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گروه طالبان دوست و دشمن مردم افغانستان باقی ماند

ــــــــــسرمقاله

تغییر ادبیات سیاسی
دولت افغانستان
محمدرضا هویدا
نشســت فوق العاده رییس جمهوری با نمایندگان ولسی جرگه
و مشرانو جرگه در روز گذشــته ،فصل تازه ای را در جنگ علیه
طالبان و مبارزه علیه تروریزم در افغانســتان باز کرده اســت.
سخنرانی ریاســت جمهوری هر چند نکاتی تکراری داشت و در
مواردی نیز تعهد به اجــرای وظایفش بود ،اما در کل ،باب نوینی
از ادبیات سیاســی جنگ علیه تروریزم را باز نمود .اینکه ریاست
جمهوری اعضای کابینــه اش را به پارلمان معرفی کند ،موضوعی
نبود که آن قدر اهمیت داشــته باشــد که جزئی از آجندای یک
جلسه فوق العاده باشــد ،رئیس جمهوری باید اعضای کابینه اش
را معرفی و تکمیل نماید و به فرهنگ سرپرســتی که با آمدن او
رونق یافته اســت پایان دهد .اما تعریف او از دشمن ملت و دولت
افغانستان ،یکی از بزرگترین کارهایی است که در این زمینه شده
اســت .اشرف غنی بخشــی از طالبان و القاعده ،داعش و شبکه
حقانی را مزدوران کشــورهای بیگانه و دشمنان مردم افغانستان
معرفی کرد .او مبارزه علیه آنها را جزئی از حقوق مردم افغانستان
دانست و گفت که در مجازات علیه کسانی که علیه دولت و مردم
افغانستان می جنگند ،بی محابا عمل خواهد کرد.
اینهــا برای اولین بار بود که از زبان رئیس جمهوری افغانســتان
شــنیده می شــد .پیش از این تضرع و زاری بر ادبیات سیاسی
افغانســتان حاکم بود و دولتمردان افغانستان از اصطالح برادران
ناراضی گرفته تا مخالفان سیاسی نسبت به طالبان استفاده کرده
اند .این اصطالحات متملقانه در پی این بودند که طالبان به نحوی
راضی شوند و بر میز مذاکره با دولت افغانستان بنشینند .اما این
ادبیــات هرگز راه به جایی نبرده و بر عکس بر میزان خشــونت
لفظی و ادبیات سیاســی طالبان افزوده اســت .طالبان در مقابل
هرگز دولت افغانســتان کمتر از دولتی که برای اهداف بیگانه ها
کار می کند ،نام نبرده اند.
فتح باب شناسایی دشمنان افغانستان و گذار از ادبیات متملقانه
دولت افغانستان به ادبیات سیاسی قاطع و صریح که دشمنان مردم
را دشمن و دوستان شان دوســت بخواند برای آینده افغانستان
ارزش فراوانی دارد .دولت افغانســتان باید به شناختن دوست و
دشمن خود به مردم مراجعه کند و شناسایی دقیق تر تنها از دید
مردم افغانستان امکان دارد .به عنوان نمونه نمی توان گروهی که
مسئولیت کشتار دهها نیروی امنیتی و زخمی ساختن صدها تن
دیگر را خود بر دوش می گیرند ،دوست دولت افغانستان شمرد.
حدودا سیزده سال تاخیر در معرفی دوست و دشمن از سوی دولت
افغانستان ،زمان بسیار زیادی است .دولت های گذشته واقعا این
شهامت را نداشــته اند که بتوانند ادبیات سیاسی افغانستان را
تغییر بدهند و حد اقل فتح بابی داشــته باشند در تعریف دوست
و دشمن.
روزهای آینده مشخص خواهد ساخت که دولت افغانستان تا چه
اندازه به گفته و تعهداتش پایبند خواهد بود .آیا دولت افغانستان
سیاست تضرع را ترک خواهد کرد و به جای باج دادن به طالبان و
آزاد ساختن رهبران و زندانیان طالبان از زندانهای داخل و خارج
کشور ،آنان را به مجازات خواهد رساند و به دار خواهد آویخت و
یا به جای سفرهای مکرر به پاکستان و کشورهای دیگر و التماس
برای وادار ســاختن طالبان به حاضر شــدن در پای میز مذاکره،
جنگ را با شــدت بیشتری علیه طالبان و القاعده و شبکه حقانی
آغاز خواهد کرد.
سخنرانی رییس جمهوری پاسخی بسیاری از سئواالت را آشکار
خواهد کرد .پاســخ به اینکه دولت های افغانســتان بوده اند که
نخواســته اند به طالبان و القاعده و شــبکه حقانی آن گونه که
باید مبارزه کنند و اینکه ســالها وقت و توان مردم افغانستان در
بی برنامگی و بی هدفی و مماشــات و ســهل انگاری دولتمردان
افغانستان تلف شده اســت و این دولتمردان افغانستان بوده اند
که به امید واهی مذاکره با طالبان خسارات سنگین مادی و معنوی
را متقبل شده اند.

