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  حقوقدان -اميرفيض

 ١ >ازاوجی سيمسون تا خانم کلينتون ماست مالی<دراين تحرير که ميتواند دنباله ويا ضميمه تحرير 
ون درمقابل تکليفی که قان درباره اتھام خانم کلينتونای  –بی  -ازسوی اف مسيرطی شده ؛ ناميده شود

   .کمان قرارخواھد گرفتمقرر کرده به مالحظه مشتر آمريکااساسی 

اتصاالت  ،ت متحدهبا قانون اساسی اياال نآ تعارضنقش سازمان اف بی ای ومسيرمزبورو علت توجه به
اجازه مالحظات ن آواھميت  ؛راتحت الشعاع قرارميدھد ماست مالیکه تحرير ومالحظات حقوقی است 

ھای غيرحقوقی  وبکالمی ديگر، بحث ن درمقوله مزبور مشخص ومالحظه نگرددآنميدھد که جايگاه 
موال امری نظری وفلسفی است واھميت اتھام خانم عيعنی طرح مطالبی که مستند قانونی نداشته باشد م

خاصه به اينکه ھرچه درباب اتھام ونحوه  ؛کلينتون درحدی نيست که سروکارش تنھا با مسائل نظری باشد
   .بوده استدرمسيرانتخابات  تبليغاتیيشترسرمايه ن منتشرشده جنبه نظری وبآدگی رسي

  اي  –بي  –صالحيت اف 

مھمترين مسئله درموضوع خانم کلينتون واتھام منتسب به ايشان واساسا توجه اتھام به ھرشخصی احراز 
    .کننده رای استصادر صالحيت محکمه ويا شخص 

تشکيل شد وبموجب  آمريکادر ١٩٠٨است درسال  ٢ف اداره تحقيقات فدرال اف بی ای که معرّ 
ن قرارگرفت يعنی صالحيت اف بی ای دردرخالت آبه عھده  ورجاسوسیتحقيقات درام ،قانون کنگره

   .مبنای قانونی پيدا کرد ،درامور

صالحيت واختيارات ديگری به اف بی ای ازسوی  سرقت اتومبيل ،موجب قانونب ١٩١٩درسال 
روقه ازيک ايالت به ايالت به حمل ونقل اتومبيل ھای مسکنگره داده شد که بعدا دائره صالحيت مزبور 

   .ديگرھم شمول يافت

دائره  ايجاب کرد که وظائف وتکاليف بيشتری بر آمريکانيازمندی ھای امنيتی جامعه  ١٩٢۴درسال 
ن آصالحيت  در و تاسيس ١٩٢۴تشخيص ھويت درسال افه گردد وبتدريج قسمت صالحيت اف بی ای اض

   .اری درجھان استحال حاضربزرگترين سازمان انگشت نگکه در  ،سازمان قرارگرفت

                                               
١ - .pdf2016Jul08-AmirFeyz-Clinton-years.org/AmirFeyz/AzOJSimpsonTaH1400http://  
٢ - )FBI( Federal Bureau of Investigation   
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نشان داده شود دائره اقدامات اف بی ای حتی  تامالحظه قرارگرفت  موارد فوق بدين دليل دررديف
نرا درصالحيت اف  بی ای قرارنداده بود اف آ آمريکامسئله ھويت که امری بسيارابتدائی است تا قانون 

اقداماتش  ،وھمچين احرازشود که اف بی ای ازابتدای تاسيس ن امردخالتی نداشته استآ بی ای در
براساس قانون والجرم واجد صالحيت محدود درحد صراحت قانون بوده است  بنابراين، اين تحقيق به 

گرفته  رای نسبت به خانم کلينتون که مورد عمل اف بی ای قرارصدور  يا تحقيق وآاين پرسش ميرسد که 
  است ودرعبارت حقوقی: درصالحيت اف بی ای بوده

