لزومی به شکستن ر یرا شکلی من،رج در مادة  12دخول مجم عمومی به مومو و صو،ور
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وصیه اقساس نمیشود رویة مجم نیز گویای بیمیلی این رکن به دخالت بیمهابا در موامی
موارد پیشگفته است با وجود مجوز قاصل از قطهنامة ا حاد برای صلح مجم عمومی هیاگاخ
از این قطهنامه بهرخای افراطی نرردخ و در  68سال گذشته صرفاً دخ بار به این قطهنامه متوسول
ش،خ است قطهنامة ا حاد برای صلح نیز بهعنوان رویة به،ی در فسیر مادة  12همین مابطه را
نص الهین داشته و ممن اذعان به مسئولیت نخستین شورای امنیت در قفوظ صولح و امنیوت
بینالمللی دخالت مجم عمومی و فهال ش،ن ظرفیت وصیهای این رکن را صرفاً زمانی دانسته
است که «شورای امنیت بهواسطة ع،م قصول ا فام نرا میان اعضای دائم از عمل به مسوئولیت
اولیة خویش در قفظ صلح و امنیت بینالمللی درمان،خ شود در این صور و در هر قضیهای که
بیم ه،ی،ی علیه صلح نوض صلح یا عمل جاوز برود بایسته است که مجم عمومی بهمنظور
ص،ور وصیههای مناس مرنی بر ا خاذ اق،اما دستهجمهی خطاب به اعضا فوراً مومو را در
دستور کار قرار ده »،پس رسالت مجم بهعنوان رکن جمهی ملل متح ،در وصیه به اق،اما
دستهجمهی نه به موصود جایابی در موام مسئولیت اولیه بلکه خارج کوردن شوورای امنیوت از
بنبستی است که در نن موقوف مان،خ است ()Carswell, 2013: 455
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشور ی خود دربارة دیوار قائل حول فسیری از مادة
 12را در پر و رویة مؤخر پذیرفته است به باور دیوان ناشی از رویوة ملول متحو ،هوم مجمو
عمومی و هم شورای امنیت در نغاز مادة  12را نن گونه فسویر و اجورا مویکردنو ،کوه مجمو
نمی وانست در خصو موموعی مر ر با قفظ صلح و امنیت بینالمللوی کوه در دسوتور کوار
شورای امنیت نیز است اق،ام به ص،ور وصیه کن ،با این قال این فسیر از موادة  12بهو،ها
با الییر مواجه ش،خ و مجم عمومی خود را محوق بوه صو،ور وصویه در موواردی دانسوته کوه
همزمان در دستور کار شورای امنیت نیز بودخ است از این قریلان ،مسئلة کنگو به سوال 1961
و مستهمرا پر الال به سوال  )ICJ, 9 July 2004: para. 27( 1963نیوز مشواور قوووقی ملول
متح ،قی« ،در قال انجام وظیفه بودن شورای امنیت» را به «انجام وظیفه در هموین لحظوه»1
فسیر کردخ است ( )ICJ, 9 July 2004: para. 27نیز به نظر دیوان میلی روزافوزون در هور دو
رکن پیشگفته شکل گرفته است در این زمینه که هر دو بهطور موازی 2به موموعا ی مشوترک
در قوزة قفظ صلح و امنیت بینالمللی بپردازن ،به بواور دیووان صو،ور ایون قطهناموه وسو
مجم عمومی و دیگر عملکردهای مجم عمومی پس از  1960بهمثابة رویة به،ی در فسیر و
اجرای مادة  12بودخ است ( )ICJ, 9 July 2004: para. 27نتیجه ننکه دخالوت و ایفوای نووش
وصیهای مجم در قضیة فلسطین کامالً مطابق با منشور ملل متح ،و همخوان با رویهای است
متأخر که در اجرای مادة  12در پیش گرفته ش،خ است در اثر رویة به،ی در اجورای موادة 12
1. Is exercising the Functions at this Moment
2. In parallel
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منشور ملل متح -،قال ص،ور قطهنامة ا حاد برای صلح و شناسایی ایون رویوة متوأخر وسو
دیگر ارکان ملل متح -،هه ،و مسئولیتی ثانویه 1بر قفظ صولح و امنیوت بوینالمللوی و نحووة
کاربست نن نویر یافته و واج ،چارچوبی رویهای ش،خ است پذیرش بهو،ی ایون رویوه وسو
دولتهای عضو نیز عنصر وافق را قاصل کردخ است که بهعنوان مؤلفة روانی رویة به،ی مهترر