دیروز ،ششــم ثور رئیس جمهور غنی در
یک نشســت فوقالعاده بــا اعضای هر دو
مجلس شورای ملی صحبت نمود .محورهای
صحبت رئیــس جمهور مســائل امنیتی،
گروههای تروریســتی و طالبان ،سیاست
خارجی افغانســتان در قبال پاکســتان و
حامیــان گروههای تروریســتی ،مبارز به
فســاد و مواد مخدر ،توسعه اقتصادی و ...
بود .سخنان رئیس جمهور تا حدی زیادی
معقول به نظر می رســید .با این حال ،چند
نکته در ارتباط با سخنان او وجود دارد که
در این نوشتار سعی می کنم چند محور مهم
و اساسی ســخنان رئیس جمهور به بحث و
بررسی بگیرم.
تعریف دوست و دشمن
رئیس جمهــور در صحبتهای دیروز خود
اظهار داشت که دوستان افغانستان کسانی
است که به منافع ملی کشور پایبند است و
در حد توان خود از آن حفاظت می کند .او
گروههای اجیر خارجی مانند داعش ،شبکه
القاعده ،گروههای آدم کش شبکه حقانی و
برخی از گروههای طالبان را دشــمن مردم
افغانســتان خواند .سخن رئیس جمهور در
مورد گروه داعش ،شــبکه القاعده و شبکه
حقانی درست است .اما تقسیم گروه طالبان
به دو دسته نشــان می دهد که اراده قاطع
برای ســرکوب این گروه وجود ندارد .در
واقع ،رئیس جمهور گروه طالبان را به طالبان
خوب و بد تقسیم بندی کرد که طالبان بد
در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند
و خون مردم بی گناه را می ریزند و طالبان
خوب خواهان گفتگو و مصالحه با حکومت
افغانستان اســت .واقعیت اما ،این است که
گروه طالبان خــوب و بد نداریم .همه گروه
طالبان به صورت یکدست در برابر نیروهای
امنیتی کشور می جنگد .گروه طالبان بعد
از مرگ مال عمر ،رهبر پیشــین شان به دو
دسته تقسیم شد .شاخه مال اختر منصور و
شاخه مال رسول .اگر منظور رئیس جمهور
از برخی گروه طالبان شاخه مال رسول است
باید یادآوری کرد که شاخه مال رسول بیش
از شاخه دیگر بنیادگرا اســت .شاید تنها
تفاوت شان این باشــد که شاخه مال اختر

رحیم حمیدی

منصور بیشتر اجیر پاکستان است و شاخه
مال رسول وابســتگی به پاکستان را ندارد.
بنابراین ،از نظر رئیس جمهور گروه طالبان
هم دشمن اســت و هم دوست .امری که بار
دیگر جنگ با این گروه را با دشوار می سازد.
رئیس جمهور اگر چه گــروه طالبان یاغی
خواند با ایــن حال ،به زبــان آوردن این
مســئله که برخی از گروه طالبان دشمن
مردم افغانستان است زمینه را برای تداوم
سیاســت تســاهلگرایانه با این گروه باز
گذاشت.
رابطه با پاکستان
آقای غنی در ارتباط با مناســبات خود با
پاکستان گفت :که مناســبات افغانستان
و پاکســتان در چارچوب حقوق و وجایب
متقابل دو دولت تنظیم میشــود و توقع
افغانســتان از پاکستان و کشورهای جهان
این است که در مورد مقابله با افراطگرایی
و تروریســم از منطق تروریســت خوب و
تروریســت بد عبور کند و به عنوان یک
دولت مســئول عمل کنــد .رئیس جمهور
افزود که براســاس اطالعات موجود ،مراکز
رهبران نیروهای مخالف دولت افغانستان در

