
پرونده؛ 

اعدام عدالت نیست

• عدالت کجاست؟
 اعدام بس است!

• به بهانه روز جهانی علیه مجازات اعدام

• جایگزینی حکم اعدام با توجه به قوانین شرعی
در گفت وگو با محمد اولیایی فرد 

• چرا مجازات اعدام باید کنار گذاشته شود؟
• درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

• نگاهی به اعدام؛ از عصر 
حمورابی تا دوره معاصر

• اعدام به مثابه یک قتل
• این جا بی صدا اعدام می کنند

• محمدعلی طاهری؛
 چهار سال و چهار ماه حبس در سلول انفرادی و انتظار برای اعدام

ما از عدالت سهمی داریم

سازمان حقوق بشر ایران
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صفحه 2/ شامره بیست و یکم

مهــدی موســوی و فاطمــه اختصــاری، از چهره هــای شــاخص شــعر »پســت 
ــه تحمــل شــاق و حبــس طوالنی مــدت محکــوم شــدند.  ــران ب مــدرن« ای
ــر  ــر غی ــر تصاوی ــات، نش ــه مقدس ــن ب ــی: توهی ــاعر ایران ــن دو ش ــام ای اته

ــوده اســت. ــا نامحــرم ب اخاقــی در اینترنــت و روبوســی و دســت دادن ب
ــه ۹  ــه ب ــر داده کــه او ب مهــدی موســوی در صفحــه اینســتاگرام خــود خب
ســال زنــدان و ۹۹ ضربــه شــاق و فاطمــه اختصــاری بــه ۱۱ ســال حبــس 
و ۹۹ ضربــه شــاق محکــوم شــده. حکــم محکومیــت ایــن دو شــاعر ایرانــی 
را شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب تهــران بــه ریاســت قاضــی مقیســه صــادر کــرده 

اســت.
ــه  ــه اتهــام »توهیــن ب ــر اســاس حکــم دادگاه انقــاب، مهــدی موســوی ب ب
ــه  ــام ب ــن اته ــه همی ــاری ب ــه اختص ــال و فاطم ــش س ــه ش ــات« ب مقدس
ــه اتهــام  هفــت ســال حبــس محکــوم شــده. مهــدی موســوی همچنیــن ب
ــه  ــدان و فاطمــه اختصــاری ب ــه ســه ســال زن ــداری گاز اشــک آور« ب »نگه

اتهــام »تبلیــغ علیــه نظــام« و »نشــر تصاویــر غیراخاقــی در اینترنــت« بــه 
ترتیــب بــه یــک ســال و نیــم و ســه ســال زنــدان محکــوم شــده  اســت. ایــن 
ــه  ــک ب ــر ی ــا نامحــرم« ه ــام »دســت دادن و روبوســی ب ــه اته ــاعر ب دو ش

ــده اند.  ــوم ش ــاق محک ــه ش ــل ۹۹ ضرب تحم
مهــدی موســوی و فاطمــه اختصــاری ۱۷ آذر مــاه ۱۳۹۲ بازداشــت و تــا روز 
ــن، تحــت نظــارت ســپاه  ــدان اوی ــف زن ــد ۲-ال ــان ســال در بن ۲۳ دی هم

پاســداران، نگهــداری شــدند.

خبرهای نقض حقوق بشر

ــاس  ــا لب ــرد ب ــدود ده ف ــاری، ح ــه ج ــل هفت ــر اوای ــران وای ــزارش ای ــه گ ب
ــه  ــد ب ــد و بازدی ــه قصــد دی ــواده ایــن فــرد، کــه ب ــه منــزل خان شــخصی ب
تهــران رفتــه بــود، هجــوم بــرده و بــا زیــر و رو کــرد خانــه و ضبــط برخــی از 
امــوال ایــن فــرد دارای تابعیــت دوگانــه را بــه زنــدان اویــن بردنــد. در همیــن 
ــکای  ــم آمری ــی مقی ــن ایران ــی و متخصصی ــن ایرانی-آمریکای ــال چندی ح
دیگــر گــزارش داده انــد کــه ای میل هــای مشــکوکی از آدرس ای میــل ایــن 
ــا و  ــتادن فایل ه ــا فرس ــه ب ــد ک ــرده ان ــت ک ــده، دریاف ــت ش ــرد بازداش ف
ــک  ــراد را ه ــن اف ــا ای ــا ای میل ه ــد ت ــاش کرده ان ــکوک ت ــای مش لینک ه
کننــد. ایــن خبــر بــه دنبــال گزارش هایــی از حمــات مشــابه بــه صاحبــان 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی می رس ــرکت های اروپای ــه ش ــته ب ــی وابس ــت ایران صنع
ــه  ــران ب ــای کســب و کار در ای ــود و بررســی فرصت ه ــواده خ ــات خان ماق

تهــران ســفر کــرده بودنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران و کشــورهای ۱+۵ در حــال نهایــی کــردن 
توافــق هســته ای مــاه ژوئیــه هســتند. یــک محقــق ایرانی-آمریکایــی 
برجســته، کــه ای میلــش بــه دنبــال یــک حملــه فیشــینگ هــک شــده بــود، 
ــم  ــاط می کن ــی احتی ــا خیل ــردن ایمیل ه ــاز ک ــوال در ب ــن معم ــت: »م گف
ــرد  ــن دوســتم ]ف ــه ای ــی ب ــتانم هــک شــده اند. ول چــون بســیاری از دوس
دســتگیر شــده[ اعتمــاد داشــتم و بــه همیــن دلیــل ایمیــل او را بــاز کــردم«.

قــوه قضاییــه ایــران روز دوشــنبه ۱۲ اکتبــر، حکــم دادگاه جیســن رضاییــان، 
خبرنــگار واشــنگتن پســت را، بــدون اعــام جزییاتــی از پرونــده، صــادر کــرد. 
ــال  ــه کم ــر اینک ــی ب ــاتی مبن ــز گزارش ــر نی ــال روز ۱۵ اکتب ــن ح در همی
فروغــی، یــک ایرانی-بریتانیایــی کــه از ســال ۲۰۱۱ در زنــدان اویــن زندانــی 

اســت منتشــر شــد.
ــودن فروغــی ســکوت کــرده  ــی ب ــاره زندان ــا کنــون درب ــواده او، کــه ت  خان
ــی ۷۶  ــن زندان ــامت ای ــرایط س ــدن ش ــر ش ــه وخیم ت ــه ب ــا توج ــد، ب بودن
ــد. رضائیــان و  ــاره بازداشــت او کردن ــه اطــاع رســانی درب ســاله تصمیــم ب

ــه جاسوســی هســتند. فروغــی هــر دو متهــم ب

محکومیت دو شاعر ایرانی به 20 سال 
زندان و 19۸ ضربه شالق

دستگیری یک ایرانی ـ آمریکایی دیگر
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ــام  ــه اته ــرا ب ــه اخی ــاز ک ــی فیلم س ــوان کریم ــل کی ــیان، وکی ــر رئیس امی
ــا  ــردن ب ــوت ک ــد خل ــروع در ح ــه نامش ــات« و »رابط ــه مقدس ــن ب »توهی
ــت  ــده اس ــوم ش ــاق محک ــه ش ــدان و ۲۲۳ ضرب ــال زن ــه ۶ س ــرم« ب نامح
ــای  ــم ه ــه فیل ــت هم ــران گف ــر در ای ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــه کمپی ب
ایــن فیلم ســاز بــه شــکل قانونــی ســاخته شــده اســت و هیــچ اشــاره ای بــه 
ــه اینکــه توهینــی انجــام شــده باشــد.  ــدارد چــه برســد ب مقدســات وجــود ن
او همچنیــن گفــت کــه »ســقف مجــازات بــرای توهیــن بــه مقدســات پنــج 
ــا  ــه ریاســت قاضــی مقیســه ب ســال اســت امــا دادگاه شــعبه ۲۸ انقــاب ب

اســتناد بــه مــاده ۱۳۴ بــه او حکــم ۶ ســاله حبــس داده اســت.«
ــاز  ــم س ــن فیل ــه دادگاه ای ــن جلس ــه اولی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــیان ب رئیس
اردیبهشــت ســال ۱۳۹۳ برگــزار شــد، گفــت: »دادگاه آقــای کریمــی نزدیــک 
بــه ۶ جلســه تجدیــد شــد، در آخریــن جلســه کــه اواخــر شــهریورماه برگــزار 
شــد بعــد از حــدود دو هفتــه بــه مــا گفتنــد رای صــادر شــده و ۱۷مهرمــاه 
ــن  ــه ای ــی ب ــت ۲۰ روزه قانون ــا در مهل ــد. م ــاغ ش ــا اب ــه م ــم ب ــم حک هک
ــم  ــر حک ــم در دادگاه تجدیدنظ ــرد و امیدواری ــم ک ــراض خواهی ــم اعت حک

تغییــر بکنــد.«
ــی در  ــای کریم ــای آق ــه فیلم ه ــتری »هم ــل دادگس ــن وکی ــه ای ــه گفت ب
قالــب قانونــی ســاخته شــده اســت. امــا در دادنامــه بــه فیلــم دیــوار )نوشــتن 
در شــهر( در خصــوص توهیــن بــه مقدســات، اشــاره شــده اســت. در حالــی 
کــه ایــن فیلــم هیــچ اشــاره ای بــه مقدســات ندارنــد، چــه برســد کــه توهیــن 
بــه مقدســات باشــد، دربــاره دیــوار نویســی در تهــران اســت، هیــچ پانــی 
را هــم مشــخص نکرده انــد و بــه مــا نگفته انــد ایــن پــان مصــداق توهیــن 

بــه مقدســات اســت.«
در مــاده ۱۳۴ قانــون مجــازات اســامی کــه کیــوان کریمــی بــر اســاس آن 
ــه  ــن ب ــرای توهی ــر مجــازات ب ــج ســال حبــس کــه حداکث ــه بیــش از پن ب
ــر  ــم موجــب تعزی ــده اســت: »در جرائ مقدســات اســت، محکــوم شــده، آم
ــرای هــر یــک  ــم ارتکابــی بیــش از ســه جــرم نباشــد دادگاه ب هــرگاه جرائ
ــم  ــرگاه جرائ ــد و ه ــم می کن ــرر را حک ــازات مق ــر مج ــم حداکث از آن جرائ
ارتکابــی بیــش از ســه جــرم باشــد، مجــازات هــر یــک را بیــش از حداکثــر 
مجــازات مقــرر قانونــی مشــروط بــه اینکــه از حداکثــر بــه اضافــه نصــف آن 

ــد. ــن می کن ــد، تعیی ــاوز نکن تج
ــت و  ــراء اس ــل اج ــد قاب ــازات اش ــط مج ــوق فق ــوارد ف ــک از م ــر ی  در ه
ــا  ــل ی ــا تبدی ــد ی ــی تقلیــل یاب ــل قانون ــه یکــی از عل اگــر مجــازات اشــد ب
غیرقابــل اجــراء شــود، مجــازات اشــد بعــدی اجــرا می شــود. در هــر مــورد 

کــه مجــازات فاقــد حداقــل و حداکثــر باشــد، اگــر جرائــم ارتکابــی بیــش از 
ســه جــرم نباشــد تــا یک چهــارم و اگــر جرائــم ارتکابــی بیــش از ســه جــرم 

ــه می شــود.« ــه اصــل آن اضاف ــی ب ــا نصــف مجــازات مقــرر قانون باشــد ت
ــن  ــه کمپی ــم ب ــاز ه ــم س ــی، فیل ــوان کریم ــه کی ــک ب ــع نزدی ــک منب ی
گفــت:» فیلــم »نوشــتن در شــهر« یــک فیلــم مســتند فیلــم دربــاره تاریــخ 
ــی تهــران اســت. ســال ۲۰۱۴ ســاخته شــده اســت.  دیوارنویســی و گرافیت
ــوده  ــیت زا ب ــا حساس ــه گوی ــت ک ــبز اس ــش س ــی از جنب دارای صحنه های

اســت.
ــای  ــه خبرگزاری ه ــددی دارد ک ــی متع ــن الملل ــز بی ــی جوای ــای کریم  آق
ــرده  ــام ک ــنواره ها را اع ــن جش ــدن اش در ای ــده ش ــر برن ــم خب ــمی ه رس
ــدارم  ــو کاری ن ــای خــوب ت ــه کاره ــن ب ــه م ــه او گفت ــا قاضــی ب ــد ام بودن

ــم.« ــاوت می کنی ــو را قض ــد ت ــای ب ــا کاره اینج
او همچنیــن گفــت ایــن فیلــم کــه توهیــن بــه مقدســات تلقــی شــده اســت 
ــه  ــی ســاخته شــده اســت: »تهی ــا قانون ــروی انتظامــی و کام ــا مجــوز نی ب
ــز  ــیو مراک ــرای کل آن از آرش ــت. ب ــران اس ــگاه ته ــن کار دانش ــده ای کنن
مختلــف از جملــه بنیــاد شــهید، بنیــاد انقــاب اســامی، مرکــز پژوهش هــای 
اســامی فیلــم گرفتــه شــده. تصاویــر جنبــش ســبز هــم در آن هســت کــه 

ــوده اســت.« گویــا حساســیت زا ب
ــودن و ســنی  ــرد ب ــت: »ک ــن گف ــه کریمــی همچنی ــک ب ــع نزدی ــن منب ای
ــن  ــدور چنی ــیت ها و ص ــدید حساس ــل تش ــد از عوام ــم می توان ــودن ه ب

ــد.« ــاز باش ــم س ــن فیل ــرای ای ــنگینی ب ــم س حک
کیــوان کریمــی، فیلــم ســاز ۳۰ ســاله اهــل کردســتان اســت. ایــن مســتند 
ســاز »فیلــم نوشــتن بــر شــهر« را در آذر مــاه ۱۳۹۲ ســاخت کــه بــه دلیــل 

ســاخت ایــن فیلــم مدتــی بازداشــت و بــا قــرار وثیقــه آزاد شــد.
ــوار  ــخ دی ــاره تاری ــرد درب ــدا نک ــران پی ــازه اک ــز اج ــه هرگ ــم ک ــن فیل  ای
ــامی  ــاب اس ــس از انق ــی پ ــی و اجتماع ــای سیاس ــی ها و گرافیتی ه نویس
اســت. فیلم هــای دیگــر ایــن فیلــم ســاز »مــرز شکســته« و »زندگــی زن و 

ــده اند. ــی ش ــن الملل ــدد بی ــز متع ــده جوای ــوهر« برن ش

خبرهای نقض حقوق بشر

شش سال زندان و 223 ضربه شالق برای فیلمساز ایرانی:

»تمام فیلم ها قانونی ساخته شده است«

روز بیســت  و پنجــم مهرمــاه دســت کم ۳۰۰ نفــر از شــاگردان محمدعلــی طاهــری در اعتــراض بــه عــدم 
ــن  ــذای ای ــاب غ ــاه اعتص ــش از دو م ــه بی ــه ب ــدم توج ــته های وی و ع ــه خواس ــووالن ب ــیدگی مس رس

زندانــی عقیدتــی، در برابــر زنــدان اویــن اقــدام بــه تجمــع اعتراضــی برگــزار کردنــد.
بــه گــزارش »ســحام«، تجمــع کننــدگان اقــدام بــه اهــدای »گل ســفید« بــه ماموریــن بــه نشــانه »صلــح« 
ــان مواجــه  ــا خشــونت آن ــا اســتقبال برخــی ماموریــن و گاهــی نیــز ب ــدام گاهــی ب ــن اق ــد کــه ای کردن

می شــد.
مامــوران در ایــن تجمــع اعتراضــی تــاش کردنــد افــراد شــرکت کننــده را بــا باتــوم متفــرق کننــد. آن هــا 
افــرادی کــه عکــس آقــای طاهــری را در دســت داشــتند مــورد تعــرض قــرار داده، عکس هــا را گرفتــه 

ــد. ــاره می کردن و پ

اعتراض به حکم محمدعلی طاهری مقابل زندان اوین

صفحه 3/ شامره بیست و یکم

ــه  ــر ۹۴ ب ــه از روز ۱۲ مه ــاله ای ک ــجوی ۲۱ س ــواری دانش ــن ان ــادر امی م
اتهــام نامشــخصی بازداشــت شــده و تاکنــون در بنــد ۲-الف ســپاه پاســداران 
ــر  ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــه کمپی ــرد ب ــر می ب ــه س ــن ب ــدان اوی در زن
در ایــران گفــت نگــران اســت فرزنــدش بــرای اعترافــات اجبــاری بــا آزار و 
ــار  اذیــت روحــی مواجــه باشــد. او همچنیــن گفــت  فرزنــد کوچکــش دو ب
توســط مامورانــی کــه ســر راه مدرســه او را بــه زور ســوار ماشــین کرده انــد 
ــدی  ــاق ب ــد اتف ــت کن ــانه ها صحب ــا رس ــادرت ب ــر م ــه اگ ــده ک ــد ش تهدی
ــار  ــون فقــط ســه ب ــا کن ــی ت ــن دانشــجوی زندان ــاد. ای برایــش خواهــد افت
تمــاس تلفنــی کوتاهــی بــا خانــواده داشــته و هنــوز اتهــام و دلیــل بازداشــت 

او مشــخص نیســت.
امیــن انــواری پیــش از ایــن در ۹ دی مــاه ۹۳ بازداشــت و همــان روز بــا قــرار 

کفالــت ۳۰ میلیــون تومانــی آزاد 
شــد. بعدتــر او در تیــر ۹۴ در شــعبه 
بــه  اســامی  انقــاب  دادگاه   ۲۶
ریاســت قاضــی احمــدزاده بــه اتهــام 
»تبلیــغ علیــه نظــام«، »توهیــن بــه 
رهبــری« و »توهیــن بــه محمدتقــی 
مجلــس  عضــو  یــزدی«  مصبــاح 
خبــرگان رهبــر( بــه دو ســال و 
شــش مــاه حبــس محکــوم شــد کــه 

ــه حالــت تعلیــق درآمــد. مبنــای هــر  ــرای پنــج ســال ب ایــن محکومیــت ب
ــت. ــوده اس ــبوک ب ــته هایش در فیس ــام او نوش ــه اته س

امین انواری برای اعتراف اجباری تحت فشار است
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• قوانین قدیمی اعدام
ــش از  ــم پی ــرن هجده ــه ق ــدام ب ــده اع ــن مدون ش نخســتین قوانی
ــدام را  ــازات اع ــل مج ــاه باب ــی پادش ــردد. حموراب ــاز می گ ــاد ب می
بــرای ۲۵ جــرم مختلــف تعییــن کــرده بــود. در قــرن هفتــم قبــل از 
میــاد، قانــون حاکــم بــر آتــن خشــن ترین احــکام اعــدام را داشــت 
بــه طــوری کــه بــرای تمامــی جرایــم ممکــن، حکــم اعــدام در نظــر 
گرفتــه شــده بــود. روم باســتان در قــرن پنجــم قبــل از میــاد نیــز 
ــان  ــود. رومی ــده ب ــه درج ش ــای دوازده گان ــدام در لوح ه ــم اع حک
ــیدن،  ــب کش ــه صلی ــردن، ب ــرق ک ــکل غ ــه ش ــدام را ب ــازات اع مج

ــد.  ــرا می کردن ــوزاندن اج ــده س ــرگ و زن ــا م ــتم ت ــرب و ش ض
ــرای  ــول اج ــن روش معم ــه دار آویخت ــادی، ب ــم می ــرن ده در ق
ــود. یــک قــرن بعــد از آن، ویلیــام فاتــح  حکــم اعــدام در بریتانیــا ب
ــدام  ــه اع ــی از هرگون ــکل کل ــه ش ــان ب ــن مجرم ــه دار آویخت از ب
جلوگیــری کــرده و اعــدام را تنهــا در شــرایط جنگــی مجــاز دانســت. 
ــتم در  ــری هش ــد و هن ــری نپایی ــام دی ــه ویلی ــال، روی ــن ح ــا ای ب
ــرد.  ــا اجــرا ک ــدام را در بریتانی ــار دیگــر حکــم اع ــرن شــانزدهم ب ق
ــتم  ــری هش ــاهی هن ــه در دوره پادش ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــوزاندن،  ــده س ــا زن ــا ب ــر اعدام ه ــدند. اکث ــدام ش ــر اع ــزار نف ۷۲ ه
انداختــن مجــرم در آب جــوش، دار زدن و قطــع ســر انجــام می شــد 
ــه  ــه صــدور حکــم اعــدام می شــد ب و دامنــه جرایمــی کــه منجــر ب
ــود.  ــیده ب ــز رس ــرم نی ــه ج ــراف ب ــدم اعت ــا و ع ــا یهودی ه ازدواج ب

ــم  ــه صــدور حک ــه منجــر ب ــداد جرایمــی ک ــدی، تع ــرن بع ظــرف دو ق
ــه طــوری کــه  اعــدام در بریتانیــا می شــد افزایــش چشــمگیری داشــت ب
ــه قطــع درخــت و  ــکاب ۲۲۲ جــرم از جمل در ســال ۱۷۰۰ میــادی، ارت
ــن  ــه همی ــدام مواجــه می شــد. ب ــا حکــم اع ــه ی خرگــوش ب ــدن تل دزدی
دلیــل بســیاری از قضــات در بریتانیــا اگــر متهــم مرتکــب جــرم خطرناکــی 
ــه  ــر ب ــد منج ــن رون ــد. ای ــوم نمی کردن ــا محک ــود، وی را اساس ــده ب نش
اصــاح قوانیــن اعــدام در بریتانیــا شــد. از ســال ۱۸۲۳ تــا ۱۸۳۷ نزدیــک 
ــدام  ــم اع ــدور حک ــه ص ــر ب ــرم منج ــت ۲۲۲ ج ــرم از فهرس ــد ج ــه ص ب

لغــو شــد.
ــی  ــا، اروپایی های ــدام در بریتانی ــکام اع ــدور اح ــش ص ــا افزای ــان ب هم زم
ــا خــود بــه  کــه بــه آمریــکا رســیده بودنــد، ایــن روش مجــازات را نیــز ب
ســرزمین های جدیــد منتقــل کردنــد. نخســتین حکــم اعــدام ثبــت شــده 
در آمریــکا بــه ســال ۱۶۰۸ در جیمزتــاون ایالــت ویرجینیــا بــاز می گــردد. 
در ایــن ســال ژنــرال جــورج کینــدل بــه اتهــام جاسوســی بــرای اســپانیا 
اعــدام شــد. ســر تومــاس دیــل حاکــم ویرجینیــا در ســال ۱۶۱۲ قوانیــن 
ــل  ــاده ای مث ــیار س ــای بس ــرای جرم ه ــرد و ب ــم ک ــت را تنظی ــن ایال ای
ــدام  ــازات اع ــتان مج ــا سرخ پوس ــارت ب ــرغ و تج ــتن م ــور، کش دزدی انگ

در نظــر گرفــت. بــا اینکــه قوانیــن اعــدام در ایالت هــای آمریــکا متفــاوت 
بودنــد امــا در اکثــر ایالت هــا حکــم اعــدام اجــرا می شــد. در ســال ۱۶۶۵ 
قانــون دوک در ایالــت نیویــورک بــرای انــکار خــدا و همچنیــن ضــرب و 

شــتم پــدر و مــادر مجــازات اعــدام در نظــر گرفــت.
اســاس  بــر  زیــادی  کشــورهای  گذشــته  قــرن  چنــد  ظــرف 
مفهــوم  »شــهروندی«  و  گرفتنــد  شــکل  نــژادی  تقســیم بندی های 
ــال،  ــن ح ــرد. در عی ــدا ک ــری پی ــت و براب ــا عدال ــاط ب ــدی در ارتب جدی
شــکل گرفتــن نیروهــای پلیــس و حضــور آنهــا در خیابان هــا باعــث شــد 
تــا انــدک انــدک برخــی دولت هــا و حاکمــان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه 

ــدارد.  ــی ن ــرقت لزوم ــل س ــی مث ــرای جرایم ــدام ب ــازات اع مج
چــزاره بکاریــا فیلســوف و سیاســت مدار ایتالیایــی جــزو نخســتین 
کســانی بــود کــه در ســال ۱۷۶۴ بــا نوشــتن کتــاب »جــرم و مجــازات« 
هرگونــه شــکنجه و اعــدام را محکــوم کــرد. چارلــز دیکنــز و کارل مارکــس 
ــد کــه مجــازات اعــدام  در قــرن بعــدی نیــز از مشــهورترین افــرادی بودن
ــل و  ــرن بیســتن از نظــر شــمار قت ــن حــال،  ق ــا ای ــد. ب ــوم کردن را محک
بشــری  تاریــخ  اعــدام جــزو خونین تریــن و خشــن ترین دوره هــای 
بــود. در نتیجــه جنگ هــای بی شــمار و طوالنــی، افــراد بســیاری در 
کشــورهای مختلــف اعــدام شــدند تــا جایــی کــه گفتــه می شــود دولــت 

گزارش

نگاهی به اعدام؛
 از عصر حمورابی تا دوره معاصر

حقوق ما

ــه  ــر را ب ــزار نف ــه ۱۵۸ ه ــک ب ــوروی نزدی ــر ش ــاد جماهی اتح
خاطــر ســرپیچی از شــرکت در جنــگ جهانــی دوم اعــدام کــرد. 
ــا  ــا ب ــزاری دادگاه ی ــدون برگ ــرا ب ــه و اکث ــای مخفیان اعدام ه
ــزو  ــد، ج ــادر می ش ــه ص ــد دقیق ــرف چن ــه ظ ــی ک حکم های

ــت.  ــتم اس ــرن بیس ــدام در ق ــخ اع ــارز تاری ــخصه های ب مش
روند لغو مجازات اعدام در عصر جدید

لئوپولــد دوم دوک توســکان کــه بعدتــر امپراتــور اتریــش شــد، 
ــدام،  ــا اع ــت ب ــا در مخالف ــزاره بکاری ــات چ ــر نظری تحــت تاثی
ــاب  ــن کت ــو کــرد. در ای ــن حکــم را در توســکان لغ اجــرای ای
بکاریــا تــاش کــرده بــود نــه تنهــا بی عدالتــی را بلکــه حتــی 
ــکنجه و  ــی از ش ــادمانی عموم ــر ش ــه نظ ــی را از نقط بیهودگ
اعــدام نشــان دهــد. توســکان کــه تحــت حکومــت لئوپولــد دوم 
بــه یــک کشــور مســتقل تبدیــل شــده بــود نخســتین کشــوری 
اســت کــه در عصــر معاصــر حکــم اعــدام را لغــو کــرد. حکومــت 
محلــی ایالــت توســکان در ســال ۲۰۰۰ قانونــی را تصویــب کرد 
ــه پاس داشــت  ــر هــر ســال ب ــر اســاس آن روز ۳۰ نوامب کــه ب
ــه در  ــه ک ــن منطق ــدام در ای ــم اع ــو حک ــون لغ ــتین قان نخس
زمــان لئوپولــد دوم صــادر شــده بــود، تعطیــل اســت. هــر ســاله 
بیــش از ســیصد شــهر در جهــان ایــن رخــداد را تحــت عنــوان 

ــد.  ــات« جشــن می گیرن ــع حــق حی »کارزار شــهرهای مداف
پــس از آن در ســال ۱۸۴۹ جمهــوری رومانــی حکــم اعــدام را 
ــا و دو ســال بعــد ســان  لغــو کــرده و ســپس در ۱۸۶۳ ونزوئ
مارینــو بــه رومانــی پیوســتند. پرتغــال کشــور بعــدی بــود کــه 

