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 اعتراض نوكرمأبانه كشورها
 به انتقال پايتخت اسرائيل

 دوصد گفته چون نيم كردارنيست
  حقوقدان -اميرفيض

ترامپ درمورد انتقال پايتخت اسرائيل به بيت المقدس با نگرانی واعتراض تقريبا عموم کشورھا  آقایتصميم 
که تنھا برای دلخوشی نوکران  ن اعتراضی استآ > است ونوکرمأبانهولی نوع اعتراض  < ؛روبرو شده است

اين نوع اعتراض به اعتراض نه سيخ بسوزد نه  برخی از، است نه اعتراض جدی که به قبای ارباب بربخورد
  .کرده اند ياد را کباب

لمان آ انگلستان وفرانسه و ؛کشورھا از ؛بسياروسيع وفراگيراست آمريکاحجم سياسی اعتراض به اقدام 
وپاپ  مقامات  اقتداری جھان دبير کل سازمان  ملل  از و مصر و چين وحتی روسيه  واتحاديه اروپا وترکيه و

ولی ماھيت اين مخالفت ھا  ابراز نگرانی است   ؛اعالم کرده اند آمريکابا تصميم  را فرانسيس مخالفت خود
   است. يعنی انتقال حرف برای ترضيه خاطر مردم کشور وجھان

  .ای يا عمل واقدامی است با يک رويدادزمخالفت  گفتاری يا نوشته عتراض عملی است که درجھت ابراا

اعتراض سياسی اگرھمراه با عمل ويا اقدام نباشد نق زدن وپياده کردن فکروعدم رضايت است که اصال 
ن آرفتاراجتماعی  نھادحکومتی وبشرطی که  وقوانين  نھم به اعتبارآ ،مگردرمحدوه کشورھا ،کاربردی ندارد

   .يه رعايت حقوق بشرمستقر شده باشدکشور برپا

ازباب مثال ميتوان به جنبش سبز درايران اشاره کرد که  مخالفت مردم بصورت عملی واقدامی که نمايانگر 
   .مدآمخالفت بود در

  نمونه هائي ازاعتراض كشورها

يک فاحش اين اقدام تحرترامپ گفته است < آقایملک سليمان  پادشاه عربستان  درتماس تلفنی با  **

  .>مسلمانان  درھمه جھان است

حتی مخالفت شخص ، مخالفت شناخته نميشود ؛اظھارات ملک سليمان  نظر است که بگوش ترامپ گفته است
يک سياستمدار ومسئولی نميتواند برپايه پيشگوئی اتخاذ  ؛امل نميشود بلکه پيش گوئی استھم ش خودش را
دارد  ترامپ وھيئت سياسی او ندارند  واگرھم داشته باشند  وانگھی برداشتی که ملک سليمان ،تصميم کند

   .قابل اھميت نيست آمريکابرای 

شيره را خورد   >تشکيل دولت فلسطين به پايتختی قدس حق فلسطينی ھاستپادشاه اردن گفته است < **

   .وگفت شيرين است
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قشنگترين  و بازگوکرده است است  واعتراض محسوب نميشود زيرا يک متن تاريخی راتاريخی  اين يک نظر
  .گردوخاکی به سياست ارباب وارد نشودنوع اعتراضی است که کوچکترين 

عبدهللا پادشاه اردن درمصاحبه مطبوعاتی باتفاق رئيس جمھوری ترکيه گفته است  <حل مسئله اورشليم بايد 
     >.برعھده اعراب واسرائيل باشد

طينی سانان سازمان ملل است که اورشليم را مبنای اختالفات بين فلاين اظھارملک عبدهللا  ھم يک تعريف حقوقد
  .ھا واسرائيل ميدانند

    .اشتباھی بزرگ ناميدبه اورشليم را  آمريکاوزيرخارجه ترکيه  انتقال سفارت   **

خت اسرائيل فراموش کرده وفقط جای پای اسب توزيرخارجه ترکيه اصال مسئله شناسائی اورشليم رابعنوان پاي
   .نرا اشتباه دانسته استآانتقال سفارت است   که ار

خارجه  نرا اشتباه خوانده است که چه بسا خود وزيرآمخالفت نکرده است بلکه  آمريکاشان ھم با تصميم يا
   .نه مخالفت ميرود و خيرخواھی است نه اعتراض بشمار؛ خواندن يک توصيه اشتباه ؛باشدترکيه اشتباه کرده 

>  گرچه دراصل رواست که اين ضرب اين تصميم ازعجز وناتوانی استای گفته است < سيد علی خامنه **