خاک پاکستان است و اگر این کشور نمی
خواهد علیه این نیروهــا عملیات نظامی
انجام دهد ،باید این افراد را به افغانستان
تحویل دهد تا در محاکم این کشــور به
سزای اعمالشان برسند .او همچنین گفت
اگر پاکستان به حمایت شان از گروههای
تروریستی ادامه دهد به مجامع بینالمللی
شکایت می کنیم.
مسئله اما ،این اســت که پاکستان برای
ســالهای متمادی از گروههای دهشت
افکن و تروریســت حمایت نموده است.
بارها تعهد سپرده اســت که با حکومت
افغانستان در ســرکوب گروه های مخالف
مســلح و گروههای تروریستی همکاری
می کند اما در عمــل آن ها روابط خود را
گروههای تروریستی و طالبان ادامه است
و از آن ها برای دســتیابی به منافع شان
استفاده نموده است .این اولین بار نیست
که افغانســتان به پاکســتان هشدار می
کند که به مجامع بین المللی شکایت می
کند .حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشــین
افغانســتان نیز بارها به پاکستان هشدار
داده بود که به مجامع بین المللی شکایت

می کند .اما تا هنوز به شــکایت از سوی
افغانستان به مجامع بین المللی و شورای
امنیت سازمان ملل متحده درج شده است
و نه پاکستان دست از حمایت از گروههای
تروریستی کشــیده است .مسئله اما ،این
اســت وقتی حکومت افغانستان دشمن
خود را به دشمن خوب و بد تقسیم کند و
یا دشمن خود را دشمن و دوست بپندارد
برای یک کشــور بیرونی فرصت آن را می
دهد که با اســتفاده از همان گروهها برای
منافع شان استفاده نماید .بنابراین ،رئیس
جمهور باید همه گروه طالبان را دشــمن
حکومت و مردم افغانســتان می دانست و
بدون هشــدار به پاکستان به مجامع بین
المللی شکایت می کرد.
بهبود وضعیت اقتصادی
رئیس جمهور یکبار دیگر از تعهد خود در
بهبود وضعیت اقتصادی کشــور سخن به
میان آورد .او پروژههای تاپی ،کاســا 1000
و انتقال برق از ترکمنســتان را از پروژه
های مهم حکومت دانست .در عین حال،
سخن از نشست بروکســل به میان آورد
که  70کشــور و  20نهاد بیــن المللی در

آن شــرکت می کند و در مورد تعهد خود
در مورد انکشــاف اقتصادی و حکومتداری
خوب اعالن می کند .دو نکته قابل یادآوری
است .انتقال انرژی از آســیایی میانه می
تواند فرصت شغلی ایجاد نماید اما ،مسئله
مهم و اساســی این اســت که حکومت در
فقدان زیرســاختهای اقتصادی چگونه از
آن انرژی استفاده می کند .در سراسر کشور
نه سیستم توزیع گاز وجود دارد و نه توزیع
برق به صورت عادالنه و نه حکومت قادر به
ساخت کارخانهها و شــرکت های تولیدی
شــده اســت که بتواند از انرژی وارداتی
استفاده درســت نماید .نکته بعدی اینکه
در یک و نیم دهه گذشــته جامعه جهانی
میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرد اما،
اکثر کمک های جامعــه جهانی هدر رفت.
حکومت برای استفاده درست از کمک های
جامعه جهانی چه مکانیسم و سیستم را در
دست دارد .آیا همانند یک و نیم دهه گذشته
کمک ها در مناطق ناامن به مصرف می رسد
و یا اینکه عدالت اجتماعی در توزیع کمک
ها رعایت می شود .با توجه به رویکرد قومی
و قبیلهای به بعید به نظر می رسد که رئیس
جمهور غنی بتواند کمــک ها را به صورت
عادالنه در تمام مناطق افغانستان به مصرف
برساند و در عین حال ،مکانیسم و سیستم را
روی دست گیرد که بتواند از هدر رفتن کمک
ها جلوگیری نماید.
در پایان این نوشــتار یک بــار دیگر باید
متذکر شــد که رئیس جمهور اگر چه گروه
طالبــان را یاغی خوانده اســت اما اعالن
اینکه برخی از گروه طالبان دشــمن مردم
افغانستان اســت زمینه و فرصت برخورد
تســاهلگرایانه با این گروه را باز گذاشته
است .این سخن رئیس جمهور دشواریهای
زیادی را در میدان جنگ متوجه نیروهای
امنیتی افغانستان می ســازد .نکته دیگر
اینکه پاکستان سیاســت خود را در قبال
گروه طالبان تغییر نمی دهد .آنها همچنان
از دشمنان مردم افغانستان حمایت خواهد
کرد .با این وجود آیا حکومت افغانستان از
حکومت پاکستان در شورای امنیت سازمان
ملل متحد شکایت خواهد کرد؟

