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 Ideological مسايل ايدولوژيک

  
  بھرام رحمانی 

 ٢٠١٣ نومبر ١٧

   ما،ۀجای بسياری از روشنفکران و ھنرمندان جامع

 ! در مبارزه عليه اعدام خالی است
  )بخش دوم(

 مجرمين سوزاندن، غرق کردن، زنده جوشاندن در ديگ، ۀ اروپا، متداول ترين جرايم درباردر قرن شانزدھم و ھفدھم 

اعدام ھا در مالء عام و صبح زود انجام می شد . بود.. زنده به گور کردن، قطع کردن گوش، بينی، دست و سنگسار و

سفانه اعدام در مالء أ که متئیتا جا. بود کنونی ايران، به نوعی به تفريح ھای خيابانی مردم تبديل شده ۀکه ھمانند جامع

  .عام، بخش مھمی از فرھنگ عمومی جامعه شده بود

 آن دوران، از جمله در فرانسه، اشراف با شمشير گردن زده می شدند و گروه ھای فقير جامعه به ئیطبق قوانين جزا

نده يا زنده زنده در ديگ ھا جوشانده و به طور مثال آنان حلق آويز يا سوزا. شيوه ھای زجرآور ديگری اعدام می شدند

طبق متون مقدس بخشی از گناھان مجرمين تنھا در حين مجازات و با رنج کشيدن . يا بر روی چرخه چندتکه می شدند

  . گناھان خود را می دادندۀھنگام مرگ بخشوده می شد و آن ھا بايستی با رنج خود تقاص و کفار

وی، در پی انتقاد به قدرت مطلق پادشاه و کليسا به زندان در باستيل . اميده می شودقرن ھيجدھم در فرانسه، قرن ولتر ن

را نوشت و درآن » اديپ«او در مدت يازده ماھی که در حبس به سر برد اولين اثر تراژدی خود به نام . محکوم شد

نمايش درآمد که با موفقيت زيادی  در پاريس به ١٧١٨اين نمايشنامه در سال . انتقاد از پادشاه و کليسا را تکرار کرد

اين . ، بار ديگر دستگير شد ولی اين بار حکم مجازات او دو سال تبعيد به انگلستان بود١٧٢۶ولتر در سال . ھمراه بود

  .  ايجاد کردئیتبعيد برای ولتر موقعيتی استثنا

 ۀفكار نوين و آثار علمی به عرصبا وارد شدن جنبش ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی و ھم چنين فلسفی و انتشار ا

 عقايد بين دو گرايش موافق و مخالف ۀ سياسی و اجتماعی و فرھنگی در قرن ھجدھم را می توان آغاز مقابلۀمبارز

ھر چند برخی از فالسفه و دانشمندان قرن ھجدھم وجود كيفر اعدام را نفی نكردند اما ضمن انتقاد از . اعدام دانست

نتسكيو اين مجازات را وبرای مثال، م.  و شكنجه ھا، در جھت محدود کردن آن تالش کرده انداعمال مجازات ھای خشن

ژان ژاك روسو، . سف می کردأبرای جامعه الزم می دانست، اما با شقاوت و بی رحمی نسبت به محكوم، ابراز ت

معه حسب قرارداد اجتماعی، اختيار  او، افراد جاۀبه عقيد. خود توجيه می كند» قرارداد اجتماعی«مجازات اعدام را در 

 اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و ۀجان خود را به دولت كه نمايند

برای اين كه قربانی جنايت كار واقع شوند، رضايت داده «. حفظ جان آنان در قبال خطرھای ناشی از ديگران شده است

ھر كژ رفتاری كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات …  خود دست به جنايت بزنند، كشته شونداند در صورتی كه
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اما با اين وجود روسو، مجازات اعدام را آخرين » ارتكابی، ياغی و خائن به مملكت محسوب می شود و بايد اعدام گردد

 گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت، بھتر راه حل در مورد بزھكاران می داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از

  .است حتی االمكان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود

   از ايتاليا رساله ای را در نقد قانون مجازات مرگ نوشت که بعدھا» سزار بکاريا«در قرن ھفده، فيلسوف جوانی به نام 

