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  به همكاري با آمريكااتهام پليس 

  داعش

  حقوقدان -اميرفيض

گرچه ويديو   است. قلب ساختن موضوعی ويک ويديو که مرا بکل منانگيزه تنظيم اين تحرير دوخبرمقار
سخت ويديو  خرآصحنه در ن رفتم ولیآبه ديدن  نرا داده بود معھذاآديدن  واحتياط در وحشت  از قبال خبر

واقعی که محرک  ميتوان بگويم که انگيزه اصلی و ،ويديو را نميديدم که ايکاش ؛، خشکم زدتکان خوردم
نرا آ تنظيم اين تحرير شد ھمان ويديو بود که اکنون ازجاويد ايران درخواست مينمايم که درصورت امکان

  ١ .بنمايد ضميمه اين تحرير

وخواننده اين تحرير، کلمات وعبارات  ،نرا تشريح نکندآاين تحرير ترجيح ميدھد که ويديو وجريان 
  .ن ويدئو بخواندآ ومفاھيم اين تحرير رابا الھامات از

  امـــــا دوخبرموضوعي

درمھد انتظارودرباطن  به ھمکاری با داعش است خبری بظاھرغيرقابل آمريکايک پليس  ، اتھامخبراول
  .انتظار

ن آ که منتشرشده ودراين تحرير به بخشی از ،سانژآجوليان  چرا درجايگاه انتظار، اسناد ويکی ليکس و
 داعش دارد بنابراين يک پليس که جزئی ازبا  آمريکانشان ازھمکاری وزارت خارجه  ؛اشاره خواھد شد
گرفت امرغيرقابل قبولی نيست که پليس جھت ھمکاری با داعش قرار در اگر ،ستآمريکاقوه مجريه کشور
   .وبازداشت شده است واقع مزبور تحت پيگرد

پذيرفت  رانآامثال  با داعش و پليس يک کشورنميتوان ھمکاری  ،ی پليستالبته بنابرشئونات وتکاليف امني
ن آخارجه وزير يد وآداعش برميحمايت  و درجريان مسلح ساختنن پليس آولی زمانی که دولت متبوع 

 ميکند کشورش اذعان ل ن جريان اتصاآبه ور که بعد ازرياست جمھوری نابغه سياست کشوراست کش
 و ،اعتراض جدی نميکند ن دولتآبه چنين حضوروحمايتی ازداعش بوسيله وزيرخارجه  آمريکاوجامعه 

قای اوباما دانست قضيه مصداق ضرب المثل آن ھمکاری را منتزع ازمسئوليت دولت آنميتوان  درحالی که
   .> ميشود<رھاکردن دزد وگرفتن جای پايش

                                               
  يد. داريد خون ببنيد نگاه نکندل ناگر ھر زمان ممکن است اين ويدئو برداشته شود. آدرس ويدئو اين است. ولی  - ١
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> ميخواھد بگويد نی زدم گردد هندـــَ سرگ زماھی جامعه ازباال اصالح ويا خراب ميشود ضرب المثل <
اين گندوکاری ھا به زيردست منتقل  ،ان برخاستيوقتی وزيرخارجه کشوری به حمايت وتسليح داعش

  .ن برای مردم ويا حتی پليس کشور ھم حسن تلقی ميشودآميشود وقبح 

  خبردوم

بحث استفاده ازايميل شخصی خانم کلينتون مطرح  آمريکامقارن فعاليت ھای انتخاباتی رياست جمھوری 
   .ست ماستمالی کردرت دنرا مختومه ودرعبارآوارد قضيه شد و آمريکااداره پليس فدرال  شد که

ينتون محدود به ھمان داستان ايميل ھا نشد که اينجانب تحريری تحت اما پيامد اعتراض به سوابق خانم کل
   ٢ .تقديم داشت /٢٠١۶/٧/٨) تاريخ ماستمالی ازاوجی سيمسون تا خانم کلينتونعنوان (

سبب گاه فنی پليس  سی سطحی و، بازرھمانطور که دريک تصادف ساده اتومبيل؛ درتشبيھی ميتوان گفت
بازبينی صالحيت خانم کلينتون  مسئله  ؛مبيل مورد تصادف ميشودپيدا شدن يک جنازه درصندوق عقب اتو

به موضوع حمايت ايشان  ،وشھادت اسناد ويکی ليکس درمورد استفاده ازايميل شخصی خانم کلينتون
فاده ازايميل ھای شخصی درمقابل حمايت ن گروه جنايتکاررسيد که مسئله استآازداعش ومسلح ساختن 

ايميل  درعبارتی ديگر اگرمسئله استفاده از وکمک و مسلح ساختن داعش بسيارکم اھميت تلقی ميشود  و
احتماال باعث درد  و )درتشبيه يک تصادف اتومبيل( ھای شخصی توسط خانم کلينتون يک تخلف اداری

