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 گردآوري و ترجمه: فهیمه فره وشی

رأي مجلس هندوراس مبني بر 
بركناري قضات دادگاه عالي

مجلس ملي هندوراس به بركناري چهار تن از قضات دادگاه 
عالي این كشور به اتهام سوء استفاده از مقام خویش، رأي داد. 
تصمیم براي بركناري این قضات پس از آن كه آنها هفته گذشته 
رأیي مبني بر عدم مطابقت الیحه اصالحات مورد حمایت مجلس 
و رئیس جمهور با قانون اساسي را صادر نمودند، گرفته شد. رئیس 
جمهور پیش از این اعالم كرده بود كه وي جهت تأیید این قانون 
اقدام  عالي،  دادگاه  توسط  گیري  تصمیم  ارجاع جهت  به جاي 
به برگزاري رفراندوم خواهد نمود. هنوز مشخص نیست كه آیا 
بركناري قضات توسط مجلس، مطابق قانون اساسي مي باشد یا 

خیر.
اخیرًا تنش میان سه شاخه دولتي در هندوراس افزایش یافته 
نیز همانند همتاي پیشین  اینكه وي  از  است و رئیس جمهور 
خویش كه در جریان یك كودتاي نظامي در سال 2009 از مقام 
نگراني  اظهار  گردد،  گیري  كناره  به  ناچار  گردید،  بركنار  خود 
ژوئن  ماه  هندوراس،  آشتي  و  حقیقت  كمیسیون  است.  نموده 
گذشته اعالم نمود كه كودتا مخالف قانون اساسي بوده است لكن 
اظهار داشت كه مانوئل زالیا، رئیس جمهور سابق، به سبب بي 
توجهي به دستورات دادگاه عالي مقصر بوده است. زالیا در ماه مه 
2011 موافقت نامه اي را امضا نمود كه به موجب آن، وي پس از 
گذراندن نزدیك به دو سال در تبعید، اجازه بازگشت به كشور را 
خواهد داشت. پیش از آن یك دادگاه در هندوراس دو اتهام باقي 
مانده مبني بر توطئه زالیا را رد نموده و راه را براي بازگشت وي 
به كشور هموار نموده بود. در ماه جوالي 2010، یك دادگاه در 
هندوراس پس از اعطاي عفو توسط جانشین زالیا به وي، اتهامات 

مربوط به سوء استفاده از قدرت او را رد كرد.

رأي دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قرباني بازداشت 
سیا

دادگاه حقوق بشر اروپا طي رایي اعالم نمود كه دولت مقدونیه مسئول 
شكنجه و رفتار اهانت آمیز علیه فردي مي باشد كه این دادگاه وي را قرباني 
بي گناه بازداشت سیا  در ال 2003 تشخیص داده است. خالد المصري، 
شهروند لبناني- آلماني به مدت 23 روز پس از دستگیري در هتلي واقع 
در پایتخت مقدونیه تحت بازجویي و شكنجه قرار گرفته و سپس تحویل 
یك  در  را  وي  ماه   4 مدت  به  نیز  آنها  كه  است  گردیده  سیا  نیروهاي 
بازداشتگاه مخفي در افغانستان تحت بازداشت نگه داشته اند. پس از یك 
جلسه رسیدگي در ماه مه، هیئت حاكمه این دادگاه متشكل از 17 قاضي 
متفقًا  چنین رأي دادند كه در مورد المصري، دولت مقدونیه مسئول موارد 
متعدد نقض قوانین كنوانسیون حقوق بشر اروپا از جمله ممنوعیت شكنجه 
و رفتار غیرانساني و اهانت آمیز )ماده 3( و حق آزادي و امنیت )ماده 5( 
و سایر قوانین مي باشد. این دادگاه به دولت مقدونیه دستور داد تا مبلغ 
60 هزار یورو به عنوان خسارت به المصري پرداخت نماید. المصري طي 
سالهاي اخیر در حوادث خشونت آمیز متعددي در آلمان دست داشته است 
و در سال 2007 به حبس تعلیقي و به جرم آزار یك شهردار در سال 2010 
به دو سال حبس محكوم گردیده كه براي آن هنوز هم در زندان به سر 
مي برد. گرچه در پرونده المصري، تمركز بر دولت مقدونیه مي باشد لكن 
موضوع بازداشت توسط سیا به یك موضوع حساس در اروپا تبدیل گردیده 
است. در ماه سپتامبر، دادگاه فرجام ایتالیا حكم محكومیت 23 فرمانده 
سابق سیا را در رابطه با اتهام ربودن و بازداشت اسامه مصطفي حسن نصر، 
مظنون به ترور در سال 2003 را تأیید نمود. در ماه مارس، در جریان 
یك محاكمه در پارلمان اروپا، سازمان عفو بین الملل به منظور ایجاد نهاد 
گزارشي پارلمان اروپا كه جزئیات یك تحقیق پنج ساله در مورد دولت هاي 
حامي بازداشت هاي سیا را منتشر سازد، از دولت هاي عضو اتحادیه اروپا 
خواست تا در مورد دخالت خویش در برنامه بازداشت ها تجدیدنظر نمایند.
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اتحادیه افریقا و دولت سنگال اخیرًا توافق نامه اي مبني بر ایجاد یك 
 69 دیكتاتور  هابر  هیسن  محاكمه  جهت  داكار  در  مخصوص  دادگاه 
در  هزاران مخالف سیاسي  و شكنجه  اتهام كشتار  به  ساله سابق چاد 