پاريس که . ريا، در سراسر اروپا ترجمه و منتشر گرديد بکاۀرسال. ياد شد» انقالبی در حقوق کيفری«از آن به عنوان 

انديشه ھای بکاريا . مرکز برخورد روشنفکران و فيلسوفان قبل از انقالب بود، ميزبان اين حقوقدان و فيلسوف جوان شد

  .پيرامون نقد قوانين کيفری، فرانسه را در تب جدال فلسفی و حقوقی پيرامون اصالح قوانين کيفری فرو برد

، ١٧۶۴در » بررسی جرايم و مجازات ھا «اريا، نخستين بانی حقوق جزا در قرن ھجدھم بود كه با انتشار كتاب بك

مجازات اعدام بايد لغو « بكاريا، ۀبه عقيد.  مجازات اعدام و لزوم حذف آن اختصاص دادۀفصلی از آن را به بحث دربار

به . رتكاب جرم به مراتب بيش تر از مجازات اعدام است مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيری از اتأثيرشود، زيرا 

عالوه اين مجازات، قابل جبران نيست و در صورتی كه اشتباھی در محاكمه روی داده باشد و تعديلی در مجازات الزم 

  ».آيد، با اجرای مجازات اعدام اين امر غير ممكن می گردد

 گذاشت به طوری که اين مجازات تأثيرر در حقوق جزای ايتاليا نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام، نخستين با

  .اما بعدھا دوباره اعدام در اين کشور از سر گفته شد.  تا مدتی در اين كشور لغو شد١٧٨۶در سال 

 بكاريا و سپس عقايد متفكرانی چون ويكتورھوگو، در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و مخالفت ۀاما نظري

ھا و كيفرشناسان طرفدار اين مجازات، سبب شد كه تا قبل از قرن بيستم آن چنان نفوذ و موقعيتی در جھان پيدا حکومت 

  .نكردند

بکاريا، معتقد است که مجازات می بايستی باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگيری از ھرگونه به ھيجان آمدن 

 باعث از بين رت باقی بماند و اگر از اين مرز بيرون رود مطمئناً و کيفرھا بايد در مرز ضرو. احساسات آن جامعه باشد

  . مجازات بايد کم ترين اثر درد را بر جسم بزھکار بر جای گذارد. رفتن سعادت عمومی می شود

بکاريا، خالف پيشينيان خود اعمال تدابير امنيتی را سودمندتر از مجازات می دانست و آن را وسيله ای برای جلوگيری 

به عبارت . شرارت در آينده عنوان می کرد تا بدين ترتيب مجرم پس از ارتکاب جرم اول مرتکب جرايم ديگر نشوداز 

يک شرط مھم . ديگر، حاکميت بايد به وظايف خود طوری عمل کند که عامل ھيچ کمبود و بزھکاری در جامعه نشود

اين امر ثابت می کند که منظور . اجتماعی است بسياری از آسيب ھای ۀزيرا فقر سرچشم.  در جامعه استئیفقرزدا

  . مجازات، حمايت از منافع اجتماعی شھروندان استئینھا

 اين يقيناً . انسان ھا چه حقی برای خود قائلند که سر از بدن ھم نوع خود جدا کنند«: بکاريا، اين پرسش را مطرح می کند

ترين سھم از آزادی ھر يک از افراد قوانين تنھا مجموع کم. ستوار استحق حقی نيست که حاکميت و قوانين بر آن پايه ا

 ۀکيست که ھميشه بخواھد اختيار تصميم گيری دربار.  افراد پديد آمده استۀ ھمگان است که از الحاق ارادۀو مظھر اراد

ت يعنی ترين نعماادی ھر کس ممکن است گذشت از بزرگترين گذشت از آز را به ساير انسان ھا بسپارد؟ کممرگ خود

حيات را در بر داشته باشد و اگر چنين است چگونه بايد اين اصل را با اصل ديگری که به موجب آن انسان اختيار 