ميتوانست درصالحيت انتخاباتی خانم کلينتون ايجاد اتھام  نآ و ممکن بود بشود آمريکاسرھای امنيتی 
  :گفت آمريکاکه پل رايان رئيس مجلس نمايندگان نچنا  ،ترديد کند

 ليل کاربرد نابجا وانتقال بی محابای امنيت ملی ازبد خودداری ازتحت پيگرد قراردادن ھيالری کلينتون<
  .>باب خواھد کرد طريق ايميل شخصی يک رويه غلط را

 واتھام خيانت درقانون جنايت ضد بشريتک اتھام خانم کلينتون درحمايت ومسلح ساختن داعش ياما  
 آمريکان ارتباط مستقيم به حيثيت ملت آکه جنبه عمومی وجرم وجنايت بودن  ستآمريکاکشور اساسی 

  .ن ممکن است به انتخابات مربوط شودآ دارد وتبعات کمتری از ن کشورآمسئوليت دولت  و

   :بشرح زيرتشريح شده است مريکاآت به کشور درقانون اساسی اتھام خيان

 ن ياکمک ومساعدت بهآيا طرفداری ازدشمنان  نآفقط شامل تحميل جنگ به خيانت به اياالت متحده  "
. ھيچ فردی به جرم ارتکاب خيانت محکوم نخواھد شد مگربراساس گواھی دوشاھد بريک نان ميشودآ

  "اف دردادگاه علنیاقدام سازشکارانه ويا اعتر

                                                                     Section. 3. 

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering 
to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless 
on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court. 

                                               
٢ - .pdf2016Jul08-AmirFeyz-Clinton-years.org/AmirFeyz/AzOJSimpsonTaH1400http://  
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  )آمريکاماده اول بخش سوم قانون اساسی (                                                                     
  

 ؛ميگردد يعنی آمريکادرقانون اساسی اين دقت بجاست که ھرسه رکنی که وجود ھريک سبب اتھام خيانت 
(کمک به  آمريکات به دشمانان طرفداری وکمک به مساعد )به کشورھای ليبی وسوريهتحميل جنگ (
    .ھای شورشی درسوريه) درلوحه اتھامی خانم کلينتون ثبت وضبط استه داعش  وگرو

رده درمقابل قوه وتکليف وا آمريکاصرفنظر ازاينکه تطبيق حقوقی اتھام خانم کلينتون با قانون اساسی 
ه ساختن موضوع با توضيح برجست نظرافکارعمومی ھم نيازی به از ،وقوسی ندارد کش آمريکاقضائيه 

بشريت نمونه ای  نوين داعش وجناياتش امروزوصف الحال جناياتی است که تاريخ زيرا  .مفصل نيست
  .ی به بريدن سروتيرباران کودکان ھرگزبشربه ھمه نوع جنايت ميل ميکرده ول ، ن نداردآ از

  دريافتي ازگفتگو

اين قسمت ازگفتگو مويد اين است که ميل به خشونت خاصه به علت گرايشھای اعتقادی ازخصلتھای 
ايشھای عملی توسل به خشونت را مساعد سازد شد وگرر بشری است منتھا ھرزمان که قدرتی زمينه ھای

بريدن  ھمين سرن راميتوان درآيد. نمونه حاکم آخشونت درمسيرھائی که سابقه ھم نداشته به جريان درمي
موز دبستان به آدانش  ٣٣ايران ازجمله اعزام  ۵٧ا جنايات شورشيان ويوتيرباران اطفال توسط داعش 

  .روی ميدان ھای مين گذاری درجنگ عراق که دست باالی جنايات داعش را ثبت تاريخ دارد

ن امکان خودگردانی آمنتھا قدرتی که به  ؛داعش يک فرقه اسالمی است ازبدو اسالم ھم وجود داشته است
دريافت کمک  با نداشت واکنون دارد و وجود وپياده کردن تعصبات وباورھای مذھبی خودرا داشته باشد

جناياتی ازقبيل ويران  مسير بشرح اسنادی که منتشرشده است  در ؛کشورھائی ھای تسليحاتی وحمايتھا از
ترقی اسالمی پيدا کرده خردسال  تاريخی وکشتارمردم تاحد سربريدن وتيرباران کردن اطفال ثارآسازی 
   .ھنوز ازنتايج سحراست . باش تاصبح دولتش بدمد    کيناست

کسی است که زنگی مست  ن زنگی مستآتيغ بدست زنگی مست داده ميشود مسئول واقعی اعمال وقتی 
     .دم کشی وبی رحمی استآ) داعشرا حمايت ومسلح به تيغ ساخته است  خاصيت زنگی مست (