در ســال ۱۸۶۷ اعــدام را لغــو کــرد. 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و در ســال ۱۹۴۸، مجمــع عمومــی 
ــه  ــر را ارای ــوق بش ــی حق ــه جهان ــد بیانی ــل متح ــازمان مل س
ــبک و روش آزاد  ــه س ــی ب ــق زندگ ــن از ح ــن دکتری ــرد. ای ک
ــرد.  ــت می ک ــی حمای ــه محدودیت ــدون هرگون ــتقل و ب و مس
ــدام  ــا اع ــت ب ــی مخالف ــش بین الملل ــه جنب ــه اینک ــم ب ــا عل ب
ــد  ــال های بع ــه در س ــود واقع گرایان ــدف و مقص ــک ه ــوز ی هن
از تبییــن بیانیــه نبــود، ســازمان  ملــل  متحــد تمرکــز خــود را 
بــه ســوی محــدود کــردن مجــازات اعــدام در جهــت حراســت 

ــر داد. ــاردار و کهنســاالن تغیی ــان ب ــودکان، زن از ک
ــس  ــادی پیش نوی ــته می ــرن گذش ــای ۵۰ و ۶۰ ق در دهه ه
ــامل  ــه ش ــد ک ــم ش ــر تنظی ــوق بش ــی حق ــان بین الملل پیم
ــی  ــوری و مل ــوق کش ــه حق ــی در زمین ــه بین الملل موافقت نام
و سیاســی از جملــه کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر و 
کنوانســیون آمریکایــی حقــوق بشــر بــود. ایــن مــدارک 
همچنیــن حــق زندگــی را بــرای هرشــخص در نظــر می گرفــت 
ــه  ــن و ادل ــت قوانی ــا رعای ــدام در آن ب ــازات اع ــه مج ــه البت ک
ــود.  ــه عنــوان یــک مســتثنی در نظــر گرفتــه شــده ب کافــی ب
علی رغــم ایــن اســتثنا در ایــن بیانیــه، بســیاری از کشــورهای 
اروپــای غربــی مجــازات اعــدام را متوقــف کردنــد، گرچــه حتــی 
ایــن مجــازات هنــوز در قوانیــن موجــود بــوده ولــی بــه صــورت 
ــل مجــازات  ــای بالفع ــن الغ ــف شــد. درنتیجــه ای ــی متوق عمل
ــای  ــه ۱۹۸۰ در اروپ ــار در ده ــک هنج ــورت ی ــه ص ــدام ب اع

ــد. ــی درآم غرب
مجــازات اعــدام در کانــادا در ســال ۱۹۷۶ و در فرانســه 
در ســال ۱۹۸۱ و در اســترالیا در ســال ۱۹۷۳ منــع شــده 
اســت. در ســال ۱۹۷۷ مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
ــود  ــن ب ــر ای ــه بیانگ ــرد ک ــی رســمی صــادر ک ــه جهان قطعنام
کــه بــا نظــر بــه مطلــوب بــودن منــع مجــازات اعــدام، تعــداد 
ــود. ــد محــدود ش ــال دارد بای ــه دنب ــدام را ب ــه اع ــی را ک جرایم

در بریتانیــا مجــازات اعــدام بــرای قتــل منــع شــد در حالی کــه 
ــی  ــور، دزدی دریای ــه کش ــت ب ــل خیان ــی از قبی ــرای جرایم ب

ــدادی  ــروزی در کشــتی ســلطنتی و تع ــش اف ــا خشــونت، آت ب
جرایــم جنگــی مجــازات اعــدام بــرای زمــان ۵ ســال آزمایشــی 
در ســال ۱۹۶۵ و بــه صــورت دایــم در ســال ۱۹۶۹ بــه قــوت 
خــود باقــی مانــد. آخریــن مــورد اعــدام در ســال ۱۹۶۴ صــورت 
ــال ۱۹۹۸ و در  ــی در س ــورت دایم ــه ص ــدام ب ــت و اع پذیرف

زمــان صلــح منــع شــد.
در مــاه آوریــل ۱۹۹۹ کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
ــادر  ــدام را ص ــف اع ــت از توق ــی حمای ــه جهان ــد قطع نام متح
کــرد. ایــن قطع نامــه از کشــورهایی کــه هنــوز مجــازات اعــدام 
را لغــو نکــرده بودنــد، درخواســت کــرد کــه اســتفاده از اعــدام و 
جرایــم منجــر بــه آن را محــدود کننــد و همچنیــن از زندانــی 
شــدن مجرمیــن نوجــوان جلوگیــری کننــد. ده کشــور از جملــه 
ایــاالت متحــده آمریــکا، چیــن، پاکســتان، روانــدا و ســودان بــه 
ایــن قطع نامــه رای مخالــف دادنــد. از ســال ۱۹۹۷ بــه بعــد، هــر 
ســال کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد قطع نامــه 
ــو  ــوز لغ ــه هن ــورهایی ک ــرای کش ــدام را ب ــو اع ــت لغ درخواس
ــال  ــل س ــد. در آوری ــال می کن ــد، ارس ــرا نکرده ان ــدام را اج اع
ــل  ــازمان مل ــو س ــت ۷۶ عض ــا حمای ــه ب ــن قطع نام ۲۰۰۴ ای
ــری  ــای مج ــداد ایالت ه ــکا تع ــود. در آمری ــراه ب ــد هم متح
مجــازات اعــدام بــه طــور یکنواخــت رو بــه کاهــش اســت، بــه 
طوری کــه از تعــداد ســی ایالــت در ســال ۱۹۹۸ بــه ده ایالــت 

در ســال ۲۰۰۹ رســیده اســت.
در حــال حاضــر، بیــش از نیمــی از کشــورهای جامعــه جهانــی 
ــازات  ــی مج ــم معمول ــرای جرای ــی، ب ــل و عمل ــور کام ــه ط ب
ــه  ــور از جمل ــل کش ــد چه ــر چن ــد؛ ه ــو کرده ان ــدام را لغ اع
چیــن، ایــران، آمریــکا و ویتنــام کمــاکان قانــون مجــازات اعــدام 
را حفــظ کرده انــد. گابــون یکــی از آخریــن کشــورهایی اســت 

کــه مجــازات اعــدام را در فوریــه ســال ۲۰۱۰ لغــو کــرد.
ــد لغــو  ــان حقــوق بشــر، رون ــر اســاس آمــار ســازمان دیده ب ب
حکــم اعــدام در جهــان رو بــه افزایــش اســت. در حالــی کــه در 
ســال ۱۹۸۴ تنهــا ۶۴ کشــور جهــان حکــم اعــدام را در قوانیــن 
جزایــی خــود لغــو کــرده یــا آن را اجــرا نمی کردنــد، ایــن آمــار 

در ســال ۲۰۰۹ بــه ۱۲۹ کشــور رســیده اســت.
را خشــونت آمیز،  اعــدام  بشــر مجــازات  فعالیــن حقــوق 
غیرانســانی و تحقیرآمیــز می داننــد و ســازمان عفــو بین الملــل، 
مجــازات اعــدام را بــه عنــوان نهایــت انــکار حقــوق بشــر ذکــر 

کــرده اســت.
• مخالفت با اعدام بر چه اصولی استوار است؟

ــام از  ــا اله ــا ب ــزا در آنه ــون ج ــه قان ــورهایی ک ــز کش ــه ج ب
قوانیــن جزایــی اســام و اصــل قصــاص شــکل گرفتــه، موافقــان 
ــودن مجــازات اعــدام و  ــر جنبــه عبرت آمــوز ب اعــدام بیشــتر ب
همچنیــن لــزوم حفــظ نظــم اجتماعــی تاکیــد دارنــد. مخالفــان 

اعــدام امــا بــه شــکل عــام بــر نــکات زیــر تاکیــد دارنــد:
ــدام  ــازات اع ــا مج ــوم ب ــروری محک ــاح و بازپ ــکان اص ۱ـ ام
وجــود نــدارد. اصــاح مجرمــان از جملــه اهــداف مهــم 
ــی  ــه مجازات ــر گون ــدام اســت و ه ــا اع ــت ب ــای مخالف کارزاره
ــود،  ــرد می ش ــد ف ــل امی ــع کام ــث قط ــه باع ــدام ک ــل اع مث

نمی توانــد عادالنــه باشــد. 
ــوع  ــن ن ــده نیســت. ای ــی قانع کنن ــدام، مجازات ۲ـ مجــازات اع
ــت  ــرم و جنای ــار ج ــدن آم ــم ش ــع ک ــع مان ــازات در واق مج
ــوه کار  ــروی بالق ــا را از نی ــال دولت ه ــن ح ــود و در عی می ش
ــه  ــد ک ــدام معتقدن ــف اع ــای مخال ــد. جنبش ه ــروم می کن مح
زندانــی کــردن یــک مجــرم و بهــره بــردن از نیــروی کار او در 
زنــدان عمــا هــم راه را بــرای اصــاح مجــرم مهیــا می کنــد و 

ــد اقتصــادی دارد.  هــم فوای

گزارش
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متحد همراه بود. 
در آمریکا تعداد 
ایالت های مجری 
مجازات اعدام به 
طور یکنواخت رو 
به کاهش است، به 
طوری که از تعداد 
سی ایالت در سال 
1998 به ده ایالت در 
سال 2009 رسیده 
است.

صفحه 5/ شامره بیست و یکمصفحه 4/ شامره بیست و یکم

علی مهتدی



حقوق ما

آنجایــی کــه هیــچ  از  اســت.  برگشــت ناپذیر  اعــدام   -۳
دســتگاه قضایــی بــری از اشــتباه نیســت، اجــرای حکــم اعــدام 
ــلب  ــات را از او س ــاه، حی ــرد بی گن ــک ف ــورد ی ــی در م حت
ــرای  ــی ب ــر راه ــی او دیگ ــات بی گناه ــورت اثب ــرده و در ص ک

ــدارد.  ــود ن ــده وج ــادر ش ــم ص اصــاح حک
ــری  ــا تاثی ــته و تنه ــوزی نداش ــه عبرت آم ــدام هیچ گون ۴ـ اع
ــزی اســت.  ــذارد، ارضــای شــهوت خون ری ــر جــای می گ ــه ب ک

آمار باالی اعدام در کشورهای اسامی
ــال  ــل در س ــو بین المل ــازمان عف ــه س ــاری ک ــاس آم ــر اس ب
ــای  ــد اعدام ه ــتاد درص ــه هش ــک ب ــرد، نزدی ــه ک ۲۰۱۳ ارای
اجــرا شــده در سراســر جهــان، در کشــورهای اســامی رخ داده 
اســت. بــر اســاس همیــن آمــار، پــس از چیــن در ایــران، عــراق 

ــدام اجــرا می شــود.  ــزان اع و عربســتان بیشــترین می
ــی کــه در ســال ۲۰۱۳ هیــچ اعدامــی در کشــورهای  در حال
اروپــا و آســیای میانــه صــورت نگرفتــه، امــارات متحــده عربــی 
و پاکســتان تنهــا کشــورهای اســامی بودنــد کــه در ایــن ســال 

شــاهد اجــرای هیــچ حکــم اعدامــی نبودنــد. 
• حقایقی تکان دهنده در مورد اعدام

ســاله،   ۱۴ سیاه پوســت  کــودک  اســتینی  جــورج  ۱ـ 
ــدام  ــمی اع ــکل رس ــه ش ــه ب ــت ک ــردی اس ــال ترین ف خردس
شــده اســت. در ســال ۱۹۴۴ اعضــای هیــات منصفــه دادگاهــی 
در کارولینــای جنوبــی کــه همگــی سفیدپوســت بودنــد، ظــرف 
یــک ســاعت حکــم اعــدام اســتینی را بــه اتهــام قتــل دو دختــر 
ــی  ــتینی در حال ــرد. اس ــادر ک ــت ص ــاله سفید پوس ۸ و ۱۱ س
بــا صندلــی الکتریکــی اعــدام شــد کــه دســتگاه اعــدام بــرای 
جثــه ی کودکانــه ی او بســیار بــزرگ بــود و بــه همیــن دلیــل 
ــده  ــاک و ســخت برایــش رقــم خــورد. ایــن پرون مرگــی دردن
کــه یکــی از جنجالی تریــن پرونده هــای اعــدام در تاریــخ 
ــات  ــا تحقیق ــرن بعــد و در ســال ۲۰۰۵ ب ــم ق آمریکاســت، نی
ســه وکیــل آمریکایــی بازگشــوده شــده و در نهایــت منجــر بــه 

اعــام برائــت جــورج اســتینی از اتهــام قتــل شــد. 
ــدام  ــه اع ــم ب ــزاس حک ــی در تگ ــال ۱۹۸۹ دادگاه ۲ـ در س
ــی  ــم اصل ــه مته ــره اش ب ــام و چه ــا ن ــه تنه ــردی داد ک م

ــت.  ــباهت داش ش
۳ـ بررســی تاریــخ اعدام هــای اجــرا شــده در ایــاالت متحــده 
ــدام  ــه اع ــری ک ــر ۲۵ نف ــه از ه ــد ک ــان می ده ــکا نش آمری
ــات رســیده اســت.  ــه اثب شــده اند، بی گناهــی یــک نفــر بعــدا ب
ــکا حکــم اعــدام را  ــی آمری ۴ـ از ســال ۱۹۷۶ کــه دادگاه عال
ــر در  ــون ۱۳۹۶ نف ــرد تاکن ــرار ک ــن کشــور برق مجــددا در ای

ــده اند.  ــدام ش ــور اع ــن کش ای
۵ـ بــه صلیــب کشــیدن هنــوز هــم یکــی از روش هــای رایــج 

اعــدام در ســودان اســت. 
۶ـ میانگیــن اعــدام در چیــن چهــار برابــر میانگیــن جهانــی در 

نســبت بــا جمعیت اســت.
۷ـ از ســال ۱۹۸۵ تاکنــون بیــش از دو هــزار نفر در عربســتان 
ــن  ــدام در ای ــیوه اع ــن ش ــده اند. رایج تری ــدام ش ــعودی اع س

کشــور، گــردن زدن بــا اســتفاده از شمشــیر اســت. 
۸ـ در ســال ۲۰۰۵ پرونــده یــک شــرکت چینــی تولیــد کننده 
محصــوالت زیبایــی و بهداشــتی در اروپــا جنجال آفریــن شــد. 
ــرکت از  ــن ش ــه ای ــد ک ــخص ش ــات مش ــان تحقیق در جری
بقایــای بــدن اعدام شــدگان در ســاخت محصوالتــش اســتفاده 

کــرده اســت. 
ــت،  ــه ای را می کش ــه گرب ــس ک ــر ک ــتان ه ــر باس ۹ـ در مص
اعــدام می شــد؛ حتــی اگــر ســهوا مرتکــب قتــل گربــه 

 . می شــد
۱۰ـ در روم باســتان، هــر کســی کــه پــدرش را مــورد ضــرب 
ــدام  ــاند اع ــل می رس ــه قت ــا او را ب ــی داد ی ــرار م ــتم ق و ش
ــرار  ــان،  ق ــته از متهم ــن دس ــرای ای ــدام ب ــد. روش اع می ش
ــک  ــار، ی ــک م ــراه ی ــه هم ــزرگ ب ــه ای ب ــا در کیس دادن آنه

ــود.  ــک ســگ ب خــروس و ی

گزارش

در دهه های 
50 و 60 قرن 

گذشته میالدی 
پیش نویس پیمان 
بین المللی حقوق 

بشر تنظیم شد که 
شامل موافقت نامه 

بین المللی در زمینه 
حقوق کشوری و 
ملی و سیاسی از 
جمله کنوانسیون 

اروپایی حقوق 
بشر و کنوانسیون 

آمریکایی حقوق 
بشر بود. این 

مدارک همچنین 
حق زندگی را برای 

هرشخص در نظر 
می گرفت که البته 
مجازات اعدام در 

آن با رعایت قوانین 
و ادله کافی به 

عنوان یک مستثنی 
در نظر گرفته شده 

بود. علی رغم این 
استثنا در این 

بیانیه، بسیاری از 
کشورهای اروپای 

غربی مجازات 
اعدام را متوقف 

کردند، گرچه حتی 
این مجازات هنوز 
در قوانین موجود 

بوده ولی به صورت 
عملی متوقف شد. 
درنتیجه این الغای 

بالفعل مجازات 
اعدام به صورت 

یک هنجار در دهه 
۱۹۸0 در اروپای 

غربی درآمد.

حقوق ما

ــه  ــی اســت ک ــات، حق حــق حی
ــه  ــدن نطف ــته ش ــض بس ــه مح ب
ــان  ــرای انس ــک زن ب ــم ی در رح
ــی  ــد و از حقوق ــود می آی ــه وج ب
انســان ها  تمامــی  کــه  اســت 
مســتحق آن هســتند. مــاده ســوم 
اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر 
عنــوان می کنــد کــه هــر فــردی 
ســزاوار و محــق بــه زندگــی، 
آزادی و امنیــت فــردی اســت. 
ــر  ــوق بش ــی حق ــه جهان ــم اعامی ــاده پنج ــن م هم چنی
ــکنجه  ــورد ش ــد م ــس نبای ــه هیچ ک ــد ک ــح می کن تصری
ــا  ــانی و ی ــازات غیرانس ــا تحــت مج ــی و آزار، ی ــا بی رحم ی

رفتــاری قــرار گیــرد کــه منجــر بــه تنــزل مقــام انســانی وی شــود. امــا 
اعــدام و مجــازات مــرگ، اتفاقــی اســت کــه هــر روزه در گوشــه و کنــار 
ایــران از ســوی حکومــت صــورت می گیــرد. محــروم کــردن عامدانــه حــق 
ــرد اســت.  ــر ف ــت ب ــدرت دول ــال ق ــن اشــکال اعم ــات، از افراطی تری حی
ــدام در  ــه اع ــه س ــر، روزان ــای اخی ــه در ماه ه ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــرادی  ــازات اف ــن مج ــان ای ــن قربانی ــرد و بیش تری ــورت می گی ــران ص ای
ــرم و  ــکاری، ج ــتند. بزه ــدر هس ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب دارای جرای
جنایــت و اعتیــاد از عواملــی هســتند کــه می تواننــد افــراد را تــا ســرحد 
اعــدام پیــش ببرنــد، امــا در ایــن میــان مســاله ای کــه بایــد بــه آن توجــه 
شــود جامعــه ای اســت بــا بحــران اقتصــادی و فســاد حاکمیــت و قوانیــن 
تبعیــض آمیــز کــه خــود عواملــی هســتند بــرای شــیوع جــرم و جنایــت 

ــه. در جامع
همان طــور کــه طــی ســالیان اخیــر مشــاهده کرده ایــم، مجــازات اعــدام، 
ــدام در  ــاالی اع ــار ب ــود آم ــا وج ــت. ب ــوده اس ــه نب ــی پیش گیران مجازات
ــت  ــرم و جنای ــه ج ــت ب ــه دس ــرادی ک ــتند اف ــان هس ــران، هم چن ای
ــه  ــتند. ب ــدر هس ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــر جرای ــا درگی ــد و ی می زنن
ــا اجــرای  ــا کاهــش بزهــکاری، ارتباطــی ب ایــن معنــی کــه افزایــش و ی
مجــازات اعــدام نــدارد. ایــن مســاله خــود گــواه آن اســت کــه مجــازات 
مــرگ در نظــام قضایــی مــدرن هیــچ جایگاهــی نــدارد چــرا کــه کاربــرد 
ــرای  ــا اج ــه ب ــاله ای ک ــا مس ــت و تنه ــود نیس ــده ای در آن موج بازدارن

ــت. ــر اس ــوق بش ــض حق ــرد، نق ــورت می گی ــدام ص ــم اع حک
ــع  ــی مداف ــازمان های بین  الملل ــا س ــت ت ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام همی
ــه صــدور و  ــه اعتــراض ب حقــوق بشــر و فعــاالن حقــوق بشــر، دســت ب
اجــرای چنیــن حکمــی بزننــد و دالیــل خــود بــرای مخالــف بــا مجــازات 
مــرگ را اعــام کننــد و از کشــورهایی کــه مجــازات مــرگ هم چنــان در 
نظــام قضایی شــان وجــود دارد، بخواهنــد کــه هــر چــه ســریع تر قوانیــن 

خــود را اصــاح و صــدور و اجــرای ایــن حکــم را لغــو کننــد.
• چرا با اعدام مخالفیم؟

از دنا دادبه، حقوق دان در مورد مخالفت اش با اعدام پرسیدیم:
اعــدام مجازاتــی غیرقابــل بازگشــت اســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر یــک 

دادرســی ناعادالنــه منجــر بــه صــدور حکــم اعــدام شــده باشــد، امــکان 
ــر  ــی حقوق بش ــکار و اساس ــض آش ــن نق ــدارد و ای ــود ن ــح آن وج تصحی

اســت. 
ــی  ــدام مجازات ــه مجــازات اع ــر این ک ــاوه ب ــوق بشــر، ع ــدگاه حق از دی
ــاه  ــراد بی گن ــدام اف ــر اع ــت، خط ــز اس ــن و تحقیرآمی ــانی، خش غیرانس
یکــی از دالیــل اصلــی تعلیــق یــا لغــو مجــازات اعــدام در جهــان اســت. 
در کشــورهایی کــه مجــازات حبــس ابــد یــا طوالنــی مــدت را بــه جــای 
ــه  ــدی ب ــل جدی ــان مجــرم دالی ــا اطرافی ــل و ی ــد، وکی ــدام برگزیده ان اع
ــده مختومــه را  ــا اعــاده دادرســی، سرنوشــت پرون نفــع متهــم یافتــه و ب
تغییــر داده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا اجــرای حکــم اعــدام حتــی 

ــرد را نجــات داد. ــوان جــان ف ــد، نمی ت ــه جدی ــن ادل ــا یافت ب
ــه  ــم دلیــل دیگــر این ک ــب اســت بدانی ــز جال از منظــر جرم شناســی نی
کشــورهای طــرف دار مجــازات اعــدام، ماننــد ایــران، عنــوان می کننــد این 
ــد.  ــت را کاهــش می ده ــار جــرم و جنای ــدام، آم ــه مجــازات اع اســت ک
در حالــی کــه آمــار رو بــه افزایــش و تصاعــدی جــرم و بــزه در جامعــه ای 
ــته  ــدام نتوانس ــازات اع ــه مج ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــران نش ــد ای مانن

ــری از جــرم باشــد. ــرای پیش گی ــزار مناســبی ب اب
از منظــر روان شناســی یکــی از نــکات مهمــی کــه روان شناســان بــه آن 
ــان  ــه در زم ــمانی ک ــج و درد جس ــه رن ــت ک ــن اس ــد ای ــاره می کنن اش
ــل اندازه گیــری نیســت،  ــه شــخصی وارد می شــود قاب عمــل »کشــتن« ب
ــرای فــردی کــه در انتظــار مــرگ اســت  ــی ب ــج و درد روان هم چنیــن رن
ــش  ــدام ش ــم اع ــه حک ــن ک ــد. ای ــایی باش ــل شناس ــد قاب ــز نمی توان نی
دقیقــه پــس از پایــان دادگاه انجــام شــود و یــا شــش هفتــه پــس از یــک 
ــر  ــر، در ه ــد طوالنی ت ــک رون ــس از ی ــال پ ــا ۱۶ س ــی و ی دادگاه طوالن
کــدام از ایــن مــوارد مجــرم در انتظــار اعــدام بــه درجــات متفــاوت، تحــت 

شــکنجه و آزار روحــی قــرار گرفتــه اســت.
ــه دادگاه،  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــروز ب ــررات ام ــر مق ــر اگ ــوی دیگ از س
خانــه کســی کــه آتشــی برپــا کــرده اســت را نمی ســوزاند، کســی را کــه 
مرتکــب تجــاوز شــده اســت مــورد تجــاوز قــرار نمی دهــد و کســی را کــه 
ــه  ــل نیســت ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــرده اســت شــکنجه نمی کن شــکنجه ک
قانون گــزار جنایــت را تحمــل کــرده اســت. اتفاقــا بــه ایــن دلیــل اســت 

گزارش

عدالت کجاست؟
اعدام بس است!
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حقوق ما

ــی  ــه ارزش های ــر پای ــود را ب ــای خ ــد بن ــد بای ــع فهمیده ان ــه جوام ک
متفــاوت از کســانی کــه آن هــا را محکــوم می کننــد، بگذارنــد و 
ــی کــه خــود نوعــی  ــات آن هــا نشــوند. اعــدام از آن جای مرتکــب جنای
ــل  ــت قت ــوان محکومی ــه عن ــد ب ــود، نمی توان ــوب می ش ــل محس قت
دیگــری بــه کار رود. چنیــن عملــی توســط حکومــت، قرینــه ای اســت از 
تمایــل یــک جنایــت کار بــرای اعمــال خشــونت فیزیکــی برعلیــه یــک 

ــی. قربان
ــان و سرپرســت  ــوق زن ــال حق ــوق بشــر، فع ــال حق ــا کاشــفی فع روی
ــد: ــن می گوی ــران چنی ــگران ای ــن پژوهش ــر در انجم ــوق بش ــه حق کمیت

ــرد.  ــاع نک ــات دف ــق حی ــود و از ح ــر ب ــوق بش ــع حق ــوان مداف نمی ت
نمی تــوان بــا خشــونت در جامعــه مقابلــه کــرد و از اعــدام دفــاع کــرد. 
ــت«.  ــق اس ــن ح ــن و اصلی تری ــات بنیادی تری ــق حی ــم »ح می گویی
ــی چــه می شــود؟ جرمــی رخ داده  ــات قربان ــد پــس حــق حی می گوین
و مجــرم بایــد هزینــه اش را بــر اســاس »قانــون« و »عدالــت« بپــردازد. 
ــا اعــدام او افــکار  ــگاه داشــتن اوســت. ب ــی ن ــر از زندان اعــدام او ارزان ت
ــکاب  ــه ارت ــران ســخت تر ب ــدام او دیگ ــا اع ــود. ب ــا می ش ــی ارض عموم
ــا  ــد ب ــت. بای ــده اس ــازات بازدارن ــدام مج ــد. اع ــت می زنن ــرم دس ج
مجرمیــن بــا جدیــت و قاطعیــت برخــورد کــرد. حرف هــای دایــره واری 