مواجهه با تروریسم ؛رویکرد نظامی ,سیاسی و یا حقوقی
برای تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی
و تحقق بخشیدن به عدالت بین المللی با هر
كس و هر گروهی میتوان مذاكره كرد .هرگز
مذاكره با گروههای جنایی ســازمان یافته
نباید شناســایی ضمنی اقدامات نامشروع
آنان محسوب گردد.
ج_ پارادایم اجرای قانون
ســالها اســتراتژی ایاالت متحده آمریكا
در مقابله با تروریســم ,پیروی از پارادایم
اجرای قانون بود ،اگر چه با گسترش حمالت
تروریســتی و هولناك بودن پارهای از آن
اقدامات این استراتژی دستخوش تغییر شده
است:
 _۱در ســـال  ۱۹۸۸در جـریـــان بمـب
گــذاری تروریستـی در پــرواز  ۱۰۳پـان
آمــریكـــن ( )Pan Americanفاجعه
كشته شدن  ۲۵۹نفر در الكربی رخ داد .در
این حادثــه ،بوش اول _ رئیس جمهور وقت
آمریكا_ اجرای قانون را از طریق دستگیری

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

قسمت چهارم و پایانی
و استرداد متهمان و محاكمة آنان مورد توجه
قرار داد ]۶[.دادستان كل ایاالت متحده ،دو
مأمور امنیتی لیبی را به مشاركت در انفجار
متهم كرد .لیبی رسیدگی قضایی را آغاز كرد
و حتی حضور ناظران بریتانیایی و آمریكایی
را برای نظارت بر صحت و دقت رســیدگی
ها پذیرفت .اگر چه دولــت لیبی محاكمه
متهمان را حق خود میدانست و از استرداد
اتباع خــود امتناع میورزیــد ،ولی دولت
آمریكا با این باور كه نمیتوان به رســیدگی
قضایی یك دولت تروریســت اعتماد كرد،
حتی قاعده مس ّلم «اســترداد یا محاكمه»
( )extradition or trialرا نپذیرفــت
بلكه خواهان اســترداد متهمان از لیبی شد
و سرانجام مسأله توسط دیوان دادگستری
بین المللی حل و فصل گردید .در این قضیه
به مسأله محاكمه متهمان و مسؤولیت دولت
متبوع توجه گردید .دادســتان اسكاتلند
خواهان اســترداد متهمان برای محاكمه در
اسكاتلند بود .دادگاه بخش كلمبیای آمریكا
كیفر خواســتی صادر كرد كه در آن هم به
مرگ شهروندان آمریكایی و هم به تخریب
یك فروند هواپیمای آمریكایی اشاره كرد.
ایاالت متحده خواهان استرداد دو متهم برای
محاكمه شد ،بریتانیا و آمریكا در اعالمیه
ای مشترك به مسؤولیت لیبی و تعهد او در
تحویل كلیه متهمین به جرم و نیز پرداخت
غرامت مناســب تصریح نمودند .مالحظه
میشود كه تمامی این اقدامات یعنی اجرای
قانون )۱۹۹۲ ;Nejla sammakia (.
 _۲در بمب گذاری تروریستی سال  ۱۹۹۳در
مركز تجارت جهانی واقع در شهر نیویورك
بیش از ده نفر كشــته و بیــش از هزار نفر
مجروح شــدند .دولت آمریكا دستگیری
مظنونان ،محاكمــه و اجرای قانون در مورد
آنان را مورد توجه قرار داد .در ســال ۱۹۹۴
نخســت چهار مرد به جرم مشــاركت در
برنامه ریزی و اجرای این اقدام تروریســتی
محكوم شدند .در سال  ۱۹۹۵اغلب متهمان
از جمله شــیخ عمر عبدالرحمن از رهبران
یك گروه اســامی در ارتباط با این حادثه
تروریســتی مجرم شناخته شدندLarry (.
Neumeister
گفتار سوم :تروریسم ،جرمی در حق بشریت
در مواجهة حقوقی با تروریسم این پرسش
خودنمایی میكند كه آیــا از حیث واكنش
كیفری ،تروریســت را باید چگونه مجرمی
دانســت؟ آیا جرم ارتكابــی او را میتوان
جرمی علیه بشریت لقب داد؟ اگر تروریسم
را جرمی علیه بشــریت بدانیــم نه تنها بر
مجازات او بلكه بر صالحیت و دادگاه صالح
تأثیر خواهد گذاشت .تاكنون معموالً حمالت
تروریســتی را جرایم جدی و شــدیدی
دانســتهاند كه عامالن آنها باید بر اساس
قوانین داخلی و در دادگاههای ملی محاكمه
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و مجازات شوند و دولتها موظفاند به اصل