يعنی حد تواظھارنظر دراين  نان وپنير توسرت رابگذاروبمير) المثل را درباره اوجاری ساخت (ھرکه ميگويد 
   .نه اعتراض اناليز کرده ونه مخالفت است و را آمريکاولی بھرحال تصميم   ،مورد نيست

<فرمان ترامپ سبب ميان فرمانده پاسداران تنھا مقامی است که ازتصميم ترامپ استقبال کرده وگفته  درھمين
>  يعنی جمھوری اسالمی با موشکھايش بزودی ذخائز نظامی اسرائيل به حماس تعلق گيردخواھد شد که 

  .ھوا)مصداق (بخشيدن گنجشک روی   ؛شود ذخائر تسليحاتی اسرائيل مال حماش  سرائيل را وا

  .ھايش نوشت <اسرائيل را به دريا ميريزيم>ک جمال عبدالناصر ھم روی تان

اگرترامپ وگفته است <؛ اجالب اظھارات محسن رضائی دبيرتشخيص مصلحت، ازبی رنگی وبی بوئی است
(به شعورسياسی حسرت بايد  ؛>ازمسئله عقب نشينی نکند  بعدازرياست جمھوری تجارتش را ازدست ميدھد

  .بله چغندر) گ( بله دي )يارو دبيرمجمع تشخيص مصلت ھم ھستخورد!! 

اعتراض  آمريکا>  ايشان ھم به اقدام رامی منطقه خواھد شدآ سبب نا آمريکالمان  <اقدام آوزيرخارجه  **

.  پيش بينی ھم نه مخالفت است ونه کرده است بروز نا امنی ھائی را  ميز نکرده  وتنھا پيش بينیآمخالفت 
  .اعتراض

   .که اينھم اعتراض ويا مخالفت نيست  ابراز نگرانی کرده استچين   **

اينھم اعتراض  . >با نگرانی اخباردرمورد اورشليم را دنبال ميکنم< :ير خارجه انگليس  گفتوز **

   .اعالم يک کاراداری است ومخالفت نيست 
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  .>عراب واسرائيل را خراب ميکندچشم اندازصلح بين اترامپ  آقایبيانيه <دبيرکل سازمان ملل گفت    **

ن آ ای جلوگيری ازمالحظه ميکند که ايشان ھم که يک مقام رسمی است عالمتی ازمخالفت واقدامات الزم بر 
   .تصميم  دربيانش مشھود نيست

من نميتوانم  نگرانی < :پاپ فرانسيس ھم باھمان عينگ وزيرخارجه انگليس بموضوع نگاه کرده وگفته **

   .معمول يعنی کشک وتعارف . >مده را پنھان کنمآعيتی که درچند روز اخير پيش عميقم  ازوض

بعنوان پايتخت  ترامپ  برای شناسائی بيت المقدس آقایتصميم < :رئيس جمھوری فرانسه ھم گفت آقای **

قابل تاسف نه اعتراض است ونه مخالفت بلکه احساس اندوه نسبت به مورد . >است قابل تاسفاسرائيل  
   .زمراتب شخصی است  وممکن است موقتی باشدوا

عدم حمايت نه مخالفت است  . >حمايت نميکنيم آمريکاازتصميم رئيس جمھوری < :خانم مرکل ھم گفت **

زيرا شرط  اورشليم ايجاد کند ندربرسميت شناخت آمريکاونه موافقت  ونميتواند مانعی درراه تحقق خواست 
   .انم مرکل نيستفعليت يافتن تصميم ترامپ حمايت خ

منطقه  که ممکن است باعث تنش بيشتر درخودشان را ازاين تصميم تازه  نگرانیچين وروسيه ھم  **

  .شود اعالم کرده اند

اينکه ممکن  را محکوم ونه مخالفت کرده اند بلکه نگرانی خودشان را از آمريکاروسيه ھم نه عمل  و چين
اگر تصميم ترامپ با عث افزايش تنشھا  عالم کرده اند يعنی است تصميم ترامپ باعث افزايش تنشھا شود ا

    .نشود  اشکالی ندارد وبا اصل  قضيه مخالفتی ندارند

  فقط همدردي وردĤدست

نھا  اعتراض ويا آ نگاه اجمالی به اظھارات دولت ھا وشخصيت ھای بين المللی نشان ميدھد که ھيچيک  از
حقيقت  بھترين عنوانی که ميتوان  در و ،دامات بعدی سازد نکرده اندرا مکلف  به تعقيب واق نھاآمخالفتی که 