زمان حكومت خویش از سال 1982 تا 1990 امضاء نمودند.
در  ویژه  افریقایي  هاي  دادگاه  ایجاد  درخواست  نامه  توافق  این  در   
درون ساختار دادگاهي موجود سنگال در داكار مطرح گردیده است كه 

داراي بخشهایي جهت انجام تحقیقات، محاكمات و تجدیدنظر باشد.
اهل سنگال و  سطوح رسیدگي و تجدیدنظر هر یك داراي دو قاضي 

یك رئیس از یكي دیگر از كشورهاي افریقایي خواهد بود.
این  در  رود  مي  انتظار  كه  است  تنها شخصي  هابر  كه  این  وجود  با   
دادگاه،  این  رسمي  وظیفه  گیرد،  قرار  محاكمه  مورد  جدید  دادگاه 
ارتكابي  المللي  بین  جنایات  مسئول  كه  است  كساني  قانوني  تعقیب 
در چاد از جمله نسل كشي، جنایات ضدبشري و جنایات جنگي بین 

سال هاي 1982 و 1990 مي باشند. 
هابر طي  یاب سال 2991 در چاد،  به گزارش كمیسیون حقیقت  بنا 
و  سیاسي  قتل  هزار   40 از  بیش  قدرت،  داشتن  دست  در  هاي  سال 
شكنجه هاي گسترده اي را سازماندهي نموده است. انتظار مي رود كه 

دادگاه جدید تا پایان سال جاري كار خود را آغاز كند.

اتهام  و  كرده  فرار  به سنگال  در سال 1990  عزل شدن  از  هابر پس 
كشتار و شكنجه ده ها هزار تن از مخالفین خویش را پس از بر سر كار 

آمدن طي یك كودتاي خونین در سال 1982 را انكار مي نماید. 
پس از اینكه دیوان بین المللي دادگستري در ماه جوالي طي حكمي 
اعالم نمود كه دولت سنگال یا باید هابر را محاكمه نموده و یا وي را 
به  افریقا شروع  اتحادیه  نماید،  بلژیك تسلیم  به دولت  جهت محاكمه 

مذاكره با سنگال جهت طرح ریزي محاكمه هابر نمود. 
در حكم قانوني و الزام آور دادگاه هم چنین قید گردیده است دولت 
آن  در   2005 سال  از  كه  هابر  قانوني  تعقیب  براي  تالش  در  سنگال 

كشور در بازداشت خانگي به سر مي برد، ناموفق عمل نموده است. 
دادگستري  المللي  بین  دیوان  از  بلژیك  دولت  وكالي  مارس،  ماه  در 
بلژیك  در  هابر  محاكمه  جهت  را  سنگال  دولت  تا  نمودند  درخواست 

تحت فشار قرار دهد. 
بشر  حقوق  عالي  كمیساریاي  اینكه  از  پس   ،2011 جوالي  ماه  در 
وجود  چاد  در  هابر  شكنجه  امكان  كه  داد  اخطار  متحد  ملل  سازمان 
دارد، دولت سنگال تصیم خویش مبني بر اخراج وي به چاد را نقض 

نمود. 