شناخته شده «مسترد كن یا محاكمه كن»
پایبند باشــند .آنتونیو كاسِ ِسه با اطمینان
ادعا میكند كه دست كم تروریسم فراملی،
تروریسم مورد حمایت دولت و تروریسمی
كه دولت آنرا نادیده میگیرد را باید جرمی
بین المللی دانستAntonio Cassese,(.
 )op.cit,p۹۹۴حادثه یازده ســپتامبر را
حقوقدانانی همچــون آلن پله ،و نیز كوفی
عنــان دبیر كل ملل متحــد و خانم مری
رابینسون كمیسر عالی حقوق بشر سازمان
ملل ،جرمی در حق بشــریت دانستهاند.
( )Ibidدر واقع این اقدام دهشتناك همه
مشخصات جرایم در حق بشریت را با خود
دارد :بزرگی و شدت بسیار زیاد حمله ،هدف
قرار دادن غیر نظامیان ،عملكرد گسترده یا
سازمان یافته ،اهانت نسبت به همه انسان
ها و جریحه دار كردن وجدان بشریت .اما
راســت قضیه این است كه اكنون نمیتوان
از جهت حقوقی آنرا جرمی در حق بشریت
دانســت .از مشــروح مذاكرات منتهی به
تصویب اساسنامه دیوان كیفری بین المللی
چنین بر میآید كه كشــورهایی پیشنهاد
كردند « تروریسم به عنوان یكی از جرایم
بین المللی شناسایی و در صالحیت دیوان
مزبور قرار گیرد»،
بنابراین اگر دولت یا دولتهایی برای مبارزه
با تروریسم به اقدام نظامی متوسل شوند،
باید با منظور داشتن اینكه هدف حقوق بشر
دوستانه كاستن از میزان درد و رنج قربانیان
این درگیریها و انسانی كردن جنگ است،
از محدود كــردن عرصة اعمال این حقوق
به وقوع درگیری مسلحانه به مفهوم دقیق
حقوق جنگ بپرهیزند .باید با توجه به روح
مقررات بشــر دوستانه ,گسترة اجرای آنرا
افزایش داد .كمیته بین المللی صلیب سرخ
به عنوان مهمترین سازمان بین المللی غیر
دولتی حامی و ناظر بر اجرای حقوق بشــر
دوستانه ,در سالگرد وقوع حادثه هولناك
و بیرحمانه یازده ســپتامبر در یك موضع

گیری حقوقی اوالً از بازداشــت شــدگان
افغانی تحت كنترل آمریكا به اسیر جنگی
یاد كــرد و ثانی ًا تأكید نمود كه «هیچ امری
نمیتواند بی توجهی و اغماض نســبت به
قواعد حقوق بشــر دوستانه قابل اعمال بر
همة افراد ,اعم از اتبــاع خارجی واقع در
یك كشــور درگیر در جنگ و غیر آنان ،را
توجیه كند( .)ICRCمتهمان باید به موجب
بند یك مــاده  ۱۴میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاســی ,در یك دادگاه صالحیت
دار مستقل و بی طرف و ایجاد شده براساس
قانون محاكمه شــوند .ایــن حق مطلقی
است كه استثناپذیر نیست .تردید در این
امر دشوار اســت كه كمیسیون نظامی اوالً
نمیتواند مســتقل وبی طرف باشد و ثانی ًا
به حكم قانون تأســیس نمی شود ,چنان
كه پس از حادثه سپتامبر به فرمان رئیس
جمهور آمریكا ایجاد گردید .ماده  ۱۴میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم را
بهرهمند از حــق محاكمه عادالنه میداند.
این ماده شامل حمایتی عام و جامع است
و تضمین كننده موارد ذیل اســت :برابری
نزد محاكــم و مراجع قضایی ،حق محاكمه
شدن در دادگاهی مســتقل و بی طرف و
تأسیس شده به حكم قانون ،حق بهرهمند
شــدن از اصل برائت ،حق بهرهمند شدن
از وكیل به انتخاب خود و حق اســتیناف،
تجدید نظرخواهی در محكمهای باالتر ،حق
درخواست شهادت گواهان ،بهرهمندی از
كمك مترجم رایگان ،آزادی در عدم اقرار
علیه خویش.
براساس كنوانســیون  ۱۹۴۹ژنو نیز افراد
تحت حمایت ،در طول رسیدگیهای قضایی
اســتحقاق بهرهمند شدن از حمایت مقرر
در مواد  ۷۶ _ ۷۱این كنوانسیون را دارند.
این حقــوق عبارتاند از :حق برخورداری از
محاكمهای طبیعی و عادی ،حق داشــتن
وكیلی كه آزادانه متهــم را مالقات كند و
تســهیالت الزم را برای تمهید دفاع از وی
ارائــه نماید ،حق دعــوت از گواهان ،حق