   .است >ھمدردینھا انتخاب کرد  <آبرای اظھارات 

  باب مقايسه

نجمله ايران به آ کشور از ٧به ايجاد ممانعت برای تحصيل ويزای ورود  آمريکايادمان ھست  تصميم دولت 
محکوم  آمريکابه  را کشور ٧اھالی  ممنوعيت سفر رانسه لمان وفآ ؛با چه مخالفت ھائی روبروشد آمريکا
لمان ھم پيش بينی شدت آ درحاليکه درمورد تصميم اخيرترامپ  فرانسه فقط اظھارتاسف کرد و  کردند
. سازمان ھای حقوق بشری جھان  تصميم ممنوعيت مھاجران اصمات فلسطينی ھا واسرائيلی ھا را نمودمخ
به اورشليم  دخالتی  آمريکاودرمورد تصميم اخير انتقال سفارت   م کردندبشدت محکو کشور مسلمان را ٧

   .نکردند
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  ورد كليĤدست

نشان ميدھد که کشورھا نه تنھا   آمريکاجريان اظھارات دولت ھا وشخصيت ھا نسبت به تصميم اخيردولت 
جبھه گيری  ايلی درمخالفت اساسی وعملی ندارند بلکه موافق ھم ھستند  واصال تم آمريکانسبت به تصميم 

  .ندارند را نھم به خاطر اسرائيلآ آمريکامقابل 

روابط بين المللی  نچه درآيد ولی آالبته ازسوی فلسطينی ھا ويا مسلمانان کشورھا ممکن است تظاھرانی بعمل 
   .موثراست اقدامات حقوقی کشورھاست که دراين مورد کامال مفقود است

  ي احتمالي نپيش بي

ممکن است اينطورباشد که دراثردرگيری مردم فلسطين با مامورين اسرائيل گروھی فلسطينی  پيش بينی قضيه
کشته وزخمی شوند وبعد حسن نصرهللا وکيھان تھران خبرازپيروی فلسطينی ھا وشکست اسرائيلی ھارا 

   .باسروصدا اعالم کنند

  حقوق وتكليف كشورها

جلوگيری  ت درن دولآتصمم  مخالفت با از سان ترآبمراتب  آمريکاايستادگی ومخالفت درمقابل تصميم اخيردولت 
به انتقال سفارت  آمريکازيرا درمورد اول يعنی تصميم اخيردولت  ؛مسلمان است کشور ٧شھروندان ورود  از

شورای امنيت  است وکشورھای  ٢٢٣۴ و ۴٧٨ به بيت المقدس  کامال مغاير  قطعنامه ھای شماره  آمريکا
ھم قرارگرفته راھی قانونی درمقابل  آمريکابارقطعنامه ھای شورای امنيت که مورد تائيد عضو سازمان به اعت

 و ؛نميتوانسته برخالف قطعنامه ھای شورای امنيت اقدام حقوقی ويا عملی نمايد آمريکانھاست يعنی دولت آ
 بتصوي ١٩٩۵م درسال ويو به اورشيآتل  از آمريکاکالم ديگر حتی قانونی که کنگره برای انتقال سفارت  در

 ۴٧٨فراموش نکنيم که قطعنامه شماره    ؛معارض با قطعنامه ھای شورای امنيت باشد کرده نميتوانسته
  .صادرشده بوده است ۴٧٨قطعنامه  ،تصميم کنگره يعنی قبل از شده است  صادر  ١٩٨٠درسال 

دش برای اورشليم درسال دولت اسرائيل براساس مرزھائی که خو ١٩٨٠توضيح بيشتر اينکه    درسال 
ولی بالفاصله شورای امنيت سازمان ملل شليم رابعنوان پايتخت اسرائيل شناخت  رتعيين کرده بود  او ١٩۶٧

ن قطعنامه تاکنيد کرد که اقدامات اسرائيل برخالف حقوق بين الملل آ عمل اسرائيل را تقبيح ومحکوم کرد ودر
  يا)(ويکی پد                                                                          ود.است وبرسميت شناخته نميش

  تكليف درمقابل كشورها 

ظاھرا با اقدام  )روسيه و چين –کشوری که دارای حق خاص درشورای امنيت ھستند (انگليس  فرانسه  ۴
نھم آدارد  وفرانسه درتصميمات بين المللی قرار آمريکاانگليس و لمان که امروزه درکنارآ مخالفند و آمريکا