کــه همــه مــا بــا آن آشــنا هســتیم.
درایــن بحــث بــه نظــر مــن کلیدی تریــن کلمــات »عدالــت« و 
»قانــون« هســتند. آیــا بــا اعــدام مجرمــی عدالــت اجــرا خواهــد شــد؟ 
بایــد پایــه و اســاس قانونــی کــه بــا صــدور حکــم اعــدام معتقــد اســت 
ــن  ــان، قوانی ــد شــد بررســی شــود. پیشــرفت جه ــت اجــرا خواه عدال
بین المللــی بشردوســتانه، پیمان نامه  هــا و معاهــدات بیــن المللــی 
همــه صحبــت از لغــو اعــدام می کننــد و در صــورت پافشــاری بــر حفــظ 
ــنیع ترین  ــرای ش ــط ب ــورها، آن را فق ــن کش ــرگ در قوانی ــازات م مج
ــاس  ــر اس ــا، ب ــران م ــن در ای ــند. قوانی ــرا می شناس ــل اج ــات قاب جنای
ــازات  ــون مج ــاس قان ــر اس ــت. ب ــامی اس ــن اس ــام و موازی ــرع اس ش
ــاور و عقیــده مجــاز  ــا عقیــده ای جــز ب ــاور و ی ــرادی کــه ب اســامی اف
دارنــد را می تــوان اعــدام کــرد، افــرادی کــه بــا مــواد مخــدر ســر و کار 
ــی کــه مرتکــب جــرم می شــوند  ــوان اعــدام کــرد، اطفال ــد را می ت دارن
ــد روز  ــر ظــرف چن ــا، هــزاران نف ــران م ــدام کــرد. در ای ــوان اع را می ت
ــاس  ــر اس ــتند. ب ــر داش ــاوری دیگ ــون ب ــد چ ــه دار می رون ــاالی چوب ب
ــا  ــوند و م ــه می ش ــه تک ــن وضــع تک ــه فجیع تری ــوا، دگراندیشــان ب فت
نــام قتل هــای زنجیــره ای بــر آن می گذاریــم؛ مــادر و پســر بــا هــم بــه 

ــوند و  ... ــدام می ش ــدر اع ــواد مخ ــرم م ج
ــار طنــاب دار بــه گــردن اش  کــدام یــک از مــا حاضــر اســت کــه ۹ ب
آویــزان شــود و دوبــاره بــه ســلول برگردانــده شــود؟ شــرایط نگهــداری 
ــدام،  ــزار اع ــزاران ه ــا ه ــا ب ــه؟ آی ــرگ چ ــه م ــوم ب ــان محک زندانی
دگراندیشــی از بیــن رفتــه اســت و یــا بــاور کســی عــوض شــده اســت؟ 
آیــا بــا اعــدام مجرمیــن مــواد مخــدر، درصــد اعتیــاد و قاچــاق پاییــن 
ــا  ــت؟ آی ــده اس ــم ش ــت ک ــل در مملک ــداد قت ــا تع ــت؟ آی ــده اس آم
ــت؟  ــت کجاس ــد؟ عدال ــن رفته ان ــی از بی ــای نجوم ــاس و دزدی ه اخت
فرصــت کــم اســت و بحــث و اســتدالل فــراوان. مــن بــا مجــازات مرگ 
ــا  ــف ام. معتقــد هســتم کــه در هیــچ کجــای دنی ــه هــر دلیلــی مخال ب
ــده نبــوده و در اصــل تحقیقــات حتــی عکــس  مجــازات مــرگ بازدارن
آن را ثابــت کــرده اســت. بــه نظــر مــن در سیســتم عدالــت قضایــی کــه 
ــد، مجــازات  ــرای ســاختن آینــده ســالم جامعــه خــود تــاش می کن ب
ــد را  ــک ش ــم خن ــام و دل ــگ انتق ــط فرهن ــدارد و فق ــی ن ــرگ جای م

ــس اســت!  ــدام ب ــد. اع ــج می کن تروی
جان-پــدر اگنــس، مدیــر ســازمان عفــو بین الملــل در نــروژ در مــورد 
مخالفــت اش بــا اعــدام چنیــن می گویــد: فعالیــت مــن در مــورد 

مخالفــت و لغــو مجــازات اعــدام در جهــان از زمانــی آغــاز شــد کــه در 
ــکا در مــورد صــدور و اجــرای  ــاالت متحــده آمری ــان خبــری از ای جری
اشــتباهی حکــم اعــدام قــرار گرفتــم. افــراد محکــوم شــده بــه اعــدام، 

ــد.  مرتکــب هیــچ جــرم و جنایتــی نشــده بودن
ــی در زمینــه مجــازات  ــق و بررس از آن زمــان بــه بعــد بــه تحقی
ــه اندیشــیدن در مــورد این کــه  عاقمنــد شــدم. همیــن مســاله مــرا ب
ــا  ــا خیــر واداشــت. آی ــه اســت ی ــا مجــازات مــرگ، مجازاتــی عادالن آی
ــه  ــاع کــرد کــه مجــازات اعــدام و مــرگ را ب می شــود از حکومتــی دف

ــرد؟  ــه کار می گی ــت ب ــرم و جنای ــر ج ــازات در براب ــوان مج عن
بــه ســرعت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه پاســخ؛ خیــر اســت. جامعه ای 
کــه یــک قاتــل را بــه مجــازات مــرگ محکــوم می کنــد، شــان خــودش 

را تــا ســطح قاتــل شــدن، پاییــن می بــرد. 
کشــتن فــرد دیگــری در صورتــی کــه در رابطــه بــا دفــاع شــخصی از 
جــان اســت و یــا کشــتن بــرای نجــات دادن جــان یــک نفــر یــا افــراد 
ــرد  ــا کشــتن یــک ف ــرش اســت. ام ــل درک و پذی ــف، امــری قاب مختل
ــه خاطــر جــرم و  ــام ب ــوان انتق ــه عن ــر ب ــا خونســردی هرچــه تمام ت ب
جنایتــی کــه آن فــرد انجــام داده اســت، کامــا غیــر قابــل درک و غیــر 

قابــل قبــول اســت.
ــر این هــا، زمانــی کــه مــن متوجــه چگونگــی اجــرای حکــم  عــاوه ب
اعــدام در آمریــکا و دیگــر کشــورهای قائــل بــه مجــازات اعــدام شــدم، 
ــود  ــه خ ــاده نیســت؛ بلک ــل س ــک قت ــا ی ــر تنه ــن ام ــه ای ــم ک دریافت
شــکنجه ای اســت کــه فــرد محکــوم شــده بــه اعــدام متحمــل می شــود.

بــر همیــن اســاس، بعدتــر کــه مطالعاتــم در زمینــه کشــورهایی چــون 
ایــران، عربســتان ســعودی و چیــن بیش تــر شــد، کامــا متقاعــد شــدم 
کــه مجــازات مــرگ، خــود یــک جــرم و جنایــت اســت و نمی تــوان از 

آن بــه عنــوان مجــازات اســتفاده کــرد.
ــو  ــازمان عف ــال س ــای فع ــر و از اعض ــوق بش ــال حق ــن، فع ــا تی این
بین الملــل در نــروژ کــه تحقیقــات زیــادی در زمینــه اعــدام در 

کشــورهای مختلــف انجــام داده؛ معتقــد اســت:
ــه واســطه فضیلت هــای انسانی شــان دارای  تمــام افــراد روی زمیــن، ب
مجموعــه ای از حقــوق مســلم هســتند. ایــن حقــوق از جملــه حقوقــی 
ــد و  ــاش خــودش را مســتحق آن کن ــا ت ــد ب ــه انســان بای نیســتند ک
ــد.  ــغ کن ــراد دری ــد آن را از اف ــری بتوان ــا تصمیم گی ــرد دیگــری ب ــا ف ی
ایــن حقــوق جوهــره اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر اســت کــه پــس از 
ــات، یکــی از  ــد. حــق حی ــه وجــود آم ــی دوم، ب ــات جنــگ جهان جنای
مفــاد مهــم حقــوق بشــر اســت کــه در مــاده ســوم و پنجــم اعامیــه 

جهانــی حقــوق بشــر بــه آن اشــاره شــده اســت.
مخالفــت بنیــادی مــن بــا مجــازات مــرگ بــر ایــن اســاس اســت کــه 
ــوق  ــه حق ــتن ب ــرام گذاش ــه احت ــف ب ــا موظ ــن دولت ه ــده م ــه عقی ب
ــه  ــراد را ب ــد اف ــا نمی توانن ــاس، دولت ه ــن اس ــر همی ــتند. ب ــر هس بش
ــت.  ــانی اس ــه و غیرانس ــه بی رحمان ــد ک ــوم کنن ــی محک مجازات های
دولت هــا نمی تواننــد در جایگاهــی قــرار گیرنــد کــه در مــورد زندگــی 

ــد. ــری کنن ــراد تصمیم گی اف
ــر  ــرگ در بیش ت ــازات م ــه مج ــم ک ــر کن ــد ذک ــن بای ــر ای ــاوه ب ع
کشــورها بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی بــرای ترســاندن مــردم بــه کار 
ــرگ  ــازات م ــه مج ــراد ب ــورها اف ــیاری از کش ــود.در بس ــه می ش گرفت
محکــوم می شــوند بــرای این کــه یــا حکومــت در پــی حــذف مســتقیم 
فــرد بــا اندیشــه متفــاوت اســت و یــا این کــه حکومــت در پــی انتقــال 
ــرض  ــودن معت ــاک ب ــر خطرن ــی ب ــه صــورت غیرمســتقیم مبن ــام ب پی
شــدن اســت. بــه بیــان ســاده تر صــدور حکــم اعــدام توســط دولت هــا 
جهــت ترســاندن مردمــی صــورت می گیــرد کــه اندیشــه، مذهــب و یــا 

رفتــار متفاوتــی بــا حکومــت دارنــد.

حقوق ماگزارش گفت وگو

ــول  ــه ق ــا ب ــدام ی ــا اع ــا- مخالفــت ب ــوق م حق
ــن  ــابقه ای چندی ــدام« س ــه اع ــه ب ــا »ن امروزی ه
ــه  ــران دارد. ســال ها پیــش کمپیــن ن ســاله در ای
ــی آن  ــت و در پ ــران شــکل گرف ــدام در ای ــه اع ب
ــا همراهــی وکای ایــن  فعــاالن حقــوق بشــری ب
حــوزه دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا بــرای لغــو 
ــاش  ــران ت ــم از احــکام مجــازات در ای ــن حک ای
کننــد. تاش هایــی کــه تــا لــگام - کمپیــن 
ــان  ــت و بانی ــش رف ــدام، پی ــه گام اع ــو گام ب لغ
آن زندانــی شــدند. بــه ماننــد بســیاری از فعــاالن 
ــن  ــا ای ــت ب ــر مخالف ــه در اث ــری ک ــوق بش حق
حکــم بــه زنــدان افتادنــد و چــه بســا مجبــور بــه 

ــرک وطــن شــدند.  ت
در کمپین هــا و مخالفت هــا بــا حکــم اعــدام 
»حــق حیــات« بــه عنــوان یکــی از حقــوق 
ــچ  ــه هی ــت ک ــرح اس ــر مط ــوق بش ــن حق بنیادی
ــان  ــق از انس ــن ح ــن ای ــه گرفت ــاز ب ــانی مج انس
دیگــری نیســت. اگرچــه کشــورهای بســیاری 
ایــن حکــم را در قوانیــن خــود بــه حالــت تعلیــق 
امــا هنــوز  برداشــته اند  میــان  از  یــا  درآورده 

هســتند کشــورهایی کــه بــر لــزوم وجــود اعــدام تاکیــد می ورزنــد. 
ــدام را در  ــکا اع ــای آمری ــی از ایالت ه ــوز برخ ــال هن ــور مث ــه ط ب
ــا  ــز ب ــورها نی ــر از کش ــی دیگ ــد و برخ ــود دارن ــی خ ــکام قضای اح
ــه آن بازگشــته اند.  ــورادی خــاص ب ــن حکــم، در م ــق ای وجــود تعلی
ــل  ــازمان مل ــرکل س ــون، دبی ــاالنه بان کی م ــی س ــزارش نهای در گ
ــده  ــران کنن ــوارد نگ ــی از م ــران یک ــدام در ای ــار اع ــد آم ــز رش نی
اســت. ایــن گــزارش ســوم مهــر مــاه بــه عنــوان ســندی بین المللــی 
منتشــر شــد. در ایــن گــزارش، بان کی مــون از جمهــوری اســامی 
بــه دلیــل اجــرای متعــدد ایــن حکــم و آن چــه اعــدام نوجوانــان و 
محکومیــت افــراد قبــل از ســن مســوولیت کیفــری عنــوان شــده، 

انتقــاد کــرده اســت. 
بــا ایــن وجــود همچنــان آمــار اعــدام در ایــران باالســت و هــر ســاله 
ــه  ــران چ ــی ای ــه مدن ــال جامع ــد. در عین ح ــز می یاب ــش نی افزای
ــای  ــا از راه ه ــت ت ــدد اس ــور در ص ــارج از کش ــه خ ــل و چ در داخ
ــل  ــر اص ــد و ب ــان کن ــدام بی ــا اع ــود را ب ــت خ ــف مخالف مختل
ــی  ــود جایگزین ــن وج ــا ای ــد ورزد. ب ــان ها تاکی ــات انس ــق حی ح
ــی  ــر دلیل ــه ه ــد. ب ــس اب ــز حب ــده؛ ج ــنهاد نش ــدام پیش ــرای اع ب
ــی  ــده را راض ــاکیان پرون ــد ش ــگار نمی توان ــس ان ــدان و حب ــا زن ام
ــه  ــی روزان ــای اجتماع ــبکه ها و ابزاره ــه در ش ــور ک ــد و آن ط کن
ــی اســت  ــان یکــی از مجازات های هم خــوان می شــود: اعــدام همچن
کــه در جامعــه نیــز پذیرفتــه شــده؛ همان طــور کــه بــرای اعــدام در 
ما عــام بســیاری از مــردم، موبایــل بــه دســت مشــغول بــه تماشــا 

می ایســتند. 
برخــی نیــز معتقدنــد کــه بــا حــذف اعــدام نمی تــوان بــه عدالــت در 
مجــازات رســید؛ بــه طــور مثــال فــردی کــه قتــل زنجیــره ای انجــام 

ــه  ــته مقایس ــر را کش ــک نف ــه ی ــخصی ک ــا ش ــوان ب داده را نمی ت
کــرد و بایســتی در مجــازات آن هــا نیــز عدالــت داشــت. بــدان معنــا 

کــه نمی تــوان هــر دو متهــم را بــه حبــس ابــد محکــوم کــرد. 
بــرای روشــن تر شــدن عدالــت در مجــازات و جایگزینــی اعــدام بــا 
ــون  ــه اکن ــل دادگســتری ک ــوق دان و وکی ــرد، حق ــد اولیایی ف محم

ــم.  ــو کرده ای ــد، گفت وگ ــی می کن ــادا زندگ در کان
ــف  ــراد مختل ــه اف ــد اســت ک ــز معتق ــرد پیــش از هــر چی اولیایی ف
معمــوال بــه دلیــل »مخالفــت سیاســی« وارد حــوزه حقــوق 
ــود  ــی خ ــای سیاس ــه مخالفت ه ــا ک ــدان معن ــوند؛ ب ــر می ش بش
ــوزه  ــن ح ــه ای ــد« ب ــامی دارن ــوری اس ــه از جمه ــری را ک و »تنف
ــه  ــا ســه جنب می کشــانند: »در حالی کــه در حــوزه حقــوق بشــر م
ــاد  ــدام انتق ــما از اع ــا ش ــم. مث ــکار داری ــادی، تشــویقی و راه انتق
می کنیــد امــا اگــر آمــار آن پاییــن بیایــد، بایــد حکومــت را تشــویق 
کنیــد. یــا اگــر حکومــت بــه ایــن مســاله ادامــه می دهــد بایســتی 
ــا  ــدام« ام ــه اع ــه ب ــد »ن ــه می گوین ــد. االن هم ــه دهی ــکار ارای راه
چــه راهــکاری دارنــد؟ بایــد بــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایط هــر 
کشــوری، راهــکاری بــرای جایگزینــی اعــدام پیــدا کــرد و نمی تــوان 
بــا یــک جملــه کلــی بــرای تمــام کشــورها یــک نســخه را تجویــز 

کــرد«. 
در مــورد کشــور ایــران امــا اعــدام بــه دو بخــش تقســیم می شــود؛ 
ــرد و دیگــری  ــای شــریعت صــورت می گی ــر مبن ــه ب ــی ک اعدام های
ــز  ــت نی ــدام دول ــد اق ــت انجــام می دهــد؛ هرچن ــه دول ــی ک مجازات
ــه گفتــه اولیایی فــرد اعدام هایــی  برگرفتــه از شــریعت اســت. امــا ب
ــکار  ــدون ان ــوان ب ــت را می ت ــت اس ــود حکوم ــار خ ــه در اختی را ک

شــریعت تغییــر داد؛ ماننــد بحــث مــواد مخــدر. 
ایــن حقــوق دان در ایــن خصــوص توضیــح داد: »اعدام هایــی کــه در 

جایگزینی حکم اعدام با توجه به قوانین شرعی
در گفت وگو با محمد اولیایی فرد 
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حقوق ما گفت وگو

شــریعت اســت و حکومــت اعتقــاد دارد کــه نمی تــوان آن هــا 
را بــه همیــن دلیــل از میــان برداشــت نیــز بــه دو قســمت 
ــه در  ــز ک ــر نی ــود. تعزی ــیم می ش ــاص تقس ــدود و قص ح
اختیــار حکومــت اســت؛ قابلیــت انعطاف پذیــری دارد. انتقــاد 
ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــی ای ــتم قضای ــه سیس ــا ب ــت م نخس
ــاس  ــر اس ــه ب ــادی دارد. در حالی ک ــد زی ــر تاکی روی تعزی
ــر داد.  ــا را تغیی ــر مجازات ه ــوان در تعزی شــریعت هــم می ت
ــه بخــش  ــوط ب ــران بیشــتر مرب در حــال حاضــر بدنامــی ای
مــواد مخــدر اســت. یعنــی بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد اعدام هــا 
بــه بحــث مــواد مخــدر ارتبــاط دارد و اگــر ایــن مســاله حــل 
ــد  ــدود ۳۰ درص ــه ح ــران ب ــا در ای ــزان اعدام ه ــود، می ش
ــر  میــزان فعلــی می رســد. معقــول نیســت امــا خیلــی کم ت
ــران از  ــب ای ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــد ب ــی خواه ــزان فعل از می
ــا  ــد. ام ــد ش ــارج خواه ــی خ ــارهای بین الملل ــار فش ــر ب زی
متاســفانه ایــن مســاله هــم زیــر فشــار سیاســی قــرار گرفــت 
ــرب و  ــم غ ــلیم تصمی ــگار تس ــود ان ــه ش ــر پذیرفت ــه اگ ک

ــده اند«.  ــرب ش ــر غ ــوق بش حق
ــر در حــوزه  ــه تعزی ــرد اعدام هــا در جنب ــه اولیایی ف ــه گفت ب
مــواد مخــدر مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام اســت 
ــن احســاس  ــر دارد: »م ــز قابلیــت تغیی ــق نی ــن طری و از ای
می کنــم کــه عــده ای از ایــن اعدام هــا فایــده سیاســی 
ــران  ــروی ای ــد. آب ــد کــه نمی خواهنــد تغییــرش دهن می برن
بــه خاطــر نوعــی از اعــدام از بیــن مــی رود کــه می تــوان آن 
ــد ایــن باشــد  را برطــرف کــرد. فایــده سیاســی امــا می توان
ــد  ــدون انعطــاف نشــان ده ــران خــود را کشــوری ب ــه ای ک
ــل و  ــر عق ــه اگ ــد. در حالی ک ــاج نمی ده ــی ب ــه کس ــه ب ک
ــدام از  ــا حــذف اع منطــق درســتی وجــود داشــته باشــد ب
قوانیــن ایــران و اســتفاده از مجازات هــای جایگزیــن آبــروی 
ایــران و منافــع ملــی حفــظ می شــود. این جــا شــک ایجــاد 
ــا دل ســوز کشــور هســتند؟«.  ــا واقع ــا این ه ــه آی می شــود ک
ــر  ــوق بش ــازمان حق ــط س ــده توس ــر ش ــار منتش ــق آم طب
ــش  ــدام نق ــری، اع ــوق بش ــای حق ــر نهاده ــران و دیگ ای
ــر  ــران ه ــرم در ای ــوع ج ــزان وق ــدارد و می ــده ای ن بازدارن
ــه بایســتی  ــازات ک ــع اصــل مج ــی رود. در واق ــر م روز باالت
بازدارندگــی باشــد بــه واقعیــت تبدیــل نمی شــود. پــس بــه 

ــید؟  ــوان اندیش ــی می  ت ــه جایگزین چ
ــی از  ــت: »یک ــوال گف ــن س ــه ای ــخ ب ــرد در پاس اولیایی ف
ــق  ــون موف ــدام تاکن ــه اع ــه ب ــای ن ــه کمپین ه ــی ک دالیل
ــرای  ــی ب ــریعت حرف ــوزه ش ــه در ح ــت ک ــن اس ــده ای نش
ــیاه شــده  ــی ســفید و س ــه نوع ــته . موضــوع ب ــن نداش گفت
ــدام،  ــریعت و اع ــد ش ــامی می گوی ــوری اس ــت. جمه اس
ــم و  ــول نداری ــه شــریعت را قب ــد ک ــز می گوین ــان نی مخالف
نــه بــه اعــدام. در حالی کــه شــریعت را بایســتی بــا شــریعت 
جلــو رفــت. اگــر بــه شــریعت نــه بگوییــم، از راه حــل معقــول 
ــه  ــد ب ــر بخواهی ــم. اگ ــه گرفته ای ــران فاصل ــوص ای در خص
ــریعت را  ــه ش ــد ک ــد بگویی ــد نمی توانی ــه بگویی ــدام ن اع
ــق  ــامی طب ــوری اس ــن جمه ــون قوانی ــد چ ــول نداری قب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت. در نتیج ــده اس ــع ش ــریعت وض ش
بــرای یــک راه کار عملــی بایــد وارد حــوزه شــریعت شــد و از 

ــرد«.  ــدا ک ــکاری پی ــدام راه ــو اع ــرای لغ ــق ب آن طری
بــه گفتــه ایــن وکیــل دادگســتری بــر اســاس پژوهش هــای 

اعدام هایــی کــه در شــریعت وجــود  محققــان دینــی، 
ــا بحــث  ــه یکــی از آن ه ــد قســم هســتند ک ــر چن ــد ب دارن
انــکار  را  اســت: »می شــود گفــت قصــاص  »قصــاص« 
ــه نظــر بســیاری از فقهــا ایــن حکــم  نمی کنیــم؛ امــا بنــا ب
ــاص از  ــد قص ــا می گوین ــت. مث ــردن اس ــل ک ــل تعطی قاب
ضرورت هــای دیــن نیســت. ضروریــات دیــن مســایلی اســت 
ــه  ــا ب ــوت ی ــد و نب ــل توحی ــتند مث ــر نیس ــه تعطیل پذی ک
ــه  ــد ک ــی وجــود دارن ــا احکام ــن؛ ام ــی اصــول دی طــور کل
ــاره روزه  ــا درب ــد. مث ــه دارن ــه و ثانوی ــد؛ اولی تعطیل پذیرن
بــا وجــود تاکیدهــای بســیار و تهدیــد بــه شــاق و جریمــه 
در اثــر روزه خــواری، امــا افــراد مریــض نبایــد روزه بگیرنــد«. 
ــردی و جمعــی،  ــر اســاس منفعــت ف ــوان ب ــع می ت »در واق
ــول  ــل قب ــا اص ــت ب ــا نیس ــر آن ه ــی ب ــه ضرورت ــالی ک مس
داشــتن، موقتــا کنــار گذاشــته شــوند. ولــی فقیــه، مرجــع 
تقلیــد یــا مجتهــد می توانــد اظهــار دارد کــه آبــروی 
ــت  ــر اس ــاص در خط ــرای قص ــر اج ــه خاط ــام ب ــت اس ام
ــار جــرم را  ــدارد و آم ــده ای ن ــا اجــرای قصــاص فای ــا مث ی
کاهــش نمی دهــد؛ در نتیجــه فعــا آن را بــه حالــت تعلیــق 
ــم. در  ــن می کنی ــن تعیی ــازات جایگزی ــم و مج در می آوری
ــد  ــم می گیرن ــه تصمی ــای دم نیســتند ک این جــا دیگــر اولی
ــت  ــن رضای ــد م ــه می گوی ــت ک ــرع اس ــم ش ــه حاک بلک
می دهــم و حــق اولیــای دم هــم دیــه اســت. مســاله جــرم را 
هــم بایســتی بررســی کنــد و بیــن یــک تــا ده ســال زنــدان 
را بــا توجــه بــه شــدت جــرم تعییــن کنــد.  یــا بــا اســتناد 
ــا عــدم وجــود  ــل ی ــودن قت ــواردی چــون غیرعمــد ب ــه م ب
ــر در  ــرم را کم ت ــوان ج ــی می ت ــزی قبل ــه و برنامه ری نقش
ــم  ــریعت ه ــه در ش ــرد ک ــول ک ــتی قب ــت. بایس ــر گرف نظ

ــود دارد«.  ــی وج راهکارهای
برخــی امــا معتقدنــد کــه بــا »نــه« گفتــن بــه اعــدام، اصــل 
جــرم یــا مجــرم بــودن متهــم زیــر ســوال مــی رود و بــا لغــو 
ــا  ــه »م ــود؛ در حالی ک ــه می ش ــم تبرئ ــازات، مته ــن مج ای
اگــر می گوییــم اعــدام نــه، بــه معنــای ســالم بــودن مجــرم 
ــدام  ــه اع ــت ک ــن اس ــط ای ــث فق ــت. بح ــه او نیس ــا تبرئ ی
انجــام نشــود؛ امــا قاتــل یــا مجــرم بــه مجــازات خــود برســد. 
ــت  ــم و امنی ــده، نظ ــع ش ــی واق ــه جرم ــت ک ــد پذیرف بای
ــم در کار  ــازات ه ــه و مج ــم ریخت ــه ه ــه ب ــور و جامع کش
ــه  ــه ب ــوق بشــر ک ــاالن حق ــا برخــی از فع ــود. ام ــد ب خواه
ــواد  ــو م ــه ۲۰ کیل ــرای شــخصی ک ــد ب ــه می گوین ــدام ن اع
مخــدر حمــل می کــرده دلیــل می آورنــد کــه گناهــی 
نداشــته. بــه دلیــل این کــه ایــن افــراد تخصصــی ندارنــد یــا 
ــه هــر حــال مــا در  اغــراض سیاســی را داخــل می کننــد. ب
صــدد تبرئــه جمهــوری اســامی نیســتیم امــا نمی خواهیــم 
از برخــی »نــه بــه اعدام«هایــی کــه بــدون شــناخت ایــران 

اســت هــم صرفــا حمایــت کنیــم«. 
ــه  ــن ب ــه گفت ــه ن ــت ک ــد اس ــن معتق ــرد همچنی اولیایی ف
اعــدام صرفــا برداشــتن مجــازات یــا جایگزینــی آن نیســت؛ 
ــور  ــه ط ــود: »ب ــم ش ــز فراه ــتر آن نی ــتی بس ــه بایس بلک
ــواد مخــدر زمینه هــای اقتصــادی  ــد م ــال جرایمــی مانن مث
دارد. بایــد مشــخص شــود کــه علــت قاچــاق مــواد مخــدر 
چیســت. اگــر فقــر اســت بایــد رفــت دنبــال رفــع مشــکل 
فقــر. یــا مثا بــی کاری یــا دیگــر مشــکات اقتصــادی. گاهی 

محمد اولیایی فرد: 
»اعدام هایی که 
در شریعت است و 
حکومت اعتقاد دارد 
که نمی توان آن ها را 
به همین دلیل از میان 
برداشت نیز به دو 
قسمت حدود و قصاص 
تقسیم می شود. تعزیر 
نیز که در اختیار 
حکومت است؛ قابلیت 
انعطاف پذیری دارد. 
انتقاد نخست ما به 
سیستم قضایی ایران 
این است که روی 
تعزیر تاکید زیادی 
دارد. در حالی که بر 
اساس شریعت هم 
می توان در تعزیر 
مجازات ها را تغییر 
داد. در حال حاضر 
بدنامی ایران بیشتر 
مربوط به بخش مواد 
مخدر است. یعنی 
بین ۶۰ تا ۷۰ درصد 
اعدام ها به بحث مواد 
مخدر ارتباط دارد و 
اگر این مساله حل 
شود، میزان اعدام ها 
در ایران به حدود ۳۰ 
درصد میزان فعلی 
می رسد. معقول 
نیست اما خیلی 
کم تر از میزان فعلی 
خواهد بود. به این 
ترتیب ایران از زیر بار 
فشارهای بین المللی 
خارج خواهد شد. اما 
متاسفانه این مساله 
هم زیر فشار سیاسی 
قرار گرفت که اگر 
پذیرفته شود انگار 
تسلیم تصمیم غرب 
و حقوق بشر غرب 
شده اند«. 

