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  حقوقدان -اميرفيض

  پنهانكاري دركنارمسئوليت

ن اگرباشد عجيب وحيرت آپنھانکاری امورکشورازمردم درجمھوری اسالمی امربديعی نيست وبرعکس 
 واعتراض نيست خاصه در نسبت به مسائل گاھیآاست زيرا درفلسفه اسالم برای مسلمانان حق  ورآ

نھا دليل  بی آ حکم اقتدا به مراجع تقليد وکسب تکليف از ،که مردم حکم کف وحيوان را دارنداسالم تشيع 
   .گاھی ھای مربوط به کشورومردم  وحتی امورشخصی استآنيازی مردم به 

ت برمبنای حکم ازمراجع نيس شخصیازمجرای فھم ودرک واعتقاد ،دراسالم وحکومتھای اسالم اطاعت
گاه سازی مردم به تصميمات حکومت آ الجرم تکليفی ھم بردولت برای مشارکت و ،وفقھای اسالمی است

    .گاھی دادن به مراجع است نه مردمآگاھی دادن الزم باشد آاگر جزئی   نخواھد بود

گاھی ونظارت مردم آ ،واصل که ازسيستم دمکراسی وحکومت مردم برمردم تبعيت ميکند  آمريکاولی در
  .وراستآاتخاذ سياست پنھان کاری بسيارعجيب وحيرت  براموراست 

  ازباب نمونه 

  سپتامبر 11

 منتشر سپتامبر ١١سيا) دراسنادی که بتازگی درباره حمالت ( آمريکااطالعات مرکزی ژانس آ **
امبرمخدوش کرده سپت ١١تمالی عربستان را درحادثه  با تمامی بخش ھای مربوط به نقش احساخته تقري

   .است

صفحه  ٢٨سپتامبربه پرس تی وی گفته  ١١ازاعضای برجسته  تيم علمی تحقيقات قای کوپن برت آ **
   .رابرمال ميکند سپتامبررسوائی بزرگی ١١سيون منتشرنشده ازگزارش کمي

داشتن صفحه منتشرنشده که گفته ميشود حاوی مدارکی دال بردست  ٢٨اين قای برت اضافه کرده است آ
قای آافرادی که اين صفحات راديده اند ازجمله  عربستان درپشتيبانی وحمايت مالی ازھواپيما رباھاست

درباره  پيشين  فلوريدا وديگرافراد درکنگره اذعان کرده اند اين صفحات نظرافراد را باب گراھام سناتور
  .حمالت يازده سپامبرکامال درگرگون ميکند



 حقوقدان -اميرفيض -المیسياست آمريکا و جمھوری اسپنھانکاری در                              ۵ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠۶/٢۴، جمعه=شيدناھيد  

نفر دارای تابعيت  ١۵سپتامبر ١١ھواپيما ربا درحادثه  ١٩ازاست < مدهآدرگزارش سازمان سيا  **
 ازنکه عربستان آکه ھيچ مدرکی دال بر< گزارش ميگويد ز> با وجود اين صراحت باعربستان بوده اند

  )١( .>ن حمالت کمک کرده است ديده نشدآبه  روی ميل

، ن توجهآويکی ازمعانی  ،درگزارش مزبور خيلی معنا داراست روی ميل ازبکارگرفتن واژه  ) ١(
 رف وجود قصد سبب ورود اتھام است واينکه مرتکب جنايت ازقصد مرتکب است وصِ  وجود

تاثيری درتحقق عنصرمادی جرم ندارد وبه  ،روی ميل ويا بی ميلی قاصد ارنکاب جرم بوده
 عبارت ديگر حضورميل درارتکاب جرم واينکه چه مقدارباشد ازمسائلی نيست که ارکان تحقق

دراين  ن باشدآويا قابل اثبات وياقانونی ناظربرميزان ازمسيرخود منحرف سازد  رااتھام جنايت 
. استفاده ازواژه نھارا با ميل وبی ميلی يکی گرفتآکره وتھديد وتدليس وامثال  مقوله نبايد

   )١پايان ( .) نمايشی ازتائيد وقوع جرم ولی جانبداری وحمايت ازمجرم استازروی ميل(

 عربستان را درحادثه مزيور آمريکاکنگره  ؛رفت آمريکاسپتامبربه کنگره ١١موضوع بازرسی  **
 خارج خواھد ساخت آمريکارا تھديد کرد که موجودی ھای نقدی اش را ازآمريکا. عربستان شناخت مقصر

