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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠۴
  

  جای بسياری از روشنفکران و ھنرمندان جامعه ما،
 ! در مبارزه عليه اعدام خالی است

  )بخش سوم(
  

 ١٩۶٠ در الجزاير به دنيا آمد و در سال ١٩١٣نويسنده و فيلسوف فرانسوی، در سال ، Albert Camusآلبرت کامو 

وی در جوانی، بعد از .  بود١٩۵٧ نوبل ادبيات در سال ۀوی، برنده جايز.  اتوموبيل درگذشتۀدر فرانسه، در يک سانح

 کامو، از خانواده ای کارگری .اين که به بيماری سل دچار شد، از ورزش، يعنی سرگرمی مورد عالقه اش دست کشيد

ستالينيسم و سوسياليسم موجود، با ولی به دليل انتقاد از . انسه شدبرخاسته بود و حدود سه سال عضو حزب کمونيست فر

 دانشگاھی اش ۀ فلسفه پرداخت و پايان نامۀوی، در الجزاير به تحصيل رشت. مخالفت ھم فکران دوران خود مواجه شد

 چون ھنرپيشگی، ويراستاری و ئیکامو، پيش از نويسندگی به شغل ھا. نوشت» طونيان و مسيحيتنوافال«را پيرامون 

وی در زمان جنگ جھانی دوم، عضو شورای ملی مقاومت فرانسه عليه اشغال گران . روزنامه نگاری پرداخته بود

ثير أبعد از پايان جنگ جھانی دوم تآثار کامو، . وی، سال ھا عليه حکم اعدام نيز دست به فعاليت زد. لمانی بودانازی 

  .بزرگی روی روشنفکران و نويسندگان به خصوص فرانسوی، از خود به جا گذاشت

. بدون بى گناھى مطلق، قاضى واال وجود ندارد«: نويسد ، مى » حکم اعدامۀتفکرى دربار«کامو، در کتابش به نام 

زندگى . تنھا قلب ھاى کم و بيش محروم از عدل وجود دارندعادل وجود ندارد، ...  ايم ھمگى در زندگى خود بدى کرده

ايم  ى که در دنيا انجام داده ئد کمى خوبى اضافه کنيم تا بدی ھا دھد از آن آگاه شويم و به اعمال خو کردن به ما اجازه مى

بدترين . ن آناين حق زندگى که مصادف با اقبال جبران است، حق طبيعى ھر انسان است، حتى بدتري. را جبران کند

بدون اين حق، زندگى اخالقى به طور .  گيرند، ھر دو بى نوا و تنھا جنايت کار با پاک ترين قاضى در کنار ھم قرار مى

  ».حتم امکان پذير نيست

کند، ھنوز نتوانسته است کسانى که به قتل   گناھى يا مجرميت را اثبات مى  علمى که مدعى است بى«: کامو، می نويسد

  ».ند را دوباره زنده کندرسا مى 

 از عضويت جامعه محروم و از زندگى ساقط شود زيرا به طور  مطلقاً دگفتن اين که انسانى باي«: آلبرت کامو، می گويد

تواند به آن باور   خوب است، سخنى است که ھيچ عاقلى امروز نمى مطلق بد است به معنى آن ست که جامعه مطلقاً 

  » .داشته باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اما . بايد مقدس باشد  برد، پس دژخيم مى   راه مىااگر اعدام به تقو«: نويسد ، مى Dickens - ليسى، ديکنس  انگۀنويسند

در واقع، به خاطر دارم که .  کنند دھند، مثل وبا از دژخيم فرار مى  اعدام با محکوم دست مى ۀھمان کسانى که پاى جوخ

عکس ه دادند که نان را ب به من ياد مى . او مطرود جامعه بوددر فرانسه، خرافات در مورد دژخيم بر سر زبان ھا و 

  ».کند، تا نان ھاى ديگر را آلوده نسازد نگذارم زيرا نانوا ھمان کار را با نان دژخيم مى 

 که انتظار مرگ ايجاد   روانى را توصيف کردهۀداستايوسکى که خود اعدام مصنوعى را تجربه کرده بود، عمق شکنج

رنج ھا، زخم ھا و دردھاى جسمى، رنج : دھند، مجسم کنيد انسانى را که شکنجه مى «:  نويسد ايوسکى، مىداست. کند مى 

