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  حقوقدان -اميرفيض

که البته ظاھرا  ؛منجالب اتھام بيرون کشند تا خانم کلينتون را از ،وفلک درکارند ابروباد ومه وخورشيد
 که ھنوزھم مريکا آنی برای قوه قضايئه خاصه دادستانی ھم موفق شده اند ولی به قيمت رسوائی سنگي

  .درجريان استپايان نيافته و نآاثرات 

  مالي  ماست

مالی  پس ماست .ع صورت ميگيردری ازمرافعه ونزامالی به عملی گفته ميشود که با قصد جلوگي ماست
طريق نديده گرفتن مسائلی است که ميتواند  از ،طرفين نزاعاز  ، جانبداری ازيکی اغماضدربردارنده 

   ميباشد. موجب رسيدگی به قضيه شود

 مريکا وآجی سيمسون بود که مردم  مريکا محاکمه اوآمالی دردستگاه قضائی ــــــــنمونه معروف ماست 
کمه اوجی سيمسون محدود مالی محا ولی ماست ،اتھام حيران ساخت کم برائت او ازجھان را درمقابل ح

مالی پرونده خانم کلينتون  ن شد ولی ماستآئت ژوری بود که دادگاه ھم ناچاربه اعتباردادن به به عمل ھي
ه با ھمکاری قوه قضائي مريکاآمالی قضيه اتھام خانم کلينتون ازسوی قوه مجريه  نمونه ای کامل ازماست

   .رباشدمريکا شايد بی نظيآنوع خود ميتوان گفت درتاريخ قضائی است که در

  مالي دالئل ماست

مالی پرونده اتھامی خانم کلينتون رابطه مستقيم با اھميت ونقش اتھام درموقعيت خانم  ماست  **
ين مريکا نميتوانست با وجود چنآوحزب دمکرات   مريکا داردآانديدای رياست جمھوری کلينتون درک

زيرا بنابراصل برائت تا  !. البته که ميتوانستفی کنداتھامی خانم کلينتون را کانديد رياست جمھوری معر
، ن شخص مشمول اصل برائت است ولی رويه سياسی وقضائیآحکمی برمحکوميت کسی صادرنشود 

سياسی ومسئولين کشور جاری نميداند ومھم اينکه ھمه شخصيت  را درمورد شخصيت ھای اصل مزبور
ازکارومسئوليت کنارميکشند زيرا قبول  خودشان را ، فوراھای سياسی وقتی مورد اتھام قرارميگيرند
   .مسئوليت با وجود اتھام قابل قبول نيست

درمبارزه انتخاباتی خانم کلينتون خاصه حزب دمکرات ناچاربود که برای شرکت نھائی خانم کلينتون  **
 ،به زخم اتھامی خانم کلينتون سروسامانی بدھد ونشان دھد که زخم بدخيمی نيست ويا اصال زخمی نيست

   .ازجامعه دوری کند دکه ايشان ناچارشو
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به خانم کلينتون ميگذرد ولی ناظريم که درچند ماه کوتاھی  حاضر چند سالی است که ازورود اتھام **
مريکا باقی مانده پرونده اتھام خانم کلينتون به آی انتخابات رياست جمھوری روزھای رای گيرازکه 

برائت ايشان ازاتھام  ؛ورشدآياد  ) رامثل برق(پليس تحقيق ارجاع وبفاصله کوتاھی که ميتوان مثال 
   .گرديد اعالم مريکا بوسيله اف بی ایآشخصی درمسائل سياسی وزارت خارجه  استفاده ازسرور

بين اتھام وکانديدای رياست جمھوری خانم  تاثيرسياسی وحقوقی ان ازوجودجريان مزبورنش **
کلينتون داشت وبه عبارت ديگر اھميت اتھام مزبور درحد حيات وياممات رياست جمھوری خانم کلينتون 

لذا ميتوان گفت که اھميت رابطه اتھام با موقعيت  ،مريکا قابل نقد استآت سنگين حزب دمکرات شکس و
قای اوباما آنھا آ صدر تون درحدی بوده که نه تنھا خانم کلينتون بلکه ھمه حزب دمکرات ودرخانم کلين

به تکاپو  قای کلينتون وتمامی ياران ايشان راآحزب دمکرات خورده وحتی  که باالخره نان ونمکی از
 مجموع است که در به حرکت وحمايت ازايشان برپا داشتهکلينتون ازاتھام مزبور  مبرای رھائی خان