را به  آمريکاووزيرخارجه سابق  صالحيت تحقيق ازنمايده کنگره  باوضع قانون آمريکاکنگره  ياآ
  ؟ اف بی ای تفويض کرده است

  آمريكاقانون اساسي 

   :ن رجوع ميکنيمآداده است  به اتفاق به  آمريکاپاسخ پرسش کليدی مزبور را قانون اساسی 

   :ميگويد آمريکااصل دوم قانون اساسی  ۵ماده 

  ميباشد> آمريکا<مجلس نمايندگان تنھا دستگاھی است که دارای حق اعالم جرم بيک مقام دولتی 

   :مده استآ) آمريکا(روند استيضاح دراياالت متحده  آمريکادرکتاب قانون اساسی  درتفسيرماده مزبور

 آمريکابه دوطريق قانونی است يکی اينکه ديوان عالی فدرال  آمريکاتيضاح درقانون اساسی اس
 کند وازکنگره بخواھد که فرد مشخص شده اینسبت به يکی ازمقامات رسمی کشور اعالم شکايت وجرم 

   .را استيضاح کند وطريق دوم که معمول است اين است که کنگره خود راسا ومستقيما واردعمل ميشود

 موضوع استيضاح بايد به تصويب اکثريت مجلس نمايندگان برسد وسپس اين مجلس از ،درھردوطريق
مجلس سنا درخواست ميکند که دادگاه تشکيل داده وفرد مورد استيضاح را محاکمه نمايد ودراين صورت 

محاکمه محدود  است که مجلس سنا بيک دادگاه تبديل ميگردد. بايد دانست که صالحيت مجلس درتعقيب و
به رئيس جمھوريا اعضای کابينه محدود نميشود ونمايندگان مجلس، سناتورھا وقضات عالی وحتی دادگاه 

   ........ن ميشوند آھا ھم مشمول 

     آمريكااصل دوم قانون اساسي  5ماده تفسير 

. اين مجلس تاحال *><تنھا اين مجلس است که حق دارد مقامات دولت فدرال را مورد اتھام قراردھد
 ١٨۶۵ل اعالم جرم کرده است که شامل دو رئيس جمھور اندرو جانسون درسال  مقام فدرا ١۶عليه 

سوی مجلس  ميشود. ولی رسيدگی به اتھامات حقوقی متھمان از ١٩٩٨وويليام جفرسون کلينتون درسال 
ھنگاميکه برای اين موضوع درسنا جلسه تشکيل ميشود بايد سوگند  –نمايندگان برعھده مجلس سناست 

  . نبايد محکوم کرد* ردرمجلس کسی رابدون توافق دوسوم ازاعضای حاض - شھادت بدھند ياد کنند ويا
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رای سنا درموارد اتھام نبايست ازانفصال ازخدمت وسلب صالحيت ازتقبل پست ھای دولتی واستفاده 
قضاوت ازمزايای دولتی اياالت متحده فراتررود اما فرد محکوم طبق قانون مورد کيفرخواست محاکمه، 

  .خواھد گرفت* مجازات قرار و

ن آتن را محکوم کرده که ھمگی ازقضات بوده اند ھمه  ٧مده است <سنا تابه حال آتفسيرماده مزبور  در
   >.برای احرازمشاغل دولتی سلب صالحيت شده است اننآدوتن  افراد ازخدمت منفصل شده اند اما فقط از

  آمريكاتصميم اف بي اي وقانون اساسي 

مقامات دولت فدرال را <تنھا اين مجلس است که حق دارد به اينکه آمريکاتصريح قانون اساسی 
يا اف بی ای صالحيت قانونی آوجای اين بحث را باز نميگذارد که  تم کالم است مورد اتھام قراردھد> خ

 و ست آمريکاداشته که درمورد پرونده خانم کلينتون که اتھامش مربوط به زمان تصدی وزارت خارجه 
  وارد رسيدگی بشود؟اکنون ھم نماينده مجلس است 

