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  به اورشليم آمريكاانتقال سفارت 
  قطعه دوم

  حقوقدان -اميرفيض

 برسميت شناختن رنی بمب آمريکاارجاع  تصميم  با لایريکردندھمانطور که خبرگزاريھا پيش بينی م
اين کارپيشقدم بودند   کشوری که در   ١۴مواجه و آمريکااورشليم به عنوان پايتخت اسرائيل با وتوی 

  .جامعه جھانی قرارگرفتندبا دست خالی درمقابل 

را دائربه محکوميت خواست خود نھا اکنون اميدوارند که درنشست فوق العاده مجمع عمومی بتوانندآ
  .ذارندگرای ببه  آمريکااقدام 

نيست وحتی ھمان  واجد ضمانت اجرا تفننی وظاھری است و اقدام مزبور اگرصورت گيرد يک کار
 رای و جلسه رای مثبت داده اند ميتوانند از ده به دستورکشورھائی که درمجمع عمومی فوق العا

وقوت اجرائی  مات مجمع عمومی جنبه توصيه را داردزيرا تصمي ؛تصميمی که گرفته اند، عدول کنند
    .ن سازمان استآن درصالحيت شورای امنيت آ

ت که بصورت تنھاراه منظم ومتکی به اصول حقوق بين الملل  تشکيل يک کنوانسيون بين المللی اس
   .ن کشورھا برسدآنماينگان کشورھا وبالفاصله به تائيد مجالس قانونگزاری  بعھدنامه بتصوي

تعلق يافته  نآای ھم به  هعنامطليم قبال درشورای امنيت مطرح وقشظربه اينکه موضوع اورن 
   .است

ل وفصل ظربه اينکه شورای امنيت سازمان ملل حل مسئله اورشليم را منوط به مذاکره وحن 
 .مناقشات بوسيله اسرائيل وفلسطين شناخته است

اورشليم  بعنوان پاينخت اسرائيل  تھديدی  یناسائشدرباره  مريکاآبه اينکه اقدام يکطرفه رظن 
برای امنيت وصلح جھانی تلقی ميگردد لذا کشورھای امضا کننده اين کنوانسون قبول وتعھد 

   :ميکنند که

ارديگرتائيد شود که موضوع ان پاينخت اسرائيل امتناع کنند وبازشناسائی اورشليم بعنو -الف
   .اورشليم بايد ازطريق مذاکره بين فلسطينی ھا واسرائيلی ھا حل وفصل شود

خت اسرائيل  مطرود  وامضا تدائر به شناسائی اورشليم بعنوان پاي  آمريکااقدام يکطرفه  -ب
   .داری خواھند کرد ويو به اورشليم خودآ کنندگان اين کنوانسيون  ازانتقال سفارت خود ازتل

  بيين المللي اشكاالت 

ست  که امری ا مريکاآرخی ازحقوقدانان بين المللی معتقدند که چون موضوع اقدام يکطرفه ب 
مجمع  منشور سازمان، ١٢ بند دوم ماده لذا به اعتبار ،به شورای امنيت ارجاع شده است

يل ونسبت به موضوعی  که قبال به شورای امنيت عمومی نميتواند بصورت فوق العاده تشک
   .ارجاع شده وارد تصميم گيری بشود
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تصميم امروز مجمع عمومی به قبول رای گيری نسبت به پيشنھاد مشترک ترکيه ويمن نشان داد که 
مادامی که   سازمان ملل عقيده دارد، ن نظريه حقوقی قائل نيست وآبرای  رويه سازمان ملل اعتبار

يم به عنوان پايتخت اسرائيل برشناسائی اورشل آمريکاامنيت درجريان رسيدگی به طرح تصميم شورای 
شورای امنيت مختومه شده دخالت  ميشده ولی اکنون که امر ١٢موضوع شامل بند دوم ماده  بوده،

  .م سازمان ملل يعنی طرح موضوع بصورت پيشنھاد کشورھای عضو بالمانع استداشروع اق

يد که مجمع عمومی سازمان ملل با درخواست تشکيل جلسه فوق العاده ودستورجلسه اکنون بايد د
  .چه تصميمی اتخاذ خواھد کرد آمريکامحکوميت 

رسيد که جلسه فوق العاده مجمع عمومی با اکثريت قريب به اتفاق اقدام  خبر ،قبل ازانتشاراين تحرير
اورشليم نميتواند پايتخت اسرائيل شناخته  را محکوم ساخته وھمچنان عقيده دارد که آمريکايکطرفه 

   .شود وانتقال سفارت کشورھا به اين شھر تائيد نشده است

 یرا تھديد به قطع کمک ھا نھاآرای بدھند  آمريکاقای ترامپ کشورھائی که عليه آقبل ازرای گيری 
تحقير واھانت ھيلی سازمان ملل را درموضع نيکی ھم خانم  آمريکامالی ساخت واسرائيل ونماينده 

درسازمان ملل خواھد کاست وحتی ميتوان گفت که  آمريکا اعتبار که اين مورد خود ازدادد  قرار
تھديد کشورھا به رای چيز کم اھميتی  .داده شده است آمريکارائی است که عليه  از ن بيشترآاھميت 

 وضوع درفکرميکنم که شايد بمورد باشد که اين م .نيست وتاکنون سابقه نداشته است
ه ای  باقی طدستورکارسازمان ملل قرارگيرد تا يا اجرای مرحله عذرخواھی بصورت يک سنت وضاب

    ١. نماند

کوچکی ديده  بسيار دربين کشورھائی که به دستورجلسه سازمان ملل رای منفی داده اند چند کشور
تماال شھرت به بدی دارد زندان گوا نھا که به اعتبارآ شنای سياسی نيستند فقط يکی ازآميشوند که 
  ٢. ديده ميشود