حقوق ما گفت وگو

قاچــاق مــواد مخــدر ســازمان  یافتــه اســت. بایــد ریشــه ایــن مســاله 
را پیــدا کــرد. بایــد مشــخص شــود کــه چــه کســانی در حکومــت 
در مســاله مــواد مخــدر نقــش دارنــد. گاهــی رشــته هایی از داخــل 
حکومــت یــا ســازمان های دولتــی قاچــاق می کننــد. بــه نظــر مــن 
همان هــا هســتند کــه می خواهنــد اعــدام برداشــته نشــود؛ زیــرا در 
ــز  ــواد مخــدر نی ــن صــورت بازارشــان گــرم می شــود و قیمــت م ای

بــاال مــی رود«. 
ــم  ــرای حک ــن ب ــن جایگزی ــح یافت ــه توضی ــوق دان در ادام ــن حق ای
ــه »حــدود« اشــاره کــرد کــه ســومین مســاله در صــدور  ــدام، ب اع
حکــم اعــدام اســت: »حــدود نیــز بــر دو بخــش اســت. بخــش اول 
ــریعت  ــدود ش ــا در ح ــه اتفاق ــراب خواری ک ــد ش جرایمی ســت مانن
ــوع آن را  ــد وق ــه کســی نمی توان ــدری ســخت گیری شــده ک ــه ق ب
اثبــات کنــد. مثــا اگــر دفعــه ســوم کســی شــراب بخــورد، اعــدام 
ــه  ــراف ب ــار اعت ــرای ســومین ب ــی ب ــرد عاقل ــدام ف ــا ک می شــود. ام

می کنــد؟«.  شــراب خواری 
ــا«  ــوص »زن ــده ای در خص ــران پرون ــتری در ای ــل دادگس ــن وکی ای
داشــت کــه قاضــی از او خواســته بــود مســاله را حــل کنــد تــا مجبور 
بــه صــدور حکــم »سنگســار« نشــود: »پرونــده  متعلــق بــه پنــج زن 
متاهــل و پنــج مــرد بــود کــه در یــک بــاغ دســتگیر شــده بودنــد. 
ــی  ــده، مانع ــن مان ــت م ــده روی دس ــن پرون ــت ای ــی می گف قاض
بتــراش کــه موکلیــن اقــرار نکننــد. ایــن را صادقانــه می گویــم کــه 
امــروز قاضــی بــه دنبــال ایــن نیســت کــه ثابــت کنــد فــردی ســه 

بــار شــراب خــورده و بعــد حکــم اعــدام صــادر کنــد«. 
اولیایی فــرد بــه عنــوان نمونــه بــه تعدیــل مجــازات سنگســار اشــاره 
ــه  ــه این ک ــر ن ــود. مگ ــام نمی ش ــت انج ــه »االن مدت هاس ــرد ک ک
آیــت اهلل شــاهرودی سنگســار را تعطیــل کــرد؟ گفــت رجــم را قبــول 
دارم؛ امــا در حــال حاضــر اجــرا نمی کنــم. آیــت اهلل شــاهرودی کــه 
فقیــه اســت مجــازات سنگســار را کنــار گذاشــت امــا یــک قاضــی در 
قزویــن خودســرانه ایــن کار را انجــام داد و بعــد هــم مــورد توبیــخ 

قــرار گرفــت«. 
ــام آن چــه در اســام ســخت گیری  ــن در شــریعت تم ــه نظــر م »ب
ــما  ــد ش ــا می گوین ــرود. مث ــار ب ــادگی کن ــه س ــد ب ــده، می توان ش
نبایــد دزدی کنیــد؛ امــا اگــر گرســنه و در شــرایط اضطــرار باشــید 
ــد  ــان، می توانی ــردن خودت ــیر ک ــرای س ــت و ب ــک نوب ــدازه ی ــه ان ب
دزدی کنیــد. در حــال حاضــر دربــاره رجــم، کافــی اســت کــه شــما 
ــه همســرم دسترســی نداشــتم یعنــی  ــودم و ب ــد مســافرت ب بگویی
ــرای همــه ایــن  مــوارد راهــکار پیــدا کــرد. در خصــوص  می تــوان ب
ــذف  ــاله را ح ــل مس ــد اص ــون جدی ــز قان ــال نی ــر ۱۸ س ــدام زی اع
نکــرده؛ امــا دو راه حــل جدیــد پیش بینــی کــرده کــه یــا بایــد ثابــت 
شــود کــه نوجــوان بــه رشــد عقلــی نرســیده یــا اطاعــی از مجــازات 

نداشــته اســت«. 
ــدام  ــون اع ــال قان ــه طــور مث ــه ب ــد اســت ک ــوق دان معتق ــن حق ای
ــیده  ــی رس ــه جای ــه ب ــک ده ــس از ی ــال پ ــر ۱۸ س ــان زی نوجوان
کــه بــرای آن راه حــل یــا راه کار ارایــه داده شــده و »ممکــن اســت 
ــی  ــی زمان ــی حــذف شــود. یعن ــه طــور کل ــد ب ــه بع ــک ده ــه ی ک
ــده  ــروط ش ــی االن مش ــود ول ــدام ش ــد اع ــا بای ــد حتم می گفتن
اســت. ممکــن اســت کــه ده ســال بعــد هــم وجــود نداشــته باشــد. 
مثــا اگــر یــک قاضــی بنویســد کــه بــه نظــر مــن ایــن نوجــوان بــه 
ــازات  ــا مج ــی رود؛ ام ــار م ــدام کن ــیده اســت، اع ــی نرس ــد عقل رش
دارد. مــا نمی توانیــم همــه چیــز را بــا هــم حــل کنیــم. بلکــه بایــد 

ــت«.  ــو رف ــم  جل کم ک
ــدام؟  ــه اع ــه ب ــور ن ــد چط ــارب می گوین ــدام مح ــاره اع ــا درب »مث
پاســخ مــا ایــن اســت کــه جــرم سیاســی را تعریــف کنیــد، 
هیــات منصفــه بگذاریــد و افــکار عمومــی را نیــز از جریــان مطلــع 
ــکار عمومــی هــم اعــدام متهــم را خواســته باشــند،  کنیــد. اگــر اف
ــت و  ــت خداس ــان دس ــات انس ــون حی ــه چ ــم ک ــم بگویی می توانی
ــرد.  ــدام را حــذف ک ــوان اع ــد دســت او باشــد می ت ــم بای ــرگ ه م
ــل  ــر نیســت، قات ــردی کــه اصاح پذی ــرای ف ــا ب ــم نهایت فــرض کنی
ــم او را  ــیم می توانی ــد نباش ــدام معتق ــه اع ــر ب ــت اگ ــره ای اس زنجی
ــی  ــورهای غرب ــه در کش ــی ک ــل اتفاق ــم. مث ــدا کنی ــه ج از جامع
افتــاده اســت. در تمــام دنیــا بــا قاتــان برخــورد ســنگین می شــود. 
ــا  ــا متهــم ی ایــن کــه اعــدام نمی کننــد بدیــن معنــا نیســت کــه ب
ــه  ــال ب ــور مث ــه ط ــه او را ب ــود. بلک ــورد می ش ــوب برخ ــرم خ مج
ــد  ــار می خواه ــد ب ــرم روزی ص ــه مج ــتند ک ــی می فرس جزیره های

ــود را بکشــد«.  خ
ــه و  ــه از جامع ــا آن چ ــوق دان ام ــن حق ــای ای ــود صحبت ه ــا وج ب
دســتگاه قضایــی ایــران برمی آیــد ناچیــز شــمردن زنــدان و جدایــی 
انســان از جامعــه اســت. در حالی کــه بــه گفتــه اولیایی فــرد 
ــز  ــامی نی ــوری اس ــی جمه ــا االن حت ــت ام ــازات اس ــدان مج »زن
ــرم  ــک مج ــدام، فیزی ــد. در اع ــی نمی دان ــازات خاص ــدان را مج زن
را از او می گیــری امــا بــا زنــدان روح او را بــه بنــد می کشــی. 
وقتــی یــک نفــر بــدون حــق آزادی مشــروط زندانــی شــود یعنــی 
همیــن بــه بنــد کشــیدن روح او. مثــا در بعضــی از کشــورها بــرای 
ــا  ــو ی ــدون عف ــا ب ــا ی ــدان ب ــی چــون زن ــای ســنگین احکام جرم ه
ــه  ــه ب ــت این ک ــت. در نهای ــده اس ــی ش ــروط پیش بین آزادی مش
ــوان دو کار انجــام داد:  ــران می ت ــن خصــوص در ای ــن در ای نظــر م
یکــی راه کار حقوقــی و یکــی هــم راه کار از موضــع شــریعت. بــدون 
ــه بــه اعــدام« در ایــران راه کاری وجــود  مطالعــه شــریعت بــرای »ن

ــاد«.  ــی هــم نخواهــد افت نخواهــد داشــت و اتفاق
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در هفته هــای گذشــته دو نوجــوان زیــر 
ــدند و  ــپرده ش ــه دار س ــه چوب ــال ب ۱۸ س
ــود  ــا وج ــه ب ــاله ای ک ــد. مس ــان باختن ج
رســانه های بســیار فارســی زبان و منابــع 
حقــوق بشــری تنهــا پــس از اعــدام آن هــا 
ــع از  ــا مان ــه خانواده ه ــد؛ چراک ــری ش خب
ــدند و  ــانه ها ش ــاله در رس ــن مس ــار ای انتش
ــدان  ــا فرزن ــاط ب ــوان منبعــی در ارتب ــه عن ب
خــود، ســکوت را راهــی بــرای آزادی آن هــا دانســتند. همــان 
مســاله ای کــه هنــوز در میــان روزنامه نــگاران، فعــاالن حقــوق بشــر 

و رســانه ها بحثــی چالش انگیــز اســت. 
ایــن اتفــاق علی رغــم آن رخ داد کــه پــس از تغییــر قانــون مجــازات 
اســامی، اعــدام زیــر ۱۸ ســال ممنــوع شــد و مســووالن جمهــوری 
اســامی نیــز در جوامــع بین المللــی بــا اســتناد بــه ایــن قانــون دم 
ــا  ــود. ام ــدام نمی ش ــی اع ــران نوجوان ــر در ای ــه دیگ ــد ک از آن زدن
آن چــه شــواهد امــر نشــان می دهــد ادامــه اجــرای ایــن حکــم بــر 
ــر ممنوعیــت اعــدام  ــون ب مبنــای تبصــره ای اســت کــه همیــن قان
ــه نظــر حاکــم شــرع و  ــزوده؛ یعنــی ارجــاع آن ب ــر ۱۸ ســال اف زی

صاحدیــد قاضــی. 
بنــا بــه آمــار ســازمان حقــوق بشــر ایــران در نیمــه نخســت ســال 
میــادی جــاری )۲۰۱۵( دســت کم ۵۷۰ اعــدام بــا طنــاب دار 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــار ب ــن آم ــت. ای ــاده اس ــاق افت ــران اتف در ای
ــه دار  ــی ب ــش از ۳ زندان ــر روز بی ــال ه ــن امس ــاه آغازی ــی ۶ م ط
کشــیده شــدند و از زمــان روی کار آمــدن حســن روحانــی، رییــس 

ــده اند.  ــدام ش ــر اع ــت کم ۱۹۰۰ نف ــون دس ــوری تاکن جمه

ــه  ــل ک ــازمان مل ــر کل س ــون، دبی ــزارش بان کی م ــن گ در آخری
ــای  ــه توصیه ه ــامی ب ــوری اس ــخ های جمه ــت پاس ــس از دریاف پ
مطــرح شــده منتشــر شــد نیــز گزارشــی از اعــدام  در ایــران آمــده 
اســت. بدیــن شــکل کــه بان کی مــون از تنــاوب اعدام هــا بــه 
ــان نوجــوان  ــواد مخــدر و مجرم ــه م ــوط ب ــم مرب ــرای جرای ــژه ب وی
ابــراز نگرانــی کــرده. جمهــوری اســامی نیــز از ۴۱ توصیــه ای کــه 
ــر  ــی در اکتب ــی دوره ای جهان ــن بررس ــوص در دومی ــن خص در ای
ــود ۴۰ مــورد آن را رد کــرده اســت. تنهــا  ۲۰۱۴ دریافــت کــرده ب
ــان  ــول اطمین ــه »حص ــامی پذیرفت ــوری اس ــه جمه ــه ای ک توصی
ــات  ــی و محاکم ــه دادرس ــد عادالن ــه رون ــان ب ــی متهم از دسترس
منصفانــه، خصوصــا اگــر احتمــال اســتفاده از حکــم اعــدام در فرآیند 

ــی وجــود داشــته باشــد«.  قضای
یکــی از پاســخ های همیشــگی جمهــوری اســامی بــه توصیه هــای 
ــورد  ــا در م ــدام خصوص ــم اع ــی« حک ــل »بازدارندگ ــازمان مل س
ــاد و  ــار اعتی ــه آم ــواد مخــدر اســت کــه البت ــه م ــوط ب ــم مرب جرای
ــه خوبــی نشــان  ــه آن ب ــان ب همچنیــن پاییــن آمــدن ســن مبتای
ــا  ــرای خرده فروش ه ــز ب ــتر نی ــه بیش ــم ک ــن حک ــه ای ــد ک می ده
ــه  ــد و ن ــر باش ــرم موث ــش ج ــه در کاه ــود نتوانســته ن ــرا می ش اج
ــت  ــامی مطابق ــوری اس ــر جمه ــوی دیگ ــاد. از س ــش اعتی در کاه
ــکام  ــار اح ــدام را در کن ــت اع ــل ممنوعی ــی مث ــکام بین الملل اح
ــم  ــه مه ــد. نمون ــاز می زن ــر ب ــرای آن س ــذارد و از اج ــرعی می گ ش
بــرای ایــن ادعــا اجــرای حکــم قصــاص اســت کــه تعــداد بســیاری 

ــان را شــامل شــده اســت.  از محکوم
ــران  ــل ای ــی داخ ــه مدن ــر جامع ــال های اخی ــود در س ــن وج ــا ای ب
بــرای نجــات محکومــان بــه اعــدام بــا ایجــاد کمپین هــای مختلــف، 
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رای زنی هــا و اقدام هایــی »بــی  ســر و صــدا« بــه پــا خاســته و 
هــر از گاهــی خبــری منتشــر می شــود مبنــی بــر نجــات یــک 
محکــوم بــه اعــدام از اجــرای حکــم. بــا ایــن وجــود همان طــور 
ــار  ــود، اخب ــر نمی ش ــه منتش ــای روزان ــری از اعدام ه ــه خب ک

مربــوط بــه رهــا شــدگان نیــز چشــم گیر نیســت. 
ــاش  ــن حــوزه کــه خواســت نامــش ف یکــی از کنش گــران ای
ــه  ــت ک ــان داش ــا« اذع ــوق م ــا »حق ــو ب ــود در گفت وگ نش
ــا شــکایت  ــان، ب ــده  یکــی از اعدامی ــه خاطــر پیگیــری پرون ب
ــواده  ــل خان ــده اســت. دلی ــی دادگاه ش ــول راه ــواده مقت خان
بــرای ایــن شــکایت از بیــن رفتــن »آبــرو«ی مقتــول بــا ایجــاد 
کمپیــن جمــع آوری دیــه بــوده اســت. هرچنــد کــه شــکایت 
پــس از جلــب رضایــت خانــواده مقتــول اتفــاق افتــاده و قاتــل 

از اعــدام رهــا شــده اســت. 
بــه گفتــه ایــن کنش گــر در برخــی اوقــات قاتــل و خانــواده اش 
ــی از  ــود: »بعض ــری نش ــوع خب ــه موض ــد ک ــاش می کنن ت
آن هــا حتــی حاضــر هســتند کــه عزیزشــان اعــدام شــود امــا 
ــن  ــا رســانه ای شــدن ای ــر ب ــرود. از طــرف دیگ آبروی شــان ن
ماجــرا و اســم بــردن از قاتــل، ناخواســته دو اتفــاق می افتــد: 
ــه یــک قهرمــان اســت  اولیــن مســاله تبدیــل شــدن قاتــل ب
ــه آدم  ــد ب ــاع کن ــد از خــود دف ــه بتوان ــدون آن ک ــول ب و مقت
بــد ماجــرا تبدیــل می شــود. ایــن مســاله احساســات خانــواده 
ــرون  ــا بی ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــه دار می کن ــول را جریح مقت
ــود.  ــی می ش ــودآگاه سیاس ــاله ناخ ــل، مس ــم قات ــدن اس آم
ــن  ــر ای ــردم بیان گ ــع ک ــه جم ــه ای ک ــن در ۴ دی ــه م تجرب
مســاله بــود کــه رســانه ای نکــردن و دســت بــه عصــا راه رفتــن 
و حتــی گنــده کــردن قاضــی اجــرای احــکام و قربــان صدقــه 

ــت«.  ــر اس ــک کننده ت ــرای او، کم ــن ب رفت
ــت  ــا فعالی ــی ب ــه کار مدن ــت ک ــد اس ــر معتق ــن کنش گ ای
کنش گــران  مدنــی  کار  در  اســت.  متفــاوت  سیاســی 
نمی خواهــد کــه ســر و صدایــی بــه راه بیاندازنــد و در تــاش 
ــد«.  ــوب بمان ــرا خ ــرف ماج ــر دو ط ــال ه ــه »ح ــتند ک هس
ــد  ــده می توان ــن مســاله یــک پرون ــا رســانه ای شــدن ای ــا ب ام
ــر در  ــک خب ــار ی ــا انتش ــی ی ــای بین الملل ــت نهاده ــا دخال ب
ــانه هایی کــه جمهــوری اســامی آ ن هــا را »معانــد« و  رس
ــده ای  ــه پرون ــل ب ــد؛ بی دلی ــی می کن ــه« معرف »خودفروخت

سیاســی تبدیــل می شــود. 
نکتــه ای کــه ایــن کنش گــر بــدان اشــاره کــرده ناشــی 
ــده ای را  ــر پرون ــه ه ــت ک ــامی اس ــوری اس ــار جمه از رفت
بــدون تعریــف جــرم سیاســی بــه پرونــده ای سیاســی تبدیــل 
می کنــد. البتــه بنــا بــه اظهــارات وی »وقتــی ماجــرای حکــم 
ــراد  ــود اف ــی می ش ــدام عموم ــه اع ــوم ب ــی محک ــک زندان ی
مختلــف بــه دنبــال نفــع شــخصی یــا حزبــی خــود هســتند و 
بــا اشــاره بــه وضعیــت ناگــوار حقــوق بشــر در ایــران مســاله 
ــه همیــن دلیــل  ــه موضوعــی سیاســی تبدیــل می شــود و ب ب
ــی بــرای نشــان دادن قــدرت خــود  مقامــات دســت باالی

ــد«.  ــم می دهن ــرای حک ــه اج ــتور ب دس
ــورت  ــه در ص ــد ک ــادآور ش ــز ی ــه را نی ــن نکت ــه ای او در ادام
رســانه ای شــدن احتمــال اعــدام یــک زندانــی »شــاخک های 
ملــت تیــز می شــود و مــردم نســبت بــه مســاله  اعــدام 
ــا  ــود آن ه ــرای خ ــوع ب ــن موض ــر ای ــوند. اگ ــاس می ش حس
پیــش بیایــد شــاید محتاطانه تــر بــه اعــدام فکــر کننــد«. ایــن 
ــا  ــی کــه »واقع ــد اســت کــه پرونده های ــه معتق ــر البت کنش گ

ــوند«.  ــانه ای ش ــا رس ــد حتم سیاســی هســتند بای
ایــن کنش گــر در ادامــه افــزود: »مــا بــا کســی طــرف هســتیم 

کــه قــدرت را در دســت دارد و بــه راحتــی می توانــد صندلــی 
ــد در  ــرار باش ــم ق ــر ه ــه بکشــد. اگ ــک بچ ــای ی ــر پ را از زی
ــده ای رســانه ای شــود بایســتی بســیار  صــورت ناچــاری پرون

هنرمندانــه باشــد کــه خشــم طــرف مقابــل را برنیانگیــزد«. 
ــل نظــری  ــه بین المل ــوق بشــری جامع ــران حق ــه کنش گ البت
مخالــف اظهــارات ایــن کنش گــر دارنــد. از نقطــه  نظــر آن هــا 
ــک  ــدام ی ــال اع ــه احتم ــوط ب ــار مرب ــدن اخب ــانه ای ش رس
ــد  ــی همــراه باشــد می توان ــا فشــار بین الملل ــی ب ــی وقت زندان
ــک  ــم اش کم ــرای حک ــادن اج ــب افت ــا عق ــات وی ی ــه نج ب
ــوان  ــده بت ــت آم ــه دس ــان ب ــت در زم ــن اس ــد و ممک کن
رضایــت خانــواده مقتــول را جلــب کــرد. در عین حــال وقتــی 
ــی  ــدام و محــو نهای ــم اع ــل حک ــو کام ــران لغ هــدف کنش گ
ــوری اســامی باشــد بایســتی موضــوع را  ــن جمه آن از قوانی
ــه مخالفت هــا ادامــه داد. امــا اختفــای  ــر نگریســت و ب کان ت
ــدن  ــی ش ــه نهای ــد ب ــدام می توان ــم اع ــرای حک ــال اج احتم

ــد.  ــرای آن بیانجام اج
ــده.  ــل ش ــران تبدی ــان کنش گ ــی می ــه چالش ــاله ب ــن مس ای
ــازمان  ــر س ــوق دان و مدی ــدر، حق ــادی ص ــه ش ــه طوری ک ب
خــود  فیس بــوک  صفحــه  در  ایــران«  بــرای  »عدالــت 
ــن  ــر س ــه زی ــری ک ــالبهی، دخت ــه س ــدام فاطم ــس از اع پ
قانونــی ۱۸ ســال مجــرم شــناخته شــده بــود، نوشــت: 
 ۱۵ در  را  ســالبهی  فاطمــه  کــه  »همان«خانــواده« ای 
ــک  ــر کت ــه خاط ــی ب ــد و وقت ــوهر دادن ــه زور ش ــالگی ب س
ــالگی  ــاره و در ۱۶ س ــد، دوب ــدا ش ــوهرش ج ــوردن، از ش خ
ــواده«  ــد، همــان »خان ــر ســن اش دادن ــه مــردی دو براب او را ب
نگذاشــتند اخبــار مربــوط بــه پرونــده اش رســانه ای شــود یــا 
ــه  ــک جامع ــد. در ی ــری کاری کنن ــوق بش ــازمان های حق س
ــاری  ــرم ازدواج اجب ــم ج ــود مته ــواده« خ ــن »خان ــالم، ای س
اســت، معــاون جــرم خشــونت جســمی و جنســی اســت. امــا 
در جامعــه ایرانــی کــه همه چیــزش بــه همه چیــزش می آیــد، 
ــه  ــان چشــم ب ــا، همچن ــگاران و حقوق بشــری های م روزنامه ن
ــواده و خانواده هــای دیگــر زندانیــان دوختــه  دهــان ایــن خان
ــد کــه بهشــان دیکتــه کننــد کــه چــه موقعــی بنویســند،  ان
چــه بنویســند و چگونــه بنویســند یــا اصــا ننویســند! آیــا بــا 
اعــدام فاطمــه ســالبهی، وقــت آن نشــده کــه یــک تجدیدنظــر 
ــوارد  ــار م ــت و انتش ــانی و ثب ــای خبررس ــی در معیاره اساس
نقــض حقــوق بشــر بکنیــم؟ باالتــر از آن، آیــا وقت آن نرســیده 
ــاره  ــئولیت مان درب ــان و مس ــه خودم ــدی ب ــدی ج ــه نق ک
عواقــب مشــروعیت مطلــق دادن بــه تصمیمــات و گفته هــای 
ــاآگاه، ســنتی، مطیــع و ترس خــورده مقامــات  خانواده هایــی ن

ــم«.  ــوق بشــر بکنی ــض حق ــود ناق ــا گاه، خ و ی
ــی داخــل  ــه مدن ــی جامع ــل یعن ــن وجــود طــرف مقاب ــا ای ب
ایــران ایــن نظــر را بــا مثــال آوردن از اعــدام ریحانــه جبــاری 

ــد.  ــد رد می کن ــها جاه ــا ش ی
یکــی دیگــر از کنش گــران جامعــه مدنــی ایــران در خصــوص 
ــواده مقتــول کــه  ــرای جلــب رضایــت خان ــه ب جمــع آوری دی
او نیــز خواســت نامــش فــاش نشــود رونــد فعالیت هــای ایــن 
گــروه را بــرای »حقــوق مــا« چنیــن شــرح داد: »یــک زمــان 
خانــواده مقتــول حاضــر اســت بــه شــرط پــول رضایــت دهــد 
ــود.  ــع اوری ش ــول آن جم ــتی پ ــورت بایس ــن ص ــه در ای ک
نمی توانــی ایونــت بگــذاری یــا موضــوع را بــه شــکل کمپیــن 
مطــرح کنــی چــون هــم احتمــال بازداشــت خــودت وجــود 
دارد و هــم احتمــال درافتــادن حکومــت بــا زندانــی. بایســتی 
بــا خیریــن و نهادهــای دولتــی ارتبــاط بگیریــم و از هنرمنــدان 

گزارش

یکی از پاسخ های 
همیشگی 
جمهوری اسالمی 
به توصیه های 
سازمان ملل 
»بازدارندگی« 
حکم اعدام 
خصوصا در مورد 
جرایم مربوط 
به مواد مخدر 
است که البته 
آمار اعتیاد 
و همچنین 
پایین آمدن 
سن مبتالیان 
به آن به خوبی 
نشان می دهد 
که این حکم که 
بیشتر نیز برای 
خرده فروش ها 
اجرا می شود 
نتوانسته نه در 
کاهش جرم موثر 
باشد و نه در 
کاهش اعتیاد.

 از سوی دیگر 
جمهوری اسالمی 
مطابقت احکام 
بین المللی 
مثل ممنوعیت 
اعدام را در کنار 
احکام شرعی 
می گذارد و از 
اجرای آن سر 
باز می زند. نمونه 
مهم برای این 
ادعا اجرای حکم 
قصاص است که 
تعداد بسیاری 
از محکومان را 
شامل شده است. 

