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  آمريكاانتقال سفارت  تصميم 
  ضميمه

  حقوقدان -اميرفيض

  ٢٠١٧/١٢/٨ويو به اورشليم مورخ آازتل  آمريکاقای ترامپ به انتقال سفارت آپيرو تحرير تصميم 
  :اکنون اعالم خبرشد که

مشترک ازتصميم رئيس جمھوری  )١( امينت سازمان ملل دربيانيه ای پنج کشور اروپائی عضوشورای
  .)٢(برای برسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت  اسرائيل انتقاد کرده اند آمريکا

) سه عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل درکنارسوئد وايتاليا اعضای ٣لمان (آنسه، بريتانيا، فرا
 نالد ترامپ راتصممی غيرسازنده درراه ايجاد صلح ميان اسرائيل وشورای امنيت اقدام دو ديگر

طرف  خواستند که طرح پيشنھادی صلح ميان دو آمريکااياالت متحده  از وفلسطينی ھا توصيف کردند 
  )٣( راپيگيری کند

بکی کشورھای عضوشورای امنيت آدرسازمان ملل تحمل اين بيانيه  آمريکاخانم نيکی ھيلی نماينده 
کشورھای ديگر  ھيچ الزامی ندارد که درسياست خارجی خود از آمريکا< :نداشت وفورا گفترا 

  .بگيرد> دستور

 ازشناسائی اورشليم بعنوان پايتخت اسرائيل ناشی از آمريکاخودداری  ؛خانم نيکی ھيلی اشتباه ميکند
درسازمان ملل =  آمريکابرای توجه نماينده نه سياست کشورھا   قطعنامه شورای امينت است،

منشور  ۴١جمھوری اسالمی بعد ازمقاومت وناديده گرفتن قطعنامه شورای امنيت با مجازات ھای ماده 
اين  از تاست  آمريکاھمين ماجرا عينا متوجه  ؛روبرو شد تا ناچارگرديد به قطعنامه شورا تمکين کند

   .دستورخودسرانه عدول نمايد

  وردهاĤدست

  بيانيه 

وھيچ ضمانت  ،نوشته ای است که درحقيقت  نظرات کسی ويا گروھی را ارايه ميدھد )   بيانيه ١( 
    .اجرا ويا متضمن درخواستی که الزم االجرا تلقی شود نيست

اين دريافت مسلم است که حيطه عمل  سازمان مللبا مالحظه به دايره عمل واختيارات شورای امنيت 
تفاوت قطعنامه با بيانيه دراين است که قطعنامه   ؛ه استن بصورت قطعنامآشورا اتخاذ تصميم واعالم 

قطعنامه مانند حکم دادگاه ؛ ن واجد قوه اجرائی است ولی بيانيه خيرآبه اعتبارموقعيت صادرکنندگان 
   .است که به اعتبارموقعيت دادگاه واجد قوه اجرائی است
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نام وموقعيت شورای امنيت عقيده براين است که کشورھای عضو شورای امنيت نميتوانند درزير 
نھم با آطالح قطعنامه استفاده ميکردند ومفھوم صا سازمان ملل به صدور بيانيه مبادرت نمايند بايد از

  .ولی که صادرکرده اند کامال متفاوت ميبودو بيانيه شل 

   انتقاد 

ھرگز وابدا انتقاد وجود ندارد شورای امنيت يک  لدروظايف  مفصصل شورای امنيت سازمان مل  )٢(
اشکاالت کارش  ن ازآف انتقاد با بکاربستن رقوه اجرائی است. انتقاد نوعی خيرخواھی است که ط
   .بکاھد وبه معنای محکوميت ويا اعتراض اجرائی نيست

 بيانيه مشترک  وطريق  نھم ازآسوی کسانی  نھم ازآ  آمريکاانتقاد نسبت به تصميم  رئيس جمھور 
  ؟نه تصميم وقطعنامه شورای امنيت چه سود وخاصيت حقوقی دارد

 حق دارد به پذيرد وکه طرف انتقاد  يا گفتار سوی منتقد به فاعل عمل و انتقاد يک ھديه ای است از 
   .يا اعتنا نکند

ت که امنيت است وتصميمی اس يا موضوعی به اين مھمی که  دقيقا خالف قطعنامه ھای شورایآ
 با واکنشی چون انتقاد روبرو، شاشات وسيع توام باکشتارھا گردد ميتواندموجب اغت، ممکن است

ر نگردند  راه واسرائيل مکد آمريکاھم اعتراض شده باشد وھم طرف يعنی  ری برای اينکهآ ؟شود
   .حل ھمين مصرف انتقاد است

يری کند، گکه طرح پيشنھادی صلح ميان دو طرف را پي آمريکا از درخواست انتقاد کنندگان،  )٣(
برسميت شناختن بيت المقدس  قای ترامپ مبنی برآزيرا اوال طرح خيلی درخواست بی معنائی است 

بعنوان پايتخت اسرائيل، ھيچ اشاره ای به قطع مذاکرات وپيگيری صلح بين فلسطين واسرائيل ندارد  
ن آقای ترامپ دقيقا عالقمندی به صلح بين اسرائيل وفلسطينی ھا وپيگيری آن مھمتردربيانيه آ از و

   .اشاره شده است

يا تکليف کشورھای عضو سازمان ملل وشورای امنيت دراين حد است  که کشوری که خالف قطعنامه آ
 آمريکاکشور عضوشورای امنيت  نسبت به  ۵کند  ھمين است که ھای شورای امنيت اتخاد تصميم 

  ؟داده اند انجام

   .نند شورای امنيتگھرچه بگنند نمکش ميزنند    وای به روز که ب

  راه حل متصوره

که بيانيه انتقاد را امضا کرده اند   وئدس ايتاليا و ،فرانسه ،ريتانياب ،مانلآکشور  ۵مان ھ  
   .امه بين اللملی را بنمايندنجريان انداختن يک کنوانسيون ويا عھدت  بازسازمان ملل درخواس

مضا وفورا به تصويب مجالس ا رانآھريک که مايلند  مه کشورھای عضو سازمانھ 
   .قانونگزاری خود برسانند

    :ن کنوانسيونآدرمتن 

  .برسميت شناختن اورشليم بعنوان پايتخت اسرائيل ممنوع گردد -١
   .خانه ھای کشورھا به اورشليم نيزممنوع شودارتانتقال سف -٢
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حق وتو مانع اتخاذ تصميم شورای  مريکا بتواند با استفاده ازآاين کنوانسيون ميتواند بدون اينکه 
کنش مطللوب شناخته تاحدودی ممکن است وا . و قای ترامپ را بی اثر سازدآتصميم  ،امنيت گردد

ثانيا کشورھای اسالمی  ومريکا محکوم نشود ـاوال اقدام اينکه درسند کنوانسيون  مشروط بر ؛شود
   .پيشگام اين اقدام شناخته نگردند

د که کشورھا درکنوانسيون نه تنھا مشکلی را حل نميکند بلکه عذری ميشو مريکاآام دمحکوم کردن اق
  .ن ترديد نمايندآدرامضای کنوانسيون ومشارکت در

              

 

              

 