  حيات خود را ندارد آشتی داد؟ۀگسيختن رشت

دام حق پس چنين اختياری بايد داشته باشد تا بتواند اين حق را به ديگری و يا به تمام جامعه واگذار کند بنابراين کيفر اع

 » .جنگ ملتی است عليه يک شھروند و ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخيص می دھد. نيست
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الزم به ذکر است که در آن دوران، اقدام به خودکشی جرم تلقی می گشت و بکاريا مطرح می کند زمانی که فرد حق 

داد اجتماعی به جامعه بدھد که در صورت ندارد دست به خودکشی زند پس چگونه می تواند اين اختيار را ضمن قرار

  .تخطی وی از قوانين اين قرارداد او را به مجازات اعدام محکوم نمايد

، پادشاه ١٧٨١در سال .  آغاز گشت و تا به امروز ادامه دارد١٨در غرب، تاريخ مبارزه براى لغو حکم اعدام در قرن 

، Voltaire» ولتر« و Beccaria» بکاريا«شنفکرانى چون اتريش، در اثر مبارزات سياسی و اجتماعی و فرھنگی رو

 در ايتاليا، قوانين مدنى Toscane» توسکان«، برادر او، حاکم ١٧٨۶در سال . حکم اعدام را براى اولين بار لغو کرد

  . گذاشتءدانست، به اجرا را که مبناى مجازات را اصالح مجرم و بازگشت او به زندگى عادى مى 

 در نامه ای به يکی از   فرانسه و تالش برای اصالح آن،ئیروه معروف به ولتر، در انتقاد به حقوق جزافرانسوا ماری آ

  ».عدم تناسب بين جرم و مجازات در قوانين کيفری فرانسه را بايد بربريت خواند«: دوستانش، چنين می نويسد

ثرترين شخصيت ھای دوران ؤو مين وی، يکی از معروف تر.  در پاريس چشم به جھان گشود١۶٩۴ولتر، در سال 

وی، به دنبال انتقاد به قدرت مطلق پادشاه و کليسا، در زندان معروف . روشنگری اروپا، قبل از انقالب فرانسه است

را نوشت و » اديپ«وی، در مدت يازده ماھی که در حبس به سر برد اولين نمايشنامه خود به نام . باستيل، زندانی شد

 در پاريس، به نمايش در آمد که با موفقيت ١٧١٨اين نمايشنامه در سال . پادشاه و کليسا را تکرار کرددر آن انتقاد از 

، بار ديگر دستگير شد و به مدت دو سال دو سال به تبعيد، به انگلستان فرستاده ١٧٢۶ولتر در سال . زيادی ھمراه بود

 فضای روشنفکری انگلستان قرار گرفت و تأثير شديدا تحت او.  ايجاد کردئیاين تبعيد برای ولتر، موقعيتی استثنا. شد

ی چون جان شنفکروی، با آثار افراد رو.  و سيستم پارلمانی انگلستان قرار گرفتئی آزادی بيان، تکثر گراتأثيرتحت 

آشنا شد و در آثار آنان توضيح و تعريفی جديد از جھان بدون ) ١۶۴٣-١٧٢٧(و اسحاق نيوتن ) ١۶٣٢-١٧٠۴(الک 

، به فرانسه باز گشت و انديشه ھای خود را در اثری به نام نامه ھای ١٧٢٨ولتر در سال . قش خدا و کليسا را ديدن

  . که از اين به بعد در تمامی آثار او قابل مشاھده استئیانديشه ھا. به نگارش در آورد ) نامه ھای انگليسی(فلسفی 

 و بردباری و مدارا دفاع می کند و از سوی ديگر، عليه استبداد وی در آثار نظری و ادبی خود، از يک طرف از آزادی

  .حاکميت، خرافات و تعصبات دينی به مبارزه برمی خيزد

او تسلط انديشه و آموزه .  استبداد، نابرابری، بی عدالتی و جنگ را در آموزه ھای کليسای کاتوليک می بيندۀولتر، ريش

ا دليل اصلی آزار و تعقيب روشنفکران و آزاد انديشان، سانسور و ھای مذھب مسيحيت و کليسای کاتوليک روم ر

