
 حقوقدان -اميرفيض -يکاو آمراسراييل  –زن ناشزه و شوھر بی عرضه                       ۶از  ١برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢۶شيد (پنجشنبه) اورمزد  

  

  

  حقوقدان -اميرفيض

که بطوري ؛روابط سياسی بين کشورھا گاه ازمسيرحقوق بين الملل خارج وجنبه خصوصی پيدا ميکند
   .ناسائی کردش،ابعاد يک ازدواج  در نراآميتوان 

نی پشتيبا حمايت و يعنی يک کشور ؛کشورھا ھم ممکن است گاھی ھمانند انسان ھا باھم ازدواج کنند ،ریآ
 بدين طريق  تمامی ارکان معنوی يک وصلت و ،کوچکتری ميدھدبه کشور  بيش ازحد معمول ومتقابل را

 ،زن، حساسيت نسبت به حفظ خواسته ھای فراھم کردن محل اقامت زن ،حمايت امنيتی ،ازقبيل نفقه
بحساب  او قع ھمسرن کشور که درواآدرحق  نھاآامثال  ونيز يک حالت حسادت ومخالفت با مخالفين زن 

قدری پا به پيری گذارده ويا بی ن زن ھمينکه احساس کرد شوھرش آ گاه ميشودولی  .روا ميدارد يدآمي
   .ميگردد ناشزهعرضه شده است 

 ، زن درھمسرش فراھم ميکند برای زندگی را زايایناشزه يعنی عليرغم اينکه شوھر درحد توانائی م
 نکه سالھای سال است به ميل وعالقه ھمسرش رفتارآ با وشوھرش را ،مقابل شوھرش سرکش ميشود

 رفداری نا معقول ويکطرفه ازحيثيت وھمه دوستانش رابه خاطرط و بروآ ،وحتی دراين مسير ميکند
 به کمترچيزفرصت جفتک اندازی ميکند ( اولين ازدست داده معھذا ھمسرش دريا معشوقه اش  و ھمسر

  .يد با تو درجنگ)آ

  نمونه اي ازكشورخودمان بياوريم 

   :مده استآدرکشف الغطاء تقی زاده 

 رد وکيل مجلس صريحا و به يکنفر )درجريان جنگ بين الملل اول( ترجمان سفارت انگلستان درتھران
 نيد وبفھميد که شما ازدواج کرده ايد وک باز شما ايرانيان چشمانتان را< :کمال بی پروائی گفته بود

 با دول يد شماھم اگرآيظ درمي، شوھرش به غاحريف اجنبی بنشيندھمانطور که زن منکوحه کسی اگرب
 وريد وبيش از اينکه خيال رابطه باآبه غيظ درمي ادولت حامی خود يعنی انگلستان رمغاطله کنيد  ديگر

  کشف الغطاء) ۴۴صفحه (                             .است ذرانيد مملکت شما تسليم شدهگلمان را ازسربآ

                                               
ة] (حقوق، فقه( ناشزه - ١ َ              صفت) [عربی: ناشز                 ( [nāšeze] زنی که اطاعت شوھر خود نکند و ناسازگاری و بدرفتاری کند. 
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  وامـــــا بعد 
ک که ھمراه بايگی اخيراسرائيل است  ناشزهواسرائيل و آمريکاشرح  تصويری باال الھام يافته ازروابط 

  .دستاورد حقوقی تقديم ميگردد

 گی قرارگرفت و ناشزهجھت ايران در با ۵+١ھمانطور که ميداند اسرائيل به مناسبت مذاکرات ھسته ای 
 ،آمريکا خودش درکنگره  اقرار نکه بنابرآ پرداخت وبارانی وخيره سری نسبت به اوباما به جفتگ پ

ائيل به تمامی نخست وزيراسر ،مده استآاوباما بيش ازھررئيس جمھوری به حمايت وکمک ازاسرائيل بر
ه را ب کار به مخالفت پرداخت و دررابطه بامسائل ھسته ای ايران  مقابل تصميم اوبامانھا پشت پازد ودرآ

   .رقيب ھمسرش انداخت ،به بيگانهيعنی ازخودی  ھمان حدھم نسپرد وخودرابه دامان فرانسه 

گی ھمسرش پنھان نساخت وچيزھائی گفت ولی  هزناش از ) ناراحتی خودش راآمريکا(اسرائيل      ِ ھمسر  
 گی خود ادامه داد و هزناشاش نبود ولذا اسرائيل به لگد اندازی و هناشز کافی برای خيره سری ھمسر

