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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
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 Human rights حقوق بشر

  
  مھران مير اسد: ازبرگردان 
 فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ نومبر ٣٠

   حکم اعدام
   از ديد کارل مارکس

 ١٨۵٣-رک ديلی تريبيونانيوي
  مهمقد

رک ديلی تريبيون به چاپ ا نيويۀ در نشري١٨۵٣ بروری ف١٨  در Capital punishment اين مقاله تحت عنوان

ی ئلوقسمت اول مقاله به موضوع اجرای حکم اعدام پرداخته و قسمت دوم به موضوع ادعاھای جنگی . رسيده است

  .م مينمائيم که ما از آن صرفنظر کرده و فقط قسمت اول را به خواننگان محترم تقدي،بناپارت با انگلستان 

 نوين ۀ و اعدام مجرمين در جامع، خودکشی، مختصر با استناد به آمار موجود در مورد قتلۀمارکس در اين مقال

 حاصل شرايط گذارد که جرم و جنايت عمدتاً  له انگشت میأمسی و تحليل اوضاع و شرايط وقوع جرم بر اين ئبورژوا

 و  ثير معکوس داشته و بر شدت جرم و جنايتأکند بلکه ت ل نمیاجتماعی است و اعدام مجرمين نه تنھا مشکل را ح

  .خشونت می افزايد

   

+++++  

  منتشر کرده است" دار زدن آماتور "  مطالب زير را تحت عنوان جنوری ٢۵تايمز 

 چه خودکشی و چه ،ق آويز ل عام با مواردی از مرگ در اثر حشود که اعدام در مال مرتب در اين کشور بيان می"

 در آمده است به اين منظور که اعدام برای يک جرم مشخص اثر بسيار قوی بر مغز ھای نابالغ و ء به اجرا،فاقیات

  ."گذارد بيمار می

 ،است شفيلد  يک مورد مربوط به يک فرد ديوانه در،از چندين موردی که توسط تايمز به عنوان نمونه بيان شده است

 با حلق آويز کردن به زندگی خودش پايان ،باربر پالگی ھايش در رابطه با اعدامگو با تنی چند از ھم  و که بعد از گفت

  . ساله ای است که او ھم خودش را حلق آويز کرد١۴ ۀمورد ديگر پسر بچ. داد

 آيا ھيچ آدم ،ابراز کند  خواھد حمايت خود را از آن  شمرد در واقع می دکترينی که يکايک اين فاکت ھا را بر می 

 ،شود  که حکم اعدام باعث ارتقائ بسيار باالی عقالنيت اجتماعی می،دھد به مخيله اش راه میرا ن چيزی عاقلی چني

  .آمده است" نشريه پيشرو" ۀ  که در سرمقال،در واقع اين ستايش غير مستقيم از جالد است 

 داده ھای بسيار ،طق خونين تايمزطه با پرستش اعدام و منب تاحدی با طعنه اما با باريک بينی در را،ادورتايزر مرنينگ 

  . ارائه کرده است١٨۴٩ روز در سال ۴٣جالب زير را برای 
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 اعدام قتل يا خودکشی

 نام تاريخ نام تاريخ

 ميالن  مارچ٢٠ حنا صندلز  مارچ٢٢

 پوتی  مارج٢۶ نيوتن  مارچ٢٢

 اسميت  مارچ٢٧  قتل۴گليسون   مارچ٢٧

 ھو  مارچ٣١ قتل و خودکشی در ليستر اپريل ٢

 لنديک اپريل ٩ سم خوری در حمام اپريل ٧

 سارا توماس اپريل ١٣ بيلی اپريل ٨

  گريفيس- جی اپريل ١٨ قتل مادرش. وارد اپريل ١٣

  راش- جی اپريل ٢١ ياردلی اپريل ١۴

   پاريسايد-داکسی اپريل ١۴

   فرزندش٢ قتل خود و -بيلی اپريل ١٧

   اورتن اپريل ١٨

   دانيال  می٢

   

 آن ودرتعقيب ۀ نه تنھا خودکشی، بلکه ھمچنين قتل از نوع بيرحمان،يد می کندأئ ھمانطور که تايمز ت،اين جدول

 يک بحث کوچک يا توجيھی  ا مورد نظرحتۀشگفت آور است که مقال. دھد فصلش اعدام مجرمان را نمايش میبال

    ولی،غير ممکن اگر نه کامالً ،تواند  اين امر می: دھد  نمی ارائه،پيشنھاد شده برای زياده روی در تئوريھای سبعانه  

آن عدالت و يا مصلحت در رابطه با حکم اعدام بتواند  ی برقرار کرد که بر اساس ئار را بسيار مشکل کند تا بنيانھاک

ه ابزار اصالح و ک  به دليل اينمجازات اساساً . کند  در جامعه ای که خيلی ھم به متمدن بودنش افتخار می،بنيادی شود

حاال تو چه حقی داری که مرا مجازات کنی که ديگران اصالح يا متنبه . شود  ارعاب است مورد حمايت واقع می ھم

کند که با  تا به حال اثبات می" قابيل"از زمان   و ھم اسناد کامل فراوان که ،شوند؟ وانگھی ھم تاريخ موجود است 

 مجازات وجو دارد که در   فقط يک تئوری، نظر حقوق انتزاعی ۀاز نقط   . استمجازات جھان اصالح و يا متنبه نشده