 می داند و به اين نتيجه می رسد که ايجاد نظم و ئی با مضامين روشنگری و خطاھای قضائیممنوع کردن کتاب ھا

  . کليسا و حکومت امکان پذيراستئیعدالت واقعی در جامعه، تنھا از طريق جدا

وی، با نوشتن . می نويسد» جرائم و مجازات«در باب » سزار بکاريا« کتاب ۀبار، تفسيری در١٧۶۶ولتر در سال 

که توجه دولت مردان ولتر، تالش می کرد .  آن دوران فرانسه معرفی می کندۀ بکاريا، آن را به جامعۀتفسيری بر رسال

 لحاظ تاريخی، جوامعی را که وی به . تر به اھميت نقش مدارا و برقراری نظم و امنيت اجتماعی جلب کندرا ھر چه بيش

: ولتر، گفته است. به چندين خدا اعتقاد داشتند بردبارتر از ساير جوامعی می دانست که تنھا به يک خدا باور دارند

  ».ديادی بود که به اولين ابله رسين روحانی جھان اولين شياول«

 سؤال چون قانون و طرح ئی شد و موضوع ھااز مرگ ولتر به بعد، کم کم ادبيات به سمت سياست ھای اجتماعی متمايل

 رفتن قانون اساسی از جمله سؤالھای اساسی از آن، بحث رفرم در ساختارھای سياسی و اجتماعی و ھم چنين زير 

سوق  جديدی از انقالب ۀگسترش اين مبارزه، فرانسه را به سوی مرحل.  مورد توجه فيلسوفان قرار گرفتئیقانون جزا

  . در گذشت١٧٧٨ی ولتر، در سی م. داد
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، که بعدھا خود Robespierre» روبسپير«اى از نمايندگان مجلس، از جمله  ، عده١٧٩١پس از انقالب فرانسه در سال 

ى مجلس گذاشتند أ اى براى لغو حکم اعدام به ر حکم اعدام شمار بسيارى از ھم رزم ھاى سابقش را امضاء کرد، اليحه

  . وردند و تنھا لغو شکنجه به تصويب رسيداما شکست خ

ھم زمان با ولتر، دو فيلسوف ديگر، يعنی ژان ژاک روسو و مونتسکيو نيز در فرانسه به فعاليت ھای نظری مشغول  

وی، معتقد . در کتاب قرارداد اجتماعی خود، مجازات مرگ را توجيه می کند) ١٧١٢-١٧٧٨(ژان ژاک روسو . بودند

ک قرارداد اجتماعی حفظ امنيت اجتماعی و شھروند خود است، بايد برای حفظ آن از ھر وسيله ای است که اگر ھدف ي

  .استفاده کرد

 در کتاب روح القوانين خود، معتقد بود ھر گاه که يک شھروند به امنيت ١٧۴٨در سال ) ١۶٨٩-١٧۵۵(مونتسکيو 

  . ت مرگ اسۀاجتماعی صدمه زده و يا منجر به مرگ انسانی شود، شايست

موضوعاتی از جمله نقد کليسا، . روشنگری با تکيه بر نقد صريح دين تا ھنگام مرگ ولتر در فرانسه ادامه پيدا کرد

  .انجيل و انتقاد از روحانيون، اساس ادبيات فلسفی و ادبی آن زمان را تشکيل می داد

. مجلس فرانسه تبديل شده بود، بحث مجازات اعدام، حتا به يکی از مھم ترين مباحث و جدل ھای ١٧٩١در سال 

وی، . ، در مجمع ملی استدالل ھای خود را در مخالفت با مجازات مرگ ارائه داد)١٧۵٨-١٧٩۴(ماکسيميليان روبسپير 

وی، اعالم کرد که مجازات مرگ، نژاد انسانی را به . اين نوع مجازات را نه تنھا بی فايده، بلکه غيرعادالنه ناميد

نينی که در آن مجازات مرگ در نظر گفته شده است، متن آن را نه با جوھر که با خون نوشته قوا. زنجير کشيده است