گروه فعال سازمان ملل در مبارزه با تبعیض علیه زنان، نگراني عمیق 
خویش را در مورد پیش نویس قانون اساسي مصر اظهار نمود. كاماال 
چاندراكرانا، كارشناس مستقل، عنوان داشت كه تقریبًا هیچ زني در هیئتي 
كه ماه گذشته پیش نویس قانون اساسي را تهیه نموده، شركت نداشته 
است. وي اظهار نمود كه دیدگاه هاي زنان درپیش نویس نهایي به شدت 
كم اهمیت شمرده شده است. این كارگروه ابراز نگراني نمود كه برابري بین 
زن و مرد در میان مفاد اساسي پیش نویس نمي باشد و بررسي مجدد آن 
را خواستار گردید: ما از دولت مصر مي خواهیم تا امكان شركت كامل و 
برابر زنان در تمامي فعالیت هاي مربوط به انتقال سیاسي به منظور تضمین 
آزادي بیان آنها جهت اظهار نظراتشان، حمایت از آنها علیه خشونت در 
فعالیت هاي سیاسي و دولتي شان و اعمال نظراتشان در محیط اجتماعي و 
شكل گیري جامعه را فراهم نماید. هم چنین، دولت بایستي نظارت نماید 
تا قانون اساسي قویًا متعهد به باال بردن سطح برابري و حقوق بشر زنان 
در راستاي تحقق تعهدات دولت مصر تحت قوانین بین المللي باشد. اخیرًا 
كمیساریاي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نگراني شدید خویش را از 
افزایش مرگ و میر در جریان هرج و مرج سیاسي مداوم در مصر ابراز نموده 
و اظهار داشت كه پیش نویس قانون اساسي مصر، مشكالت جدي براي 
حقوق بشر ایجاد خواهد نمود. این كمیساریا هم چنین اظهار داشت كه 
نگران حذف منابع معاهدات بین المللي حقوق بشري مي باشد كه دولت 
مصر پیش از این تصویب نموده است. علیرغم تقدیر از اعمال محدودیت 
بر رئیس جمهور محمد مرسي در پیش نویس قانون اساسي و حمایت از 
آزادي بیان و آزادي مذهب، این كمیساریا متذكر گردید كه این حمایت ها 

به انداره كافي قوي نبوده است.

ایجاد یك دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاكمه دیكتاتور سابق چاد

نگراني كارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در 
مورد پیش نویس قانون اساسي مصر

تأكید كارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد 

برنامه بازداشت ها و بازجویي هاي دوره بوش

بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حفظ و ترویج حقوق 
اظهار داشت كه دولت  تروریسم،  با  آزادي هاي اساسي و مقابله  بشر و 
ایاالت متحده بایستي گزارش كمیتع منتخب اطالعات مجلس سنا در مورد 
جزئیات تحقیقات مربوط به برنامه بازداشت ها و بازجویي هاي مخفیانه 
سازمان سیا در زمان ریاست جمهوري بوش را منتشر نماید. بر اساس این 
گزارش مداركي دال بر ایجاد بازداشتگاه هاي مخفي تحت عنوان "سایت 
هاي سیاه" توسط سیا در شماري از كشورها از جمله لیتواني، مراكش، 
لهستان، روماني و تایلند وجود دارد. به عالوه،  در این گزارش ادعا گردیده 
است كه مقامات حداقل 49 كشور دیگر نیز به سیا این اجازه را داده اند تا 
از حریم هوایي و فرودگاه هاي آنها جهت موارد اضطراري استفاده نماید. 
گزارشگر ویژه كشورهاي نام برده را كه متهم به دادن مجوز به سیا جهت 
ایجاد سایت هاي سیاه را وادار نمود تا به طور مستقل و به شكل قضایي یا 
شبه قضایي در رابطه با ادعاهاي معتبر در این مورد كه آیا این سایت هاي 
سیاه در آن كشورها ایجاد گردید هاست یا خیر، پاسخگو باشند. در ماه 
ژانویه 2009 دولت اوباما با وضع قانوني هرگونه استفاده از بازداشت هاي 
مخفیانه، شكنجه و سایر روش هاي آزار زندانیان را ممنوع كرد. موضوع 
بازداشت هاي غیرمعمول سیا خصوصًا در اروپا تبدیل به یك موضوع حساس 
گردیده است. در ماه فوریه یك دادگاه استیناف در میالن نیكوال پوالري، 
رئیس سابق سازمان جاسوسي ایتالیا را به دلیل دست داشتن در ربودن یك 
مظنون به ترور به عنوان بخشي از برنامه بازداشت هاي غیرمعمول سیا، به 
ده سال حبس محكوم كرد. در همان ماه، جامعه آزاد عدالت طي گزارشي 
اظهار داشت كه حداقل 54 كشور در بازداشت و بازجویي 136 نفر توسط 

سیا شركت داشته اند.




