
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٥از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 م١٠/٠٤/٢٠٠٨                                محمد قاسم هاشمی
 

Rétention de sûreté 

  يا پرکاری خالی مجازات اعدام»حبس ايمنی«
 

  آيا جمهوری فرانسه از پرنسيپ های حقوق بشر عدول ورزيده است؟
 

 قسمت سوم و پايانی
  

 داليل مخالفان تطبيق مجازات اعدام را قبل از پرداختن به آنچه به مجازات خصوصيت جزائی ميبخشد الزم است تا
 . بدانيم

ر به تاريخ مراجعه نماېيم به وضاحت ميتوان مالحظه نمود که مباحثات در مورد ضرورت الغای مجازات اعدام  ا
پيامدی بوده است از آغاز مبارزات انديويدوآليستی در غرب؛ به اين مفهوم که تقاضای الغای مجازات اعدام اثر 

  .   دفاع از منافع فرد در برابر اجتماعستضمنی تيوری
 : داليل ارائه شده مبنی بر ضرورت الغای مجازات اعدام در سه دليل عمدهء زير خالصه ميشوند

  
 :عدم حق بودن مجازات اعدام 

ی بخشيدن را ندارد  بناٌء حق سلب آنرا نيز. طرفداران الغای مجازات اعدام به اين باورند که انسان توانائی زند
انسانها به : "مينوشت" جرايم و مجازات"چنانچه بيکاريا در اثر معروف خويش تحت عنوان . نميتواند داشته باشد

اساس کدام حق بخود اجازه ميدهند تا همنوع خويش را بکشند؟ واضح است اين آن حقی نيست که قوانين و حاکميت بر 
  ."آن استوار است

ط ماحولش متاثر است و بدون شک مجرمين نيز نميتوانند  از اين امر مستثنی آنها ادعا دارند که شخصيت فرد از محي
رفته و فرد را به عمل . باشند بناٌء اجتماع مسئوليت دارد عقده هايی را که شخصيت فرد مجرم به تاسی از آنها شکل 

  . چون اعدام دست يازدجرمی واداشته است جستجو و به مداوای آن اقدام نمايد تا اينکه خود به عمل وحشيانه ای 
   

 :فقدان خصوصيت باز دارنده 
ی محروم نمايد، تمام مجازات دارای  با توجه به اينکه اجتماع حق ندارد تا فردی را، تحت نام مجازات از حق زند

ل يعنی هم مجرمين و هم افراد اجتماع را از عواقب وخيم اعما. اثر بازدارنده باالی مجرمين و ساير افراد اجتماعست
  . جرمی هشدار ميدهد

فتهء بيکاريا  اهی آخرين مجازات نتوانسته است انسان مصمم را از تصميمش بخاطر تخريب "بناٌء و باتوجه به  هيچ
  . تطبيق اين مجازات اثر بازدارندهء خويش بر مجرم را ندارد" اجتماع منصرف کند

   
 :عدم امکان جبران اشتباه 

بدينتزتيب که در صورت اشتباه قاضی در اصدار حکم . جانب قاضی استوار استاين استدالل بر امکان اشتباه از 
ردد هيچ مرجعی توانائی جبران چنين اشتباهی  ناهی اش ثابت مي اعدام نسبت به متهمی که بعد از تطبيق مجازات بي

  . را نخواهد داشت
  

  . تباهات باشدبدون شک استدالالت مزبور بنا به خصوصيت تفکر بشری نميتواند خالی از اش
انه عکس العمل اجتماعيست که بدون توسل به مباحثات علمی و  در قدم اول بايد دانست که الغای مجازات اعدام ي
فقط با اتکا به احساسات عده يی قادر به وارد نمودن تغيير در اسناد فوق العاده معتبر دولتی چون قانون جزا شده 

  . است
ق در مورد صحت و سقم نظريه اش مبنی بر الغای مجازات اعدام مطمئن نيست؛ آنجا بيکاريا خود با اتکا به علم حقو

ر بتوانم عدم ضرورت و عدم مفيديت اين نوع مجازات را ثابت نمايم، موفقيتی را نصيب جامعهء "که مينويسد  ا
رنويسی از عدم باور خود نويسنده نسبت به آنجه مينويسد ناشی مي". بشری نموده ام   . شودتردد و ا