درصورت تجديد انتخاب مانع تشکيل <به بيان روشن گفت که  چون موقع انتخابات اسرايئل بود
   .اين سرمايه برای موفقيت خود بھره گيرد وبھره ھم گرفت تا از  ،>کشورفلسطين خواھد شد

را يک بھانه برای عکس العمل گرفت درحاليکه اين چنين اظھارات اش  ناشزهاين اظھارات ھمسر  آمريکا
او بمناسبت  از ٢٠٠١درويدوئی که درسال  بی سابقه نبود و نتانياھو (نخست وزير ناشزه) بنيامين

شھرک سازی ھا  –مخالفم  ۶٧روزھای انتخابات  منتشرشد گفته بود  ازبرگشت اسرائيل به مرزھای 
لفم وحماس راھم نابود فلسطين ھم مخا با تشکيل کشور مستقلو درمناطق اشغالی ادامه خواھد يافت

  .خواھم ساخت

اينکه اسرائيل اين تجاوزات خود را مرھون م اظھارات اسرائيل راشنيد وباعلدنيا با تعجب فراوان اين 
  .ميداند واکنشی ازخود نشان نداد آمريکات حماي

   پشتيبانان اسرائيل 

 )البی اسرائيل( دارد آمريکادر یروبزن بھادرلفت وپولداکدوستان گردن   آمريکا ناشزه اسرائيل ھمسر 
توان ودرواقع مي را تحت کنترل دارند آمريکااسرائيل يعنی  ابتدائی ترين حق ھمسر ،اسرائيل اين ياران و

 ريلآ. سند اين حقيقت اظھارات  گی اسرائيل به اعتبارھوادای ھمان ياران الدنگ اوست ناشزهگفت که 
  :شارون است که گفت

من ميخواھم صريح  ،نطوریآميخواھد اينطوری باشد يا  آمريکا ؛ھروقت کاری ميکنيم بما ميگويند<
 ،ل ميکنيمراکنتر آمريکا براسرائيل نگران نباشيد ما يھوديان ھستيم که آمريکابابت فشار بشما بگويم از

 .ئيھا ھم اين را ميدانند آمريکا

“Every time we do something you tell me America will do this and will 
do that… I want to tell you something very clear; Don’t worry about 
American pressure on Israel. We the Jewish people, control America, 
and the Americans know it” Ariel Sharon October 3, 2001 (32) – 32- PIA 
(2001) from a monitored news broadcast of Yid Israel Radio.> 
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  واكنش همسر بي عرضه اسرائيل  

 ؛بروئی سنگين بين المللی را متحمل شده استآگی اسرائيل ضربه سخت وبی  ناشزهکه دراين  آمريکا
روابط سياسی بااسرائيل ممکن است < :گفتسخنگوی کاخ سفيد غيرت ظاھری کوچکی ازخود نشان داد و

  )سخنگوی کاخ سفيد(                                                          >قابل تجديد نظر قرارگيرد

 ميشد که گفت ورآنتونی لوئيس را ياد آواظھارنظر  پھلوبود نجا که اظھارات سخنگوی کاخ سفيد دوآ از
  )١٣٨٠ماه  مشروح درسنگراول بھمن(                      يک پاپاسی ارزش ندارد)     آمريکاحرف <

ف موضوع وانگيزه اين تحرير بلوف تازه ای زد که ھمين بلوآمريکا .اھميتی نداد آمريکابه نق  اسرائيل
   .ميباشد

  اسرائيل   بلوف همسربيعرضه

 انتقاد  از با . اورانه باختری خاتمه دھدساله ک ۵٠اسرائيل بايد به اشغال قای اوباما اعالم کرد <آدفتر 
ز ازالحاق اين منطقه به اين رژيم  ھرگ آمريکا<ه باختری تاکيد کرد که درکران شھرک سازی اسرائيل

  >حمايت نخواھد کرد

طرح دارای سابقه کشور اردن طرحی ( ٢٠١۴درست دوماه وچند روز قبل يعنی سی ام دسامبرسال 
اشغال اراضی کرانه  پايان ملل ارائه داد که خواستاربه شورای امنيت سازمان  )مذاکراتی مفصل داشت

   .باختری توسط اسرائيل شد

 خبرنگارشبکه خبری الميادين در ؛رد شد آمريکابعلت مخالفت طرح مزبور درشورای امنيت سازمان  
نان خواست آ کشورشورای امنيت تماس گرفت واز ١٢گان با نمايند آمريکاواشنگتن اعالم کرد که دولت 