  ».يک فاتح که اسير خود را می کشد بربر است نه فاتح«: او فرياد می زند. اند

اتی را در تغييرمنجر نشد، اما ) اعدام(، اگر چه به لغو مجازات مرگ ١٧٩١بحث ھا و جدل ھای مجمع ملی در سال 

، مجمع ملی با اکثريت آراء استفاده از گيوتين برای ١٩٧٢ چدر مار.  اجرای مجازات اعدام به ھمراه د اشتۀنحو

 ١٧٩٢ اپريل ٢۵که در » پلتير«اولين اعدام با گيوتين برای راھزنی به نام . اجرای مجازات مرگ را به تصويب رسانيد

 عکس اشکال پيشين مجازات مرگ که هب. ت فراوانی جمع شدندبرای ديدن آن جمعي.  شدءدر مالء عام انجام شد، اجرا

اين درست خالف انتظار .  مجرم بود، اين بار روند اعدام خيلی سريع انجام شدۀ طوالنی و ھمراه با شکنجۀيک پروس

 دقيقاً اين .  طوالنی از اجرای حکم اعدام گرد ھم آمده بودندۀمردمی بود که با ھيجان و اشتياق برای تماشای يک صحن

يعنی پايان بخشيدن به آن صحنه ھای زجرآور و غيرانسانی که به يک . ھمان امری بود که دکتر گيوتين دنبال می کرد

چرا که . اتی را انسانی کردن مجازات مرگ اعالم کردتغييردکتر گيوتين، چنين . مراسم و جشن مردمی تبديل شده بود

  .گام مرگ به حداقل می رسيد گيوتين رنج انسانی به ھنۀوسيله با اعدام ب

از اين زمان به بعد اشکال متفاوت مجازات مرگ به زدن گردن توسط گيوتين برای تمام مجرمين با پايگاه ھای  

شکنجه برای گرفتن اعتراف نيز تا حد زيادی محدود  مھم تر اين که .  پيدا کردتغيير -  فقير و غنی-اجتماعی متفاوت 

  .شد

.  به نام گيوتين نام گذاری شد، طرح دستگاه مرگ گيوتين را ارائه داد که بعدھاگيوتين  وئيسپزشکی به نام آنتوان ل

ه دکتر گيوتين بر روش گردن زدن اين بود که از شکنجه در اشکال متنوع مجازات مرگ جلوگيری کند و مدت يجتو

کيد او بر أ به خاطر در خواست و تماالً احت. اجرای مجازات مرگ را کوتاه و بدينوسيله رنج انسانی را به حداقل برساند

به نام او ناميده  اين روش، که به مرگ سريع مجرم منجر می شد و از زجر کشيدن او جلوگيری می کرد، اين دستگاه 

  .شد
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 می نويسد؛ کريستف کلمب نتوانست اسم خود را به کشفی که کرده بود گره بزند و دکتر ١٨٣٠ويکتور ھوگو، در سال 

او .  نام دستگاه اعدام بی نتيجه ماندتغييرتالش بسيار گيوتين برای . انست نام خود را از اين اختراع جدا کندگيوتين نتو

  . دادتغييرولی آن چه که بر سر زبان ھا افتاده بود را نمی توان  نامه به حکومت وقت و مجلس نوشت، 

 بسياری از آنان در نھايت يا  .اخته نشوندجالدان ھنگام اجرای وظيفه ھميشه صورت خود را می پوشاندند که شن

  . خودکشی می کردند و يا به بيماری ھای روانی دچار می شدند

فقر و گرسنگی ھمه جا گسترده شده بود . رو بوده فرانسه در آن دوران، با يک بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی روب

ماعی با ريخت و پاش ھای دربار  اقتصادی و اجتنابسامانی ھای. و قيمت نان روز به روز افزايش پيدا می کرد

 شده، شکست خورده بود و انتقاد از سيستم سياسی و قدرت ءاصالحات اجتماعی و اقتصادی اجرا. خوانی نداشتھم

موج تظاھرات عليه پادشاه، پاريس را فرا گرفت و تظاھرات به خشونت . مطلق پادشاه روز به روز شدت می يافت