   .مالی کردن پرونده راسبب شده است ماست

  مالي پرونده اتهامي خانم كلييتون  مراتبي ازماست

منتشره  اخبار از درزيرمالحظه ميفرمائيد يافته ھائی مالی پرونده خانم کلينتون باب مراتب ماست نچه ازآ
   .مريکاستآوبيشتراظھارات پليس فدرال 

م کلينتون که به احتمال قوی کانديدای حزب قای جمزکومی رئيس  اف بی ای گفته است خانآ< **
خود قوانين مربوط به دريافت  ، احتماال با اين کاردمکرات درانتخابات امسال رياست جمھوری خواھد بود

  .ازاسناد محرمانه دولتی را نقض کرده است>

دمکرات به احتمال قوی کانديدای حزب بی ای بعنوان < –معرفی خانم کلينتون ازجانب رئيس اف 
> بطور ضمنی درانتخابات امسال رياست جمھوری خواھند بود

موقعيت دشوارخودرا دررسيدگی به اين پرونده اعالم داشته 
قعيت وبطورسربسته به اھل فن ميگويد که به مالحظه مواست 

احتمالی خانم کلينتون که کانديد رساست جمھوری است 
   .ندبه موضوع اتھام رسيدگی کزادانه آ نتوانسته 

بنابراظھارات احتمال) درتشخيص اف بی ای (ورود ( **
اف بی ای ساقط  ) امرتصميم را ازرئيس اف بی ای

. ووقتی اف ودراختياردادگاه وکيل متھم ودادستانی قرارميدھد
، ديگرنميتواند بی ای معتقد است که  احتمال وقوع جرم ميرود

  .ن پرونده اتھامی را بنمايد که کرده استخود حکم برائت متھم رابدھد ويا اعالم مختومه شد

و عدالت است امری  ناگفته معلوم است که  طی مراحل  احتمال وترديد  به يقين که ازمراتب عاليه قضا
    .است که فقط درصالحيت دادگاه وبارعايت شرائط دادرسی است نه دراختيار دادستان ويا اف بی ای
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بلکه کانديد رياست  ؛مريکا نبوده استآمقام رياست جمھوری خانم کلينتون واجد مقام رسمی يعنی  **  
محسوب ميشده و لزومی نداشته  درجريان اتھام مزبوعادی  جمھوری بوده بنابراين ازنظرحقوقی يک فرد
 . بنظرنمايد یبا اتھام مخلوط وايجاد رابطه الزم وملزوم را که اف بی ای  موقعيت انتخاباتی ايشان

 اساسی  يل ورسيدگی اص ی وبرای نشان دادن محظورات خوددروجه اف بی ای عمدميرسد که اين عدم ت
  . بور بوده استزبه پرونده م

  مريكائي آشهادت سناتور 

 يک سنتروم  دررابطه با اقدام اف بی ای اظھاراتی داشته است که ميتواند مويد برداشتر رسناتو **
   :اوگفته است ؛باشد ) (وجود محظورات

را انجام داده ھيالری کلينتون نبود  مثال اگرکسی که اين اقدام  . اگراوينتون مجرمانه استاقدام خانم کل<
يا اوال اخراج ميشد ويا ثانيا حتما وزارت دادگستری عليه او اعالم جرم بود معاون وزيرخارجه بود 

  >ميکرد

 يشان بمناسبت مقام ومالی کردن پرونده ا عدم رسيدگی به اتھام خانم کلينتون وماست ؛شاھد گفته است
   .موقعيت ايشان بوده است

مريکا آقای کلينتون رئيس جمھوری سابق آميز اف بی ای آره بنابراخيار يکھفته قبل ازاظھارنظرکُ  **
مريکا مالقاتی خصوصی داشته است که ستاد انتخاباتی خانم آدادگستری  خانم کلينتون با وزير ھمسر و

مده که خانم کلينتون اين مالقات را آ ھمچنين دراخبار ؛کرده است نرا مالقات خانوادگی عنوانآکلينتون 
   .غيرالزم دانسته

 مريکا که اساسا پرونده درحيطه اختيارآقای کلينتون ووزيردادگستری آنطور که نوشته شده مالقات آ
نھم درفرودگاه صورت گرفته آ مريکاست يکھفته قبل ودرجريان دخالت اف بی ای وۀقانونی دادگستری 