دريک فرمول سفت و   به ويژه ، و آن تئوری کانت است اين،آن به کرامت انسان به طور انتزاعی اشاره شده است 

  :ھگل می گويد. شده است سخت توسط ھگل به آن پرداخته 

تجاوز به حق ديگری از جانب مجرم به عنوان حق خودش . خود خواسته   اين عملی است ،مجازات حق مجرم است" 

 که از طريق اعمال ، حق هکيدی بأ ودر نتيجه ت،مجازات نفی اين نفی است. جنايت او نفی حق است. اعالم شده است

  ."تقاضا شده است جنايت توسط خود جانی 

که به  جای اينه  ب،که شخصی چون ھگل یئ آنجا، ندارد اين فرمول وجودۀر ظاھر فريبندھيچ چيزشک برانگيزی د

  .کشد ی باال میأ يک انسان آزاد و صاحب رۀ او را به منزل،بنده عدالت ،نگاه کند جنايتکار به عنوان موضوعی مجرد 

 يک ،نه ھا در ميان انواع گزي،در اينجا درمی يابيم که ايده آليسم المانی ،لهأبيشتر جدی به مس  ،ھرحاله  بیبا نگاھ

نيست که آن به جای يک فرد با انگيزه  توھم آيا اين يک.  واقعی صادر کرده استۀی را برای نظم جامعئفتوای فراسو

 ، آزادی اراده  انتزاع،کنند  با شرايط گوناگون محيط اجتماعی که بر او فشار وارد می،ھای واقعی قرار داده می شود

 جرم خود ۀ مجازات را به عنوان نتيج،اين تئوری! از ميان انواع کيفيات متنوع بشر برای خود بشراست فقط يکی 
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 اعمال -قانون قصاص { است " قصاص"زيکی از قانون مندرس متاف که فقط يک تعبير ،گيرد خواسته در نظر می

به عبارت .  خون در برابر خون،ندان دندان در برابر د،چشم در برابر چشم } وردن ضربه مشابهآمجازات با وارد 

 مجازات چيزی جز يک ابزار برای جامعه نيست که خودش را در مقابل ، و با حذف تمام عبارت پردازی ھا،ساده

ی است که  مدنيۀ اين چه جامع،حال . خواھد باشد  عملکردشان ھر چه می،گسست از شرايط حياتی اش محافظت کند

ی اش را به عنوان قانون ابدی از طريق ئو جانور خو ،شناسد رای دفاع از خودش نمیمور اعدام بأابزاری بھتر از م

  دارد؟ اعالم می "  پيشرو جھانۀنشري"

را با مقررات  نآ وجود دارد که ما  بودجه ای: می گويد)  آنۀحقوق و دانشکد(آقای کتلت دراثر عالی و آموزنده اش 

ی کنيم که چه تعداد ئتوانيم پيشگو  ما حتی می،پردازيم   و داربست ھا می و دار، سياھچالھا، برای زندانھا،وحشتناکی 

 و چه تعداد با مسموميت سروکار خواھند ، چه تعدادجعل سند،افرادی دستشان را به خون ھمنوعانشان آلوده خواھند کرد

قای کتلت با يک آ و.  خيلی نزديک به آن روشی که ممکن است ميزان مرگ و مير ساليانه را پيش بينی کرد،داشت

 ۀ نه تنھا تعداد بلکه حتی ھم، با دقت شگفت آوری  عمالً ، انتشار يافته١٨٢٩حساب احتماالت از جرايمی که در سال 

اين چندان زياد به نھادھای خاص سياسی   .  را پيش بينی کرده است١٨٣٠  انواع جرايم اتفاق افتاده در فرانسه در سال

 که کميت ،مربوط است یئ نوين بورژواۀجامع اساسی يک شرايط ه طور کلی به يک کشوری مربوط نيست بلکه ب

توان در جدول زير که توسط آقای کتلت برای   که می،کند متوسط جرم و جنايت در بخشھای مختلف جامعه توليد می 

ا و فرانسه يافته مريکا که ما برای تعداد يکصد مجرم محکوم شده در   مشاھده نمود، تھيه شده است١٨٢٢-٢٤سالھای 

  :ايم

  

 فرانسه فيالدلفيا سن

 ١٩ ١٩  سال٢١زير 

 ٣٥ ٤٤  سال٣٠ تا ٢١

 ٢٣ ٢٣  سال٤٠ تا ٣٠

 ٢٣ ١٤  سال٤٠باالی 

 ١٠٠ ١٠٠ جمع کل

   

 نظم مربوط به ، بندی ھم در مقدار و ھم در رده،شود   اگر جنايات مشاھده شده دريک مقياس وسيعی نشان داده ،حال

مشکل خواھد بود که تصميم گرفت که کداميک از آن دو  " ،که آقای کتلت بيان کرده است  اگر چنان–يکی زپديده ھای ف

بير آيا يک تد . با نظم حد اکثری آنھم ثر است ؤم درعلل اقدام به چنين اعمالی " )زيکی يا سيستم اجتماعی شرايط ف(

  به جای ستايش از جالد که مجرمان بيشتری را است،  جنايت ۀبرای ايجاد بديلی به جای سيستمی که پرورانند عميق 

  مين نمايد، ضرورت ندارد؟أ برای مجرمان جديد تءاعدام می کند تا فضا

 