                                                            
دھد نامش آقای ترامپ به سفير آمريکا خانم ھيلی گفته بود ھمانند دبستان و دبيرستان ھر کشوری رای منفی مي ٠ ١

را بنويسند. انگار کالس درس است و خانم ھيلی مبصر و ارشد کالس است نام ھرکس خالف عمل ميکتد را بنويسند 
 ک-و از جيره خوراک او کم بگذارند. ح

کشورھايی که به قطعنامه پيشنھادی مصر در رابطه با مخالفت با اورشليم به عنوان پايتخت اسراييل رای داده  - ٢
  ک-د. حان

A: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan 
B: Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Botswana, Brazil, 
Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi 
C: Cabo Verde, Cambodia, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, 
Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea (North Korea), Denmark, Djibouti, 
Dominica 
E: Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia 
F: Finland, France 
G: Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guyana 
I: Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy 
J: Japan, Jordan 
K: Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan 
L: Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg 
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  اشكاالت داخلي

قرارگرفته اند  حقيقتا مايل به پيشبرد مقصد وھدف  آمريکادولت ھا که درجريا ن اعتراض به عمل 
خود نيستند واين تقالھا را برای تسکين افکارعمومی مردمشان وتظاھربه جانبداری ازخواست مردم 

    .نشان ميدھند دنيا

دارند تمايل ورضايتی ندارند که اين کاربه صورت تصويب واسرائيل  آمريکاا گرايشی که به دولتھا ب
   .يدآمجلس وعھدنامه بين المللی در

  فرض حقوقي

انصراف  آمريکاواينکه  آمريکاوتو نميکرد وشورای امنيت رای به محکوميت  آمريکافرض کنيد که 
بصورت قطعنامه ای  را ليم انصراف حاصل کندخودرا ازتصميم متخذه دائر به رسميت شناختن اورش

   .صادرميکرد

  ادامه فرض 
به قطعنامه مزبور اعتنائی نکرد  عليرغم  قطعنامه شورای امنيت  آمريکاکه  ،فرض را ادامه دھيم

ن آتحميل کند که يکی از آمريکااقداماتی را بر  ۴٢د طبق ماده يگردميتاجائی که شورای امنيت ناچار
                                                            

M:Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Monaco, Montenegr
o, Morocco, Mozambique 
N: Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway 
O: Oman 
P: Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Portugal 
Q: Qatar 
R: Republic of Korea (South Korea), Russia 
S: Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, 
Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, 
Sweden, Switzerland, Syria 
T: Tajikistan, Thailand, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey 
U: United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, 
Uzbekistan 
V: Venezuela, Vietnam 
Y: Yemen 
Z: Zimbabwe 

 (رای منفی داده اند) کشورھايی که با تغيير پايتخت اسراييل موافقت کرده اند

G: Guatemala 
H: Honduras 
I: Israel 
M: Marshall Islands, Micronesia 

 N: Nauruاين کشور يک جزيره کوچک در ماکرونزی نزديک استراليا است. جزو مشترک المنافع است و بيشتر 
  مردم آنجا را بھايی ھا به آيين خودشان در آورده اند. بی دليل نيست که به نفع اسراييل رای داده است

P: Palau 
T: Togo 
U: United States 
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به قطعنامه شورای  آمريکاباشد مادام که  آمريکاقطع رابطه سياسی کشورھا با  ات ميتوانست اقدام
   .امنيت عمل نکرده است

تمام کشورھای عضو سازمان اين الزام رابوجود  نجا کشيده نشده که قطعنامه ای برایآ، اگرکاربه خوب
مخالفند اين حق  آمريکاکه با عمل  حداقل عموم کشورھائی قطع رابطه سياسی کنند آمريکاورد که با آ

باين  تجديد نظر منفی نمايند آمريکاقانونی وبين المللی رادارند که درروابط سياسی وتجاريشان با 
   .خواھد يافتنادامه   آمريکاازتصميم اخير خود عدول نکند روابط سياسی با  آمريکاصورت که تا 

امنيت را ندارد ولی يک تحول عظيم بين المللی  ورد درست است که جامعيت قطعنامه شورایآاين دست
ال حاضر دربين زيرا درح ،قطعنامه شورای امنيت نيست از ن چندان کمترآبی سابقه ای است که تاثير 

   .روی موافق داشته باشد آمريکاديده نميشود که با تصميم  مھمی کشورھای جھان کشور

  رقابت تركيه ومصر

  مالحظه ميشود  آمريکاوام با رقابت درمورد مقابله با اقدام بين کشورھای مصروترکيه يک رھبری ت

   :قای اردوغان  درسخنرانی که بمناسبت موضوع اخيرداشت گفتآ

خودرا درشرق  بيت المقدس افتتاح  اجازه خداوند سفارت با ون روز که ما بطوررسمی  آ   اانشاء
   .کنيم نزديک است

افتتاح  ؟د چيستاجازه خداوند مقصو ،يده نشده استچنين عوامفريبی تا کنون ازھيچ رھبر کشوری د
 اسرائيل ھم کامال حاضراست و نه خداوند وسفارت درشرق اورشليم اجازه اسرائيل را ميخواھد 

اسرانيل  ادعای اسرائيل است  و و یناودع تصرف تمام بيت المقدس در ابسيارھم خوشحال ميشود زير
  .پايتخت خود ميداندرا  نجاآ

را به درترکيه  آمريکاپايگاه نظامی  انجيرک  نميکند قاو قاووازعقب  اردوغان اگرراست ميگويد
    .يرک را بازکندجنچا انآبرسميت شناختن بيت المقدس وانتقال سفارت به  از آمريکابندد وبشرط عدول 

  

  

   

  

 