هرچند دانشمندان فرانسوی چون ولتر، داالمبر و ديدرو به نوشته های بيکاريا در رابطه به مجازات اعدام عالقه 
ر هيچکدام نخواستند و يانتوانستند داليل مقنعی که به نظريهء بيکاريا قوام بخشد ارائه نمايند عالقهء . رفتند، م
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و نيز ناشی از آن بود که پسرش در  جملهء متهمين شامل بود و به همين دليل جای بحث علمی به ويکتور هو
  . احساسات رجوع نموده واشعاری در مورد سروده است

به هر ترتيب، ضعف نظريهء بيکاريا و طرفداران امروزی الغای مجازات اعدام را در دو ساحهء تيوری و عمل 
  .ميتوان برجسته کرد

  
 :در ساحهء تيوری 

ی بخشيدن،  همان در رابطه به ادعای مب نی برعدم حق بودن مجازات اعدام مبتنی بر عدم توانائی انسان به زند
  . خصوصيت طبيعی حق يعنی حق به مثابهء توانائی و قدرت توجه شده است

ی به کسی را ندارد، آزادی را نيز به کسی نبخشيده است در مقدمهء اعالميهء جهانی  ر انسان نوانائی بخشيدن زند ا
رديده استحقوق ب ونه انسان و يا اجتماع انسانی . شر انسان منحيث موجوديکه آزاد آفريده شده است معرفی  پس چ

  به خود اجازه ميدهد تا فردی را تحت عنوان مجازات سلبی، از حق آزادی محروم کند؟
ر آزادی شخصی سلب شد، اجتماع ميتواند دوباره انرا اعاده نمايد  اما مشکل زمانی برجسته . شايد استدالل شود که ا

ه شخصی مدتی را در حبس سپری نموده و دو باره آزاد ميشود آيا انسانها توان افزايش همان مدتی را که  ردد  مي
 شخص در زندان سپری نموه است در طول عمر او دارند؟

خصيت اعتبارِی مجازات در هر شکل آن سلب حق است نه اعطای آن و آنهم سلب حق به منظور تحقق امتياز برای ش
مصئونيت در حقوقی در مقام تحقق، حق و در . بنام جامعه در عکس العمل به اتالف حق شخصيت حقيقی و يا حکمی

آيا ميتوان در تطبيق مجازات، حق را در مقام تعريف و در اعطای حق، در مقام . حقوقی در مقام تعريف، امتياز است
رفت؟   تحقق در نظر 
ط در صورت تطبيق حق تعريفی و حذف امتياز امکان پذير است؛ يعنی در حالتی که در آن الغای مجازات اعدام فق

اهی نميتوان از عملهمه کار ها فقط    . صحبت کردعکس العمل اند و هيچ
  

فت که در نتيجهء انقالبات تعداد کثيری از افراد شخصيت مجرم منحيث محصول محيط ماحولاما در مورد   بايد 
روهی از افراد که انقالبات را سازمان داده اند به عنوان جانهای خويش را  از دست ميدهند؛ ولی با آنهم از افراد و يا 

رند؛ در حاليکه قربانی تنی را در برابر اهداف اکثريت، به بهانهء اينکه شخصيت فرد محصول  مفاخر ملی مين
 !اجتماع ماحول اوست، تعدی و ظلم ميپنداريم 

ر تفکيک و انسانها به چنين اشت ر اينکه عوامل پرورش شخصيت ها را به درستی از همدي باهی ادامه خواهند داد، م
يری شخصيت مجرم بررسی نمائيم   .نقش هرکدام را با درجهء تاثيرش روی شکل 

شخصيت انسان محصول عوامل متعدد است که به صورت عموم ميتوان انها را در دو دسته عوامل بيرونی و عوامل 
 . ورد مطالعه قرار داددرونی م

ونی عوامل بيرونی ر  عواملی اند که در خارج از وجود شخص قرار داشته و ارادهء شخص متاثر به تنهائی در د
يری شخصت فرد  ونی در آن اثرات مثبت و يا منفی خويش را در شکل  ر آنها تاثير نداشته؛ در حاليکه هر د

ذارد عوامل بيرونی مؤثر در شکل ... ی، جغرافيائی، دينی، مذهبی محيط ماحول، وضعيت سياسی، اقتصاد. مي
  .يری شخصيت افراد را تشکيل ميدهند