اما اين رنج ھا، بى رحمانه . کشد برند، طورى که تا مرگ، انسان تنھا در جسم خود رنج مى  ھاى روحى را از ياد مى 

 ديگر، در ھمين لحظه، روح از ۀ ديگر، در نيم دقيقۀيق دق١٠ که در ساعتى ديگر، در یآن قطعيت. ترين رنج ھا نيستند

يابد و آن ھم به طور غيرقابل بازگشت، اين قطعيت، آن رنج وحشتناک  رود، زندگى انسانى خاتمه مى  جسم بيرون مى 

 گذارى و صداى فرود آمدن گيوتين را مى   اى است که سر را روى چوب مى از ھمه وحشتناک تر، آن ربع لحظه. است

کسى که شبى توسط . تر از آن جنايت است نھايت وخيم شود، حکم بى نده مى وقتى يک جنايت کار به قتل رسا. شنوى 

در حالى که وقتى به مرگ قطعيت .  کند شود، تا آخرين لحظه، اميد به نجات را حفظ مى دزدانى در جنگلى سر بريده مى 

چه کسى .  شود  کند، از آن محکوم رنج ديده شده گرفته مى  تر مىشود، آن اميد که مرگ را ده بار قابل تحمل داده مى 

 شود با انسان  نه نمى...  سخت، بدون آن که گرفتار ديوانگى شود، را دارد؟ۀگفته است که طبيعت انسان تحمل اين تجرب

بل تحملى  روحى غيرقاۀحکم اعدام شکنجه است، شايد وحشتناک ترين آن، زيرا يک شکنج... اين طور رفتار کرد

  ».است

به طور كلی مشكل و شايد «: ماركس، می گويد. کارل مارکس، بينان گذار سوسياليسم علمی، مخالف اعدام بود

  ».متمدن يافتجامعۀ غيرممكن است كه بتوان دليل موجھی بر عدالت و انصاف و مفيد بودن مجازات اعدام در يك 

 ١٨ -١٧ در لندن نوشته شده و اولين بار در تاريخ ١٨۵٣ وریجن ٢٨، توسط کارل مارکس در »مجازات اعدام «ۀمقال

  . به چاپ رسيده استNew-York Daily Tribune»نيويورک ديلی تريبون «ۀ ھمان سال در روزنامبروریف

 خود وی ۀاين عملی ناشی از اراد. مجازات حق مجرم است«: مارکس در اين مقاله، نقل قول زير را از ھگل می آورد

مجازات نفی اين نفی است و . جرم او نفی حق است. جرم تجاوز به حق را به عنوان حق خود اعالم می کندم. می باشد

 ۀ فلسف-ھگل(» .د حقی است که مجرم خود، آن را مورد پشتيبانی قرار داده و بر خويشتن تحميل نموده استئيأدر نتيجه ت

  )حق

بدون شک در اين فرمول بندی مغلطه ای وجود «:  نويسدمارکس، سپس اين نظر ھگل را مورد نقد قرار می دھد و می

، نگاه کند، او را به ئی دستگاه قضاۀچون که ھگل به جای اين که به مجرم به عنوان صرف يک معلول، برد. دارد

 ما ،با نگاھی دقيق تر به موضوع. ن می نمايد، ارتقاء می دھدييموقعيت يک موجود آزاد که سرنوشتش را خود تع

 کنونی قطعيت ۀلمانی است که مثل اغلب نمونه ھای ديگر، به قوانين جامعای شويم که در اين جا، اين ايده آليسم متوجه م

آيا اين دغل کاری نيست که به جای فرد با انگيزه ھای واقعی اش، به جای محيط و شرايط . ماوراءالطبيعه ای می بخشد

يعنی يکی از ميان چندين  را،»  آزادۀاراد«انتزاعی از اجتماعی گوناگونی که فرد را تحت فشار می گذارند، 

 خود مجرم، ۀ ارادۀ نتيجۀاين تئوری با تلقی مجازات به مثاب! خصوصيات يک انسان را به جای خود انسان، قرار دھيم

چشم در مقابل ) حق تالفی با تحميل مجازات از ھمان نوع(قديمی نيست » قانون قصاص«زيکی  متافچيزی جز بيان

صاف و پوست کنده آن که، مجازات چيزی نيست جز وسيله ای که . خون در مقابل خون. دندان در مقابل دندان. مچش

جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حياتی خود، صرف نظر از صفات اين شرط و شروط، از خود دفاع می 
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رای دفاع از خود نمی شناسد و وحشی گری خود را اما، اين چه نوع جامعه ای است که وسيله ای بھتر از جالد ب. کند

  »می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟ »سر آمد روزنامه ھای عالم«از طريق روزنامه ای که خود را 

ان يدر پا«: ر صعودى آن می نويسدي حركت و سۀنيدر زم» مجازات اعدام«، در كتاب ئی ايتالياۀمارك آنسل، نويسند

ت از حقوق انسانى و حفظ مقام بشرى كه بر اساس لغو مجازات ياى به صورت حما الت بشر دوستانه يجنگ دوم تما

 ۀقى درباري كمى پس از جنگ به بررسى عمۀس به فاصليانجمن پادشاھى انگل. اعدام استوار بود، دوباره ظاھر شد

  .م گيربودر جھانى آن بسيار چشيثأكه انعكاس و ت) ١٩۴٩ - ١٩۵٣(مجازات اعدام پرداخت 

قات يك جلد از تحقيبود،  س شده يسأن كشور تيلمان غربى كه براى اصالح قانون جزاى ااانجمن بزرگ حقوق جزاى 

  )١٩۵٩. ( اعدام اختصاص دادألۀخود را به مس

ن خصوص يى در ائھا ز انجمن يكاى شمالى نيمراھاى متحد  الت يگر، مانند كانادا و بعضى از ايكشورھاى مختلف د

 ۀك شماريكا، موضوع يمرا ھا در اياالت متحد  ن اقداميمجموع ا. نه پرداختندين زميا به بررسى در ايل دادند و يتشك

  .كا قرار گرفتيمرااسى و اجتماعى فرھنگستان ي علوم سۀنامجالب از سال

تر  شيب.  مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص دادۀو، شماريچاپ ژن» س فنىيلوجرم شناسى و پ «ۀن مجلي چن ھم

 ۀ، جلس١٩۵٩در سال . ن زمان الزم دانستندين موضوع توجه كردند و طرح آن را در اي ھاى جرم شناسى به ا مجله

گر ي دنبال آن، مجالس بحث متعددى در كشورھاى د ل شد كه بهيوس، تشكي پانتؤسسۀن باره، در آتن، توسط ميبحثى در ا

  .ديل گرديومون، در فرانسه تشكيه روااز جمل

بررسى وضع كنونى اعدام در كشورھاى «ل، يس شد به محض تشكيسأى كه از طرف شوراى اروپا تئ اروپاۀتيكم

 لغو ۀر است كه دربارين تنھا بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخيا.  كار خود قرار دادۀرا جزء برنام» ىئاروپا

  . ه استمجازات اعدام صورت گرفت

ن يادى است كه در اي ناقص از اقدامات زۀھا چند نمون ن يا«:  نويسد ن مطلب اذعان داشته و مىيمارك آنسل، خود به ا

اد ي اعدام مورد توجه زألۀھا كافى است تا نشان دھد كه امروز مس ن نمونه يرفته است، اما ھمينه صورت پذيزم

  ». افكار عمومى كشورھاى مختلف جھان استۀ و جرم شناسى و مورد عالقءمتخصصان علم جزا

در . ده شدي لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل نيز كشألۀالمللى تا آن حد گسترده شد كه مس ن ياقدامات ب

 ١٣٩۶م شماره ي كار خود، به موجب تصمۀن دوري، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در چھاردھم١٩۵٩مبر ستم نويب

ن مربوط به آن و ي مجازات اعدام و قوانۀاى دربار ادى و اجتماعى سازمان ملل خواست كه مطالعه از شوراى اقتص

 جرم شناسى ۀنيا الغاى مجازات اعدام را در زمي و ءج و آثار ابقاين موضوع به عمل آورد و نتايطرز عمل كشورھا در ا

  .بررسى كند

روشى كه در مورد «، در مورد ١٩۶٠ اپريل ۶ملل در  شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ٧۴٧م شماره يبا تصم

 حقوقى ؤسسۀى مئر بخش جزايوان كشور فرانسه و مديمارك آنسل مستشار د» ش گرفتيد در پي اعدام باألۀ مسۀمطالع

