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  حقوقدان -اميرفيض

نی ساله اھل سودان مقيم ويرجينيا به جرم کمک به داعش واعزام يک ايرا ١٧مده است جوانی آدرخبرھا 
   .سال زندان محکوم شده است  ١١داعش درسوريه به بنام رضانيکنژاد  برای خدمت 

  .وفجايع  ومسئوليت ناشيه از اعمال داعش است ن فردآريرحاضردرارتباط با محکوميت تح

                                                     **  

قاعده  جه ايننتي .ت است                                                                ّ شرط تحقق مسئوليت کيفری درھمه قوانين کيفری کشورھا وجود رابطه سببي  
تی رحقوقی اين است که  اوال نبود رابطه سببيت  برابربا نبودمسئوليت کيفری است ودوم اينکه درصو

   .قانونی باشد غير ،جرم محسوب است که سبب رابطه سببيت درامرقضا ازارکان

 شود هعملی که جرم شناخته نميشود  نميتواند ازاسباب اتھام وجرم شناخت بيان اين واضح است ،مقصود
   .وموجد رابطه سببيت نميشود

درجرم ميباشد وبھمين دليل است که قضات  مشارکت ،ت درجرم                                   ّ بنابراين يکی ازدستاوردھای تبعی سببي  
درمورد رسيدگی به جرائم باب شرکا ومعاونين جرم را درکنارمجرم اصلی به قراررسيدگی ميگذارند  

  ه ای وسيعی ر اشامل ميشود راھم متضمن است چراکه جرم تنھا عنصرمادی نيست عنصر معنوی که دامن

  عنصرمعنوي حكم دادگاه ويرجينيا 

  ساله را صادرکرده است  ١٧ن فرد آدادگاه ويرجينيا بدون توجه به عنصرمعنوی جرم حکم محکوميت 

   .محسوب است به ارکان قضا اين امر خالف منطق عدالت ونوعی تبعيض وبی توجھی و

يک عنصری  ،ن فردآمده نشان ميدھد که عنصرمعنوی جرم آراين تحرير ن دآ دالئل بسيار که بخشی از
اجازه نميدھد که عنصرمعنوی که دراتھام  ،شکارآ                  ِ ست واين شاھد ورکن  مريکاآدولت ن آاست که بانی 

  .رفته عنصرغيرقانونی تلقی گردد ن فرد بکارآ

 مريکا وآسازمان اطالعاتی  ؛ده استمريکا  تاکيد کرآژانس امنيت ملی آستون پيمانکارسابق  
) داعشعراق وشام (انگليس ورژيم صيھونيستی درشکل گيری گروھی بنام دولت اسالمی در

. ھمو فاش ساخت که ودرعملياتی بانام النه زنبورگروه داعش  را شکل داده اند نقش داشته 
   .مدهآگروه داعش با ھدف جذب تندروھای اسالمی بوجود 
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رشيو وزارت آبااستفاده ازاسناد » مريکاآ Judicial Watch يشيال واچ جود«سازمان حقوقی  
مربوط ميشود وازساختمان کنسولگری  ٢٠١١مريکا که به سالھای آخارجه ووزارت جنگ 

ای کشورھ کرده ازتشکيل گروھای تروريستی درسوريه با حمايت برخی از بنغازی درز مريکا درآ
   .شورای ھمکاری خليج فارس وترکيه پرده برداشته است

ه ن بآنشان ميدھد واشنگتن ازتشکيل داعش وتصميم  ؛سناد که با دستورقضائی اعالم شده استين اا
مريکا نميتواند حمايت آھمين رو  از و ،گاه بوده استآتشکيل امارات مستقل درشرق سوريه وغرب عراق 

  .شود ن درليبی وتشکيل داعش درشرق سوريه را منکرآازاين گروه وارائه کمکھای تسليحاتی به 

" اعالم داشته که برخی Jim Webb جيم وبقای "آمريکا آعاون پيشين وزارت دفاع م 
   .موزش ديده اندآئی مريکاآھای تکفيری توسط نيروھای ه ازسرگردگان گرو