صفحه 13/ شامره بیست و یکمصفحه 12/ شامره بیست و یکم

آیدا قجر

این جا بی صدا اعدام می کنند

amnesty :منبع



حقوق ما

ــارد  ــک میلی ــا ی ــی ت ــورت حت ــن ص ــم. در ای ــک بخواهی کم
ــرای  ــی ب ــن صــورت حت ــم. در ای ــع کنی ــم جم ــم می توانی ه
گلریــزان گرفتــن هــم بایســتی بــا هماهنگــی انجمــن حمایــت 
از زندانیــان جلــو رفــت تــا متهــم بــه اخــاذی و کا ه بــرداری 
ــزان  ــزاری گلری ــه در صــورت برگ ــن شــکل ک ــه ای نشــویم. ب
بایســتی از طــرف آن هــا ناظــری نیــز حضــور داشــته باشــد. 
ــم  ــدان ه ــده و هنرمن ــخت ش ــم س ــن ه ــزان گرفت ــا گلری ام
ــی  ــده اند و توانای ــته ش ــردم خس ــد. م ــک می کنن ــر کم کم ت
مالی شــان هــم پاییــن آمــده. یکســری نهادهــا مثــل جمعیــت 
امــام علــی کــه اعتمــاد مــردم را جلــب کــرده وجــود دارنــد اما 
در ایــران هیــچ ان جی اویــی نیســت کــه صرفــا روی دیــه کار 
کنــد. ســتاد دیــه هــم فقــط روی قتــل غیرعمــد تمرکــز دارد. 
ــرای  ــد ب ــی می ده ــی چک ــر معروف ــک خی ــا ی ــی وقت ه بعض
۵ مــاه دیگــر و مــا حتــی نمی توانیــم در صــورت پــاس نشــدن 

چــک، آن را برگشــت بزنیــم«. 
وی ادامــه داد: »امــا وقتــی کــه خانــواده شــاکی هنــوز رضایــت 
ــا  ــد، م ــل دارن ــتن قات ــرای کش ــدی ب ــم ج ــد و تصمی نداده ان
ــوی در  ــم و جل ــررو برخــورد کنی ــی جــدی و پ بایســتی خیل
ــا فحــش بخوریــم و بی حرمــت شــویم.  ــه مــردم برویــم ت خان
آن قــدر بایــد فحــش بخوریــم تــا خانــواده مقتــول نــرم شــده و 
دل شــان آرام بگیــرد. بایــد بــا آن هــا همــدردی کــرد و نشــان 
داد کــه بحــث مــا مقتــول نیســت بلکــه قبــح کشــتن مســاله 
اســت. در ایــن شــرایط بــه همــراه داشــتن یــک هنرمنــد یــا 
ورزش کار می توانــد کمــک کننــده باشــد؛ هرچنــد کــه آن هــا 
ــد  ــی بگوین ــه چیزهای ــه چ ــوند ک ــه ش ــتی توجی ــم بایس ه
ــای  ــه پ ــا ب ــت و پ ــد نشس ــد. بای ــی را نگوین ــه چیزهای و چ
ــه  ــق را ب ــوش داد، ح ــش گ ــرف دل ــه ح ــول ب ــواده مقت خان
آن هــا داد. بعضــی وقت هــا هــم بایــد رفــت ســراغ ریش ســفید 
ــذار آن  ــای تاثیرگ ــال آدم ه ــه دنب ــتی ب ــی بایس ــل. یعن فامی

ــات آن  ــا احساس ــد ب ــت. نبای ــواده گش خان
خانــواده بــازی کــرد؛ هرچــه باشــد بایــد در 
نظــر داشــته باشــیم کــه عزیــز آن هــا از بیــن 

رفتــه اســت«. 
تاش هــای  پــی  در  کــه  عین حــال  در 
جامعــه مدنــی ایــران برخــی از اعدام هــا 
اجــرا نمی شــود و بعضــی از محکومــان از 
چوبــه دار رهــا می شــوند امــا همچنــان 
ــاص  ــل قص ــه دلی ــران ب ــدام در ای ــار اع آم
ــت  ــه نخس ــه در نیم ــه طوری ک ــت. ب باالس
ســال جــاری در نســبت بــا ســال گذشــته بــا 
افزایــش ۳۰ درصــدی اعدام هــا مواجهیــم و 
هنــوز ایــن ســوال پابرجاســت کــه بایســتی 
ــت  ــدام نگریس ــوع اع ــه موض ــی ب بین الملل
یــا بــه عنــوان مســاله ای داخلــی، آیــا 
ــدام  ــال اع ــه احتم ــوط ب ــار مرب ــد اخب بای
ــال  ــوان مث ــه عن ــل را ب ــه قت ــک مجــرم ب ی
رســانه ای کــرد یــا بایســتی بــه گفتــه برخــی 
کنش گــران بــه اقدام هــای »زیرزیرکــی« 
ــه  ــا ب ــن راه ه ــک از ای ــرد. کدام ی ــنده ک بس
ــدام  ــانی اع ــم غیرانس ــان از حک ــات انس نج
ــر  ــه ه ــا واضــح آن اســت ک ــد؟ ام می انجام
ــی  ــاله در پ ــن مس ــر در ای ــرف درگی دو ط
زنــده مانــدن ولــو یــک انســان هســتند، یک 

کــودک، یــا حتــی مجرمــی کــه ولــو بــه دالیــل دیگــر دســت 
ــت.  ــل زده اس ــه قت ب

در پرونده هــای محکومــان بــه اعــدام، تعــداد اندکــی از 
ــا حتــی  ــر ۱۸ ســال مرتکــب جــرم شــده اند ی آن هــا کــه زی
ــه در  ــته اند ک ــراز داش ــی، اب ــن قانون ــه س ــیدن ب ــس از رس پ
ــی  ــای جنس ــورد آزار و اذیت ه ــول م ــوی مقت ــی از س کودک
ــی  ــه قانون ــه ن ــی ک ــع آزار و اذیت های ــد. در واق ــرار گرفته ان ق
در حمایــت قربانــی آن وجــود دارد و نــه حتــی در حمایــت از 
ــه  ــود ک ــری ش ــای بزرگ ت ــاز بزه ه ــد زمینه س ــرم می توان مج

ــه قیمــت جــان یــک انســان دیگــر بیانجامــد.  ب
امــا همان طــور کــه در باقــی مســایل، روش جمهــوری 
ایــن  در  اســت؛  صورت مســاله  کــردن  پــاک  اســامی 
خصــوص نیــز بــدون در نظــر گرفتــن حمایت هــای قانونی،یــا 
ــه  ــا ب ــران بن ــه ای ــتر جامع ــی در بس ــاخت های اجتماع زیرس
احــکام شــرعی حکــم بــه گرفتــن جــان یــک انســان می دهــد. 
در پایــان قصــه امــا هــم متجــاوز کشــته شــده و هــم قربانــی و 
دو خانــواده از هــم خواهــد پاشــید و تــا ابــد داغ گرفتــن جــان 

ــد داشــت.  ــر دل خواه را ب
ــوق  ــه حق ــا اعامی ــی ی ــن بین الملل ــرار قوانی ــه تک ــازی ب نی
بشــر در ایــن خصــوص نیســت کــه احتمــاال خواننــدگان ایــن 
ــول  ــات« از اص ــق حی ــه »ح ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــب ب مطل
ــه  ــامی ک ــوری اس ــا جمه ــت ام ــوق انسان هاس ــن حق بنیادی

ــرار دارد، ــالگی ق ــک چهل س نزدی
 دهه هاســت کــه از اعدام هــای خیابانــی بــه اعدام هــای 
ــد و دم  ــان را می کش ــروه انس ــروه گ ــه روی آورده. گ مخفیان
از »بازدارندگــی« می زنــد. جــان انســان ها را می گیــرد و 
ــت  ــا این جاس ــوال ام ــد. س ــه می ده ــام حوال ــرع اس ــه ش ب
ــا  ــد ی ــه انســان ها عمــل می کن ــا رســانه در خدمــت ب کــه آی

ــه آن هــا؟  علی

گزارش

در عین حال که 
در پی تالش های 

جامعه مدنی ایران 
برخی از اعدام ها 

اجرا نمی شود 
و بعضی از 

محکومان از چوبه 
دار رها می شوند 

اما همچنان 
آمار اعدام در 
ایران به دلیل 

قصاص باالست. 
به طوری که در 

نیمه نخست سال 
جاری در نسبت 

با سال گذشته 
با افزایش ۳۰ 

درصدی اعدام ها 
مواجهیم و 

هنوز این سوال 
پابرجاست 
که بایستی 

بین المللی به 
موضوع اعدام 
نگریست یا به 

عنوان مساله ای 
داخلی، آیا باید 
اخبار مربوط به 

احتمال اعدام 
یک مجرم به قتل 
را به عنوان مثال 

رسانه ای کرد یا 
بایستی به گفته 

برخی کنش گران 
به اقدام های 
»زیرزیرکی« 
بسنده کرد. 

کدام یک از این 
راه ها به نجات 
انسان از حکم 

غیرانسانی اعدام 
می انجامد؟ 

حقوق ما یادداشت

ــب  ــروزه اغل ــرور- ام ــا مس مان
اعدام هــا در امریــکا بــه وســیله 
می شــود،  انجــام  ســم  تزریــق 
ــه دار و  ــیله چوب ــه وس ــیا ب در آس
ــا  ــه ب ــی عربســتان ســعودی ک حت
ــدن  ــان را از ب ــر مجرم ــیر س شمش
ــرا اعــام کــرده  جــدا می کــرد اخی
ــیرزن از  ــود شمش ــل کمب ــه دلی ب
ــتفاده  ــدام اس ــرای اع ــه دار ب چوب
می کنــد. امــا هــر چــه بــه گذشــته 
ــر  ــکال غی ــا اش ــم ب ــاز می گردی ب
ایــن  اجــرای  از  انســانی تری 
مجــازات از جملــه شــقه شــقه 
کــردن، زنــده ســوزاندن، زنــده بــه 
ــن  ــن و از ای ــردن و گیوتی ــور ک گ
ــویم.  ــیوه ها مواجــه می ش ــل ش قبی
ــی  ــه معن ــوق ب ــم حق ــدام در عل اع
اشــد مجــازات بــرای فــردی اســت 
کــه مرتکــب جرمــی شــده و حــق 
حیــات را از او می گیــرد. در تاریــخ 
معاصــر عمومــا ســلب حــق زندگــی 
از دیگــری بــر دو پایــه اســتوار 
و  فــردی  قــدرت  یکــی  بــوده 
ــه  ــه رفت ــا رفت دیگــری مذهــب؛ ام
ــی،  ــرد جمع ــام خ ــه ن ــی ب موضوع
ایــن دو عامــل را بــا چالــش جــدی 

مواجــه کــرد. یعنــی از زمانــی کــه دســتاورد تمــدن بشــر بــه لــزوم 
ایجــاد دمکراســی بــرای اداره جوامــع ختــم شــده، برای قــدرت فردی 
تعبیــر و حاصلــی جــز واژه مذمــوم اســتبداد باقــی نمانــده و اجــرای 
ــا تفکــر و عقــل مــدرن  عمومــی احــکام شــریعت نیــز در تعــارض ب
قــرار می گیــرد. البتــه ایــن کشــمکش نســبی و متغیــر وابســته اســت 
ــعه  ــزان توس ــه می ــته ب ــف بس ــع مختل ــان جوام ــروز هم چن ــا ام و ت
ــوری در  ــوز دیکتات ــه هن ــتند. چنان ک ــر هس ــا آن درگی ــی ب یافتگ
ــی از جهــان حاکــم اســت و کشــتن مخالفــان و مجرمــان  بخش های

را جایــز می شــمارد. 
ــر  ــان عنص ــیعی از جه ــای وس ــان در بخش ه ــز همچن ــب نی مذه
ــون  ــن خ ــه ریخت ــت ک ــی اس ــبات اجتماع ــون و مناس ــب قان غال
ــور  ــه ط ــد. ب ــب می دان ــی واج ــا حت ــاز و ی ــرایطی مج ــت ش را تح
ــوان  ــود را می ت ــدام می ش ــازات اع ــث مج ــه باع ــی ک ــی جرایم کل
ــل عمــد  ــی، جنســی و قت ــم سیاســی ـ امنیت ــه ســه دســته جرای ب

تقســیم بندی کــرد.
امــروز بــه اســتثنای مــواد مخــدر، اجــرای مجــازات اعــدام بــرای دو 
دســته اول اگــر نگوییــم منســوخ شــده، دســت کــم بــه پایین تریــن 

میــزان خــود کاهــش یافتــه اســت.
ــازات  ــو مج ــزوم لغ ــرای ل ــل ب ــده ترین دلی ــان پذیرفته ش کارشناس
اعــدام را خاکســتری بــودن شــخصیت انســان از نقطــه نظــر 
روان شــناختی و هم چنیــن تاثیــر آنومیــک آدمــی از جهــان پیرامــون 

خــود می داننــد. 
ــل،  ــر دلی ــه ه ــری ب ــی دیگ ــه زندگ ــان دادن ب ــن اســاس پای ــر ای ب
ــا  ــی ب ــی تلقــی می شــود کــه حت ــر اخاق ــر علمــی و غی ــی غی عمل
مقصــود مجــازات هــم در تضــاد قــرار می گیــرد. چــون بــه بازتولیــد 

خشــونت و حــس خطرنــاک و پــر آســیب انتقــام در جوامــع دامــن 
ــی رود. ــانه م ــاع را نش ــرد و اجتم ــی ف ــد و ســامت روان می زن

بــه لحــاظ تاریخــی ایتالیــا اولیــن کشــوری بــود کــه در ســال ۱۸۴۹ 
ــن  ــا ای ــرد. ام ــو ک ــود لغ ــی خ ــون اساس ــدام را در قان ــازات اع مج
ــد  ــرا ش ــم اج ــاز ه ــیلینی ب ــط موس ــال ۱۹۲۶ توس ــازات در س مج
ــت.  ــن کشــور گســترش بیشــتری یاف ــزای ۱۹۳۰ ای ــون ج و در قان
ــو  ــی لغ ــه کل ــا ب ــازات در ایتالی ــن مج ــال ۱۹۹۴ ای ــد از س ــر چن ه
شــده، امــا بارهــا لغــو و اجــرای دوبــاره آن در ایتالیــا و برخــی دیگــر 
ــن  ــی در ای ــه حت ــد ک ــان می ده ــه نش ــعه یافت ــورهای توس از کش
ــدام وجــود دارد. ــو مجــازات اع ــر ســر راه لغ ــع جــدی ب ــع موان جوام

حــال ایــن موانــع چیســت؟ دو مانــع اســتبداد و مذهــب کــه در ابتــدا 
برشــمردیم همیشــه همــراه بشــر اســت، امــا آیــا موانــع محــدود بــه 
ــد؟  ــع کدامن ــن موان ــور از ای ــای عب ــل اســت؟ راه حل ه ــن دو عام ای
کــدام جوامــع در ایــن مســیر موفق تــر عمــل کرده انــد؟ و آیــا 
ــا جهــان شــمول اســت؟ ــوده ی راه حل هــای چنیــن جوامعــی بومــی ب

ــه قانــون  ــرای انجــام مجــازات اعــدام ب در عصــر جدیــد، کشــورها ب
ــتبدادی و  ــام اس ــک نظ ــر در ی ــن اگ ــن قوانی ــد. ای ــتناد می کنن اس
یــا بــر پایــه مذهــب وضــع نشــده باشــد، بــا اســتناد بــه تحقیقــات 
و دســتاوردهای علمــی و بــا رجــوع بــه کارشناســان و آرای عمومــی 
قابــل تغییــر اســت و بــرای آن جایگزین هایــی توامــان بــا جنبه هــای 
تنبیهــی و تربیتــی وجــود دارد، نــه صرفــا شــکنجه هایی کــه باعــث 
ایجــاد برانگیختگــی و تمایــل بــه تقابــل عملــی در فــرد و یــا 
اطرافیــان او می شــود. ایــن مشــکات تنهــا بــه قوانیــن هــم محــدود 
نیســت. برخــورد ابتدایــی و ریشــه ای کــه می توانــد منجــر بــه تغییــر 
قوانیــن خشــونت آمیز شــود و تــداوم اجرایــی ایــن تغییــرات را نیــز 
تضمیــن کنــد، تغییــر نــگاه حذفــی افــراد بــه یکدیگــر در فرهنــگ 
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چرا مجازات اعدام باید کنار گذاشته شود؟



حقوق ما یادداشت

ــرای تماشــا  ــوان مردمــی کــه ب ــن جهــت می ت عمومــی اســت. از ای
ــی  ــاده نظــام و حام ــد را پی ــدام می رون ــم اع ــه محــل اجــرای حک ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد. ب ــداد ک ــانی قلم ــر انس ــدام غی ــن اق ــی ای ضمن
روی دیگــر ســکه قانــون اعــدام، جامعــه ای اســت کــه ایــن فرهنــگ 
ــتی ترین  ــوان دم دس ــه عن ــد و از آن ب ــد می کن ــونت را بازتولی خش

ــرد. ــره می گی ــندد به ــه نمی پس ــا آنچ ــن ب ــورد ممک برخ
ــونت از  ــا خش ــت دارد؛ ام ــار مثب ــام ب ــف ع ــگ در تعری ــا فرهن طبع
ــر  ــد؟ اگ ــدا می کن ــازنده راه پی ــانی و س ــوم انس ــن مفه ــه ای ــا ب کج
ــوده  ــدا ســاخته، ســنت های بشــر ب ــم آنچــه فرهنــگ را از ابت بگویی
کــه بــر اســاس نیازهــای طبیعــی اش شــکل گرفتــه، آنچــه فرهنــگ 
ــد،  ــاح می کن ــد و اص ــر می ده ــی تغیی ــرد و حت ــش می ب ــه پی را ب
آمــوزش اســت. تنهــا بــا آمــوزش و بــر پایــه علــوم عقلــی اســت کــه 
می تــوان جامعــه را بــا خشــونت، اعــدام، پیامدهــا و خطــرات آن آشــنا 
کــرد و بــا تکــرار و تمریــن مســتمر، آن عــادات ناپســند را از حافظــه 
ــان  ــا طراحــان و مجری ــای مســتمر ب ــرد و گفتگوه ــاک ک ــی پ جمع
موانــع هرچنــد ســخت و زمان بــر خواهــد بــود امــا موثرتریــن مســیر 

تجربــه شــده تاریــخ اســت. 
ــده وضــع و اجــرای  ــر و تشــدید کنن ــات موث همیشــه یکــی از اتفاق
ــد  ــال های بع ــه س ــوده. چنان ک ــی ب ــرایط نظام ــدام ش ــازات اع مج
ــدام  ــزان اع ــه می ــی اســت ک ــی از مقاطع ــای جهان ــان جنگ ه از پای
در اروپــا اوج گرفتــه. حتــی در برخــی کشــورهایی کــه ایــن قانــون 
ــد. ایــن  لغــو شــده، جرایــم نظامــی را از ایــن لغــو مســتثنی کرده ان
ــی  ــع مختلف ــدام در مقاط ــم اع ــت حک ــن بازگش ــاله و هم چنی مس
ــان  ــره نش ــت و غی ــی و دوران هلوکاس ــای جهان ــه جنگ ه از جمل
ــونت و  ــش خش ــرای کاه ــا ب ــت تاش ه ــه مثب ــه نتیج ــد ک می ده
لغــو ایــن مجــازات نیــز تــا چــه انــدازه می توانــد شــکننده باشــد. از 
ایــن جهــت بریتانیــا بــر خــاف ایتالیــا هیــچ گاه بــه یکبــاره قانــون 
مجــازات اعــدام را ملغــی نکــرده، بلکــه روش تدریجــی را در پیــش 
ــه مســتوجب  ــی ک ــره جرایم ــان از دای ــرور زم ــه م ــی ب ــه یعن گرفت
مجــازات اعــدام شــمرده شــده، کاســته تــا ســرانجام بــه کلــی ایــن 
ــه نظــر  ــد. راهــی کــه ب مجــازات را از قوانیــن کشــور حــذف کرده ان
می آیــد بنیادی تــر و اطمینــان از تــداوم همیشــگی آن بیشــتر 

اســت. 
در ایــاالت متحــده آمریــکا کــه بــه صــورت فــدرال اداره می شــود، از 
ســال ۱۹۷۶ میــادی تصمیــم در خصــوص اجــرا یــا لغــو ایــن حکــم 
بــه عهــده مدیــران ایالتــی گذاشــته شــده و بــه ایــن ترتیــب قانــون 
ــدارد  ــود ن ــن کشــور وج ــر ای ــدام در سراس ــاره اع ــه ای درب یک پارچ
ــت  ــون ایال ــا، قان ــب ایالت ه ــدگان منتخ ــر نماین ــا تغیی ــی ب و حت

نیــز قابــل تغییــر اســت. 
ــه  ــور از جمل ــد کش در چن
چیــن، کــره شــمالی، ایــران 
ــم  ــعودی ه ــتان س و عربس
اعــدام  مجــازات  قانــون 
هــم  و  عــام  مــاء  در 
ــن  ــر س ــودکان زی ــرای ک ب
می شــود  اجــرا  قانونــی 
کــه ســازمان های حقــوق 
مصــداق  را  آن  بشــری 
بــه  و  دولتــی  خشــونت 
در  رعــب  ایجــاد  قصــد 

ــه منظــور تضییــع حقوقشــان توســط دولــت  میــان مــردم عــادی ب
ننــد. ا می د

 از ســویی روان شناســان اجتماعــی نتیجــه ایــن نمایــش عمومــی را 
ــی دراز مــدت در  ــرات روان ــج خشــونت افســار گســیخته و تاثی تروی

ــد.  ــه می دانن جامع
ــب  ــی اغل ــای عموم ــی از ویژگی ه ــد یک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــات  ــودن جلس ــی نب ــده، علن ــام ش ــخ انج ــه در تاری ــی ک اعدام های
محاکمــه و در مــوارد بســیاری کوتــاه بــودن زمــان دادگاه هــا اســت. 
از ســویی دیگــر، اغلــب مجریــان احــکام اعــدام کــه بــا عنــوان جــاد 
ــود را  ــورت خ ــدام ص ــم اع ــرای حک ــگام اج ــوند هن ــناخته می ش ش
می پوشــانند و تاکنــون اســناد و گزارش هــای فراوانــی از عــدم 
تعــادل روانــی ایــن افــراد منتشــر شــده اســت. نکاتــی کــه بــه نوعــی 
ــم و  ــر حاک ــه نظ ــدام از نقط ــودن اع ــه ب ــاره دارد و موج ــراه اش اک
مجــری آن را نیــز زیــر ســوال می بــرد. میشــل فوکــو معتقــد اســت 
ــی  ــه مقتول ــل ب ــل، او خــودش تبدی ــک قات ــدام ی ــه در لحظــه اع ک
ــزد و  ــل را می ری ــح قت ــگاه، قب ــر جای ــن تغیی ــود و ای ــر می ش دیگ

ــرد.  ــوال می ب ــر س ــدام  را زی ــت اع ــل وجاه اص
ــران  ــار نهادهــای حقــوق بشــری نشــان می دهــد کــه ای ــن آم آخری
بــا بیــش از هفتصــد مــورد اعــدام در یــک ســال گذشــته بیشــترین 
ــبت  ــه نس ــن و ب ــد از چی ــام دوم بع ــان )مق ــدام در جه ــزان اع می

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــام اول( را ب ــت مق جمعی
ــن ســال در  ــای ای ــاد درصــد اعدام ه ــی حــدود هفت ــم یعن ــن رق  ای
جهــان و بیــش از کل اعدام هایــی کــه ســال پیــش از آن در سراســر 
جهــان انجــام شــده اســت. دولــت ایــران قاچــاق مــواد مخــدر را دلیل 
ــان و  ــا زن ــن اعدام ه ــد و ای ــام می کن ــود اع ــای خ ــی اعدام ه اصل
کــودکان زیــر هجــده ســال را نیــز شــامل می شــود. پــس از ایــران، 
کشــورهای عربســتان ســعودی، عــراق و آمریــکا در رده هــای بعــدی 

ــد. ــای می گیرن ج

نقشه زیر وضعیت فعلی مجازات اعدام در نقاط مختلف 
جهان را نشان می دهد.

ـ آبی: مجازات اعدام برای همه جرایم منسوخ شده 
است

ـ سبز: مجازات اعدام به جز برای جرایمی که در شرایط 
خاص هم چون جنگ اتفاق افتاده، منسوخ شده است.

ـ نارنجی: عدم اجرای حکم اعدام در عمل
ـ قرمز: قانونی بودن اعدام 

حقوق ما گزارش

ــد کرمانشــاه اســت کــه  محمــد علــی طاهــری، ۶۰ ســاله و متول
ــان  ــام »عرف ــه ن ــری ب ــی هن ــه فرهنگ ــال ۱۳۸۰ موسس در س
ــه  ــا اســتفاده از روشــی ب حلقــه« را در تهــران تاســیس کــرد و ب
ــکی  ــی و پزش ــای روح ــان بیماری ه ــه درم ــی« ب ــام »فرادرمان ن
مــردم مــی پرداخــت. تــا پیــش از اولیــن بازداشــت وی، کتاب هــا 
ــاد  ــوز وزارت ارش ــا مج ــران ب ــی از او در ای ــای مختلف و مقاله ه
ــان  ــه(، انس ــی )حلق ــان کیهان ــید. عرف ــار رس ــه انتش ــامی ب اس
ــه   ــت از جمل ــان و معرف ــان و انس ــش انس ــر، بین ــری دیگ از منظ
ــا  ــر کتاب ه ــاوه ب ــت. وی ع ــده از او اس ــر ش ــای منتش کتاب ه
ــد دوره کاس در  ــرد، چن ــر ک ــران منتش ــه در ای ــی ک و مقاالت
ــران در خصــوص  ــوم پزشــکی ته ــران و دانشــگاه عل دانشــگاه ته
ــرای  ــه وی دکت ــه ب ــی ک ــا جای ــت ت ــته اس ــل داش ــب مکم ط
ــز داده  ــی نی ــل ایران ــذار طــب مکم ــوان بنیان گ ــا عن ــاری ب افتخ

شــد. 
ــش  ــکار او افزای ــی و اف ــا روش درمان ــدی، مخالفــت ب ــس از چن پ
ــت وب گاه  ــن پس ــری، در آخری ــل طاه ــن دلی ــه همی ــت و ب یاف
شــخصی اش در تاریــخ ۱۳ اردیبهشــت ۸۸ آمادگــی خــود را بــرای 
ــاره روش  ــواالت درب ــه س ــه کلی ــخ گویی ب ــره و پاس ــام مناظ انج
درمانــی اش اعــام کــرد؛ امــا یــک روز پــس از این پســت دســتگیر 
و پــس از مدتــی آزاد شــد. برخــی معتقدنــد کــه بازداشــت وی در 
ــر »عرفان هــای کاذب  پــس ســخنان آیــت اهلل خامنــه ای مبنــی ب
ــه ای در ســخنان  ــت. خامن ــی« صــورت گرف ــور و واردات ــا نوظه ی
ــه  ــن گون ــرکت در ای ــد از ش ــه بای ــود ک ــته ب ــوان داش ــود عن خ
جلســات و هرگونــه عملــی کــه باعــث ترویــج ایــن گونــه افــراد و 

ایــن گونــه کاس هــا شــود اجتنــاب شــود.
طاهــری بــرای دومیــن بــار در ۲۹ فروردیــن ۸۹ بــه اتهــام »اقــدام 
علیــه امنیــت ملــی« بازداشــت و در زنــدان اویــن تحــت بازجویــی 
ــه  ــد ک ــول انجامی ــه ط ــن بازداشــت او ۶۷ روز ب ــت. ای ــرار گرف ق

تمــام مــدت حبــس نیــز در ســلول انفــرادی طــی شــد. وی 
بعــد از تحمــل حبــس بــا قــرار وثیقــه آزاد شــد. 