رای  ٩که اين طرح ھمراھی نکنند سران تشکيالت خود گردان فلسطين اطمينان حاصل کرده بودند  که با
وشورای امنيت رای  شد آمريکانيجريه تسليم فشارھای اما ظاھرا سرانجام  ،الزم را کسب خواھند کرد

  .نياورد الزم را

، ، عربستان سعودیکری دراين رابطه با وزيران خارجه اردنجان  ،آمريکابنابراعالم وزارت خارجه 
 ن باوی ھمچي ؛فرانسه گفتگو کرده است لمان وآ، لوکزامبورک، ، ليتوانی، شيلی، انگليسمصر، روسيه

 ،  رئيس تشکيالت خود گردان فلسطين ورئيس جمھوری اواندا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا
  ت کرده است. بنخست وزيراسرائيل صح

) درواکنش طرح موضوع درشورای امنيت(            ِ درھمان ھفته   مريکاآقای جف راتک سخنگوی وزارت خارجه آ
ن آ اين طرح امنيت اسرائيل رابا چالش مواجه ميکند وبھمين دليل واشنگتن باور گفته بود <به طرح مزب
  .>مخالف است

قابل م گی روی نياورده بود و ناشزهگزارش باال نشان ميدھد که تا دوماه قبل يعنی تا وقتی که اسرائيل به 
ری ازتخليه اراضی اشغالی نخستين حامی اسرائيل درخوددا آمريکا ،ھمسربی عرضه اش نه ايستاد
طرح اردن کوشيده که به تمام وزيران   ِ د                            ّ ن حد به حمايت ازاسرائيل ور  آ فلسطينی ھا بوده است وحتی در

ورده است که طرح تخليه مناطق اشغالی آ خارجه کشورھای عضو دائم وموقت شورای امنيت ھم فشار
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ين بنصفت  اسی مانع رعايت عدالت واعمال قدرت وفشارسي يعنی درواقع با فلسطين رای کافی نياورد 
   .شده استالمللی 

که  اينجاست ؟کاخ سفيد با سابقه ای که وجود دارد تره خورد کندتازه  يا کسی ميتواند برای اين اخطارآ
 ھستيم تمام حرفھايمان مايک ببرکاغذی< :بحران خاورنزديک می افتد که گفت انسان بياد حرف مھم مدير

  >ين را ميداند. ايران ھم ابلوف است

   آمريكابلوف 

استفاده ازحق وتوی خود وقدرت ونفوذ سياسی مانع تصويب طرح  ماه قبل با ٢حدود  آمريکادرحاليکه 
 ادعای تازه خود ،آمريکاحال چگونه ممکن است ھمان  ؛تخليه کرانه باختری درشورای امنيت شده است

شھرک سازی را متوقف  –انه باختری خاتمه دھد ساله کر ۵٠اسرائيل بايد به اشغال را مبنی براينکه <
  اعالم کند؟ >الحاق اين منطقه به اين رژيم حمايت نخواھد کرد از زگھر آمريکاکند و

  بلوف يعني اين  

مدافع اسرائيل درتصرف وخانه سازی دراراضی اشغالی است  آمريکاسال است که  ۵٠بلوف است زيرا 
   .ن اراضی افتاده استآزادی آجنس پليدش را نشان داد بياد  ،ناشزه نھم بعد ازاينکه عيالآز تنھا امرو و

  بلوف است زيرا

درشورای امنيت  یعضو شورای امنيت سازمان ملل به توقف شھرک سازی اسرائيل دراراضی اشغال ١۴
با وتوی خود مانع اجرای خواست جھانی توقف شھرک سازی ھای اسرائيل شد  آمريکارای دادند وفقط 

 و احضار الی بودکه کشورھای اروپائی بعنوان اعتراض به عمل اسرائيل سفير اسرائيل راواين درح
  .رويداد ٢٠١۴اين واقعه درھمين سال  ،اعتراض کشورخودرابه اسرائيل ابالغ کردند

يک خواست جھانی که توقف  ،که بااستفاه ازحق وتوی خود آمريکاچگونه ممکن است تنھا کشوری يعنی 
 ؟بنماييد امروز بتواند ادعای توقف خانه سازی را ،متوقف ساخترا شغالی است شھرک سازی دراراضی ا

