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 ورود شوراي امنيت  به مسئله

 به اورشليم آمريكاانتقال سفارت 
  نادقوقح -ضيفريما

ن به آوضميمه  ٢٠١٧/١٢/١٠مورخ  ١ >به اورشليم آمريکاتصميم انتقال پايتخت پيرو تحريرات <
اين توجه داده شد  ، درمقابل کشورھا)تکليفن تحرير مبنی بر (آھمان تاريخ  خاصه عنوان داخلی 

 اموری زود گذر و که صدور بيانيه ھا ازسوی کشورھا ويا اقدامات احساسی ازسوی فلسطينی ھا
 در و ،نميشودمحسوب  یاصول کار قای ترامپ است وآتصميم به  اس وظاھری نسبتنمايشی بی اس

رجوع کشورھا به شورای  یمده بود که نخستين اقدام الزم واصولآھمان تحرير اين توجه خاص 
    .امنيت است

دسامبر پيش نويس  ١۶امروز دراخبارجھان اين خبرديده ميشود که دولت مصرروزشنبه خوشبختانه 
محکوم ميکند به شورای به اورشليم را  آمريکاقای ترامپ درانتقال سفارت آطرحی که موضوع اقدام 

مده که روز دوشنبه آن شورا داده است وھمچنين درھمان خبرآوکشورھای عضو امنيت سازمان ملل 
  .ن رای گيری خواھد شدآينده نسبت به آ

 آمريکاممکن وحتی حتم است که  ن توجه داشته استآاين راه درست وقانونی است که تحريرھم به 
دائمی شورای امنيت يعنی روسيه  عضو ۴واھد کرد ولی درصورتی که ازحق وتوی خود استفاده خ

دائم  که ھم اکنون موافق طرح مصر شناخته ميشوند   ين وبريتانيا وفرانسه  بعالوه اعضای غيرچ و
درجامعه  جھانی اعتبارمھمی را ازدست خواھد  آمريکارای دھند  آمريکادررای گيری مخالف با اقدام 

  .وردآن کشورھم مالحظات وکسری ھائی بوجود آت اتحاد سياسی قعيداد وچه بسا درمو

ميتواند پايان کارتلقی شود وراه قانونی ديگری برای جلوگيری ن آمريکااين رابايد اضافه کرد که وتوی 
   .وجود خواھد داشت آمريکانعت کشورھا ازتاسی به اقدام ومما

 يش نويس ازودراين پ ميان نيامده به آمريکادرپيش نويس طرح پيشنھادی مصر نامی ازمحکوميت 
دقيقا ھمان راه حلی   ھمه کشورھا خواسته شده که ازانتقال سفارت خود به اورشليم خودداری کنند

   .که تحرير پيشنھاد کرده بود

بنده ماموروبيدارم که گزارش وضعيت رابه اطالع عالقمندان بموضوع   ،بايد منتظر روز دوشنبه بود
     .برسانم
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