که خبرنشان ميدھد دبيرکل سازمان  نطورآ و ،مخالف است آمريکاتصميم  با ،به عبارت اظھارات
خوب چرا تصميم نادرست ومخالفت سياست  ؛ظاھرا مخالفند آمريکاوبيشترکشورھای جھان ھم با تصميم 

خارج ودرجريان  ،مجرای اظھاراتز ن صحه گذاشته اآکه سازمان ملل وشورای امنيت ھم بر ترامپ  جھانی
؟ برای اينکه کشورھای جھان خاصه ی درمسيرسازمان ملل وشورای امنيت قرارنميگيرداعتراضات حقوق

   .ورندآاقدامی بعمل  آمريکالمان نميخواھند برخالف خواست آانگليس وفرانسه و
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کشورھای  شورای امنيت و ،اين قصاص قبل ازجنايت است ؛وتو خواھد کرد آمريکاممکن است گفته شود که 
ازحق وتوی خود استفاده کند بی اعتباری وبی اعتمادی  آمريکااگرھم  و ؛ف خود عمل کنندمربوطه بايد به تکلي

  .ور ميگرددظترامپ من آقایفصل جديدی خواھد شد که تنھا به حساب شخص  آمريکاکشورھا به 

   آمريكاتصميم كنگره 

شده است   ذاتخا ١٩٩۵ چنانکه عرض شد  درتاريخبه اورشليم  آمريکابه انتقال سفارت  آمريکاتصميم کنگره 
تاکيد مجدد برحق فلسطين اين زمان درحالی بوده است  که درقطعنامه ھای شورای امنيت  واصول مادريد 

.           شده است  با پايتختی قدس شرقیبرای خودمختاری واستقالل دردولت فلسطين 
  (نقل ازمشروح قطعنامه)

  قانون انتقال سفارت به اورشليم

بتصويب  آمريکابه اورشليم که درکنگره  آمريکاقانون انتقال سفارت  در موضوع قابل توجه اين است که
نجا آ ) نامی واشاره ای ازبرسميت شناختن اورشليم به عنوان پايتخت اسرائيل نشده است (تا١٩٩۵رسيده (

اين به معنای  و ١ ؛را به اورشليم داده است آمريکاتم بررسی کنم) تنھا اجازه انتقال سفارت که بنده توانس
محسوب نميشود ولی يک ھماھنگی  ن کشورآخت ترشليم بعنوان پاياو برسميت شناختن ادعای اسرائيل بر

نشده است  اجرار قانون مزبو سال ١۵شايد يکی ازعللی که  يد وآسياسی با ادعای اسرائيل ميتواند به حساب 
نرا به آترامپ  آقایکه   ؛بوده است سازمان  ی امنيتابا قطعنامه ھای شور ،ن تصميم کنگرهآھمين مخالفت 

  .>سال قبل گرفته ميشد ١۵اين تصميم بايد <ورده که گفته آحساب اقتدار دولت خودشان به حساب 

اديده گرفتن قطعنامه ھای شورای امنيت درعبور ون آمريکاسال قبل دولتھای  ١۵که درواقع ميتوان گفت در
سال قبل ھيچيک ازروسای  ١۵الزم نديده وشايد ھم بتوان گفت درن احتياط را آترامپ  آقایحتياط ميکردند ولی ا

   .نبوده است مشاورانش بين واسرائيل باشد در آمريکادامادی يھودی که متصدی روابط  آمريکاجمھوری 

  ترامپ آقايتخطي تصميم 
ترامپ متضمن دوقسمت است يکی برسميت شناختن اورشليم به عنوان  آقایگاھيم تصميم آھمگان  بطوريکه

ويو به اورشليم  که برای تسکين مردم جھان ابتدا گفته شد آازتل  آمريکاپايتخت اسرائيل ودوم انتقال سفارت 
                                                            

1- The Jerusalem Embassy Act of 1995 is a public law of the United States passed by the 104th 
Congress on October 23, 1995. It was passed for the purposes of initiating and funding the relocation 
of the Embassy of the United States in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, no later than May 31, 1999, 
and attempted to withhold 50 percent of the funds appropriated to the State Department specifically 
for "Acquisition and Maintenance of Buildings Abroad" as allocated in fiscal year 1999 until the 
United States Embassy in Jerusalem had officially opened. The act also called for Jerusalem to 
remain an undivided city and for it to be recognized as the capital of the State of Israel. Israel's 
declared capital is Jerusalem, but this is not internationally recognized, pending final status talks in 
the Israeli–Palestinian conflict. The United States has withheld recognition of the city as Israel's 
capital. The proposed law was adopted by the Senate (93–5), and the House (374–37). 

