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  حقوقدان -ضاميرفي

ه صشد  خا آمريکادرکنگره  بنيامين نتانياھواشاره ای فشرده به داليل ارائه شده ازسوی  ١درتحرير قبل 
  .فشردگی بيش ازحد بودتورات است  در که قصه استر روی يکی ازدالئل استنادی  او

    ي دادگاه ازكنگره    ّتلق 

ه اعتراض ب درکنگره وخواست او که عبارت از بنيامين نتانياھوحضوراين توضيح بجاست که مقدمتا 
دارد که خواھان  ودادخواھی را دادگاه  ِ ی     ّ تلق   ،درماھيت ايران بود، ای دررابطه با مسائل ھستهطرح اوباما 

 رد وندا دادگاه حضور که در ن ايرانآخوانده  ن کشور وآ ن اسرائيل بوکالت ونمايندگی نخست وزيرآ
ادعای  ، موضوعستآمريکادادگاه که کنگره و ساله) ١٠طرح( قای باراک اوباماآيعنی  عليهمعترض 

 روال حتی ميتوان براين نظريه ھم نگاه ماليمی داشت که اگر .اسرائيل را مورد رسيدگی قرارداده است
ی به ست نيازخواھان که اسرائيل بوده ا ؛درکنگره درمعيار دادخواھی گرفته شود بنيامين نتانياھو حضور

 ،عليه شکايت است مدعی آمريکاا رئيس جمھوری زير ؛ھم نداشته است را آمريکااجازه رئيس جمھوری 
ديگرمحدوديت اجازه وموافقت رئيس جمھور  خودرا واجد صالحيت دانسته آمريکا کنگره درحاليکه  و

  .ختوازطرفی نميتوان طرح شکايت شاکی را موکول به اجازه طرف دعوا سا ،منتفی است

شکايت     ِ باز   قبيح بوده ولی  در بنيامين نتانياھوعمل  ،بين المللی البته درمسائل سياسی ورعايت نزاکت
  .روال عادی قابل مالحظه است ،ی اوباماقاآاسرائيل ازاقدام 

اين واقعيت است که            ِ بيان کننده   ،درکنگره ص             ّ نھم بصورت مشخ  آ) اسرائيل(ارائه داليل ازسوی خواھان 
خواسته خودرا بوسيله داليل ابرازی جامه حقانيت بپوشاند واال اگرتنھا سخنرانی  ،اسرائيل خواسته است

قبول ادعاھايش       ِ واھان  خ بنيامين نتانياھوبعبارت ديگر   ؛ا نداشتد نيازی به اعالم شماری داليل مجزبو
    .قای اوباما براساس داليل بوده استآم اصالح تصمي و

   ي طرف شكايت دركنگره جابجائ

وان نھم با عنآادعای خودش را متوجه سيد علی  هنکآ با بنيامين نتانياھوقای آھمانطور که استحضارداريد 
ھم به اين  آمريکامدعی عليه او ايران عنوان شده است  وکنگره  ،دزد کرده ولی درمراحل اثبات ادعا

   .ران نشده استقائل به تفاوت بين رھبران ايران وملت اي ومھم توجه نکرده 

به ايران وايرانيان است واين  نيامين نتانياھوبمشھود ازاين جريان عدم توجه اعتراضات  هاولين نتيج
 در نچه کهآبرجسته ومشخص است واين امر اولين ايراد ايرانيان به  بنيامين نتانياھو مھم ازنفس اقرار

  .گذشت ميباشد آمريکاکنگره 
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  نقش ايرانيان 

بغيراز مال ھای حاکم که قائل به وجود ايران وايرانی يان است (نظربه اينکه ايران متعلق به ھمه ايران
 ياھوبنيامين نتاناست که بايد ازادعای واھی  قائم به وجود) لذا اين حق طبيعی برای ھمه ايرانيان نيستند

   .نرا بی اعتبارسازندآ که متوجه ايران شده دفاع و

وعدم توجه اتھامات وداليل ع ازايران برخی ازايرانيان به حساسيت موضوع توجه يافته ودرمقام دفا
ای رد باخته وبج کسانی ھم يکپارچه قافيه را مده اند ومتاسفانهآ عليه ايران بر بنيامين نتانياھو ابرازی