   .اوست تنھا راه نمايشیدرمقابل شلنگ اندازی ھمسرش ميداند  آمريکابلوف که  اين نيست مگر

  بايد ها دربيانيه كاخ سفيد 

بت به ه نسينده نيست بلکآنسبت به  ،به معنای حکم وقطعيت موضوع  بايددربيانيه کاخ سفيد کلمه 
سال قبل روی  ۵٠يعنی اراضی اشغالی کرانه باختری که  ،موضوعی است که در گذشته روی داده است

مناسبتی  امروز به ھر . وبوده است آمريکاداده وسالھای سال ھم مورد تائيد وحمايت وحتی رای حمايتی 
خوب راه اين اصالح   !تشخيص داده که حمايت ھای قبلی کشورش ازاين تجاوزدرست نبوده است آمريکا

  :بلوف زدن است ويا ؟چيست آمريکاورفع اثرازاشتباه 

ا وب آمريکايک کشورديگروبيشترخود  تخليه اراضی اشغالی به شورای امنيت ازسوی            ِ ارجاع موضوع  
   .منشورشورا عليه اسرائيل است ۴٢و ۴١اجرای مواد  ،اسرائيل احتمالی مقاومت
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ود برای اينکه اسرائيل به اصول بين راست ھست که مقدمه ای بش سر مرد اين کارقانونی و آمريکايا آ
   ؟ھم ازحق وتوی خود سوء استفاده دربھم  زدن نظم حقوقی جھان نکند آمريکاوفادارباشد و المللی 

 ک روش تاديبی نسبت به ھمسري ذبلوف زده است وجرات اتخا آمريکاينده نشان خواھد داد که آالبته که 
د ننخواھ آمريکاشرورش اجازه اين صداقت پذيری را به  حاميان ھمسر و ،شترا نخواھد داشرورش 

  .داد

  همسرفضول 

 آمريکابايد  چرا ،استوايران  ۵+١دررابطه با مذاکرات ھسته ای بين آمريکادرگيری ھای اخيراسرائيل و
 کت دھد وسرکش وبھانه جوی خودش را دراين مذاکرات شر ،نقدر بی عرضه باشد که اسرائيل ھمسرآ
) ميرود وگزارشات جريانات اسرائيل( آمريکاقای کری درست درپايان مذاکرات ژنو به حرمسرای آ

  ؟مذاکرات سری رابه اسرائيل ميدھد

تباط ار درکاری که به ھيچوجه به او ،ژانس بين المللیآاست ونه عضو  ۵+١ء زچرابايد اسرائيل که نه ج
ظر موقعيت درمسئله ھسته ای ـــن . اسرائيل ازموثرگردد ۵+١نقدر فضول باشد که درتصميمات آندارد 

انس ژآچرابايد اسرائيلی که به ترتيبات  ؛ژانس اتمی را نداردآايران ھمانند پاکستان است که عضويت 
ات ھسته ای نقش سنگين سالح ھسته ای دارد درمذاکر ک انبارياتمی کوچکترين اعتنائی ندارد وخود 

   .ستآمريکا؟ اينھا ھمه بی عرضگی ونا قابلی شاخ رابازی کند

 مسئله عضويت اسرائيل درآژانس اتمی و آمريکاھم اکنون بھترين موقعيت تاريخی وجھانی است که 
  .نھا بنمايدآنرا مطرح وادامه کمک ھای مالی وتسليحاتی خود را منوط به تحقق آاليحه الحاقی 

  ياد داشت ضميمه 

  دستاورد حقوقي اين تحرير

اين ضرب المثل دقيقا درمسائل سياسی کشورھا چه داخلی ويا بين  ؛چاه ومنار) يادتان ھستضرب المثل (
يعنی فعاليت ھای سياسی ودخالت درامورکشورھا با فراھم کردن زمينه ھای الزم کشورھا جريان دارد 

ايجاد کرد ئی درايران آمريکاکه بوسيله عوامل  اسرائيل با فراھم ساختن زمينه ھائی  .انجام ميگيرد
ماج حمالت اتمی ايران خواھد آمدعی فعاليت ھسته ای ايران وکشوری که را در موقعيت يک  توانست خود

    .بود به جامعه جھانی معرفی کند

  وبين المللی ای ايران صورت حقانيت اسرائيل برای اينکه به موقعيت ادعائی خويش در مسئله ھسته
موضوع ھسته  ٢٠١٢درمجمع عمومی سازمان ملل درسال  نخست وزيران کشور بدھد بنيامين نتانياھو

