به نقل از  :پيام فداﯾی  ،ارگان چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران
شماره  ،٧٨آبان ماه ١٣٨۴

مقاله زﯾر توسط کارل مارکس در  ٢٨ژانوﯾه  ١٨۵٣در لندن نوشته شده و اولين بار در تارﯾخ ١٨ -١٧فورﯾه ھمان سال در
روزنامه "نيوﯾورک دﯾلی ترﯾبون"  New-York Daily Tribuneبه چاپ رسيده است.
ترجمه از اشرف دھقانی

مجازات اعدام

روزنامه "تاﯾمز" در  ٢۵ژانوﯾه در مطلبی تحت عنوان "دارزدن آماتوری" مالحظات زﯾر را مطرح کرده است:

"اغلب مالحظه شده است که در اﯾن مملکت اعدام در مالء عام ،معموال ً وقوع مواردی از
مرگ از طرﯾق حلق آوﯾز شدن -چه به صورت خود ُکشی و چه تصادفی -را در پشت سر
خود داشته است .و اﯾن نتيجه ای از تأثير شگرفی است که اعدام ﯾک جانی معروف ،به
روی فردی با عقلی ناقص و ﯾا دارای تماﯾالت بيمارگونه ،به جای می گذارد".
از چندﯾن موردی که "تاﯾمز" ،جھت روشن نمودن اﯾن موضوع مطرح کرده است ،ﯾکی مربوط به ﯾک دﯾوانه در
"شفيلد" می باشد که وی پس از صحبت با افراد دﯾوانه دﯾگر در مورد اعدام "باربور" ،با حلق آوﯾز کردن خود
به زندگی خوﯾش پاﯾان داده است .مورد دﯾگر مربوط به ﯾک پسر  ١۴ساله می باشد که او نيز خود را دار زده
است.
دکترﯾن )اصولی( که شمردن ﯾک به ﯾک اﯾن مثال ھا در خدمت آن قرار دارد به گونه ای است که احتماال ً ھيچ
انسان عاقلی آن را حدس نخواھد زد .در اﯾن اصول چيزی کمتر از ستاﯾش جالد و قاﯾل شدن مستقيم مقام
خدائی برای وی وجود ندارد ،در حالی که اعدام نيز به مثابه "عالج نھائی جامعه" مورد تمجيد قرار می گيرد.
اﯾن ،آن چيزی است که در مقاله اصلی روزنامه ای که خود را " سرآمد روزنامه ھا" می نامد ،آمده است.
روزنامه "مورنينگ ادورتاﯾزر"  Morning Advertiserضمن به نقد کشيدن منطق کرﯾه "تاﯾمز" و انتقاد به
جانبداری اش از اعدام  ،آمار جالبی از  ۴٣روز سال  ١٨۴٩به دست می دھد:
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ھمانطور که "تاﯾمز" خود تأئيد می کند ،اﯾن جدول بيانگر نه فقط خود ُکشی ھا بلکه شرارت آميزترﯾن نوع قتل
ھا ھم می باشد ،قتل ھائی که بالفاصله بعد از اعدام جناﯾت کاران اتفاق می افتد .جای حيرت است که
اﯾن مقاله در مورد ارائه القيدانه تئوری وحشيانه ای که به تعميق آن پرداخته ،حتی ﯾک دليل ساده و ﯾا
توجيھی به دست نمی دھد؛ در اﯾن جامعه که به تمدن خود مباھات می کند ،اگر به طور کلی غير ممکن
نباشد ،بسيار مشکل است که اصلی را بنا نھاد که بر مبنای آن عدالت و انتظاری که از اعدام در نظر است
بتواند اﯾجاد گردد .مجازات عموماً به عنوان وسيله ای برای اصالح و ﯾا ارعاب دﯾگران تعرﯾف شده است .اما
شما چه حقی دارﯾد که مرا جھت اصالح و ﯾا ارعاب دﯾگران تنبيه کنيد .عالوه بر اﯾن ،تارﯾخ وجود دارد -چيزی
به نام آمار موجود است که با ارائه کاملترﯾن شواھد ثابت می کنند که از زمان "قابيل" دنيا به وسيله
مجازات نه ارعاب شده و نه اصالح .درست برعکس .از نقطه نظر حق مجرد )انتزاعی( تنھا ﯾک تئوری
مجازات وجود دارد و آن تئوری کانت است که شأن انسان را در انتزاع )به صورت تجرﯾدی( به رسميت می
شناسد ،اﯾن را به خصوص در فرمولبندی خشکی که ھگل به آن داده می توان دﯾد .ھگل می گوﯾد:

"مجازات حق مجرم است .اﯾن عملی ناشی از اراده خود وی می باشد .مجرم تجاوز به
حق را به عنوان حق خود اعالم می کند .جرم او نفی حق است .مجازات نفی اﯾن نفی
است و در نتيجه تأئيد حقی است که مجرم خود ،آن را مورد پشتيبانی قرار داده و بر
خوﯾشتن تحميل نموده است).ھگل -فلسفه حق("
بدون شک در اﯾن فرمولبندی مغلطه ای وجود دارد .چونکه ھگل به جای اﯾن که به مجرم به عنوان صرف ﯾک
معلول ،برده دستگاه قضائی ،نگاه کند ،او را به موقعيت ﯾک موجود آزاد که سرنوشتش را خود تعيين می
نماﯾد ،ارتقاء می دھد .با نگاھی دقيق تر به موضوع ما متوجه می شوﯾم که در اﯾنجا ،اﯾن اﯾده آليسم
آلمانی است که مثل اغلب نمونه ھای دﯾگر ،به قوانين جامعه کنونی قطعيت ماوراءالطبيعه ای می بخشد.
آﯾا اﯾن دغلکاری نيست که به جای فرد با انگيزه ھای واقعی اش ،به جای محيط و شراﯾط اجتماعی
گوناگونی که فرد را تحت فشار می گذارند ،انتزاعی از " اراده آزاد" را– ﯾعنی ﯾکی از ميان چندﯾن خصوصيات
ﯾک انسان را به جای خود انسان ،قرار دھيم! اﯾن تئوری با تلقی مجازات به مثابه نتيجه اراده خود مجرم،
چيزی جز بيان متافيزﯾکی "قانون قصاص" قدﯾمی نيست )حق تالفی با تحميل مجازات از ھمان نوع( چشم
در مقابل چشم .دندان در مقابل دندان .خون در مقابل خون .صاف و پوست کنده آنکه ،مجازات چيزی نيست
جز وسيله ای که جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حياتی خود ،صرفنظر از صفات اﯾن شرط و
شروط ،از خود دفاع می کند .اما ،اﯾن چه نوع جامعه ای است که وسيله ای بھتر از جالد برای دفاع از خود
نمی شناسد و وحشی گری خود را از طرﯾق روزنامه ای که خود را "سر آمد روزنامه ھای عالم" می نامد،
به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟
آقای آ ،کوتله ،در اثر عالی و عالمانه خود می گوﯾد که:

"ما به طور وحشتناک منظماً بودجه ای را برای زندانھا ،سياه چال ھا ،سکوھای اعدام و...
صرف می کنيم .ميتوان ،تقرﯾباً به ھمان ترتيبی که زا د و ولد را پيش بينی می کنيم ،نظر
داد که چه تعدادی از انسانھا دستشان را به خون انسان ھای دﯾگر آغشته خواھند کرد،
چه تعداد جاعل وجود خواھد داشت ،چه تعداد به زندان افکنده خواھند شد".

و آقای کوتله واقعاً با قطعيت حيرت آوری در جمعبندی از احتماالت جرم که در سال  ١٨٢٩چاپ شد ،نه فقط
تعداد بلکه انواع جرم ھای گوناگون در سال  ١٨٣٠در فرانسه را پيش بينی نمود .اﯾن امر که ،نه موسسات
خاص سياسی در ﯾک کشور بلکه به طور کلی شراﯾط پاﯾه ای موجود جامعه مدرن بورژوائی ،بوجود آورنده
ميانگينی از جناﯾت در بخشی از جامعه در محدوده ملی می باشد ،موضوعی است که آن را می توان در
جدولی که کوتله برای سال  ١٨٢٢ -٢۴تھيه دﯾده است ،مشاھده نمود .ما در رابطه با مجرمين محکوم
شده در امرﯾکا و فرانسه رقم  ١٠٠را مالحظه می کنيم.
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اگر جراﯾم در ميزان باالئی مشاھده می شوند ،چه تعداد و چه انواع آن ھا نظم و روالی را در ﯾک پدﯾده
مادی بيان می کنند -و اگر آن طور که آقای کوتله اظھار می کند "مشکل است با دقت نظر داد که کدام ﯾک
از اﯾن دو )دنيای مادی و ﯾا سيستم اجتماعی( مسببينی ھستند که تأثيرات خود را در تکرار فوق العاده
منظم اﯾن وضع به جای می گذارند ،بنابراﯾن آﯾا ضرورت ندارد که ،به جای تجليل و ستودن جالد ﯾعنی کسی
که انبوھی از جناﯾتکاران را اعدام می کند تا برای جناﯾت کاران جدﯾدی که بوجود می آﯾند ،جا باز شود،
عميقاً خواستار دگرگونی سيستمی باشيم که منشاء و منبع تغذﯾه جرم و جناﯾت در جامعه می باشد.