بستان اعالم استفاده ازحق وتوی خودرا به حمايت ازعر احتمال نقای اوباما ھم درجانبداری ازعربستاآ و
دخالتی  ٩١١ن سيا گزارش داد که اصال عربستان درجريان کرد دراين جريان يک دفعه رئيس سازما

قراردارد نشان داد  آمريکاواين جريان واقدام رئيس سيا که زيرنظرمستقيم رئيس جمھوری نداشته است 
  .دارد ری پرتبح ئیِ آآر درجھت پنھان کاری کار آمريکاکه 

معھذا دادگاه نيويورک  ،آمريکا شکارومفتضحآوجانبداری ھای  مه اين پنھانکاری ھاباوجود ھ **
ن جريان آجبران خسارت بازماندگان بميليارد دالر ١٠مقصرشناخت و ٩١١ايران را درحادثه  ،آمريکا

وعجيب اينکه  درجريان اجرا قرار گرفته است آمريکاورای ھم به استناد رای ديوان عالی  محکوم ساخت 
  .ن جنايت ھم معرفی گرديده استآدررای دادگاه نيويورک، شخص  سيدعلی خامنه ای بعنوان معاون 

  پنهكاري درمذاكرات عدن  –نمونه 

 درعدن از ٢٠١٣وجمھوری اسالمی درسال  آمريکاشکارشده که بخشی ازمذاکرات محرمانه بين آاخيرا 
کشيده وسبب واکنش  آمريکانمايندگان . موضوع به مجلس حذف شده است آمريکاويدئوی وزارت خارجه 

قای کری ھم حذف راتائيد وگفت عمل صورت گرفته با شفاف بودن وپاسخگوئی به عموم آ ؛مجلس شد
ن بخشی که حذف شده چه بوده واساسا ھمان قسمتھای آسازگاری ندارد وباالخره ھم معلوم نشد که 

  .ارنشدکشآاصلی مذاکرات ھم برکسی 

نبوده که تن به حذف وپنھان کاری داده است  آمريکانکاری مذاکرات عدن تنھا فراموش نشود که درپنھا
جمھوری اسالمی ازمتن  رپنھانکاری حضورداشته چنانکه د آمريکاطرف ايرانی ھم دوش به دوش 

قای ظريف آو واصال مذاکرات محرمانه عدن را تائيد ھم نکرد  مذاکرات محرمانه عدن خبری منتشرنکرد
   .>گاه نشوندآماميخواستيم مردم ازکمپين کارگزاران گفت <ھم بطورسربسته 

  پنهانكاري درجنايت اورالندو -ديگرنمونه 



 حقوقدان -اميرفيض -المیسياست آمريکا و جمھوری اسپنھانکاری در                              ۵ از ٣ برگ ٢٠١۶/٠۶/٢۴، جمعه=شيدناھيد  

ش ، بيعت کرده با داعودراسربازداعشدرمکالمات تلفنی، خ بنام عمرمتين يکاآمريک جوان مسلمان تبعه 
اقدامات  از را خود ه تنفرھمين مکالم در و ،وحتی نام خودرابه عالمت وفاداری به داعش البغدادی مينامد

به  را وادرعراق وسوريه اعالم ميکند وازطرف مکالمه خودش ميخواھد که پيام  آمريکانظامی ھوائی 
   .ئی برساند وھمچنين ازشعارھای اسالمی استفاده ميکردهآمريکامقامات 

ام تمام اين مکالمات را ازنوارگفتگوی متين با مقامات پليس حذف کرده است ودرمق  آمريکاپليس 
که ميتوانسته  را يعنی حقيقت ی ايجاد شده باشد.اھگپليس گفته است نخواستيم برای قاتل پاي ،استيضاح

  .است مبنای شناخت انگيزه جرم باشد مخفی ساخته

به ظن ارتباط با  ٢٠١۴و ٢٠١٣درسالھای  تائيد کرده است که عمرمتين را ،آمريکاپليس فدرال 
قرارداده بود اما به نتيجه مشخصی که اورايک تھديد نشان دھد مورد بازجوئی  پيکارجويان اسالمگرا

ژی نرسيد با اين حال شواھدی درپرونده اورالندو نشان ميدھد که احتماال عمرمتين تحت تاثيرايدئولو
  .الندو رامرتکب شده استافراطی اسالمگرايان حمله دراور

كه سوء ظن نسبت به عمرمتين داشته نآپليس فدرال با  ؛ارشات پليس فدرال اين مختصراستزنتيجه گ 
   .وپليس خطري ازناحيه اواحساس نميكرده را تحت كنترل پليس نبودهولي او

