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حکومت وسیاست فرافگنی
و گریز از پاسخگویی
حفیظ اهلل زکی

سیستم تک کرسی در انتخابات پارلمانی آینده بحث و جدل های
زیادی را در محافل سیاسی به وجود آورده است .تک کرسی شدن
حوزه های انتخاباتی پس از آن صورت می گیرد که مسوده قانون
انتخابات دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شد .برای بیرون رفت
از بن بست حقوقی ،کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در
اظهار نظر رسمی خود اعالم کرد که رییس جمهور می تواند طی
فرمان تقنینی قانون انتخابات را تصویب و الزم االجراء نماید.
این طرح پس از اصالح و تجدیــد نظر باردگر در کابینه حکومت
وحدت ملی مورد بحث قرار گرفت .کابینه این طرح را در کلیت آن
پذیرفت و برای آوردن برخی اصالحات آن را دوباره به کمیسیون
مؤظف ســپرد .پس از آن که جزییات این طرح به آگاهی مردم
رســانیده شد ،واکنش های مختلفی در باره این قانون و بخصوص
سیستم تک کرسی حوزه های انتخاباتی نشان داده شد.
از نظر بسیاری از کارشناسان سیستم تک کرسی در شرایط فعلی
افغانستان عادالنه نیست و نمی تواند آرای واقعی مردم را بازتاب
دهد .زیرا تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی اول؛ به دلیل ناامنی
و جنگ ،دوم؛ به دلیل حساســیت های قومی و گروهی ،سوم؛ به
دلیل معلوم نبودن آمار نفوس یک طرح غیر عملی و غیر قابل اجرا
است .عالوه بر آن طرح تک کرســی ،عدالت انتخاباتی را تأمین
کرده نمی تواند؛ زیرا در یک حوزه انتخاباتی ممکن اســت آمار
اشــتراک کنندگان در انتخابات باال باشد و یک نماینده با بیش از
سی هزار رأی وارد پارلمان شــود و کاندیدای دوم و سوم همان
حوزه که هر کدام بیشــتر از ده هزار رأی آورده اند از راهیابی به
مجلس نمایندگان باز می مانند؛ در همین حال در حوزه انتخاباتی
دیگر که میزان اشــتراک مردم در انتخابات پایین است ،ممکن
است یک نماینده با کمتر از دو هزار رأی به پارلمان راه پیدا کند.
چالش دیگری که فراروی این طرح وجود دارد وضعیت نامطلوب
امنیتی در افغانســتان است .نا امنی اوال تقسیم بندی حوزه های
انتخاباتی را ناممکن می ســازد؛ ثانیا زمینه سؤ استفاده وسیع را
برای زورمنــدان محلی ،گروه های هراس افگن و عناصر خایین و
مخرب فراهم می ســازد ،تا از زور و نفوذ خود در حوزه مربوطه
استفاده کرده و انتخابات را به نفع خود مدیریت کنند .با این فرض
بیشتر اعضای پارلمان آینده را افراد وابسته به گروه های افراطی،
فرماندهان و زورمندان محلی تشکیل خواهند داد.
بر اساس همین چالش ها و دشــواری ها طرح تک کرسی کردن
حوزه های انتخاباتی با جنجال ها و کشــمکش ها روبرو گردیده
و موجب ایجاد حساســیت در میان اعضای جامعه گردیده است.
حکومــت برای این که خود را از رویارویــی با مردم نجات دهد،
این مشــکل را از روی دوش خود برداشته و بر دوش کمیسیون
انتخابات انداخته است .محول کردن تعیین حوزه های انتخاباتی
به کمیسیون انتخابات ،پیش از آن که مبتنی بر یک امر تخنیکی
باشد ،ناشی از یک ناگزیری سیاســی که حکومت به آن مواجه
بوده است .لذا برای این که حکومت از پاسخگویی در برابر مردم
طفره رفته و تمامی اعتراضات ،کاستی ها و دشواری های آینده را
متوجه کمیسیون انتخابات بسازد ،صالحیت تعیین حوزه ها را به
کمیسیون انتخابات سپرده است.
بــه هر حال حکومت برای برگزاری انتخابات آینده و تعیین حوزه
های انتخاباتی حد اقل سه مسأله را مورد توجه قرار دهد:
 -1آمار نفوس افغانســتان باید معلوم شــود و تذکره برقی برای
جلوگیری از تقلب و تخلف ،بایستی پیش از انتخابات توزیع شود.
 -2واحدهای اداری بر مبنای نفوس و سایر مالحظات اجتماعی و
فرهنگی تعدیل گردد.
 -3امنیــت انتخابات و حوزه های انتخاباتی تأمین شــود و این
اطمینان حد اقلی به وجود بیاید که آرای شــمارش شده ،بازتاب
دهنده اراده واقعی مردم در حوزه های انتخاباتی بوده است.
تا این ســه اصل در نظر گرفته نشود ،تک کرسی کردن حوزه های
انتخاباتی به معنای نادیده گرفتن خواســت و اراده کتله های بزرگ
اجتماعی و مراعات نکردن اصل عدالت و آزادی در انتخابات می باشد.
بنابراین تأکید و پافشــاری روی طرح تک کرســی کردن حوزه
های انتخاباتی ،جز به چالش کشانیدن انتخابات ،ایجاد نفاق و بر
انگیختن حساسیت های قومی ،نتیجه و دستاورد مطلوب دیگری
به همراه نخواهد داشت.