طاهــری مجــددا در تاریــخ ۱۴ اردبیهشــت ۹۰ بازداشــت و 
بــه زنــدان اویــن منتقــل و بــه اتهــام توهیــن به مقدســات، 
اتهــام فعــل حــرام و رابطــه نامشــروع بــه دلیــل »تمــاس با 
مــچ دســت زن نامحــرم در زمــان عمــل فرادرمانــی« و بــه 
اتهــام دخالــت در امــر پزشــکی، تحصیــل مــال نامشــروع 
ــاز  ــر مج ــتفاده غی ــری و اس ــمعی ـ بص ــار س ــع آث و توزی
ــو  ــال حبس ــه ۵ س ــا ب ــکی جمع ــی پزش ــن علم از عناوی
ــه شــاق و ۹۰۰ میلیــون تومــان جریمــه نقــدی  ۷۴ ضرب
محکــوم شــد. وی از زمــان بازداشــت تــا کنــون در ســلول 
ــرد.  ــه ســر می ب انفــرادی بنــد ۲ الــف ســپاه پاســداران ب

ایــن زندانــی در تابســتان ۹۳ مجــددا بــرای اتهــام مفســد 
ــود،  ــده اش بررســی شــده ب ــا در پرون ــه قب ــی االرض ک ف
ــان   ــا، در آب ــن بازجویی ه ــس از ای ــد. وی پ ــی ش بازجوی
مــاه دســت بــه اعتصــاب غــذای خشــک زد کــه بــه دنبــال 
ــا  ــل ام ــی منتق ــتان رجای ــه بیمارس ــان ب آن در روز ۲۵ آب
ــده  ــدان بازگردان ــه زن ــان ب ــه درم ــد در میان ــار روز بع چه
شــد. مامــوران زنــدان اویــن روز ششــم اســفند همــان ســال، بــه 
دلیــل تجمــع شــاگردان و هــواداران طاهــری در مقابــل در دادگاه 
ــه وکیــل  ــد و ب ــه دادگاه خــودداری کردن انقــاب، از آوردن وی ب
ــول  ــده موک ــری در آین ــان دیگ ــه زم ــه دادگاه ب ــام شــد ک او اع
می شــود. ســرانجام دادگاه او در اواخــر اســفند ۹۳ برگــزار شــد و 
ــه اتهــام فســاد فــی االرض از  در نهایــت در خــرداد مــاه ۱۳۹۴ ب
طریــق منحــرف کــردن افــراد از ســوی شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب 
ــرای  ــده ب ــراض وکای وی، پرون ــا اعت ــا ب ــوم ام ــدام محک ــه اع ب

بررســی مجــدد بــه دیــوان عالــی کشــور فرســتاده شــد.
ــر  ــری منتش ــارس خب ــزاری ف ــاه ۱۳۹۳ خبرگ ــن م در ۱۶ بهم
ــه از  ــتفتائاتی ک ــی اس ــد ط ــع تقلی ــر از مراج ــه نف ــه س ــرد ک ک
ســوی دســتگاه قضایــی صــورت گرفتــه، حکــم ارتــداد طاهــری را 
صــادر کرده انــد. بــر ایــن اســاس مراجــع تقلیــدی چــون مــکارم 
ــس از بررســی  ــی پ ــوی گرگان ــی و عل ــی گلپایگان ــیرازی، صاف ش
ــود  ــدارک موج ــی دی ها و م ــری، س ــمعی و بص ــار س ــزوات، آث ج
از محمــد علــی طاهــری بــا ارایــه توضیحاتــی طبــق فتواهایــی او 
ــی دانســتن  ــر وحیان ــور غی ــد. مراجــع مذک ــام کردن ــد اع را مرت
ــا عنــوان تناقض گویــی، غیــر  ــه پیامبــر اســام ب ــت ب ــرآن، اهان ق
ــور  ــارت قب ــتن زی ــرک دانس ــیعه، ش ــه ش ــدن ائم ــوم خوان معص
ائمــه، تمســخر رجعــت و مهدویــت، تمجیــد از شــیطان و موحــد 
خوانــدن آن، ادعــای خــروج جــن از درون مــردم، ترویــج زیرکانــه 
تناســخ، نفــی برخــی از مســلمات ماننــد ادعــای وجــود نداشــتن 
عزرائیــل، لمــس و تمــاس غیرشــرعی بــا بــدن زنــان نامحــرم بــه 
بهانــه درمــان عرفانــی و ده هــا انحــراف دیگــر را از جملــه انحرافات 
ایــن فرقــه و دالیــل ارتــداد طاهــری دانســتند. هم چنیــن 
خبرگــزاری فــارس در تاریخ ۲۱ اردبیهشــت ۹۴ نوشــت عــده ای از 
طــاب حــوزه علمیــه قــم بــا تهیــه طومــاری خطــاب بــه رییــس 
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قــوه قضاییــه از نظــر ســه مرجــع تقلیــد در مــورد اتهام 
فســاد فــی االرض و ارتــداد طاهــری حمایــت کرده انــد. 
ــخ ۱۰  ــا در تاری ــزاری ایلن ــدی خبرگ ــس از چن ــا پ ام
ــه از  ــی مجــددی ک ــا انتشــار نظرخواه شــهریور ۹۴ ب
ســه مراجــع تقلیــد صــورت گرفتــه، نوشــت کــه ایــن 
ــد  ــداد »ص ــم ارت ــوز حک ــد هن ــار کرده ان ــع اظه مراج
ــرای او صــادر نشــده اســت و اگــر صحــت  در صــد« ب
مطالبــی کــه بــه او نســبت داده شــده، ثابــت نشــود و 
یــا قبــل از دادگاه او توبــه کــرده باشــد، حکــم ارتــداد 

»ســاقط« اســت.
ــه  ــراض ب ــاه در اعت ــرداد م ــخ ۲۲ م ــری از تاری طاه
ــاب  ــه اعتص ــت ب ــدان دس ــت ا ش در زن ــم و وضعی حک
ــه ســر  ــذا ب ــان در اعتصــاب غ ــر زد و هم چن ــذای ت غ

می بــرد.
 دالیــل ایــن اعتصــاب غــذا اعتــراض بــه حکــم اعــدام 
ــرای نوشــتن  ــم ب ــذ و قل ــه نداشــتن کاغ ــراض ب و اعت
ــدت  ــرای م ــت. وی ب ــده اس ــوان ش ــات  اش عن دفاعی
ــا  ــته ت ــش را نداش ــا وکیل ــات ب ــازه ماق ــی اج طوالن
ــق  ــار موف ــا یک ب ــذا، تنه ــاب غ ــس از اعتص ــه پ این ک
ــد.  ــه ش ــدت ۲۰ دقیق ــه م ــش ب ــا وکیل ــدار ب ــه دی ب
ــه  ــی در مصاحب ــن زندان ــواده ای ــای خان ــی از اعض یک
ــرد:  ــوان ک ــر عن ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــا کمپی ب
»مــن فقــط از مراجــع تقلیــد یــک خواهــش دارم. اگــر 
مطلــع هســتند کــه فتــوای نادرســت در مــورد آقــای 
طاهــری داده انــد آن را بــه طــور رســمی پــس بگیرنــد 
ــای او  ــا کتاب ه ــتند لطف ــن نیس ــوز مطمئ ــر هن و اگ
ــد کــه  ــد. اگــر هــم کامــا قبــول دارن را مطالعــه کنن
او مفســد فــی االرض اســت دلیــل ش را واضــح بیــان 
ــک انســان در دســتان ســه مرجــع  ــی ی ــد. زندگ کنن
تقلیــد اســت کــه هنــوز بــه صراحــت نظرشــان را بیــان 
ــور  ــود این ط ــان نمی ش ــک انس ــان ی ــا ج ــد. ب نکرده ان

ــازی کــرد«. ب
علــی طاهــری در  ایــن عضــو خانــواده محمــد   
خصــوص درخواســت خانــواده از مقامــات قضایــی 
کشــور گفــت: »اول مــا از مســووالن می خواهیــم کــه 
ابتدایی تریــن حقــوق وی را بــه عنــوان یــک انســان و 
زندانــی رعایــت کننــد تــا دســت از اعتصــاب غذایــش 
ــد  ــورده می فهم ــذا نخ ــک روز غ ــی که ی ــردارد. کس ب
ــه  ــت. دوم این ک ــه روز چیس ــس از این هم ــال او پ ح
مــا از مســووالن قضایــی درخواســت دادگاهــی علنــی 
و عادالنــه داریــم. بگذارنــد مــردم حرف هایــش را 

ــنوند«.  بش
ــا  ــات ب ــکان ماق ــد ام ــت: » محم ــه گف وی در ادام
وکای ش را نداشــته و نــدارد. بــه او قلــم و کاغــذ 
نمی دهنــد تــا الیحــه دفاعیــات اش را بنویســد. حتــی 
حکــم را بــه او تاکنــون ابــاغ نکرده انــد و او از طریــق 
ــه  ــت. دفاعی ــده اس ــر ش ــم باخب ــواده اش از حک خان
ــت در  ــچ وق ــده و هی ــور ش ــم و گ ــم گ ــه اش ه اولی

ــت. ایشــان در همــان روزهــای  ــده او جــای نگرف پرون
ــه او تفهیــم شــد،  اول کــه اتهــام فســاد فــی االرض ب
ــا  ــه در کتاب ه ــح این ک ۲۵۰ صفحــه نوشــت در توضی
ــر ایــن اتهــام  و مقــاالت اش هیــچ جملــه ای مســتند ب
ــون در  ــز تاکن ــن صفحــات هرگ ــا ای ــدارد؛ ام وجــود ن
ــا  ــت کج ــوم نیس ــده و معل ــته نش ــده اش گذاش پرون

ــد«. ــه ان رفت
محمدعلــی طاهــری ســال گذشــته در نامــه ای خطــاب 
بــه احمــد شــهید بیــان کــرد کــه بازجویــان ســپاه بــا 
اعمــال فشــار و شــکنجه روانــی او را وادار بــه اعترافــات 
ــد  ــر تهدی ــه خاط ــود ب ــه ب ــد. او گفت ــاختگی کردن س
ــه رســانیدن  ــه صدم ــد ب ــن تهدی ــدام و هم چنی ــه اع ب
شــدن  بی سرپرســت  نتیجــه  در  و  همســرش  بــه 
ــه مصاحبــه ســاختگی تــن داده و ایــن  ــدان اش ب فرزن
ــن  ــون سراســری پخــش و هم چنی ــه از تلویزی مصاحب

ــده او شــده اســت. ضمیمــه پرون
در روز ۱۶ مهرمــاه ۱۳۹۳ تعــدادی از شــاگردان و 
دادگاه  مقابــل  در  طاهــری  محمدعلــی  همــکاران 
ــع  ــدن وی تجم ــی ش ــه زندان ــراض ب ــاب در اعت انق
ــدود ۲۰  ــع ۵۸ زن و ح ــن تجم ــی ای ــد و در پ کردن
ــدند.  ــن ش ــتگاه اوی ــه بازداش ــت و روان ــرد بازداش م
ــال  ــا در ح ــی از آن ه ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــز  ــدان هســتند و برخــی نی اجــرای احکام شــان در زن
بــرای اجــرای احــکام احضــار شــده اند. معصومــه ضیــا 
متولــد ۱۳۵۶، کارشــناس زمیــن شناســی و مــادر یــک 
ــه در آن  ــوده ک ــه کســانی ب ــر ۱۵ ســاله، از جمل دخت

ــد. ــت ش روز بازداش
 در بهمــن ۹۳ در شــعبه ۲۶ دادگاه انقــاب به ریاســت 
قاضــی احمــد زاده دادگاه وی تشــکیل و اتهــام اخــال 
در نظــم عمومــی بــه وی نســبت داده و حداکثــر 
ــه  ــس و ۷۴ ضرب ــال حب ــام، یک س ــن اته ــازات ای مج
ــراض  ــود اعت ــا وج ــد. ب ــادر ش ــرای وی ص ــاق، ب ش
وکیــل بــه حکــم وی، شــعبه ۵۴ دادگاه تجدیــد نظــر 
ــا  ــر زیب ــه دیگ ــرد. نمون ــد ک ــم وی را تایی ــا حک عین
حبیب پــور از مربیــان عرفــان حلقــه اســت کــه از 
روز دهــم تیرمــاه ســال جــاری خــود را بــرای اجــرای 

ــرده اســت.  ــی ک حکــم ســه ســال حبــس اش معرف
ــت ها و  ــر، بازداش ــوق بش ــاالن حق ــان فع ــن می در ای
برخوردهــای امنیتــی بــا ایــن گــروه را محکــوم کردنــد 
ــر اســاس  ــی ب و خواســتار آن شــدند کــه اگــر اتهامات
ــت، در  ــده  اس ــروه وارد ش ــن گ ــر ای ــران ب ــن ای قوانی
ــی از  ــود. جمع ــیدگی ش ــه آن رس ــی ب ــی علن دادگاه
ــف  ــای مختل ــاد کمپین ه ــا ایج ــز ب ــواداران وی نی ه
ــه گــزارش مجموعــه  ــد. ب ــت از وی پرداختن ــه حمای ب
فعــاالن حقــوق بشــر، روز ۲۹ خــرداد ۹۰ پرونــده 
محمدعلــی طاهــری، بــه عنــوان یکــی از چنــد پرونــده 
مهــم نقــض حقــوق بشــر در ایــران روی میــز شــورای 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــوق بشــر ســازمان مل حق

در روز ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ 
تعدادی از شاگردان و 
همکاران محمدعلی 
طاهری در مقابل دادگاه 
انقالب در اعتراض به 
زندانی شدن وی تجمع 
کردند و در پی این 
تجمع ۵۸ زن و حدود 
۲۰ مرد بازداشت و روانه 
بازداشتگاه اوین شدند. 
این در حالی است که 
برخی از آن ها در حال 
اجرای احکام شان در 
زندان هستند و برخی 
نیز برای اجرای احکام 
احضار شده اند. معصومه 
ضیا متولد ۱۳۵۶، 
کارشناس زمین شناسی 
و مادر یک دختر ۱۵ 
ساله، از جمله کسانی 
بوده که در آن روز 
بازداشت شد.
 در بهمن ۹۳ در شعبه 
۲۶ دادگاه انقالب به 
ریاست قاضی احمد زاده 
دادگاه وی تشکیل و 
اتهام اخالل در نظم 
عمومی به وی نسبت 
داده و حداکثر مجازات 
این اتهام، یک سال حبس 
و ۷۴ ضربه شالق، برای 
وی صادر شد. با وجود 
اعتراض وکیل به حکم 
وی، شعبه ۵۴ دادگاه 
تجدید نظر عینا حکم 
وی را تایید کرد. نمونه 
دیگر زیبا حبیب پور از 
مربیان عرفان حلقه است 
که از روز دهم تیرماه 
سال جاری خود را برای 
اجرای حکم سه سال 
حبس اش معرفی کرده 
است. 
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پرداختــن بــه موضــوع ایــن یادداشــت 
الیحــه  مانــدن  معــوق  مناســبت  بــه 
ــرای  ــدام ب ــازات اع ــذف مج ــنهادی ح پیش
ــر  ــم اکتب ــا ده ــی ب ــدر و همزمان ــواد مخ م
ــن  ــدام( چنی ــه اع ــارزه علی ــی مب )روز جهان
موضــوع حیاتــی را مناســبتی نخواهــد کــرد؛ 
زیــرا هــر روز می توانــد مناســبتی بــرای 
پرداختــن بــه آن باشــد. مســاله مــواد مخــدر 
ــادی و  ــایل اقتص ــی دارد از مس ــاد فراوان ابع
ــای  ــاله پول ه ــا مس ــی ت ــی و حقوق اجتماع
ــاله  ــی مس ــد ول ــات ش ــما وارد مطبوع ــته رس ــال گذش ــه س ــف ک کثی
ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــت ب ــر اس ــر و مغفول ت ــه مهم ت ــانی آن از هم انس
وجــود آن کــه همــه ســاله آمــار زندانیــان و محکومــان بــه اعــدام مــواد 
ــراژی انســانی نهفتــه در پــس  ــه یــک ت ــا ب مخــدر اعــام می شــود؛ ام

آن التفاتــی صــورت نمی گیــرد.
ــواد  ــان م ــد: »قاچاقچی ــواد مخــدر می گوی ــا م ــارزه ب ــاون ســتاد مب مع
افیونــی و مخــدر در ایــران ســاالنه ســه میلیــارد دالر ســود بــه جیــب 
می زننــد. ســوداگران جهــان ســاالنه ۴۳۵ میلیــارد دالر ســود بــه 
ــواد  ــاق م ــه قاچ ــوط ب ــارد دالر آن مرب ــه ۶۸ میلی ــد ک ــت می آورن دس
افیونــی اســت. ســال گذشــته ۵۰۰ تــن مــواد مخــدر در سراســر کشــور 
ــواد  ــن م ــع و قاچــاق ای ــل توزی ــر از عوام ــزار نف کشــف شــد و ۲۶۳ ه

دســتگیر شــدند«. 
ــر اســاس آمــار موجــود، یــک میلیــون و ۳۲۵  وی در ادامــه گفــت: »ب
هــزار نفــر در کشــور معتــاد بــه مــواد مخــدر هســتند کــه ۶۵/۲ صــدم 
درصــد جمعیــت ۱۵ تــا ۶۴ ســال کشــور را تشــکیل می دهنــد. 
)کیهان،دوشــنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - شــماره ۲۰۶۵۴ ص۲ حــوادث(. همــو 
گفتــه اســت در ۶ ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۲ دویســت آشــپزخانه تولید 
ــه  مخدرهــای صنعتــی شناســایی و منهــدم شــده اســت و در پاســخ ب

ســوالی مبنــی بــر آخریــن 
آمــار اعتیــاد زنــان گفــت: 
گزارش هــا  براســاس 
درصــد اعتیــاد زنــان از 
افزایــش   ۹/۸ بــه   ۵/۳
متاســفانه  کــه  یافتــه 
ــگ  ــش زن ــم افزای ــن رق ای
ــزود در  ــت و اف ــر اس خط
بیــن قشــر تحصیلکــرده 
و بــا تحصیــات بــاالی 
همچنیــن  و  دانشــگاهی 
در  آبرومنــد  مشــاغل 
ــش  ــر افزای ــای اخی دوره ه
)کیهــان،  اســت  یافتــه 
ســه شــنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ 
ص۱۱(.   ۲۰۶۵۵ شــماره 
ــواد  ــار م ــبه آم ــا محاس ب
و  شــده  تولیــد  مخــدر 
بــا آمــار  کشــف شــده 
اعــدام  بــه  محکومــان 
می تــوان دریافــت جــان 
هــر انســانی معــادل چنــد 
کیلــو و چــه مبلغــی مــواد 
مخــدر بــوده اســت. همــه 
ایــن آمارهــای مذکــور طبعــا در دو ســال اخیــر افزایــش داشــته اســت؛ 
امــا تــراژدی انســانی نهفتــه در پــس اخبــار و آمــار زندانیــان و اعدامیــان 
ــواد مخــدر اســت. در آن دســته از کشــورهای جهــان کــه مجــازات  م
ــرو هســتند در  ــدام روب ــا اع ــه ب ــدام وجــود دارد، بیشــتر کســانی ک اع
ــد  ــران ۷۶درص ــد. در ای ــرار دارن ــدر ق ــواد مخ ــم م ــا جرای ــاط ب ارتب
اعدام شــدگان در ســال ۲۰۱۲ و ۶۲ درصــد در ســال ۲۰۱۳ را تشــکیل 
ــد ۸۰ درصــد  ــد و ســال ۱۳۹۳ مســووالن قضایــی اعــام کردن می دادن
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــدر اس ــواد مخ ــه م ــوط ب ــا مرب اعدام ه
ــز  ــنتی نی ــه س ــر فق ــه از منظ ــری بلک ــوق بش ــر حق ــا از منظ ــه تنه ن
ــار  ــود آم ــا وج ــدارد. ب ــود ن ــا وج ــن اعدام ه ــرای ای ــی ب ــه قاطع توجی
بســیار پایین تــر محکومــان بــه اعــدام در جرایــم مــواد مخــدر پیــش از 
انقــاب، امــا آیــت اهلل خمینــی در اعتــراض بــه صــدور مجــازات اعــدام 
ــه  ــا چگون ــم اینه ــب می کن ــن تعج ــد: »م ــدر می گوی ــواد مخ ــرای م ب
ــر  ــن نف ــن چندی ــرم هرویی ــرای ده گ ــر ب ــی اگ ــد! از طرف فکــر می کنن
ــک  ــش و ی ــی پی ــر را مدت ــت! )ده نف ــون اس ــد قان ــند می گوین را بکش
ــزی  ــن چی ــتند. و ای ــن کش ــرم هروئی ــرای ده گ ــراً ب ــم اخی ــر را ه نف
اســت کــه مــا اطــاع پیــدا کردیــم(. وقتــی ایــن قوانیــن خــاف انســانی 
ــد،  ــاد را بگیرن ــو فس ــد جل ــه می خواهن ــام اینک ــه ن ــود، ب ــل می ش جع
ــدارد! مــن نمی گویــم هروییــن بفروشــند، لکــن مجازاتــش  خشــونت ن
ایــن نیســت. بایــد جلوگیــری شــود، امــا مجازاتــش بایــد متناســب بــا 

آن باشــد«. )والیــت فقیــه، ص۱۰(
پــس از انقــاب بــا وجــود وضــع قانــون اعــدام بــرای مــواد مخدر، شــیخ 
محمــد یــزدی رییــس کنونــی مجلــس خبــرگان رهبــری، زمانــی کــه 
در راس قــوه قضاییــه قــرار داشــت در همایشــی در ایــن زمینــه گفــت: 
»اعــدام )در زمینــه مــواد مخــدر( ســاخته حکومت هاســت نــه شــرع« و 
افــزود: »مــا بایــد قوانیــن خودمــان را بــا قوانیــن بین المللــی هماهنــگ 
کنیــم«. متــن ایــن ســخنرانی در کتابــی کــه توســط ســتاد مبــارزه بــا 

عمادالدین باقی
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ــده  ــده آم ــاپ ش ــمینار چ ــده س ــوان برگزارکنن ــه عن ــواد مخــدر ب م
اســت.

راه حلــی کــه بــرای ایــن مســاله یافتــه و در ســال های گذشــته اجــرا 
ــه  ــس ک ــن ب ــدان همی ــاره زن ــت. درب ــدام اس ــدان و اع ــد، زن کرده ان
ــه  ــد: »موادمخــدر ب ــواد مخــدر می گوی ــا م ــارزه ب ــرکل ســتاد مب دبی
ــد«.  ــم نمی رس ــن ه ــل ج ــه عق ــه ب ــود ک ــدان می ش ــوی وارد زن نح
)کیهــان، ســه شــنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - شــماره ۲۰۶۵۵ ص۱۱( و 
ــش  ــدام افزای ــر چــه اع ــه ه ــس ک ــن ب ــدان همی ــدام و زن ــاره اع درب
ــع و  ــروش و توزی ــا ف ــد ت ــدر از تولی ــواد مخ ــم م ــار جرای ــه آم یافت
اعتیــاد کاهــش نیافتــه بلکــه رونــدی افزایشــی داشــته اســت و بارهــا 
مســووالن قضایــی و انتظامــی اعــام کرده انــد اعــدام مجرمــان مــواد 
مخــدر کارآمــد نبــوده اســت. زنــدان و اعــدام ابــزار کارآمــدی نبــوده؛ 
زیــرا منابــع اصلــی آن کــه بیــکاری، فقــر اقتصــادی و فقــر فرهنگــی 
ــت  ــت و موفقی ــف مدیری ــع ضع ــا در واق ــد و م ــن نرفته ان اســت از بی
ــران  ــم جب ــدام می خواهی ــدان و اع ــا زن ــا را ب ــن زمینه ه ــود در ای خ

کنیــم.
ــد  ــونت و ض ــج خش ــترده ای در تروی ــای گس ــا پیامده ــن اعدام ه ای
اجتماعــی شــدن الیه هایــی از جامعــه کــه وابســتگی بــه ایــن 
محکومــان دارنــد، داشــته و هزینه هــای پنهانــش بســیار عظیم تــر از 
هزینه هــای آشــکار اســت کــه چــون بررســی و محاســبه آن انجــام 
ــد  ــا چن ــی رود ب ــان م ــرد. گم ــرار نمی گی ــا ق ــورد اعتن ــود م نمی ش
دهــه تجربــه ای کــه پشــت ســر گذاشــته ایم اکنــون زمــان آن رســیده 
ــد  ــدر تجدی ــواد مخ ــرای م ــدام ب ــازات اع ــون مج ــه در قان ــت ک اس
نظرهایــی صــورت گیــرد و ســیمای کشــور بــه خاطــر باالرفتــن آمــار 
ــام  ــاه ۱۳۹۳ اع ــود. در آذرم ــه دار نش ــن خدش ــش از ای ــا بی اعدام ه
شــد الیحــه حــذف مجــازات اعــدام مجرمــان مــواد مخــدر در دســت 
تدویــن اســت. محســنی  اژه ای دادســتان وقــت کل کشــور نیز گفــت: 
»متاســفانه تعــداد بــاالی اعدام هــا در کشــور مــا مربــوط بــه قاچــاق 
مــواد مخــدر و جرایــم ســنگین مربــوط بــه ایــن پدیــده شــوم اســت 
ــه ای تجدیدنظــر کنیــم  و مــا اگــر بتوانیــم در قوانیــن موجــود به گون
ــن  ــده در ای ــرنخ های عم ــی س ــتگاه های اطاعات ــک دس ــه کم ــه ب ک
ــه  ــورد بقی ــه اشــد مجــازات برســانیم و در م شــبکه های قاچــاق را ب
ــق  ــر تحق ــدر بهت ــاره موادمخ ــام درب ــد نظ ــم، مقاص ــر کنی تجدیدنظ
خواهــد یافــت. همچنیــن معــاون قضایــی دادگســتری اســتان تهــران 
ــه اعــدام قاچاقچیــان موادمخــدر در  ــوط ب گفــت: تغییــر قوانیــن مرب

کاهــش آمــار اعــدام تاثیرگذاراســت«.
چــرا مــا آموختــه ایــن همــواره بــه جــای اینکــه پیشــاپیش حــوادث 
حرکــت کنیــم دنبالــه رو حــوادث باشــیم؟ قــرار اســت ســال ۲۰۱۶ 
ــازات  ــو مج ــد لغ ــل متح ــازمان مل ــای س ــان اعض ــر در می ــار دیگ ب
ــرد و  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــدر م ــان موادمخ ــرای قاچاقچی ــدام ب اع
ــل  ــازمان مل ــوی س ــل از س ــک اص ــوان ی ــه عن ــق ب ــورت تواف در ص
پذیرفتــه و اجــرا می شــود امــا بــا وجــود مطــرح شــدن الیحــه حــذف 
مجــازات اعــدام بــرای محکومــان مــواد مخــدر در ایــران برخــی افــراد 
ــا  ــازات ی ــن مج ــدی ای ــا کارآم ــل آن را ی ــد و دلی ــت کرده ان مخالف
جلوگیــری از انتقــال مــواد مخــدر بــه اروپــا مــی داننــد. در شــرایطی 
کــه خــود کشــورهای اروپایــی بارهــا ایــران را بــه ســبب اعــدام ایــن 
ــی  ــن بحث ــم چنی ــل ه ــازمان مل ــد و در س ــی کنن ــوم م ــراد محک اف
مطــرح مــی شــود چــرا ایــران بایــد هزینــه هــای انســانی و حیثیتــی 