را ازحقوق مجلس  آمريکا ه مقامات دولت فدرالتوجه اتھام ب آمريکابجاست که قانون اساسی  اين اشاره 
حق  مپ. معنای اين تصريح واقای ترآدانسته نه افراد ويا روزنامه نگاران ويا رقيب خانم کلينتون 

حق تعقيب ومحاکمه مقامات  آمريکاھم بدون اجازه مجلس  آمريکاانحصاری اين است که حتی دادستان 
  .دولت فدرال را ندارند

   ؟وارد رسيدگی شد يا اف بی ای آمريکانورث) کنگره آليور يا درمورد واترگيت وايران گيت (سرھنگ آ

 رانی شکسپير جمله از وجھان آمريکابه عراق بسياری ازمحققين وسياستمداران  آمريکارابطه با حمله  در
د چرا که قانون نان نشآمحاکمه بوش ورايس وديک چينی شدند ولی ھيچ توجھی به درخواست  خواستار
   .صالحيت تعقيب مقامات دولت فدرال را دراختيارمجلس قرارداده نه ديگران آمريکااساسی 

    مسئله نيابت ونمايندگي

ام خانم کلينتون با وضع درمورد اتھيا مجلس آدراين مسئله، جای اين پرسش وتحقيق بازاست که 
  ؟مايندگی درامرتحقيق واساسا دخالت را داده استنقانونی به اف بی ای 

  :زيربه دالئل نتفی است پاسخ اين ابھام ھم م

قانونی ميبود سازمان اف بی  اف بی ای به چنين قانونی استناد نکرده درحاليکه اگروضع چنين -١
زيرا   ،ء وپايکاه صالحيت خود اعالم ميکردقانون رابعنوان منشان  آطبق رويه مورد عمل،  ای 

 .استناد به قانون مزبور اصالت عمل اف بی ای را مستحکم ميساخت

ن نمايندگی فقط تحقيق آمسلما اگرمجلس به اف بی ای نمايندگی دراتھام خانم کلينتون ميداد حد  -٢
مقصود ازحقوق ن به مجلس ميبود، زيرا مجلس حق انتقال حقوق خود رابه غيرندارد (آگزارش  و

)   نجمله است  محاکمه مقامات فدرالآمقررکرده واز آمريکاقانون اساسی  حقوقی است که ،مجلس
 .رادارددرحاليکه اعالميه واظھارات رئيس اف بی ای حکايت ازطی مسيرتحقيق وصدور رای 
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اف بی ای نسبت به اتھام خانم کلينتون قضاوت کرده است درحاليکه حسب تاکيد قانون اساسی  -٣
 .است سنا  مقامات فدرال با مجلسقضاوت نستب به اتھام 

  .گاه نشوندآن ھمگان آامری سری نيست که ازانتشار آمريکاوانگھی وضع قوانين در -۴

  :نکهآتيجه ن

رای مخدوش وفاقد  دورصبنابراين نه تنھا صالحيت اف بی ای درتحقيق ازخانم کلينتون وبيشتر 
ختن مقامات فدرال درصالحيت مجلس صالحيت محکوم ساون اساسی اعتباراست بلکه اساسا برطبق قان

توجه الزم نشده  آمريکاه  بنظرميرسد، اصال به صراحت قانون اساسی ودراين مقولاست نه اف بی ای 
   .است

  قياس مورد 

   :اين اشاره بجاست آمريکااساسی  درباب اھميت رعايت قانون

حق مردم درنگھداری اسلحه   آمريکانجا که دراصالحيه شماره سوم اعالميه حقوق قانون اساسی آ از
ن بوده درحدی که  روزنامه واشنگتن آزادی سالح  سبب آکه  ، باھمه تلفات انسانی محترم شناخته شده