توشیح قانون انتخابات و سرنوشت مبهم حوزه های انتخاباتی
بر اســاس اعالمیه ی که دفتر مطبوعاتی
معاون دوم ریاست جمهوری منشتر کرده
است ،قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور
غنی در آخرین روزهــای رخصتی مجلس
نمایندگان توشــیح گردیده است .در این
اعالمیه آمده است که اصالحات فروان در
قانون انتخابات بوجود آمده است و اما نظام
انتخاباتی همان نظام سابق ،یعنی نظام رای
واحد غیر قابل انتقال است و تغییری نیافته.
در این اعالمیه همچنان گفته شــده است
که تصمیم گیری در رابطــه به حوزه های
انتخاباتی به کمیســیون مستقل انتخابات
واگذار شده اســت؛ زیرا تصمیم گیری در
این رابطه نیاز به فرصــت کافی ،گفتگوها
و مشــوره های بیشــتر دارد .در اعالمیه
معاونیت ریاست جمهوری آمده است که در
متن قانون انتخابات به کمیسیون مستقل
انتخابــات صالحیت کامل داده شــده تا
مطابق ماده  83قانون اساســی و بر اساس
معیارهای؛ رعایت تناسب ،تامین نمایندگی
عمومی ،تامین نمایندگــی عادالنه ،حوزه
های انتخاباتی را تعیین کند.
همچنــان در این اعالمیه آمده اســت که
کمیسیون مســتقل انتخابات موظف است
که پس از ایجاد ،در ظرف ســه ماه در مورد
طرز تطبیق بهتر این معیارها در حوزه های
انتخاباتی ،در مشوره با اهل خبره و ادارات
ذیربط ،مطالعات تخنیکی را با در نظر داشت
تجارت گذشــته و شــرایط موجود کشور
تکمیل کرده و گزارش کار خود را به کابینه
ارائــه کند ،کابینه این گزارش را بررســی
کرده و در مورد حوزه های انتخاباتی تصمیم
می گیرد و پس از آن کمیســیون مستقل
انتخابات بر اساس تصمیم کابینه ،کار خود
را پیش خواهد برد.
پیش از این کابینه در تاریخ  30ماه اســد،
طرح اصالحات قانــون انتخابات را با تاکید
بر تک کرسی شــدن حوزه های انتخاباتی،
تایید کرده بود و معاون دوم رئیس جمهور
را موظف کرده بود که این طرح را تصحیح
و نهایی سازد .پس از آن معاون دوم رئیس
جمهور با انتشار اعالمیه یی مخالفت خود
را با این طرح عالن کرد و گفت که طرح تک
کرسی ســازی حوزه های انتخاباتی هم از
نگاه حقوقی و هم از نگاه تخنیکی و عملی
در حال حاضر برای افغانستان مشکل آفرین
است .پس از آن بحث های زیادی بر سر این
مسئله در رسانه ها و محافل سیاسی صورت
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گرفت و سر انجام تصمیم گیرندگان در این
مورد ،تصمیم شــان بر این شده است که
کمیسیون مســتقل انتخابات در این رابطه
بحث ها و مشــوره ها را ادامه دهد و نتیجه
کارش را به کابینه گزارش دهد.
در حال حاضر هر والیت کشور ،یک حوزه
ی انتخاباتی به شمار می رود و از هر والیت
به تناسب نفوس ،از  2نفر تا  33نفر نماینده
در مجلس نمایندگان می آید .اما در صورتی
که طرح تک کرســی ســازی حوزه های
انتخاباتی تصویب و نهایی می شــد و یا در
آینده نهایی گردد ،هــر والیت به چندین
حوزه ی انتخاباتی تقســیم خواهد شد و از
هر حوزه ی انتخاباتی تنها یک نفر به عنوان
نماینده مجلس ،انتخاب خواهد شد.
با توجه به شــرایط فعلی افغانستان و عدم
سرشــماری دقیق نفوس کشور ،این طرح
می توانست مشکالت انتخابات افغانستان
را افزایش دهــد .مرزبندی حــوزه های
انتخاباتی ،تعداد نفــوس هرحوزه ،تعیین
سهم زنان در هر حوزه ی انتخاباتی و نظارت
جدی از حوزه های انتخاباتی از مشــکالت
عمده ی این طرح محسوب می گردد که با
توجه وضعیت جاری کشور ،مرفوع ساختن
آنها ،کار ساده و آسان نیست و به این زودی
عملی نخواهد بود.
فرمان رئیــس جمهور در مورد طرح اصالح

