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  دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد

 
شهرک  مورد اعمار ملل متحد در تیامن یشورا یخیمه تارنا صلهیف 

 ینیفلسط یاشغال یها نیدر سرزم یهودی یشیمنا زل رها و  ها

         
آن(  اجراییویو اولیه ) اورګان اصلی شورای امنیت ملل متحد که به اساس اصول و مواد منشور ملل متحد  سسه ؤم 

است مسولیت بزرګ  حفظ و نګهداشت صلح و امنیت بین المللی را بعهده دارد . شورای امنیت ملل متحد متشکل از ) 

پانزده عضو ( بشمول  پنج عضو دایمی یعنی  ) اضالع متحده امریکا ، فرانسه ، انګلستان ، روسیه و چین ( میباشد 

.نیت را دارند(یا رد فیصله نامه های شورای ام ویتوکه حق )  

به پایان برسد  ،   شورای امنیت ملل متحد بتاریخ (  ۲۰۱۶یک دو روز بیشتر از یک هفته یعنی قبل از آنکه سال  ) 

یک سطین  فیصله نامه ای را به تصویب رسانید که می توا ن آنرا در ارتباط به مساله فل   ۲۰۱۶دسامبر سال  ۲۳

دارای اهمیت بزرګ سیاسی و ستراتیژیک دانست زیرا حکومت امریکا که از زمان تشکیل اقدام بیسابقه و تاریخی 

( تا حال متحد نزدیک ترین اسراییل -عرب ۱۹۶۷سال ( خصوصا بعد از جنګ )۱۹۴۷دولت اسراییل درسال  )

منیت را در مورد قضیه فلسطین  درین مدت با استفاده حکوما ت اسراییل بوده و تمام فیصله نامه های مشابه  شورای ا

ممتنع یا رای ازحق )ویتو( همواره  رد کرده است  برای اولین بار به فیصله نامه جدید شورای امنیت ملل متحد  رای )

رای موافق سایر اعضای شورای امنیت به (  ۱۴( داد که درنتیجه طرح فیصله نامه  مذ کورهمراه  با )مستنکف 

.ویب رسیدتص  

درین فیصله نامه تاریخی تمام  اقدامات ساختمانی  دولت اسراییل برای اعمار شهرک های اسراییل در منا طق اشغالی 

و فاقد اعتبار حقوقی دانسته شده از دولت اسراییل  فلسطینی بشمول غرب اردن و بیت المقدس شرقی  غیر قانونی

متوقف سازد  زیرا ادامه چنین فعالییت های تعمیراتی اسراییل بصورت فوری تقاضا بعمل آمده تا همه این اقدامات را

در مناطق اشغالی فلسطینی  به نظر شورای امنیت مانع عمده دررا  ه آوردن صلح دایمی درشرق میانه و عملی ساختن 

مفکوره تاسیس دو دولت اسراییل و فلسطین در سر زمین فلسطین بوده  است .                                              

به می توان ګفت که تغیر رای حکومت امریکا یعنی استفاده نکردن از حق ) ویتو ( ودر عوض ابراز رای ممتنع 

فیصله نامه فوق الذکر شورای امنیت  ګواه  شهامت سیاسی رییس جمهور ) اوباما( شمرده شده می تواند زیرا نامبرده 

سال دوره ریاست جمهوری خویش به  چنین کارمهم  دست بزند آنهم به نسبت  پشتیبانی همه جانبه  ۸نتوانست در مدت 

ګروپ های  صیهونیستی  فشار داخلی امریکا از سیاست های  اکثریت اعضای جمهوری خواه کانګرس امریکا و سایر

 تجاوز کارانه اسراییل د ر شرق میانه و فلسطین .

طوریکه  پیش بینی شده می توانست  تغیر موقف امریکا و تصویب این فیصله نامه  با اعتراضا ت وسیع و عکس 

وری خواهان کانګرس امریکا و بعضی کشور های اروپایی از آنجمله انګلستان العمل های شدید دولت اسراییل ، جمه

مواجه ګردید  در حالیکه حکومت انګلستان به فیصله نامه  شورای امنیت ملل متحد رای مثبت داد ولی با آنهم 

ر امور ( وزی) جان کری(  ضمن توضیح سیاست حکومت خویش  بیانیه می   –) میرمن تریسا صدراعظم انګلستان 

خارجه امریکا را که چند روز بعد ازتصویب فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد ایراد نمود و درآن به تفصیل سیاست 
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موضوع  -سیاست های اسراییل در مناطق اشغالی فلسطینی–( را در مورد شرق میانه  اوباما حکومت رییس جمهور )

بنظر صدراعظم انګلستان نکوهش و انتقاد قرار داد .               تشکیل دو دولت اسراییل و فلسطین بیان نمود  مورد

( یګانه مشکل  شرق میانه وموضوع  فلسطین نبوده در مناطق اشغالی فلسطینیی  اعمار شهرک ها یا منازل رهایشی )

سراییل نیز باید در نظر ګرفته شود .با آنهم بلکه جوانب  دیګر از قبیل موضوع ارتکاب اعمال تروریستی بمقابل ا

( یګانه راه واقعبینانه برای حل اسراییل و فلسطین صدراعظم انګلستان اعتراف نمودکه پالن تشکیل دو دولت یعنی ) 

 معضله فلسطین است .