  :وگفت رامطرحای ايران 

<برای فھميدن اينکه دنيا درصورت مسلح شدن ايران به انرژی ھسته ای چه وضعی خواھد داشت تنھا 
ت ــيآفھای به حر< :فتـاوگ >دــدن القاعده به انرژی ھسته ای تصورکنيوضع دنيا را درصورت مسلح ش

هللا رفسنجانی گوش بدھيد من نقل قول ميکنم ايشان گفته است که استفاده ازيک بمب عليه اسرائيل ھمه 
. رفسنجانی گفت فکرکردن به چيز اسرائيل راازبين ميبرد ولی فقط به دينای اسالم ضربه خواھد خورد



 حقوقدان -اميرفيض -يکاو آمراسراييل  –زن ناشزه و شوھر بی عرضه                       ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢۶شيد (پنجشنبه) اورمزد  

اين مطلب ازطرف يکی ازميانه روھای ايرانی ازی غيرمنطقی نيست بنيامين اضافه کرد <چنين چشم اند
  .)توضيح اظھارات رفسنجانی درنمازجمعه تھران بوده است( >وکه ميشود    ُ دم ش  آعنوان شده است 

ارات رفسنجانی بی حساب نبوده وزيربنائی بوده تاادعای بنيامين درمجمع عمومی سازمان ملل زمينه اظھ
  يت هللاآول ـــنھم با عنوان ايت هللا که اصالت رابرقآاظھارات رفسنجانی  ،حقانيت وباورعمومی پيداکند
   ؛ورده استآحقوقی  زير رابه وجود  دستاورد ،فائق وسالب ترديد ميسازد

   : اينکهنظربه 

   و ی جمھوری اسالمی ھستنداصالح طلبان ويا ميانه روھا وروحانی وخاتمی سه پايه اصلی  رفسنجانی

   :نظر به اينکه

  انی راسند قرارداده  قول رفسنجھو درھمان سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل  که نقل نيابنيامين نتا

يمشجاعت باورنکردنی ھواداران اصالح طلبان رادر  -١ ِ   مقابل رژ    ستوده است  را        
  اصالح طلبان رابزرگ ترين سرمايه اسرائيل درايران دانسته استبنيامين   -٢
ی ايران ورئيس مجمع تشخيص وبلکه رھبرميانه روھا رفسنجانی که يکی ازرھبران معروف  -٣

 واتخاذوازسرمايه ھای اصلی اسرائيل شناخته ميشود اين زمينه سازی ھارابرای اسرائيل   بوده
واجد اين معناست ا که مفھوم ،فراھم ساخته است مجمع عمومی سازمان ملل  در ن کشورآسند 
برای حمالت اتمی به اسرائيل  برنامه ريزی ايران و قراردارداسرائيل ھدف حمالت اتمی ايران که 

ته خرا محق درنگرانی امنيتی خود سا ، اسرائيلن که نابودی اسرائيل استآوپيش بينی نتايج 
  .است

قای آواسرائيل که  آمريکابرای نھا آونقش ستون پنجم  اصالح طلبانباتوجه به واقعيت عملگی  -۴
   :درعبارت نراآشيمون پرز ھم 

اعالم کرده وازسوی اصالح طلبان ھم به  >اصالح طلبان به نمايندگی اسرائيل با رژيم تھران ميجنگند<
  ، لـــــــــذا:ھيچوجه تکذيب نشده

ه وفاقد دن كشور بوآاظهارات رفسنجاني تباني با اسرائيل وايجاد استعداد سياسي ونظامي براي 
نماينده ايران درجلسه مجمع عمومي موضوع ازسوي  اگر و ؛ارزش براي اسرائيل ميباشد استفاده و

 ن گروه واظهارات رفسنجاني عنوانآپيوند رفسنجاني با گروه اصالح طلبان واتكاي بنيامين به 
چاهي  نآ ساخته در عمومي  كه درمجمع مناري رانوك بنيامين چيده ميشد ونميتوانست   ميگرديد

   .كه رفسنجاني فراهم كرده بگنجاند

ن شد آوسعی دربی اعتبارساختن اعتراض عمومی مواجه  ھمانطور که اظھارات يونسی درمورد عراق با
ا به اجر آمريکاشده رفسنجانی بنفع اسرائيل و ابھمان برداشت عمومی نسبت به اظھارات حس بجاست

   .قوقی واتخاذ سندی بی اعتبارسازدنرا در زمينه ھای حآ اثرويد آ در