قانــون انتخابات دوبار از ســوی مجلس
نمایندگان رد گردید و سر انجام کمیسیون
نظارت بر تطبیق قانون اساســی گفت که
رئیس جمهور می تواند در هنگام رخصتی
مجلس نمایندگان قانون انتخابات را بدون
ارجاع به مجلس نمایندگان ،توشیح کند.
ریاست جمهوری هم با استفاده از رخصتی
تابســتانی مجلس نمایندگان ،اصالحات
در قانون انتخابــات را نهایی کرد و تنها
سرنوشت حوزه های انتخاباتی مبهم باقی
مانده است.
موضوع تحقیق درباره حوزه های انتخاباتی
در حالی به کمیســیون مستقل انتخابات
واگزار می شود که اعضای این کمیسیون
هنوز مشخص نگردیده است .معلوم نیست
بعد از مشخص شدن این اعضا ،آنها چگونه
در رابطه به ایــن موضوع تحقیق خواهند
کرد و بر اســاس گزارش آنها ،کابینه طرح
تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی را
تصویب خواهد کــرد و یا اینکه مثل قبل
حوزه های انتخاباتی چند نماینده ای ،باقی
خواهد ماند.
در اعالمیه ی معــاون دوم رئیس جمهور
گفته شده اســت که با توشیح این قانون،
راه برای آغــاز کار « کمیته گزنیش» نیز
هموار خواهد شد و امیدواریم که با شکل
گیــری کمیته ی گزینــش ،هرچه زودتر

پروسه ی اصالحات انتخاباتی شروع شود
و زمینه ترتیــب و اعالن تقویم انتخاباتی
فراهم گردد.
انتخابات ریاســت جمهوری سال  2014با
تقلب فراوان همراه شــد و پس از تنش
ها و کمکش های زیــاد ،حکومت وحدت
ملی بر اســاس یک توافقنامه ی سیاسی
بوجود آمد ،از مواد اساسی این توافقنامه
آوردن اصالحــات در قانــون انتخابات و
تغییر کمیشــنران کمیســیون مستقل
انتخابات بود .اما با گذشــت نزدیک به دو
سال از عمر حکومت وحدت ملی ،حکومت
تنها توانسته اســت به بحث ها در رابطه
به قانون جنجالــی انتخابات پایان دهد و
رئیس جمهور آن را توشــیح نماید .کار
عملی روی پروســه ی انتخابات و گزینش
کمیشنران جدید هنوز آغاز نشده است و
معلوم نیست که چه زمانی حکومت اقدام
به گزینش کمیشنران جدید خواهد کرد و
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخاب
چه زمانی کارشان را آغاز خواهند کرد.
مجلس نمایندگان اکنــون با حکم رئیس
جمهــور کارش را ادامــه مــی دهد و
مشروعیت قانونی ندارد .انتخابات مجلس
نمایندگان بــه آوردن اصالحات در قانون
انتخابــات و انتخاب کمیشــنران جدید،
موکول گردیده بود .شــفاف سازی پروسه