 عواملی اند که در درون شخص قرار داشته و باوجود آنکه بعضٌا از عوامل بيرونی متاثر ميشوند؛ عوامل درونی
ر توانائی جاذبه و دافعهء اثرات بيرونی را دارند؛ طوريکه اثرات بيرون ی هيچ نقشی در تعيين اندازهء دافعوی و م

يری شخصيت افراد را تشکيل ميدهند. جاذبوی آنها ندارند   . عقل، علم، عشق  نفس عوامل درونی مؤثر در شکل 
ر در اينجا علم منحيث يک اندوخته مطرح است که در وجود شخص  يرند؛ م هرچند علم را افراد از جامعه فرا مي

  .  استفيزيکی واحدی ذخيره شده
يريم شخصی را که در محيط اسالمی تولد و در همانجا ودر محدودهء فرهن اسالمی بزرګ شده است . در نظر ب

بناٌء شراب را يک متاع بی ارزش دانسته و، از اينکه  مطابق به شريعت اسالمی، سرقت در ربودن جنس بی ارزش 
  .ا دزديده و ميخواهد آنها را از بين ببردنميتواند مطرح شود، در جامعهء غير دينی مشروبات الکولی ر

در اين حالت، علم منحيث عامل درونی عمل نموده است؛ زيرا در اجتماع غير دينی که شخص اين عمل را مرتکب 
  . شده است، به مشروبات الکولی ارزش قايلند و بنابرآن در مورد آنها نيز سرقت ميتواند مطرح باشد

ر علم به مثابهء م جموعهء معلومات نمينواند به تنهائی ارادهء شخص را متاثر نموده او را به عمل از جانب دي
  .     وادارد

همه به اين باور داريم که معوماتی را که . کامپيوتر منحيث مجموع معلومات ميتواند مثالی خوبی به اين ادعا باشد
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ولی .  افراد در ذخيره و حفظ معلومات استکامپيوتر در حافظهء خويش جا داده است به مراتب بيشتر از توانائی های
ز نديده ايم که کامپيوتری بدون هدايت انسانها عمل نمايد؛ زيرا کامپيوتر ها فاقد عقل اند و اين عقل است که اراده  هر

عقل مجموع معلومات حافظه در ذهن را تحليل و در نهايت و از البالی معلومات حافظه آنچه را برای . می آفريند
 .  مربوطه انتخاب مينمايد حکم مينمايدموضوع

ردان صنف واحدی را که تمام مدت آموزش در مورد موضوع خاصی را زير سقف واحدی  يريد شا در نظر ب
ردان را در مورد واقعيت اتفاق افتاده ايکه با آنچه آنها . ذرانيده و از منبع واحدی اخذ معلومات نموه اند ر نظر شا ا

رفته بودند ارت باط دارد جويا شويم، هر کدام تحليل های مربوط به خويش را که ناشی از تفاوت عقل هرکدام است فرا
     . هرچند اين تحليل ها به اسا س همان معلوماتيست که همه يکسان اخذ و حفظ نموده اند. اظهار ميدارند

     
انه عامل در نظ ر قرار باشد در ارتکاب جرايم نقش اجتماع را منحيث ي يريم، عنصر اراده منحيث عنصر ا ر ب

ونه  ردد و اکراه دو  مادی و (متشکلهء جرم را انکار نموده ايم؛ زيرا در اينصورت موضوع اکراه مطرح مي
در اينصورت مفهوم جرمی عمل از ميان رفته و . است که هردو را ميتوان در عامل اجتماعی جستجو نمود) معنوی

ردد و    .عکس العمل جرم نه بلکه حق است و حق اصٌال قابل مجازات نيستموضوع عکس العمل مطرح مي
يری شخصيت انسان عناصر مختلف دخالت دارند که ميتوان تمام آنها . جامعه معلول انسان است نه علت آن در شکل 

  . خالصه کرد) ترکيب ژنتيک و جامعه(را در دو عنصر عمدهء 
رفت اجتماع درونِی انسان خود اجتماعيست کامل نبايد با توجه به  اجتماع بيرونی اجتماع درونِی انسان را ناديده 