  .مريکاستآمھمات وسالحھای نيروھای داعش ساخت نيويورک تايمز نوشت  
  Joe Biden   تاسفانه کشورھای م< :دانشگاه ھاروارد گفت قای باراک اوباما درآجوبايدن معاون

   .پروژه داعش ھستند ازجمله ترکيه مسئول  ،درمنطقه مريکاآھم پيمان 
مايکل  Michel Chossudovsky گلوبال ريسرج بقلم Global Research مريکائی آمجله  

می شماره يک تروريسم دولتی دانسته مريکا راحاآ –١ ن مجله آ چاسو دوفسکی  تحليل گر
  .يت ميکنندورده وحماآبوجود  مريکا داعش راآوشھادت ميدھد که واشنگتن ومتحدان 

   :ميگويد ؛مان شاھد به مطلبی اشاره ميکند که اين تحريررا صيقل قبول ميدھدھ

وری نيرو برای اسالم گريان تند رو تالش آمقامات سازمان سيا بمنطورجمع  ١٩٩٢تا ١٩٨٢درسال ھای 
 حمايتقای ريگان آمدن آ . پس ازروی کارموزشی تعليم بدھندآرا درکمپھای تن  ھزار ٣۵ ميکردند تا

 قای ريگان به تروريستھای اسالمی لقب جنگجويانآ. مريکا ازاسالم گرايا تند رو سرعت بيشتری يافتآ
  )١(  داد زادی راآ

ست وازسوی دستگاه اساسا نھاد حقوقی داعش وابسته به القاعده ا< :ھمان گلوبال ريسرج نوشت 
 دربستان سعودی بوجوموساد وتشکيالت اطالعاتی ع و شش –ای  –ام  مريکا وآھای امنيتی 

ان نقاط جھ ديگر . ايجاد کمپين برای پيوستن مسلمانان افراطی ازکشورھای خاورميانه ومده استآ
مامورين اطالعاتی کشورھای عربی ھمکاری سالم گرايان بوده است و ابتدا قطب اصلی فعاليت ا

  .)٢( کردند غازآخودشان را با داعش 
   :نوشت ی کلبان کومرقاآگلوبال ريسرج درمقاله ای بقلم  

مريکا به سبب حمايت مالی ازداعش واعطای کمک ھای فنی به آرئيس ستاد مشترک ارتش روسيه از
اقدامات < :. والری گراسيموف رئيس ستاد ارتش روسيه گفتاين گروه درسوريه وديگرکشورھا انتقاد کرد

 در مد ھای فاجعه بارآپي بزرگ عربی به گونه ای است که زمينه رابرایی مريکا وبرخی ازکشورھاآ
  )٣( .>برخی کشورھا ازجمله سوريه وليبی فراھم ساخته است

                                               
 ک-او يک اقتصاد دان است. حمی باشد. ظاھرا  عيت کانادايی دارد و صاحب تارنمای گلوبال ريسرچمايکل چاسودوفسکی تاب - ١
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  دستاورد شهادت شهود

شرائط شھادت وھمکاری با  دشھودمعرفی شده دراين تحريرعموما شخصيت ھای معروف وواج 
   .حقيقت شناخته ميشوند

 حقوقی اين ارتباط وجود مفھوم .مريکا وداعش گواھی داده اندآبين دولت  شھود، بروجود ارتباط 
مريکا نبود فرض وقوع جرم آمريکا ومتحدان آرابظه سببيت است بدان معنا که اگرحمايت وکمک 

  .ساله به داعش ھم منتفی بود ١٧ن فرد آيعنی کمک 
مادی به داعش نميتواند عملی خالف قانون  طريق حتی معنوی و مريکا بھرآکمک  نجا کهآ از 

مريکا مرتکب عمل خالف قانون آاست که دولت وسازمان سيای شناخته شود زيرا اصل اين 
ن جرم آ مريکا به موجوديت داعش ويا حمايت ازآنميشود وانگھی اگراحتمال اينکه کمک دولت 