  ؟مسئول واقعي فاجعه اورالندو كيست

احساسات  ن قائل شده وآبرای  آمريکانخست اين حقيقت گفتنی است که فاجعه اورالندو برخالف عظمتی که 
ن رويداد ساخته است فاجعه استثنائی وبيسابقه برای مردم جھان نيست ھرروز آبشريت را معطوف به 

زخمی شده اند  وچند برابرھمين عده که دراورالندو کشته درکشورھای عراق وافغانستان وسوريه وليبی 
ايرانيان يک ضرب  بوسيله اسالمگرايانی که بھرحال نميتوانند خودجوش باشند کشته وزخمی ميشوند  ما

  .>چاه مکن بھرکسی اول خودت دوم کسیالمثل داريم که ميگويد <

دنيا  بوکوحرام وغيره درسراسر و که بنامھای گوناگونی چون داعش ونصرتن ه جويان مسلماستيز
 وتدارکاتی و ونه ميتوانند بدون کمک مالی وفنینھا نه خود جوشند آھمه جھانيان ميدانند که  ،فعالند

    .سياسی کشورھای خارجی  حتی يک روزھم دوام بياورند

ن بحثی آن ومسئول واقعی آه بدون توجه به ماھيت نچه که بوقوع پيوستآبحث درباره اورالندو و نبنابراي
وتنھا ازاين جھت قابل استفاده است که ميتواند سناريوی  ،ساده وسطحی است وھيچ مشکلی راحل نميکند

   .ونمايشی ازگل ترتيب داده شود يک فيلم سينمائی باشد

  مسئوليت اساس سالمت جوامع  است

 ، مسيرنخستين راھی که بايد برای حرکت انتخاب شود ،اعیرويداد نامطلوب اجتم درھرپرونده جنائی ويا
يا قصد  است  که ميتوان به کمبود ھا ويا سوء نظرھا و ھمين طريقشناخت مسئول است واز مسئوليت و

ودرھمين زمينه ازبررسی است که با انگيزه وعلت  نھا پی بردآوامثال  ی متصديانجنايت ويا بی احتياط
  .به اقدامات الزم دست زدميتوان  ن آی جلوگيری ازتداوم وگسترش وبرا تبھکاری مواجه ميشويم
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درحد  نآاين تحرير مايل است به ابعاد مسئوليت درفاجعه اورالندو وبطورکلی مسئول فاجعه داعش ونظاير
   مقدورظرفيت بپرازد

  مسئوليت درفاجعه اورالندو

ولی چنين  عمرمتين بوده ،جھی است زيرا معلوم است که مسئولاموّ ، تيتر نظاھرا تيتر انتخاب شده
 نيست  و واقعی ھرعاملی مسئول چراکه تی پاسخگوی تحقيق قضائی وحتی جامعه شناسی  نيست برداش
  عمرمتين.درعمل نداشته باشد ول واقعی اصال دخالت فيزيکی ونمايانیمسئ ممکن است  مواردی در

اد مسئوليت ھای مختلفی که جمعا سبب مسئوليت عظيم فاجعه شده ابعولی مسئول عمل خودش ميباشد 
   .را نميتوان محدود به عمل متھم ساخت

  فكرميكنم مثالي الزم باشد 

شد البته که عامل  غازآی اروپائی درجنگ بين الملل اول بعلت تروروليعھد اطريش جنگ بين کشورھا
 چيزجھانی يت ھای مفصل وسنگين جنگ مسئول ھمانطورکه ولی مسئول عمل خودش بود ،وليعھد ترور

نميتوان بصرف اينکه عمرمتين عامل کشتاربوده کل مسئوليت فاجعه را متوجه  ھمانطورھم  ديگری است
   .مقتول ساخت

 ،تشريح وانگھی دريا شود> را دارد  ازباب ذره جمع شود ،ذرهغالبا حالت <مسئوليت يک فاجعه ويا عمل 
 تاخيرتای وبی احتياطی پليس فدرال نسبت به عمرمتين ويا سه ساعت درھمين فاجعه اورالندو خوشباور

  .تشکيل ميدھد ھرکدام بابی ازکل مسئوليت را ممکن است امثالفقدان کلوپ ازنگھبان وو پليس رسيدن

ميليارد بودجه با   ١۶ساليانه  آمريکاوقتی می بينيم که پليس فدرال ويا سازمانھای متصدی امنيت ملی 
درصدازمذاکرات  ٩۵ھزارکارمند برای ضبط مکالمات مردم جھان دارند وبنابراعالم خودشان بر ١٠٠

