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  به اورشليم آمريكاانتقال سفارت  
  مراهچقطعه 

  حقوقدان -اميرفيض

   آمريكاواكنش 

، بظاھريک جبھه پايتخت اسرائيل درسازمان مللدرشناسائی اورشليم بعنوان  آمريکامحکوميت عمل 
جريان مزبور از آمريکالی اينطور بنظرميرسد که و ؛ستآمريکاگيری متحد کشورھا درمقابل تصميم 
    .نھم نمايشی اکتفا کرده استآچندان متاثرنيست  وتنھا به تھديدی 

ملل خواسته که اسامی  درسازمان آمريکاازسفير :قای ترامپ درواکنش به اقدام سازمان ملل گفتآ
اسامی  .نھا تجديد نظر کندآبه او بدھد که درکمک به  ار رای داده اند آمريکاکشورھائی که عليه 

خبرگزاريھا  يا ممتنع ويا مخالف داده اند بسرعت در و يمن رای موافق کشورھائی که به طرح ترکيه و
   .به سفيرش باشد آمريکامنعکس شده است واين چيزی نبوده که نيازبه دستوررئيس جمھور

بنوبس  اراسامی شاگردانی که شلوغ ميکنند  ؛ن است که معلمی به مبصرکالس ميگويدآجريان ھمانند 
  .يعنی کشک نھارا تنبيه کنمآ اتوبمن بده 

 باشد نسبت به اقدام سازمان ملل خواھان نشان دادن واکنش آمريکادرصورتی که  آمريکاواکنش 
 درکمکميتواند  آمريکاواکنش  ،ضيات حقوقی جھان خواھد شدخيلی خطرناک واسباب دگرگونی مقت

ن را پرداخت درصد ھزينه ھای سازما ٣٠حدود  آمريکابه سازمان ملل متحد تجديد نظر کند  مالی 
ميليارد دالربه برنامه ھا وسازمان ھای وابسته به  ١٠ساليانه  آمريکاميکند  بنوشته فارين پالسی 

به علت وضع بد  واين درحاليست که تعداد کثيری ازکشورھای عضسازمان ملل متحد کمک ميکند 
ميليون دالر سھيمه  ١١ميليون دالر واسرائيل  ٢٠ايران  .اقتصادی کمکی به سازمان ملل نميکنند

 ١١اين ھم جالب است که اسرائيل سازمان ملل را تھديد کرده که اين کمک  .دارندساليانه کمک 
تی شورای حقوق بشرسازمان ملل  اسرائيل را محکوم کرد اسرائيل ميليونی را قطع خواھد کرد ووق

  .ميليون تقليل دھد ٢بھانه کرد ودرخواست نمود که کمک خودرابه  نراآ

درقطع کمک  ريکاآمبه صندوق جمعيت سازمان ملل نشان داد که دست  آمريکاسياست قطع کمک 
   .ھای نقدی به سازمان ملل کامال بازاست

صندوق جمعيت سازمان ملل حمايت کافی ازعقيم سازی غيرداوطلبانه دليل اينکه  بهدولت اقای ترامپ 
  .نرا قطع کردآميليونی  ٣٢درچين بعمل نياورد بودجه 

 ازسازمان ملل موافقند سناتور آمريکاعلی االصول ازکسرحمايت مالی  آمريکاومردم  آمريکاکنگره 
   :جمھوريخواه گفت ليند سی گراھام سناتور

ازطريق رای  آمريکانميدھم سازمان ملل ناخرسندی اش راازتصميمات سياست خارجی من اھميتی 
به  آمريکامجمع عمومی سازمان ملل  ابرازميکند اما من به انتقال دالرھای مالياتی  در ورآغيرالزام 



  حقوقدان -اميرفيض –          ۴ -انتقال سفارت آمريکا به اروشليم                  ٢ از ٢ برگ ٢٠١٧/١٢/٢۴ ،هبنشکيشيد=  رھم

رارت ويک سازمان ملل که يھودی مد، يک سازمان ملل ضعيف درمواجه با شآيک سازمان ملل ناکار
   دران روبه افزايش است اھميت ميدھمزی ستي

با استفاده ازسياست تجديد نظر درميزان کمک به سازمان ملل چنان بحران سياسی درجھان  آمريکا
 مد وآبه اورشليم يک پرکاھی ھم بحساب نخواھد  آمريکاورد که مسئله انتقال سفارت آبوجود خواھد 

ازھمين بابت باشد که زيادی پای روی  آمريکااقدام راه رفتن کشورھا درمقابل  شايد ھم دست به عصا
  .نگذارند آمريکادم 

  


