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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  دھقانی اشرف از :برگردان از

  فريد پرواز: فرستنده
 ٢٠١٣ سپتمبر ١٩
  

 اعدام مجازات

 :است کرده مطرح را يرز مالحظات "آماتوری دارزدن" عنوان تحت مطلبی در جنوری ٢۵ در  "تايمز"ۀ روزنام

 آويز حلق طريق از مرگ از مواردی وقوع معموالً  عام، مالء در اعدام مملکت اين در که است شده مالحظه اغلب"

 شگرفی ريتأث از ای جهينت اين و است داشته خود سر پشت در را -تصادفی چه و خودُکشی صورت به چه -شدن

 ".گذارد می جای به مارگونه،يب تمايالت دارای يا و ناقص عقلی اب فردی روی به معروف، جانی يک اعدام که است

 در ديوانه يک به مربوط يکی است، کرده مطرح موضوع اين نمودن روشن جھت ،"تايمز" که موردی چندين از

 به خود کردن آويز حلق با ،"باربور" اعدام مورد در ديگر ۀديوان افراد با صحبت از پس وی که باشد می "لديشف"

 .است زده دار را خود زين او که باشد می ساله ١۴ پسر يک به مربوط ديگر مورد .است داده پايان خويش ندگیز

 انسان چيھ احتماالً  که است ای گونه به دارد قرار آن خدمت در ھا مثال اين يک به يک شمردن که )اصولی(دکترين

 وی برای خدائی مقام ميمستق شدن قايل و جالد شستاي از کمتر زیيچ اصول اين در .زد نخواھد حدس را آن عاقلی

 .رديگ می قرار ديتمج مورد "جامعه نھائی عالج"ۀ مثاب به زين اعدام که حالی در ندارد، وجود

 .است آمده نامد، می "ھا روزنامه سرآمد " را خود که ای روزنامه اصلی ۀمقال در که است زیيچ آن اين،

 ادورتايزر نگيمورن" روزنامه " Morning Advertiser به انتقاد و  "مزتاي"  کريه منطق دنيکش نقد به ضمن

 :دھد می دست به ١٨۴٩ سال روز ۴٣ از جالبی آمار ، اعدام از اش جانبداری

 ھا اعدام

 ھا خودکشی و ھا قتل

 تاريخ اسامی

 اسامی

 تاريخ

 چمار ٢٢ سندلس ھانا چمار ٢٠ النيم

 چمار ٢٢ وتنين .جی .ام

 چمار ٢٧ورپوليل در قتل فقره ۴ –سونيگل .جی .ی جه چمار ٢۶ پالی

 اپريل ٢ سستريل در خودکشی و قتلچمار ٢٧ تياسم
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 اپريل ٧ حمام در سم خوردن چمار ٣١ ھوو

  اپريل٨بيلی .ويدبل

 اپريل١٣ رساند قتل به را مادرش وارد .ی جه اپريل ٩ لنديک

 اپريل ١۴ ياردلی اپريل ١٣ تامس سارا

 پريلا ١۴ والدين قتل داکسی،

 اپريل ١٧راکشت فرزندش دو و خودش بيلی .جھی

 اپريل ١٨ اورتن چارلز اپريل ١٨ تيگريف .ی جه

 می ٢ ھولمزدن ليدن اپريل ٢١ راش .ی جه

 ھا قتل نوع زترينيآم شرارت بلکه ھا شی خودکُ  فقط نه انگريب جدول اين کند، می ديتأئ خود "تايمز" که ھمانطور

 در مقاله اين که است رتيح جای .افتد می اتفاق کاران جنايت اعدام از بعد فاصلهبال که ھائی قتل باشد، می ھم

 دھد؛ نمی دست به ھیيتوج يا و ساده ليدل يک حتی پرداخته، آن قيتعم به که ای انهيوحش تئوری ۀدانيالق ۀارائ مورد

 را اصلی که است مشکل اريسب نباشد، ممکن ريغ کلی طور به اگر کند، می مباھات خود تمدن به که جامعه اين در

ً  مجازات .گردد ايجاد بتواند است نظر در اعدام از که انتظاری و عدالت آن مبنای بر که نھاد بنا  عنوان به عموما

 يا و اصالح جھت مرا که داريد حقی چه شما اما .است شده تعريف ديگران ارعاب يا و اصالح برای ای لهيوس

 کاملترين ۀارائ با که است موجود آمار نام به زیيچ - دارد وجود تاريخ اين، بر عالوه .ديکن هيتنب ديگران ارعاب

 از .عکسه ب درست .اصالح نه و شده ارعاب نه مجازات لهيوس به ايدن "ليقاب" زمان از که کنند می ثابت شواھد

 در را انسان أنش که است کانت تئوری آن و دارد وجود مجازات تئوری يک تنھا )انتزاعی(مجرد حق نظر نقطه

 می داده آن به ھگل که خشکی فرمولبندی در خصوص به را اين شناسد، می تيرسم به )تجريدی صورت به(انتزاع

 :گويد می ھگل .ديد توان

 خود حق عنوان به را حق به تجاوز مجرم .باشد می وی خودۀ اراد از ناشی عملی اين .است مجرم حق مجازات"

 را آن خود، مجرم که است حقی ديتأئ جهينت در و است نفی اين نفی مجازات .است حق نفی او جرم .کند می اعالم