نھم درفرودگاه که آ نھم درجريان رسيدگی اف بی ای به پرونده خانم کلينتون وآخانوادگی  ديدار ،است
 در اجبار ره ودليل ديگری است بروجود کُ  ن متاثر! شدهآبوده که خانم کلينتون ھم ازشوری  شور نقدرآ

    .رسيدگی به پرونده خانم کلينتون

ينتون درفرودگاه با وزيردادگشتری ديدارفاميلی قای کلآيا درگذشته ھم آيک رسيدگی ساده ازجمله اينکه 
تری سوبدل شده ونيز تحقيق مکمل ازوزيردادگ ن مالقات چه گفته ھائی ردآ اينکه در ؟ وداشته است

  .دوقای کلينتون ھم ميشآنجا که گند کارمتوجه آموضوع ميرسيد به 

توقف  عمال نھايت قدرت بربراِ قای اوباما درجريان تحقيق ازخانم کلينتون شاھد ديگری آھمراھی  **
قای اوباما ازاستقبال وھمراھی خانم کلينتون آ. مفھوم اقدام بيسابقه رسيدگی به پرونده خانم کلينتون است

قای اوباما  که به اعتباراعتماد عمومی رئيس جمھوری آدرقضيه اتھامی دونشان دارد يکی اينکه 
نظرايشان مديريت  مان اف بی ای زيرزوساا محسوب است مريکآوھم اکنون نماد اعتماد ملی  کشوراست
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قای اوباما آن  است که آناھی خانم کلينتون دارد ودرست به مشابه گرای ونظروشھادت بربی  ؛ميشود
 ،يا متھمی که شاھد بی گناھی اوآ. بعنوان شاھد درمحضردادگاه ويا بازپرسی حاضر وابراز شھادت نمايد

يا ميتواند متھم آ ؛ھم با تبعياتی که به رويت تمامی مردم دنيا رسيده استنآمريکا باشد آرئيس جمھوری 
ادعانامه ای عليه خانم  قای اوباما آليرغم شھادت دارد که ع نراآشناخته شود ويا دادستانی جرات 

  ؟کلينتون صادرکند

ولی  ؛ستمريکا> ياد کرده اآايراد درسيستم روال پرونده خانم کلينتون بعنوان < قای ترامپ ازآ **
قای اوباما ناچاربوده است که با شھادت عينی وبيانی ازخانم کلينتون حمايت کند زيرا آ بنظر اين تحرير

قای اوباما که رئيس خانم کلينتون بوده نميتوانسته ازاتھام ھمکاری آصورت محکومت خاتم کلينتون  در
زم بوده که مراتب اقدامات خانم قای اوباما الآ زيرا بر ؛تون درامان بماندنمعاونت دراتھام خانم کلي و
. نرا متوقف ويا واکنشی نشان ميدادآ الم ويا حد اکثرتون ازنظر استفاده ازسرورھا را به دادستانی اعنکلي

    .قای اوباما ھم به گل خواھد نشستآاينجاست که پای 

  قاي رئيس اف بي اي گفته است آ

، ) اما ھيچ دادستان معقولی١( بسياربی دقت بوده استخانم کلينتون درمواجه با اين اطالعات محرمانه <
  )٢ن پرونده نميسازد (آ از

؟ اگرقرارباشد کسيکه درمواجه با اطالعات ، درامورقضائی يعنی چهبسياربی دقت بوده است ) ١(
، ه  بسياربی دقت باشد ومعھذا متھم نشودنمحرما

ا مواجه با اطالعات ي پس اصال فاش کردن و
وقتی دربرخورد  امحرمانه نبايد قابل تعقيب باشد زير

نھم درنھايت بی دقتی جرم آبا اطالعات محرمانه 
نباشد بالطبع درشرائط برخورد معمولی توام بابی 

   .دقتی ھم اتھامی وارد نميشود

ازايميل ھای خودش ھيچ < :فته استخانم کلينتون گ
ولی < ،>اطالعات محرمانه ای نفرستاده است

رسيدگی مقدماتی اف بی ای نشان ميدھد که ايشان 
  .اش فرستاده است>ايميل طبقه بندی شده را ازسرورھای شخصی  ١٠٠بيش از