سب ) مغز و دل(انسان نظاميست مطلقه با حکومت دوسره  اه در ريفراندوم وجود يکی از آنها آرای بيشتری  هر
ری حکم ميراند  .نمود بر آن دي

انه    .داير است)  عشق و نفسدر اولی علم وعقل و در دومی(در هرکدام از مغز و دل مجالس دو
های زرد و سرخ، رن نارنجی و از ترکيب . سه رن اصلی و حقيقی آبی، زرد و سرخ وجود دارند از ترکيب رن

ری ترکيب ميشوند های مختلف دي وه رن های آبی و سرخ، رن سياه و به همين اه در ترکيب رن . رن ولی هر
 و در صورت تزئيد رنک سرخ در مقايسه با آبی، رن بنفش توليد آبی و سرخ اندازهء آبی بيشتر باشد، رن سياه

  .ميشود
ونه است در هر عمل جرمی نيز بايد . در اعمال جرمی ايکه توسط انسانها ارتکاب می يابند نيز وضع به همين

  .  بيرونیعامل درونی و يا. مغز يا دل. عقل يا علم. تشخيص نمود که نقش عامل عشق در آن بيشتر بوده است يا نفس
و درجه اثر آن بر عمل وظيفهء قاضيست تا بر مبنای آن فيصلهء نهائی را )  مجالس درونی(تثبيت مرجع اصدار حکم 
باتوجه به همين نزاکتهاست که خداوند قضاوت را پرمسئوليت ترين وظيفه معرفی نموده . در مورد متهم صادر نمايد

  . است
انديويدوآليسم از جمله . رد منحيث محصول محيط ماحول ديد  شامل استدر قضايای حقوقی، در پذيرفتن شخصيت ف

مسايل اقتصاديست که در قدم نخست سياست و از طريق آن مسايل حقوقی را تحت الشعاع قرار داده تا الغای مجازات 
 .اعدام راه برده است

اهيکه سؤال امتياز  مطرح بوده است، برای فرد بيش در کشورهای غربی در تابعيت از نظريات انديويدوآليستی هر
اهيکه مسئوليت مطرح بوده است، بيشتر اجتماع را مسئول دانسته ايم   .از اجتماع امتياز قايل شده ايم؛ ولی 

مقصد از توبيخ . هدف قوانين را حفظ نظم عامه تشکيل ميدهد که از دو طريق تدابير امنيتی و مجازات برآوره ميشود
  .هء وارده بر نظم اجتماعيستو مجازات پيوند مجدد جريح

قوانين بيش از آنکه جنبهء توبيخی داشته باشند، جنبهء بازدارنده دارند و از همينجاست که، به مثابهء نص اجتماعی، 
 . فرد را در جهت پيروی از خويش ميخواند و در صورت تخلف مجازاتی را نيز برای متخلفين پيشبينی نموده است

ره خورده اند و قانون حاوی سه بخش تدابي ر  ر، اعطای امتياز و توبيخ است که هر کدام در پيوند اليتجزی با يکدي
ری را مينمايد  . همانند پله های ترازو هر مزاد و کساد در يکی ايجاب تغيير در آندي

داشتن موانع اهداف قانون بيش از هرجيز در تدابير پيشبينی شده درآن تبلور می يابد؛ در حاليکه مجازات به منظور بر
ردند و امتياز در هر شکل آن زادهء اتالف حقيست هدف قانون حفظ نظم است که آنرا . رسيدن به هدف تطبيق مي

  . تدابير الزم تضمين ميکند؛ در حاليکه مجازات عکس العمليست در برابر اخالل نظم
 دارد و نميتوان اين خصوصيت پيشبينی مجازات اعدام در قوانين جزائی همچون سالح اتمی خصوصيت باز دارنده

  . را انکار کرد
ذار صالحيت تغيير هدف قوانين را ندارد، در حاليکه ما  از آنجائيکه قوانين خود منبع حق در مقام تحقق است، قانون
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  .با ملغا قرار دادن مجازات اعدام، هدف دفاع از حق را به دفاع از فرد تغيير خواهيم داد
   

  . تا اندازه يی مقنع به نظر می آيد و تجارب عملی نيز آنرا استوارتر ميسازد اشتباهاستدالل عدم امکان جبران
ر اما از آنجائيکه اين استدالل مبتنی به  ر است بناٌء بيشتر جنبهء ذهنی دارد تا عينی و ميتوان اين استدالل را با ا  ا