 ۀوسيله لوئی شانزدھم، چند ماه بعد از قانونی شدن اجرای اعدام ب. ت به عزل پادشاه از سلطنت انجاميدد که در نھايئيگرا

  . گيوتين، دستگير شد

وی .  شديدترين مجازات را برای شاه خواستار شد١٧٩٢مبر ، در سخنرانی خود در سوم دس)١٧۵٨-١٧٩۴(روبسپير 

 ۀلغو آن داشت، اين بار اعدام پادشاه را به عنوان شرطی برای آيندکيد بر أکه خود از مخالفان مجازات مرگ بود و ت

او که اعتقاد داشت مجازات مرگ نژاد انسانی را به زنجير کشيده است و متن . جمھوری و انقالب در خواست کرد

د می رانی خواين زمان در سخنقانونی که مجازات مرگ را مجاز می کند متنی است که با خون نوشته شده است، در 

  ».سفانه بايد از اين واقعيت تلخ بگويم که لودويگ بايد بميرد تا سرزمين پدری زنده بماندأمت«گويد که، 

مارکی دو . ، مخالف مجازات مرگ برای پادشاه بود)١٧۴٣-١٧٩۴(در مقابل روبسپير، مارکی دو کوندورسه 

وی، تنھا فيلسوف معاصر خود بود که برای . دکوندورسه رياضيدان، فيلسوف و روشنگر فرانسوی در انقالب فرانسه بو

 خود استوار ماند و در تمامی مراحل مجمع ملی ۀوی بر اين عقيد. لغو کامل مجازات مرگ در فرانسه، مبارزه می کرد

مجازات خيانت به کشور مرگ «:  شانزدھم می گويدئیوی، در مخالفت با مجازات مرگ برای لو. از اين ايده دفاع کرد

  » .ی مثبت نخواھم دادألذا به آن ر. سفانه اين مجازات، مخالف اصول اخالقی من استأ متاست، اما

: وی، می نويسد.  مھمی برای پيشرفت تمدن بشری می دانستۀمارکی دو کوندورسه، لغو مجازات اعدام را مشخص

که بتوان او را بدون من ھميشه مجازات مرگ را ناعادالنه می دانم، به خصوص وقتی که برای مجرمی صادر شود «

  » .خطر برای جامعه و دولت در زندان نگاه داشت

وی در مقابل روبسپير، استدالل می کرد که اعدام يک انسان آن ھم يک پادشاه بدون تاج و تخت نبايد به از دست رفتن 

ثری است که ؤمغو مجازات مرگ يکی از ابزارھای وی، بر اين عقيده بود که ل. جايگاه واقعی يک دولت منجر شود

پادشاه محکوم به مرگ شد و اجرای اعدام . مبارزات و تالش ھای کندورسه، بی نتيجه ماند. بشر را به کمال می رساند

، روبسپير ١٧٩۴ جوالیسال بعد در .  درآمدء در ميدان معروف به انقالب به اجرا١٧٩٣ جنوری ٢١با گيوتين در 

  .ا به بند کشيده، گرفتار و گردن زده شدخود نيز به ھمان زنجيری که نژاد انسانی ر

آخرين روز يک «نويسنده و شاعر بزرگ قرن نوزدھم فرانسه، در رمانی به نام ) ١٨٠٢-١٨٨۵(ويکتور ھوگو 

 را که انقالبيون ئیتنھا جا«که روزھای آخر عمر يک محکوم به مرگ را تشريح می کند، می نويسد که » محکوم

  » .کو ھای اعدام بودفرانسه ويران نکردند، ھمانا س

. تری در قالب ترور ادامه يافتدر وسعت بيشسفانه انقالب فرانسه نه تنھا مجازات مرگ را لغو نکرد، بلکه اعدام أمت

ی نو و  ايده ھا و انديشه ھائیتاريخ فرانسه، از يک سو شاھد تاريخی خونين است و از سوی ديگر شاھد شکوفا

  . فلسفی و حقوقی استروشنگرانه در حوزه ھای اجتماعی و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 برای فردی به ١٩٧٧مبر گيوتين در دھم دسآخرين حکم اعدام توسط .  استفاده می شد١٩٨١گيوتين در فرانسه تا سال 