 مغلطه فرمولبندی اين در شک بدون ")حق فلسفه -ھگل(.است نموده ليتحم خويشتن بر و داده قرار بانیيپشت مورد

 کند، نگاه قضائی، دستگاه ۀبرد معلول، يک صرف عنوان به مجرم به که اين جای به ھگل چونکه .دارد وجود ای

 به تر قيدق نگاھی با .دھد می ارتقاء نمايد، می نييتع خود را سرنوشتش که آزاد موجود يک تيموقع به را او

 ۀجامع نيقوان به ديگر، ھای نمونه اغلب مثل که است لمانیا سميآل ايده اين اينجا، در که شويم می متوجه ما موضوع

 .شدبخ می یئ عهيماوراءالطب تيقطع کنونی

 فرد که گوناگونی اجتماعی شرايط و طيمح جای به اش، واقعی ھای زهيانگ با فرد جای به که ستين دغلکاری اين آيا

 به را انسان يک اتيخصوص چندين انيم از يکی يعنی –را "آزاد اراده " از انتزاعی گذارند، می فشار تحت را

 متافزيکی انيب جز زیيچ مجرم، خود اراده جهينت مثابه به مجازات تلقی با تئوری اين !ميدھ قرار انسان، خود جای

 مقابل در دندان .چشم مقابل در چشم )نوع ھمان از مجازات ليتحم با تالفی حق( ستين قديمی "قصاص قانون"

 قبال در آن با جامعه که ای لهيوس جز ستين زیيچ مجازات آنکه، کنده پوست و صاف .خون مقابل در خون .دندان

 چه اين اما، .کند می دفاع خود از شروط، و شرط اين صفات از صرفنظر خود، اتیيح شروط از خلفت و تخطی

 طريق از را خود گری وحشی و شناسد نمی خود از دفاع برای جالد از بھتر ای لهيوس که است ای جامعه نوع

 زند؟ می جار یابد قانونی مثابه به نامد، می "عالم ھای روزنامه آمد سر" را خود که ای روزنامه
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 :گويد می خود ۀعالمان و عالی اثر در کوتله، آ، آقای

ً  وحشتناک طور به ما"  یم .ميکن می صرف ...و اعدام سکوھای ھا، چال اهيس زندانھا، برای را ای بودجه منظما

ً  توان،  به را دستشان اانسانھ از تعدادی چه که داد نظر م،يکن می نیيب شيپ را ولد و زاد که بیيترت ھمان به تقريبا

 خواھند افکنده زندان به تعداد چه داشت، خواھد وجود جاعل تعداد چه کرد، خواھند آغشته ديگر ھای انسان خون

 ".شد

ً  کوتله آقای و  تعداد فقط نه شد، چاپ ١٨٢٩ سال در که جرم احتماالت از جمعبندی در آوری رتيح تيقطع با واقعا

 اسیيس خاص سساتؤم نه که، امر اين .نمود نیيب شيپ را فرانسه در ١٨٣٠ سال در گوناگون ھای جرم انواع بلکه

 جنايت از نیيانگيم ۀآورند وجوده ب بورژوائی، مدرنۀ جامع موجود یئ پايه شرايط کلی طور به بلکه کشور يک در

 شاھدهم است، ديده هيتھ١٨٢٢در توان می را آن که است موضوعی باشد، می ملی ۀمحدود در جامعه از بخشی در

 را ١٠٠ رقم فرانسه و امريکا در شده٢۴ سال برای کوتله که جدولی - محکوم نيمجرم با رابطه در ما .نمود

 .ميکن می مالحظه

 سن

 ايالدلفيف

 فرانسه

 ١٩ سال ٢١ زير ١٩

 ۴۴ سال ٣٠ تا ٢١ ٣۵

 ٢٣ سال ۴٠ تا ٣٠ ٢٣

 ١۴ سال ۴٠ باالی ٢٣

 کل مجموع

١٠٠ ١٠٠ 

 انيب مادی پديده يک در را روالی و نظم ھا آن انواع چه و تعداد چه شوند، می شاھدهم باالئی زانيم در جرايم اگر

 ایيدن) دو اين از يک کدام که داد نظر دقت با است مشکل" کند می اظھار کوتله آقای که طور آن اگر و -کنند می

 می جای به وضع اين منظم العاده فوق تکرار در را خود راتيتأث که ھستند نیيمسبب (اجتماعی ستميس يا و مادی

 اعدام را جنايتکاران از انبوھی که کسی يعنی جالد ستودن و ليتجل جای به که، ندارد ضرورت آيا بنابراين گذارند،

ً يعم شود، باز جا آيند، می وجوده ب که جديدی کاران جنايت برای تا کند می  که ميباش ستمیيس دگرگونی خواستار قا

  .باشد می جامعه در جنايت و جرم تغذيه منبع و منشاء

 ايران خلق ئیفدا چريکھای ارگان ، ئیفدا اميپ : از نقل به

 ١٣٨۴ ]عقرب[ماه آبان ، ٧٨ ۀشمار

 بار نياول و شده نوشته لندن در ١٨۵٣ جنوری ٢٨ در مارکس کارل توسط زير ۀمقال - در سال ھمان بروریف ١٨

 تريبون ديلی ويورکين" روزنامه " New-York Daily Tribune .است دهيرس چاپ به١٧ تاريخ در

 