ری رد نمود   : دي
ر در مورد قضاوت قاضی که خود متخصص امور است مش ونه ميتوان به قضاوت مبنی بر الغای ا کوک باشيم، چ

يرند اعتماد کرد؟ آيا قضاوت ما در مورد  مجازات اعدام که اکثرٌا افراد غير متخصص در دفاع از آن موضع مي
ر قاضی در هر ده هزار مورد يکبار مرتکب اشتباه  الغای مجازات اعدام ميتواند صد در صد قضاوت بجا باشد؟ ا

   با اين قضاوت خويش همه روزه از جنايتکاران دفاع نموده حق اجتماع را تلف نکرده ايم؟شود، آيا ما
  

   : عملی ۀدر ساح
برای شناخت بهتر ضرورت و يا عدم ضرورت مجازات اعدام بايد نخست از همه مجازات را تعريف نمود تا در  

  . و از آنجمله مجازات اعدام را دانستروشنائی آن ضرورت درجه بنديهای مختلف مجازات را برای جرايم مختلف
  

  مجازات جيست؟
مجازات عکس المل اجتماعيست به منظور محروم سازی مرتکب عمل جرمی از آنچه ساير حقوق بر مبنای آن 

آنچه به اين . مجازات به انواع مختلفی تقسيم ميشوند که توضيح هرکدام از حوصلهء اين نوشته خارج است. استوار اند
رددنوشته ار يرد مجازات سلبی اند که سلب حيات و سلب کلی و يا قسمی آزادی شامل آن مي  . تباط مي

طوريکه قبٌال به آن اشاره شد علم حقوق به هرآنچه که به يک عمل خصوصيت جرمی ميبخشد پرداخته است؛ در 
 و آنرا جستجو ننموده حاليکه تاکنون هيچ دانشمندی به آنچه که به مجازات خصوصيت جزائی ميبخشد توجه نکرده

 .است
در مبحث حقوق بايد خصوصيات برای مجازات پيشبينی و در رديف آنها سلب قسمی و يا دايمی مجرم از آنچه که 
برايش ارزش دارد جا داده شود؛ زيرا تجارب نشان داده است عده يی از مجرمين برای آزادی منحيث حق اصٌال 

 . ارزشی قايل نميشوند
وری جدا از هم مطالعه کردپس مجرمين را با يعنی آنعده مجرمينی که به آزادی ارزش قايلند و . يد در دو کت

  . مجرمينی که هيچ ارزشی به آزادی قايل نميشوند
سلب نمودن فردی از حقی در صورتی ميتواند مجازات باشد که شخص مجرم به آنچه او از آن محروم ميشود ارزش 

تنها جنبهء تنبيهی و باز دارنده نخواهد داشت؛ بلکه برای عده يی جنبهء تشويقی در در غير آن مجازات نه . قايل باشد
 .  جهت ارتکاب جرم را نيز خواهد داشت

يکی از مجرمين فرانسوی که به جرم قتل چهار دختر جوان پس از تجاوز جنسی به آنها به حبس محکوم و پس از 
ر را به قتل رسانيده دوباره راهی زندان شدسپری نمودن دورهء طوالنی حبس از زندان رها و هشت .  دختر جوان دي

رفت   .او با اين کارش الغای مجازات اعدام توسط فرانسويان را به باد استهزاء 
  

آيا با محروم سازی شخصی از آنچه که برايش ارزش قايل نيست ميتوانيم به اهدافی که مجازات تعقيب مينمايند نايل 
ز نه، بلکه بر  عالوه اجتماع را به پرداخت مصارف اعاشه و اباطه و مصارف صحی مجرمين محکوم آئيم؟ هر

  .نموده ايم
   

همين خال ها ی ناشی از الغای مجازات اعدام موجب شد تا سياستمداران فرانسوی  دست به کار شده در صدد پر 
  .کاری اين خالء عمل نمايند

دی نميتواند مشکل ناشی از کجِی خشت نخستين را جبران نمايد و اما همانطوريکه قبٌال به آن اشاره شد مرمت های بع
ونه حبس ايمنی که در قانون جديد جزائی فرانسه انعکاس يافته است خود خالی از اشتباهات نبوده؛ بلکه پرنسيپ  بدين