Since passage, the law has never been implemented, because of opposition from Presidents Clinton, 
Bush, and Obama, who view it as a Congressional infringement on the executive branch's 
constitutional authority over foreign policy; they have consistently claimed the presidential waiver on 
national security interests. – From the law clipped by HC. 

 



  حقوقدان -اميرفيض –    انتقال پايتخت اسراييل-اعتراض نوکرمآبانه کشور ھا          ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/١٢/٠٨ آدينهشيد=  ناھيد

بيش  آمريکاکه انتقال سفارت  ترامپ بسنده نميکند وبعدھم گفته شد آقایدولت  الاقل به عمر انتقال سفارت  که
ماه فرصت الزم ندارد وھمين امروز به وزيرخارجه دستور انتقال سفارت داده شده است (شيره مالی  ۶از

  .سرمردم جھان)

نسبت به برسميت شناختن اورشليم به عنوان  آمريکاترامپب براين پايه است که کنگره  آقایتخطی تصميم 
ھم  اگر و  ؛موافقت کرده است آمريکانکرده بلکه تنھا با انتقال سفارت  پايتخت اسرائيل مصوبه ای صادر

اين تصميم  ،خالف برداشت بنده مصوبه کنگره شامل برسميت شناختن اورشليم به عنوان پايتخت اسرائيل باشد
 آقایکنگره نميتواند واجد مشروعيت قانونی گردد زيرا خالف قطعنامه شورای امنيت بوده است  ودرنھايت  

تصميم شورای امنيت است تصميم مبنی بررسميت دادن ترامپ نميتوانسته براساس مصوبه کنگره که خالف 
   .به ادعای اسرائيل برای پايتختی اورشليم اقدام کنند

نقدر ھا که اورشليم به عنوان پايتخت اسرائيل آاين تحرير عقيده دارد که تصميم به انتقال سفارت به اورشليم   
زيرا تائيد ادعای اسرائيل برتمامی اورشليم اوال سبب سقوط حق تاريخی فلسطينی ھا  ؛مھم نيستشناخته شود 

دوم به تمام تجاوزات  و  نرا پايتخت فلسطينی ھا ميداندآقسمت شرقی ميشود که قطعنامه شورای امنيت 
وميت ھای متوالی طينی ھا وشھرسازی ھا و قطع درختان باغات فلسطينی ھا که بامحکسوتعديات به اراضی فل

اشکال عمده دراين است که اگرکشورھای  حمايت وتائيد شده است. آمريکاشورای امنيت مواجه شده  بوسيله 
طريق شورای امنيت نشان ندھند  تصميم  واکنش جدی از آمريکااسرائيل و شکارآجھان نسبت به اين تمرد 

درازمدت قدرت حرکت حق فلسطينی ھا  در يکاآمرواسرائيل نسبت به اورشليم  خاصه انتقال سفارت  آمريکا
  د.اورشليم واعتبارقطعنامه ھای شورای امنيت را ضعيف وذليل ميساز بر

  نكته اي درباره انتقال سفارت

 ،وھمچنين کشورھای ديگر دراورشليم کنسولگری دارند آمريکاترامپ دولت  آقایھم اکنون يعنی قبل ازتصميم 
اختيارات ونيز حضور سفير درسفارتخانه است    يعنی درعمل  بودن ودولگری درمحدسفرق بين سفارت وکن

 در آمريکاکنسولگری  ويو به اورشليم نقل مکان اداری کند وکارھای سفارت ھم درآتل  از آمريکا سفير اگر
حالی صورت ميگيرد که  اين جريان در و  ،اورشليم انجام گيرد  موضوع انتقال سفارت عمال فراھم شده است

   .ويو به اورشليم ھم مطرح نباشدآتل  زسا بحث انتقال پايتخت  ااسا

 سفارتخانه ھای خارجی نيست بلکه  مشروعيت تاريخی و پايتختی ميدھد وجود امتياز چه که بيک  شھرآ
اين تحرير ميخواھد گفته  ،ن شھر ميشودآقانونی است که سبب انتقال وجمع شدن سفارت ھای خارجی به 

تصميم به انتقال   ،ترامپ قائل به مشروعيت اورشليم به عنوان پايتخت اسرائيل نميگرديد آقایباشد که اگر 
خاصه که درقطعنامه ھای شورای امنيت نامی ازانتقال  ؛نقدر مھم تلقی نشودآممکن بود  آمريکاسفارت خانه 

   )پايان(     .به  اورشليم ديده نميشود آمريکاسفارت 

  