ــردازد؟ آن را بپ
ــه ســال ۹۳ احتمــال طــرح و  ــوه قضایی ــوق بشــر ق ــر ســتاد حق دبی
ــان  ــرای قاچاقچی ــدام ب ــم اع ــذف حک ــت ح ــه در جه ــب الیح تصوی
مــواد مخــدر را مطــرح کــرد. همچنیــن براســاس اظهــارات نمایندگان 
مجلــس ایــران، رهبــری اجــازه داده اســت کــه مجلــس ایــن قانــون 

را اصــاح و بازنگــری کنــد، یــا الیحــه ای از ســوی قــوه قضائیــه ارائــه 
ــا  ــون فعلــی شــود ام ــن قان ــا پــس از تصویــب در مجلــس، جایگزی ت
چــرا ایــن وعــده عملــی نمــی شــود؟ برخــی از مســئوالن بــا لغــو ایــن 
ــا کــرده  ــده دانســته و ادع ــدام را بازدارن ــون مخالفــت کــرده و اع قان
انــد »پیشــنهاد حــذف مجــازات اعــدام بــرای قاچاقچیــان مــواد مخدر 
نــه بــر اســاس یــک بررســی کار شناســانه مبنــی بــر تاثیرگــذاری آن 
درکاهــش جــرم صــورت گرفتــه بلکــه بیشــتر بــر اســاس فشــارهای 
ــود  ــا وج ــت«. ب ــران اس ــا در ای ــاالی اعدام ه ــم ب ــی و رق ــن الملل بی
آمارهــای رســمی و صریــح در نفــی ایــن ادعــا دیگــر چــه جایــی برای 
ایــن ادعــا مــی مانــد؟ اساســا بــا دســتور »خذالحکمــه ولــو مــن اهــل 
الشــرک« از ســوی پیامبــر اســام ، و ســخن امــام علــی)ع( مبنــی بــر 
»انظــروا الــی ماقــال التنظــرو الــی مــن قــال«، ایــن نــوع اســتدالل 
بــرای جلوگیــری از تجدیــد نظــر در قانــون یــاد شــده نــه تنهــا از نظــر 
حقــوق بشــری و حقوقــی فاقــد وجاهــت اســت کــه وجاهــت شــرعی 
هــم نــدارد. اگــر نفــس یــک اعتــراض بیــن المللــی دلیــل مخالفــت 
بــا الیحــه پیشــنهادی باشــد در بســیاری از مــواردی کــه اعتراضــات 
ــام و  ــا تناقــض و یــک ب بیــن المللــی موافــق مواضــع ایــران باشــد ب
دوهــوا روبــرو مــی شــوند. از ســوی دیگــر در ســال هــای اخیــر بارهــا 
ــرای  ــدام ب ــدی اع ــی از ناکارآم ــی و انتظام ــف قضای ــئوالن مختل مس
ایــن جرایــم ســخن گفتــه انــد. چــرا نبایــد مجــازات هــای دیگــری را 
ــه ریشــه هــای وقــوع جــرم پرداخــت؟  جایگزیــن کــرد و همزمــان ب
هنگامــی کــه دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضاییــه اعــام مــی کنــد 
ــواد  ــای م ــدام ه ــد اع ــد، ۸۰ درص ــون جدی ــب قان ــورت تصوی در ص
مخــدر حــذف مــی شــود، مخالفــت بــا طــرح و تصویــب ایــن قانــون 
معنایــش ایــن اســت کــه ایــن مخالفــان الیحــه، مســئول جــان ۸۰ 

درصــد از اعدامیــان هســتند.
ــا  ــواد مخــدر احــکام صــادره ت ــون ســابق م ــه گام: در قان ــو گام ب لغ
حبــس ابــد در مرحلــه بــدوی قطعــی بــود و از ابــد بــه بــاال )اعــدام( 
ــه دادســتان کل کشــور ارجــاع مــی شــد. ایــن رویــه  ــرای تاییــد ب ب
برخــاف قوانیــن مربــوط بــه ســایر جرائــم بــود کــه از طریــق قابــل 
ــه  ــی عادالن ــت دادرس ــی، فرص ــتن آراء و فرجامخواه ــراض دانس اعت
ــده  ــاالی پرون ــه دلیــل حجــم ب ــا ب بیشــتری را فراهــم مــی کــرد ام
هــا و زیــاده بــر ظرفیــت شــعبات عالــی بــودن، ایــن رســیدگی میســر 
نبــود. در تحولــی تــازه، طبــق قانــون آییــن دادرســی جدیــد کــه از 
ابتــدای تیرمــاه ۱۳۹۴ اجرایــی شــده اســت از ایــن پــس آرای صــادره 
در شــعبات بــدوی بــا حضــور یــک قاضــی قطعــی نبــوده و بــرای ادامه 
رســیدگی بــه شــعبات تجدیــد نظــر مــی رود امــا آرای باالی ده ســال 
بایــد بــا حضــور ســه قاضــی صــادر شــود و بــرای ادامــه رســیدگی بــه 
دیــوان عالــی کشــور مــی رود. در صــورت اجــرای ایــن قانــون و عطــف 
بــه ماســبق شــدنش تعــداد زیــادی از اعــدام هــا کاســته خواهــد شــد. 
ــبق  ــه ماس ــه عطــف ب ــود داشــت ک ــر وج ــاف نظ ــن اخت ــه ای گرچ
شــدن قانــون جدیــد فقــط درخصــوص پرونــده هایــی کــه هنــوز بــه 
نظــر دادســتان نرســیده بودنــد میســر اســت امــا آرایــی کــه توســط 
ــی  ــاده دادرســی نیســتند ول ــل اع ــد قاب ــد شــده بودن دادســتان تایی
ــی آرای  ــه حت ــد اینک ــا تایی ــور ب ــی کش ــوان عال ــی دی ــات عموم هی
تاییــد شــده توســط دادســتان تــا پیــش از قانــون جدیــد نیــز قابــل 
ــی  ــداد اعدام ــرای کاهــش بیشــتر تع ــاده دادرســی اســت، راه را ب اع
ــه پیــش  ــات نیــز گامــی ب هــا گشــوده اســت. اجــرای همیــن مصوب
اســت و مــی توانــد مقدمــه ای بــرای ارائــه و تصویــب الیحــه حــذف 
مجــازات اعــدام بــرای محکومــان مــواد مخــدر باشــد تــا بــا حــذف گام 

بــه گام ایــن مجــازات قوانیــن بهتــری را نویــد دهــد.
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حقوق ما یادداشت

ــی- اگــر اعــدام می توانســت جوامــع انســانی  ــود صالح محم
ــون  ــد، اکن ــظ کن ــرارت حف ــای ش ــا و احتمال ه را از موقعیت ه
ــی جهــان  ــه ســرزمین های آرمان ــد ب ــران بای جامعــه  چیــن و ای
بــدل شــده بودنــد چــرا کــه آن هــا بیشــترین آمــار اعــدام را بــه 

ــد. ــه کرده ان ــان عرض جه
بــا ایــن همــه، آن هــا هم چنــان ناگزیــر بــه اعدامنــد و چــه بســا 
ــه  ــت ک ــن معناس ــن بدی ــر، و ای ــای بیش ت ــه اعدام ه ــر ب ناگزی
آن هــا هرگــز توفیقــی در مهــار کــردن نیــروی شــر در جامعــه 

نیافته انــد.
ــای  ــا اعدام ه ــه ب ــد ک ــز بوده ان ــم نی ــن توه ــد در ای ــا الب آن ه
ــکاب جرم هــا  ــه جامعــه نهیــب بزننــد و از ارت بی شــمار خــود ب
و جنایــات آینــده پیش گیــری کننــد، امــا در عمــل آن هــا جــز 
ــای  ــه فرصت ه ــز ب ــد و ج ــدان نداده ان ــر« می ــای »ش ــه رانه ه ب

ــد. ــرارت« نیفزوده ان »ش
ــت  ــد، کرام ــازد، بی تردی ــت می ی ــه جنای ــت ب ــه دس ــانی ک انس
طبیعــی اش را مخــدوش شــده درمی یابــد و هنگامــی کــه اعــدام 
ــار بــرای همیشــه ـــــ  ــار دیگــر ـــــ و ایــن ب می شــود، یــک ب
ــزرگ  ــی ب ــن بی حرمت ــق ای ــم عمی ــود و زخ ــت می ش بی حرم
ــرود  ــه ف ــرده نســل های بعدین ــر گ ــی ب ــه ای طبیع ــه گون ــا ب ام
خواهــد آمــد و همیــن خــود بســنده اســت تــا امــکان شــرارت 
ــته  ــده  انگاش ــورده و نادی ــت زخم خ ــت و حرم ــه کرام ــه مثاب ب
ــه  ــد و ب ــور ده ــکان عب ــان و م ــای زم ــود را از مرزه ــده، خ ش
آینــده و بــه آینــدگان برســاند و بدیــن وســیله زندگــی را بــرای 

ــد: ــان ناامــن و ناخــوش گردان آن
ــه رغــم  کســی کــه اعــدام می شــود، همچــون »دراکــوال« اســت، ب
ــان  ــر آن زم ــرد مگ ــد ُم ــز نخواه ــرگ رســمی و اســمی اش، هرگ م
کــه حرمــت و حریــم از دســت داده اش جبــران شــده باشــد: وضــع 
کســی کــه اعــدام می شــود ـــــ فــارغ از رانــه و زمینــه آن ـــــ بــه 
مثابــه کســی اســت کــه عامدانــه بــا حملــه یــک یــا چنــد نفــر بــه 
ــت  ــدی  اس ــل  عم ــدام قت ــه اع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب ــل می رس قت
کــه برخــاف قتل هــای دیگــر، تمــام افــراد جامعــه در آن شــرکت 
ــه ســخیف ترین، پلشــت ترین  ــد؛ ــــــ و ایــن خــود اعــدام را ب دارن
و ناروا تریــن قتــل عمــد بــدل می کنــد: بــه یــک قتــل عمــد 
ــش،  ــی بودن ــی و اجتماع ــل همگان ــه دلی ــه درســت ب ــی ک اجتماع

ــه اســت. ــه و رذیان ــاده موذیان ــن زی ــدارد و ای ــکان پیگــرد ن ام
اعــدام عملــی از بنیــاد علیــه زندگــی و کرامــت طبیعــی انســان و از 
ایــن رو از بنیــاد عملــی نادرســت اســت: چــه بــه مثابــه »پادافــره« 
بــرای فــرد و چــه بــه مثابــه عملــی بازدارنــده و هشــدار دهنــده در 

برابــر جامعــه.
• اعدام به مثابه پادافره

ــده،  ــب ش ــه مرتک ــی ک ــرم و جنایت ــر ج ــه خاط ــانی ب ــی انس وقت
ــد مجــازات  ــدام شــدن از فراین ــا اع ــدام می شــود، در حقیقــت ب اع
ــد. او  ــی می یاب ــود، رهای ــل خ ــر عم ــخ گویی در براب ــی و پاس طبیع
ــه رو شــود و در  ــا »کــرده« خــود رو ب ــد کــه ب آن فرصــت را نمی یاب

ــگ و نظــر کنــد. آن درن
روزی زنــی در نــزد روان کاو مشــهور، کارل گوســتاو یونــگ، اعتــراف 
ــا  ــانده و ب ــل رس ــه قت ــش کســی را ب ــه ده ســال پی ــود ک ــرده ب ک
ــه  ــت ک ــال اس ــا او ده س ــرده ام ــی نب ــس از آن بوی ــه هیچ ک آن ک
ــگان از  ــی هم ــه گوی ــان اســت ک ــش چن ــدارد و برای ــرار ن آرام و ق

ــن قتــل آگاهنــد. ای
ــو از  ــود: همیــن کــه خــود ت ــه او داده ب ــگ پاســخی بنیــادی ب یون
ــم از آن  ایــن قتــل آگاهــی داشــته باشــی، یعنــی آن کــه همــه عال

ــد. آگاهــی دارن
انســان در برابــر رفتــار خــود مســئول اســت و اعــدام ایــن مســئولیت 
ــد کــه بســیار  ــن همــه، در نظــر آوری ــا ای ــد. ب را از او ســلب می کن
ــه  ــد و ن ــه قاتلن ــدام می شــوند ن ــی اع ــه ایران کســانی کــه در جامع
دزد و رهزنانــی خطرنــاک! ـــــ بلکــه گاهــی تنهــا اندیشــه ، اعتقــاد 
ــتناک،  ــا دهش ــه تنه ــن ن ــد و ای ــه ای دارن ــای دیگرگون و گرایش ه
ــان روا داشــته می شــود. کــه جنایتــی اســت عظیــم کــه در حــق آن

اعــدام قاتــان و جانیــان تنهــا نابــود کــردن امــکان رویارویــی آن هــا 
ــل  ــه  قت ــن گون ــاد ناعادالنه تری ــه در بنی ــت بلک ــان نیس ــا عمل ش ب
ــه قتــل می رســاند اغلــب در یــک  نیــز هســت: آن کــه دیگــری را ب
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــه قبل ــرح و نقش ــدون ط ــی و ب ــش آن واکن
می دهــد و ایــن در شــرایطی اســت کــه مقتــول هــم امــکان دفــاع 
داشــته یــا دســت کم )بــه دلیــل ناآگاهــی از طــرح و نقشــه قاتــل( 
ــدام، انســان در  ــا در اع ــوده اســت ام ــی ب ــه زندگ ــد ب ــو از امی ممل

اعدام به مثابه یک قتل*
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حقوق ما یادداشت

بن بســتی  در  می  گیــرد؛  قــرار  نهایــی  بن بســت  یــک 
ــرا  ــت چ ــر نیس ــز امکان پذی ــن از آن هرگ ــرون رفت ــه ب ک
کــه مرگــش حکــم اســت، قانــون اســت، قطعی ســت، 
ــه   ــتناک ترین گون ــن رو، دهش ــت و از ای ــون و  چراس بی چ
ــل  ــه قت ــا هیچ گون ــه ب ــل عمــدی ک ــد اســت: قت ــل عم قت
ــت رخ  ــن اس ــر روزه ممک ــی ه ــه در زندگ ــی ک نابه هنگام

بدهــد،   هم شــأنی و هم ســانی  نــدارد.
بــه زبــان دیگــر، در اعــدام، جــرم بــا پادافــره هرگــز برابــر و 
یکســان نیســت و پادافــره بســیار بزرگ تــر و وحشــتناک تر 

از جرمــی اســت کــه بــه وقــوع پیوســته اســت.
ــس  ــان پرن ــه )۱( از زب ــان ابل ــکی در رم ــودور داستایفس تئ
ــی  ــن عــدم تناســب در اعــدام را چنــدان عال می شــکین ای
ــاره ای از  ــد کــه پ توصیــف کــرده اســت کــه دریغــم می آی
توصیفــش را در این جــا نیــاورم: »مجــازات اعــدام بــه گنــاه 
ــی  ــود آدم کش ــتناک تر از خ ــب وحش ــه مرات ــی، ب آدم کش
اســت. کشــته شــدن بــه حکــم دادگاه بــه قــدری هولنــاک 
ــت  ــه دس ــدن ب ــته ش ــا کش ــبی ب ــچ تناس ــه هی ــت ک اس
تبهــکاران نــدارد. آن کســی کــه مثًا شــب، در جنــگل یا به 
هــر کیفیتــی بــه دســت دزدان کشــته می شــود تــا آخریــن 
لحظــه امیــدوار اســت کــه بــه طریقــی نجــات یابــد، هیــچ 
ــوده اســت کــه کســی  ــواردی ب ــن نیســت. م ــی در ای حرف
کــه ســرش را گــوش تــا گــوش می بریده انــد هنــوز دلــش 
بــه فکــر فــرار گــرم بــوده یــا التمــاس می کــرده اســت کــه 
ــد. حــال آن کــه این جــا همیــن امیــدی  از خونــش درگذرن
کــه تــا آخریــن دم دل را گــرم مــی دارد و مــرگ را ده برابــر 
آســان تر می کنــد، بی چــون و چــرا از محکــوم گرفتــه 
می شــود. این جــا حکــم صــادر شــده و همیــن کــه حکــم 
ــن  ــت، هولناک تری ــاری اس ــت و اجب ــی اس ــت و قطع اس
عــذاب اســت و بد تــر از آن چیــزی نیســت. ســربازی را در 
میــدان جنــگ جلــو تــوپ بگذاریــد و شــلیک کنیــد. او تــا 
آخریــن لحظــه امیــدوار اســت. ولــی حکــم “قطعــی” اعــدام 
ــدی  ــت ناامی ــد، از وحش ــش بخوانی ــرباز را برای ــن س همی

ــد.« ــه می افت ــه گری ــا ب ــود ی ــه می ش دیوان
اجــرای حکــم اعــدام تبهکارانه تریــن قتــل ممکــن در 
جهــان اســت چــرا کــه پشــتوانه آن گونــه ای عمــد و 
ــن،  ــر از ای ــت و فرا ت ــش اس ــزی از پی ــی و برنامه ری طراح
ــه  ــن ب ــت یافت ــب از دس ــان اغل ــه قاضی ــم ک ــا می دانی م
ــه  ــن ب ــه، از دســت یافت ــش از هم ــا و بی ــل و انگیزه ه دالی
حقیقــت قتل هــا و جنایــات ناتواننــد و هنگامــی کــه کســی 
ــکان  ــی از ام ــش بزرگ ــه بخ ــا ک ــه بس ــود، چ ــدام می ش اع
دســت یابی احتمالــی بــه حقیقــت را نیــز بــا خــود بــه گــور 

می بــرد.
مــا هــر روز ممکــن اســت بــا اخبــاری رو بــه رو شــویم کــه 
بــا مــا می گوینــد: قاتــل واقعــی پــس از ۲۰ ســال اعتــراف 
ــت:  ــوده اس ــاه ب ــد، بی گن ــدام ش ــه اع ــی ک ــرد و کس ک
ــی  ــی هولناک ــای قضای ــن خطاه ــر چنی ــوان ب ــه می ت چگون
ــــ  ــــ دســت کم بخشــی از زندگــیـ  چیــره شــد و زندگــی ـ 
ناکرده گناهــان را نجــات داد اگــر کــه صــدور حکــم اعــدام 
ــد؟ ــته نشــده باش ــرون گذاش ــان ب ــی جه ــای قضای از نظام ه

ــدان نگریســته شــود،  ــه ب ــاری ک ــج و کن ــر کن ــدام از ه اع
ــانی و  ــتی انس ــه هس ــه، علی ــش از هم ــان و بی ــه انس علی
ــه  ــی ک ــان حقیقت ــت؛   هم ــت اس ــه حقیق ــت علی در   نهای
ــه  ــی ب ــاید نیم نگاه ــیم ش ــور باش ــور و فک ــر صب ــی اگ گاه
ــا خــود خواهیــم  مــا بینــدازد و در آن لحظــه اســت کــه ب

ــود! ــده ب ــدام نش ــت:  ای کاش اع گف
• اعدام به مثابه عملی بازدارنده و هشدار دهنده

حاکمــان و نظام هــای سیاســی ای کــه گرایــش تنــد و 
تیــزی بــه اعــدام دارنــد، بیــش از هــر چیــز در ایــن توهــم 
هســتند کــه اعــدام ســبب انــذار و بــازداری اجتماعــی جــرم 

ــال باطــل! ــی خی ــا زه ــت می شــود، ام و جنای
ــا نمایــش اعــدام، چهــره زندگــی  ــا اعــدام و بد تــر از آن ب ب
ــه  ــرگ در جامع ــدای م ــروی خ ــود و نی ــدوش می ش مخ
ــه  ــت زورتوزان ــدام واداش ــه اع ــرا ک ــرد، چ ــی می گی فزون
باشــندگان اســت بــه نبــودن و ایــن یعنــی چیرگــی عامدانه 
رانــه مــرگ بــر رانــه زندگــی! ـــــ ُمــردن بــه خودی خــود 
بخشــی از زندگــی اســت امــا هنگامــی کــه بــر انســان )یــا 
بــر هــر باشــنده ای دیگــر( تحمیــل می شــود، دیگــر   همــان 
ــودن  ــد ب ــی از فراین ــه بخش ــین ک ــی پیش ــردن طبیع ُم
ــق  ــتن از طری ــت و ُکش ــتن اس ــه ُکش ــت بلک ــت، نیس اس
ــرای  اعــدام، هرگــز   همــان ُکشــتنی نیســت کــه پیش تــر ب

ــه ای طبیعــی )مثــل انتقــام( داشــته اســت. خــود ران
ــه  ــد ک ــهروندانش می خواه ــدار از ش ــه قانون م ــر جامع اگ
دســت از انتقام هــای شــخصی بکشــند نــه بــرای آن اســت 
کــه کشــتار به گونــه ای زشــت تر و وخیم تــر از طریــق 
ــه  ــرای آن اســت کــه کشــتار ب ــد بلکــه ب ــه یاب اعــدام ادام
مثابــه امــر طبیعــی متوقــف شــود و هم زمــان بدیــن 
ــه  ــد ک ــت آن را بیاب ــه فرص ــه جامع ــت ک ــز هس ــا نی معن
از ســاخت ها و ذهنیت هــای طبیعــی و قبیلــه ای خــود 
ــان و مناســبات انســانی را از  ــرد و گســتره جه ــه بگی فاصل
نــو در ذهنــش شناســایی کنــد، امــا اعــدام درســت برعکــس 
عمــل می کنــد. یعنــی جامعــه را در وضــع و گرایــش 
طبیعــی و قبیلــه ای نــگاه مــی دارد و در اســاس مانــع تغییــر 

ــود. ــی آن می ش ــعه تاریخ و توس
انســانی کــه روزانــه بــا خبــر و نمایــش اعــدام رو به روســت، 
بــه تدریــج قبــح و زشــتی مــرگ از ذهنــش زدوده می شــود 
ــر  ــه مــرگ و نیســتی نزدیک ت چــرا کــه هــر روز خــود را ب
ایــن، آن کــه هــر روز  از  احســاس می کنــد و مهم تــر 
ــر  ــرگ کوچک ت ــار م ــری قه ــوذ و برت ــر نف ــود را در براب خ
ــن طبیعــی اســت کــه چنیــن  ــد. ای ــر درمی یاب و بی ارزش ت
ــئوالنه تر،  ــران نامس ــی دیگ ــا زندگ ــی ب ــانی در رویاروی انس

ــرد. ــد ک ــار خواه ــن تر رفت ــر و خش بی محابا ت
ــرارت را  ــروی ش ــد نی ــا نمی توان ــه تنه ــدام ن ــن، اع بنا بر ای
مهــار کنــد کــه در بنیــاد عامــل تولیــد و بازتولیــد آن اســت 
زیــرا اعــدام بــا نزدیــک  ســاختن انســان بــه قلمــرو مــرگ، 
ــود و  ــی می ش ــه زندگ ــان ب ــش انس ــر گرای ــبب تحقی س
بدیــن وســیله، تــوازن زندگــی او را بــه ســود رنــج، شــقاوت 
ــم  ــر ه ــرگ(، ب ــدار م ــه نشــانگان اقت ــه مثاب و خشــونت )ب

می  زنــد.
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حقوق ما یادداشت

ــدام  ــدن اع ــدام و دی ــنیدن از اع ــرض ش ــدام در مع ــه م ــانی ک انس
از درون خــود را خــوار شــده درمی یابــد زیــرا هیــچ  اســت، 
خوارداشــتی نیســت کــه همــه انســان ها را در خــود ســهیم نکنــد و 
ــه   ــن گون ــن و هولناک تری ــد، عظیم تری ــاره ش ــه اش ــدام، چنان ک اع
خوارداشــت در جهــان اســت؛ ســلب کرامتــی اســت کــه بــه گونــه ای 
جبارانــه و عامدانــه جســم و روان انســان ها را هــدف قــرار می دهــد 
تــا آن هــا را هــر چــه بیش تــر بــه موجوداتــی دســت آموز، هراســان، 

رام و گــوش بــه فرمــان بــدل کنــد.
ــریف تر  ــر و ش ــان ارجمند ت ــم انداز انس ــی در چش ــه زندگ ــر چ ه
ــاس  ــود احس ــودن خ ــود و از ب ــز در خ ــان نی ــود، انس ــده ش نمایان
ــه آزار و  ــر ب ــن رو، کمت ــری خواهــد کــرد و از همی کرامــت افزون ت

ــد. ــت خواهــد گروی جنای
نقــض و نقــص کرامــت،   همــان دلیــل بنیــادی گرایــش بــه جنایــت 
اســت و اعــدام، احســاس عــدم و کاســتی کرامــت را در جامعــه ایجاد 
و بــه شــدت فراگیــر می کنــد و از ایــن رو، علیــه امنیــت اجتماعــی 

و سیاســی اکنــون و آینــده اســت.
هــر کنــش اجتماعــی ای کــه حرمــت جــان و جســم انســان را بــه 
ــی آورد و  ــز فراهــم م ــت را نی ــه  جنای ــان زمین ــدازد، هم زم خطــر ان
طبیعــی اســت کــه اعمــال خشــونت و اجــرای حکــم اعــدام کــه حد 
ــه  ــن میان ــه ای عمدی ســت، در ای ــه گون ــال خشــونت ب ــی اعم نهای

بیش تریــن ســهم را داشــته باشــد؛ بــه ویــژه اعــدام 
بــه روش بــر دار کــردن کــه تحقیرآمیز تریــن، 
اســت.  اعــدام  روش  زننده تریــن  و  زشــت ترین 
اعدامــی کــه گــرد و غبــار غم انگیــز احســاس 
تحقیــر را در ســطح کل جامعــه می پراکنــد و 
بدیــن وســیله رانــه و نیــروی شــرارت های بعدینــه 

را در نهان گاه هــای روان انســانی می آگنــد.
• خالصه:

ــرم  ــوع ج ــه  وق ــه زمین ــی ک ــتین کس ــک: نخس ی
ــان  ــد   هم ــدون تردی ــرد، ب ــم ک ــت را فراه و جنای
ــی  ــی طبیع ــار کنش ــتین  ب ــه نخس ــود ک ــی ب کس
در انســان را ناهنجــار، غیــر طبیعــی و خطــا 
عمــل  نخســتین  حقیقــت،  در  و  کــرد  اعــام 
خشــونت آمیز را بــه مثابــه مجــازات بــر انســان روا 
داشــت و اعــدام ناروا تریــن و خشــونت آمیز ترین 

ــود. ــازات  ب مج
ــد در  ــه می ُکش ــد و آن ک ــدام می کن ــه اع دو: آن ک
کار پرســتش خــدای مــرگ اســت امــا آن که بســاط 
ــه و  ــترد، لجوجان ــردن می گس ــر دار ک ــدام و ب اع
بی شــرمانه معبــدی بــرای عبودیــت خــدای مــرگ 
ــش و  ــرای نیای ــدی ب ــازد! ـــــ معب ــا می س ــر پ ب
ــی و  ــه بندگ ــه او را ب ــی ک ــان خدای ــش   هم نمای