  ويكي ليكس  شهادت
ايميل منتشرشده خانم کلينتون  ١٧٠٠سانژ مالک وبسايت ويکی ليکس شھادت داده است که آجوليان 

ن به داعش والقاعده را آنشان ميدھد که اوارتباط مستقيمی با انتقال سالح به ليبی وسوريه وفروش 
   .داشته است

قای اوباما  آردوره رياست جمھوری شاھد درمصاحبه با دمکراسی ناو تاکيد کرده که خانم کلينتون د
کلينتون ھمينطورفروش تسليحات  ؛صادرکرده است را به قطر آمريکافروش تسليحات نظامی  دستور
تارژيم معمرقذافی راسرنگون کند وسپس اين تسليحات به  ،ئی به شورشيان ليبی را صادرکردهآمريکا

   .سوريه منتقل شده تا دولت بشاراسد راسرنگون کند
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قش مھمی درسازمان دھی گروه موسوم به دوستان سوريه داشته تا ازتغيير رژيم سوريه توسط کلينتون ن
   .دسازمان سيا حمايت کن

  

  درتائيد شهادت ويكي ليكس  

جزئيات شھادت به استناد  با آمريکاژانس امينت ملی آه سابق يکی ازمقامات عاليرتب ،قای ويليام بينیآ
به داده ھای  اِ ھم اف بی ای وھم سی ای < :ی نتيجه گرفته استآمولر رئيس سابق اف بی قای رابرت آ

 ن مقاطعه کارمسئله ايکه ادوارد اسنود >دسترسی مستقيم داشته اند آمريکاژانش امينت ملی آپايگاه 
   .ژانس مزبور مطرح کرده استآ وافشا گرسابق 

يک امرانحصاری نيست بلکه سيا  سقای ويليام بينی اين است که ادعای ويکی ليکآاستنساخ ازاظھارات 
مربوط به ن نشده اند آن مطلع ھستند ولی اگرمانند ويکی ليکس وارد عمل وارائه آواف بی ای ھم از
   .نفی مورددليل  خودشان است نه 

  صالحيت ويكي ليكس 
عليرغم  .معلوم نيست  شھادت واعالمات ويکی ليکس تاچه حد دردادرسی ھای قوه قضائيه معتبراست

ن کشورانتشاريافت ادعای آ بت به اصالت موردی که دررابطه بانکه تاکنون بجزازسوی افغانستان نساي
 برعکس ويکی ليکس چندين جايزه درجھت حفظ و، نگرديده شکارآنادرسی شده مورد معتبرديگری 
جايزه رسانه ای جديد ازطرف مجله اکونوميست  ٢٠٠٨وھمچنين درسال  ؛حراست ازحقوق بشربرده است

، ويکی نيويورک ديلی نيوز  ٢٠١٠ازرسانه عفوبين الملل بريتانيا  ودرسال  ٢٠٠٩رفته ودرسال راگ
   .را تغيير دھند دراعتبار عمومی قراردادا يھائی که ميتوانند کامال اخباردن گاهليکس  را درفھرست وب

درمراجع قضائی حدی ازاعتبارويابی اعتباری نکه اعتباراعالمات ويکی ليکس درھرولی بھرحال اعم ازاي
  آمريکاقرارداشته باشد صرف ادعای موضوع يعنی حمايت وتسليح داعش ازسوی خانم کلينتون برای 

  ن کشور)آ(به حکم قانون اساسی  جاد تکليف درورود به رسيدگی ميشوداينوعی اعالم جرم تلقی و
بوسيله وزيرخارجه  واگرنکند مفھوم اين بی قيدی ويا مماشات، توجه مسئوليت حمايت وتسليح داعش

ونزديک ترين ُبعد اين مسئوليت جبران خسارات مادی  ؛ستآمريکاوکنگره  آمريکامتوجه ملت  آمريکا
   .ومعنوی ھمه کسانی است که ازاعمال داعش متضرر شده اند
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  صالحيت رسيدگي به اتهام خانم كلينتون 
 ومحاکمه مقامات دولتی دارد واستيضاح  ،اعالم جرم قانون اساسی اياالت متحده فصل خاصی درمورد 

ی مجلس سنا بطور انحصار< :ن قانون  مقرر شده کهآدرماده ششم بخش سوم ن بدين شرح است که  آ
ن ھنگامی که بدين آرسيدگی کند واعضای  اختياردارد که به کليه اعالم جرم عليه مقامات دولتی

. زمانی که شخص کنند جزحقيقت نگويندمنظورتشکيل جلسه ميدھند بايد سوگند ياد نموده يا رسما اظھار
ھيچکس را نميتوان مجرم  ؛رئيس جمھور محاکمه ميشود رياست جلسه با رئيس ديوان عالی کشورميباشد
   .شناخت مگراينکه  دوسوم نمايندگان حاضردراين مورد اتفاق نظرداشته باشند