داشتن مترجم و درخواست تعویض مترجم
و حق تجدید نظر خواهی .متهمان به ارتكاب
جرایم تروریستی نیز حق بهرهمند شدن از
این حقوق را دارنــد .در میان حقوق مزبور،
حق بهره مند شــدن از اصل یا فرض برائت
( ) presumption of innocenceحائــز
اهمیت ویژهای اســت .بر پایه اصل مسلم
حقوقی ,هر انسانی بی گناه فرض میشود مگر
خالف آن براساس قانون و در محكمهای صالح
و از رهگذر آیینی كه در آن حداقل ضروریات
عدالت و انصاف تضمین شــده باشد ،اثبات
گــردد .این اصل كه در بند  ۲ماده  ۱۴میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده
شده است از چنان جایگاهی برخوردار است
كه حتی در مورد اتهامهای مربوط به ارتكاب
مهمترین جنایات بین المللی یعنی نســل
كشی ( )genocideو جنایات علیه بشریت
 ))crimes against humanityنیــز
تضمین شده است .اساسنامه دیوان كیفری
بین المللی یوگسالوی سابق و دیوان رواندا و
مهمتر از آن دو دیوان بین المللی كیفری ,بر
این اصل تأكید كردهاندICTY; ICTR( .
 ); I.C.Cبنا بر این تقســیم جنگجویان به
دو دسته قانونی()lawful combatants
و غیر قانونی ()unlawful combatants
و در نتیجــه ادعای عــدم تعهد در رعایت
موازین حقوق بشــر و حقوق بشر دوستانه
نسبت به دسته دوم ,فاقد هر گونه وجاهت
حقوقی است .دیوان اروپایی حقوق بشر نیز
در رأیی صریح ًا بر عدم وجاهت این تفكیك
تصریح كرده است .دیوان در قضیه موسوم
به اللس ( )lawlessعلیه كشــور ایرلند به
عموم مندرج در بند یك ماده  ۶كنوانسیون
اروپایی حقوق بشــر اســتناد كرد .ماده ۶
كنوانســیون به حق برخورداری متهمان از
دادرســی منصفانه اختصاص دارد .بند یك
این ماده میگوید « :هر كس حق دارد كه به
دعوایش به وسیله یك دادگاه مستقل و بی
طرف كه براساس موازین قانونی ایجاد شده
اســت به طور منصفانه ،علنی و در مهلتی
معقول رسیدگی شود».
در قضیه مطرح نزد دیوان ،فردی ایرلندی
به نام اللس كه عضــو ارتش جمهوریخواه
ایرلند بود از سوم ژوئیه تا یازدهم سپتامبر
 ۱۹۷۵به مدت شش ماه و به استناد قانون
خاص ضد تروریســم در یك كمپ نظامی
تحت بازداشــت قرار میگیــرد و در طول
این مدت هرگز نزد قاضــی هدایت نمی
شود .دیوان در رســیدگی به شكایت وی،
موكداً بر این امر تصریــح میكند كه حق
برخورداری از امتیازات مندرج در مواد ، ۵
 ۶و ۷كنوانسیون شامل حال همه افراد می
گردد ،حتی اگر فرد تروریستی باشد كه با
دولتی خصومت پیشه كرده است .به عبارت
دیگر ناشایســت بودن دادخواه دلیلی بر
محرومیت وی از دادرسی منصفانه نخواهد
بود)۱۹۶۱ ,Lawless Case(.
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