 و  جاهت خاصي پوشاندهو اهي اوبه ادعاي و ،جمله استناد اوبه داستان استراز بنيامين نتانياھوداليل 
 كه اقدامضافي ابااعتباربوده بااين توضيح  استر به افسانه بنيامين نتانياهواستناد مدعي شده اند كه 

ھم نآيعنی به ادعای واھی بنيامن جامه شھادت پوشانده اند   دستورشاه ايران بوده است بر بنا  استر

نام چند نھم بآبصورت کتبی  و )برای شھادت استبيشتر نوعی اعتبار(شھادتی که خود شاھد پيشقدم شده 
شھادت  از که موضعی باالتر نه شھادت ،قيقت استشھاديه استکه درح سازمان ادای شھادت کرده است

   .دارد

نھا ھستند لذا آء زصدھا سازمان واتحاديه وقوم وقبيله ج یمدع امضائ ذيل استشھادن آنجا که آ از
    ٢.مده استآدر بصورت يک طومار که ارزش سياسی پيدا ميکند استشھاد مزبور

  توضيح دررديف تكليف 

نجا که داليل پايه واساس اثبات ادعا وحق آ زا ؛يل شناخته باشدنرا دلآست که قانون ن چيزی اآ ،دليل
قانون نسبت به قبول دليل حساسيت فوق العاده ای نشان داده وقبول نکرده ھرچيزی که موجب  ،است

  .دعوا واحقاق حق است بعنوان دليل دستاويز طرفين ادعا قرارگيرد تمسک در

ت  ويا روايا ه بصورت تاريخی ثبت وضبط است وبنام افسانه ھای تاريخینھا کآقصه وافسانه ھا حتی 
   .دليل محسوب نميشود ،خوانده ميشود تاريخی 

 اشاھد ب نچه وجود داشته آمانند بيان شاھد که  ,نرا مجسم ساختآدليل به چيزی اتالق ميشود که بتوان 
 يله منشی دادگاه محل را معاينه مينمايد عيان ميکند ويا معاينه محل که قاضی خود ويا بوس رانآخود  نبيا

   .را مکتوب ساخته است ياسند که جريان

يک واساسا قصص ب استناد به قصص وافسانه ھا چيزی نيست که بوسيله شاھد ويا قاضی معاينه بشود
به  که حتی حقوق اسالمی ھم .ق مردم وقصه گوھا ساخته شده استو توام باسالئ شکل جريان ندارد

  .نميداند داستنا قابل  ھد  ھرروايتی  را روايت اھميت ميدسنت به عنوان  روايات 

  

                                               
ه ھمبستگی ايرانيان که ھمواره مزين به امضای چند سازمان (تک نفری) است اين نامه را بصورت طومار صورت استفاده از سربرگ کنگر - ٢

 ک-در آورده است. ح استشھادی
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  يك نمونه ازبسيار

نرا افسانه ای بی پايه ميدانند بسياری قصص آ نيست که مورخين وکارشناسان تاريخی تنھا داستان استر
  :دارد ازباب نمونه دارد که افسانه استر ان ھمان اعتباری رآتورات وحتی قر

، ن راشکل داده استآقر يه ازآ ١٨٠فصل ازتورات و ١۴وماجرای عاشقانه او با ذليخا  يوسف داستان<
دبی ا ن درھيج مدرک تاريخی وآکه بجزدرتورات وقر ،افسانه وبکلی ساختگی است ازنظرمحققين تاريخی
ن شان وھمچنين مدارک تاريخی ؛بابلی وکلدانی ويونانی اشاره ای بدان نميتوان يافت وباستانی مصری يا

  >ھيچ فرعون مصری درھيچ دورانی صدراعظم ويا مباشريھودی نداشته است<که  ميدھد

ن آن ھم با قصص تورات متفاوت است واساسا ازگروھی ازپيامبران که تورات ياد کرده قرآقصص قر
  .اردنھا ندآ خبری از