درمورد اعالم جرم عليه مقامات دولتی حکم صادره < :ميگويد آمريکاماده ھفتم ھمان قانون اساسی 
 ور ويا انتفاعی درآيا مسئوليت تعھد ، احرازھرگونه سمت افتخاری ، سلب صالحيتدرحد عزل ازسمت

 محاکمه و، براساس قانون تحت پيگرد اين حال کسی که محکوم ميشود . بااياالت متحده خواھد بود
  مجازات قرارميگيرد>

فقط درحد عزل ازسمت وسلب  آمريکامفھوم ماده مزبور درقانون اساسی اين است که مجلس سنای 
قضائی حکم  صالحت مقام دولتی ازھرگونه سمتی ويا مسئوليتی تصميم ميگيرد واين تصميم گيری کار

   .زسوی قوه قضائيه استنيست ومتھم پس ازتصميم مجلس سنا سروکارش با تعقيب اعالم جرم ا

  دائره صالحيت مجلس سنا 
 <استيضاح صرفا به رياست جمھوری واعضای کابينه محدود نميشود و  آمريکابموجب قانون اساسی 

وحتی قضات دادگاھھای  ، قضات ديوان عالی فدرال، سناتورھااين شيوه ميتوان عليه نماينگان مجلس از
  .>کردبخش وبه عبارتی ھرمقام رسمی استفاده 

اتھام مقامات دولتی شده وارد رسيدگی به  مورد ١٨نشان ميدھد که تاکنون مجلس سنا در آمريکاتاريخ 
متھمين با رای بسيارکمی از اتھام که  بيل کلينتون بوده  قايان جانسون وآ ؛متوجه نآاست که دومورد 

   .رھائی يافتند

اتھام خانم کلينتون دررابطه با داعش وجود  وتعقيب وديت ويامحظورت قانونی درارجاعبنابراين ھيچ محد
  .ندارد

  مدعي رديف نخست 
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   :قای اوباما ست  زيراآبنظرميرسد که مدعی واقعی رديف نخست غائله خانم کلينتون ھمين دولت وشخص 

اينکه مسئولت ناشی ازتصميمات وزيرامورخارجه سابق او يعنی خانم کلينتون مترتب بردولت يکی  **
  ت ورئيس جمھورھم ھس

عبارتی داشتند که نگاه ايشان را به اتھام خانم مين سخنرانی اخيرشان درپنتاگون قای اوباما ودرھآ **
  :کلينتون موجه ومستند ميسازد  ايشان گفتند

بااتخاذ تصميم يم اما خودما قادر )١(داعش قادرنيست اياالت متحده ويا متحدان مادرناتو راشکست دھد<
  )٢(دھيم>، خودمان راشکست ھای غلط

يا آ. ميز اوباما کامال محسوس استآدرمقابل  داعش ازسخنان ترديد  آمريکاضعف ودرماندگی  - ١(
درناتو که فصل شکست  آمريکاومتحدان  آمريکاداعش موقعيتی دارد درقياس مقابله نظامی با 

 ته چاقوتيغه چاقو نميتواند دسبرسبيل <قای اوباما آمگرصحبت  ،البته که خير ؟ن مطرح شودآ
 .گرفته شود >را قطع کند

تصميم ھای غلط> ميخورد به ھمين اقدامات وزيرخارجه سابق ايشان  قای اوباما به <آشاره ا - ٢(
 تظاھر ) مسلح ساختن داعشاتھام خانم کلينتون درحمايت واين موضوع (وسرانجام فيصله  که تا

   .وظاھرسازی است قای اوباما به مبارزه عليه داعش کج دارومريزآ

ھائی که ما اجرا  يکی ازطرح< :قای کری درھمايش ضد تروريسم گفتآازباب نمونه ھمين ديروز  **
سيای ميانه درمقابله با آگفتگو درچارچوب ھمايش جھانی ضد تروريسم است که کشورھای  غازآ ميکنيم

  .>افراط گرائی ھا وکاھش خطرات گروھای تروريستی کمک ميکند

 در ھای تروريستی سوريه وه قای اوباما سياست تسليح وحمايت ازگروآبينه پرواضح است که وقتی درکا
قای کری ھم با رئيس داعش آ وحتی تصوير درکارنامه سياسی کابينه است نقش وثبتنھا داعش آراس 

جنبه نمايش فکاھی پيدا  قای اوباما با سوابق موجود،آ قای کری وآاظھارات  ؛درترکيه منتشرشده است
    .ن متفاوت استآ ن باحقيقت درآ اھرکه ظ ینمايش ؛ميکند
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