  .های اساسِی حقوق جزا و مواد مندرجه در اعالميهء جهانی حقوق بشر را زير پا نموده است
   

  : اعالميهء جهانی حقوق بشر آمده است٩ء در ماده
  "هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد" 

قاضی نميتواند به اساس علم "اين ماده به پرنسيپ پذيرفته شدهء بين المللی در ساحهء حقوق جزا که متکی به آن 
 . ، قوت ميبخشد"خويش در مورد متهمی حکم نمايد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

در حاليکه مطابق به احکام مندرج . ودسرانهء افراد همچنان تاکيديست بر عناصر متشکلهء جرمهدف از عدم توقيف خ
در رابطه به حبس ايمنی، قاضی و يا هيات مؤظفی که در راس آن قاضی قرار دارد صالحيت آنرا دارد تا شخصی 

يت تشبث به جرم محاکمه را بدون در نظرداشت عنصر مادی جرم و ياهم بدون موجوديت قراين الزم مبنی بر تثب
  .نموده و به اساس علم خويش برای مدت نامعلومی به مدت حبس بيافزايد و چنين چيزی به کرات تکرار شود

  
رفته است١٠اين قانون همچنان احکام مندرج مادهء    : اعالميتهء جهانی حقوق بشر را ناديده 

  
 زمان اصدار حکم نهائی محکمهء علنی که طی آن مجرم  اعالميهء جهانی حقوق بشر، هر متهم تا١٠مطابق به مادهء 

ناه محسوب ميشود و بناٍء از تمام حقوقی که يک فرد آزاد برخوردار است ميتواند مستفيد شود . شناخته نشده است بي
در حاليکه در قضايای مربوط به حبس ايمنی، متهم به جرمی که شايد خودش نيز تصور ارتکاب آنرا نکند، به اساس 

مال متصوريکه ساخنه و پرداختهء ذهن هيات مؤظف است محاکمه ميشود نه به اساس عمل انجام شده که مطابق به اع
اين در حاليست که شخص . پرنسيپ قانونيت جرم و جزا قبٌال در قانون پيشبينی و مجازاتی برای آن تعيين شده باشد

ناهکار قبول شده و منحيث مجرم به او ن  . اه ميشودقبل از حکم محکمه 
  

 اعالميهء جهانی حقوق بشر را که تاکيد جدی ايست بر اصل قانونيت جرايم و ٢٠اين قانون احکام مندرج مادهء 
رفته است   مجازات صريحٌا به باد استهزاء 

در حاليکه حبس ايمنی . در اصول جزائی بر پيشبينی عمل جرمی و مجازات مربوط به آن در قانون تاکيد شده است
ونه ميتوان از جرم صحبت . ست برای عملی که اتفاق نيافتاده استمجازاتي در صورتيکه عملی که واقع نشده باشد چ

 کرد تا در مورد آن مجازاتی را تعيين کرد؟  
ر قرار باشد افراد را به اساس  ر جرم عمليست که از عدم اجرای وجايب اجتماعی ناشی ميشود، ا از جانب دي

ونه عمل خواهد شد؟تصوريکه قاضی دارد مجاز   ات نمائيم، در مورد جرايم اهمالی چ
  

 . اعالميهء همچنان بر تناسب جرم و مجازات تاکيد دارد٢٠مادهء 
ونه ميتوان از تناسب مجازات با آن حرف زد؟   در صورتيکه جرمی عمٌال واقع نشده باشد چ

 . اند متصور باشداز سويی مجازات مبتنی بر تصور ارتکاب، قبل از ارتکاب عملی نيز ميتو
  

ونه  اين قانون موجب خواهد شد تا افراد مختلف با ارتکاب جرم مشابه به مجازات مختلف از هم محکوم شوند و بدين
  . به اصل تساوی حقوق در برابر قانون که روح اعالميهء جهانی حقوق بشر را تشکيل داده است صدمه وارد شود

 
 دفاع از حقوق بشر در امور دورترين کشورها مداخله نموده با وضع آيا مرجعی است تا آنانی را که تحت نام

ی ميکشانند، به نقض از حقوق بشر محکوم نموده با ايشان رفتار نمايد؟ ی و آوار   تعزيرات ملتها را به بيچار
  

 پايان
 