بردگــی خــود فروکاســته اســت.
ـــــ بــر خــاف ادعایی  ســه: اگــر فرهنــگ انســانیـ 
کــه می شــود ـــــ چنــدان هــم ارجمنــد و محــل 
اعتبــار نیســت از ایــن روســت کــه از طریــق  
نیــروی پلشــت نهیــب، تنبیــه، شــکنجه و اعــدام، 
ایجــاد، ســامان و گســترش یافتــه اســت و ارزش و 
اعتبــاری هــم اگــر در ایــن فرهنــگ بــه اصطــاح 

بشــری هســت، همانــا معطــوف بــه کســانی اســت کــه ایــن فرهنــگ 
ــی از آن  ــی رهای ــد و در پ ــد کرده ان ــنجیده و نق ــدت س ــه ش را ب
بوده انــد، نــه در نــزد کســانی کــه چوبه هــای دار بــر پــا ســاخته اند 
ــه  ــادی جامع ــی و اعتق ــای فرهنگ ــود از ارزش ه ــم خ ــه زع ــا ب ت

ــرده باشــند. ــت ک مراقب
چهــار: کاســتن جــرم و جنایــت هرگــز نــه در گــرو شــدت بخشــیدن 
ــدید تر  ــر و ش ــر عمیق ت ــبب تحقی ــه س ــدام ـــــ ک ــه و اع ــه تنبی ب
مجرمــان می شــود ــــــ بلکــه در گــرو پایــان بخشــیدن به هــر گونه 
تحقیــر، تنبیــه و مجــازات )بــه ویــژه مجــازات اعــدام( اســت زیــرا 
بــه   همــان انــدازه کــه از شــدت و شــمار تنبیــه، تأدیــب، گوشــمال 
و اعــدام کاســته گــردد، جــرم و جنایــت نیــز رو بــه کاســتی 
ــگ  ــده نیســت: مجــرم بی درن ــم پیچی ــدان ه ــذارد. ــــــ چن می گ
ــه او را  ــی ک ــه اســت و هنگام ــار مجازات گران ــول رفت ــد و معل برآین
ــه و از  ــو از کارمای ــد، در حقیقــت او را از ن ــاره مجــازات می  کنن دوب

ــد. ــه می انبارن ــرم بعدین ــه  ج ران

پی نوشت:
1ــ ترجمه سروش حبیبی، نشر چشمه )چاپ پنجم(، صص 
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حقوق ما یادداشت

۱۰ اکتبــر، ســیزدهمین ســالگرد روز جهانــی علیــه 
مجــازات اعــدام اســت. امســال جامعــه بین المللــی 
توجــه بیشــتری نســبت بــه کاربــرد مجــازات اعــدام 
بــرای جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر دارد. بیش از 
۱۰۰ کشــور مجــازات اعــدام را بــرای همــه جرایــم 
لغــو کرده انــد، شــش کشــور ایــن مجــازات را 
بــرای همــه جرایــم بــه جــز “جدی تریــن جرایــم” 
لغــو کرده انــد، و ۳۴ کشــور در عمــل مجــازات 
ــا ایــن حــال، ۵۸ کشــور  ــد. ب اعــدام را لغــو کرده ان

هنــوز بــه اســتفاده از مجــازات اعــدام ادامــه می دهنــد کــه از 
ایــن تعــداد ۳۳ کشــور هنــوز مجــازات اعــدام را بــرای جرایــم 

ــد. ــواد مخــدر اســتفاده می کنن ــا م مرتبــط ب
مــن بــه تازگــی بــا نظــر همکارانــم، گزارشــگر ویــژه »در مــورد 
ــگر  ــرانه« و گزارش ــا خودس ــتابزده ی ــی، ش ــای فراقضای اعدام ه
ــای  ــا و مجازات ه ــایر رفتاره ــکنجه و س ــورد ش ــژه »در م وی
ــه  ــک بیانی ــه در ی ــز« ک ــت آمی ــا اهان ــه، غیرانســانی، ی ظالمان
مشــترک از همــه دولت هــا خواســتند تــا بــه اســتفاده از 
مجــازات اعــدام بــرای جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر پایــان 
دهنــد، شــریک هســتم. آنهــا خاطرنشــان کرده انــد کــه 
ــواد  ــم م ــرای جرای ــدام ب ــرگ و اع ــای م ــل مجازات ه “تحمی
مخــدر، تعــداد افــرادی کــه در سراســرجهان در سیســتم 
کیفــری کــه بــا اصــول بنیادیــن حقــوق بشــر ناســازگار اســت 

بــاال می بــرد.” را  گرفتارشــده اند 
ایــن تفکــر مــورد حمایــت قــوی قوانیــن بین المللــی اســت کــه 
ــن  ــه “جدی تری ــوط ب ــای مرب ــه پرونده ه ــدام را ب ــازات اع مج
جرایــم” محــدود می کننــد. چنــد نهــاد ســازمان ملــل 
متحــد، از جملــه کمیتــه حقــوق بشــر کــه بــر اجــرای میثــاق 
بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی نظــارت می کنــد، 
ــوط  ــم مرب ــه جرای ــاخته اند ک ــفاف س ــت ش ــن فرص درچندی
ــرآورده  ــم” را ب ــن جرای ــتانه “جدی تری ــدر آس ــواد مخ ــه م ب

نمی کننــد.
در مــاه مــارس ۲۰۱۵، مــن یافته هــای آخریــن گــزارش خــود 
در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی ایــران 
را بــه شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد ارائــه کــردم. 
ــوری  ــه جمه ــردم ک ــان ک ــدید خاطرنش ــی ش ــا نگران ــن ب م
اســامی ایــران همچنــان مجــازات مــرگ بــرای جرایــم مربوط 
بــه مــواد مخــدر را حفــظ کــرده اســت. قانــون مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر ایــران، کــه در ســال ۲۰۱۰ مــورد اصــاح قــرار گرفــت، 

ــتانه  ــه و آس ــدام را درنظــر گرفت ــرای ۱۷ جــرم مجــازات اع ب
ــه  ــواد مخــدر ک ــار داشــتن برخــی م ــرای در اختی ــی ب حداقل
ــدام می شــود  ــث مجــازات اع ــش از آن باع ــراه داشــتن بی هم

را تعییــن کــرده اســت.
ــدام  ــر را اع ــران ۷۵۳ نف ــال ۲۰۱۴ ای ــا، در س ــق گزارش ه طب
کــرد کــه باالتریــن میــزان ده ســال گذشــته محســوب 
ــم  ــل جرای ــه دلی ــا ب ــن اعدام ه ــی از ای ــا نیم ــود. تقریب می ش
مرتبــط بــا مــواد مخــدر بودنــد. مــاه گذشــته، دبیرکل ســازمان 
ــا در کشــور  ــداد اعدام ه ــش تع ــه افزای ــل متحــد نســبت ب مل
ابــراز نگرانــی کــرد و از دولــت ایــران خواســت تــا “اســتفاده از 
ــوق بشــری  ــای حق ــد.” گروه ه ــف کن ــدام را متوق مجــازات اع
همچنــان گزارش هایــی در خصــوص آمــار هشــداردهنده اعــدام 
در ســال ۲۰۱۵، کــه ادعــا می شــود تعــداد زیــادی از آنهــا بــه 
دلیــل جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر صــورت گرفته انــد، و در 
خصــوص رعایــت موازیــن محاکمــات عادالنــه در احــکام اعــدام 

ــد. ــه می کنن ــد، ارائ ــاد کرده ان ــدی ایج ــی ج نگران
ــش  ــت های خوی ــا سیاس ــم ت ــران می خواه ــت ای ــن از دول م
را مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار دهــد و اطمینــان حاصــل کنــد 
ــق  ــس از طری ــن پ ــواد مخــدر از ای ــا م ــط ب ــم مرتب ــه جرای ک

اعــدام مجــازات نخواهنــد شــد. 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه ب ــورهایی ک ــی و کش ــازمان های بین الملل س
ــان  ــب اطمین ــد کس ــز بای ــد نی ــک می کنن ــدر کم ــواد مخ م
ــرای جرایــم  ــه اعــدام افــراد ب ــان ب کننــد کــه فعالیت هــای آن
ــن  ــان، م ــد. در پای ــک نمی کنن ــدر کم ــواد مخ ــه م ــوط ب مرب
باردیگــر از جمهــوری اســامی ایــران بــرای اســتفاده از نهایــت 
قــدرت خــود بــرای محفاظــت از حــق حیــات از طریــق توقــف 
ــن مجــازات دعــوت  ــو کامــل ای ــه قصــد لغ مجــازات اعــدام ب

می کنــم.

* برگرفته از وب سایت احمد شهید

حقوق ما خبرها

ــی  ــه برخ ــورد »مقابل ــران در م ــر ای ــه ای، رهب ــی خامن ــت اهلل عل آی
ــی  ــن، انقاب ــر موم ــا عناص ــگاه ها ب ــاتید در دانش ــران و اس ــووالن، مدی مس
و متعهــد« هشــدار داد و گفــت: »وزرا بایــد در ایــن قضیــه کامــا هوشــیار 

ــد«. ــن کاری را ندهن ــازه چنی ــند و اج باش
رهبــر جمهــوری اســامی ایــران چهارشــنبه ۲۲ مهــر در جمــع مســووالن 
ــگاه ها،  ــده دانش ــجویان برگزی ــدادی از دانش ــگان« و تع ــی نخب ــاد مل »بنی
خواســتار هوشــیاری مســووالن کشــور در مقابــل »جریانــی« شــد کــه »بــه 
دنبــال شناســایی نخبــگان علمــی کشــور و هدایــت آنــان بــه خــارج اســت«.

ــر، در  ــال اخی ــه ای در دو س ــای خامن ــی اق ــی فارس ــزارش بی بی س ــه گ ب
ــه  ــی ب ــا دادن بیشــتر مســووالن دولت ــف خواســتار به ســخنرانی های مختل
دانشــجویان همســو بــا حکومــت ایــران شــده و فضــای فعالیــت ایــن قبیــل 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــت. رهب ــته اس ــی دانس ــجویان را ناکاف دانش
همچنیــن خواســتار مقابلــه بــا کســانی شــد کــه »بــا اســتفاده از روزنامه هــا 
و مجــات و تریبون هــا، دایمــا در حــال دل ســرد کــردن مــردم و جوانــان و 

ــزرگ کشــور هســتند«. نفــی پیشــرفت های علمــی و دســتاوردهای ب
ــو،  ــای نان ــور در زمینه ه ــی کش ــگرف علم ــرفت های ش ــزود: »پیش وی اف
ــی  ــه واقعیات ــتند بلک ــم نیس ــته ای، توه ــرژی هس ــادی و ان ــلول های بنی س

ــد«. ــا اطــاع و آگاهــی دارن ــا از آنه ــه همــه دنی هســتند ک

ظاهــرا اشــاره آیــت اهلل خامنــه ای، بــه مجموعــه اظهاراتــی اســت که از ســوی 
ــای  ــودن ادعاه ــز ب ــورد اغراق آمی ــان، در م ــا کارشناس ــانه ها ی ــی رس برخ
مطــرح شــده در زمــان دولــت آقــای احمدی نــژاد راجــع بــه پیشــرفت های 
ــه ای در  ــای خامن ــت. آق ــده اس ــر ش ــاس منتش ــته های حس ــی در رش علم
ســخنرانی خــود، بــا انتقــاد از کســانی کــه بــه »دل ســرد کــردن جوانــان و 
ــن کار را  ــد، ای ــن آوری« می پردازن ــم و ف ــم و ســریع عل ــکار حرکــت عظی ان

»خیانــت بــه کشــور و نامــوس ملــی« دانســت.

ــران  ــور ای ــی وزارت کش ــی و انتظام ــاون امنیت ــاری، مع ــین ذوالفق حس
اعــام کــرد فــردی کــه احتمــاال متهــم اصلــی اسیدپاشــی بــه صــورت چهــار 
زن در اصفهــان اســت دســتگیر شــده اســت. وی ســازمان یافته بــودن ایــن 
حمــات را کــه مهرمــاه ســال ۱۳۹۳ انجــام شــد، رد کــرده اســت. با گذشــت 
یــک ســال از واقعــه اسیدپاشــی بــر صــورت حداقــل چهــار زن در اصفهــان، 
معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور ایــران اعــام کــرد کــه یــک نفر در 
ایــن رابطــه دســتگیر شــده اســت. بــه گــزارش دویچه ولــه بــه نقــل از ایســنا، 
ــک قطــار  ــاز اول خــط ی ــاح ف ــاری در حاشــیه مراســم افتت حســین ذوالفق
ــد  ــاره رون ــگاران درب ــه پرســش یکــی از خبرن شــهری اصفهــان در پاســخ ب
رســیدگی بــه پرونــده اسیدپاشــی گفــت: »فــردی کــه بیشــترین دالیــل و 
ــن  ــود دســتگیر شــده و کلیــه شــواهد و قرای ــه او در دســت ب مــدارک علی
ــرای بررســی بیشــتر در اختیــار قــوه قضاییــه قــرار  ــا مســتندات عینــی ب ب
ــتگیر  ــرد دس ــور، ف ــی وزارت کش ــاون امنیت ــه مع ــه گفت ــت«. ب ــه اس گرفت

ــم  ــه مته ــرد ب ــن ف ــایی شــده و نزدیک تری ــان شناس ــده از ســوی قربانی ش
اصلــی اســت.

یوســف حجــت مشــاور عالــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
ــت  ــود گف ــت می ش ــران برداش ــود در ای ــای موج ــد آب ه ــه ۸۵ درص این ک
ــا رونــد فعلــی، ایــران تــا ۱۵ ســال دیگــر بــه کویــر تبدیــل می شــود.  کــه ب
ــت:  ــا( گف ــران )ایرن ــوری اســامی ای ــزاری جمه ــه خبرگ یوســف حجــت ب
»آب زاینــده رود کــه ۲۵ ســال پیــش دو میلیــارد مترمکعــب در ســال بــود، 
اکنــون بــه زیــر یــک میلیــارد کاهــش یافتــه اســت، ضمــن این کــه خشــکی 
ــر  ــک مت ــه ی ــواز ب ــق آن در اه ــه عم ــوری ک ــه، به ط ــدت گرفت کارون ش

رســیده اســت«.
بــه گفتــه او امــروز دیگــر قایــق تســمه ای هــم نمی توانــد در کارون حرکــت 
ــتی در آن  ــردد کش ــکان ت ــته های دور ام ــه از گذش ــه ای ک ــد، رودخان کن
فراهــم بــود. یوســف حجــت »جنــگ آب« را از بحران هــای آینــده نزدیــک 
در ایــران دانســت و گفــت: »خشــکی از جنــوب کشــور شــروع شــده و بــه 

ســرعت بــه ســمت شــمال کشــور در حرکــت اســت«.

به بهانه روز جهانی 
علیه مجازات اعدام*

احمد شهید

صفحه 25/ شامره بیست و یکمصفحه 24/ شامره بیست و یکم



حقوق ما خبرها

ــان در  ــورای نگهب ــر ش ــران و دبی ــه ته ــب جمع ــی خطی ــت اهلل جنت آی
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــاره ب ــا اش ــه ب ــاز جمع ــون نم ــود از تریب ــخنان خ س
و اجــرای برجــام  گفــت: »برجــام قــدم اولــی بــود کــه برداشــتند و 
موفقیت هایــی هــم پیــدا کردنــد ســپس ســراغ بقیــه مــوارد خواهنــد آمــد 
ــت مقاومــت نداشــته باشــند،  ــت و مل ــه اینهــا رو بدهیــم و دول کــه اگــر ب
ــه رســمیت بشناســید، حقــوق زن و مــرد را  ــردا می گوینــد اســراییل را ب ف
ــازان را تاییــد  مســاوی کنیــد، حکــم قصــاص را برداریــد، ازدواج همجنس ب

ــد«. ــراق قطــع کنی ــوریه و ع ــا حــزب اهلل، س ــود را ب ــاط خ ــد و ارتب کنی

ــاره حواشــی ایجــاد  ــران درب ــر امــور خارجــه ای ــف وزی ــواد ظری محمدج
ــت  ــی بازداش ــگار آمریکای ــان، خبرن ــون رضایی ــده جیس ــاره پرون ــده درب ش
شــده در ایــران، توضیحاتــی ارایــه داد. بــه گــزارش آنــا، محمدجــواد ظریــف 
ــت  ــود در نشس ــخنان خ ــی از س ــورمان در بخش ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
ــون  ــه جیس ــادره علی ــم ص ــه حک ــخ ب ــی مونی ــس امنیت ــی کنفران مقدمات
ــت:  ــاره گف ــن ب ــت و در ای ــت پرداخ ــنگتن پس ــگار واش ــان روزنامه ن رضایی
ــن موضــوع  ــاش هســتیم ای ــان، در حــال ت »در خصــوص جیســون رضایی
ــه وی بســیار  ــات واردشــده ب ــم. اتهام ــتانه بررســی کنی ــد بشردوس را از بع
جــدی هســتند امــا تــاش داریــم بــا در نظرگرفتــن بعــد بشردوســتانه آن 

ــم«. را حــل کنی

حقوق ما خبر

ــتن  ــه بس ــه ای ب ــدور اطاعی ــا ص ــر ب ــوق بش ــان حق ــون مدافع کان
دســت و پــای زندانیــان بیمــار از جملــه نرگــس محمــدی در 

ــرد. ــراض ک ــتان اعت بیمارس
ــن ســازمان  ــوق بشــر، ای ــان حق ــون مدافع ــه گــزارش ســایت کان ب
ــادی  ــیرین عب ــای ش ــه امض ــه ب ــود ک ــه خ ــاد در اطاعی مردم نه
ــدون  ــرایط ب ــا ش ــته اســت ت ــای مســئول خواس ــیده، از مقام ه رس
تنــش در بیمارســتان را بــرای درمــان خانــم محمــدی ایجــاد کننــد.

نرگــس محمــدی، نائــب رییــس کانــون مدافعــان حقــوق بشــر کــه 
بــه دو بیمــاری آمبولــی ریــه و فلــج عضانــی مبتــا اســت، نوزدهــم 
مهــر مــاه ۱۳۹۴ در پــی تشــنج در زنــدان، بــه بیمارســتان منتقــل 

و بســتری شــد.
متــن کامــل اطاعیــه کانــون مدافعــان حقــوق بشــر کــه در تاریــخ 
بیســت و چهــارم مهرمــاه ۱۳۹۴ صــادر شــده، بــه شــرح زیــر اســت:

ــان  ــون مدافع ــخنگوی کان ــس و س ــب ریی ــدی، نائ ــس محم نرگ
حقــوق بشــر کــه از تاریــخ ۱۵ اردیبهشــت ۱۳۹۴ مجــدداً بازداشــت 
ــرانجام در  ــاری، س ــا تشــدید بیم ــود ب ــده ب ــزام ش ــدان اع ــه زن و ب
ــن در  ــاه ۱۳۹۴ در بیمارســتان بســتری شــد. ای ــخ ۱۹ مهــر م تاری
حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، چندیــن پزشــک متخصــص مغــز 
و اعصــاب و ریــه تشــخیص داده بودنــد کــه ادامــه نگهــداری خانــم 
ــد  ــار خواه ــری را به ب ــات جبران ناپذی ــدان، ضایع ــدی در زن محم
ــارج از  ــدی در خ ــم محم ــه خان ــد ک ــته بودن ــن خواس آورد. بنابرای

ــداوا شــود. ــه دور از تنــش، م ــدان و در محیطــی ب زن
متأســفانه پــس از اعــزام خانــم محمــدی بــه بیمارســتان، دســت و 
ــه تخــت  ــج، ب ــای پزشــک های معال ــا وجــود اعتراض ه ــای او را ب پ
ــت او  ــار تخ ــاعته در کن ــورت ۲۴ س ــور زن به ص ــک مأم ــته و ی بس
ــم  ــا خان ــت ت ــده اس ــب ش ــرایط موج ــن ش ــه ای ــور دارد. ادام حض
ــنج  ــار تش ــتان دچ ــدید در بیمارس ــورت ش ــار بص ــه ب ــدی س محم

شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه درخواســت ها بــرای نبســتن دســت و پــای 
خانــم محمــدی بــه تخــت، تاکنــون بــدون نتیجــه مانــده اســت تــا 
ــت،  ــن وضعی ــه ای ــه ادام ــد هســتند ک ــه پزشــک ها معتق حــدی ک
موجــب تغییــر در وضعیــت ایــن زندانــی بیمــار نشــده، در نتیجــه 

ســامت و بهبــود او را در پــی نخواهــد شــد. از ســوی دیگــر طبــق 
دســتور مقام هــای زنــدان، هزینــه بیمارســتان و آزمایش هایــی کــه 
بایــد انجــام شــود از خانــواده خانــم محمــدی، مطالبــه شــده اســت. 
ــان  ــان و مــداوای آن ــه این کــه حفاظــت از جــان زندانی ــا توجــه ب ب
ــار،  ــی بیم ــن زندان ــن ای ــت و همچنی ــا اس ــده اداره زندان ه ــر عه ب
بــه علــت فعالیت هــای حقــوق بشــری اش مدت هــا قبــل از زنــدان، 
ــای  ــت فعالیت ه ــز به عل ــر او نی ــود و همس ــده ب ــراج ش از کار اخ
ــت،  ــده اس ــران ش ــارج از ای ــت در خ ــه اقام ــور ب ــی اش مجب سیاس
ــواده  ــن خان ــی ای ــوان مال ــتان، در ت ــزاف بیمارس ــه گ ــه هزین تهی

نبــوده و مطالبــه آن، عملــی خــاف قانــون اســت.
همچنیــن اگــر چــه در روزهــای گذشــته بــه برخــی اعضــای 
ــات در  ــازه ماق ــدود، اج ــورت مح ــدی بص ــم محم ــواده خان خان
بیمارســتان داده شــده اســت امــا او همچنــان دسترســی بــه تلفــن 
نــدارد تــا بتوانــد بــا فرزنــدان هشــت ســاله اش صحبــت کنــد. امــری 
ــه  ــدی، ب ــم محم ــاری خان ــوع بیم ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب ــه می توان ک

ــود. ــر ش ــدید آن منج تش
ــراض  ــا اعت ــون مدافعــان حقــوق بشــر ب ــوق، کان ــب ف ــه مرات ــا ب بن
ــان در  ــگام درم ــار به هن ــان بیم ــای زندانی ــت و پ ــتن دس ــه بس ب
ــه  ــن نکت ــه ای ــی را ب ــئول قضای ــای مس ــه مقام ه ــتان، توج بیمارس
ــداوای  ــی و م ــراد زندان ــه حفاظــت از جــان اف ــد ک ــی کن ــب م جل
صحیــح و منطبــق بــر ضوابــط پزشــکی از جملــه ایجــاد محیــط آرام 
و بــدون تنــش، حداقــل کاری اســت کــه آنــان می تواننــد در قبــال 

زندانیــان بیمــار انجــام دهنــد.
بنابرایــن از آنجــا کــه خانــم محمــدی بــه دو بیمــاری آمبولــی ریــه 
و فلــج عضانــی مبتــا اســت و عــوارض ایــن دو بیمــاری در فضــای 
ــان  ــون مدافع ــود، کان ــدید می ش ــش زا تش ــای تن ــدان و محیط ه زن
حقــوق بشــر خواهــان ایجــاد شــرایط بــدون تنــش در بیمارســتان 

بــرای خانــم محمــدی اســت.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
24 مهر ماه 1394

دست های نرگس محمدی را 
به تخت بیمارستان نبندید
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ــه  ــر فاطم ــدام اخی ــل متحــد اع ــرکل ســازمان مل ــون دبی ــی م ــان ک ب
ــر  ــکاب جــرم زی ــان ارت ــه در زم ــران ک ــی در ای ــد ذهب ــالبهی و صم س

ــت. ــرده اس ــوم ک ــد را محک ــی بوده ان ــن قانون س
بــه گــزارش بی بی ســی، دفتــر مطبوعاتــی آقــای بــان در بیانیــه ای 
نوشــت:  »آقــای بــان شــدیدا از خبــر اعــدام دو مجــرم زیــر ســن قانونــی در 

ــت.« ــف اس ــران متاس ــر در ای ــای اخی هفته ه
حکــم اعــدام فاطمــه ســالبهی کــه بــه قصــاص نفــس محکــوم شــده بــود، 
ــا  ــه گزارش ه ــد. بناب ــرا ش ــیراز اج ــر، در ش ــنبه، ۲۱ مه ــح روز سه ش صب
صمــد ذهبــی یــک هفتــه پیشــتر بــه طــور مخفیانــه در ایــران اعــدام شــده 

ــکاب جــرم ۱۷ ســال داشــته اند. ــگام ارت ــا هن ــر دو آنه ــود. ه ب
در بیانیــه دفتــر دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد آمــده اســت کــه ایــران از 
ــی و سیاســی و کنوانســیون  امضاکننــدگان پیمــان بین المللــی حقــوق مدن
حقــوق کــودک اســت کــه مجــازات مــرگ را بــرای افــرادی کــه در زمــان 
ــه  ــن بیانی ــد. در ای ــوع می کن ــر ۱۸ ســال داشــته اند ممن ــکاب جــرم زی ارت
ــش  ــه پی ــای هفت ــه اعدام ه ــت ک ــران اس ــان نگ ــای ب ــه آق ــت ک ــده اس آم

ــت.« ــران اس ــده در ای ــدی نگران کنن ــده رون ــس کنن »منعک
ــه  ــران ب ــدام در ای ــای اع ــت مجازات ه ــه اکثری ــت ک ــل گف ــازمان مل س
ــه  ــی ک ــود درحال ــال می ش ــدر اعم ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــر جرای خاط
ــم« جــای  ــن جرای ــی در میــان »جدی تری اینهــا براســاس قوانیــن بین الملل

نمی گیــرد.
ــد و در  ــف کن ــدام را متوق ــازات اع ــرد مج ــب ک ــران را ترغی ــان ای ــای ب آق

ــذارد. ــار بگ ــت آن را کن نهای
ســه روز پیشــتر کارشناســان حقــوق بشــر ســازمان ملــل »خشــم و انــدوه 
عمیــق« خــود را نســبت بــه اعــدام ســالبهی و آذهبــی اعــام کــرده بودنــد.

ــران  ــر ای ــوق بش ــور حق ــژه در ام ــر وی ــهید، گزارش گ ــد ش ــه احم در بیانی
ــده  ــوارد فزاین ــده ای از م ــای نگران کنن ــا نمونه ه ــن اعدام ه ــود: »ای ــده ب آم
در  ســوال برانگیز  اســتانداردهای  بــا  محاکمه هایــی  و  اعدام هــا  آمــار 

ــت.« ــران اس ــامی ای ــوری اس جمه

آقــای شــهید اعــدام فاطمــه ســالبهی را ناقــض قوانیــن بین المللــی خوانــده 
بــود. ســازمان ملــل گفــت بنــا بــه گزارش هــا او یازدهمیــن زنــی بــود کــه 
ــی در  ــش از ۷۰۰ اعدام ــان بی ــه در می ــدام می شــد ک ــران اع امســال در ای

ایــن کشــور اســت.
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»حقوق ما« در ویرایش مطالب آزاد اســت

يادداشت هايى كه از روزنامه نگاران و اشخاص دريافت مى شود، نظر شخىص آنان است و ديدگاه مجله حقوق ما نيست