ی انتخابات و جلوگیری از تقلب ،از اهداف
اصلی آوردن اصالحات در قانون انتخابات
و تغییر کمیشــنران کمیســیون مستقل
انتخابات ،خوانده می شد.
اما شــفاف ســازی انتخابات های آینده و
جلوگیــری از تقلب در انتخابــات ،تنها با
تغییر چهره ها در سطح رهبری کمیسیون
مستقل انتخابات و تغییر چند ماده از قانون
فراهــم نمی گردد .جــدا از همه ی موارد،
حکومت باید تالش نماید تا فرهنگ تقلب
را از بین ببرد و سیاست مداران کشور باید
متعهد شــوند که دســت به تقلب نزنند و
تالش ورزند تا از راه های مشروع رای مردم
را کسب کنند و به قدرت برسند.
تا زمانیکه فرهنگ تقلب از بین نرود ،تغییر
چهره ها در کمیســیون مستقل انتخابات
نیز کارســاز نخواهد بود و امکان این وجود
دارد کــه چهره های جدید با شــیوه های
جدید تقلب وارد کار زار انتخاباتی شــوند
و شفافیت انتخابات کشــور یکبار دیگر با
چالش مواجه گردد.
عالوه بر اینکه فرهنــگ تقلب باید از بین
برود ،شــفاف سازی پروســه ی انتخابات
بســتگی به عوامل دیگری هم دارد که نیاز
است حکومت راجع به آنها نیز اقدام عملی
نماید .توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از
مواردی است که می تواند در کاهش تقلب
در انتخابات ،نقش عمده داشــته باشد .اما
کار روی توزیع این تذکره ها مدت ها است
که به حالت تعلیق در آمده اســت و هنوز
کســی نمی داند که چه زمانی دوباره کار
پروســه ی توزیع تذکره های الکترونیکی،
آغاز می گردد.
یکی از مشــکالت انتخابات گذشته کارت
های انتخابات بود ،کارت هــای انتخابات
چندین بار و به فراوانی توزیع گردیده بود
و بســیاری از شــهروندان کشور ،چندین
کارت رای دهی داشــتند .به همین خاطر
زمینه برای تقلب بســیار به سادگی فراهم
بود و یــک نفر با اســتفاده از کارت های
مختلف می توانست چندین بار رای خود را
استفاده کند .توزیع تذکره الکترونیکی از
ایــن کار جلوگیری می کند .انتظار می رود
حکومت عــاوه بر اصالح قانون انتخابات و
تعیین کمیشــنران جدید ،سایر عوامل را
نیز برای شــفاف سازی پروسه ی انتخابات
در نظر بگیــرد و برای از بین بردن فرهنگ
تقلب تالش ورزد.

از «تروریسم» چه وقت باید سخن به میان آورد؟
قسمت سوم و پایانی

در پیوند با مسئله صالحیت سرزمینی ،و
در مورد تعرض هایی که پیچیدگی یا بُرد
ملی آنها شاید [آیین دادرسی استثنایی
را] توجیه پذیر سازد ــ و در صورتی که
مقیاس میان منطقه ای برای دادرسی را نا
متناسب برشــمارند ــ ،چیزی از بر جای
داشــتن قطب قضایی واحــدی ممانعت
نتواند کرد .ســرانجام ،در خصوص اعمال
تبهکارانه ای که افــراد منزوی مرتکب
می شوند ،رواســت که اتهام تمهید سؤ
قصد را ضمن تقویــت کنترل بر گردش
ســاح ها حفظ کرد .بدینسان گستردن
آیین دادرســی جزايي نه فقط پرهیز از
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 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