نامه مهم ازطرف شورای امنیت که اسراییل را جدا در موقعیت د فاعی قرار خواهد بدون تردید  تصویب این فیصله 

داد  می تواند در سطح جهانی  بحیث یک وسیله موثر فشار سیاسی و دپلوماتیک باالی اسراییل از طرف مقامات 

و سایر اجتماعات  ( هستند در جلسات مربوط  ملل متحد)داعیه فلسطین فلسطینی و سایر کشور های جهان که  طرفدار

بین ا لمللی مورد استفاده قرار ګیرد .   

( لیخود  ( که درعین زمان رهبر حزب افراطی دست راستی )) بنجامین نتانیاهو البته حکومت اسراییل به رهبری  

( روابط دپلوماتیک ) تل ابیب فیصله نامه در پهلوی احضار سفیر امریکا در  نیز است  در عکس العمل به تصویب این

کشورش را با دوازده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد که به فیصله نامه متذ کره رای مثبت داده اند بحالت تعلیق 

.قرا ر داد  

( سر منشی ملل متحد نیز ازطریق سخنګوی خویش از  تصویب این فیصله نامه استقبال نموده آنرا بان کی مون   )

( درامر رسیدګی به مسایل عمده صلح و امنیت جهانی دانسته چنین اظهار نظر نموده لیدرشپ شورای امنیتنشانه )

ملل متحد می تواند در را ه تاسیس دو دولت اسراییل و فلسطین مساعدت است که مساعی دسته جمعی دول عضو 

. نماید  

 : نامه  فیصلهنکات عمده 
الی فلسطینی که توسط دولت اعمار همه شهرک ها یا منازل رهایشی توسط دولت اسراییل  در مناطق اشغ -۱

اشغال شده اند نه تنها غیر قانونی و فاقد هر ګونه  اعتبار حقوقی است بلکه (  ۱۹۶۷مذکور  بعد از جنګ  سا ل ) 
تخطی آشکار از اصول حقوق عمومی بین الدول بوده مانع عمده را در راه تاسیس دو دولت اسراییل و فلسطین ونیز 

 . ( بمیان آورده استشرق میانهصلح دوامدار در) رسیدن به یک راه حل جامع و 
شورای امنیت ملل متحد مجددا تقاضا می نماید تا دولت اسراییل بصورت فوری و طور کامل تمام فعالیت های  -۲

توقف ساخته و ( م) بیت المقد س شرقی اعمار منازل رهایشی یا شهرک هارا در مناطق اشغالی فلسطینی بشمول 
 .جایب و مکلفیت های حقوقی خودرا درزمینه رعایت نماید

بنظر این قلم که در طول ماموریت  چندین ساله دپلوماتیک ام در وزارت امورخارجه وملل متحد ، مدت بیشتر از 
( در دفتر  شورای امنیت ملل متحد درنیویارک ایفای وظیفه نموده ام وبا اصول و مامور سیاسی)  دوسال را بحیث

دستورالعمل اتخاذ  تصامیم و ترتیب  فیصله نامه های آن شوری وسابقه قضیه فلسطین از نزدیک آشنایی الزم دارم 
قابل توجه برعلیه سیاست های تجاوز ، تصویب این فیصله نامه را  از نظر سیاسی ودپلوماتیک یک اقدام نهایت 

 .    کارانه و توسعه جویانه دولت اسراییل و پشتیبانی از حقوق حقه مردم رنجدیده فلسطین میدانم
( جنوری سال جاری  ۲۰( بعد از آنکه بتاریخ ) دونالد ترامپ  دیده شود که رییس جمهور منتخب امریکا آقای )

عهده ریاست جمهوری امریکا را اشغال  نماید در پهلوی دیګر مسایل عمده جهانی در مورد این فیصله نامه مهم چه 
انتقاد  نوع موقفی را اتخاذ می نماید زیرا نامبرده قبال موسسه ملل متحد و تصویب این فیصله نامه را شدیدا مورد

 .قرار داده است
 ) پایان (
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