
  !حکم اعدام هستنداجرای ژاپنی ها خواستار ادامه 
  نگارش جمشيد جمشيدی

  
حکم اعدام در ژاپن  ادامه اجرایدرصد مردم ژاپن از  85بيش از  ،دولت نظرسنجینتيجه طبق 

 )読売新聞＝Yomiuri-shinbun(اين خبر در روزنامه معتبر يومی اوری. پشتيبانی می کنند
  .شد منتشر  2010فوريه  7روز صبح 

بيست و باالتر در ماه های نوامبر و دسامبر  یسن از گروه ینفر 3000نظرسنجی از جمعيت 
  :درصد پاسخ ها به قرار زير است 64.8و نتايج حاصل از  ،ميالدی انجام گرفت 2009سال 

اين رقم در مقايسه با . دانسته اند ناگزيردر صد از پاسخ دهندگان اجرای حکم اعدام را  85.6
درصد با حکم اعدام  5.7در مقابل . درصد افزايش نشان ميدهد 4.2 به اندازه 2004آمار سال 

به (درصد کاهش داشته است 0.3به هر دليل مخالفت کرده است که در مقايسه با آمار قبلی 
 ). منحنی نگاه کنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  منحنی افزايش درصد حاميان اجرای حکم اعدام و کاهش                            
  .آنحاميان لغو                                 

  
  :)چند جوابی(نتيجه زير بدست آمده استدر جواب اين سوال که چرا بايد حکم اعدام اجرا گردد 

  درصد، 54.1....................»يا خانواده او آرامش نمی گيرد قربانیچون احساس «
  درصد، 53.2..............»مجرم جبران شودسپردن جان با  بايد بيرحمانهجرم های «
  .درصد 51.5.......»افزايش می يابد بيرحمانهاگر حکم اعدام اجرا نگردد جرم های «
  

  :زير ارايه شده است شود پاسخ های سوال که چرا بايد حکم اعدام ملغا در جواب اين
  درصد، 55.9...»می شودجبران جرم به او  تحميلباعث ی به مجرم اناعتای زندگ«
  درصد 43.2....»احيانا اگر در حکم اشتباهی رخداده شده باشد قابل جبران نيست«
  

در ژاپن که برای الغای حکم اعدام فعاليت ) امنستی انترناسيونال(نماينده حقوق بشر بين الملل
مردم ژاپن از دسترسی به حداقل آگاهی "ند در باره نتيجه نظر سنجی مذکور معتقد است که ميک

 اجرای حکم اعدام ناگزير است
دحکم اعدام به هر دليل بايد لغو شو



حکم اعدام در اين نظرسنجی تنها از  .محروم نگاهداشته شده انددر زمينه حکم بيرحمانه اعدام 
او خواستار پرداختن ." است همان است که شدهموضع قربانی بررسی شده است و نتيجه آن هم 

  .همه جانبه شده است به مساله اعدام بطور
نفر در  15نفر بوده است که در مقايسه با  7تعداد اعدام ها در ژاپن  2009جهت اطالع در سال 

  .هم اکنون دارای حکم اعدام هستند نفر 107تعداد  .کاهش چشمگير داشته است 2008سال 
  

گويای اين حقيقت تلخ است که با وجود داشتن صلح طلبانه اخير نتيجه نظر سنجی  :نظر نگارنده
از خوی انتقام جويانانه احساسات خود  ارضایبرای ترين قانون اساسی در دنيا، اکثر ژاپنی ها 

شايد اگر به اين حقيقت که تدوين قانون اساسی ژاپن با وساطت و دخالت . قوی برخوردارند
محصول قانون اساسی هرگز بدانيم که و باشيم،  واقفآمريکائی ها به اين کشور تحميل شد 

روحيه صلح جويانانه و بشر دوستانه خود ژاپنی ها نبود، نتيجه نظرسنجی حکم اعدام سبب 
  .  شگفتی نخواهد شد

فرصتی دست داد تا نگاهی اجمالی به وضع حقوق بشر در زمينه حکم اعدام و اجرای آن داشته 
برويم و وضع را ) Amnesty International(انترناسيونال اجازه بدهيد به سايت امنستی. باشم

: بررسی کنيم
countries-retentionist-and-penalty/abolitionist-http://www.amnesty.org/en/death  

 95: ملغا کرده اند) بيرحمانهحتا (کشورهائی که حکم اعدام را در مورد هر نوع جرمی تعداد
  کشور،

  کشور، 9: تعداد کشورهائی که حکم اعدام را در مورد جرمی های عادی ملغا کرده اند
  کشور،  35: نمی کنند اجرای ولی صادر می شود حکم اعدامتعداد کشورهائی که 

برابر با دو سوم کشور  139: )در قانون و اجرا(ملغای حکم اعدامحامی جمع کشورهای 
  .کشورهای جهان

  :اين کشورها را بشناسيد: کشور 58: تعداد کشورهائی که هنوز اعدام ميکنند
Afghanistan, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, 

Chad, China, Comoros, Democratic Republic of Congo, Cuba, Dominica, Egypt, Equatorial Guinea, 

Ethiopia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Japan, Jordan, Kuwait, 

Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Mongolia, Nigeria, North Korea, Oman, Pakistan, Palestinian Authority, 

Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Sierra Leone, 

Singapore, Somalia, Sudan, Syria, Taiwan, Thailand, Trinidad And Tobago, Uganda, United Arab Emirates,   

United States Of America, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe  

  
هم خوی و اراده به ارتکاب قتل و جرم های وحشيانه ديگر محو شود و هم به اميد روزی که 

   .مجرم به نشانه انتقامجوئیسنگساريا قصاص حکم اعدام، 