خواه ،بود این است رویهای که وس اق،ی از ارکوان یوک سوازمان در پویش گرفتوه شو،خ و
به،ها مورد پذیرش دولتهای عضو سازمان و نیز دیگر ارکوان نن واقو شو،خ اسوت الزاموا و
گزارخهای عام و مرهم منشور را می وان در پر و رویة به،ی ملل متحو ،فسویر کورد و وسوهه
داد بیننکه ا هام اصالح منشور متوجه ما شود

نتیجهگیری
رویة به،ی یک سازمان بینالمللی عنصری مهترر در فسیر سن ،مؤسس نن سازمان خواه ،بود
بهشرطی که قابل انتساب به نن سازمان یا ارکان صالقیتدار نن باش ،و نیز مشوحون از عنصور
وافق شود قال رویة ذیرب در این زمینه موموعیت نخواه ،داشت همین که رویوة سوازمان
قاکی از کارکردهای مرسوم و کارویژة نن سازمان باش ،کافی به موصوود خواهو ،بوود فوار از
رویه های منفرد و به اعترار شناسایی رویة سوازمان دو نوو از رویوة فسویری در هور سوازمان
بینالمللی قابل شناخت است نخست رویهای مسوتور کوه قاصول کورار و ووالی عملکردهوای
سازمان در اجرای سن ،مؤسس خواه ،بود این رویه صرفاً وس ارکان سازمان قاصول خواهو،
ش ،و عنصری علی ق،خ نخواه ،داشت کارکرد این رویه در قال مادة  32کنوانسیون وین و بوه
عنوان ابزاری مکمل در فراین ،فسیر نمود خواه ،یافت قسم دوم رویه ای اسوت کوه عوالوخبور
مویاسی مهتنابه از والی و کرار اعمال و عملکردهوای سوازمان بوا میزانوی موروول از پوذیرش
وس دیگر ارکان سازمان و نیز دولتهای عضو سن ،مؤسس سازمان مواجوه مویشوود افوزون
ش،ن عنصر پذیرش به،ی سر می شود که این قسم از رویه در مهنوای متهوالی و نواب رویوة
به،ی شناخته شود و در کنار سیام عرارا سن ،مؤسس عنصری اصلی و نه مکمول در فسویر
شناخته شود به اعتراری دیگر و بر این اسواس کوه کو،امین عوامول رویوهسواز در خلوق رویوه
مشارکت داشتهان ،می وان رویة به،ی سازمان را در سه قال به نظارخ نشست نخست رویوهای
که وس اطراف سن ،مؤسس سوازمان خلوق مویشوود چنوین رویوهای در نوویح و شوناخت
صالقیت های مکتوم و مرهم سازمان کاربرد خواه ،داشوت نظور مشوور ی دیووان بوینالمللوی
دادگستری در خصو کاربرد سالحهای هستهای در مخاصمة مسلحانه برهانی بور ایون نوو از
رویة به،ی فسیری است دوم رویه ای است که وس رکن یا ارکانی از سوازمان قاصول شو،خ
1. Secondary Responsibility
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است هر رکنی از ارکان یک سازمان بوین المللوی در فسویر مووررا مربووط بوه خوود کوه در
اساسنامة نن سازمان درج ش،خ است صالقیت خواه ،داشت این فسیر در قال رویوة بهو،ی
نن رکن از سازمان ارائه خواه ،ش ،نیز ممکن است چنو ،رکون از سوازمان چنوین رویوهای را
خالق باشن ،بسان ننچه در نظر مشور ی پذیرش به عضویت ملل متح ،مورر ش،خ است چنوین
رویه ای در فسیر سن ،مؤسس نن سازمان و در قال فسیر اصویل نن رکون از سون ،مؤسوس
کاربست خواه ،یافت سوم رویه ای است که از عملکرد رکن یا ارکانی از سازمان قاصل شو،خ و
به،ها به أیی ،و ابرام دیگر ارکان سازمان و نیز اطراف سن ،مؤسس رسی،خ است این نوو رویوه
مهادل رویة عمومی سازمان شناخته میشود و عالی رین نو از رویة به،ی در مهنوای فسویری
است و به ق،ی مهتنابه می وان ،کارکردهای سوازمان را ار ووا بخشو ،و محوذورا ظواهری در
اساسنامة سازمان را به نف کارکرد مؤثر و پیشررد اشوتالا سوازمان بوه کنوار نهو ،بویننکوه
عرارا مهاه،خ را بمیران ،یا سن ،مؤسس سازمان را وارد وادی اصالح عملی کن،
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