  . كه جالب توجه است، مجازات اعدام مطرح كردۀس گزارشى را درباريقى پاريتطب

 كشورى كه مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ كرده بودند، ۶١، در مقابل افتي انتشار ١٩۶٢ن كتاب كه در سال يدر ا

 عالوه  اند، به ن مجازات را لغو كرده ي و چھار كشور در عمل ا١٩۶١ تا ١٨۶٣ھاى  ن سال يموجب قوان  كشور به ٢۵

 .اند ن مجازات را لغو نموده ي اباً يز تقريپنچ كشور ن

 ھا را وادار به عقب نشينی   اى از سوى جوامع مختلف، حكومت حركت ھمه جانبه دھد كه مبارزات و  ن آمار نشان مىيا

  .کرده اند تا در جھت لغو مجازات اعدام اقدام کنند
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 جھانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جھت ۀگر، جامعين مطالعات و مسائل اجتماعى دي اۀجينت

مربوط به الغاى مجازات اعدام ۀ ن اقدامات گنجاندن مادي اۀد، از جملي آن اعمال نماا محدود ساختنيلغو مجازات اعدام و 

ن مجازات را ي بود كه الغاى ا١٣۴۵ ]قوس[ آذر٢۵ - ١٩۶۶مبر  دس١۶اسى در يالمللى حقوق مدنى و س ن يثاق بيدر م

ن مجازات را لغو نكرده يى كه ائھاى را براى اجراى اعدام در كشورئت ھايد كرده و محدودئيأ كننده تءدر كشورھاى الغا

  .نى كنديب ش ياند، پ

اين مجازات که در حقيقت به معنای .  کند  جھانی حقوق بشر را نقض میۀمجازات اعدام، اصول سوم و پنجم اعالمي

  نقض اينۀو ھم به مثاب) اصل سوم(است » حق زندگی« نقض ۀ ھاست، ھم به منزل  ھا به حکم دولت کشتن قانونی انسان

توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه يا خالف انسانيت و شئون  احدی را نمی «حق است که 

  )اصل پنجم(» .بشری يا موھن باشد

د مى يت شدين حق حماي حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى كرده، از ا١كه در بند  ن يثاق پس از اين مي ا۶ ۀدر ماد

ست، مگر در مورد مھم يز نيى كه مجازات اعدام لغو نشده حكم اعدام جائدر كشورھا«: دارد مى  مقرر ٢كند، در بند  

  »...اتين جنايتر 

ف مجازات يا تخفيھر محكوم به اعدامى حق خواھد داشت كه درخواست عفو «:  کند ن ماده، مقرر مىي ا۴در بند 

 سال و زنان باردار ممنوع شده ١٨تر از  ى اشخاص كمم ارتكابي، اجراى حكم اعدام در مورد جرا۵و در بند » ديبنما

ن ماده، ي ھم۶در بند . ديع نماي كه الغاى مجازات اعدام را در تمامى كشورھاى جھان تسر نيان براى اياست و در پا

ن ي ھاى طرف ا ا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولتير ين ماده براى تاخيك از مقررات ايچ يسازد كه ھ مقرر مى 

  .ستيثاق قابل استناد نيم

می بينيم که سازمان ملل متحد، به طور جدی و کامل با نفس اعدام مخالفت نکرده و در برخی موارد نيز دست حکومت 

  .ھا را در اجرای اين عمل غيرانسانی باز گذاشته است

ھاى اوليه بعد از پيروزى در قرن بيستم، مبارزه براى لغو حکم اعدام جھانى شد و بسياری از کشورھا، در اقدام 

  . انقالبات و تحقق نسبی آزادى، برابری، دمکراسى و عدالت اجتماعی، حکم اعدام را لغو نمودند

، اقدام به »افزايش جرايم بزرگ« كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، برخی با توجيه ئیكشورھا

 لغو شده بود ١٩۴٧اعدام در اتحاد جماھير شوروی كه در سال برای نمونه، مجازات . برقراری مجدد آن کرده اند

  . نسبت به بعضی از جرايم برقرار گرديد١٩۵۴ و ١٩۴٩دوباره در سال ھای 

 اتحاد جماھير شوروی، به موقتی بودن مجازات اعدام تصريح شده است و قانون ١٩٢۴ مصوب سال ئیدر قانون جنا