   .ميگرفت  که نگرفته است مريکا قرارآقطع مورد تعقيب دادستان کل  بود بطور
نرا آ يا حمايت از شکيل داعش ومريکا مصوبه ای ندارد که تآکه مشھود است کنگره  نجاآتا  

 مريکا ومجالسآفرض وجود چنين قانونی ھم منتفی است زيرا کنگره  سواساقانونی کرده باشد 
  .ھا نميتوانند برخالف اعالميه جھانی حقوق بشروضع قانون کنندکشورقانونگزاری 

لزوم  نظر از انونا ومحکوم کردن او ق ،سال جرم نبوده ١٧ن فرد آنجا که رابطه سببيت عمل آ نابراين ازب
   .ارکان جرم منتفی است

  تفسيرشهادت شهود

 دستور در ن آ وقبل از اززمان ريگان است که) ھمان ساله ١٧فرد ماھيت عمل متھم ( )٢( و  )١(
تشويق ويا تحريک مسلمانان قشری برای  ،نآ سازمان سيا قرار داشته و و مريکاآدولت  کار

نچنان مورد تجليل آبوده است واين عمل  افغانستان نيروھای مقاومت عليه شوروی در اھمکاری ب
وری نيرو ويا درصف ھمکاری با آافرادی که برای جمع  ان قرارداشته که ازوتحسين دولت ريگ

اين جريان  و  ،زاديخواه نامبرده ميشدهآاردوی اسالم گرايان  قرارميگرفته اند بنام جنگجويان 
قضائی  و یزتاريخ سياسی ونظاممريکاست برگی اآی تحت حمايت که ثبت درمبارزات افغانھا

زاديخواھی آ و مريکا افتخارآدوره جمھوری  دو درنميشود عملی را که  مريکاست وآ کشور
ساله ای کامال برعکس وعمل اوجرم  ١٧ازسوی مقامات دولتی معرفی شده درمورد يک فرد 

  .شناخته شود

 مريکا وآعملی است که منطبق با  ن ايرانی که به سوريه فرستاده شدهآ ساله و ١٧ن فرد آنفس عمل 
   .درسالھای متمادی به اجرا گذاشته اند ھزارنفر ٣۵عربستان سعودی نسبت به 

اسالم گرای تن  ھزار ٣۵چگونه قابل توجيه است که فعاليت و دوھواست مريکا يک بام آتصميم دادگاه 
کوميت پيدا ازھمان افراد برای تکرارھمان عمل محتن زاديخواه معرفی شوند ولی يکی يا دوآافراطی 

  ؟!کنند

  سببيت وخسارت
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ن اشاره شده) درباره پيامد ھای فاجعه بارحمايت آدر باال به اظھارات رئيس ستاد ارتش  روسيه ( )٣(
يه تاريخی سور ثارآداعش نبود  اگراين مورد ميباشد که  رساگر داعش ھمان بيان رابطه سببيت است و از

واره سوريه به  سرنوشی آليون ينميشدند وسه ماھالی سوريه کشته  ھزار ٢۵٠وعراق ويران نميشد 
جسد درکاميون يخچال داراست بوقوع نمی  ٧١ن آشده  شکارآرقت بارکه ننگ بشريت است ويک نمونه 

پيدايش  پيوست  واکنون که اين جنايات روی داده وکماکان ھم ادامه دارد ھمه کشورھائ که بنحوی در
نجا که تصميم به ايجاد آ شناخته ميشوند واز ن جرمومعاو ويا حمايت ازداعش مشارکت دارند مسئول

ن ازسوی کشورھا نميتواند جنبه قانونی داشته باشد وتصميماتی است که روسای آ داعش ويا حمايت از
 معنوی تشکيل دھنده عنصر لذا روسای کشورھائی که درجريان داعش قراردارند کشورھا اتخاذ کرده اند

ين حمايتی دست نميزدند وقوع جنايات داعش ممکن نبود واگرھم بود جرم ميباشد که اگرنبودند ويا به چن
   .را معاونت درتمام جرائم ارتکابی داعش ميشناسد نھاآواين درست عمل  درچنين سطحی نميبود

   

  

  

  

  

    

   

  

 