ئی ھا آمريکاقای اوباما درست ميگويد سالح ھا بيشترازتروريسم آ آمريکارئيس جمھوری پست نوشت <
 ٣۵٢١تعداد  ٢٠١۴تا  ١٩٧٠وريستی ازسال روزنامه مزبوراضافه کرده براثراقدامات تر ؛را ميکشد
ئی براثرخشونت آمريکا ٩٩۴٨تاکنون  ٢٠١۵اما تنھا دريکسال يعنی ازابتدای سال  ،ئی کشته شدهآمريکا

  .>ھای ناشی ازاقدامات مسلحانه کشته شده اند

زادی سالح آمانع است تا مردم خواستارتجديد نظردراصل  آمريکامعھذا اھميت ورعايت قانون اساسی 
   .دنگرد

زادی سالح برای آ قدرکه اصل قانون اساسی مبنی بر نتيجه قابل ارائه ازقياس مزبور اين است که ھمان
ست آمريکامھم است اظھارنظرسارمان اف بی ای که خارج ازصالحيت وامرقانون اساسی  آمريکا مردم

  .بی اعتباراست

  مدهآچرا پاي اف بي اي به ميان 

مد اين سوال ميتواند حضورذھن شود که آبه ميان  آمريکاباتوضيحاتی که با بھره گيری ازقانون اساسی 
به اتھام خانم کلينتون ن واحرازصالحيت کرده معيّ  آمريکاچرا ازطريق مجلس نمايندگان که قانون اساسی 

که اصال فاقد  رسيدگی نشده که پايان حرف وکالم باشد وبرعکس به سازمان اف بی ای رجوع شده
  ؟صالحيت است

فاقد اکثريت ھستند واکثريت  آمريکابرداشت اين تحرير اين است که دمکراتھا درمجلس سنا ونمايندگان 
اختيارجمھوری خواھان است واگرطريق قانونی درمسئله اتھام خانم کلينتون يعنی مجلس انتخاب ميشد  در

   .سبب گرفتاريھای برای ايشان ميگرديد نبود ومسلما ماست مالیاتھام خانم کلينتون قابل 
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  موضع حقوقي پرونده

يعنی عدم صالحيت اف بی ای  ،نچه عرض شدآبحث اينکه موضع حقوقی اتھام خانم کلينتون با توجه به 
درعدم ورود اتھام به خانم  آمريکاقای اوباما ووزير دادگستری آطرفی تصميم اف بی ای وتائيد  از و

ودرحد بضاعت اين  بطورکلی ئی است ولی آمريکاه درصالحيت حقوقدانان کلينتون بحث سنگينی است ک
  :ميتوان گفت تحرير

نجا که دخالت اف بی ای درامری که درصالحيت قانونی او نبوده ازنظرحقوقی دخالت ناموجه آ زا
مادامی که مجلس ويا کنگره اقدامات اف بی ای را تنفيذ و نيازبه تنفيذ  دارد  ،وغيرقانونی محسوب است

ثارحقوقی نسبت به پرونده اتھامی خانم کلينتون درجھت برائت ايشان بوجود نخواھد آ، ھيچ گونه نکند
   .غازقرارخواھد داشتآوجريان درھمان نقطه مد آ

جاست که قانون نآزرگ البته نظريه تنفيد که درباال بتوضيح رفت خالی ازخلل واشکال نيست ومشکل ب
مگراينکه رويه  اجازه تنفيذ به اقدامات خالف  قانون اساسی اف  بی ای را نداده است   آمريکااساسی  

   .ھای سابقه دارکنگره موجبی برای تنفيد تصميمات اف بی ای را نشان بدھد

  كاچي بهترازهيچي

دريافت فوق العاده ای نيست بيش ازھرکس خانم کلينتون که مسلط برقانون اساسی  ،مطلب مزبور
گاه به آست نيز ن حقوق دان بودن اآ ن اگاه بوده وسازمان اف بی ای که شرط خدمت درآ ست برآمريکا

> به اين کاچی بھترازھيچید ولی به مصداق ضرب المثل <ناف بی ای ميباش راه نادرست دخالت 
  .شده اند مسيرکشيده 

   