. انواع مجازات ھا را ذكر نموده است، اسمی از مجازت اعدام نبرده است نيز كه ١٩٢۶بعدی اين كشور، يعنی مورخ 

 قوانين كشور شوروی بدين طريق، اصوالً .  موقتی بودن آن تصريح گرديده استۀ ھمان قانون، جنب٢١ ۀولی در ماد

 جنوری ١٣مان اما طی فر.  داده استئی استثناۀمجازات اعدام را جزء مجازات ھای معمولی قبول نداشته و به آن جنب

  .، برقرار می گردد)خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران( قسمتی از جرايم ۀ قانون اعدام دربار، مجدداً ١٩۵٠

، ديکتاتوری بی سابقه ١٩٢٨ستالين به خصوص از سال . بته پس از مرگ لنين رھبر شوروی، ستالين به قدرت رسيدال

 نه تنھا گرايشات مخالف و حتا منتقد خود را از حزب حاکم پاکسازی کرد، او،. ای را در اين کشور پھناور بر قرار کرد

 شوروی حاکم ۀبلکه با راه انداختن رعب و وحشت، ترور و اعدام، سانسور و سرکوب، ديکتاتوری شديدی را بر جامع

با تعريف و تمجيد از از اين رو، بسياری از نويسندگان يا شوروی را ترک کردند و يا به انزوا کشيده شدند و يا . کرد

  .ستالين به فعاليت ھای خود ادامه دادند
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. ھمين امروز نيز وضعيت آزادی بيان در روسيه، بسيار وخيم تر از گذشته است و حتا روزنامه نگاران ترور می شوند

ز ی ائليس مخفی شوروی پرورش يافته؛ ھم اکنون در سطح جھانی و منطقه وس جمھوری روسيه که در پئيپوتين ر

  .، حمايت می کند...حکومت ھای تروريست و آدم کشی چون حکومت سوريه و حکومت اسالمی ايران و 

 مورد تصويب قانون گذاران آن کشور اً ، مجدد١٩٣٨ لغو شد اما در ١٨۶۴در كشور رومانی، مجازات اعدام در سال 

 آن را بر ، مجدداً ١٩۵٠ولی در سال ، اين مجازات را از قوانين خود حذف نمود ١٩۴١زالند جديد در . قرار گرفت

  . قرار کرد

، کامبوج ١٩٧٩نيکاراگوئه در سال .  بود١٩٧٨اولين اقدام اسپانيا، لغو حکم اعدام توسط رفراندوم قانون اساسى سال 

، ترکيه در ٢٠٠٠ و ساحل عاج در سال ١٩٩٨، آذربايجان در سال ١٩٩٧فريقاى جنوبى، در سال ا، ١٩٨٩در سال 

  .حکم اعدام را لغو کردند، ٢٠٠۴سال 

. اما مدت ھا پيش نخست وزير ترکيه، طرح بازگرداندن مجازات اعدام به اين کشور را برای بررسی مطرح کرده است

در ترکيه، حمايت عمومی گسترده ای برای مجازات اعدام، به ويژه در «توجيه رجب طيب اردوغان، اين است که 

ير ترکيه، گفته است در موارد آدم کشی، اگر الزم باشد، مجازات اعدام بايد نخست وز» .موارد تروريسم، وجود دارد

 حاميان ئیپيماميالدی، در راھاردوغان اين اظھارات را اوايل ماه جاری . برای بررسی، دوباره روی ميز قرار بگيرد

  .حزب خود بيان کرد

 و ١٩٨۴مورد اعدام در اين کشور، در سال آخرين . ، به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرد٢٠٠۴  ترکيه در سال

 به اعدام محکوم شده بود، اما پس از لغو ءک، ابتدا.ک. عبدهللا اوجاالن رھبر پ.ھنگام حکومت نظاميان صورت گرفت

 ۀ ترکيه مجازات اعدام را در اقدامی برای پيوستن به اتحادي.ر پيدا کردييمجازات اعدام در ترکيه، حکم او به حبس ابد تغ

 .وپا لغو کردار

  ٢٠١٣مبر  بيست و يکم نو-  ١٣٩٢ ]عقرب[پنج شنبه سی ام آبان

  .ادامه دارد

 

 