ت ويا کوتاھی ني ءھمين تعارض دراظھارات خانم کلينتون وکشف اف بی ای کافی است برای احراز سو
. وقتی رئيس اف بی ای که بھرحال ازموارد شکل گيری پرونده وارجاع به دادگاه استانجام تکليف  در

مريکا استفاده کرده آدولت  شده ايميل طبقه بندی ١٠٠کاشف است که خانم کلينتون با بی دقتی بسيار از
   .وراست که پرونده را درمسيرعدم اتھام به جريان انداخته استآحيرت 

> ن پرونده نميسازدآ اما ھيچ دادستان معقولی ازقای رئيس اف بی ای دائربه اينکه <آاظھارات   ) ٢(
   .ن حرفھای پرمکافات است که غيرقابل باوراستآ از
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  افات درمكافات مك

مريکاست که احتماال نسبت آمفھوم اظھارات منتسب به رئيس اف بی ای  تھديد تمام دادستان ھای  **
   .لينتون احساس مسئوليت کنندبه پرونده خانم ک

نجاست که اف بی ای ھم خانم کلينتون رابه دروغگوئی متھم کرده وھم ايشان رابه استفاده آمکافات 
متھم ساخته ولی معھذا  شده ايميل طبقه بندی ١٠٠سرورھای شخصی درانتقال بيش از از غيرمجاز

   .مريکا را برحذرميدارد ازدخالت درموضوعآدادستان ھای 

 قای رئيس اف بی ای وتائيد موارد اتھام خانم کلينتون درآ يکی ازسناتورھا باچند سوال از درمجلس سنا
، صحنه ای ايجاد شد که نوعی قضاوت عامه رانسبت به پرونده قای رئيسآطرف  از سواالت مزبور

ابل تون مکافاتی ويا ماستمالی غيرقناف بی ای دربرائت خانم کلي برداشت  وبا اينھمه ايستادگی در ربومز
    .فراموشی است

تون داشته با بکاربردن واژه نس اف بی ای بمناسبت محظوراتی که درپرونده خانم کلييقای رئآشايد ھم 
با شاخ را  خودشدم عاقل آخواسته است اين ضرب المثل را به دادستان ھا تفھميم کند که < >معقول<
  .>نميکند درگير گاو

  اظھارنظرحقوقی

 امری کلی وھای اتھامی وقضائی نده نسبت به پرو ه ويا اظھارنظردادستان ھارای قوه قضائيآاعتباربه 
 يا عمد و به قضات ومامورين دادسراھا درحدی که اگرھم با اھميت وپشتوانه قوه قضائيه است ربسيا

ن خطا ويا سھو درماھيت احکام وتصميمات متخذه بی تاثير خواھد بود  آ، سھو خطائی مرتکب شوند
   .جريان دادرسی اوجی سيمسون ناظربوديم در رانآچنانکه نمونه 

 شاه کبير درزمان رضا ؛درکشورخودمان ھم قضيه اعتباربه احکام وتصميمات دولتی بی سابقه نيست
مقدم شناخته شد دوسند مالکيت  ن برھمه اسناد ديگرآ وقتی اسناد مالکيت به جريان افتاد واعتبار

ولت برای اينکه بدعتی دربی اعتبارکردن سند د ،معارض نسبت به ملکی با دومالک متفاوت صادرشد
 به دارنده سند پرداخت وسند را در نراآوجه  مالکيت دومی ايجاد نکرده باشد سند دوم را باطل نکرد و

   .صندوق امانات ثبت اسناد بايگانی کرد

د مده که سناتورھای جمھوريخواه درمقام واخوھی به تصميم اف بی ای ھستنآدرست است که درخبرھا 
 ارولی به جريان افتادن اين تصميم بدعتی است برجريان تصميمات دادستان کل وقوه قضائيه که بسي

قای باراک اوباما آمواردی است که ميتواند با وتوی  مريکا سنگين خواھد بود  وازطرفی مورد ازآبرای 
ردان مالی بودن موضوع چيزی نيست که ازنظرمـــــــــاستمنچه مسلم است  آشود ولی بھرحال  روبرو

   .ناظربه جريان انتخابات بدورماند

ده را متوجه جريانی ميسازد که به نن ميماند وھمانطورکه جای زخم بينآاتھام مانند زخم بد است جای 
   .زخم منتج شده است بطورطبيعی رای دھندگان به خانم کلينتون راھم فارغ ازسابقه اين اتھام نميسازد