پراکندگی نیروها را میسر خواهد ساخت،
بلکــه از ایفای ســهمی در تقویت نمادین
پدیده [تروریسم] نیز دوری خواهد گزید.
همواره کســانی در موضوع «تروریســم»
شــاید بیشــتر از هر جنایت دیگری ،در
توجیه ســرکوب های گزاف بــه نام تأثیر
فرضی باز دارنده آن فریــاد بر می دارند.
به محک تحلیــل ،از لقلقه مکرر کهنه ای،
میراث مستقیم فلسفه جزایی نظام سیاسی
پیش از انقالب  ۱۷۸۹فرانسه ،کاری بر نمی
آید .در برخــی موارد« ،ترور» که به نام آن
خواســته اند به شدت ســرکوبی حقانیت
بخشــند ،اگر نه بیش از خود عمل دستکم
به همان اندازه ،از واکنش به جرم سرچشمه
می گیرد .نخست از آنرو که غالبا جرمی را
که تروریستی می خوانند ،به واسطه طنین
سیاسی و رسانه ای که عموما این انگ زنی
را همراهی می کند ،خود منبع ارعاب ،حتی
ترور می گردد .نمونه وار ،این امر به خصوص
وقتی درست می آید که به پیگرد مرتکب
جرمی با اتهام اصلی شــراکت با تبهکاران
می پردازند .از لحظه ای که طرح سؤ قصدی
که فرض ًا نافرجام مانده ،وخیم و حاد جلوه
دادن کمابیش هماهنگ پیامدهای تنبیهی
عملی انجام نیافته ،اثر تروریستی پدید می
آورد.
اعمال دهشتناکی مانند کشتار ”نیس“ می
توانند ما را عمیقا و دیر زمانی بر آشــوبند.
امــا حتی با فرض اینکه ایــن رویداد نیت
بالقوه ارعاب قدرت سیاسی را هم در بر می
داشته ،توصیف آن به عملی «تروریستی»
ثمر دیگری جز تقویت قدرت نمادین آن به
بار نخواهــد آورد .پیش از هر چیز ،به طور
خودکار سرکوبی در فرانسه را نیز در همان
مقوله و هم ارز خود عمل می گنجاند ،عملی
که یا همه وخامت استثنایی آن ،کم از بزه
کاری نیست و همان است که در کشورهای
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qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

دیگر مخالفان سیاســی را در پوشش آن
توصیف سرکوب می کنند.
دشــواری گرایــش واکنش بــه عملی
جنایتکارانه به خود آن عمل بیشــتر از
آنروســت که فقط دخالتی به لحاظ معنا
شناسی واژگان نیســت ،بلکه در ساحت
عمل نیز مشکل ساز است .توسعه همکاری
جزایی [میان کشورها] که به نام نبرد ضد
تروریستی پیش می برند ،با وا نهادن انتظار
از کشــورهای دیگر در صیانت از آزادی
های عمومی همگام است که معموال پیشتر
چون خواسته مصرانه ای می نمایانده اند.
آرای دادگاه اروپایی حقوق بشــر در این
مورد گواه آنند .این احکام نشــان از آن
دارند که به محض آنکه مسئله تروریسم
در میان باشــد گرایش مقامات کشورهای
اروپایی چنان اســت که دیگر بیم رفتار
های غیر انسانی ،حتی شکنجه اشخاصی
را به چیزی نگیرند که در برخی کشورهای
«شــریک» انگ این اتهام را برخود دارند
( .)۱۳این امر به موعظــه های گروه های
جنایتکاری پر و بال مــی دهد که تبانی
قدرت های غربی را با حکومت های فاسد
و زورگو نکوهش می کنند تا سرخوردگانی
را در اروپا و در کشورهای زادگاهشان به
پیوستن به صفوف خود فرا خوانند.
ســرانجام باید خاطرنشــان ساخت که
صرف تروریستی خواندن یک تبهکاری،
به خودی خود ماهیتــی را می نمایاند که
بــه تقویت حیثیت نمادیــن این گروه ها
و … توانایی آنها در ســرباز گیری راه می
گشاید .به عبارت دیگر ،توصیف عملی به
تروریستی دستکم به همان اندازه پذیرش
مسئولیت آمران آن ،سهمی در تبدیل این
تبهکاران به چاوشــان یک فلسفه ،یک
مذهب ،یک آموزه سیاسی یا بدتر از همه،
یک تمدن ادا می کند.

چیزی که هســت چگونه نتوان دریافت
که با صف آرایی در نبرد سیاســی ،حتی
در برخورد تمدن ها ،ســرکوبی شــبکه
های تبهکار که خاســتگاه عقیدتی آنها
نه یگانه و نه حتی ســیطره جویانه است،
قدرت نفوذ سیاســی آنها را تقویت می
کنیم؟ مورد سازمان خالفت اسالمی چنین
اســت که منطق کنش وی همان اندازه از
تعصب مذهبی که از سلطه و نفوذ مافیایی
بر می خیزد .بدین منوال [با برکشــیدن
آنها به رده تروریســت] ،سهمی در ارتقاء
مدعایــی ادا خواهیم کرد که این گروه ها
در پی آنند؟ بخشیدن چنین حقانیتی به
آنها آبشــخور قدرت فریب آنها رویاروی
جوانانی است که سرگشته و به حال خود
رها شده اند .می توان امیدوار بود که ساده
ترین رویکرد برای خنثی کردن راه و رسم
آنها ،دریغ داشــتن جالی تروریستی از
آنها و نگریستن به تبهکاری شان چونان
عملیات منحــط و مبتذل شــبکه های
جنایتکار است ــ به عبارت دیگر ،از دادن
اعتباری هرچند غیر مســتقیم به مدعای
آنها دست برداشت که چیزی نیست مگر
مظهر و معرف اشــتهای قدرت یا اشتیاق
مرگ.
بســتن اتهام ارتکاب جرم تروریســتی
بدینسان ،دور از آنکه ش ّری الزم باشد ،با
جنبه خودسرانه ذاتی آن ،مانعی است بر
سر راه کارآمدی سرکوبی .از دست نهادن
چنین اتهامی تنها مایه اندوه کسانی تواند
بود که آنــرا به مقاصد دیگری جز دفاع از
حق شــهروندان به برخورداری از امنیت
به کار می برند (و از آن ســؤ استفاده می
کنند).
پی نوشت:
۱ـ پس از قانون مصوب  ۹سپتامبر ،۱۹۸۶
که این مقوله را در نظام قضایی ما گنجاند،