متولد تونس به دليل تجاوز، قتل و دست داشتن در فروش زنان برای روسپی گری ) ١٩۴٩-١٩٧٧(» حميد جندوبی«نام 

در نھايت اعدام در فرانسه در سال . ی بود که در اروپای غربی با گيوتين اعدام شداو، آخرين فرد.  گذاشته شدءبه اجرا

  . به طور رسمی از اصول قانون اساسی فرانسه شد٢٠٠٧ لغو و در سال ١٩٨١

شاھد جنايات زيادى در «: ، پس از آن که در شھر پاريس، شاھد اعدامى در مالء عام بود، نوشتTolstoiتولستوى 

يافتم که  کردند، اين قدر غيرقابل تحمل نمى  قاز بوده ام، اما اگر در حضورم انسانى را تکه پاره مى جنگ و يا در قف

آن جا اراده ھمراه تفکر نبود، حرکت پر ھيجان انسان . کشتن آنى يک انسان سرزنده و تنومند، با اندامى زيبا و مجھز

ى حکم اعدام است و در آن ھيچ گونه بزرگى وجود بود اما اين جا، آرامش و راحتى به حد شيک و پيکى در اجرا

  » .ندارد

 به بعد انسان ھای بسياری به گيوتين سپرده شدند و ميدان انقالب در پاريس مرکز مشخصی برای اجرای ١٧٩٢از سال 

 گيوتين ، نوبت به اعدام انقالبيون رسيد و مھم ترين و با نفوذترين آن ھا به دست١٧٩۴تا اين که در سال . گيوتين شد

، يکی از رھبران انقالب فرانسه با عده ای از يارانش در »ژرژ ژاک دانتون« ھمان سال اپريلدر پنجم . سپرده شدند

نزديک به سه   -  در ميدان کنکورد فعلی-به حدس تاريخ نگاران در اين دوران در پاريس . مالء عام گردن زده شدند

  . نفر گردن زده شده اندھزار نفر و در کل فرانسه نزديک به چھل ھزار

اصالح قوانين کيفری انگلستان با نام ساموئل روملی . شھر لندن در قرن ھيجدھم، به شھر اعدام و دار معروف بود

در . و بکاريا بود) ١٧٠٩-١٧٨۴( کار فکری ساموئل جانسون ۀکار نظری او ادام. ، تداعی می شود)١٧۵٧-١٨١٢(

ن لغو مجازات مرگ در ا، يکی از مدافع)١٧۴۴-١٨١١(النوس ستمدار يووھمين زمان نويسنده و حقوق دان و سيا

  .اسپانيا، به فعاليت ھای گسترده ای دست زده است

ى، ئ ھا جلسهى ئ مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرفداران الغاى مجازات اعدام با برپا١٩۵٧در انگلستان، تا سال 

م قتل عمد، ي، دولت با تقس١٩۵٧كه در سال  ن يد قرار دادند تا ايفشار شدرا از دولت خواسته و دولت را تحت  الغاى آن 

موران انتظامى و قتل عمدى أكى از ميا قتل ي كند، مثل قتل با سالح گرم  د مىيبه قتل عمدى كه سالمت عمومى را تھد

 اعدام خارج و اولى را له سم، كه قسم دوم را از تحت مجازاتيكند، مثل قتل به وس د نمى يكه سالمت عمومى را تھد

- ٨ھا بر فشار خود بر دولت افزودند تا در تاريخ   را قانع نكرد و آن ءن مطلب طرفداران الغايتحت آن قرار داد، ولى ا

لغو كرد كه پنج سال »  سبب قتل عمد قانون الغاى مجازات اعدام به «ۀلي مجازات اعدام را به وس، دولت كالً ١٩۶۵-١١

  .، آن را معتبر دانست١٩٧٠-٠٧- ٣١خ يندگان در تاري مجلس نمااعتبار داشت و مجددا

  ٢٠١٣  نومبر شانزدھم– ]عقرب [شنبه بيست و پنجم آبان

  .ادامه دارد

 

 