نھم درحدی که آميدانند الزم  آمريکااين اقدام رابرای تامين امينت ملی  و اشراف دارندجھان  تلفنی مردم 
، دراجرای اين برنامه و اتھامات سنگين حقوق بشری ونقض حريم خصوصی افراد جھان رامی پذيرند

 ھرزبانی وبه ضبط و بوسيله کاميپوترھای بسياربزرگ استثنائی مشنود غيرقانونی مرد مکالمات
 ھم از آمريکام پيمان را تقسيم بندی وحفظ ميکند  وحتی شخصيت ھای کشورھای ھ مکالمه یموضوع

را ازمحدوده مسئوليت  آمريکابی احتياطی ھای پليس فدرال  نوقت نميتوانآمخفی معاف نيستند اين شنود 
   .فاجعه اورالندو جدا ساخت

ميدھند که  آمريکاتحت عنوان ماليات به دولت  آمريکا مردم را ميليارد دالر ١۶ن آ  ،مسئوليت ميگويد
اکنون که اين اتفاق افتاده  و به کلوپ بروند ،ونگرانی واستخدام بادی گاردزادانه وبدون ترس آبتوانند 

بدون ترديد  که نيست، نباشد آمريکامسئوليت جزائی متوجه دولت  مسئول است واگر آمريکادولت لذا 
   .ستآمريکامسئوليت مالی وجبران خسارات بازماندگان کلوپ برعھده دولت 

ماال محکوميت دعوت کرده است واحت مسرعمرمتين را به بازپرسیھ مده است که پليس فدرالآ  درخبرھا
  .کيفری ھم به او خواھند داد که کاری درقبال اين فاجعه شده باشد

خودتلقی مسئوليت  اھی برای فرارپليس فدرال ازمسئوليت به ھمسرعمرمتين ردادن  ممکن است توجه 
معاون جرم دعوای خسارت زيان ديدگان ازفاجعه را متوجه  ھمسرعمرمتين بعنوان ويا با معرفی شود
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ميليارد دالر  ١٠کاری که دادگاه نيويورک درمورد محکوميت ايران به پرداخت( ھمسرعمرمتين بسازد
  .)کرد که سيدعلی راھم بعنوان معاون جرم شناخت ٩١١خسارت به بازماندگان 

گاه نکرده است ادعای آازنيت عمرمتين پليس را درحاليکه اتھام ھمسرعمرمتين اگراين باشد که چرا 
 سابقه ووسائل واستراق سمع و و حرن تبّ آ نادرست وبسيارضعيفی است  زيرا درحاليکه پليس فدرال با

گاه شود واورا ازديد پليسی رھا سازد ھمسراو چگونه ميتواند آ بازجوئی ازعمرمتين نتواند به نيت او
نھم يک زن مسلمان که بنابراعتقادات دينی آ ،جريان قراردھدازنيت او چنان مطلع شود که پليس را در

اش حق ندارد که بکارھای ھمسرش حساس شود ويا راز اورا فاش کند ويا بھرحال عليه ھمسرش ايجاد 
عالميه اين حقوقی که زن عمرمتين به اعتباراعتقادات مسلمانی اش دارد ھمان است که ا ،مزاحمت کند

رعايت راھم به  آمريکاودولت   داده حق  ،نآتين را به رعايت وادای ھمسرعمرم جھانی حقوق بشر،
  .متعھد ساخته است نجمله  اعتقادات ھمسرمتين آ ازذھبی پيروان اديان زادی اعتقادات مآ

  :اين تحرير چه ميگويد

اين تحرير به اعتباراعالميه جھانی حقوق بشر ميخواھد به مشکل مسئوليت مدنی دولتھا درقبال اعمال 
  :توجه تحقيقی وحقوقی داشته باشد وشايد به اين نتيجه برسد کهھا  يروان مذاھب مقيم درکشورپ

اقامت مجازدارند، ھرگاه  مرتکب ھرعملی  آمريکاپيروان مذاھب واديان که درکشورھای ديگر ازجمله  
 قانون کشور ن اعمال بوسيلهآوھرچند که نھا منع نشده باشد آبشوند که ازلحاظ مقررات دينی ومذھبی 

برعھده دولت  ،ن عملآ مسئوليت ھای مدنی وخسارات ناشيه از ،محل اقامت جرم شناخته شده باشد
    .محل اقامت متھم است کشور

  