قوانین مصوب  ۲۲جوالی  ۱۵ ،۱۹۹۶نوامبر
 ۲۳ ،۲۰۰۱جنوری  ۲۱ ،۲۰۰۶دسامبر ،۲۰۱۲
 ۱۳نوامبر  ۲۰۱۴و  ۲۴جوالی  ۲۰۱۵مقوله را
اصالح کردند.
 ۲ـ ماده پنجم اعالمیه حقوق بشر و حقوق
شهروندی ،مورخ  ۲۶اوت .۱۷۸۹
 ۳ـ ماده  ۴۲۱آئین دادرسی جزایی.
 ۴ـ مــواد  ۷۵ـ ۷۰۶تا  ۹۵ـ ،۷۰۶مجموعه
آئین دادرسی کیفری بدینگونه از ره گیری
ارتباطات پیــش از بازپرســی مقدماتی،
بازداشت بدون تفهیم اتهام که می تواند تا
چهار روز هم به درازا کشد ،نصب سیستم
صوتی در مکان های خصوصی یا عمومی و
نظارت بر انفورماتیک را مجاز می شمارند.
 ۵ـ ماده  ۱ــ  ۲۱۲آئین دادرسی جزایی.
 ۶ـ قانون کیفری ،میــان نیت ،که آگاهی
و اشــراف فرد به ارتکاب عملی نکوهیده و
محرک آن عمل ،نمــودار دلیل ارتکاب آن
(انتقام ،ایدئولوژی …) تمایزی قائل است.
۷ـ ماده ۱ــــ ۲ــ  ۴۲۱آیین دادرســی
کیفری.
 -۸انجمن فرانســوی سرگذشت عدالت،
عدالت در ســال های تیره و تار  ۱۹۴۴ــ
 ،۱۹۴۰انتشارات ”دکومانتاسیون فرانسز“،
پاریس. ۱۹۹۶ ،
 -۹در مورد قضیه موســوم به «تارناک»،
پیگرد درست بر ارتکاب بزهی دقیق بنیاد
یافته (در این مورد خاص تخریب در تجمع)
است .برعکس مشخص گردید که توصیف
جرم به تروریسم ،به طور گسترده ای اغراق
آمیز اســت .وانگهــی دادگاه تجدید نظر
پاریس در حکم مورخ  ۲۸جون  ۲۰۱۶آنرا
مردود دانسته.
 -۱۰با داوری یک دادگاه قضات نشســته
بــدون هیئــت منصفه ،امکان اســتمرار
بازداشــت موقت تا شش روز ،اگر صحبتی
از هویت افســران پلیس قضایی را به میان
نیاوریم که در فراینــد قضایی مداخله می
کنند ،و مهلت مقرر برای قرار منع پیگرد به
دلیل مرور زمان اقدام عمومی که در حوزه
جنایی به سی ســال و در جنحه به بیست
سال کشانده اند.
 -۱۱در واقع محکومان به جرم تروریســم،
می توانند در چهارچوب نظارتی دولتی قرار
گیرند که آزادی رفت و آمد آنان را محدود
می سازد.
 -۱۲ماده  ۶ــ ۲ــ  ۴۲۱آیین دادرســی
کیفری.
 -۱۳دبوان اروپایی حقوق بشــر« ،دعوای
حقوقی سعدی علیه ایتالیا» ،استراسبورگ،
 ۲۸فوریه .۲۰۰۸
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