ی معرف يباشد،مکه نزد خدا ازبزرگان است  انسانی بردبار ،نآنمونه ديگر قصه اسماعيل است که درقر
ھمه اسماعيل مردی وحشی وبرضد مردم معرفی شده وعبارت <پيدايش  شده است ولی درتورات سفر

   .> درحق اسماعيل بکاررفته استبرضد اوھستند واوھم برضد ھمه است

 دل اند تاچه رسد به قصص ون وتورات حتی احکام دينی نا متعاآدرقرمقصود ازاين تصديع اين است که 
ن را مالک ارزيابی ويا بعنوان شاھد ارائه آبنابراين نميتوان درمسائل اساسی افسانه ھای تورات وقر

  کداد

   انگيزه درتهيه طومار 

 به امضای سه سازمان اسمیاو به افسانه استر طوماری  واستناد بنيامين نتانياھوعرض شد درمسئله 
 ( بنيامين نتانياھوبه دليل ابرازی  تافرستاده شده  بنيامين نتانياھوبه  ،که مدعی ھزاران عضو است

    .استر) اصالت ووجاھت داده شده استداستان موھوم 

 يداری که در گذشتهد بنيامين نتانياھومده است که آدرخبرھا  نجا قابل ارزيابی است کهآاھميت اين طومار
   .به اوباما ھديه داده است را يکجلد ازکتاب داستان استر با اوباما داشته

 ازسوی آمريکان به رئيس جمھوری آاست البته که ھديه  درحاليکه داستان استريک افسانه ساختگی
خواھد شد بلکه يک رسوائی ھم به ضميمه خواھد  بنيامين نتانياھوغرض  نه تنھا نقض بنيامين نتانياھو

   .داشت

به شھادت واسنادی که درمقابل اعالم افسانه وبی ربط بودن  پيدا ميکند نياز بنيامين نتانياھواينجاست که 
می حضرات يکی ازطرقی باشد که برای کمک به تنظي يد که طومارآبنظرمي ؛مقاومت کند داستان استر

   .بکارگرفته شده است بامااو ورسوائی بيشتر بنيامين نتانياھو

ئی ھا ھم که سرشان آمريکاوپرواضح است که اسرائيلی ھا اصراری به واھی بودن داستان استرندارند 
  دارند   یبه اين مسائل نيست وفقط مورخين ومحققين ايرانی ھستند که ھرجا نام ايران باشد حضورتحقيق
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استان استرھم ھرچه باشد به ود دامضاکننگان طومارايرانی ھستن کهاھميت طومارمزبور دراين است 

کارگردانان طومارھم عالوه براينکه سابقه وزارت درايران برخی از  و مربوط ميشودشاھنشاھی ايران 

 نا وشآنھا آ ک باھم ھستند وکاخ سفيد ازنزدي آمريکاابوابجمعی وگماشتگان  داشته اند از شاھنشاھی را

ی واقع نھا مبنی براينکه داستان استرآو شھادت  تقاضای کمک کرده اند والجرم طومار آمريکاازرو در رو

 .اقل مورد توجه اوباما قرارگيردوحد را حفظ کند بنيامين نتانياھوبروی آاست خيلی راحت ميتواند 

ه طوماری که گنگر از موثرتر انتظار داشته باشد؛ چه ميتوانست  بنيامين نتانياھو ؛ه اين سطورخوانند
ه ازاستناد به افسانه واھی استر کردورفع رسوائی او  نيامين نتانياھوبايرانيان برای حمايت ازھمبستگی 

  ؟است

  ن باشد که گيرد دست دوست      درپريشان حالی ودرماندگیآدوست 

****   

جبھه ھماھنگ مبارزان ايران ھم گام با سازمان جوانان ھوادار  به ھمراه ھمبستگی ايرانيان گره نک
 ان نگاه کنيد)مشروطه پادشاھی که شعبه ای از کنگره ھمبستگی در فرانسه است (به سر برگ آن

   

اراگراف مھم آن به اينصورت که پته است يوسی گال در پاريس نوش آقایل ای به سفير اسراييه نام
 است:


