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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮﻫﺎد ﺛﺎﺑﺘﺎن
ﺣﻖ ﺣ�ﺎت بﻪ ﭼﻪ ن
ﻣﻌی اﺳﺖ؟ آ�ﺎ ﮐ� �ﺎ ﻧﻬﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻖ اﺳﺎ� را از ا�ﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ و ا�ﺮ پﺎﺳﺦ ﻣﺜبﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ
ﭼﻪ ش�اﺋ� اﯾﻦ ﺣﻖ از ا�ﺴﺎن ﺳﻠﺐ �ﺷﻮد .ت
دﻓ� ی ف
ﺳ�دﻫﻢ آﺳﻮ را بﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص دادەا�ﻢ بﻪ و�ﮋە از اﯾﻦ رو ﮐﻪ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ ی ن
دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ� ،ﺴبﺖ بﻪ ﺟﻤﻌ�ﺖاش،
ﻣ�ان اﻋﺪام را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ّ
ن
ﺟﻬﺎی ﺣﻘﻮق ش
�� آﻏﺎز
بیﻣﻨﺎﺳبﺖ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ بﺎ ﻣﺎدەی ﺳﻮم اﻋﻼﻣ�ﻪی
گ
ﮐﻨ�ﻢ» :ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ زﻧﺪ� ،آزادی و اﻣﻨ�ﺖ ﺷﺨ� دارد «.اﻣﺎ ﭼﺮا
ن ّ
ّ
ن
اوﻟن ﻣﺎدە
ﻣﺎدەی ﺳﻮم؟ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺻﻞ ،بﺎ اﻫﻤ�ﺖ
ﺑن�ﺎدﯾی ﮐﻪ دارد ،ی
ّ
بﻪ ﺷﻤﺎر ﻧ�ﺎﻣﺪە اﺳﺖ؟ دو ﻣﺎدەی اول و دوم اﻋﻼﻣ�ﻪ ش�اﺋﻂ و
گ
زﻧﺪ� ن
ﻣﻌی ﻋﻤﯿﻖ و ﻗﺎبﻞ ﺗﺄﻣ�
ﺿﻮاب� را ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺣﻖ
�بﺨﺸﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ش
�� آزاد بﻪ دﻧ�ﺎ �آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ
ﺣﯿث�ﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق بﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،«...و د�ﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
ا�ﺴﺎنﻫﺎ بﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی )اﻋﻢ از ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟنﺴ�ﺖ ،ز�ﺎن،
ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎ� �ﺎ ﻫﺮ ﻋﻘ�ﺪەی د�ﮕﺮی ،ﺧﺎﺳﺘگﺎە اﺟﺘﻤﺎ� و
ت
ﺣﺎ�ﻤﯿی ،ض
�اوار
ﻣ�] ،وﺿﻌ�ﺖ[ دار یای] ،ﻣﺤﻞ[ ﺗﻮﻟﺪ( و ﻓﺎرغ از ﻫﺮ
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ﺗﻤﺎ� ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﻄ�حﺷﺪە در اﻋﻼﻣ�ﻪ ﻫﺴتﻨﺪ .بﺎ وﺟﻮد
ّ
ین
ﻧﺨﺴﺘن بﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻋﻤﻮﻣ�ﺖ ﺣﻘﻮق
ﺗﺄ��ﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎدەی
ّ
ا�ﺴﺎن �ﮐﻨﺪ ،آﺧ��ﻦ ﻣﺎدەی اﻋﻼﻣ�ﻪ ،بﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای
ﻣﺤﺮز �ﺳﺎزد ﮐﻪ »در اﯾﻦ "اﻋﻼﻣ�ﻪ" ﻫﯿﭻ ی ن
ﭼ� ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ "ﺣﮑﻮﻣﺖ" ،ﮔﺮوە �ﺎ ﻓﺮدی ﻣﺘﻀﻤﻦ ت
ﺣ�
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤ� بﻪ ﻗﺼﺪ از ﻣ�ﺎن ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در
اﯾﻦ "اﻋﻼﻣ�ﻪ" بﺎﺷﺪ«.
گ
ن
ش
بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،اﻋﻼﻣ�ﻪی ﺟﻬﺎی ﺣﻘﻮق �� ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ زﻧﺪ� را در
رأس کﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار �دﻫﺪ ،ﮐﻪ ش�اﺋ� را ی ن
ﻧ� ﻣﻬ�ﺎ �ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮر �ﺎ ﻧﻬﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺗﺨ� ﮐﻨﺪ ٤٨ .ﮐﺸﻮر از  ٥٨ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ١٩٤٨ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان( اﯾﻦ
اﻋﻼﻣ�ﻪ را اﻣﻀﺎء ،و  ٨ﮐﺸﻮر از ابﺪاء رأی اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺸﻮر
ن
ﺳﺨی د�ﮕﺮ،
ﮔ�ی ﺑﺮای ﺗﺼ��ﺐ اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ ش�ﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .بﻪ
در رأی ی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل پﺎﯾبﻨﺪ بﻤﺎﻧﻨﺪ و
ین
ﻗﻮاﻧن ﮐﺸﻮری ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل
ن
ﻫﻤﺨﻮای داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻫﻤﺮاە اﺳﺖ ،ﻃﺒ�� اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ
ت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿئ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣ�ﺎت
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ ﺣﻖاﻧﺪ ﻣﺼﻮن بﺪارﻧﺪ ،بﻠ�ﻪ
ﻧ� بﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ت
ﺧﻮد ی ن
اﺣ�ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ش�اﺋ� )آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻋﻼﻣ�ﻪ ﻣﻄ�ح ﺷﺪە( ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻃﺒ�� ﻣﺤﺮوم
ت
ﻣﻘﺎﻻئ ﮐﻪ در اﯾﻦ ت
دﻓ� اراﺋﻪ �ﺷﻮد �ﺑیﻨ�ﻢ ﮐﻪ ض
بﻌ� از
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در
ً
ﻗﻮاﻧن ف
یف
ﻣﺪئ و ﺟﺰ ئائ ﺣﺬف ﮐﺮدەاﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ،اﻋﺪام را ک� از
ن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی د�ﮕﺮ ،اﻣﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻗﺎﻧﻮی ﺷﻤﺮدە و
ئ
یف
ﺟﺰئ ،و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻨﮕن �ﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را بﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ بﻪ ﺟﺮمﻫﺎی
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در �ﺴ�ﺎری از ﻣﻮارد بﺎ اﺗﻬﺎمﻫﺎی بیاﺳﺎس و بﺪون رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻮاز�ﻦ
ئ
ﻗﻀﺎئ ،و گﺎە ت
ﺣئ بﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳ�ﺎ� و ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﻋﺪام
�ﮐﻨﻨﺪ.
ئ
ن
ت
ﺷﻨﺎﺧی و
ﺗﺤﻠ�ﻞ دﻻﺋﻞ ﻗﻀﺎئ ،ﺳ�ﺎ� ،ﺗﺎر�� و ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی روان
ت
ﺷﻨﺎﺧی اﻋﺪام ،و ﺗﻮﺟ�ﻪ �ﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟ�ﻪ اﯾﻦ پﺪ�ﺪەی اﺟﺘﻤﺎ�
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ت
ت
ﻣﻮﺿ�ع اﺻ� اﯾﻦ دﻓ� اﺳﺖ .دﻓ� را بﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺗﺎر�ـ ــﺦ
اﻋﺪام در اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر د�ﮕﺮ آﻏﺎز �ﮐﻨ�ﻢ .آ�ﺎ� از ﭘ�ﺸیﻨﻪی
گ
ن
ﺗﺎر�� اﯾﻦ پﺪ�ﺪە ﭼﺮ ئائ و ﭼﮕﻮﻧ� اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات در زﻣﺎن ﺣﺎل
را روﺷﻦ �ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ آ�ﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﯾﺮان رخ دادە اﺳﺖ �
�
ﮐﻨﻮی را ﺗﻮﺟ�ﻪ �ﮐﻨﺪ؟ بﻪ ف
ن
ﺑ�ﺎی د�ﮕﺮ ،آ�ﺎ �ﻓﺎ بﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ
ش
دﻟ�ﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ بﻪ ﺣﺎل اﻋﺪام ،بﻪ روشﻫﺎ و دﻻﺋﻞ �� ،اﺟﺘﻤﺎ� �ﺎ
ﺳ�ﺎ� اﻋﻤﺎل �ﺷﺪە ،بﻪ اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻧ�ع ﻣﺠﺎزات اﻋﺘبﺎر �بﺨﺸﺪ؟
در ﻣﻘﺎﻟﻪی اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊ ی ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ
آﺟن ﮐﺮدن ب
ف
ﻓﻮﻣی بﻪ اﺧﺘﺼﺎر بﺎ اﺳتﻨﺎد بﻪ ﻣﺪارک و آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد
اﻓکﺎری ،ﻣ��ﻢ
ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻋﺪام را از زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧ�ﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اراﺋﻪ �ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ �ﺸﺎن
�دﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ اﻋﺪام در اﯾﺮان � ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ بﻪ
اﺧ� ﻧﺎ�ﻬﺎن اﯾﺮان در
ﻣﺮور رو بﻪ کﺎﻫﺶ داﺷﺖ و ﭼﺮا در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ی
ئ
ﮐﺸﻮرﻫﺎئ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎر اﻋﺪام در ردەی بﺎﻻﺗ��ﻦ
ﺻﺪر
ف
ارﻗﺎم اﺳﺖ .ﻓﻮﻣئ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اراﺋﻪی آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
ﺧﻮاﻧﻨﺪە را بﺎ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ ،درد و رﻧﺞ ش
ﻧﺎ� از اﻋﺪام )ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺮم
ﻣﺬﻫئ ،و
�ﺎ ﻣﺘﻬﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادەی آﻧﻬﺎ( ،و دﻻﺋﻞ ﺳ�ﺎ�،
ب
اﺟﺘﻤﺎ� اﻋﺪام آﺷﻨﺎ �ﮐﻨﺪ .از ﮔﺰارشﻫﺎی اﻋﺪامﻫﺎی ﺧﻮد�اﻧﻪ،
ف
ف
ﻗﺎﻧﻮی ،و گﺎە بﻪ ﺻﻮرت ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ
ﻣﺨ� ،بﺪون روﻧﺪ
ف
ﻓﻮﻣی ﺗﺼ��ﺮ د�ﮕﺮی از اﻋﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﻨگﺎم ارﺗکﺎب
بﮕﺬر�ﻢ،
�
ف
ﺟﺮم )ا�ﺮ واﻗﻌﺎ ﺟﺮ� اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﺑﻮدە بﺎﺷﺪ( ﮐﻮدکﺎی ﺑ�ﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
٩
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ض
ﻗﺎﻧﻮی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات دردآور را دو ﭼﻨﺪان
ﺗﺮﺳ�ﻢ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ
�ﮐﻨﺪ .او �ﻧ��ﺴﺪ:
ن
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻋﻔﻮ یﺑن اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﺮان
ﻫﻤﻮارە بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﺑﺰﻫکﺎر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
بﺎﻻی داﺷتﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
�ﺴ�ﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ آﻣﺎر اﻋﺪام ی
ی
�ﻤﻦ ،ی ن
اﺧ� ﻣﺠﺎزات
ﭼن و ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە آﻣ��کﺎ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ی
گ
ن
اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ در ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎﻟ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم
�ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﺮان ﮐﻮدکﺎن ﺑﺰﻫکﺎر ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل
اﻋﺪام ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ بﺎزداﺷﺖ و بﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮﻧﺪ و
گ
�ﺲ از رﺳ�ﺪن بﻪ  ۱۸ﺳﺎﻟ� ﺣکﻢ اﻋﺪامﺷﺎن اﺟﺮا �ﺷﻮد.
بﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑن اﻟﻤﻠﻞ ،از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺳﺖکﻢ
 ۱۴۹ﮐﻮدک ﺑﺰﻫکﺎر در  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ ۹۹
ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ .بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
اﯾﺮان در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۶درﺻﺪ از ﮐﻮدکﺎن اﻋﺪام ﺷﺪە در
ﺟﻬﺎن را بﻪ بﺎﻻی ﭼ��ﻪی دار ﻓﺮﺳﺘﺎدە اﺳﺖ .بﻪرﻏﻢ ﺗﻐﯿ ی�ات
ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ� ﻣﺒ نی ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
اﺧ� در
ی
ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﻮدکﺎن ،اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﻧ�ﺷﻮد و ﮐﻮدکﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋ� ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز و ﻟﻮاط اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ...
اﻣ�ی ﻣﻘﺪم ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
��
بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺤﻤﻮد ی
اﯾﺮان ،اﯾﺮان در  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرگﺗ��ﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮی
ض
ﺣﺎ� ﺗﻨﻬﺎ
اﻋﺪام »ﮐﻮدکﺎن ﻣﺠﺮم« ﺑﻮدە اﺳﺖ و در ﺣﺎل
ﮐﺸﻮری در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﻣﺠﺮم را ﺻﺎدر
و اﺟﺮا �ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺼﺎﺣبﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﺣ�ﺪری بﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ در اﯾﻦ بﺨﺶ ﻓﺼﻞ د�ﮕﺮی
ف
اﻗﺎﻧﻮی و ﺳ�ﺎ� را در اﯾﺮان رﻗﻢ �زﻧﺪ.
از ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﻣﻌﺎ� اﻋﺪامﻫﺎی ﻓﺮ
ئن
ن
ﺟﻮای ﭘﺮﺳﺘﻮ و بﺎ ﺗﺠ��ﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی آرﻣﺎ و ا�ﺪﺋﺎ�
واﻗﻌﻪ از زﻣﺎن
ت
او را از ﺟﻬﺖ اﺧﻼ� بﺎ ﺑﻦ�ﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ �ﮐﻨﺪ آﻏﺎز �ﺷﻮد و اﻫﻤ�ﺖ
اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ ی ن
ﻧ� در ی ن
ﻫﻤن اﺳﺖ ﮐﻪ آ�ﺎ �ﺗﻮان اﻋﺪام را بﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ت
ن
ﺗﺎر��
اﺧﻼ� ﺗﻮﺟ�ﻪ ﮐﺮد؟ اﻣﺎ ﺟﻨبﻪی د�ﮕﺮ اﯾﻦ روا�ﺖ
بﺎﺷﺪ بﺎ ﻣﻮاز�ﻦ
ت
ت
ن
تن
ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﺎن اﻧگﺎﺷن و بﻪراﺣیﮔﺬﺷن از ﺟﺎن و ﺣ�ﺎت ا�ﺴﺎن ی
ﺣﻖ دارﻧﺪ بﺎور و آرﻣﺎنﻫﺎی د�ﮕﺮی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ،و� اﯾﻦ ﺣﻖ بﻪ اﺳﻢ
ﻋﺪاﻟﺖ و بﻪ ﺗﻮﺟ�ﻪ ش��ﻌﺖ و بﺎ ﺗﻮﺳﻞ بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از آﻧﻬﺎ بﺎزﺳﺘﺎﻧﺪە
�ﺷﻮد .او �ﻧ��ﺴﺪ:
ت
ﻏ�اﺧﻼ� ﺷﻤﺮدن آن ،بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ بﺎ اﻋﺪام و ی
ین
ﭼﻨن ﺗﺠ��ﻪایﺳﺖ .ﻣﻦ آن ﺗﻮﺣﺶ و ﺗﺮس و ﻓﻀﺎی
گ
ﻏ� ن
ا�ﺴﺎی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدەی اﻋﺪامﻫﺎ ﺳﻮار و ﺑﺮ ﻓﻀﺎی زﻧﺪ� ﻣﺎ
ی
ﺣﺎ�ﻢ ﺷﺪ ،ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدەام؛ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﺠﺎمﮔﺴ�ﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ
آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را بیﻣﻘﺪار ﮐﺮد.
ﮐ� ﮐﻪ ی ن
ﭼﻨن دور نای را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە ،بﺪﯾ�ﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﻋﺪام
ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎﺷﺪ.
از د�ﺪگﺎە ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ اﻋﺪام اداﻣﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ پﺎ�ﺎن دادن
بﻪ آن .و ا�ﺮ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮ� در کﺎر بﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
بﺎ�ﺪ ی ن
اﻧﮕ�ەای ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ بﻪ آن اﺷﺎرە
�رود »ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻮﺣﺶ ﻓﺎﺷ�ﺴﻢ و ﻫﻮﻟﻮکﺎﺳﺖ و ﺟﻨﮓ دوم
ن
ﺟﻬﺎی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را بﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ا�ﺴﺎن بﺎز �
ﮔﺮداﻧﺪ و فﻧ� اﻋﺪام را ﻻزم �داﻧﺪ.
ف
ﺗﺎر�� ،ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮوﻫﺮ اﺻﻮل اﺳﺎ�
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨبﻪی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام را ﺗﺮﺳ�ﻢ �ﮐﻨﺪ و در ﺣﻘ�ﻘﺖ پ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﺨﺶ
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ئ
ﺗﺎر�� اﯾﻦ ت
ض
دﻓ� را بﻪ بﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎ�/
ﻗﻀﺎئ آن ﻣ��ﻮط �ﺳﺎزد .از
د�ﺪگﺎە ﻓﺮوﻫﺮ اﻋﺪام بﺎزدارﻧﺪەی ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر آﯾﻨﺪە ﻧ�ﺴﺖ .بﺎ اﻋﺪام
ﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ی ن
ﺑن �رود و ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ا�ﺠﺎد �ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﺼﺎص )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﻪ وﺿ�ح ش
���ـ ــﺢ ﺷﺪە و بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ین
ﻋﺠن ﮔﺸﺘﻪ( را ﻧﻮ� ﻋﺪاﻟﺖ بﻪﺷﻤﺎر آور�ﻢ.
اﻧﺘﻘﺎم
ئ
ت
ت
بﺨﺶ دوم دﻓ� ،ﺑﺮر� اﻋﺪام از د�ﺪگﺎەﻫﺎی ﻗﻀﺎئ ،روا�ﺸﻨﺎﺧئ،
ن
ﻣ�وﻋ�ﺖ �ﺎ ﻋﺪم ش
اﺟﺘﻤﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ش
ﻗﺎﻧﻮی
ﻣ�وﻋ�ﺖ
گ
اﻋﺪام بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻧﻈ��ﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ ،و ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی
ین
ﻗﻮاﻧن ﺟﺰ ئائ ،از د�ﺪگﺎە ی ن
ین
ﻗﻮاﻧن
ﺑناﻟﻤﻠ� و اﻟﺒﺘﻪ در رابﻄﻪ بﺎ
اﺟﺮ ئائ
ﺟﺰ ئائ در اﯾﺮان� ،ﭘﺮدازد.
در ﻣﻘﺎﻟﻪی دﻣﻮﮐﺮا� و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﭼﺎن ﺳﻮ واﻗﻌ�ﺖﻫﺎی
ﻗﻮاﻧن ن
ین
ﻣﺪی ،بﻪ
پﺪ�ﺪەی اﻋﺪام را از د�ﺪگﺎە ﺗﻮدەی ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ
و�ﮋە بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻣﻮاز�ﻦ ﺣﻘﻮق ش
��ی ﺑﺮر� �ﮐﻨﺪ .بﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ
�
ا�ﻨﻮن ﺗﻘ��بﺎ ﻧ�� از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ،
ﻗﻀﺎئ و ﻣﺪئض
ئ
اﻋﺪام ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮ� بﺤﺚ ی ن
اﻧﮕ� در ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری
اﺳﺖ .از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ �داﻧ�ﻢ؟ آ�ﺎ
ین
ﺑن دﻣﻮﮐﺮا� و ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات رابﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟ ﮐﺪام
روﻧﺪ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮدە اﺳﺖ :ﻟﻐﻮ گﺎم بﻪ گﺎم �ﺎ
�ﮏبﺎرە؟ ﺑﺮر� اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎی اﺳﺎ� در بﻄﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎن ﺳﻮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را از دو د�ﺪگﺎە ﺑﺮر� �
ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪەای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮدەاﻧﺪ ،بﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪەی ز�ﺎدی از ﻣﺮدم بﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ .از
ش
بﺨ� از دﺳﺘﻮر کﺎر
د�ﺪگﺎە او ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را
ﺣﻘﻮق ش
��ی ﺧﻮد �داﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧبﺎ�ﺪ اﯾﻦ را ﻧﺎد�ﺪە ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای ﺑﺮر� روﻧﺪﻫﺎی ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری
اﻋﺪام ﻓﺮﺻﺖ
ب
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بﺤﺚ ی ف
اﻧﮕ� ﻓﺮاﻫﻢ �ﮐﻨﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری در�ﺎرەی
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﻔﺎف و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
�ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﺑﺮر� ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﮐ�ﻔﺮی را بﻪ ﻃﻮر رﺳ� در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم ﺟﺰ یای ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ز�ﺮا ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی رﺳ� آﻧﻬﺎ ﻧبﺎ�ﺪ بﺎ
روال ﺟﺎری ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان بﺎﺷﺪ .در ﻧت�ﺠﻪ� ،ﺗﻮان روﻧﺪ ﻟﻐﻮ ��ـ ــﺢ و
رﺳ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮر� ﮐﺮد.
ن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رابﻄﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮ� یﺑن دﻣﻮﮐﺮا� و اﻋﺪام را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧ�ﮐﻨﺪ و روﺷﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ آ�ﺎ ا�ﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮا� بﻪ رﻋﺎ�ﺖ ﺣﻘﻮق ش
��،
و بﻪ و�ﮋە ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ،ﻣﻨﺠﺮ �ﺷﻮد� ،ﺎ آ�ﺎ� از ﺣﻘﻮق ش
�� و ﺣﻖ
ﺗﺄﺛ�ﮔﺬار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ رابﻄﻪای ﻣﻮازی
ﺣ�ﺎت در ﮔﺬار بﻪ دﻣﻮﮐﺮا� ی
ین
ﺑن اﯾﻦ دو پﺪ�ﺪە ﺗﺮﺳ�ﻢ �ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺑﺮﭼ�ﺪە ﺷﻮد ﻣﺼﺎﺣبﻪای اﺳﺖ بﺎ
ت
دﮐ� رؤ�ﺎ ﺑﺮوﻣﻨﺪ دا�ﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی ﺗﺎر�ـ ــﺦ از ﻓﺮا�ﺴﻪ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ش
��،
ئ
ﻗﻀﺎئ
و �� از ﺑن�ﺎنﮔﺬاران ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﺮوﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻻﺋ�
ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اراﺋﻪ �دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ آن بﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎپﺬﯾﺮی اﻋﺪام اﺳﺖ .ا�ﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ بﻪ اﺷتبﺎە ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﺷﻮد ،دادﺧﻮا� ﻣﺠﺪد ﺑﺮای او اﻣکﺎنپﺬﯾﺮ ﻧ�ﺴﺖ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ا�ﺮ
ً
ین
ﻫﻤن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺜ� بﻪ ﺣبﺲ ابﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد و دﯾﺮﺗﺮ ﺷﻮاﻫﺪ بیﮔﻨﺎ� او
ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد �ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺷﻮد .بﺪون ﺷﮏ اﻣکﺎن ﻗﻀﺎوت اﺷتبﺎە در
دادگﺎە وﺟﻮد دارد بﻪ و�ﮋە در ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ئ
ﻫﺎئ ﮐﻪ در آن روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮئن و
ئ
ﻗﻀﺎئ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧ�ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی د�ﮕﺮ دﻓﺎع از ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد
ً
وﮐ�� ب ّ
ب
ﻣﺨﺎر� ﻫﻨﮕﻔﺖ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣ�ز و ﭘﺮﺳﺎبﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ� بﺎ
�
ت
ﻏ�ﻣﻤﮑﻦ،
�ﺷﻮد .دﺳ�� بﻪ اﯾﻦ وکﻼ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﺎن کﻢدرآﻣﺪ ﺗﻘ��بﺎ ی
و اﯾﻦ ﻋﺪم ت
دﺳ�� ﺧﻮد ﻧﻮ� ﺗبﻌ�ﺾ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮوﻣﻨﺪ
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گ
�ﮔ��ﺪ» :اﺷتبﺎە ض
ﺟﻨﺎی ،و بیﺗﺠ��� �ﺎ
ﻗﺎ� ،ﺿﻌﻒ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
ی
بی ﺗﻮﺟ� وﮐ�ﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻋﺪام �ﮏ بی ﮔﻨﺎە
ﺷﺪە اﺳﺖ «.ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﻪ دﻻﺋﻞ د�ﮕﺮی ی ن
ﻧ� اﺷﺎرە دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ین
ﻗﻮاﻧن ﺟﺰ ئائ �ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری در رژ�ﻢﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣ�ﺖ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در
ﺧﻮاە بﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن رﺋﻮس ﻗﺪرت از اﻋﺪام ﺑﺮای ﺣﺬف رﻗبﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ.
از د�ﺪگﺎە ﻧﻈﺮی ،اﻣﺎ ،ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ �
بﺤی ﮐﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﻞ ت ن
ﮐﺸن اﺳﺖ .او �ﮔ��ﺪ:
گ
ﺣﻖ زﻧﺪ� �� از اﺳﺎ�ﺗ��ﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ
ق
ﺣﻘﻮ� ﻋﺎدﻻﻧﻪ
بﮕ�د .در �ﮏ ﻧﻈﺎم
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن ﮐ� را ی
در بﺪﺗ��ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑبﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻗﺘﻞ
ﺻﺎدر �ﺷﻮد .اﻣﺎ ا�ﺮ ت ن
ﮐﺸن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺎزات
ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪ؟
تن
تن
ﮐﺸن ،دوﻟﺖ
ﮐﺸن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،بﺎ
�ﺲ ا�ﺮ
)ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم �ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی
بﮕ�د .ا�ﺮ بﻪ دﻻ�ﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧبﺎ�ﺪ ﺟﺎن ﮐ� را ی
ئ
ﻏ� از ﻣﻮارد اﺳتﺜﻨﺎئ ،ﮐ� ﮐﻪ
ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ ی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪە از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادە و �ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳ�ﺐ د�ﺪە
یف
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻓﻘﻂ بﺎ ﻣﺠﺮم ﻧ�ﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨن
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ،اﻓﺮاد
ﺗﻐﯿ� ﮐﻨﻨﺪ و بﺎزﮔﺮدﻧﺪ بﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ بﻪ اﺷتبﺎە ﺧﻮد پی بﺑ�ﻧﺪ،
ی
ق
اﺧﻼ� و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﺮمﺷﻨﺎ� ،ن
ﻣﻌی
ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ ت ف
ﺗﻐﯿ�
ﮐﺸن اﯾﻦ اﻓﺮاد ،اﻣکﺎن ی
ﮔ�د.
را از آﻧﻬﺎ � ی
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ّ
ﻣﺎدەی ﺳﻮم اﻋﻼﻣ�ﻪی ﺣﻘﻮق ش
�� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
اﺷﺎرەی ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﻪ
ً
ﮐﺸن را در ﻫﺮ ش�اﺋ� ،ﮐﻪ ﻗب� ش
تض
���ـ ــﺢ ﺷﺪ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺣ�ﺎت ا�ﺴﺎن
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ بﺎور ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ ﻧبﺎ�ﺪ
تف
داﺷن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در
ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ،بﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات او ،بﺎ در ﻧﻈﺮ
ادﺑ�ﺎت ﺣﻘﻮق ش
�� ،ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺎﻗﺾ آن ﺣﻘﻮق بﺎﺷﺪ.
ین
ﮔﯿﻮﺗن«،
در ﻣﻘﺎﻟﻪی اﻋﺪام ﻧﮑﻦ! ﻧگﺎ� بﻪ رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرەی
آﻟ� کﺎﻣﻮ را در بﺎرەی اﻋﺪام در رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺄﻣﻞ
ﮐ��ﻢ دواﺗﮕﺮ د�ﺪگﺎە ب
ف
ﮔﯿﻮﺗن« ش
ین
���ـ ــﺢ �ﮐﻨﺪ .د�ﺪگﺎە ﻓﻠﺴ� کﺎﻣﻮ بﺎ ﺗبﺤﺮی ﮐﻪ در
در�ﺎرە
ﮔ�اﺳﺖ .دواﺗﮕﺮ د�ﺪگﺎە کﺎﻣﻮ را بﺎ اﺷﺎرە بﻪ
ادﺑ�ﺎت و ﻗﺪرت ﺑ�ﺎن دارد ی
دو دﻟ�ﻞ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن بﺎ اﻋﺪام بﻪ کﺎر �ﺑﺮﻧﺪ آﻏﺎز �ﮐﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ
گ
ن
)�ﻌی ﻫﻤﺎن ﻧﻈ��ﻪی بﺎزدارﻧ�
ﻋ�ت د�ﮕﺮان اﺳﺖ
اﻋﺪام در� ﺑﺮای ب
اﻋﺪام( ،و د�ﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ » ن
ﺑﺮ� ﻣﺠﺮﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﺗبﺎە و ﺗبﺎەﮔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد�ﺸﺎن را� ﻧﺪارد «.کﺎﻣﻮ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
بﻪ رد اﯾﻦ دو دﻟ�ﻞ �ﭘﺮدازد .دواﺗﮕﺮ �ﻧ��ﺴﺪ:
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎران ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧکﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﺠﺮم از
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻧﻬﺮاﺳ�ﺪەاﻧﺪ و دﺳﺖ بﻪ ﻗﺘﻞ زدەاﻧﺪ اﻣﺎ
ن
ﮐﺴﺎی را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺳ�ﺪەاﻧﺪ ﻧ�ﺷﻨﺎﺳ�ﻢ� ،ﺲ
�ﮔ��ﻨﺪ
ن
ﻋ�تآﻣﻮز ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ .اﯾﻦ پﺎﺳ�
ﻧ�ﺗﻮاﻧ�ﻢ بﮕ���ﻢ ﮐﻪ ب
ﺗﻨﺎﻗﺾ ی ن
ت
ﺧﻮد
آﻣ� اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗی کﺎﻣﻮ بﻪ وا�نﺶﻫﺎی
ِ
دﺳﺖاﻧﺪرکﺎران اﻋﺪام در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ آن رﺟ�ع �ﮐﻨﺪ ،بﻪ ﺟﺎی
ت
ی�
ﻋ�ت ،ی �
ﻣبﺎﻻی ��ﺎبﺪ.
آﻣ�ەای از ش�م و ﻟﺬت و بی
ﭼ�ی ﺷب�ﻪ ب
ت
ﺷﻨﺎﺧی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی دارد:
اﻣﺎ کﺎﻣﻮ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دﻋﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را �ﭘﺮورد؛ ﻫﻤﭽﻮن
...اﯾﻦ
ِ
ﻗﺼﺎی ﮐﻪ ذﺑ�ﺤﺶ را �ﭘﺮورد .کﺎﻣﻮ روی آﻣﺎر ﻣ�ف اﻟ�ﻞ در
ب
ﻓﺮا�ﺴﻪ ،ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در رواج آن و ﻧﻘﺶ ﻣ�ف اﻟ�ﻞ در
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اﻧﺠﺎم ﺟﺮم دﺳﺖ �ﮔﺬارد ﺗﺎ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﭼﻪ
ش
ﻧﻘ� در ﺷﯿ�ع ﺟﺮم دارد؛ ﺟﺮ� ﮐﻪ دﺳﺘگﺎە ﻗﺎﻧﻮن بﻪﺷﯿﻮەای
ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎپﺬﯾﺮ آن را ﻣﺠﺎزات �ﮐﻨﺪ و بﻪ زﻋﻢ کﺎﻣﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ین
ﻫﻤنﺟﺎ ﺑﺮ�ﮔﺮدد :ﻣﺎ در ﺻﺪور اﻋﺪام
ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ
ﮔ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم اﺻﻼحﻧﺎپﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺼﻤ�� ﻗﺎﻃﻊ � ی
ت
ﭼﻄﻮر و از ﭼﻪ ﺟﺎ�گﺎ� �ﺗﻮاﻧ�ﻢ ی ن
بﮕ��ﻢ وﻗی
ﭼﻨن ﺗﺼﻤ�� ی
ﻫﻢ ض
ﻗﺎ� ﻫﺴت�ﻢ و ﻫﻢ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻫﻢ ذیﻧﻔﻊ؟ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر
ت
ﻗﻀﺎوی ی ض
ﭼﻨن ﻗﻄ� در�ﺎرەی
بی ﮔﻨﺎە ﻧ�ﺴت�ﻢ ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺴﺘﻪی
�
ت
ن
دﻗ�ﻘﺎ ی ن
ز�ﺴن ،ﮐﻪ
ﻫﻤن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ
د�ﮕﺮی بﺎﺷ�ﻢ ،و
گ
ت
ﻫﻤ� در آن ﻣﺸ�کا�ﻢ ،اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺮ�
اﻣکﺎن اﺻﻼح دﻫﺪ و ت ف
ﮔﺮﻓن اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺳﻠﺐ آن اﻣکﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎ�کﻞ ﻻر�ﺲ ﮔﻮدو�ﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ
ن
ت
ا�ﺴﺎی اﻋﺪام،
روا�ﺸﻨﺎﺧی و
ﻧبﺎ�ﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام بﺎﺷﻨﺪ؟ بﻪ ُبﻌﺪ
ﺗﺄﺛ� ﻣﺸﺎﻫﺪەی ﺻﺤﻨﻪی اﻋﺪام ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﻘﺎبﻞ ﺧﺎﻧﻮادەی او،
و ی
ض
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل و ﺣﺎ�ان د�ﮕﺮ �ﭘﺮدازد .ﺳﺆال اﺳﺎ� ﮔﻮدو�ﻦ
ت
اﺧﻼ� و اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ،و بﻪ ﻃﻮر ک�
ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی
»ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« اﺳﺖ .او دﻟ�� ﮐﻪ در ﻃﺮﻓﺪاری از �ﺸﺎندادن ﺻﺤﻨﻪی
اﻋﺪام ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد را ﻧﻮ� پﺎ�ﺎنپﺬﯾﺮی ن
روای ) (Closureبﻪ رﺧﺪادی
ﻓﺠﯿﻊ و ﺳﻮگﻧﺎ� ﺑ�ﺎن �ﮐﻨﺪ ،ئ
ﮔﻮئ ﮐﻪ بﺎ د�ﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای
گ
دردﻧﺎ� پﺎ�ﺎن پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪ� بﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی بﺎز �ﮔﺮدد .از ﻃﺮف
ت
ﻓﺮﺻی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
د�ﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑبﯿنﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺟﺮا ﺷﺪە ،و ﻓﺮد ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﺟﺰای
ﺧﻮد رﺳ�ﺪە اﺳﺖ .او ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ �ﮏ از اﯾﻦ دو دﻟ�ﻞ را ﻧ�پﺬﯾﺮد.
»پﺎ�ﺎنپﺬﯾﺮی« را ﻣﻔﻬﻮ� ﻣﺒﻬﻢ ت
ﺗﻠ� �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ »ﺣﻖ
ﺗﻤﺎﺷﺎ« ت
�
ﺗﻤﺎﺷﺎ� بﺎ د�ﺪن ﺻﺤﻨﻪ
ﺣی ﻧت�ﺠﻪی ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و
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ی ��ـ ــﻊ اﻋﺪام ،ﻧپﺬﯾﺮد ﮐﻪ درد و ﺷﮑﻨﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪە
بﺎ اﻋﺪام ن
ن
آی و »
ا�ﺴﺎی« ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺎبﻞ ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎ�ﺪ ﻓﺮد اﻋﺪا�
�
بﺎ�ﺪ ﺑ�ﺶ از اﯾﻦ رﻧﺞ �ﮐﺸ�ﺪ .او دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ن
روای ﺧﺎﻧﻮادەی
ﻣﻘﺘﻮل را بﻪ ﺗﺼ��ﺮ �ﮐﺸﺪ:
ی�
اﻟ�ابﺖ ﻫﺎروی �ﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪەی اﻋﺪام راﺑﺮت � و�� بﺎ
اﻟ��وﻧ�� ،ﮔﻔﺖ» :او ی ﻧﻬﺎ�ﺖ آﺳﺎنﺗﺮ از د ت
ﺻﻨﺪ� ت
ﺧ� ﻣﻦ
ب
ُﻣﺮد � ...ﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻨﻮی ﭘ�ﺶاش ﺑﻮد ،و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
آﺧ��ﻦ وﻋﺪەی ﻏﺬایاش را ﻫﻢ داﺷﺖ .دﻟﻢ �ﺧﻮاﺳﺖ �ﮏ
بﺎر د�ﮕﺮ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ بﺎ ت
دﺧ�م بﺎﺷﻢ «.ورﻧﻮن ﻫﺎروی ،بﻌﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ د�ﺪ اﻋﺪام رﻧﺞ و �ﺄساش را از ی ن
ﺑن بﻧ�دە ،بﻪ ﻣﺸﺎور
ﭼﻨن ﮔﻔﺖ �» :ن
یف
دای ﮐﻪ بﺎ�ﺪ بﺎ و�� ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﻮی و��
�
ت
ش
�ﮐﺮدﻧﺪ؟ بﺎ�ﺪ او را بﺎ �ﺴﻤﻪ بﻪ ﺻﻨﺪ� ﺑﺮ� ��ﺴتﻨﺪ و �وع
ُ
�ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دە �ﺸﻤﺮﻧﺪ ،بﻪ ﻧﻪ ﮐﻪ �رﺳ�ﺪﻧﺪ او را از ﺻﻨﺪ�
بﺎز �ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای �� دو روز بﻪ ﺳﻠﻮلاش ﺑﺮ �ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
بﻌﺪ دو�ﺎرە او را بﻪ ﺻﻨﺪ� ��ﺴتﻨﺪ«.
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺰوا و ﺳﻮگ ،از د�ﺪگﺎە ﮔﻮدﯾﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل ت
ﺣی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،بﺎ درد و ﻏ� ﮐﻪ
ﮐﺸ�ﺪە� ،ﺴبﺖ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗﺎﺗﻞ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﮔﻮدو�ﻦ اراﺋﻪ �دﻫﺪ ﻋﺮوس ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪە ﺑﻮد و �
ن
ﻗ��ﺎی �ﮏ ﻗﺘﻞ� ،ﺗﻮاﻧ�ﻢ ﺧﻮدﻣﺎن
ﮔ��ﺪ» :ﭼﻄﻮر ﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
�
ﻏﺮق در ﻏﻢ و اﻧﺪوە بﺎﺷ�ﻢ و آن وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮادەای د�ﮕﺮ را ﻫﻢ بﻪ آن
دﭼﺎر ﮐﻨ�ﻢ؟«
ُ
روا�ﺸﻨﺎ� اﻋﺪام را از بﻌﺪ د�ﮕﺮی بﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺄﻣﻦ رﺿﺎ یی بﺎ ا�ﻘﺎن
ت
دﺳ�س
ﺷﻬ�ﺪی اداﻣﻪ �دﻫ�ﻢ ﮐﻪ پﺎدﮐﺴﺖ آن در ﺳﺎ�ﺖ آﺳﻮ در
رواﯾی اﺳﺖ از ا�ﻘﺎن ﺷﻬ�ﺪی :ﺟﻮاین
ت
اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ اﻋﺪا�؛ زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی
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ﮐﻪ در ﺟ��ﺎن ﭘ�ﮕ�ی ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ ﺧﻮد )ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ئ
ﺑﻬﺎئ ﺑﻮدن از او
ی
ﺳﻠﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد( بﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم �ﺷﻮد و در زﻧﺪان بﺎ دو
گ
ﺟﻮان ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام در �ﮏ ﺳﻠﻮل زﻧﺪ� �ﮐﻨﺪ .ﺷن�ﺪن روا�ﺖ
ن
ا�ﻘﺎن از
زﻧﺪای
روزﻫﺎی ﮐﻪ بﺎ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﺳ پ�ی ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣکﺎ�ﺖ ﺳﻪ
ی
ت
ت
ﺟﻮان ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺳﻠﻮ� بﺎ ابﻌﺎد دو ﻣ� در ﺳﻪ ﻣ� و بﺎ �ﮏ
گ
ﺗﺨﺖ ﺳﻪ ﻃبﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل بﺎﻫﻢ زﻧﺪ� �ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ �
گ
ﺣﺘ� اﻋﺪام.
ﺧﻮاﻧ�ﻢ ﺣﺲ اﻣ�ﺪ بﻪ زﻧﺪ� اﺳﺖ بﻪ رﻏﻢ ﺣکﻢ
�
بﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب را بﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
اﻋﺪام بﻪ پﺎ�ﺎن �رﺳﺎﻧ�ﻢ .در بﺤﺚ ﻧﺨﺴﺖ ،راﺑﺮت ﺑﻮم د�ﺪگﺎە کﺎرل
ﻣﺎرﮐﺲ را در بﺎرەی اﻋﺪام ﺑﺮر� �ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ رو ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ ﺗﺎ بﻪ ﺣﺎل ی ن
ﭼﻨن آﺷکﺎر ﻧﺒﻮدە ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در بﺎرەی اﻋﺪام
ﻧﻈ��ﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻈ��ﻪای ﮐﻪ ت
ﺣئ بﺎ ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﻢ در
ﺗﻨﺎﻗﺾ بﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮم ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﺪ ﺳﺎزگﺎری رو�ﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲ بﻪ
پﺪ�ﺪەی اﻋﺪام و ﻧﻈ��ﻪی ک� او در اﻧﺘﻘﺎد از �ﻣﺎ�ﻪداری اﺳﺖ.
ْ
ﻣﺎرﮐﺲ ،بﺎ یﭘ�وی از ﻧﻈ��ﻪی آدوﻟﻒ ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻ�
ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� اﺟﺘﻤﺎ� ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ »ﻓﻘﺮ
�ﺴی« ،ف
�ﻌی وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮاوان ی ف
ﺑن ﻃبﻘﻪی ﻣﺤﺮوم و ﻃبﻘﻪی
ب
ت
ف
ﺣﺴﺎدت اﻓﺮاد بﺎﻋﺚ ]�ﺷﻮد[ آﻧﺎن
ﻣﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »بﺎ ﺑﺮاﻧﮕ�ﺨن
ِ
ض
دﺳﺖ بﻪ ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� ﺑﺰﻧﻨﺪ «.ﻣﺎرﮐﺲ �ﻧ��ﺴﺪ» :آ�ﺎ �وری
ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺟﺎی ﺳﺘﺎ�ﺶ از ﻣﺄﻣﻮر اﻋﺪا� ﮐﻪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن �ﺴ�ﺎر
ﺗﻐﯿ� ﻧﻈﺎ�
ﻓﻘﻂ ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺪ�ﺪ بﺎز �ﮐﻨﺪ ،بﻪ ی
ﺑیﻨﺪ�ﺸ�ﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ؟« از د�ﺪگﺎە ﻣﺎرﮐﺲ ا�ﺮ ﻧ�ع ﺟﺮم
ﻧ� ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
ﻓﺠﯿﻊ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� بﺎﺷﺪ ،بﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺠﺎزات آن ی ن
آﻣ� و
ﻓﺠﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ ر�ﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪە و د�ﮕﺮ ﻧ�ﺎزی بﻪ اﻋﺪام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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راﺑﺮت ﺑﻮم در ﻧﻘﺪ از ﻧﻈ��ﻪی ﻣﺎرﮐﺲ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖ �
ت
ﮐﺴ�ﺴی ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻧ��ﺴﺪ» :ﻫﺮﭼﻨﺪ �ﺗﻮان بﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠ�ﻞ ﻣﺎر
�
ض
�ﻣﺎ�ﻪداری ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� بﻪ بﺎر �آورﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ �ورﺗﺎ
از آن ﻧ�ﺗﻮان ﻧت�ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ پﺎﺳﺦ ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری بﻪ ﺟﺮا�ﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� بﺎ�ﺪ اﻋﺪام بﺎﺷﺪ ،ﺗﺎر�ـ ــﺦ ی ن
ﻧ� ی ن
ﻫﻤن اﻣﺮ را �ﺸﺎن �دﻫﺪ«.
�
ﺑﻮم اﺷﺎرە �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﻘ��بﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ش
ﭘ��ﻓﺘﻪ ،بﻪ ﺟﺰ ا�ﺎﻻت
ت
ین
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﻣﺠﺎزات
ﻫﻤﭽﻨن ﺟﻮاﻣﻊ دارای دوﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺪە و ژاﭘﻦ ،و
ن
اﻋﺪام را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ� از ﺳ�ﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟ�ج و�ﻞ ،و�ﻠ�ﺎم بﺎ��َ ،پﺖ راﺑﺮ�ﺴﻮن و
ﻣ�ﻠﺘﻮن ﻓ��ﺪﻣﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫ��ﻨﻪی ﮔﺰاف آن و ﻫ�ج و
ب
ﻣﺮ� ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﮐ�ﻔﺮی بﻪ وﺟﻮد �آورد ز�ﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدەاﻧﺪ «.او
ﮔ�د ﮐﻪ »اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻧ�ﺎزی بﻪ ﺗﻮﺟﯿهﺎت
ﻧت�ﺠﻪ � ی
ن
ت
ت
ن
ﭼﻨن ﺗﻮﺟﯿهﺎی بﻪ ﻏﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﺮاوای ﮐﻪ
ﻣﺎر
ﮐﺴ�ﺴی ﻧﺪارد اﻣﺎ ی
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ �� از
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎرﺗ��ﻦ ﻧهﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳ�ﺎ� ـ کﻠ�ﺴﺎی کﺎﺗﻮﻟ�ﮏ رم
ـ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳ�ﺎ� راد�کﺎل
ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﻢ ﻫﻢﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ا�ﺮ ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖﻫﺎ و پﺎپ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رابﻄﻪ
ً
ن
بﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺪام ت
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ
اﺷ�ا� ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ �ﺲ اﺣﺘﻤﺎ�
ین
ﺑن اﯾﻦ دو ﮐﺮاﻧﻪی ﺳ�ﺎ� ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻧهﺎ�ﺖ ﺣکﻤﺖ اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ را درﺧﻮاﻫﻨﺪ �ﺎﻓﺖ«.
پﺪ�ﺪەی اﻋﺪام از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎە اﻋﺪام و ﺣﻖ
ﺣ�ﺎت در اﻗﺘﺼﺎد بﺎزﻧﮕﺮی �ﺷﻮد .ﺛﺎﺑﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺪام را از
د�ﺪگﺎە ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎ�ﺪەﮔﺮ ئائ ﺑﺮر� و ﻧﻘﺪ �ﮐﻨﺪ .از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد :اﻋﺪام بﻪ �ﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ �ﺎ ﺣبﺲ ابﺪ؟
ت
ﺑ�ﺸ�ی ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر از
ﮐﺪام روش ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮد و رﻓﺎە
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ﺳﻮد و رﻓﺎە در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼ�ﺴﺖ؟ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺪام �ﮏ را بﻪ ﺣﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ �داﻧﺪ؟ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺎ�ﺪەﮔﺮ یای ﭼﻪ ر�� بﻪ
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ� اﺷﺎرە
اﻋﺪام دارﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ب
ﺷﺪە ﮐﻪ ﺳ� در پﺎﺳﺦ بﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮالﻫﺎ دارد .ﺛﺎﺑﺘﺎن بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ �
ت
ﺑ�ﺸ� از ﻫ��ﻨﻪی ﺣبﺲ ابﺪ اﺳﺖ و،
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫ��ﻨﻪی اﻋﺪام بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ین
ﺳﻨﮕن و
بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ بﺎزﮔﺸﺖﻧﺎپﺬﯾﺮی اﻋﺪام ،ﺣبﺲ ابﺪ ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﻫﻤﺮاە بﺎﺷﺪ.
ﻓﺠﯿﻊ �ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ ﺳﻮد و رﻓﺎە
اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ بﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪای اﺳﺖ از دﻻﺋﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
اﻋﺪام در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ بﺎ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام در آﻣ��کﺎ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳ� ﺷﺪە اﺳﺖ بﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄ�ح
پﺎﺳﺦ دادە ﺷﻮد :آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺷﯿﻮەای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اﻣﺮوزی ﺑﺮای
ین
ﺳﻨﮕن اﺳﺖ؟ آ�ﺎ اﻋﺪام �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ کﺎﻫﺶ ﺟﺮم
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﺎ ﺟﺮمﻫﺎی
ش
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑیﻨﺠﺎﻣﺪ؟ آ�ﺎ »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط«� ،ﺗﻮاﻧﺪ
ن
ﭘ�ﺸﮕ�اﻧﻪ ﺑﺮای وﻗ�ع ﺟﻨﺎ�ﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﺎ�ﮕ��ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ی
بﺎﺷﺪ؟
ت
آﺧ��ﻦ بﺨﺶ اﯾﻦ دﻓ� بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺪام در اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﺪە
اﺳﺖ .ﭼﺮا در اﯾﺮان؟ بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� ،در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام را �ﺴبﺖ بﻪ ﺟﻤﻌ�ﺖاش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣکﻢ
اﯾﺮان
ین
ﺳﻨﮕن ﺗ��ﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ،بﻠ�ﻪ در ﻣﻮاردی از
اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻗﺒ�ﻞ ﺧ��ﺪ و ﻓﺮوش �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺤﺸﺎ ،زﻧﺎ ،و اﻓﺴﺎد در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە و اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد .و ﺷﺎ�ﺪ اﺳﻔﻨﺎ�ﺗ��ﻦ ﺟﻨبﻪی اﯾﻦ ﻧ�ع
گ
ن
ﮐﻮدکﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗبﻞ از رﺳ�ﺪن بﻪ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟ�
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪەاﻧﺪ و بﻌﺪ از آن اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ بﺨﺶ را بﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺑﻬﻨﺎم دار یایزادە ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻻ�ﻞ و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان آﻏﺎز �ﮐﻨ�ﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ین
ﻗﻮاﻧن
اﺻﻮ� ﮐﻪ در بﺨﺶ دوم بﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ را در رابﻄﻪ بﺎ
گ
ﮐ�ﻔﺮی اﯾﺮان ﺑﺮر� �ﮐﻨﺪ :بﺎزدارﻧﺪ� ،بﺎزﮔﺸﺖﻧﺎپﺬﯾﺮی ،ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ
بﺎ ﻣﻮاز�ﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻋﺪام بﻪ ﻋﻨﻮان بﺎزﺗﻮﻟ�ﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺲ
اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز تای ن
بﺪی ﻧ�ﺴﺖ.
دوﻣن ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد در اﯾﻦ ت
ف
ین
ﺗﺪر�� آ�ﺎ�
ﻓﻮﻣی روﻧﺪ
دﻓ� ،ﻣ��ﻢ
در
�
ف
آﻣ� اﻋﺪام و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان بﺎ اﯾﻦ ﻧ�ع
از ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ی
ﻣﺠﺎزات را ﮔﺰارش �ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ  «...و �ﺎ
»...اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد« در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪ ،ا�ﻨﻮن بﺎ ﻫﺸﺘﮓ
ت
ﻣﺨﺎﻟﻔی ﺟﺪی بﺎ اﻋﺪام را �ﺸﺎن �دﻫﺪ �� .از
»اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ«
ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ ت
ﻧکﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪە و در ﻣﻘﺎﻻت د�ﮕﺮی در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺄ��ﺪ ﺷﺪە ،در ﻫﻢ ﺗن�ﺪن اﻋﺪام بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎز تای
دﯾی و ش�� اﺳﺖ .ئ
ن
ﻗﺎﻧﻮی بﺎ ﻗﺼﺎص بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎز تای ن
ﮔﻮئ اﻧگﺎر
ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ ﻣﺸکﻼت ک� رو�ﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﻨﻮن ﻣﻌﻀﻼت
ف
ﺧﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی بﺎرزی از اﯾﻦ
د�ﮕﺮی بﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ �ﺷﻮد .ﻓﻮﻣی بﻪ ب
ئ
ﻣﻌﻀﻼت را اراﺋﻪ �دﻫﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪاﻫﺎئ ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن از
ﻃبﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و� بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢآوا ،بﻪ ﮔﻮش
�رﺳ�ﺪ.
گ
و بﺎﻻﺧﺮە رﺿﺎ ﭘ�ﺎ� در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘ�ﭽ�ﺪ� ﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان �� ،از ﻏﺎﻣﺾﺗ��ﻦ و ﺗبﻌ�ﺾ
گ
یف
آﻣ�ﺗ��ﻦ ﻣﺸکﻼت ﻓﺮﻫﻨ� اﯾﺮان را ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ بﺎ اﻋﺪام در
���ـ ــﺢ �ﮐﻨﺪ و آن ت
ارﺗبﺎط اﺳﺖ ش
ﺣ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ پﺪر وا�ﺬار ﺷﺪە ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﺣﯿث�ﺖ ﺧﻮد بﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮ� رو آورد و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
�
ن
ﺳﻨﮕﯿی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
را ش�ﻋﺎ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ بﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ بﺎ ﻣﺠﺎزات
ﭘ�ﺎ� �ﻧ��ﺴﺪ ﮐﻪ پﺪر ،بﻪ ﻋﻨﻮان ّ
و� دم» ،ﻣﺎﻟ� بیﭼﻮن و ﭼﺮای
بﮕ�د و از ﺣﻤﺎ�ﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد بﻪ ﺣﺴﺎب �آ�ﺪ� ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن او را ی
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑهﺮە ﺑﺮد «...بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ» ،پﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را بﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ اﺳﻼ� بﺎ ﻫﺮ
ین
اﻧﮕ�ە و بﻪ ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ بﻪ ت ف
ﻏ�ﻋﻤﺪ
ﮐﺸن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻗﺘﻞ او ی
ت
ﺗﻠ� ﺷﺪە و ﻣﺸﻤﻮل د�ﻪ و ﺗﻌ��ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ی �
ﻣ�ان اﯾﻦ ﺗﻌ��ﺮ ﺑ ی ن
ن ﺳﻪ
ﺗﺎ دە ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رود:
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎئ بﻐﺮﻧﺞﺗﺮ �ﺷﻮد ﮐﻪ �ﻓهﻤ�ﻢ پﺪری ی ف
ﺑن ﻗﺘﻞ
ی
ت
ت
دﺧ�ش و ﻣﺮدی ﮐﻪ بﺎ او رابﻄﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤ�ﻢ بﻪ ﮐﺸنن
ت
ﮔ�د ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدە و ﻓهﻤ�ﺪە ﮐﻪ ا�ﺮ ﻣﺮد را
دﺧ�ش � ی
بﮑﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادەی او �ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ت
تف
دﺧ�ش ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻗﺎﺋﻞ �ﺷﻮد .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸن
ﺑﺮای
ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﺮان بﻪ »ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮ�« ﻣﺸهﻮر ﺷﺪە بﻪ
ﻗﺘﻞ ی
ن
ت
ﻏ�ا�ﺴﺎیﺗﺮ و
ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘ�ﺎز و�ﮋەی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای پﺪران
ﺣﺎﻟی ی
ت
ف
ﮔ�د .اﻧگﺎر پﺪران از ﺣﻖ ﮐﺸن ﻓﺮزﻧﺪان
ﺳبﻌﺎﻧﻪﺗﺮ بﻪ ﺧﻮد � ی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﻣﺎدران ی ن
ﭼﻨن ﻧگﺎ� ﻧﺪارد و
ف
ﭼﻨﺪای ﺑﺮای آﻧهﺎ در ﻗبﺎل ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ
ﺣﻖ و اﻣﺘ�ﺎز
ﮔ�د.
ﻧ� ی
ت
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دﻓ� آﻣﺪە ،ﻃ�ﻒ وﺳ�� از ﻧﻈ��ﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن در بﺎرە
ی اﻋﺪام اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧ��ﺴﻨﺪگﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺗﺠ��ﻪی
ﻧﺰد�ﮏ و �
ﺗﻠ� بﺎ اﻋﺪام داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺠ��ﻪی ﺧﻮد را روا�ﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ و
�
�
ﺑﺮ� د�ﮕﺮ �ﻓﺎ از ﺟﻨبﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی بﻪ ﻣﻮﺿ�ع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .بﺎ�ﺪ ﺗﺄ��ﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ �ﮏ از آﻧﺎن بﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕ ی ن
ن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧ�ﺴتﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﻋﺪام را ،بﻪ دﻻﺋ� ﮐﻪ ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺎز تای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ﺟﺮم و ﻣﻮاز�ﻦ
ﺣﻘﻮق ش
�� ﻧ�داﻧﻨﺪ .در ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳ� ﺷﺪە ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
د�ﺪگﺎەﻫﺎ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ارا�ﻪ ﺷﻮد .واﻗﻌ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام
ن
ﻗﺎﻧﻮیﺳﺖ و اﺟﺮا �ﺷﻮد ،و
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی �ﺴ�ﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان،
٢٢

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ق
ن
ا�ﺴﺎی و اﺟﺘﻤﺎ� اﻋﺪام بﺤﺚ دوامداری
اﺧﻼ�،
بﺤﺚ ﺳﻮد و ز�ﺎن
ﺳﺖ .آ�ﺎ� بﻪ ﺟﻨبﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ بﺤﺚ ﻧ�ﺎز بﻪ اﻃﻼع و ﺗﺤﻠ�ﻞ و
�ﺎدﮔ�ی دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ دارد ،و اﯾﻦ ت
دﻓ� آﺳﻮ» ،در بﺎرەی اﻋﺪام«،
ی
�
ﻗﺪ� اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴ ی�.

٢٣

بﺨﺶ اول
�
ﺗﺎر�� اﻋﺪام
ﭘ�ﺸیﻨﻪی

٢٤

اﻋﺪام در اﯾﺮان:

از ﺷﻤﻊ ی ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
آﺟن ﮐﺮدن ب

ف
ﻓﻮﻣی
ﻣ��ﻢ

اﺧ� ،بﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن د�ﮕﺮی در
ﺻﺪای »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ« در ﻣﺎەﻫﺎی ی
اﯾﺮان بﻪ ﮔﻮش �رﺳﺪ .بﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻮل
اﻓﺰا�ﺶ آﻣﺎر اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻧ�ﺴﺖ .اﯾﺮان ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ �ﺲ از ی ن
ﭼن
بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام در ﺟﻬﺎن را دارد و در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﺳﺖکﻢ،
ف
زﻧﺪای ﻧﺎ�ﻬﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ.
دو بﺎر ﻫﺰاران
ف
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎر�ﺨﭽﻪی ﺣکﻢ اﻋﺪام در دورەﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎر�� در اﯾﺮان
�ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و ﺷﯿﻮەﻫﺎی اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام ﭼﻄﻮر

٢٥

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ﺳ�ﺎ� ﺣﺎ�ﻤﺎن ﮔﺮە ﺧﻮردە و ﻫﻤ�ﺸﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﻋﺎب
بﻪ اﻗﺘﺪار
�
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدە اﺳﺖ.
اﻋﺪام �� از ﻗﺪ��ﺗ��ﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در اﯾﺮان یﻧ�ن
ن
ﺗﺎر�� آن دﺳﺖکﻢ از زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧ�ﺎن ﻣﺴتﻨﺪ ﺷﺪە اﺳﺖ .در
ﭘ�ﺸیﻨﻪی
دوران ﺳﺎﺳﺎﻧ�ﺎن ،ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺧ�ﺎﻧﺖ بﻪ پﺎدﺷﺎە اﻋﺪام ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﻧ� در ن
ﻗﺘﻞ و دزدی ی ن
ﺑﺮ� ﻣﻮارد ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ی ن
ﺗﻌﯿن �ﺷﺪ .در اواﺧﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧ�ﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺷﺪ ،و ﻣﺮﺗﺪان را بﻪ ﺟﺎی
ن
زﻧﺪای ،و �ﺲ از ﺗ��ﻪ رﻫﺎ �ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﺋﻨﺎن بﻪ پﺎدﺷﺎە ی ف
ﻧ� ﻓﻘﻂ ا�ﺮ
اﻋﺪام
١.
از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار �ﺎ ﺷﻮرش ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ
ﺷﻤﺸ� ﮔﺮدن زدە
اﻋﺪام بﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮ� ﮐﻪ بﻪ آن ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،بﺎ
ی
�ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر �ﺷﺪﻧﺪ ٢ ،ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی بﺪن و در ﻧﻬﺎ�ﺖ �ﺷﺎن
را ﻗﻄﻊ �ﮐﺮدﻧﺪ �ﺎ اﯾﻨﮑﻪ بﺪون آب و ﻏﺬا در ﺑ�ﺎبﺎن رﻫﺎ �ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از
گ
٣.
بﻤ�ﻧﺪ
ﮔﺮﺳﻨ� ی
�ﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﺎﺳﺎﻧ�ﺎن ،در دورەﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣکﻢ اﻋﺪام
ین
ﻗﻮاﻧن اﺳﻼ� و ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﻢ از ﺳﻮی دادگﺎەﻫﺎی ش�� و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻀﺎوت ض
ﻋﺮ� ﺻﺎدر و اﺟﺮا �ﺷﺪ .بﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻐﻮلﻫﺎ و ﻗﺎﺟﺎر ،ﺻﺪور ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎ�ﻤﺎن و بﺎ اﺗکﺎ بﻪ آداب
و رﺳﻮم ف
٤.
ﻋﺮ� راﯾﺞ ﺑﻮدە اﺳﺖ
 .١ﺣﺴﻦ یﭘ�ﻧ�ﺎ ،ﺗﺎر� ــﺦ اﻳﺮان بﺎﺳﺘﺎن ،دﻧ�ﺎی ﮐﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان،۱۳۶۲ ،ﺻﺺ  ،۸-۲۰۶بﻪ ﻧﻘﻞ
ت
دﺳ�� در
از دار�ﻮش ﺷﻬبﺎزی ،ﻣ�ﺪان اﻋﺪام ،ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺨ� دار�ﻮش ﺷﻬبﺎزی ،ﻗﺎبﻞ
اﯾﻨﺠﺎ.
ين
.
اﺳﺎﻃ� ،ﺗﻬﺮان،
ات
ر
اﻧتﺸﺎ
دوم،
ﭼﺎپ
،
ﺳﺎﺳﺎ
ان
ﺮ
اﻳ
ﺗﻤﺪن
ـﺦ
ـ
�
ﺗﺎر
ﻧﻔ��،
ﺳﻌ�ﺪ
٢
ي
ي
 ،۱۳۸۳ص  .۵۱بﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻬبﺎزی ،ﻣ�ﺪان اﻋﺪام.
 .٣ﻣﺤﻤﺪ بﺎﻗﺮ ﻛﺮ� ،ﻧﻈﺎم ﻛ�ﻔﺮى اﻳﺮان بﺎﺳﺘﺎن ،ﺧﻂ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۰ ،ص  ،۱۰۱بﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺷﻬبﺎزی ،ﻣ�ﺪان اﻋﺪام.
ﻣ�آﻓﺘﺎب ،اﻧتﺸﺎرات ﻋﻠ� و
 .٤ﺑ گﺮﺗﻮﻟﺪ اﺷﭙﻮﻟﺮ ،ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﻮد ی
ﻓﺮﻫﻨ� ،ﭼﺎپ ﺳﻮم .ﺗﻬﺮان ۱۳۶۸ .ص ۳۷۷

٢٦

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﻣ�ﻏﻀﺐﻫﺎ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام را دور بﺎزار
در اوا�ﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ی
�ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺳپﺲ در ﻣ�ﺪانﻫﺎی ﻋﻤﻮ� ﺷهﺮ بﻪ دار �آو�ﺨﺘﻨﺪ ،از
دﯾﻮارﻫﺎی ﺷهﺮ بﻪ ی ن
پﺎﯾن ﭘﺮﺗﺎب �ﮐﺮدﻧﺪ �ﺎ آﻧهﺎ را از دﻫﺎﻧﻪی ﺗﻮپ ﺷﻠ�ﮏ
�ﮐﺮدﻧﺪ.
در دوران ﻗﺎﺟﺎر � ﺑ��ﺪن ی ن
ﻧ� �� از ﺷﯿﻮەﻫﺎی راﯾﺞ اﻋﺪام ﺑﻮد .در دوران
ﻧﺎ�اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎە ،ﻣ�ﺪان اﻋﺪام ﺗﻬﺮان در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧ�ﺎبﺎن ﻣﻮﻟﻮی و ﺧ�ﺎبﺎن
دروازە ﻏﺎر ،ﺗپﻪای ﺧﺎ� ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎﻻی آن ﺳﺘﻮن ﮔﺮد ﮐﻮﺗﺎ� از آﺟﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﺮﻣﺎن را در پﺎی آن � �ﺑ��ﺪﻧﺪ .ﮔﺮدن زدن،
کﻢدردﺗ��ﻦ ﺷﯿﻮەی اﻋﺪام در آن دورە ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن زﺟﺮﮐﺶ
گ
�ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮ� ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرﻣﯿﺦ ﮐﺸ�ﺪن
ﮐﻪ در آن دﺳﺖ و پﺎ و بﺪن ﻣﺤﮑﻮم را بﺎ ﻣﯿﺦ بﻪ ﺗﺨﺘﻪ �ﮐ���ﺪﻧﺪ و در
بﻤ�د ،ارە ﮐﺮدن
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ �داﺷتﻨﺪ ﺗﺎ �ﺲ از ﭼﻨﺪ روز ی
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ بﺪن از ران پﺎ ﺗﺎ � ،زﻧﺪە بﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدن ،زﻧﺪە ﮔﭻ
ﮔﺮﻓن ،در�ﺪن بﺪن ،آ�ﺶ زدن و ت ف
تف
�ﺴن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ دﻫﺎﻧﻪی ﺗﻮپ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻮد.

ی ن
وا�ﺴن دورﻧﻤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ در دوران ﻗﺎﺟﺎر
بﺎیﻫﺎ،
اﻋﺪام ب
�� از ﺧﺸﻮﻧﺖبﺎرﺗ��ﻦ اﻋﺪامﻫﺎ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن،
ین
وا�ﺴن دورﻧﻤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ« در آن دورە
ﺗﺎر� ــﺦﭘﮋوە ،از آن بﻪ ﻋﻨﻮان »
ﺷ�ازی ـ
�ﺎد �ﮐﻨﺪ ،اﻋﺪام بﺎﺑ�ﺎن ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۲۳۱ﺳ�ﺪ ﻋ� ﻣﺤﻤﺪ ی
بﺎب ـ و دەﻫﺎ ﺗﻦ از یﭘ�وا�ﺶ ﻣﺘﻬﻢ بﻪ »ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﺎە ش
ﮐ� و ارﺗﺪاد«
ﺷﺪﻧﺪ و بﻪ ﺟﺮم »اﻓﺴﺎد ف� اﻷرض« و »ﻗ�ﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠ�ﻪ ﺧﺪا و
ﭘ�ﺎﻣ�ش« اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮدن
ب
ف
ف
ﺑﻮد .ﺑﺮ� از آﻧهﺎ را ﭘ�ﺶ از یﺗ��ﺎران ،ﮐﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ� د�ﮕﺮ ﻫﺪف
ض��ﺎت ﻣﮑﺮر ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳپﺲ �ﺷﺎن ﺑ��ﺪە ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎری را
٢٧

در�ﺎرەی اﻋﺪام

یض
رﻫ�انﺷﺎن را ﻫﻢ
ﻧ� �ﺲ از ض�ب و ﮐﻮب ﺷﺪ�ﺪ ،ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ب
١.
ﺷﻤﻊ ی ن
آﺟن و ﺳپﺲ دو ﺷﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
از اواﺳﻂ دوران ﻧﺎ�اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎە از ﺗﻌﺬ�ﺐ ﻫﻤﺮاە بﺎ اﻋﺪام کﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺗﻐﯿ� تای در
اﻏﻠﺐ اﻋﺪامﻫﺎ ﻓﻘﻂ بﺎ � ﺑ��ﺪن و دار زدن اﺟﺮا �ﺷﺪ .بﺎ ی
ﻣﺤﺎ�ﻢ ش�� و ف
ﻋﺮ� ،آﻣﺎر اﻋﺪام ی ف
ﻧ� کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ.
یف
ﺳﻔ� وﻗﺖ اﻧگﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ،در ۱۵
بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺟﺎﺳﺘن ﺷ�ﻞ ،ی
ژاﻧ��ﻪی  ۱۸۵۰در ﻧﺎﻣﻪای بﻪ ﻟﺮد پﺎﻟﻤﺮﺳﺘﻮن ،وز�ﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻧگﻠ�ﺲ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎە و دو دوﻟﺖ
ﮐﺒ� ،ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام بﻪ ﻧﺪرت اﺟﺮا �ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎﻫکﺎران
اﻣ� ی
اﻣ� ﻧﻈﺎم ی
ی
٢ .
آدمﮐﺶ را بﻪ اﯾﻦ ﮐ�ﻔﺮ �رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ «
ﮐﺒ� ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﺎ�اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎە ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺷﺎە
اﻣ� ی
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ی
بﻪ ﻓﺮﻧﮓ ی ف
ﺗﻐﯿ� رو�ﻪ در اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮد .ﻧﺎ�اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎە
ﻧ� از د�ﮕﺮ دﻻ�ﻞ ی
در ﺳﺎل  ۱۲۹۵ق ) ۱۸۷۸م� (.ﺲ از بﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ ،ﮐﻨﺖ دو
ﻣﻮﻧﺖ ﻓﻮرت را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن بﻪ وﺿﻌ�ﺖ اﻣﻨ�ﺖ پﺎﯾﺘﺨﺖ بﻪ
ﺗﻐﯿ�ات ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪە از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻓﺮد
اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ درآورد �� .از ی
ﮐﻪ بﻪ ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺎە ی ن
ﻧ� رﺳ�ﺪ» ،ﻃ�ح ﺗﻨﻈ�ﻤﺎت« ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺎزات
ﺣبﺲ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ن
ﺑﺮ� اﺣکﺎم اﻋﺪام و بﻪو�ﮋە اﻋﺪامﻫﺎی بیرﺣﻤﺎﻧﻪ و
ﺻﻌﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﭘ�ﺶ از آن ا�ﺮ ﮐ� »ﺧ�ﺎﻻت و
ﺗﺤ��کﺎت ﺳﻮء ﻋﻠ�ﻪ دوﻟﺖ« داﺷﺖ بﻪ وﺣﺸتﻨﺎ�ﺗ��ﻦ ﺷکﻞ اﻋﺪام
�ﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻃ�ح ﺑﺮای ی ن
ﭼﻨن ﺟﺮ� �ﮏ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ﺣبﺲ در ﻧﻈﺮ

 .١ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪگﺎن ،ت
ﻣ�ﺟﻢ :رﺿﺎ ش� ض��ﻫﺎ ،ش
�� بﺎران ،ﺳﻮﺋﺪ،
 ،۱۳۸۲ص .۴۹
ﮐﺒ� و اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،اﻧتﺸﺎرات ﺧﻮارز� ،ﺗهﺮان،۱۳۶۲ ،ص
اﻣ� ی
 .٢ﻓ��ﺪون آدﻣ�ﺖ ،ی
.۳۱۶

٢٨

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ١ .در ﻧت�ﺠﻪی ی ن
ﻫﻤن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ �ﺲ از ﺗﺮور
ﻧﺎ�اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎە ،ﻗﺎﺗﻞ او ﻓﻘﻂ در ﻣﻸ ﻋﺎم بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﺎز تای
بﺎیﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﺳﻮءﻗﺼﺪ بﻪ ﺟﺎن
ﮐﻪ ﻗﺎبﻞ ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ زﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮدن ب
ﺷﺎە ﻧﺒﻮد.
ئ
ﻗﻀﺎئ در آﺧ��ﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را
آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن اﺻﻼﺣﺎت
اﺻﻼﺣﺎت ﭼﮑﻪﭼﮑﻪ ﺗﻮﺻ�ﻒ ﮐﺮدە و �ﮔ��ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﻧﺪک
ئ
ﻫﻨگﺎ� ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوە ﮐﻮﭼ� از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻧﻈﺎم ت
ﻗﻀﺎئ
ﺳﻨئ
ﺑن دادگﺎەﻫﺎی ف
ن
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎی و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ی ن
را ز�ﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮ� و
ین
ﺳﻨﮕن
ش�� ،اﻗﺘﺪار ﻣﻐﺸﻮش روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﺻﻞ ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ت
ﻣﺴئ ،ارﺗﺪاد و روابﻂ ﺟن� ﺧﺎرج از ازدواج از
ﺑﺮای ﺟﺮاﺋ� ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ت
اﻋ�اضﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺻﻼحﻃﻠﺐ
٢.
ﺑﻮد
ئ
ش
اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣ�وﻃﻪ �ﺸﮑ�ﻼت ﻗﻀﺎئ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن ﻧﺪاﺷﺖ و �ﺲ
از یﭘ�وزی اﻧﻘﻼب ش
ﻣ�وﻃﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن »اﺻﻮل �ﺸﮑ�ﻼت ﻋﺪﻟ�ﻪ« در
 ۲۱رﺟﺐ  ۱۳۲۹ق ) ۲۶یﺗ�  ۱۲۹۰ش( ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دورە ا�ﺮﭼﻪ
گ
ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ دو ﺷﯿﻮەی ف
ﻋﺮ� و ش�� اﻧﺠﺎم �ﺷﺪ اﻣﺎ رﺳ�ﺪ�
ین
ﻗﻮاﻧن اﺳﻼم ،اﻋﺪام و ﻗﺼﺎص ﺑﻮد،
بﻪ ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ ﺣکﻢ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳ�دە ﺷﺪ،
بﻪ دادگﺎ� ش�� بﺎ ﻧﺎم »ﻣﺤکﻤﻪی
ﺟﻨﺎی اﺧﺘﺼﺎ�« پ
ی
ﻏ�ﻗﺎبﻞ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد ٣ .در اﯾﻦ دورە،
دادگﺎ� ﮐﻪ اﺣکﺎم آن ﻗﻄ� و ی
اﻋﺪام بﻪ ﺷﯿﻮەی دار زدن و یﺗ��ﺎران ،ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ �ﺴ�ﺎری از ﺷﯿﻮەﻫﺎی
ئ
ﺷ�زاد ﺧﺰ ئائ ،ﺗﺤﻮل در ی ن
آﯾنﻫﺎی اﻋﺪام در ﮔﺬار از دورەی ﻗﺎﺟﺎر بﻪ
� .١ﻌﻘﻮب ﺧﺰائ ،ی
ن
ن
ش
پﺎﯾ� و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۷ﻗﺎبﻞ
ﻣ�وﻃﻪ و ﭘﻬﻠﻮی ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎر�� اﯾﺮان و اﺳﻼم ،ی
ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٢آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪگﺎن ،ص .۵۱
ئ
ﻗﻀﺎئ اﯾﺮان ،از ش
ﻣ�وﻃﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎە ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
 .٣زرﻧﮓ ،ﻣﺤﻤﺪ .ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم
اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۰ ،ص .۱۷۰
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ین
ﭘ�ﺸن و � ﺑ��ﺪن ﺷﺪ .در ﻣ�ﺪان اﻋﺪام ﺗﺨﺘگﺎ�
ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪی
ﭼﻮی ﺑﺮای دار زدن ،ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻗﺎﭘﻮق و � ﺑ��ﺪن ﺷﺪ و
دﯾﻮاردار بﺎ یﺗ�� ب
١.
ﻣﺤﻞ اﻋﺪامﻫﺎ ی ن
ﺗﻐﯿ�ات
ﻧ� بﻪ بﺎﻏﺸﺎە و ﻣ�ﺪان ﺗ��ﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ اﯾﻦ ی
اﻟﺒﺘﻪ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻐﺎی کﺎﻣﻞ اﻋﺪام بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺒﻮد و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﭽﻨﺎن گﺎ� ن
ﺑﺮ� ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻋﺪام را دم ﺗﻮپ �ﮔﺬاﺷتﻨﺪ ،روی
ن
آﻫی ﮔﺪاﺧﺘﻪ در پﺎی
ﺷ�ﺸﻪ ﺧﺮدە آﻧﻘﺪر �ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ ﺗﺎ ی
بﻤ�د و ﻣ�ﻠﻪﻫﺎی �
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام ﻓﺮو �ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ی ن
ﻧ� ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
تن
آو�ﺨن
داﺷﺖ �� .از ﻣﺸﻬﻮرﺗ��ﻦ اﻋﺪامﻫﺎی در ﻣﻸ ﻋﺎم بﻪ دار
ف
روﺣﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ش
ﻣ�وﻃﻪ ،در ﻣ�ﺪان
ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری،
ﺗ��ﺨﺎﻧﻪی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
ف
ی ف
ﻗﻮاﻧن ﺟﺰا و کﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در دوران رﺿﺎ ﺷﺎە
ﻋﺮ� ﺷﺪن
ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ ﺗﺤﻮﻻت ا�ﺠﺎد ﺷﺪە در روﻧﺪ اﻋﺪام ،بﺎ ف
یف
ﻗﻮاﻧن
ﻋﺮ� ﺷﺪن
ت
دادﮔﺴ�ی رﺿﺎ ﺷﺎە ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﺤﻘﻖ
ا�� داور ،وز�ﺮ
ﺟﺰ یای بﻪ ﻫﻤﺖ ﻋ� ب
�ﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎ ﺷﺎە ﺟﺮاﺋ� ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ،زﻧﺎ و ﻟﻮاط
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام داﺷتﻨﺪ و ﺑﺮر� آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪەی دادگﺎەﻫﺎی
ش�� ﺑﻮد .از ﺳﺎل ۱۳۰۶ش .ﻫﻢزﻣﺎن بﺎ اﻓﺘﺘﺎح وزارت ﻋﺪﻟ�ﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
� ﺧﺎرج از وزارت ﻋﺪﻟ�ﻪ بﻪ ﻃﻮر ک� ﺗﻌﻄ�ﻞ و دادگﺎەﻫﺎی
دادگﺎەﻫﺎی ش�
�
گ
ش�� ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻋﺪﻟ�ﻪ ی ن
ﻧ� ﻣﻨﺤ� بﻪ رﺳ�ﺪ� بﻪ دﻋﺎوی
ا�� داور ﻫﻨگﺎم اﻓﺘﺘﺎح وزارت
ﻣ��ﻮط بﻪ ازدواج و ﻃﻼق ﺷﺪﻧﺪ .ﻋ� ب
ﻋﺪﻟ�ﻪی ﺟﺪ�ﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ �ﺲ ﻗﻀﺎت ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎ�ﺪ ﻓﻘ�

 .١ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﺮی ،ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﺎر� ــﺦ اﺟﺘﻤﺎ� ﺗﻬﺮان ﻗﺪ�ﻢ ،اﻧتﺸﺎرات ی ن
ﻣﻌن ،ﺗﻬﺮان،
 ،۱۳۷۰ﺻﺺ .۲۰۵-۲۰۴

٣٠

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ئ
ﻗﻀﺎئ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و بﺎ�ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿئض ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﻼ� ﺻﺪور ﺣکﻢ
١.
وزارت ﻋﺪﻟ�ﻪ ﺗﻬ�ﻪ ﮐﺮدە ﺣکﻢ دﻫﻨﺪ
٢
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ﻣﺼﻮب  ۲۳دی ﻣﺎە  ۱۳۰۴و
اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت بﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۲بﻪ آن اﻓﺰودە ﺷﺪ ،ﺣکﻢ
اﻋﺪام از ﻣﻮارد ﻣ��ﻮط بﻪ روابﻂ ﺟن� ﺣﺬف ﺷﺪ و ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ ۱۸
٣.
ﺳﺎل از اﻋﺪام ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدەی  ۲۰۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ﻣﺼﻮب ﺳﺎل
 ۱۳۰۴ﻣﺮﺗﮑبﺎن ﻟﻮاط ،زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ،زﻧﺎی بﺎ ﻣﺤﺎرم و زﻧﺎی بﻪ ﻋﻨﻒ،
اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﺻﻼﺣ�ﻪی اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎە ﺳﺎل  ۱۳۰۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺬف ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن
»ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس زن بﻪ ﻋﻨﻒ و ﺗﻬﺪ�ﺪ« و »ﻟﻮاط« ی ن
ﻧ� از ﺳﻪ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل
ﺣبﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ اﺻﻼﺣ�ﻪ زن �ﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﺄﻫ� ﮐﻪ رابﻄﻪی
ﺟن� ﺧﺎرج از ازدواج داﺷﺖ ی ف
ﻧ� ﻓﻘﻂ بﻪ ﺷﺶ ﻣﺎە ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣبﺲ
ﻣﺤﮑﻮم �ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻘ�ﺐ ﺟﺰ یای آن ﻣﻮﮐﻮل بﻪ ﺷکﺎ�ﺖ ﻣﺪ�
ﺧﺼﻮ� )زن �ﺎ ﺷﻮﻫﺮ( ﺑﻮد.
ن
ت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدەی  ۴۶اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺮدای ﮐﻪ ﺑ�ﺸ� از  ۶۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ
و ﺗﻤﺎ� زنﻫﺎ از ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای
ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪە بﺎﺷﺪ.

 .١بﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗ� ،داور و ﻋﺪﻟ�ﻪ ،اﻧتﺸﺎرات ﻋﻠ� ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۶۹ ،ﺻﺺ .۴-۱۴۳
 .٢ت ن
ﻣن کﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۰۴را بﺎ اﺻﻼﺣﺎت بﻌﺪی در اﯾﻨﺠﺎ ﺑبﯿن�ﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت  ۵۹ﻣﺎدەی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۵۲را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑبﯿن�ﺪ.
 .٣ﻣﻮاد  ۳۶-۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ،ﻣﺼﻮب ۱۳۰۴
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ت
اﻣﻨﯿئ  ٣ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻗﺘﻞ � ،١ﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ �ﺎ ﮔﺮو�  ٢و ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام داﺷﺖ و اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� ی ف
ﻧ� ﻣﺘﻮﻗﻒ �ﺸﺪ.
�ﻫﻨﮓ ﻓﻮﻻدﯾﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آذر�ﺎ�ﺠﺎن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺣﯿ�ﻢ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺠﻠﺲ
ش
ﺷﻮر� بﺨﺘ�ﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
رﻫ�
ﯾﻬﻮد ،و ﻋﻠ�ﻤﺮدان ﺧﺎن ،ب
ﺳ�ﺎ� ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ بﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎە اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ن
ﻗﺎﻧﻮی اﻋﺪامﻫﺎی ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺗﻐﯿ� ﻣﻬﻢ د�ﮕﺮ ،ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ
ی
ن
آﯾنﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۰۶و  ۱۳۰۷ﺑﺮای
زﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮدن ﺑﻮد .در دو ی
اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺗﺪو�ﻦ ﺷﺪ ،بﻪ �اﺣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ی ن
آﯾنﻧﺎﻣﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در
ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی ﺑﻮد و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن ﻣﺤﮑﻮم
بﻪ اﻋﺪام ،یﺗ��ﺎران �ﺷﺪﻧﺪ.
�
در دورەی رﺿﺎ ﺷﺎە اﻋﺪام در ﻣﻸﻋﺎم ﺗﻘ��بﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ
ﻧ� �ﺴ�ﺎر ت
ین
کﻤ� ﺷﺪ .آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن در�ﻦبﺎرە �ﮔ��ﺪ» :ﻋﻠﺖ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر
ﺑﻮدن اﻋﺪامﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ بﻪ اﯾﻦ دﻟ�ﻞ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﻣﺠﺮد �ﺴﻠﻂ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و راەﻫﺎ و �ﮐﻮب دزدان و راﻫﺰﻧﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ی ن
ﻣ�ان
یض
ﻫﻤﭽﻨن اﺿﺎﻓﻪ
ﺟﻨﺎ�ﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖبﺎر بﻪ �ﻋﺖ کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ «.او
ین
ﺄﺛ�
�ﮐﻨﺪ» :رژ�ﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی
ﭘ�ﺸن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗ ی
ﻗﺮاردادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧ�ﺎزی بﻪ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺷنﯿﻊ ﻧﺪاﺷﺖ«.
ﺗﻐﯿ� رو�ﻪ اﻣﺎ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ از ﻣ�ﺎنﺑﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� ﺷﺎە
اﯾﻦ ی
ن
رﻫ�
ﻧﺒﻮد .ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی روﺣﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،و ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ ،ب
ﻋﺮبﻫﺎی اﻫﻮازی ،در ﺗبﻌ�ﺪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ف
ﺑﺮ� ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﻤﭽﻮن
یف
ﻣ�زا ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ،وز�ﺮ دار یای،
ﻋبﺪاﻟﺤﺴن ﺗ�ﻤﻮرﺗﺎش ،وز�ﺮ در�ﺎر ،و یﻓ�وز ی
 .١ﻣﺎدەی  ۱۷۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ،ﻣﺼﻮب ۱۳۰۴
 .٢ﻣﺎدەی  ۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ،ﻣﺼﻮب ۱۳۰۴
 .٣ﻣﻮاد  ۶۰ﺗﺎ  ۷۳،۷۵ ،۷۰ ،۶۶و  ۸۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ� ،ﻣﺼﻮب ۱۳۰۴
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ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ئ
ﻗﻀﺎئ دوران رﺿﺎ
ا�� داور ﻧﻘﺶ ﻣﻬ� در اﺻﻼﺣﺎت
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋ� ب
ین
ﺷﺎە داﺷتﻨﺪ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪﻧﺪ.
ﻋبﺪاﻟﺤﺴن دﯾبﺎ ،از
ﻧﺰد�کﺎن ﺗ�ﻤﻮرﺗﺎش� ،دار اﺳﻌﺪ ،وز�ﺮ ﺟﻨﮓ ،و ﺧﺎنبﺎبﺎ اﺳﻌﺪ ،ﺑﺮادرش
ﻗﺸﻘﺎئ ،و ﻣﺤﻤﺪ
و از �ان ا�ﻞ بﺨﺘ�ﺎری ،ﺻﻮﻟﺖاﻟﺪوﻟﻪ ،رﺋ�ﺲ ا�ﻞ
ی
ف
ف
ﻓﺮ� ﯾﺰدی ،ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪی ﻃﻮﻓﺎن ،از د�ﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ
یف
ﻫﻤن ﺷﯿﻮە ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﻣﻌﺮوف بﻪ »ﭘﺰﺷﮏ اﺣﻤﺪی« بﺎ ﺧﻮراﻧﺪن
ﺧﻮرا� ﺳ� �ﺎ ﺗﺰر�ﻖ آﻣﭙﻮل ﻫﻮا بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪﻧﺪ.

ﮔ�ی اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ�
ﭘﻬﻠﻮی دوم و از � ی
دﺳﺘﮕ�ی و اﻋﺪام ﭘﺰﺷﮏ اﺣﻤﺪی �ﺲ از ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎە �� از
ی
ت
ن
ﺗﻐﯿ� رو�ﻪی ﺷﺎە ﺟﺪ�ﺪ در
ﻧﺨﺴﺘن اﻗﺪاﻣﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای �ﺸﺎن دادن ی
ی
.
ﭘ�ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺰﺷﮏ اﺣﻤﺪی ﺳﺎل  ۱۳۲۲در ﻣ�ﺪان ﺗ��ﺨﺎﻧﻪی ﺗﻬﺮان
بﻪ دارآو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ی ن
اوﻟن اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم �ﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﯿﻮە از ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪامﻫﺎ اداﻣﻪ
ﭘ�ﺪا ﻧﮑﺮد و ارواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن اﯾﻦ اﻋﺪام را �� از ﻣﻌﺪود اﻋﺪامﻫﺎی در
١.
ﻣﻸﻋﺎم و ﺳ�ﺎ� درﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎە �داﻧﺪ
ین
ﻧﺨﺴﺘن ﻣ�ج اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� �ﺲ از �ﮐﻮب »ﻓﺮﻗﻪی دﻣﻮﮐﺮات
آذر�ﺎ�ﺠﺎن« در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ش�وع ﺷﺪ� .ﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻗﻪی
دﻣﻮﮐﺮات ،دادگﺎەﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ﺣکﻢ اﻋﺪام  ۱۷۸ﺗﻦ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ۹۵
٢.
ﺗﻦ د�ﮕﺮ ﻫﻢ در ی ن
ﺣن زد و ﺧﻮرد و اﻋﺪامﻫﺎی ﺷﺘﺎبزدە ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻫﻤﺎن دورە ۱۹ ،ﺗﻦ ی ن
ﻧ� در پی ﺳﻘﻮط »ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن« اﻋﺪام
٣.
ﺷﺪﻧﺪ
 .١آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪگﺎن.۷۳-۷۱ ،
 .٢ﻫﻤﺎن ،ص .۱۲۸
ض
ن
ﺣﺴﯿی ،ار�ﺶ آﻣﺪ ،ﭘ�ﺸﻪوری ﮔ��ﺨﺖ و ﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺪام ﺷﺪ ،رادﯾﻮ ﻓﺮدا،
 .٣ﮐﯿﻮان
ت
 ۱۹دی  ،۱۳۹۴ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٣٣

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ین
دوﻣن ﻣ�ج اﻋﺪامﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،اﻋﺪام  ۳۱ﺗﻦ از اﻓ�ان ﻧﻈﺎ�
ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮدە � ،ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۷-۱۳۳۲ﺑﻮد ۲۶ .ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻓ�ان
ﺳ�دە ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺣﺎ� در  ۲۷ﻣﻬﺮﻣﺎە  ۱۳۳۳بﻪ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی آ�ﺶ پ
ﺗﻌﺪادی روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر و ﻓ�ﻠﻢﺑﺮدار ب
ﺧﺎر� و داﺧ� بﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام دﻋﻮت
ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪی »اﻃﻼﻋﺎت« ،ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ،ﻋ�  ۲۷ﻣﻬﺮ در
ﮔﺰ ش
ار� ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام ﭘ�ﺶ از �ﺴﺘﻪ ﺷﺪن بﻪ
ت
کﻤﻮﻧ�ﺴی �دادﻧﺪ و ﻫﻢﺻﺪا ﻓ��ﺎد
یﺗ�ﻫﺎی اﻋﺪام و یﺗ��ﺎران ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی
١ .
ف
�زدﻧﺪ» :زﻧﺪە بﺎد ﺣﺰب ﺗﻮدە و ﻣﺮام کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ «
ﺣﺴن ﻓﺎﻃ� ،وز�ﺮ
ی
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،ی ن
ﻧ� �� از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در اﯾﻦ دورە ﺑﻮد
ﮐﻪ آبﺎن  ۱۳۳۳یﺗ��ﺎران ﺷﺪ.
ﻧﺰد�ﮏ بﻪ �ﮏ دﻫﻪی بﻌﺪ� ،ﺲ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی �ﮏ ﮔﺮوە ۲۲
ﻧﻔﺮی از ﭼ��ﮏﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖ بﻪ �ﮏ پﺎﺳگﺎە ژاﻧﺪارﻣﺮی در ﺳ�ﺎﻫکﻞ
ﻻﻫ�ﺠﺎن ،اﯾﻦ بﺎر ﻫﻢ پﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ�ﺶ ،اﻋﺪام ﺑﻮد و  ۱۳ﺗﻦ
از ﭼ��ﮏﻫﺎی بﺎزداﺷﺖﺷﺪە در  ۲۷اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۴۹یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ� .ﺲ
از واﻗﻌﻪی ﺳ�ﺎﻫکﻞ ،ن
ﻣﺬﻫی بﻪ ﻣبﺎرزەی
ﺑﺮ� ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖ و
ب
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی آوردﻧﺪ و  ۹۳ﺗﻦ از آﻧهﺎ در دادگﺎە ﻧﻈﺎ� ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام
ﻧﺨﺴﺘن ن
ین
و یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ.
زی ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام ﻗﺮار
٢.
ﮔﺮﻓﺖ �� ،از اﯾﻦ  ۹۳ﭼ��ﮏ ﺑﻮد
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل  ۹ ،۱۳۵۴ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﺣبﺲ
ن
ابﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ی �
ﺟﺰی از ﺑن�ﺎنﮔﺬاران ﻓﺪاﯾ�ﺎن ،در زﻧﺪان یﺗ��ﺎران
ﺑ�ن
ﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧهﺎ در ﻫﻨگﺎم ﻓﺮار از او�ﻦ بﻪ ض�ب گﻠﻮﻟﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ بﻪ اﻗﺮار �� از بﺎزﺟ��ﺎن ﺳﺎوا� ،اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن را بﻪ
ﺗ� ،روزﻧﺎﻣﻪی ش�ق ۲۸ ،ﻣهﺮ  ،۱۳۹۷ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﺳﺎل اﺷﮏ ﭘﻮری ،ﺳﺎل ﺧﻮن ﻣﺮ ض
دﺳ��
در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٢آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪگﺎن ،ﺻﺺ .۱۵۰-۱۴۹

٣٤

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ف
ﺗﻼ� »ﺗﺮورﻫﺎی ﻗب�« ﭼ��ﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎە »در ﺑﺮاﺑﺮ آ�ﺶ
ﻣﺴﻠﺴﻞ« ﻗﺮار دادەاﻧﺪ و »دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ آﻧهﺎ از بﺎﻻﺗ��ﻦ ﺳﻄ�ح ن
�ﻌی از
١ .
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺷﺎە آﻣﺪە ﺑﻮد «
ﻏ� از اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر و ﭘﺮ � و ﺻﺪا ،آﻣﺎر ﻣﺴتﻨﺪ و ﺟﺎﻣ�
بﻪ ی
از اﻋﺪامﻫﺎ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﻣﻮارد
اﻋﺪا� ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧهﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ث
��ی ﺛبﺖ ﺷﺪە ،اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد .ی ن
اوﻟن اﻋﺪام بﻪ اﺗهﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺳﺎل  ۱۳۳۸در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ و بﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ در
٢.
زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎە در اﯾﺮان بﻪ اﯾﻦ اﺗهﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ
ش
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ از اواﺳﻂ دﻫﻪی  ۱۹۶۰ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق �� در
اﯾﺮان را ﻣﺴتﻨﺪ ﮐﺮدە و اﻋﺪامﻫﺎی ت
ﮔﺴ�دە در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎە را
ﺗﺎﯾ�ﺪ �ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺎر ق
دﻗ�� از اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان را ﭘ�ﺶ از ﺳﺎل ۱۳۵۷
ﺛبﺖ ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ.
ش
ش
ﻋﻔﻮ ی ف
ﻣﻨت� ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰار� ﮐﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۶
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۵-۱۳۵۱ﺑ�ﺶ از  ۳۰۰ﺗﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣکﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪە در
دادگﺎە ﻧﻈﺎ� اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دﻟ�ﻞ اﻋﺪام اﻏﻠﺐ آﻧهﺎ را
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﻼم ﮐﺮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان در  ۲۳یﺗ�  ۱۳۵۳اﻋﻼم ﮐﺮدە
ﻗﺎﭼﺎﻗ�ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪگﺎن ﻣﻮاد
ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۳۹ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن
�
ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل و ﻧ�ﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﮔﺰارش در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  ۱۳۵۴ﺗﺎ ﻣهﺮ  ۱۳۵۵ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان از اﻋﺪام ۲۲
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ی ن
ﺧ� دادە ﺑﻮدﻧﺪ ٣ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ی ف
ﻧ� ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
ﻧ� ب
ف
ﻓﻘﻂ اﻋﺪام دو
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� را ﺛبﺖ ﮐﺮد  ٤و ﻣﺎ در ﺗﺤﻘ�ﻘﺎتﻣﺎن آﻣﺎر
 .١آﺑﺮاﻫﺎﻣ�ﺎن ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪگﺎن ،ص .۱۵۴
ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﻌﺘﺎد بﻪ ﻣﺮگ ،۲۰۱۱ ،ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ت
ن
 : .٣ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش وﺿﻌ�ﺖ اﯾﺮان ،۱۹۷۶ ،ص  ،۹ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،۱۹۷۸ ،ص  .۲۵۷ﻗﺎبﻞ ت
 .٤ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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د�ﮕﺮی از اﻋﺪامﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎ� ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘهﻠﻮی بﻪ دﺳﺖ
ﻧ�ﺎورد�ﻢ.
ف
ﻓﻘﻂ �داﻧ�ﻢ ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۷۰ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان را بﻪ
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺣکﻢ آﻧهﺎ � دادر�ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از
ﻋﻠﺖ آﻣﺎر بﺎﻻی اﻋﺪام ی
١.
ﺳﻮی دادگﺎەﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ﺻﺎدر ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد
ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ق
بﺎ� ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در�ﺎرەی اﻋﺪام ﺗﺤﻘﯿﻖ
�ﮐﻨﺪ� ،ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی او در  ۱۵ﺳﺎل ﭘ�ﺶ از اﻧﻘﻼب
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در اﯾﺮان اﻋﺪام
)ﺳﺎلﻫﺎی  (۱۳۴۲ -۱۳۵۷ﺗﻌﺪاد ۱۰۵
٢.
ﺷﺪەاﻧﺪ
ق
ن
ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ،اﺳﻼمﺷﻨﺎس یﻧ� بﺪون اراﺋﻪی آﻣﺎر دﻗ�� از اﻋﺪامﻫﺎ در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،رﻗﻢ ک� اﻋﺪامﻫﺎ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی اﺳﺘﻘﺮار
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� را »ﻧﺰد�ﮏ بﻪ  ۹ﺗﺎ ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ت
ﺑ�ﺸ�« از ﭼﻬﺎر دﻫﻪی آﺧﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی �داﻧﺪ.
بﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە از ﺳﻮی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﻔﻮ
ین
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،در دﻫﻪی اول ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ) ۱۳ (۱۳۶۷-۱۳۵۷ﻫﺰار و
٣.
اﺧ� ی ن
ﻧ�  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻦ اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ
 ۷۰۰ﺗﻦ و در ﺳﻪ دﻫﻪی ی
ﺗﻐﯿ� ﮐﺮد ،روشﻫﺎی اﻋﺪام ی ن
ﻧ�
بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ آﻣﺎر اﻋﺪام ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ی
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .در دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎە ،ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ ﻣﺮگ بﻪ دار
ت
اﻣﻨﯿی -ﻧﻈﺎ� ﺑﻮد ﺗ ی��ﺎران
آو�ﺨﺘﻪ �ﺷﺪﻧﺪ و ا�ﺮ اﺗهﺎمﺷﺎن ﺳ�ﺎ� �ﺎ
�ﺷﺪﻧﺪ� .
ا�� اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ی ن
ﻧ� در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪی زﻧﺪان اﻧﺠﺎم �ﺷﺪ و
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪامﻫﺎی اﯾﺮان ،ارﺳﺎل �ﮏ ﭘ�ﺎم دﻟ�دﮐﻨﻨﺪە ،ﻣﺎرچ .۲۰۱۰
ت
.
ش
ت
ﺣﻘﻮ� در دﺳﺖ اﺟﺮا در�ﺎرەی اﻋﺪامﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧي و
ار� از �ﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ي
 ٢ﮔﺰ ي
ي ت
ت
۲۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ،ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺨ� ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ بﺎ� ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۸۵ﻗﺎبﻞ دﺳ��
در اﯾﻨﺠﺎ.
:
 .٣ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اﻋﺪام ﮐﺮدە
اﺳﺖ ،اﯾﺮان ت
اﯾﻨ��ﺸﻨﺎل ۳ ،دی  ،۱۳۹۸ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٣٦

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺟﺰ ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘهﻠﻮی،
اﻋﺪام در ﻣﻸﻋﺎم ﮔﺰارش �ﺸﺪە اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ�  -اﻋﺪامﻫﺎی �ﺴ�ﺎر
بﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﻋﺪام در ﻣﻸﻋﺎم بﺎر د�ﮕﺮ رواج ﭘ�ﺪا ﮐﺮد و
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام را از ﺟﺮﺛﻘ�ﻞﻫﺎ ،پﻞﻫﺎ و ﭼ��ﻪﻫﺎی داری ﮐﻪ در
ﺧ�ﺎبﺎنﻫﺎ و ﻣ�ﺪانﻫﺎی اﺻ� ﺷﻬﺮﻫﺎ بﻪپﺎ ﺷﺪە ﺑﻮد بﻪ دار �آو�ﺨﺘﻨﺪ.
»ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ�« ﮐﻪ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ�« ﺷﺪ
ین
ﻧ� ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﮔﺮدن زدن ،ﭘﺮﺗﺎب از بﻠﻨﺪی و بﻪ ﺻﻠ�ﺐ ﮐﺸ�ﺪن را در
زﻣﺮەی ﺷﯿﻮەﻫﺎی اﻋﺪام ﻗﺮار داد.
ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﻏ� ن
ا�ﺴﺎی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی �ﺴ�ﺎری از اﺟﺮای آﻧهﺎ یﻧ�ن
ی
ض
ﮔﺰارش ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل � ،١٣٦٦ﮏ ﻗﺎ� بﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
اﻣکﺎن اﻧﺘﺨﺎب ی ن
ﺑن  ٣روش اﻋﺪام را داد؛ آﻧﻬﺎ روش ﭘﺮﺗﺎب از بﻠﻨﺪی را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺳﺎل � ،١٣٦٩ﮏ ﻣﺮد از �ﮏ بﻠﻨﺪی بﻪ ی ن
پﺎﯾن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ؛
در ﺳﺎل � ،١٣٧٠ﮏ ﻣﺮد ازﮐﻮە ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ؛ در ﺳﺎل  ،١٣٨٠ﮔﺮدن �ﮏ ﻣﺮد
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .در دی  ،١٣٨٦دو ﻣﺮد ﺟﻮان در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس بﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺠﺎوز بﻪ
١.
اﻋﺪام بﺎ روش ﭘﺮﺗﺎب از بﻠﻨﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ
روﺳیﻫﺎ
اﻋﺪام �ان و ﻣﺄﻣﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘهﻠﻮی ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� و
پ
اﻋﺪام �� ــﻊ و ت
ﮔﺴ�دەی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن �� ،از از ی ف
اوﻟن اﻗﺪاﻣﺎت �ﺲ از ﻗﺪرت
ﮔﺮﻓن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد .ی ف
تف
اوﻟن ﮔﺮوە از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺳﺎل � ،۵۷ان
ت
ت
اﺗهﺎﻣﺎی
اﻣﻨﯿی و ﻧﻈﺎ� ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘهﻠﻮی و ﻣﺄﻣﻮران ﻧهﺎدﻫﺎی
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق ش
ت
 .١ﮔﺰارش ﻓﺪراﺳﯿﻮن ی ف
دوﻟي ا�ﺠﺎد
�� » :ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام :ﺳ�ﺎﺳﺖ
ت
ش
وﺣﺸﺖ« ۱۰ ،اردﯾﺒهﺸﺖ  ،۱۳۸۸ﻣﻨت� ﺷﺪە در ﺳﺎ�ﺖ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ .ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در
اﯾﻨﺠﺎ.
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ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺴﺎد ف� اﻻرض ،ﻫﻤکﺎری بﺎ ﺳﺎوا� ،ﺧ�ﺎﻧﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺳ�ﺎ�
ﻗﺘﻞﻋﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .داﻣﻨﻪی اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ �ﻋﺖ بﻪ ﻓﻌﺎﻻن
�
ﻣﻨﺘﻘﺪ و ت
ن
ﻣﻌ�ض ﻧﻈﺎم ﺟﺪ�ﺪ و اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی ﮐﺮد ،ﻋﺮب و ﺗﺮکﻤی ﮐﻪ بﻪ
دﻧبﺎل درﺟﻪای از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸ�ﺪە ﺷﺪ .در ﻣﺎەﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ئ
ﻗﻀﺎئ را بﻪو�ﮋە در
�ﺲ از یﭘ�وزی اﻧﻘﻼب  ،۵۷دادگﺎەﻫﺎ اﺣکﺎم
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺻﺪور ﺣکﻢ اﻋﺪام �ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﺎوی
ﭘﺮوﻧﺪە ی
ش�� و اﺣکﺎم اﺳﻼ� ﺻﺎدر �ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻋﺪامﻫﺎی
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﺣکﻢ ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎ� ،ﺣﺎ�ﻢ ش�ع
آن ﺳﺎل ،اﻋﺪام ی
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ
دادگﺎەﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﺳنﻨﺪج و ﻣ��ﻮان ،اﺟﺮا ﺷﺪ .اﻋﺪام ی
دادگﺎﻫﺎی ﻧ�ﻢﺳﺎﻋﺘﻪ و بﺪون وﮐ�ﻞ ﻣﺸهﻮر ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺛبﺖ ﺷﺪە از ﺳﻮی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،از  ۲۲ﺑهﻤﻦ ﺗﺎ ۳۰
اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۵۷در ﻣﺠﻤ�ع  ۷۴ﺗﻦ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ اﺻ� اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺑﺮای آﻣﺎرﻫﺎی اﻋﺪام در دﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤهﻮری
اﺳﻼ� ،دادەﻫﺎی ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە از ﺳﻮی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗکﻤ�ﻞ
��ی ی ن
اﯾﻦ آﻣﺎر بﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
ﻧ� بﺎ ذﮐﺮ
١ .
ﻣﻨﺒﻊ اﺷﺎرە ﺷﺪە اﺳﺖ
 .١ﺑن�ﺎد ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ راەاﻧﺪازی »�ﺎدﺑﻮد اﻣ�ﺪ« بﻪ ﺟﻤﻊآوری و
ت
دوﻟی اﯾﺮان ،ﻣﻮاﺿﻊ و
اﻧتﺸﺎر آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان �ﭘﺮدازد .اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ن
ش
اﻇهﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ،ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� و اﯾﺮای ﺣﻘﻮق ��،
اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و ﺷهﺎدﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﺰد�کﺎن ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی
ً
�ﮔ��ﻨﺪ ،بﻪ دﻟ�ﻞ ﻓﻘﺪان ت
دﺳ�� آزاد بﻪ اﻓﺮاد و اﺳﻨﺎد رﺳ� ،آﻣﺎرﻫﺎی اﻋﺪام کﺎﻣ� دﻗﯿﻖ
ً
ت
ﻧ�ﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎ� آﻣﺎر اﺻ� اﻋﺪامﻫﺎ ﺑ�ﺸ� از آﻣﺎر ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪە از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
��ی اﺳﺖ .در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺧﻮرﺷ�ﺪی ا�ﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
ﺣﻘﻮق ش
��ی
ش
ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی �ﺴ�ﺎری در�ﺎرەی اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﻨت� ﮐﺮد اﻣﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ
ف
ت
ف
ﻣﺨ�کﺎریﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﻘﺪان دﺳ�� بﻪ اﻃﻼﻋﺎت کﺎ� ،اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در آن زﻣﺎن دﻗﯿﻖ
.
ﻧﺒﻮد و در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎەﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی بﻌﺪ ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﺪ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﻣﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ �ﺲ از آن اﻋﺪامﻫﺎ اﻗﺪام بﻪ ﺟﻤﻊآوری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آن ﮐﺮدە ،ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﺗﺼ��ﺮ

٣٨

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

اﻋﺪامﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ �ﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺪود بﻪ اﻋﺪامﻫﺎی
روﺳیﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ بﺎ اﺗهﺎم »ﻣﻔﺴﺪ
روﺳی و ﮔﺮداﻧﻨﺪەی
ﺳ�ﺎ� ﻧﻤﺎﻧﺪ .زﻧﺎن
پ
پ
ض
ت
� اﻻرض« بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑهﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ  � ،۱۳۵۷کﻤ� از
دو ﻣﺎە ۱۰ ،ﺗﻦ بﻪ اﺗهﺎم »ﻓﺤﺸﺎ �ﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮا�ﺰ ﻓﺴﺎد« اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
روﺳی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۰اداﻣﻪ داﺷﺖ� .ﺲ از آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﻋﺪام زﻧﺎن
پ
ﺷﺪ�ﺶ کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﯿﭻگﺎە ﻣﺘﻮﻗﻒ �ﺸﺪ و �ﺲ از
ﺗﺪو�ﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ� ،ﻣﻮاد ﻣ��ﻮط بﻪ زﻧﺎ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺪام اﯾﻦ زﻧﺎن
یف
ﻫﻤﭽﻨن  ۳ﺗﻦ از ﺟﻤﻠﻪ �ﮏ �� ﻧﻮﺟﻮان ۱۶
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ دو ﻣﺎە
ﺳﺎﻟﻪ ی ن
ﺷ�از یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧ� بﻪ اﺗهﺎم »ﻟﻮاط« بﺎ �ﮏ ��  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ در ی
در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ دﺳﺖکﻢ  ۷۰۵ﺗﻦ رﺳ�ﺪ .از ﻣ�ﺎن
اﻋﺪامﺷﺪگﺎن آن ﺳﺎل ۴۲ ،ﺗﻦ بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺘهﻢ ﺷﺪە
ﺑﻮدﻧﺪ ۲۱ .ﺗﻦ بﻪ بﻪ اﺗهﺎم »ﻓﺤﺸﺎ �ﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮا�ﺰ ﻓﺴﺎد« و  ۲۷ﺗﻦ از
ن
روﺣﺎی بﻪ اﺗهﺎم ﻟﻮاط اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺳ�ﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲﻧ�ﺎ
ﺟﻤﻠﻪ �ﮏ
ف
ﮐﻪ  ۱۲ﻣهﺮ  ۵۸در اﺻﻔهﺎن یﺗ��ﺎران ﺷﺪ ی ف
اوﻟن روﺣﺎیای ﺑﻮد ﮐﻪ �ﺲ از
ت
دﺧ��ﭽﻪ ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل را ی ن
ﻧ� بﻪ ﺟﺮم زﻧﺎی
اﻧﻘﻼب اﻋﺪام ﺷﺪ� .ﮏ
ﻣﺤﺼﻨﻪ در ﺑهﺸهﺮ ﻣﺎزﻧﺪران یﺗ��ﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .او �� از  ۴۵۳ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺳﺎل یﺗ��ﺎران ﺷﺪ.
 :۱۳۵۹اﻋﺪام  ۲۶ئ
ت
ﺧﺎ�ﺴ� ﮐﺮدن دو ﻣﺮد و �ﮏ زن
ﺑهﺎئ،
در ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺗﻌﺪاد اﻋﺪامﻫﺎی ﺛبﺖ ﺷﺪە بﻪ  ۸۲۵رﺳ�ﺪ .در ﻣ�ﺎن
دﺳﺘﮕ�ی ز�ﺮ
اﻋﺪامﺷﺪگﺎن  ۱۲ﮐﻮدک ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻋﺪام �ﺎ
ی

دﻗﯿﻖﺗﺮی از آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل آﻣﺎر
ئ
اﻗﻀﺎئ را ی ض
ت
ﻧ� ﻣﺴتﻨﺪ ﮐﺮدە اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ
ﺗﺮورﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣی و اﻋﺪامﻫﺎی ﻓﺮ
ش
از آﻣﺎر ﻣ��ﻮط بﻪ اﻋﺪامﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨت� ﺷﺪە ،اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدەا�ﻢ.

٣٩

در�ﺎرەی اﻋﺪام

 ۱۸ﺳﺎل داﺷتﻨﺪ ١ .از اﯾﻦ ﻣ�ﺎن  ۴۶۹ﺗﻦ یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
ﺣﻠﻖآو�ﺰ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو زن ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨن �ﮏ ﺷﺎﻫﺪ ن
ین
ﻋﯿی بﻪ ر�ﻨﺎﻟﺪو گﺎﻟﯿﻨﺪو�ﻞ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ش
�� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ۱۸
ﺳﺎﻟﻪ و �ﮏ زن  ۳۷ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام در ﺳﺎل ۱۹۸۰م۱۳۵۹) .
ت
ﺧﺎ�ﺴ� آﻧهﺎ بﻪ
�ﺎ  (۱۳۶۰در ﮐﻮرەی آ�ﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎیﺷﺎن دادە ﺷﺪ ۲۳۱ ٢ .ﻧﻔﺮ از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن بﻪ اﺗهﺎم ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ۱۱۵ ،ﻧﻔﺮ بﻪ اﺗهﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن� و  ۴۱ﺗﻦ بﻪ اﺗهﺎم
ﻗﺘﻞ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ۲۶ .ﺗﻦ از ﺷهﺮوﻧﺪان ئ
ﺑهﺎئ ﮐﻪ  ۱۸ﺗﻦ از آﻧهﺎ بﻪ ﻃﻮر
ﻣﺬﻫئ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ی ن
ﻣﺸﺨﺺ بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻧ� در ﻣ�ﺎن
ب
اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﺪام ﺑهﺎﺋ�ﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی بﻌﺪ ی ن
ﻧ� اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑناﻟﻤﻠ� ئ
ین
ﺑهﺎئ ﺧﻄﺎب بﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از
ﺑهﻤﻦ  ۱۳۵۷ﺗﺎ ﺑهﻤﻦ  ۱۳۸۱ﺑ�ﺶ از  ٢٠٠ئ
ﺑهﺎئ در اﯾﺮان اﻋﺪام �ﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ً
ﺷﺪە و  ١٥ئ
اﺣﺘﻤﺎ� آﻧهﺎ ی ن
ﺑهﺎئ ی ن
ﻧ� بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪە
ﻧ� ﻧﺎپﺪ�ﺪ ﺷﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ
ئ
اﻧﺪ ٣ .ن
ﺷ�از� ،ﺲ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺮ� از اﯾﻦ ﺑهﺎﺋ�ﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۱۰زن ﺑهﺎئ در ی
ً
ض
ﺣﺎ� بﻪ اﻧکﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد �ﺸﺪﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ اﺗهﺎم
ز�ﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
»ارﺗﺪاد« اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺤﻤﻮدﻧﮋاد ،ﻧﻮﺟﻮان  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ �� ،از اﯾﻦ

 .١در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ �ﺲ از اﻧﻘﻼب ﮔﺰارشﻫﺎی از اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل ی ن
ﻧ� ش
ﻣﻨت�
ی
ﺷﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺎر ت
دﻗ�� در�ﺎرەی ﮐﻮدکﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮگﺎە از
دﺳﺘﮕ�ی و
اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن �ﺎ ﮐﻮدک ﻣﺠﺮﻣﺎن �ﺎد �ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ی
ﻣﺘهﻢ ﺷﺪن بﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ن
ﻗ��ﺎی ﻣﻠ� ،ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٢ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ� ،ﮏ �ﮔﺬﺷﺖ :اﺻﻐﺮ
ش
ت
 .٣ﮔﺰارش ﻓﺪراﺳﯿﻮن ی ف
:
:
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق �� » ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺳ�ﺎﺳﺖ دوﻟي ا�ﺠﺎد
ت
ش
.
وﺣﺸﺖ« ۱۰ ،اردﯾﺒهﺸﺖ  ،۱۳۸۸ﻣﻨت� ﺷﺪە در ﺳﺎ�ﺖ ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در
اﯾﻨﺠﺎ.

٤٠

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺷ�از بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ
زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۱۳۶۲در زﻧﺪان ﻋﺎدل آبﺎد ی
ﺷﺪﻧﺪ.
ن
ﻧﻮﮐ�ﺸﺎن ﻣﺴ�� یﻧ� ا�ﺮﭼﻪ ﻫﻤﻮارە در ﺧﻄﺮ اﺗهﺎم ارﺗﺪاد ﺑﻮدەاﻧﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ
ین
ﺣﺴن ﺳﻮدﻣﻨﺪ،
ﺣکﻢ اﻋﺪام آﻧهﺎ بﻪ ﺣبﺲ ﺗﻘﻠ�ﻞ ﭘ�ﺪا �ﮐﻨﺪ .اﻋﺪام
ﮐﺸ�ﺶ ﺟﻤﺎﻋﺖ ر ن
�ﺎی در ﻣﺸهﺪ ،در آذر  �� ۱۳۶۹از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی
١.
اﺳﺖ ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ اﻋﺪام ﻧﻮﮐ�ﺸﺎن ﻣﺴ�� ﻣﺴتﻨﺪ ﺷﺪە اﺳﺖ
 :۱۳۶۰ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ�
ض
�ﺲ از ت
ﺧ�ﺎبﺎی  ۳۰ﺧﺮداد  ۱۳۶۰ﮐﻪ بﻪ دﻧبﺎل ﻓﺮاﺧﻮان
اﻋ�اﺿﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺷکﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣ�ج وﺳ�� از بﺎزداﺷﺖﻫﺎ و
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در
ش
ﻣﻨت� ﮐﺮد از اﻋﺪام  ۱۹۰۰ﻧﻔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای ﮐﻪ  ۲۲آذر ۱۳۶۰
٢.
ین
ﺧ� داد ﺑﻨﺎ بﻪ ﮔﺰارش ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺑن  ۳۰ﺧﺮداد ﺗﺎ  ۲۹ﺷه��ﻮر  ۱۳۶۰ب
ً
ت
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
ین
ﺻﻮری ﮐﻪ اﺻ�
��» :ﻣﺤﺎ�ﻤﻪﻫﺎ ،در
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪای درکﺎر �ﺑﻮد ،ﺷﺘﺎبزدە اﻧﺠﺎم �ﺷﺪ ،بﻪ ﻣﺘهﻤﺎن اﻣکﺎن ﺗﻌ ی ن
ﯿن
وﮐ�ﻞ �ﺎ دﻓﺎع از ﺧﻮد دادە ﻧ�ﺷﺪ و در ﻣ�ﺎن ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن آن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد
٣ .
ز�ﺎدی از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷتﻨﺪ «
ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ دﺳﺖکﻢ  ۴۲۳۱اﻋﺪام در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ .از
اﯾﻦ ﻣ�ﺎن  ۳۵۳۹ﺗﻦ یﺗ��ﺎران ۵۹ ،ﺗﻦ ﺣﻠﻖآو�ﺰ و  ۴ﺗﻦ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﮕ�ی ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل
 ۱۷۳ﺗﻦ از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در زﻣﺎن اﻋﺪام �ﺎ
ی
داﺷتﻨﺪ ۵۲.ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗهﺎﻣﺎت ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ۱۶ ،ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 .١ﻫﻤﺎن
ش
ف
ض
 .٢ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪام در اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺿﻮابﻂ یﺑناﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق �� ،ﺑ�ﺶ از ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﺣکﻢ اﻋﺪام در ﺳﻪ ﻣﺎە ۲۲ ،آذر  ،۱۳۶۰ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق ش
ت
 .٣ﻓﺪراﺳﯿﻮن ی ف
�� ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺳ�ﺎﺳﺖ دوﻟی ا�ﺠﺎد وﺣﺸﺖ۱۰ ،
ت
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۸۸ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤١

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ﻗﺘﻞ و  ۸۱ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن� اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .بﻘ�ﻪی اﻋﺪامﺷﺪگ نﺎی
ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن از ﺳﻮی ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺛبﺖ ﺷﺪە ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ت
١.
ﻣﻌ�ﺿﺎن ﺳ�ﺎ� ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
 :۱۳۶۱ﺗﺼ��ﺐ ﻻ�ﺤﻪی ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام  ۳۰ﮐﻮدک ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل
در ﺳﺎل  ۱۳۶۱آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ  ۱۲۱۳ﺗﻦ کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد ۸۱۲ .ﺗﻦ از
آﻧهﺎ یﺗ��ﺎران و  ۱۲۰ﺗﻦ ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎم  ۳۰ﮐﻮدک ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻫﻢ
در ﻣ�ﺎن اﻋﺪا�ﻫﺎ د�ﺪە �ﺷﻮد ۱۰۱ .ﺗﻦ از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻋﺪام بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و  ۱۰ﺗﻦ از آﻧهﺎ بﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ۳۵ .ﺗﻦ از اﻋﺪا�ﻫﺎ
ین
ﻧ� ﻣﺘهﻢ بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن� ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺼ��ﺐ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و ﻣﻘﺮرات آن« در ﺷﻬ��ﻮر  ۱۳۶۱و
ن
ن
ﻗﺎﻧﻮی
ﺟﺎ�ﮕ��ی آن بﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ�« ﻣﺼﻮب  ۱۳۰۷از ﻟﺤﺎظ
یض
ﻧ� کﺎر ﻗﻀﺎت و ﻣﺠ��ﺎن اﻋﺪام را ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و اﺟﺮای
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� آن راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺮد ٢ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن بﻪرﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ش
�� ﺗﺼ��ﺐ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ بﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼ�« ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داﯾﺮەی ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای
آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە� ،ﺴ�ﺎر ت
ﮔﺴ�دەﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮ�
ﻣﺼﻮب  ۱۳۰۴اﺳﺖ و ﺷﯿﻮەﻫﺎی اﺟﺮای آن ی ن
ﻧ� ﺧﺸﻮﻧﺖبﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻏ�ﺳ�ﺎ�
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۲ﺗﺎ  :۱۳۶۶اﻓﺰا�ﺶ اﻋﺪامﻫﺎی ی
آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ � ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۲ﺗﺎ ۱۳۶۵ﻫﺮ ﺳﺎل کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد و
در ﺳﺎل  ۱۳۶۵بﻪ  ۸۰اﻋﺪام رﺳ�ﺪ .در ﻣﺠﻤ�ع � اﯾﻦ ﭼهﺎر ﺳﺎل،
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی ) ۱۹۸۲دی  (۶۰-۱۳۵۹اﻋﻼم ﮐﺮدە ﺑﻮد ﮐﻪ در �
اﯾﻦ ﺳﺎل  ۲۶۱۶اﻋﺪام را ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
 .٢ت ن
ﻣن کﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۱را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑبﯿن�ﺪ.

٤٢

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

 ۲۲۵۴ﺗﻦ از ﺟﻤﻠﻪ  ۱۶ﮐﻮدک اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣ�ﺎن  ۷۳۳ﺗﻦ بﻪ
اﺗهﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ۱۰۰ ،ﺗﻦ بﻪ اﺗهﺎم ﻗﺘﻞ و  ۴۸ﺗﻦ بﻪ
اﺗهﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن� اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼوە ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ اﻋﺪام بﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ
ت
ﺑ�ﺸ� ﺷﺪن آﻣﺎر اﻋﺪام بﻪ ﺷﯿﻮەی
ﺗﻐﯿ� اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﻏ�ﺳ�ﺎ� ،د�ﮕﺮ ی
ی
ﺣﻠﻖآو�ﺰی ﺑﻮد .بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﺳﺖکﻢ  ۷۸۲ﺗﻦ یﺗ��ﺎران و  ۴۴۲ﺗﻦ
ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭼهﺎر ﺳﺎل ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻫﻢ ﺛبﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۶آﻣﺎر اﻋﺪام بﺎر د�ﮕﺮ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺖ و دﺳﺖکﻢ
 ۱۰۲۱ﺗﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ۳۰۸ .ﺗﻦ از آﻧهﺎ یﺗ��ﺎران و  ۱۹۴ﺗﻦ ﺣﻠﻖآو�ﺰ
ﺷﺪﻧﺪ و دو ﮐﻮدک ی ن
ﻧ� در ﻣ�ﺎن اﻋﺪا�ﻫﺎ ﺑﻮد ۶۷ .ﺗﻦ از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن
ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن� ﺑﻮدﻧﺪ.
ن
ن
زﻧﺪای ﻋﺎدی
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� و ﺻﺪﻫﺎ
 :۱۳۶۷ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران
گ
در ﺳﺎل  ،۱۳۶۷ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺼﻤ�ﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﺮوە ﺑﺰر� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﮔﺮﻓﺖ .آﻣﺎر ت
دﻗ�� از ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﻋﺪام ﺷﺪە در دﻫﻪی ۶۰
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳ� اﯾﺮان ﻫﯿﭻگﺎە آﻣﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم
ﻧﮑﺮدەاﻧﺪ و بﻪو�ﮋە ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ۳۱۰۷از
ن
ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۷اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ ﺛبﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺟﺪ�ﺪﺗ��ﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد در�ﺎرەی اﻋﺪامﻫﺎی  ۶۷ﮐﻪ بﺎ
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە� ،ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ
ﻋﻨﻮان »ا�ار بﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ«
ن
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺣﺪاﻗ� ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در ﺳﺎل  ۶۷اﻋﺪام
١.
ﺷﺪەاﻧﺪ
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ا�ار بﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ،۲۰۱۹ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٣
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ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۷۵ﺗﻦ یﺗ��ﺎران ۱۲۹۰ ،ﺗﻦ
ﺣﻠﻖآو�ﺰ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای ﮐﻪ در
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ ،از  ۷۶ﻣﻮرد ﺳﻨﮕﺴﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  ۶۷ﺗﺎ
ﺧﺮداد ۱۳۶۸
ین
ﺧ� داد .ﻋﻔﻮ ی ف
ﻫﻤﭽﻨن از ﺳﻨﮕﺴﺎر  ۲۶ﺗﻦ از
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۶۸ب
ش
ﺟﻤﻠﻪ  ۱۴زن بﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗکﺎب رابﻄﻪی ﻧﺎﻣ�وع �ﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی �ﺎ پﺎاﻧﺪازی
ﺧ� دادە اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ) ۱۹۸۸دی  (۶۷-۱۳۶۶ب
ﺟﻤ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی و بﻪو�ﮋە
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﻋﺪام دﺳﺘﻪ
�
ن
ﻣﺘﻬﻤﺎن بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر یﻧ� در ﺳﺎل  ۱۳۶۷بﻪ ﺻﻮرت
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺘﻪﺟﻤ� اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۶۷
اﺳﺎس آن اﻋﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑ�ﺶ از ﭘﻨﺞ ﮐ�ﻠﻮﮔﺮم ﺣﺸ�ﺶ �ﺎ ﺗ��ﺎ� و ﺑ�ﺶ
ﮐﺪﺋن �ﺎ ﻣﺘﺎدن �ﺎ ی ف
ﻫﺮوﺋن �ﺎ ی ن
ین
ﻣﺮﻓن داﺷﺘﻪ �ﺎ داﺷتﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا
از � ﮔﺮم
ﺷﺪە ﺑﻮد .ﺗﺼ��ﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻮارد اﻋﺪام بﻪ دﻟ�ﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ
ﻣﻮادﻣﺨﺪر را اﻓﺰا�ﺶ داد .ﺗﺎ اواﺳﻂ دی ﻣﺎە  ۱۳۶۷ﺗﺼﺎو�ﺮ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ
در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﺎپ �ﺷﺪ� .ﺲ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی
»ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�« در  ۲۷دی  ۱۳۶۷ﻧﻮﺷﺖ» ،ﭼﺎپ ﺗﺼﺎو�ﺮ اﻋﺪام ﮐﻪ
١ .
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮەﺑﺮداری رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی �
ﮔ�د« ﻣﻤﻨ�ع اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺎر� ﻗﺮار ی
ن
ﻏ�ﺳ�ﺎ�ﻫﺎ
زی ی
 :۱۳۶۸اداﻣﻪی اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ،ﮔﺮدن �
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� بﻪ ﺷﺪت ﺳﺎل ﻗبﻞ ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺮداد  ۱۳۶۸اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ف
ﮐﺴﺎی را در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﺳ�ﺎ� در
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺎ�
بﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدەاﻧﺪ و اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ.

ش
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﻣﻨت�
ﺑن اﻟﻤﻠﻞ ﺑ�ﺶ از  ۹۰۰اﻋﺪام در ﭘﻨﺞ ﻣﺎە ،۱۳۶۸
ﺷﺪە در  ۱۰ﺧﺮداد  ،۱۳۶۸ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٤

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﻏ�ﺳ�ﺎ� ی ن
ﻧ� در اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﻮد .بﻪ ﮔﺰارش
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ی
ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی ) ۶۸-۱۳۶۷ﺳﺎل .۱۹۸۹م( رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧ� اﻋﺪام  ۱۵۰۰ﺗﻦ را بﻪ دﻟ�ﻞ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﻮ�
رﺳ� اﯾﺮان ،ب
ش
ﻣﻨت� ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑ�ﺶ از ﻫﺰار ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ بﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ ۳۸ .ﺗﻦ از آﻧهﺎ در  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۶۸بﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن در ۱۲
ﺷهﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ین
ﻫﻤﭽﻨن ﻣﻮاردی از اﻋﺪام بﻪ ﺷﯿﻮەی ﮔﺮدن زدن ﻫﻢ ﺛبﺖ
در ﺳﺎل ۶۸
ن
ﺷﺪە اﺳﺖ .بﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ» :در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۶۸دو ﻣﺮد را در
ﻫﻤﺪان بﻪ ﺟﺮم ارﺗکﺎب ﭼﻨﺪ ﻗﺘﻞ و �ﻗﺖ از بﺎﻧﮏ اﺑﺘﺪا بﺎ ض��ﺎت ﭼﺎﻗﻮ
ﻗﺮار زﺧ� ﮐﺮدﻧﺪ ،بﻌﺪ بﻪ آﻧﺎن ﺷﻼق زدﻧﺪ و �اﻧﺠﺎم ﮔﺮدنﻫﺎ�ﺸﺎن را ﻗﻄﻊ
ﻫﻤن ﭘﺮوﻧﺪە را ی ن
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﮑﻮم ﺳﻮم ی ن
ﻧ� اﺑﺘﺪا ﺷﻼق زدﻧﺪ و بﻌﺪ بﻪ دار
آو�ﺨﺘﻨﺪ .اﺟﺴﺎد ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را در ﺧ�ﺎبﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ بﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷتﻨﺪ و
ﺳپﺲ ﺟﻤﻌ�ﺖ ض
ﺣﺎ� آﻧﻬﺎ را آ�ﺶ زدﻧﺪ «.اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮق ش
ین
ﻫﻤﭽﻨن
��ی
ن
ﺧ� دادە
از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد د�ﮕﺮ ﮔﺮدنزی بﻪ اﺗﻬﺎم ﻟﻮاط در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۶۸ب
١.
ﺑﻮد
دﻫﻪی اول اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� در اﯾﺮان ،اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺪام
ﻣﺬﻫی بﻪ ﻗﺪرت رﺳ�ﺪە از �ﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای ﻣﺤکﻢ ﮐﺮدن
ﺑﻮد .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ب�
پﺎ�ﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ بﻪ پﺎی ﭼ��ﻪﻫﺎی دار و
ﭼﻮﺧﻪﻫﺎی اﻋﺪام �ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ﺑﺮای ر ض
ا� ﮐﺮدن
ﻫﻮاداران ت
ﻣﺬﻫی ﺧﻮد و �ﺸﺎن دادن پﺎﯾبﻨﺪیﺷﺎن بﻪ ارزشﻫﺎی
ﺳﻨی و
ب
اﻧﻘﻼئ و اﺳﻼ� ،ﻣﺘهﻤﺎن بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی را بﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ رﺣ� بﻪ
ب
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ�ﺗ��ﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم �ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ش
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
�� در اﯾﺮان :۱۹۹۰-۱۹۸۷ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در زﻧﺪان
ت
ﻫﺎ  ۱۰ ،۱۹۸۸آذر  ،۱۳۶۹ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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از ﺳﺎل  ،۱۳۶۹دو ﺳﺎل �ﺲ از پﺎ�ﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ بﺎ ﻋﺮاق ،ﻣﺮگ
ن
ﺧﻤﯿی و آﻏﺎز دوران زﻣﺎﻣﺪاری ﻋ� ﺧﺎﻣﻨﻪای و روی کﺎر آﻣﺪن
روحﷲ
ف
ن
دوﻟﺖ ﻫﺎﺷ� رﻓﺴﻨﺠﺎی ،ﺷﯿﻮەی ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ یﻧ� در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪام
ﺗﻐﯿ�ی ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ گﺎە ﻣﻨﺠﺮ بﻪ کﺎﻫﺶ آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ ﺷﺪە اﻣﺎ
ﺗﻐﯿ� ﮐﺮد .ی
ی
ن
ن
ﭼن ﻗﺮار دادە اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮان را در ﺻﺪر آﻣﺎر اﻋﺪام ﺟهﺎی �ﺲ از ی
ی ن
ﻣﺎﺷن اﻋﺪام بﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی
 :۷۰-۱۳۶۹ﭼﺮﺧﺶ
بﺎ ﺧﺎ� ﺷﺪن زﻧﺪانﻫﺎ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ بﻪ پﺎی ﭼ��ﻪﻫﺎی دار و
یف
ﻏ�ﺳ�ﺎ�
ﭼﻮﺧﻪﻫﺎی یﺗ� ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺎﺷن اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ی
را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ دی .۱۹۹۰) ۶۹-۱۳۶۸م( ﺑ�ﺶ از ۷۵۰
اﻋﺪام از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﺛبﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗهﺎم ﺑ�ﺶ از
١.
 ۴۰۰ﺗﻦ از آﻧهﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻮد
ین
ﻗﻮاﻧن ﺟﺪ�ﺪ ﻣبﺎرزە بﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل ،۱۳۶۹
در پی اﺟﺮای
ف
اﻋﺪام ﻣﺘهﻤﺎن بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ� از
آﻧهﺎ بﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤ� در ﻣﻼﻋﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ اﻋﺪام
دو ﮔﺮوە  ۴۴ﻧﻔﺮە و  ۴۸ﻧﻔﺮە را در ﻣﺸهﺪ ﺛبﺖ ﮐﺮدە ﮐﻪ بﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی دو
ﻫﻔﺘﻪ بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ی ف
ﻣﻘﺘﺪائ ،رﺋ�ﺲ دادگﺎە
ﻫﻤن ﮔﺰارش
ی
ﻋﺎ� ،اﻋﻼم ﮐﺮدە ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳ�ﺴﺘﻢ ﺟﺪ�ﺪ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ�ﺎن ﻣﻮاد
٢.
ﻣﺨﺪر ﻇﺮف  ۱۵روز بﻌﺪ از بﺎزداﺷﺖ اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
�
ا�� اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در ﻣﻸﻋﺎم بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﮕﺴﺎر
و ﮔﺮدنزدن ی ن
ﻧ� ﮔﺰارش ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ی ن
ﻧ� اﻋﺪام ﻣﺮد ۲۲
ﺳﺎﻟﻪای بﻪ ﻧﺎم ﺣﻤ�ﺪ آﺑﻨﻮس را بﻪ ﺷﯿﻮەی ﮔﺮدن زدن در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۸ﻣﺮداد
 ۱۳۶۹ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﻣﺘهﻢ بﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮد در ﺷهﺮ ﻗﻢ و در ﻣﻸ
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۱۹۹۱ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﺧبﺎر اﻋﺪام ،ﻓﻮر�ﻪی  ،۱۹۹۱ﻗﺎبﻞ ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٦

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﻋﺎم ﮔﺮدن زدە ﺷﺪ .در  ۳۰ﺧﺮداد ی ن
ﻫﻤن ﺳﺎل ﺣﻤ�ﺪ آب ،دا�ﺸﺠﻮی
ت
ﺻﻨﻌی ش��ﻒ ﺗهﺮان� ،ﺲ از
رﺷﺘﻪی ﻣهﻨﺪ� ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺪن دا�ﺸگﺎە
ن
ﺳﺨ� نای در ﺧﻮابگﺎە دا�ﺸگﺎە ،بﻪ اﺗهﺎم ارﺗﺪاد بﺎزداﺷﺖ و در ﻣﺮداد
�ﮏ
 ۶۹در ﮐﻮەﻫﺎی اﻃﺮاف بﺗ��ﺰ یﺗ��ﺎران ﺷﺪ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ی ن
ﻧ� ﻫﯿﭻگﺎە ﻣﺘﻮﻗﻒ �ﺸﺪ .دﺳﺖکﻢ
ض
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در اﯾﻦ ﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ض
ﺑﺮ� اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
۶۰
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ی ن
ﻧ� در ﻣ�ﺎن آﻧهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨن در ﮔﺰ ش
ین
ﻋﻔﻮ ی ن
ار� بﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣهﺮ
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
 ۱۳۷۰ﮔﺰارشﻫﺎی ن
ﻣﺒی ﺑﺮ اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺑ�ﺶ از  ۲۰ﻋﻀﻮ
ی
ﻋﺸ�ەﻫﺎی بﻠ�چ در زاﻫﺪان را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎ� �ﺲ از بﺎزداﺷﺖﺷﺎن
ی
در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل بﻌﺪ ی ن
ﻧ� اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
دﺳﺖکﻢ  ۷۷۵ﺗﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  ۱۳۶۹ﺗﺎ دی .۱۹۹۱) ۱۳۷۰م( اﻋﺪام
ن
ﺷﺪگﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺪام
رﺳ� اﯾﺮان� ،
ا��ﺷﺎن بﻪ دﻟ�ﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی بﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە
ﺑﻮدﻧﺪ �� .از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ف
زی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ اﺗهﺎم ﻓﺤﺸﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ و
١.
�ﮏ ﻣﺮد ی ن
ﻧ� بﻪ اﺗهﺎم ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ از بﺎﻻی ﺻﺨﺮە بﻪ ی ن
پﺎﯾن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ
ض
ت
ﺷ�از
 :۱۳۷۱ﺷﻮرشﻫﺎی ﺧ�ﺎبﺎی و اﻋﺪام ﻣﻌ�ﺿﺎن در ﻣﺸهﺪ و ی
در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز�ﻦ دﻫﻪی  ۷۰روﻧﺪ اﻋﺪامﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎ� بﺎ
ﭼﺸﻤﮕ�ی
دﻫﻪی  ۶۰ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .از �ﮏ ﺳﻮ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺷکﻞ
ی
کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ .بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۲) ۷۱-۱۳۷۰م(
ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺣﺪود  ۳۳۰اﻋﺪام در اﯾﺮان ﺛبﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ
ت
اﻋﺪامﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑ�ﺸ� اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۱۹۹۲ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٧
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ﻋﺎدی و بﻪو�ﮋە ﺟﺮاﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ن
ﺳ�ﺎ� ی ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در اﯾﻦ
ﻧ� ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و دﺳﺖکﻢ ۱۴۰
١ .
ین
ﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎی از اﻋﺪام بﻪ دﻟ�ﻞ ﭘ�ﺸیﻨﻪی
ﻫﻤﭽﻨن ﮔﺰارش ی
ن
ﻣﺬﻫی ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﮔﺮدنزی و ﺷﻼق و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﭘ�ﺶ از اﻋﺪام در اﯾﻦ
ب
٢.
ش
ﺳﺎل ﻣﻨت� دادە اﺳﺖ
ﺗﻐﯿ� د�ﮕﺮ اﻣﺎ در زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮد .اﯾﻦ بﺎر بﻪ ﺟﺎی اﻋﻀﺎ
ی
و ﻫﻮاداران ﮔﺮوەﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ �ﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎم ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ بﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ت
اﻋ�اض بﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎ� دوﻟﺖ در ﻣﺸهﺪ و
ﺷ�از بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن آﻣﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ.
ی
ن
ﺷﻮرش ﻣﺸهﺪ در ﺧﺮداد  ۱۳۷۱در پی ﺗﺨ��ﺐ اﻣﺎ�ﻦ ﻣﺴﮑﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺎﺷ�ﻪای ﻣﺸهﺪ و ت
اﻋ�اض ﻣﺮد� ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ،
ش�وع ﺷﺪ و بﻪ دﻧبﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﭘ�ﺎﻣﺪ اﯾﻦ
اﻋ�اضﻫﺎ بﺎزداﺷﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ت
ت
٣.
ﻣﻌ�ﺿﺎن و اﻋﺪام ﺷﻤﺎری از آﻧهﺎ ﺑﻮد
دﺳﺘﮕ�ﺷﺪگﺎن در
ﺧ� اﻋﺪام ﭼهﺎر ﺗﻦ از
ی
 ۲۰ﺧﺮداد  ۱۳۷۱رادﯾﻮ ﺗهﺮان ،ب
ش
ﻣﻨت� ﮐﺮد.
دﺳﺘﮕ�ﺷﺪگﺎن بﻪ ا�ﺠﺎد وﺣﺸﺖ،
ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺸهﺪ را
ی
ت
آ�ﺶزدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟی و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻣﺘهﻢ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ین
دﺳﺘﮕ�ی اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ی ن
ﻫﻤﭽﻨن از اﻋﺪام
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
دو ﻫﻔﺘﻪ �ﺲ از
ی
ت
ﺧ� دادە اﺳﺖ .بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷ�از ب
ﭼهﺎر ﺗﻦ از ﻣﻌ�ﺿﺎن در ی
ﺷ�از در
ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ در ﺟ��ﺎن ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺟﻤ� از ﺟﺎﻧبﺎزان ي
ي
ﺧ�ﮔﺰاری
ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۳۷۱
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ب
ی
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� در  ۲۰یﺗ� ﻣﺎە  ۱۳۷۱اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼهﺎر ﺗﻦ از اﯾﻦ
ض
�� ،۱۹۹۳ ،ﻗﺎبﻞ د ت
ﻗ��ﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ش
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
ﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان
ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد ،۱۹۹۲ ،ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ
ف
:
 .٣ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ ﺗﺎرا ﻋﺎﻃ� ،ﺷﻮرش ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪە ﻣﺸهﺪ ،ﺧﺮداد  ،۷۱رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ۲۹ ،ﻣﻪ
 ،۲۰۲۰ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٨

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ت
ﻣﻌ�ﺿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ ی ف
ﻧ� بﻪ دﻟ�ﻞ ش�ﮐﺖ در
ت
١.
ﺷ�از بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ
اﻋ�اضﻫﺎی ی
 :۱۳۸۴-۱۳۷۱کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﺮای �ﮏ دورەی  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ
کﺎﻫﺶ آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ ﮐﻪ �ﺲ از پﺎ�ﺎن ﺟﻨﮓ و �کﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻫﺎﺷ�
ف
رﻓﺴﻨﺠﺎی ش�وع ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﺗﺎ پﺎ�ﺎن دورەی اﺻﻼﺣﺎت در اواﺳﻂ دﻫﻪی
 ۸۰اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد و در بﺎزەی ن
زﻣﺎی  ۱۳۷۱ﺗﺎ (۲۰۰۶ -۱۹۹۳) ۱۳۸۴
�
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﻓﻖ بﻪ ﺛبﺖ آﻧهﺎ ﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ف
آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎی ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑن ۴۷
ی
ﺗﺎ  ۱۷۷ﻓﻘﺮە ﺑﻮدە اﺳﺖ.
ت
ﻋﻘ�ﺪی ﻫﯿﭻگﺎە ﻣﺘﻮﻗﻒ �ﺸﺪ اﻣﺎ آﻣﺎر
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ـ
ت
آن در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ بﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺴ�دەی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� در دﻫﻪی
 ۶۰ﻗﺎبﻞ ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﻧﺒﻮد .از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� در دﻫﻪﻫﺎی ۷۰
ئ
و � ۸۰
اﻗﻀﺎئ را در دﺳﺘﻮر کﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺷﻤﺎری
ﺑﺮ� اﻋﺪامﻫﺎی ﻓﺮ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ�ﺶ را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ و دەﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳ�ﺎ� را در
ﺠ�ەای
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻌﺪﻫﺎ بﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧ ی
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺘﻞ ی
ﺳ�ﺎ� ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۳) ۷۲-۱۳۷۱م( ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ اﻋﺪام  ۹۳ﺗﻦ را
ﺛبﺖ ﮐﺮد ۲۰ .ﻓﻌﺎل ﺳ�ﺎ� بﻠ�چ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۷۱
در زﻧﺪان زاﻫﺪان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﻋﺪام ﺷﺪە در
٢.
اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎل بﻌﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۴)۷۳ -۱۳۷۲م( دﺳﺖکﻢ  ۱۳۹اﻋﺪام
از ﺳﻮی ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
اﻋﺪامﺷﺪە در اﯾﻦ ﺳﺎل از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد ،۱۹۹۲ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ
ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۱۹۹۴ ،ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٤٩

در�ﺎرەی اﻋﺪام

 ١ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺶ زن و ﭼﻬﺎر ﻣﺮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨن �ﮏ ت
ین
ﺳﺎری ،ﻫﻤﺪان ،ﻗﻢ ،راﻣﻬﺮﻣﺰ و ﺗﻬﺮان ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
دﺧ�
 ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم و ﺷﯿﻮەی اﻋﺪاﻣﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ�ﺴﺖ در دی ﻣﺎە �ﺎ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎە ) ۱۳۷۲ژاﻧ��ﻪ  (۱۹۹۴در ﺷﻬﺮ ﻗﺰو�ﻦ اﻋﺪام ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﺳﺎل بﻌﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۵) ۷۴ -۱۳۷۳م( ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ از اﺟﺮای
ﺧ� داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۲۰درﺻﺪ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن
 ۵۰اﻋﺪام در اﯾﺮان ب
ﺳ�ﺎ� ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓ�ﺾﷲ ﻣﺨ��ﺎد ،ﻣﺮد  ۷۷ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﯾهﻮد�ﺎن ﺑﻮد �� ،از اﯾﻦ اﻋﺪام ﺷﺪگﺎن ﺑﻮد .او بﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل بﻪ اﺗهﺎم
ﺟﺎﺳﻮ� در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﭘ�ﺶ از اﻋﺪام ﻫﺮ دو ﭼﺸﻤﺶ را از ﺣﺪﻗﻪ درآوردە
٢.
ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۶) ۷۵-۱۳۷۴م( بﺎ رﺷﺪ ﺑ�ﺶ از  ۵۰درﺻﺪی �ﺴبﺖ
بﻪ ﺳﺎل ﻗبﻞ ،دﺳﺖکﻢ  ۱۱۰ز ن
ﻧﺪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﺷ�از ﺳﻨﮕﺴﺎر
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل دو ﻣﺮد و دو زن در اروﻣ�ﻪ و ی
ﺷﺪﻧﺪ و �ﮏ ﻣﺮد درو�ﺶ در ﺷهﺮ ﻫﻤﺪان بﻪ اﺗهﺎم »راەاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺴﺎد«
٣.
بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪ
اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۱۹۹۷) ۷۶-۱۳۷۵م( بﻪ  ۱۴۳اﻋﺪام رﺳ�ﺪ.
ن
ﺑﺮ� از آﻧﻬﺎ در ﻣﻸ ﻋﺎم بﻪ دارآو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖکﻢ ﺳﻪ ﻣﺮد و ﺳﻪ زن
ا�ﺘ� در ﺧﺰرآبﺎد ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ ٤ .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ۱۱۱
در ﻣﺎە ب
ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن را ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۴۰ﺗﻦ از

ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دوﻟی ﺑﺮ �ﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﻣﺴﺘﻤﺮ�� ،ﻮش
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان :ﭘﻨهﺎنکﺎری رﺳ�
ت
� ﮔﺬارد ،۱۹۹۵ ،ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ ی ض
ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧن اﻋﺪامﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ در
اﯾﺮان ،۱۳۷۵ ،ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۱۹۹۷ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .٣ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۱۹۹۸ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .٤ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٥٠

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

آﻧﻬﺎ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ۱۷ ،ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟن�
و  ۴۳ﺗﻦ بﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل ) ۱۹۹۸دی  (۷۷-۱۳۷۶آﻣﺎری از اﻋﺪامﻫﺎ
در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﮑﺮد .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی آن آﻣﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ ﺻﻮرت ت
ﮔﺴ�دە در اﯾﺮان اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد .اﯾﻦ
ین
ﻫﻤﭽﻨن از اﻋﺪام روحﷲ روﺣﺎئن در ﻣﺎە ژوﺋ�ﻪ در ﻣﺸهﺪ بﻪ اﺗهﺎم
ﮔﺰارش
ﺧ�
اﯾﻨﮑﻪ �ﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷ�ﻌﻪ را بﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑهﺎﺋ�ﺖ ﺳﻮق دادە اﺳﺖ ،ب
ن
داد .ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ی ف
روﺣﺎی و
ﻧ� در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ اﻋﺪام روحﷲ
ئ
ﻧﺠ�ەای
»اﻋﺪامﻫﺎی ﻓﺮاﻗﻀﺎئ« روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﮐﻪ بﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ز ی
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل بﻌﺪ ) دی  (۸۴ -۱۳۷۷آﻣﺎر اﻋﺪام بﺎ ﻓﺮاز و �ﺸ�ﺐﻫﺎی
ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺷﺪ�ﺪی بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ﺑﻮد ۱۶۵ :اﻋﺪام در ﺳﺎل ۷۵ ،۱۹۹۹
اﻋﺪام در ﺳﺎل  ۱۳۹ ،۲۰۰۰اﻋﺪام در ﺳﺎل  ۱۱۳ ،۲۰۰۱اﻋﺪام در ﺳﺎل
 ۱۰۸ ،۲۰۰۲اﻋﺪام در ﺳﺎل  ۱۵۹ ،۲۰۰۳اﻋﺪام در ﺳﺎل ۹۴ ،۲۰۰۴
اﻋﺪام در ﺳﺎل .۲۰۰۵
ت
آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ �ﺴبﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗبﻞ کﻤ� ﺷﺪە ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺴتﻨﺪات ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ � ،اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،دﺳﺖکﻢ ﭼهﺎر ﺗﻦ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ۲۳ .ﺗﻦ از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در ﻫﻨگﺎم ارﺗکﺎب ﺟﺮم ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل داﺷتﻨﺪ،
ین
 ۱۰ﻣﺮد بﻪ اﺗهﺎم »ﻟﻮاط« و »ﻟﻮاط بﻪ ﻋﻨﻒ« اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨن در
ن
رﺧﺸﺎی ،ﺗبﻌﻪی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ اﺗهﺎم زﻧﺎ در ﭼهﺎرراە
 ۲۶ﺧﺮداد  ،۱۳۸۰ﮐه�ﻢ
ن
ﺷﻬ��ﺎی زابﻞ )اﺳﺘﺎن ﺳ�ﺴﺘﺎن و بﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( در ﻣﻸ ﻋﺎم ﮔﺮدن زدە ﺷﺪ.
اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳهﺎﻟﻪ رﺟی ،ت
دﺧ�  ۱۶ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺎزﻧﺪار نای ﮐﻪ  ۲۵ﻣﺮداد
ب
 ۱۳۸۳بﻪ اﺗهﺎم زﻧﺎ در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﺷﺪ �� از ﭘﺮ� و ﺻﺪاﺗ��ﻦ
اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﻦ دورە ﺑﻮد .اﯾﻦ ت
دﺧ� ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ در ﻃﻮل �ﮏ ﺳﺎل ﺳﻪ بﺎر
بﻪ ﺟﺮم ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﻦ ش
دﺳﺘﮕ� و ﺷﻼق ﺧﻮردە ﺑﻮد ،در پی ﺷکﺎ�ﺖ
ﻓﺮو�
ی
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ین
دﺳﺘﮕ�ی بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم
ﭼهﺎرﻣن
اﻫﺎ� ﻣﺤﻞ و اﻗﺮار ﻋﻠ�ﻪ ﺧﻮدش در
ی
ف
ﺷﺪ .بﺎ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪی ف
ﻣﺒی ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت روای ﻋﺎﻃﻔﻪ ،اﻗﺮار او ﻋﻠ�ﻪ
ﺧﻮدش در ﮐﻨﺎر »ﻋﻠﻢ ض
ﻗﺎ�« بﻪ ﻋﻨﻮان �� از دﻻ�ﻞ اﺛبﺎت ﺟﺮم پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
دﺳﺘﮕ�ی اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ  ۱۰۵روز �ﺲ از
ی
پﺎ�ﺎن دورەی اﺻﻼﺣﺎت ،ﺷﺪت ت ف
ﮔﺮﻓن دو�ﺎرەی اﻋﺪامﻫﺎ
ﭼﺸﻤﮕ� آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﺎر
از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل .۲۰۰۶) ۱۳۸۴م( اﻓﺰا�ﺶ
ی
د�ﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و از  ۹۴اﻋﺪام در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی . ۲۰۰۵) ۸۴ -۱۳۸۳م(
بﻪ  ۱۷۷اﻋﺪام در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۲۰۰۶) ۸۵-۱۳۸۴م( رﺳ�ﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ،اﻋﺪام دو ﻋﺮب اﻫﻮازی در  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۴بﻪ اﺗهﺎم
تن
داﺷن در بﻤﺐﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۸۴در اﻫﻮاز ،آبﺎدان و دزﻓﻮل
دﺳﺖ
ﺑﻮد ١ .در ﺳﺎلﻫﺎی بﻌﺪ دﺳﺖکﻢ  ۱۸ﻋﺮب اﻫﻮازی د�ﮕﺮ بﻪ ی ن
ﻫﻤن اﺗهﺎم
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ� .ﺴ�ﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﺷﺪ�ﺪ رو� و
داﺷن در اﯾﻦ بﻤﺐﮔﺬاری ت
تن
اﻋ�اف ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪی
ﺟﺴ� بﻪ دﺳﺖ
ﻫﻔﺖﺗﻦ از وکﻼی ﻣﺘهﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪە ﺣﺎ� از رﻋﺎ�ﺖ �ﺸﺪن اﺻﻮل
٢.
دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ
�
اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل ) ۲۰۰۷دی  (۸۶-۱۳۸۵ﺗﻘ��بﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و بﻪ ۳۳۵
اﻋﺪام رﺳ�ﺪ .ﻋﻼوە ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ دو�ﺎرەی اﻋﺪامﻫﺎ ،اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ی ن
ﻧ�
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دو�ﺎرە در دﺳﺘﻮر کﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ دﺳﺖکﻢ ﻫﺸﺖ ﻋﺮب اﻫﻮازی در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و
 ۱۳۸۶اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎری د�ﮕﺮ از آﻧهﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ.

 .١ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ش
ﭼهﺎرﭼﻮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ� :ﮐﻮب اﻗﻠ�ﺖ ﻋﺮب در ﺟﻤهﻮری
��،
ب
اﺳﻼ� اﯾﺮان ۳۱ ،ﻣﺎرس  ،۲۰۱۵ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ت
ﻋﺪاﻟی ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،۱۳۹۴
 .٢ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻋﺮبﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن :دە ﺳﺎل ﻇﻠﻢ و بی
ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن دو�ﺎرە ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖکﻢ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۶ -۸۵اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ در زﻣﺎن ارﺗکﺎب ﺟﺮم ز�ﺮ
از
ف
ن
١.
 ۱۸ﺳﺎل داﺷتﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﺎ�هﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﮐ�ﺎی در  ۱۴یﺗ�  ۱۳۸۶از
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﻧﮕﺮ نای در�ﺎرەی رواج ﻣﺠﺪد ﺷﯿﻮەﻫﺎی
د�ﮕﺮ �ﺸﺎﻧﻪ ی
ﻏ� ن
ا�ﺴﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ داﻣﻦ زد.
ی
�
�
در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  (۲۰۰۸) ۸۷ -۱۳۸۶آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ ﺗﻘ��بﺎ ﻣﺸﺎبﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و دﺳﺖکﻢ  ۳۴۶ﺗﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﻮدک ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
اﻗﺪام ت
ﻣﺜﺒی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ اﻋﺪام
در ﻣﻸ ﻋﺎم از ﺳﻮی رﺋ�ﺲ ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﯾ�ﻪ در دی ﻣﺎە  ۱۳۸۶ﺑﻮد .ﻗﻮەی
یض
ﻫﻤﭽﻨن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣکﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪە،
ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧهﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻫﺴتﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ دار
آو�ﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دو ﻣﺮد در زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﻨﮕﺴﺎر
٢.
ﺷﺪﻧﺪ
اﻗﺪام کﻢﺳﺎبﻘﻪی د�ﮕﺮ ،اﻋﺪام �ﻌﻘﻮب ﻣهﺮﻧهﺎد ،روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر و ﻓﻌﺎل
ن
ﻣﺪی بﻠ�چ ،در  ۱۴ﻣﺮداد  ۱۳۸۷ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی
�ﺲ از اﻧﻘﻼب �ﺴ�ﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ� را اﻋﺪام ﮐﺮدە ﺑﻮد اﻣﺎ اﻋﺪام
�ﮏ ﻓﻌﺎل ف
دﺳﺘﮕ�ی او در �ﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و پﺎﺳﺦ بﺎ
ﻣﺪی در پی
ی
ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤ� ﺳﺎبﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ� .ﻌﻘﻮب ﻣهﺮﻧهﺎد ﻣﺪﯾﺮ �ﮏ
ﻏ� ت
دوﻟی بﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ« ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺳﺎزﻣﺎن ی
یف
ﻫﻤﭽﻨن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ� ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﺘبﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او
��ﺮﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪی اﺻﻼحﻃﻠﺐ »ﻣﺮدمﺳﺎﻻری« در اﺳﺘﺎن ﺳ�ﺴﺘﺎن و
بﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد.

ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۲۰۰۸ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ت
 .٢ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ،۲۰۰۹ ،ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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از ﺳﺎل » ۱۳۸۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان«� ،ﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ف
ث
�� ﮐﻪ در ﻧﺮوژ ﺛبﺖ ﺷﺪە و �� از اﻋﻀﺎی »اﺋﺘﻼف ﺟهﺎئ ﻋﻠ�ﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« اﺳﺖ ،ی ن
ﻧ� ش�وع بﻪ اﻧتﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام
در اﯾﺮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
��ی ﻋﻼوە ﺑﺮ آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎی اﻋﻼم
ﻏ�رﺳ�ای را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ بﻪ ﺗﺄﯾ�ﺪ
ﺷﺪە از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳ� اﯾﺮان ،آﻣﺎرﻫﺎی ی
١.
آﻧهﺎ ﺷﺪە در آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ �ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش »ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان« در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی -۱۳۸۶
 ۸۷ﻫﻔﺖ بﻠ�چ و ﭘﻨﺞ ﻋﺮب اﻫﻮازی بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺪام
ﻫﻔﺖ ﺗﻦ بﻪ دﻟ�ﻞ ارﺗکﺎب ﺟﺮم در دوران ﮐﻮد� ۲۰ ،اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم،
تف
آو�ﺨن ﻓﺮدی ﮐﻪ یﺗ��ﺎرا�ﺶ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﮕﺴﺎر دو ﻣﺮد در
بﻪ دار
ﻫﺎی د�ﮕﺮ از ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﺧﺸﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در اﯾﻦ
ﻣﺸهﺪ ،ﮔﻮﺷﻪ ی
٢.
ﺳﺎل ﺑﻮد
 :۱۳۸۸اﻋﺪام ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﻋﺎب و �ﮐﻮب
ن
ﺧ�ﺎبﺎی ت
در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻫﻤﺰﻣﺎن بﺎ ت
ﮔﺴ�دە بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎب
اﻋ�اضﻫﺎی
ت
ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮری ،آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ ی ف
ﺑ�ﺸ��ﻦ
ﻧ� ﻧﺎ�هﺎن بﺎﻻ رﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام از ﺳﺎل  ۱۳۷۰بﻪ بﻌﺪ ﺑﻮد�ﻢ.
 .١از د�ﺪگﺎە ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
ﻏ� رﺳ� �ﺎ ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی
�� اﯾﺮان اﻋﺪامﻫﺎی ی
ن
ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃ��ﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳ� اﻃﻼعرﺳﺎی �ﺸﺪەاﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃ��ﻖ کﺎﻧﺎلﻫﺎی د�ﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ کﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی د�ﮕﺮ
��ی �ﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان در داﺧﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏ� رﺳ� اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﺪان ض
ﻋﯿی ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ ،وکﻼ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ی
ئ
ﻗﻀﺎئ اﯾﺮان �ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﻦ
ﻏ� رﺳ� بﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺗبﺎط
ر
ا
داﺧﻞ زﻧﺪانﻫﺎ و
ی
�
ث
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ��ی ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﻃ��ﻖ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾ�ﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ درج �ﺷﻮد.
ش
 .٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﻣﻨت� ﺷﺪە در ۲۵
ت
ﻓﻮر�ﻪی  ،۲۰۰۹ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ

٥٤

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ۵۰ � ،روز �ﺲ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت  ۲۲ﺧﺮداد
 ۸۸ﺗﺎ زﻣﺎن ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر ،دﺳﺖکﻢ  ۱۱۵ﻧﻔﺮ
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ  .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﺑﻮد۱۴ :
اﻋﺪام در  ۱۱یﺗ� ۲۰ ،اﻋﺪام در  ۱۳یﺗ� ۲۴ ،اﻋﺪام در  ۱۴ﻣﺮداد  ١و اﻋﺪام
 ۱۳بﻠ�چ در زﻧﺪان زاﻫﺪان در  ۲۳یﺗ� بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻪ بﻠ�چ د�ﮕﺮ ی ف
ﻧ� ﻓﻘﻂ دو روز �ﺲ از اﻧﻔﺠﺎر در ﻣﺴﺠﺪی
در ﺳ�ﺴﺘﺎن و بﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،بﻪ اﺗهﺎم ﻋﻀ��ﺖ در ﮔﺮوە ﺟﻨﺪﷲ اﻋﺪام
ف
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی
�� اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪاد
.۲۰۰۹) ۸۸-۱۳۷۸م( بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ  ۳۱ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۲۷ﻧﻔﺮ از آﻧهﺎ بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ بﻪ ﻋﻀ��ﺖ �ﺎ ﻫﻤکﺎری بﺎ
ﮔﺮوە ﺟﻨﺪﷲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ بﻠ�ﻪ
اﺣکﺎم ﻋﺠﻮﻻﻧﻪی اﻋﺪام ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ﺳ�ﺎ� بﺎر د�ﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻪ
دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ .اﻋﺪام اﺣﺴﺎن ﻓﺘﺎﺣ�ﺎن �� ،از
ی
در اﯾﻦ ﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از دادر� ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ در
دادگﺎە بﺪوی بﻪ دﻟ�ﻞ ﻋﻀ��ﺖ در »ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻠﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن«
یف
ﻗﻮاﻧن و روﻧﺪ
بﻪ  ۱۰ﺳﺎل ﺣبﺲ در ﺗبﻌ�ﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﺮﺳﻮم ،در دادگﺎە ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم و اﻧﺪ� بﻌﺪ بﻪ دار
آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ن
اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻣﻨﺤ� بﻪ بﻠ�چﻫﺎ و ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .آرش رﺣﻤﺎیﭘﻮر و
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋ� ض
زﻣﺎی دو ﻣﺘهﻢ بﻪ ﻋﻀ��ﺖ در »اﻧﺠﻤﻦ پﺎدﺷﺎ� اﯾﺮان«
ﻧ� ﮐﻪ در دادگﺎە ت
ﻣﻌ�ﺿﺎن بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ی
 .١ﻋﻔﻮ ﺑیﻨﺎﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان :رﻗﻢ اﻋﺪامﻫﺎ �ﺲ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت ز�ﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻪی ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮری
بﻪ ﻃﻮر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪەای اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،۲۰۰۹ ،ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٥٥

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ﻫﺸﺘﻢ ﺑهﻤﻦ ﻣﺎە  ۸۸اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ز ف
ﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در ﻓﺮوردﯾﻦ
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ بﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و
 ،۸۸ﻗبﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎبﺎت،
ی
ت
وﻋﺪەﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ آﻧهﺎ را وادار بﻪ اﻋ�اف ﻋﻠ�ﻪ ﺧﻮد در�ﺎرەی
تن
ﺷ�از ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳپﺲ ﺑﺮ
دﺳﺖ
داﺷن در بﻤﺐﮔﺬاری در ﺣﺴیﻨ�ﻪای در ی
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ آﻧهﺎ دادە ﺑﻮدﻧﺪ ،بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺪا�
ﺧﻼف وﻋﺪە ی
ت
١.
ض
ﮐﻪ ﺑ�ﺶ از
ﻫﺮﭼ� اﺧﻄﺎری بﻪ ﻣﻌ�ﺿﺎن ﺑﻮد
ی
ﺻﺪور �ﮏ ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻮاط و �ﮏ ﺣکﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر بﻪ اﺗهﺎم
زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ﮔﻮﺷﻪای د�ﮕﺮ از اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺑﻮد .اﺟﺮای ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪی
ﺣکﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر و� آزاد در  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۷در زﻧﺪان ﻻ�ﺎن رﺷﺖ ی ن
ﻧ�
�
ت
ن
ﭼﻨن اﺣکﺎ� ،ﺣی بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ و بﻪ دور
ﺗﺄﯾ�ﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ی
از ﭼﺸﻢ و ت
ش
اﻋ�اض ﻣﺮدم و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ��� ،ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،از ﺳﺎل  ۱۳۸۷بﻪ بﻌﺪ ﮔﺰ ش
ار� از اﺟﺮای ﺣکﻢ
ن
آﺷت�ﺎی ﺗﺎ
ﺳﻨﮕﺴﺎر در اﯾﺮان ﺛبﺖ �ﺸﺪە اﺳﺖ .در یﺗ�ﻣﺎە  ۱۳۸۹ﺳﮑﯿﻨﻪ
آﺳﺘﺎﻧﻪی اﺟﺮای ﺣکﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﭘ�ﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ ت
اﻋ�اضﻫﺎی داﺧ� و
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺣکﻢ ﺷﺪ .ﻋﻔﻮ ی ف
ین
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در آذر ﻣﺎە ﺳﺎل
 ۱۳۸۹اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� در ﺳﺎل
 ۱۳۵۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۷ﺗﻦ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ بﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ت
ﺑ�ﺸ� ﺑﻮدن آﻣﺎر واﻗ� ﺳﻨﮕﺴﺎر در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ز�ﺮا ﻋﻔﻮ
اﺣﺘﻤﺎل
ین
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۷ﺗﺎ  ،۱۳۶۳ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ آﻣﺎر
٢.
ﺳﻨﮕﺴﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎ� را ﺛبﺖ ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل ) ۲۰۰۹دی  -۱۳۸۷دی  (۱۳۸۸اﻋﺪام
ﺑ�ﺶ از  ۳۸۸ﺗﻦ را در اﯾﺮان ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ ٣ .آﻣﺎر د�ﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
� .١ﮏ روا�ﺖ ﻣﺴتﻨﺪ از دو اﻋﺪام و ت
ش
ﻧﻤﺎ�� ،ﺻﺪای آﻟﻤﺎن ۵ ،اوت ،۲۰۱۹
اﻋ�اﻓﺎت
ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٢ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان ،اﻋﺪام بﻪ وﺳ�ﻠﻪی ﺳﻨﮕﺴﺎر ،آذر .۱۳۸۹
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام ،۲۰۱۰ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .٣ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٥٦

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﻏ�رﺳ� ﻣﻨت ش��ﺸﺪە از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ی ن
ﺣﻘﻮق ش
ﻧ� در
��ی ﮐﻪ آﻣﺎر ی
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑ�ﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان �ﮔ��ﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖکﻢ  ۴۰۲ﺗﻦ اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ  ١و ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑ�ﺶ از  ۷۰۰اﻋﺪام را
در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺛبﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،دﺳﺖکﻢ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در زﻣﺎن
ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ .دﻻرا دار بای و ﺑهﻨﻮد ﺷﺠﺎ� دو ﺗﻦ از اﯾﻦ
ﮐﻮدکﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪرﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� و
اﻧﻌکﺎس ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﭘﺮوﻧﺪەﺷﺎن ،بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای
روﺳیای ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﭘﻨﺞ روزەاش را بﻪ
ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام ﺳه�ﻼ ﻗﺪﯾﺮی ،زن
پ
ض
ض
ﺟﺎی ﻧﺮﺳ�ﺪ.
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪە ﺑﻮد و وﺿﻌ�ﺖ روای ﻣﺘﻌﺎد� ﻧﺪاﺷﺖ ،یﻧ� بﻪ ی
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ پﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳه�ﻼ بﺎ اﻋﻼم رﺿﺎ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﻋﺪام �ﺸﺪن او ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻗﻀﺎت ﭘﺮوﻧﺪە ﺣکﻢ بﻪ اﺟﺮای اﻋﺪام دادﻧﺪ.
 :۱۳۸۹اداﻣﻪی ﺳ�ﺎﺳﺖ اﻋﺪام
ﮐﻨ�ل ت
اﺳﺘﻔﺎدە از ﺣ��ﻪی اﻋﺪام ﺑﺮای ت
اﻋ�اضﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ی ن
ﻧ� اداﻣﻪ
ﭘ�ﺪا ﮐﺮد و آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺑ�ﺶ از  ۵۰۰ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی رﺳ� ﮐﻪ
در ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﻫﻢ بﻪ آن اﺷﺎرە ﺷﺪە ﺣﺎ� از  ۲۵۲اﻋﺪام در
ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  .۲۰۱۰) ۸۹-۱۳۸۸م( اﺳﺖ� .
ا�� اﯾﻦ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎن
ین
ﻫﻤﭽﻨن بﻪ ۳۰۰
بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش
اﻋﺪام د�ﮕﺮ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺷﺎرە �ﺷﻮد ﮐﻪ بﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ و در ﮔﺮوەﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤ� در زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد ﻣﺸﻬﺪ
٢.
اﺟﺮا ﺷﺪە اﺳﺖ
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
دﺳ�� در
اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،۲۰۱۱ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .٢ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٥٧

در�ﺎرەی اﻋﺪام

اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻫﻢزﻣﺎن
بﺎ ﺗﻐﯿ�ات ﻗﺎﻧﻮن ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﺷﺪت �ﺎﻓﺖ� .
ا�� اﯾﻦ
ی
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ ﻣﺮگ از بﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻏﻠﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪگﺎن
ﻓﻘ� و ﻣﺤﺮوم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎرس ی ن
�ﺸن ،اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ﺧﺮدەپﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮاد ی
ﻗﻮ� ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و ﻗﺎﻧﻮن بﺎ ﺗبﻌ�ﺾ رو�ﺮو ﻫﺴتﻨﺪ و اﺗبﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎی
د�ﮕﺮی ﮐﻪ از وﺿﻌ�ﺖ ﺧﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧ�ﺴتﻨﺪ ،بﻪو�ﮋە
اﻓﻐﺎنﻫﺎ.
بﻠ�چﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻋﻀ��ﺖ در ﮔﺮوە ﺟﻨﺪﷲ و ﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻫﻤکﺎری
بﺎ ﭘﮋا� ی ن
ﻧ� ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺳ�ﺎ�
ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖکﻢ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در دی ﻣﺎە  ۱۳۸۹بﻪ اﺗﻬﺎم ﻋﻀ��ﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷ��ﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻮ� ،ﻋ� ﺣ�ﺪر�ﺎن ،ﻓﺮﻫﺎد وﮐ�� و ﻓﺮزاد کﻤﺎﻧﮕﺮ ﭼهﺎر
ی
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اردﯾﺒهﺸﺖ  ۱۳۸۹اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺴﺪﻫﺎی
آﻧهﺎ ﻫﯿﭻگﺎە بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ�ﺸﺎن ﺗﺤ��ﻞ دادە �ﺸﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
آﻧهﺎ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻋﻼم �ﺸﺪە اﺳﺖ� .ﮏ ﻧهﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﭼهﺎر ﻓﻌﺎل ﮐﺮد را ﻧﺎپﺪ�ﺪﺷﺪگﺎن ﻗهﺮی ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن �ﻧﻮﺷﺖ آﻧهﺎ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼهﺎر
ن
اﺧ� ﻧ�ﺴتﻨﺪ .ﺟﺴﺪ
زﻧﺪای ﮐﺮد ،ﺗﻨهﺎ ﻧﺎپﺪ�ﺪﺷﺪگﺎن ﻗهﺮی در ﭼهﺎر دﻫﻪی ی
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در دﻫﻪی  ،۶۰بﻪو�ﮋە در ﺳﺎل  ،۶۷ﻫﯿﭻگﺎە بﻪ
ﻫﺰاران
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ�ﺸﺎن ﺗﺤ��ﻞ دادە �ﺸﺪ و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ �ﺴ�ﺎری از آﻧهﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺧ� ی ن
ﻧ� �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﺮد
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ین
ﻫﻤن ﺷﯿﻮە اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ و �ﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ
و ﻋﺮب بﻪ
١.
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی آﻧهﺎ اﻃﻼ� از ﻣﺤﻞ دﻓﻦﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ
�
 .١ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭼهﺎر ﻓﻌﺎل ﮐﺮد را بﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎپﺪ�ﺪﺷﺪەی ﻗهﺮی« بﻪ
رﺳﻤ�ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،۱۳۹۸/۵/۲۴ ،ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺷ��ﻦ ﻋبﺎدی و ﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق � ش�،
بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ی
ن
در دی و ﺑهﻤﻦ  ۱۳۸۹دﺳﺖکﻢ ﻫﺸﺖ زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ
ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات �ﺎ ارﺗبﺎط بﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
زﻫﺮا ﺑهﺮا� ،ﮐﻪ در ﺟ��ﺎن ت
اﻋ�اﺿﺎت بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت بﺎزداﺷﺖ و
ﺳپﺲ ﻣﺘهﻢ بﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪە ﺑﻮد در ﻧهﻢ ﺑهﻤﻦ  ۱۳۸۹اﻋﺪام
ﺷﺪ.
آﻗﺎی ،دو ﺗﻦ د�ﮕﺮ از بﺎزداﺷﺖﺷﺪگﺎن
ﺟﻌﻔﺮ کﺎﻇ� و ﻣﺤﻤﺪ ﻋ� ﺣﺎج ی
ت
ن
اﻋ�اﺿﺎت �ﺲ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت  ،۱۳۸۸یﻧ� در ﭼهﺎرم ﺑهﻤﻦ  ۱۳۸۹بﻪ اﺗهﺎم
ﻣﺤﺎر�ﻪ از ﻃ��ﻖ رابﻄﻪ بﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪای
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�� ،ﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﻫﻮاز ادﻋﺎی
ی
ﮐﺮدە ﺑﻮد در ﺑهﻤﻦ ﻣﺎە ی ن
ﻫﻤن ﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪ.
دﻫﻪی  :۹۰بﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪی ﺳ�ﺎﺳﺖ اﻋﺪام
بﻪرﻏﻢ �ﮐﻮب و ﻣهﺎر ت
ین
ﻣﺎﺷن
اﻋ�اﺿﺎت ﻣﺮد� بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت ،۸۸
اﻋﺪام ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی �
ض
ﻓﺮو�ﺸﺴن ت
ﺧ�ﺎبﺎی ،از اﻋﺪام ی ض
تف
ﺑن ﭼهﺎر ﺗﺎ
اﻋ�اﺿﺎت
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل �ﺲ از
ﺧ� دادﻧﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی ۲۰۱۱) ۱۳۹۶-۱۳۸۹
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ در اﯾﺮان ب
ﺗﺎ  (۲۰۱۷ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ  ۴۰۶۷اﻋﺪام ،ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ  ۵۰۱۵اﻋﺪام و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان  ۴۷۱۵اﻋﺪام را در اﯾﺮان ﺛبﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ .اوج اﯾﻦ
اﻋﺪامﻫﺎ در ﺳﺎل ) ۲۰۱۵دی  (۹۴-۱۳۳ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺣﺪود
�ﮏ ﻫﺰار ﻓﻘﺮە در ﺳﺎل رﺳ�ﺪ.
ن
ت
ﺑ�ﺸ�
ﻧﺎ�هﺎی ﻧﺒﻮد و ﺳﺎل بﻪ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد آﻧهﺎ
اﻓﺰا�ﺶ اﻋﺪامﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ
ن
�ﺷﺪ .اﻣﺎ ن
ﺗﻐﯿ�ات ﻧﺎ�هﺎی از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد �� .از آﻧهﺎ
ﺑﺮ� ی
اﻓﺰا�ﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم در ﺳﺎل � (۹۰-۱۳۸۹) ۲۰۱۱ﺴبﺖ
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

بﻪ ﺳﺎل ﻗبﻞ ﺑﻮد .در دی ﻣﺎە  ۱۳۹۰ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﺮان در �ﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۵ﻧﻔﺮ را در ﻣﻸ ﻋﺎم اﻋﺪام ﮐﺮدە اﺳﺖ.
اﯾﻦ بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم در  ۱۰ﺳﺎل ﭘ�ﺶ از آن ﺑﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ
اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ی ن
ﺑن  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم
ﮔﺰارش ﺷﺪە اﺳﺖ .در دی ﻣﺎە � ۱۳۹۱ﮏ ﻣﺮد را در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗبﺎل
بن
ﺳ�وار بﻪ دار زدﻧﺪ.
ً
در اﻋﺪامﻫﺎی در ﻣﻸ ﻋﺎ� ﮐﻪ ﺗﺎ بﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد ،ﻣﻌﻤﻮ� از ﭼﻨﺪ روز
ت
ﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﺷهﺮ زﻣﺎن و ﻣکﺎن آن را اﻋﻼم
ﻗبﻞ از اﻋﺪام بﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳ� ی
�ﮐﻨﻨﺪ .ﭼ��ﻪﻫﺎی دار در وﺳﻂ ﺷهﺮ ﺑ��ﺎ �ﺷﻮد و گﺎە ت
ﺣی از ﭘﻨﺠﺮە و
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە از
�ﺸﺖبﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ �ﺗﻮان اﻋﺪام را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد .ﻋﮑﺲﻫﺎی
اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﺣﺎ� از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ بﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام
�ا�ﺴتﻨﺪ و گﺎە ﮐﻮدکﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ی ن
ﻧ� در ﻣ�ﺎن ﺟﻤﻌ�ﺖ ﻫﺴتﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳ�
�ﮏ ی
ﺗﻐﯿ� د�ﮕﺮ اﻓﺰا�ﺶ آﻣﺎر اﻋﺪام ی
ف
و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧ�ﺷﺪ و ﻣﺨ� ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ �ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ش
�� ﻫﻤﻮارە ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ت
�
اﻋﺪام ی
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ بﻪ ﺛبﺖ و ﮔﺰارشﺷﺎن �ﺷﻮﻧﺪ کﻤ� از آﻣﺎر واﻗ �
اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ بﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،اﯾﻦ
ف
ﻣﺨ�کﺎری از ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،روﻧﺪی ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۸۹ی ن
ﻧ�
اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮا�ﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸دﺳﺖکﻢ ۲۶۰
اﻋﺪام اﻋﻼم�ﺸﺪە �ﺎ ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ را در  ۱۵زﻧﺪان اﯾﺮان ﺛبﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوە ﺑﺮ
اﯾﻦ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از  ۱۳۰اﻋﺪام ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪی د�ﮕﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪە ﮐﻪ بﻪ
دﻟ�ﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ف
کﺎ� آﻧهﺎ را در آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪاﻣﺶ ﻟﺤﺎظ
ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻋﺪامﻫﺎی ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱بﻪ
 ۲۴۰اﻋﺪام رﺳ�ﺪ و �
ا�� آﻧهﺎ ی ن
ﻧ� ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﻮدﻧﺪ.
٦٠

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ش
ﻣﻨت� �ﺷﺪ ﻧﺎم و
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳ�
ﻣﺸﺨﺼﺎت �
ا�� ﮐﺴﺎئن ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺪام
�ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳ� اﻋﻼم ﻧ�ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ بﻪ دﺳﺖ
١.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ �رﺳ�ﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺑﻮد
ت
ت
ﻋﻘ�ﺪی ﮐﻪ �ﺲ از اﻋ�اض بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� –
ن
از � ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۰یﻧ� اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮوە ﻫﺪف اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﻗبﻞ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت ،ﻗﻮﻣ�ﺖ ی
ﮐﻪ بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼهﺎر ﻋﺮب اﻫﻮازی ،ﺷﺶ
ن
ﮐﺮد ن
زﻧﺪای بﻠ�چ ﮐﻪ در ﺧﺮداد و دی  ۱۳۹۱بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ
ﺳی و ﭘﻨﺞ
٢.
ﺷﺪﻧﺪ
ن
پﺎﯾن ﻧﮕﻪ �دارﻧﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ در ﺣﻮا� اﻧﺘﺨﺎبﺎت ،آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ را ی
�ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺳ�ﺎ� -اﺟﺘﻤﺎ� ﮐﺸﻮر را بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ آرای ﻣﺮدم
�ﺴی بﺎز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی  ۹۲-۱۳۹۱آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ
بﻪ ﻃﻮر ب
٣.
در اﯾﺮان بﻪ �ﮏبﺎرە بﺎﻻ رﻓﺖ و بﻪ ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ بﻪ ﮔﺰارش
�� اﯾﺮان ۴۵۸ ،اﻋﺪام ن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�ﻌی  ۶۸درﺻﺪ از کﻞ اﻋﺪامﻫﺎی
اﯾﻦ ﺳﺎل ،در ﻣﺎەﻫﺎی بﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮری ،بﻪو�ﮋە در
آﺧ��ﻦ روزﻫﺎی دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،اﺟﺮا ﺷﺪ� ٤ .ﺲ از روی کﺎر آﻣﺪن
ن
روﺣﺎی ی ن
ﻧ� بﻪرﻏﻢ ﺧﻮش ن
ﺑﯿی �ﺴبﺖ بﻪ ﺑهﺒﻮد وﺿﻌ�ﺖ ﺣﻘﻮق
دوﻟﺖ
 .١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام در اﯾﺮان -دﺳﺖکﻢ  ۶۷۶اﻋﺪام در
ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣ�ﻼدی ،ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان ﺳﺎل ،۲۰۱۲ﻗﺎبﻞ
ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ف
 .٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪە از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳ� اﯾﺮان آﻣﺎر
اﻋﺪامﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳را  ۳۶۹ﻣﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ﺗﻮا�ﺴﺖ ۶۸۷
اﻋﺪام را در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺛبﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ  ۷۷۰اﻋﺪام را ﮔﺰارش ﮐﺮد.
 .٤ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام در اﻳﺮان  -ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣ�ﻼدی ،ﻗﺎبﻞ
ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
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ش
�� ،آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ .در دی ﻣﺎە  ۱۳۹۳ﺗﻌﺪاد اﻋﺪامﻫﺎی
�ﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی ی ن
ﺑن  ۷۴۳ﺗﺎ ۹۶۸
�
ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی .۲۰۱۵) ۹۴-۱۳۹۳م( ﺗﻘ��بﺎ ﺗﻤﺎ�
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
ﻣﻌﺘ� آﻣﺎری در ﺣﺪود �ﮏﻫﺰار اﻋﺪام را
��ی
ب
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ .ن
�ﻌی بﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ اﻋﺪام.
�
ت
رو�ﻪی ﺣﺎ�ﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻘ���ﺎ ﺛﺎبﺖ ﺑﻮد:
ﯾ�ﺸ� اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﻣﺘهﻢ
بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮدﻧﺪ� .ﺲ از آن اﻋﺪام و ﻗﺼﺎص بﻪ دﻟ�ﻞ ﻗﺘﻞ در
رﺗبﻪی دوم ﻗﺮار داﺷﺖ و آﻣﺎرش ی ن
ﻧ� ﻣﺪام بﺎﻻﺗﺮ �رﻓﺖ .ﻋﻼوە ﺑﺮ آن،
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد ،بﻠ�چ و ﻋﺮب بﻪ اﺗهﺎم ﻣﺤﺎر�ﻪ اﻋﺪام
گ
�ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﺗهﺎم ﻋﻀ��ﺖ �ﺎ وا�ﺴﺘ� اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن
بﻪ ﮔﺮوەﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و گﺎە ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان بﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ی ن
ﺑن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۳
گ
ت
ﻋﻘ�ﺪی اﻋﺪام
دﺳﺖکﻢ  ۶۰ﻧﻔﺮ بﻪ دﻟ�ﻞ وا�ﺴﺘ�ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و
ﺷﺪەاﻧﺪ� ،ﮔ��ﺪ ﮐﻪ » در �ﺴـ�ﺎری از آﻧﻬـﺎ ﻫ�ـﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺒﻨـﯽ بـﺮ ارﺗبـﺎط
ن
ﻣﺠﺮﻣـﺎن بـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ی ن
ﺷﻌبﺎی و
آﻣ� اﺣ ـﺮاز �ﺸــﺪ ١ «.اﻋﺪام ﻫﺎدی
ﻫﺎدی راﺷﺪی ،دو ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﻌﺎل ف
ﻣﺪی ﻫ��ﺖﻃﻠﺐ ﻋﺮب اﻫﻮازی ،در
٢.
ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۲ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮد
ش
کﺎﻫ� ﺑ�ﺶ از  ۴۰درﺻﺪی �ﺴبﺖ
آﻣﺎر اﻋﺪام در دی ﻣﺎە ﺳﺎل  ۱۳۹۵بﺎ
بﻪ ﺳﺎل ﻗبﻞ ۵۶۷ ،ﻓﻘﺮە ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﺳﺎل بﻌﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر بﻪ ۵۰۷
اﻋﺪام رﺳ�ﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،بﻌﺪ از ی ن
ﭼن ﮐﻪ آﻣﺎر اﻋﺪاﻣﺶ ﺟﺰو ا�ار
ت
ﺣﮑﻮﻣی اﺳﺖ و ﮔﺰارش ﻧ�ﺷﻮد ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام در
ﺗﻨهﺎئ ﻣﺴﺌﻮل ﺑ�ﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از اﻋﺪامﻫﺎ در دﻧ�ﺎ
ﺟهﺎن را داﺷﺖ و بﻪ ی
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
دﺳ�� در
اﯾﻨﺠﺎ.
ن
ن
 .٢ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﻫﺎدی راﺷﺪی و ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻌبﺎی ،دو زﻧﺪای ﻋﺮب اﻫﻮازی اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ ۹ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۲ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.

٦٢

ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺑﻮد .اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ﻫﻢ بﻪرﻏﻢ کﺎﻫﺶ �ﺲ از  ۱۰ﺳﺎل ،بﻪ ﺑ�ﺶ از ۳۰
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮان و ﮐﺮە ﺷﻤﺎ� ﺗﻨهﺎ
ی
 (۹۵-۱۳۹۴) ۲۰۱۶در ﻣﻸ ﻋﺎم اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل -۱۳۹۵) ۲۰۱۷
 (۹۶اﯾﺮان ﺗﻨهﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ ﻣﺮگ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺻﺪﻫﺎ
١.
ﺗﻦ اﻋﺪام �ﮐﺮد
ﺗﻐﯿ�ات ﻗﺎﻧﻮن ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در پﺎ�ﺎن زﻣﺴﺘﺎن
بﺎ اﺟﺮ یای ﺷﺪن ی
 ٢ ۱۳۹۶آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان  ۵۰درﺻﺪ کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی دی
.۲۰۱۸) ۹۷-۱۳۹۶م( دﺳﺖکﻢ  ۲۵۳اﻋﺪام از ﺳﻮی ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ﺛبﺖ
ﺷﺪ .آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎی در ﻣﻸ ﻋﺎم ی ن
ﻧ� بﻪ  ۱۳ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ و در �ﮏ
رﻗﻢ کﻢﺳﺎبﻘﻪ ﻓﻘﻂ  ۲۵ﻧﻔﺮ در رابﻄﻪ بﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ت
بﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� – ﻋﻘ�ﺪی بﺎ ﻫﻤﺎن
ین
ﭘ�ﺸن اداﻣﻪ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻫﻔﺖ ﻣﺘه� ﮐﻪ در زﻣﺎن
�ﻋﺖ
ارﺗکﺎب ﺟﺮم ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل داﺷتﻨﺪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﺮان ﺗﻨهﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻗﺪام بﻪ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﮐﺮد .ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼت ،از دراو�ﺶ ﮔﻨﺎبﺎدی ،زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی ،ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮادی و ر ی ن
اﻣن
اﻋ�اضﻫﺎی ت
ﻧ� بﻪرﻏﻢ ت
ﺣﺴن ﭘﻨﺎ� ،از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد ،ی ف
یف
ﮔﺴ�دەی داﺧ� و
ین
ﺑناﻟﻤﻠ� ،بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ی ف
ین
ﻫﺎی از
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
ﻫﻤﭽﻨن ﮔﺰارش ی
ﺻﺪور ﺣکﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺮای دو زن بﻪ اﺗهﺎم زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨﺪ.
ن
ﺟﻬﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ و
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش
ن
ت
ﮔﺰارش ﺟﻬﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﻧﻮاﻣ�  ۲۰۱۷اﺻﻼح ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﺳﻘﻒ ی ف
ﻣ�ان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری را ﮐﻪ
 .٢اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در
ب
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺷﺪ اﻓﺰا�ﺶ داد .اﯾﻦ اﺻﻼﺣ�ﻪ ﻋﻄﻒ بﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ �ﺷﻮد و بﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ اﻣکﺎن �دﻫﺪ
ف
بﺎز�ﯿئ ﺣکﻢ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻣﺠﺎزات درﺧﻮاﺳﺖ
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اﺧ� بﻪ ﺻﻒ اﻋﺪاﻣ�ﺎن اﺿﺎﻓﻪ
دﺳﺘﻪی ﺟﺪ�ﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ف
ﮐﺴﺎی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺪ و اﺧﻼلﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻧﺪە
ﺷﺪەاﻧﺪ،
�ﺷﻮﻧﺪ و بﺎ اﺗهﺎم اﻓﺴﺎد ف�اﻻرض اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸یﻧ�ن
دﺳﺖکﻢ ﺳﻪ ﺗﻦ از  ۱۴ﻧﻔﺮی ﮐﻪ بﻪ اﺗهﺎم اﻓﺴﺎد ف�اﻻرض اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ،
١.
ﻣﺘهﻢ بﻪ اﺧﻼل در بﺎزار ارز و ﻃﻼ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺴ� کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎ
در دی .۲۰۱۹) ۹۸-۱۳۹۷م( اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ی
ﭘ�ﺶ رﻓﺖ وﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ دﺳﺖکﻢ  ۲۵۱اﻋﺪام را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺛبﺖ
ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام در ﺟهﺎن را �ﺲ از ی ن
ﭼن
٢.
داﺷﺖ
ش
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق �� اﯾﺮان ،ﻫﻢزﻣﺎن بﺎ کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎی
ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﻪ  ۱۱درﺻﺪ از کﻞ اﻋﺪامﻫﺎ ۸۰ ،درﺻﺪ از
اﻋﺪامﻫﺎ )دﺳﺖکﻢ  ۲۲۵ﺗﻦ( بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗهﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻮدە اﺳﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۳۷۴ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن بﺨﺸ�ﺪە ﺷﺪﻧﺪ و از ﭼ��ﻪی دار ﻧﺠﺎت
٣.
ﭘ�ﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۱۳اﻋﺪام در ﻣﻸﻋﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ
ت
ﻋﻘ�ﺪی کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی
اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� –
دی  ۱۳۹۷ﺗﺎ دی  ۱۳۹۸دو ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و ﭼﻬﺎر
٤.
ﺗﻦ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ در ﮐﻮد� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ

ن
ﺟهﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش
 .٢ﺑن�ﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹دﺳﺖکﻢ  ۲۱۸اﻋﺪام و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان دﺳﺖکﻢ
 ۲۸۰اﻋﺪام را ﺛبﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ.
ت
 .٣ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻗﺎبﻞ دﺳ�� در
اﯾﻨﺠﺎ.
ن
ﺟﻬﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻗﺎبﻞ ت
ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
 .٤ﻋﻔﻮ یﺑناﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺰارش
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ن
بﺎیﻫﺎ ﺗﺎ دار زدن ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری
اﻋﺪام در اﯾﺮان :از ﺷﻤﻊآﺟ ین ﮐﺮدن ب

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻋﻔﻮ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﺮان ﻫﻤﻮارە
ﮐﺸﻮرﻫﺎی
بﺎﻻﺗ��ﻦ آﻣﺎر اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﺑﺰﻫکﺎر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ� .ﺴ�ﺎری از
ی
ﮐﻪ آﻣﺎر اﻋﺪام بﺎﻻی داﺷتﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ �ﻤﻦ ،ی ن
ﭼن و ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە
ی
ن
اﺧ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ در ز�ﺮ ۱۸
آﻣ��کﺎ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ی
گ
١.
ﺳﺎﻟ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم �ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﺮان ﮐﻮدکﺎن ﺑﺰﻫکﺎر ز�ﺮ ۱۸
ﺳﺎل اﻋﺪام ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ بﺎزداﺷﺖ و بﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮﻧﺪ و �ﺲ
گ
از رﺳ�ﺪن بﻪ  ۱۸ﺳﺎﻟ� ﺣکﻢ اﻋﺪامﺷﺎن اﺟﺮا �ﺷﻮد.
بﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺳﺖکﻢ  ۱۴۹ﮐﻮدک
ﺑﺰﻫکﺎر در  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ  ۹۹ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان بﻪ
دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ .بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۶درﺻﺪ
از ﮐﻮدکﺎن اﻋﺪام ﺷﺪە در ﺟﻬﺎن را بﻪ بﺎﻻی ﭼ��ﻪی دار ﻓﺮﺳﺘﺎدە اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ� ن
ین
ﻣﺒی ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
اﺧ� در
ﺗﻐﯿ�ات ی
بﻪرﻏﻢ ی
ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﻮدکﺎن ،اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪود
و ﻗﺼﺎص ﻧ�ﺷﻮد و ﮐﻮدکﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋ� ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ،
ﺗﺠﺎوز و ﻟﻮاط اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ.
ش
اﻣ�ی ﻣﻘﺪم ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق �� اﯾﺮان ،اﯾﺮان
بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺤﻤﻮد ی
در  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرگﺗ��ﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮی اﻋﺪام »ﮐﻮدکﺎن ﻣﺠﺮم«
ﺑﻮدە اﺳﺖ و در ﺣﺎل ض
ﺣﺎ� ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام
٢.
ﮐﻮدکﺎن ﻣﺠﺮم را ﺻﺎدر و اﺟﺮا �ﮐﻨﺪ
آﻣﺎر اﻋﺪامﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻫﻨﻮز اﻋﻼم �ﺸﺪە اﺳﺖ .از �ﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﻈﺎر �رود
ﮐﻪ در اداﻣﻪی ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧ� و ی ف
ﺑناﻟﻤﻠ� در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ،ﺷﺎﻫﺪ

ﺑناﻟﻤﻠﻞ ،اﯾﺮان ،آﺧ��ﻦ اﻋﺪامﮐﻨﻨﺪەی ﮐﻮدکﺎن ،۲۰۰۷ ،ﻗﺎبﻞ ت
 .١ﻋﻔﻮ ی ف
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ن
 .٢روز ﺟهﺎی ﻣبﺎرزە بﺎ اﻋﺪام؛ آ�ﺎ اﯾﺮان اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� را اﻓﺰا�ﺶ دادە اﺳﺖ؟ ،ﯾﻮرو
ﻧﯿﻮز ۱۰ ،ا�ﺘ�  ،۲۰۲۰ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� در اﯾﻨﺠﺎ.
ب

٦٥

در�ﺎرەی اﻋﺪام

کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎ بﺎﺷ�ﻢ و از ﺳﻮی د�ﮕﺮ اﻋﺪام ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪگﺎن در
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی ن
آﻣ� بﻪ ﻧﮕﺮ نای از دور ﺟﺪ�ﺪ اﻋﺪامﻫﺎ داﻣﻦ �زﻧﺪ.
در ﻣﺎەﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری ،از بﺎزداﺷﺖﺷﺪگﺎن ت
اﻋ�اﺿﺎت ﺳﺎل ۹۷
ﻣﺼﻄ� ﺻﺎﻟ� ،از ت
ض
ﻣﻌ�ﺿﺎن دی ﻣﺎە  ،۱۳۹۶در اﺻﻔﻬﺎن
ﺷ�از ،و
در ی
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و �داﻧ�ﻢ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری د�ﮕﺮ ﻫﻢ بﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام در زﻧﺪانﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� بﻪ � �ﺑﺮﻧﺪ.
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ﭼﺮا بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒام
ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣ�ﺪری
ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی دارد .ﭼﺮا بﺎ�ﺪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﭼﺮا
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ی
ت
ﻏ� اﺧﻼ� اﺳﺖ و ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
اﻋﺪام ﻋﻤ� ﺗﻮﺟ�ﻪﻧﺎپﺬﯾﺮ و ی
ﭼﻪ ﮐ� و بﺎ ﭼﻪ ﺟﺮ� ﺷﻮد ﭼﺮا بﺎ�ﺪ بﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد؟
ﭼﺮا ﮐ� ﮐﻪ ﻧگﺎە اﺻﻮ� بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد بﺎ اﻋﺪام بﻪ ﻫﺮ ﺷکﻞ و بﻪ ﻫﺮ
ﺟﺮم و اﺗﻬﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴت�ﺪ؟
ت
ﻋﻤ�� بﺎ ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و بﺎورﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﻦ ،ﻫﻤ�ﺸﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ن
ز�ﺴﺘﻪام دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ی ن
ﻧ� ی ن
ﻫﻤنﻃﻮر اﺳﺖ :ﺗﺎزە ﻧﻮﺟﻮای را �ﺸﺖ �
�ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ بﺎ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،بﺎ آن ﻋﻄﺶ ﺳﻮدازدەی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ن
تن
آرﻣﺎی و ا�ﺪەآل .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎﺧن �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺗﻐﯿ�ات اﺳﺎ� و
ﺑﺮای ی
ین
اوﻟن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی �ﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳ�ﺎ� ﻧ��ﺎ ،ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ت
ن
ﺑﻦ ت
ا�ﺴﺎی ﺑ�ﺎبﺪ و �
ﻣﺴ�ی
�ﺴی اﺧﻼ� ﺳﺎﺧﺖ؛ ﻧﮕﺬاﺷﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ی
ﮐﻨﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮم ﺳبﺐﺳﺎز اﺻ� اﯾﻦ ﺑﻦ�ﺴﺖ ﻣ�ج اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻣ�ج
ش
ﮐ� ﻟﺠﺎمﮔﺴ�ﺨﺘﻪای ﮐﻪ بﻪ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب بﻪ راە اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎم �
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تن
ﺑﺮداﺷن
ﻫﺎی ﮐﻪ از وا�ﺴﺘگﺎن رژ�ﻢ ﺳﺎﺑﻖ ش�وع ﺷﺪ ،بﺎ دور
ﻫﻤﺎن ﻣ�ج اﻋﺪام ی
ﺗﻌﺼﺐ ،بﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی ﻗﻮ� و ن
دﯾی و  ...دﺳﺖ زد و بﻌﺪ بﺎ
ا�ﺴﺪاد ﺳ�ﺎ� ﺳﺎل ،۶۰بﻪ اﻋﺪامﻫﺎی ﮔﺮو� ،ت
ﺣی در ﻣ�ﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ�ﺴﻞ ﻣﻦ ،اﻧﺠﺎﻣ�ﺪ.
�ﺎدم ﻫﺴﺖ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب ﻋﮑﺲﻫﺎی اﻋﺪا�ﻫﺎ در
گ
ش
ﻣﻨت� �ﺷﺪ .اﻧگﺎر ﭘ�ﮑﺮﺷﺎن ﻏﻨ�ﻤﺖ ﺟﻨ� بﺎﺷﺪ .ﻋﮑﺲ
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺟﺴﺪﺷﺎن ش
ﻣﻨت� �ﺷﺪ ﺗﺎ بﻘ�ﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻏﻨ�ﻤﺖ ﺳﻬ�ﻢ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻢزﻣﺎن
ش��ﮏ ﮐﺮدن د�ﮕﺮان در ﺟﺮم ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ بﻪ ی ن
ﺗﺼ��ﺮﻫﺎی در
ﭼﻨن
ی
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟ�ﻪ و ت
ﺣی �ﺸ��ﻖ ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻢﺳﻮ یی بﺎ
ت
ف
ﺧﺎﻃ�ﺎن ﺣﻘﻮق ش
ا�ﺴﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮔ�د و در ﺑﻦ�ﺴﺖ اﺧﻼ� و
�� ﻗﺮار � ی
�ﺷﻮد .از ﺑﻬﺎر ﺳ�ﺎە ﺳﺎل  ۶۰بﻪ بﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺼ��ﺮ اﻋﺪا�ﻫﺎ اﻏﻠﺐ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨ� ﺟﻮانﻫﺎی ﻣﻤﻠ�ﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد؛ ﮔﺮوە ﮔﺮوە .اﯾﻦ در واﻗﻊ
ﻗﻌﺮ ﺳﻘﻮط �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧ�ﻞ ﺟﻮانﻫﺎی آن بﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮔ�ﻧﺪ و بﻪ ﮐﺸﺘﺎرگﺎە ﻓﺮﺳﺘﺎدە
ﺳ�ﺎ� ﻣﻮرد وﺣﺸ�ﺎﻧﻪﺗ��ﻦ �ﮐﻮبﻫﺎ ﻗﺮار ی
ﻣﺴ�ی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪامﻫﺎی
ﻧﻬﺎی
ﺷﻮﻧﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺛﻤﺮەی
ی
ی
اﻧﺘﻘﺎمﺟ��ﺎﻧﻪی وا�ﺴﺘگﺎن رژ�ﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ بﺎ اﻋﺪام و ﻏ� ت
اﺧﻼ� ﺷﻤﺮدن آن ،بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ی ن
ﭼﻨن ﺗﺠ��ﻪای
ی
ض
ﻏ�ا�ﺴﺎی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدەی اﻋﺪامﻫﺎ
اﺳﺖ .ﻣﻦ آن ﺗﻮﺣﺶ و ﺗﺮس و ﻓﻀﺎی ی
گ
ﺳﻮار و ﺑﺮ ﻓﻀﺎی زﻧﺪ� ﻣﺎ ﺣﺎ�ﻢ ﺷﺪ ،ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدەام؛ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻟﺠﺎمﮔﺴ�ﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را
یﻣﻘﺪارﮐﺮد .ﮐ� ﮐﻪ ی ن
ﭼﻨن دور نای را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە ،بﺪﯾ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﻋﺪام
ب
ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎﺷﺪ.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ آن ﺳ�ﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ بﻪ راە اﻓﺘﺎد ،ﺑ�ﺶ از ﻫﺮ ی ف
ﭼ� ﺗﺮس آن ﺑﺮ
گ
ﮔ� اﻓﺘﺎدە ﺑﻮد�ﻢ .بﻌﺪﺗﺮ و در بﺎزﻧﮕﺮی آن
زﻧﺪ� ﺣﺎ�ﻢ ﺑﻮد ،در ﺷﻮک آن ی
ﺟﻮی ﮐﺮد .در ﻓﮑﺮﮐﺮدن بﻪ
دورە اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮان ﺳ� در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﺎرە ی
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آن ﻫﯿﻮﻻی »ﺗﻌ��ﺮ« و »اﻋﺪام« و »ﺣﺬف« ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺴ�ﺎری
در�ﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ آن را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدەا�ﻢ ،ﻫﯿﭻ را� ﻧ�ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﺗﻼش
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺗﮑﺮارش .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ آﻏﺎز ﺷﺪە.
ﺑﺮای
ی
ف
ا�ﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠ��ﻪی ﺟﻬﺎی ﻫﻢ ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻮﺣﺶ ﻓﺎﺷ�ﺴﻢ و
ن
ﺟﻬﺎی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ت
ش
ﮔﺴ�ش ی ن
ﻧﮕﺮ� ﺷﺪ.
ﭼﻨن
ﻫﻮﻟﻮکﺎﺳﺖ و ﺟﻨﮓ
ف
ش
ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎن و ﺣﻘﻮق �� اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻧ� اﻋﺪام �اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ت
ﺑ�ﺸ� ﻣ��ﻮط بﻪ اﻋﺪامﻫﺎی
ﺗﺠ��ﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺣﺮف �زﻧ�ﺪ،
ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ و ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژ�ﮏ اول اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺣﺬف در ﺣﻮزەی
ﺳ�ﺎ� و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
دﯾی را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .و ت
ﺧ�� از اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ داﻣﻦ دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن ﻓﮑﺮی و ف
ﺣی
�
اﺧ�ا ﻓ�ﻠ� از
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮو� از دﮔ��ﺎﺷﺎن ﺟن� را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ی
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ ﮐﻪ �ﺸﺎن
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪی ﻓﺮدی در اوا�ﻞ یﭘ�وزی اﻧﻘﻼب ۱۳۵۷
ن
اﺳ� و ﻣﺪتﻫﺎ از او
�دﻫﺪ �ﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎر ،ﺟﻮای را در ﺧﺎﻧﻪای ی
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدە ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎ�ﺖ دادگﺎە ﺣکﻢ داد ﮐﻪ ﻫﺮ دو را اﻋﺪام
ض
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن در د�ﺪگﺎە ﻓﻘ� اﯾﻦ ﻗﻀﺎت ،ﺣکﻢ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
رابﻄﻪ بﺎ ﻫﻤﺠنﺲ داﺷتﻨﺪ اﻋﺪام ﺑﻮد ،ت
ﺣی ا�ﺮ اﯾﻦ رابﻄﻪ بﻪ زور بﺎﺷﺪ.
ن
ا�ﺴﺎی ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� و در واﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻏ�
اﯾﻦ وﺟﻪ ی
ت
ﺗﺤﻤ�ﻞ �ﮐﻨﺪ ،ابﻌﺎد ﮔﺴ�دەای دارد.
ن
اﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﻦ ک�ﺗﺮ ﺑﻮد.
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام �ﮐﻨﻨﺪ و ﺣکﻢ اﻋﺪام �دﻫﻨﺪ،
ض
ﻫﻤ�ﺸﻪ �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ،ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎرﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ�ﻧﺪ .و
بﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟ�ﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ض
ﻣ� ﻫﺴتﻨﺪ بﺎ�ﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
ً
وﺟﻮد آنﻫﺎ پﺎ� ﮐﻨ�ﻢ .ﻣﺜ� ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری را ﮐﻪ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮا�ﺶ
ﭘﺮوﻧﺪەی ﻗﺘﻞ ﻫﻢ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ� .داﻧﻨﺪ ﮐﻪ د�ﮕﺮ ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ�ﻪ ﻧ�ﺴﺖ
ﮐﻪ بﮕ��ﻨﺪ �ﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺮدە �ﺎ ﻋﮑ� را پﺎرە ﮐﺮدە و ﻣﺎ �ﺧﻮاﻫ�ﻢ
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ت
ت
ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ را
او را اﻋﺪام ﮐﻨ�ﻢ .ﺣی ﺑ�ﺸ� ﺣﮑﻮﻣﺖ ی
ﻓﻬﻤ�ﺪەاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ت
ﺣی ا�ﺮ ﮐ� ﺑﺮ ﻓﺮض
ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻫﻢ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪار�ﻢ او را اﻋﺪام ﮐﻨ�ﻢ .در واﻗﻊ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام �ﮏ ﻓﺮد ،بﻪ ﺟﺮم او ارﺗبﺎط ﻧﺪارد ،ت
ﺣی ا�ﺮ ﻓﺮض
ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم در �ﮏ دادگﺎە ﻋﺎدﻻﻧﻪ بﺎ �ﮏ روﻧﺪ دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ
اﺛبﺎت ﺷﺪە بﺎﺷﺪ .بﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آ�ﺎ ت
ﺣی بﺎ اﻋﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎران ﻫﻢ
بﺎ�ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد؟
�
ف
دﻗ�ﻘﺎ ،بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ بﺎ�ﺪ بﻪ ﻃﻮر اﺻﻮ� بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد� .ﻌی بﺎ�ﺪ
ین
ﻗﻮاﻧن ﺟﺰ یای ﮐﺸﻮر پﺎ� ﺷﻮد .ﺣﻖ
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﺗﻤﺎم
ﮔ�ی در ﻣﻮرد ﺟﺎن �ﮏ ا�ﺴﺎن ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد �ﺎ ﻓﺮد د�ﮕﺮی
ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
وا�ﺬار ﺷﻮد؛ بی ﻫﯿﭻ اﺳتﺜﻨﺎ .ر�� بﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻪ ﮐ� اﺳﺖ
و ﭼﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ .بﻪ �ف ا�ﺴﺎن ﺑﻮدن ﺟﺎ�ﺶ ﺣﺮﻣﺖ دارد .بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ت
ﺣی ﻗﺘﻞ ،ﮐﻪ بﺎﻻﺗ��ﻦ ﺟﺮ� اﺳﺖ ﮐﻪ �ﮏ ﻓﺮد �ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧبﺎ�ﺪ بﺎ
ﮔ�ی در ﻣﻮرد ﺟﺎن
اﻋﺪام ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ت
اﺧﻼ� ﻧ�ﺴﺖ .ﺟﺎن ا�ﺴﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ا�ﺴﺎن بﻪ د�ﮕﺮی وا�ﺬار ﺷﻮد ،بﻪ ﻧﻈﺮم
ت
ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎن از ﺟﺎ�گﺎ� ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ�ﺪ بﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿی
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ بﻪ آن دﺳﺖاﻧﺪازی �ﺸﻮد .ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را ﻧبﺎ�ﺪ در ﻫﯿﭻ
ت
ت
ﻣﻮﻗﻌﯿی ﻧبﺎ�ﺪ ا�ﺴﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿی ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﯿﭻ
ت
اﻋﺪام ی ن
اﺧﻼ� ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را بﻪ ﺳ ت
ﻤی
ﻧ� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ
�ﺑﺮد ﮐﻪ از درونﻣﺎ�ﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ش
ﮔ�د.
��ی ﻓﺎﺻﻠﻪ � ی
آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ �ﺎ �ﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎر را �ﺗﻮان اﻋﺪام ﮐﺮد،
اﻣﺎ ی
ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺳﺘﺪﻻل دارﻧﺪ �� :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ �ﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎر
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎرﻧﺪ �ﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﻄﺮﻧﺎ� اﻋﺪام ﺷﻮد ،بﻘ�ﻪی
گ
ﮔ�ﻧﺪ� .ﺲ اﻋﺪام ﺧﺎﺻ�ﺖ بﺎزدارﻧﺪ� دارد.
ﻋ�ت � ی
را دارﻧﺪ� ،ﺗﺮﺳﻨﺪ و ب
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د�ﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮادەای ﮐﻪ ﻋ��ﺰش از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم
بﮕ�د و ا�ﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺸﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧ�ﺷﻮد .ﻻبﺪ د�ﺪەا�ﺪ ﮐﻪ
ی
ً
ﻫﻮاداران ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻣﻌﻤﻮ� ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺨ� �ﮐﻨﻨﺪ و �ﮔ��ﻨﺪ ا�ﺮ
ﮐ� �� از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادەات را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد آ�ﺎ بﺎز ﻫﻢ ض
ﺣﺎ� ﺑﻮدی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام ش
بﺎ�؟ و از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺣﺮفﻫﺎ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دو اﺳﺘﺪﻻل
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ �� :اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن بﺎزدارﻧﺪە اﺳﺖ و د�ﮕﺮ
ن
ﻗ��ﺎی اﺳﺖ ﭼﻮن بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﻮادەی
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ بﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﭼ�ﺴﺖ؟
ً
ت
بﺎ�ﺪ بﮕ��ﻢ ﮐﻪ او� بﺎزدارﻧﺪە ﻧ�ﺴﺖ .اﯾﻦ را ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﮔﺴ�دەای ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪە �ﺸﺎن �دﻫﺪ .اﻋﺪام �ﮏ پﺪ�ﺪەی ق
بﺎ�ﻣﺎﻧﺪە
از دورەﻫﺎی ﺗﺎر ف
ﭘ��ﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ش
�� ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ش
��ی ﺳبﺐ
کﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﺬف ﺗﺪر ��� ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی بیرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدە اﺳﺖ .ا�ﺮ
روﻧﺪ ﺗﻤﺪن ش
ﮐﺸن ،ﺟﻠﻮی ت ن
��ی را ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﻢ� ،ﺑیﻨ�ﻢ ﮐﻪ ت ن
ﮐﺸن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل و�ﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﻌﺮوﻓﺸﮑﻪ
ﺗﺄﺛ�ﮔﺬارﺗ��ﻦ ت ن
ﻣنﻫﺎ در فﻧ� اﻋﺪام اﺳﺖ .او �ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ بﺎ ﭼﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از ی
ت
ت
ن
ن
ن
راﻫکﺎری �ﺧﻮا� بﺎ ﮐﺸن ﻣﻘﺎبﻠﻪ ﮐی؟ دو�ﺎرە بﺎ ﮐﺸن؟ آ�ﺎ اﯾﻦ �ﮏ
ﭼﺮﺧﻪی بﺎﻃﻞ ﻧ�ﺴﺖ؟
ت
ﺗﺄﺛ�
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪە �ﺸﺎن ﻧ�دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
بﺎزدارﻧﺪە داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣی ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ :در � ﺳﺎل ی
ﻗﻮاﻧن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارو�ﺎی ﺣﺬف ﺷﺪە ،ی ف
یف
اﻋﺪام از
ﻣ�ان ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و
ی
ن
پﺎﯾنﺗﺮ آﻣﺪە اﺳﺖ� .ﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻ�
ﺟﺮمﻫﺎ یی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن اﻋﺪام ﺑﻮدە ،ی
ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آن ﺗﮑ�ﻪ ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل دوم ﻫﻢ بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ روح آن ﺑﺮ پﺪ�ﺪەی اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻨﺎ ﺷﺪە
اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻧﻈ��ﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺘﻘﺎم بﺎ ﻫﻢ �� ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ .اﯾﻦ بﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ �ﮏ ﺧﻮا�ﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮا از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﻋ��ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ بﺎ ت ف
ﮐﺸن
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ﻣﺠﺮم ﺑﺮﻧ�ﮔﺮدد .ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو ﮐﻪ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﻢ ا�ﺮ ﺟﺎن ﻣﺠﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،بﺎ آن ف
ﺟﺎی ﮐﻪ او بﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮازن بﻪ
ن
ا�ﺴﺎی ﺑﺮ�ﮔﺮدد� ،ﺲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار �ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﺪاﻟﺖ در
روابﻂ
اﯾﻨﺠﺎ ن
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ اﺳﺖ .ﻗﺎﺗﻞ بﺎ�ﺪ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
و� بﺎ ت ن
ﮐﺸن او ﻋﻤﻞ ﻣﺬﻣﻮم »ﻗﺘﻞ« ﺗﮑﺮار �ﺷﻮد .بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ش
ﺧﻮا�� اﻧﺘﻘﺎمﺟ��ﺎﻧﻪ
ﻗﺼﺎص ر�� بﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪارد بﻠ�ﻪ ﻣ�ﺪان دادن بﻪ
ن
ا�ﺴﺎی اﺳﺖ .بﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎ� ﻫﻢ اﯾﻦ ﺧﻮا�ﺶ از ﻋﺪاﻟﺖ ،ر��
از روابﻂ
ت
ﺟﻮی در اﻓﺮاد
بﻪ ﮔﺴ�ش ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ بﻪ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ی
�
داﻣﻦ �زﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ بﻪ ﻧﻈﺮم بﺎ�ﺪ بﻪ ﺷﺪت ﻣﻬﺎر ﺷﻮد و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ
ن
ﻗﺎﻧﻮی بﻪ آن اﻣکﺎن ﺑﺮوز و ﺗﺤﻘﻖ دادە ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
�
�ﮔ��ﻨﺪ ا�ﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد�ﺪ ﭼﻪ �ﮐﺮد�ﺪ؟ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ
ً
ت
ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻨﺠﺎ بﻪ وﺟﻮد �آ�ﺪ ﮐﻪ ت
ﺟﻨﺎﯾی واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻣﺜ� ﻗﺘ�
وﻗی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺘﻞ ،بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی دو ﻓﺮد ﺗﻘﻠ�ﻞ ﭘ�ﺪا �ﮐﻨﺪ و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎد�ﺪە ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧگﺎە ،اﻧگﺎر ﺟﻨﺎ�ﺖ را بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺷﺨ� و ﻓﺮدی ﺗبﺪ�ﻞ �ﮐﻨﻨﺪ.
ا�ﺮ ﮐ� �� از ﻋ��ﺰا�ﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪە و بﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨ� �ﺧﻮاﻫﺪ
بﮕ�د ،آ�ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ�ﺪ ی ن
ﭼﻨن اﺟﺎزەای بﺪﻫﺪ؟ ا�ﺮ ﻗﺮار بﺎﺷﺪ بﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ی
ن
ن
اﺣﺴﺎس و ﺧﺸﻢ ﻗ��ﺎی اﺳتﻨﺎد ﮐﻨ�ﻢ ،ﭼﻪ �ﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗ��ﺎی ﺗﻤﺎ�ﻞ بﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی د�ﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ اﻣﺎ آ�ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ�ﺪ ی ن
ﭼﻨن
اﺟﺎزەای بﺪﻫﺪ؟ آ�ﺎ ﻗﺎﻧﻮن بﺎ�ﺪ ی ن
ﭼﻨن اﺟﺎزەای بﺪﻫﺪ؟ آ�ﺎ ﺷﻤﺎ �ﮔ���ﺪ
ﺗﺎر�� و بﺎﺳﺘﺎین
�
ﮐﻪ ی ن
ﭼﻨن ﻧگﺎە اﻧﺘﻘﺎمﺟ��ﺎﻧﻪای ﻣ��ﻮط بﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی
اﺳﺖ؟
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�
ف
بﺎﺳﺘﺎی اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖﻫﺎی ﺑﺮوز
ﻣﻦ ﻧ�ﮔ��ﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ �ﮏ پﺪ�ﺪەی
�
ش
ﺗﻌﺒ� �ﺷﻮﻧﺪ� ،ﻓﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی
وﺣ�ﮔﺮی ،ﮐﻪ بﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺪن ی
ً
ن
بﺎﺳﺘﺎی ﻧ�ﺴتﻨﺪ .ﻣﺜ� اﻋﻤﺎل ث
کﺎی
وﺣ�ﮔﺮی و ی
ﺗﺤﻘ� از ﺳﻮی ��ﺎزان آﻣ�� ی
�ﺴبﺖ بﻪ ا�ای ﻋﺮ تا� در بﺎزداﺷﺘگﺎە اﺑﻮﻏ��ﺐ ،ﮐﻪ بیﺷﮏ ﻧﻤﻮدی از ﻓﻘﺪان
ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ر�� بﻪ دوران بﺎﺳﺘﺎن ﻧﺪارد ،در زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە
و از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺮوردەی �� از ش
ﭘ��ﻓﺘﻪﺗ��ﻦ و ﻣﺪرنﺗ��ﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ش
��ی ﺑﻮدﻧﺪ.
ش
ن
وﺣ�ﮔﺮی و اﻧﻔﺼﺎل از ﺗﻤﺪن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از زﻣﺎن ﻗﺎبﻞ پﺪ�ﺪار
�ﻌی
ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻓﺮ ف
اﻓﮑی آن بﻪ دوران بﺎﺳﺘﺎن اﻧﺤﺮ فا� اﺳﺖ .ﺗﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ا�ﺴﺎن بﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮوز �ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ا�ﺴﺎﻧ�ﺖ
ارﻫﺎی ﮐﻪ �ﺳﺎزد ،ﻣﻬﺎرش �ﮐﻨﺪ.
و ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،بﺎ ا�ﺪەﻫﺎ و اﺑﺰ ی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ش
�� و
ﺳﺎزوکﺎرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ در ادارەی ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﺴتﻨﺪ.
ا�ﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ،آ�ﺎ ﻧ�ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔ��ﺎ
ﻫﺎی ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ از دل ﺗﺎر� ــﺦ دو�ﺎرە زﻧﺪە �ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎ�ﺖ ی
اﺳ� �ﮐﻨﻨﺪ و
ﮔﺮوە داﻋﺶ اﻧﺠﺎم �دﻫﺪ .دو�ﺎرە �ﮏ ﻋﺪە را ی
�
�ﻓﺮوﺷﻨﺪ� ،ﺳﻮزاﻧﻨﺪ �ﺎ از بﻠﻨﺪی ﭘﺮت �ﮐﻨﻨﺪ .ابﻌﺎد ﻣﺎﺟﺮا واﻗﻌﺎ
ت
ﻣﻮﺟﻮدای از
ﺗکﺎندﻫﻨﺪە اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم بﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔ��ﺎ
ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ دو�ﺎرە زﻧﺪە ﺷﺪەاﻧﺪ .ض
بﻌ� از آنﻫﺎ ی ن
ﻧ� اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ
بﺎ�ﺪ ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ بﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ�ﺶ .در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺸﺎبﻪ آن را د�ﺪەا�ﻢ.
درﺳﺖ �ﮔ���ﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻢ بﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ بﺪﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
�
ن
بﺎﺳﺘﺎی ﻫﺴتﻨﺪ و در ﺣﻮزەی
ﻧبﺎ�ﺪ ﻓﮑﺮﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ �ﻓﺎ پﺪ�ﺪەﻫﺎی
دﻧ�ﺎی ﻣﺪرن ﻇﻬﻮر ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ .ت
وﻗی داﻋﺶ از اﺑﺰارﻫﺎی دﻧ�ﺎی ﺟﺪ�ﺪ ﻣﺜﻞ
�ن ﻓ�ﻠﻢﺑﺮداری و ت
دور ی ف
اﯾﻨ�ﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ ،بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫ�ﺖ
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�
آﻧﻬﺎ را �ﻓﺎ بﺎ ارﺟﺎع بﻪ ﻋﻬﺪ بﺎﺳﺘﺎن ﻧ�ﺗﻮان در�ﺎﻓﺖ .از ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎ�ﺸﺎن
ت
ﺗبﻠ�ﻐﺎی �ﺳﺎزﻧﺪ و در ت
اﯾﻨ�ﻧﺖ ش
ﻣﻨت� �ﮐﻨﻨﺪ،
ﮔ�ﻧﺪ ،ﺗﺼ��ﺮﻫﺎی
ﻓ�ﻠﻢ � ی
اﯾﻦ ﺷﯿﻮەﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ دﻧ�ﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ و بﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن .ارﺟﺎع آن بﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮﻓن ش
بﺨ� از واﻗﻌ�ﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ی ن
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎد�ﺪە ت ف
ﻫﻤن از
اﺑﻮﻏ��ﺐ ﻣﺜﺎل زدم .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑبﯿن�ﺪ در �� از ث
ﭘ��ﻓﺘﻪﺗ��ﻦ و
دﻣﻮﮐﺮاتﺗ��ﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ش
��ی ﻫﻢ �ﺗﻮاﻧﺪ ی ف
ﻫﺎی اﺗﻔﺎق ﺑ�ﻔﺘﺪ.
ﭼﻨن ﻓﺎﺟﻌﻪ ی
�
ﻏ� ش
���ﻓﺘﻪ ﻧ�ﺴﺖ.
�ﺲ �ﻓﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮا �ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ی
�ﺧﻮاﻫ�ﺪ بﮕ���ﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﺶ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ی ن
ﭼ�ی
ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧ�ﺴﺖ .بﺎ ی ف
ﻫﻤن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﻫﻢ
ش
وﺣ�ﮔﺮی و ﺧﺮوج از ﺗﻤﺪن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷ��ﻢ ،و ا�ﻤﻦ از اﯾﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﺎ
اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﻧ�ﺴت�ﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دورەی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان د�ﺪ�ﻢ� ،ﺎ در ﺟﻨﮓ
ف
ﺟﻬﺎی دوم� ،ﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �ﺎ در اﺑﻮﻏ��ﺐ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺪﻻل و ﻧﮕﺮ نایﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧ�ع اﻋﺪام،
ﺧﻮاە اﻋﺪام ﺳ�ﺎﺳﯿﻮن و دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن �ﺎ ت
ﺣی اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن ،در واﻗﻊ بﻪ
ﺗﺄﺛ�
ﺷﯿﻮەای ﻋﺎری از ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪەا�ﻢ و اﯾﻦ �ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
بﮕﺬارد .اﯾﻦ اﻗﺪام �ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻘﺐ بﺑ�د ﭼﻮن ﺑﺮ وﺟﺪان ﺟﻤ� و
بﮕ��ﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا
ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد .اﯾﻦ بﺤﺚ را ﻣﻘﺪﻣﻪای ی
رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮ� ی
�
اﺳﺎﺳﺎ بﺎ�ﺪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ �اغ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮو�ﻢ .اﺷﺎرە ﮐﺮد�ﺪ ﮐﻪ ن
ﺑﺮ� اﻣ�ﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ق
اﺧﻼ�ﺗﺮی پﺎ�ﻪﮔﺬاری ﺷﻮد اﻣﺎ از دل ی ف
ﭼﻨن اﻣ�ﺪی ،بﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺟﺎﻣﻌﻪی
ش
ﭼﻨﺪ ﻣﺎە ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ �وع ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻮادەای ﺑﻮد�ﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﺮﮐﺖ
ف
ﺗﺎر�� اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا
بﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و رﺳ�ﺪن بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی
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ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳ� اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻋﺪام ﺗبﺪ�ﻞ �ﺷﻮد .ی
ﺟﺎی ﮐﻪ بﻪ �ﺎد دارم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﺎ بﻠ�ﻪ در ﻣ�ﺎن آن ﻃ�ﻒ ﺳ�ﺎ�
ﺗﺎ ی
ﮐﻪ پﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ف
�ﻌی ﻃ�ﻒ ﻣ� ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا بﺎ اﻋﺪامﻫﺎ
ﻣﺸکﻞ اﺳﺎ� وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎ بﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺪ و گﻼ�ﻪ و
ﻋﺼی بﺎ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮدم .اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی �ﺧﻮردە و ب
ﻣﺤ�ﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﺄ�ﺴﻔﺎﻧﻪ ی ف
ﭼﻨن ﻧﺒﻮد .ﺳﺎل  ۵۸ﻣﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و بﻪ
ن
ﮔﻮﻧﺎ�ﻮی �ک �ﮐﺸ�ﺪم .ﺟﻠﻮی دا�ﺸگﺎە ﮐﻪ ﻃ�ﻒﻫﺎی
ﻣﺤ�ﻂﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن ﺳ�ﺎ� ی ن
ﻣ� داﺷتﻨﺪ و ﮔﺮوە ﮔﺮوە بﺤﺚ بﻪ پﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻگﺎە
ﻧﻘﺪی بﻪ اﻋﺪامﻫﺎ �ﺸن�ﺪم بﻠ�ﻪ ت
ﺣی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ،بﺨﻮاﻧ�ﺪ
ت
ش
ﮐﺘﺎی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ بﺎ ﻋﻨﻮان »بﺨﻮان بﻪ
وﺣ�ﮔﺮی ،ﺑ�ﺸ� ﺑﻮدﻧﺪ .در ب
ﻧﺎم اﯾﺮان« ش
ﻣﻨت� ﮐﺮدم ،از اﯾﻦ دورە ﻧﻮﺷﺘﻪام �� .از ی ن
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﮐﻪ
اوﻟن
ی
ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدم در�ﺎرەی �� از ﺧﺎنﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن بﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻻر ﺟﺎف ﺑﻮد .او
ﮔ�ی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﭘ�ﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و �ﮔﻔﺘﻨﺪ بﺎ اوج ی
اﻧﻘﻼی در ﮐﺮدﺳﺘﺎن بﻪ ﺷﺪت در ﻣﻘﺎبﻞ ﻣﺮدم ا�ﺴﺘﺎدە و ت
ﺣی ﻫﻮاداران و
ب
ﻣﺰدوران او بﻪ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدە و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .او بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد
و اﻋﺪاﻣﺶ از ﻗﺮار ﻗﻄ� ﺑﻮد� .ﮏ روز ﺻﺒﺢ زود ﺧﻮاﻫﺮش بﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ آﻣﺪ.
ن
آن روزﻫﺎ ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪای داﺷتﻨﺪ ،بﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ �آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮ� از
بﮕ�ﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﺎﻻر ﺟﺎف ﻫﻢ بﻪ ی ف
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ آﻣﺪە ﺑﻮد� .دا�ﺴﺖ
کﻤﮏ ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﻋﺪام ﺑﺮادرش ﺗﻼش
ﮐﻪ پﺪرم ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧ�ﺴﺖ و ﺑﺮای
ی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روزی ﮐﻪ آﻣﺪە ﺑﻮد را ﺧﻮب بﻪ �ﺎد دارم .در ﺣ�ﺎط ﺧﺎﻧﻪ ا�ﺴﺘﺎدە
ﺑﻮد و پﺪرم ﻫﺮﭼﻪ ا�ارﮐﺮد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧ�ﺎﻣﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ از �ﮐﻨﺠکﺎوی
ﮐﻨﺎر پﺪرم ا�ﺴﺘﺎدە ﺑﻮدم .او در ت
ﺣﺎﻟی ی ن
ﺑن ﺗﻈﻠﻢ و ﺧﺸﻢ و دﻋﻮا ﮐﺮدن و
اﺳت�ﺼﺎل بﺎ پﺪرم ﺣﺮف �زد و از او �ﺧﻮاﺳﺖ از اﻋﺪام ﺳﺎﻻر ﺟﺎف
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮفزدن بﺎ پﺪرم �ﮑبﺎرە ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ بﺎر
ی
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پﺪرم را بﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻗﺴﻢ داد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮادرش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﺎج و واج
ﺑﻮدم .پﺪرم ﻫﻢ � ﺗﮑﺮار �ﮐﺮد ﮐﻪ ا�ﺮ بﻪ اﺧﺘ�ﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد ﻫﯿﭻﮐﺲ را
ﻧ�ﮐﺸتﻨﺪ .ا�ار �ﮐﺮد ﮐﻪ بﺎورﮐﻨ�ﺪ ﺣﺮف ﻣﻦ آﻧﻘﺪرﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨ�ﺪ
ف
ﻧﻔﻮذ ﻧﺪارد .بﻌﺪ از ت ف
ﺧﻤﯿی ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد .در
رﻓن آن ﺧﺎﻧﻢ پﺪرم بﻪ داﻣﺎد آﻗﺎی
ین
ﻫﺎی ﺳ� �ﮐﺮد از ﻃ��ﻖ آﻗﺎی شا� قا� کﺎرﻫﺎ را ﭘ�ﺶ بﺑ�د .ﻫﻨﻮز
ﭼﻨن وﻗﺖ ی
ف
ﺳﻨﮕﯿی آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ آن زن دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و رو بﻪ پﺪرم ﮔﻔﺖ بﻪ ﺟﺎن
ﻫﻢ
�
ت
اﯾﻦ دﺧ�ﺗﺎن ﻗﺴﻢﺗﺎن �دﻫﻢ ﻧﮕﺬار�ﺪ ﺑﺮادرم را بﮑﺸﻨﺪ بﻪ �ﺎد دارم .پﺪرم
آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد و ﺗﮑﺮار �ﮐﺮد ﭼﻪ کﺎری از ﻣﻦ ﺑﺮ�آ�ﺪ؟  ...اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﺜﻞ
آواری ﺑﻮد ﮐﻪ ی ن
ﻫﻤنﻃﻮر داﺋﻢ روی � ﻣﺎ �ر�ﺨﺖ .پﺪرم ،ﻣﺜﻞ د�ﮕﺮ
ق
ﻣﺼﺪ�ﻫﺎ ،از ﺧﻮدش اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و د�ﮕﺮان ﻫﻢ از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷتﻨﺪ ،ﮐﻪ از
اﯾﻦ ش
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﻋﺪەای از ﻫﻤﻔﮑﺮا�ﺶ
وﺣ�ﮔﺮیﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎ
ی
ﺗﻼش �ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧ�ﺷﺪﻧﺪ ،اﻧگﺎر ﻫﯿﭻ را� ﻧﺪاﺷتﻨﺪ .بﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻧﺘﻮا�ﺴتﻨﺪ ﻣﻘﺎبﻞ آن ﻣ�ج بﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ بﺎ�ﺴتﻨﺪ.
ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ �
ا���ﺖ دوﻟﺖ بﺎزرگﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤ��ﺎن ﺑﻮدﻧﺪ� .ﺎدم
ﺑﺮ� اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ از ز ض
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ض
ﻧﺪایﻫﺎی ﻗﺪ�� ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
پﺪرم ،ت
وﻗی دادگﺎ� �ﺸﮑ�ﻞ �ﺷﺪ �رﻓﺘﻨﺪ و بﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢﻫﺎ ،ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ
بﺎزﺟﻮ و زﻧﺪاﻧبﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺎدت �دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﻋﺪەای
را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .و� ﺧﺐ ﻧﺘﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﻬﺎر اﻋﺪامﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎند� ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻮا�ﺴتﻨﺪ.
بﻪ ﺧﺼﻮص �ﮏ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ �داﻧﻢ ﺧ�� ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ �ﺴبﺖ بﻪ
آن ﺗﻼش ﺷﺪ ،ار�ﺶ و اﻣﺮای ار�ﺶ ﺑﻮد .ار�ﺶ ﻧﻬﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ رژ�ﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای �ﮐﻮب ﻣﺮدم از آن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮد .ار�ﺶ ﮐﻪ ﻧبﺎ�ﺪ در ﻣﻘﺎبﻞ ﻣﺮدم
بﺎ�ﺴﺘﺪ .وﻇ�ﻔﻪاش دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣ�ﺖ ض
ار� �ﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،و ﻧﻪ �ﮐﻮب
ﻗ�ﺎمﻫﺎی ﻣﺮدم.
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ﺳﻠﻄﻨی در ارﺗبﺎط بﺎ ن
ت
ﺑﺮ� اﻣﺮای ار�ﺶ ﺑﻮد .ﻣﻦ
پﺪرم ﭘ�ﺶ از ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ارﺗبﺎط ﻣﻄﻠﻊ ﻧ�ﺴﺘﻢ .اﻣﺎ �داﻧﻢ ﮐﻪ او در ش
ﺗﻼ� ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
ن
ﺳ� ﮐﺮد ﺑﺮای ار ش
بﮕ�د .ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺷﺪ.
��ﻫﺎ از آ�ﺖﷲ
ﺧﻤﯿی اﻣﺎنﻧﺎﻣﻪ ی
ت
ف
ﺑ�ﺸ� بﻪ ی ف
ﺧﻤﯿی در�ﻦبﺎرە
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ بﻪ پﺎر�ﺲ ﮐﺮد از آﻗﺎی
در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ
ت
ض
آﻣ� �ﺴبﺖ بﻪ ار�ﺸ�ﺎن ،ﮐﻪ بﻪ وﺿ�ح ﻗﻮل اﻣﺎن
ﻧﺎﻣﻪای ﮔﺮﻓﺖ �ﺴ�ﺎر اﺣ�ام ی
)ﮐی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘ�ﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
بﻪ آﻧﻬﺎ دادە اﺳﺖ .پ
ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﻗﺎبﻞ ت
دﺳ�� اﺳﺖ (.اﻣﺎ ا�ﺸﺎن ﻣﺜﻞ �ﺴ�ﺎری از ﺣﺮفﻫﺎ�ﺶ ت
وﻗی
بﻪ ﻗﺪرت رﺳ�ﺪ ،بﻪ آن اﻣﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ بﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎء ﮐﺮدە ﺑﻮد،
پﺎﯾبﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ .بﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ �داﻧﻢ ﮐﻪ آن ﺗﻼشﻫﺎ و
ﺧﻮندلﻫﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﺷﺎن ﺑﻮدم ،بﺎزﮔﻮﮐﻨﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣ�ﻫﺎ ،در واﻗﻊ در ﭼ�خ
ق
اﺧﻼ�
ﮔ� اﻓﺘﺎدە ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوە بﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣ� و
آﺳ�ﺎب ی
ین
ین
ﺳﻨﮕن ﺑﻮد .و�
ﺳﻨﮕن ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای پﺪرم ﭼﻘﺪر
�ﺴ�ﺎر
ن
ﻧﺘﻮا�ﺴتﻨﺪ کﺎری ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوە در وا�نﺶ بﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و
دﺳ�ﺴﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر رﻓﺖ� ،ﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن
اوج ﮔﺮﻓﺖ� .ﮐﻮبﻫﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ش�وع ﺷﺪە ﺑﻮد و� در ﺧﺮداد  ۶۰بﻪ
ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺧﻮﻧبﺎری رﺳ�ﺪ .واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺤکﻢ ﮐﺮدن
پﺎ�ﻪﻫﺎی ﻗﺪر�ﺶ از اﻋﻤﺎل ﻫﯿﭻ ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﺳ�ﺴﻪای ابﺎ ﻧﺪارد .روش آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔی را بﺎ وﺣﺸﺖﭘﺮ ن
ت
ا�ی
ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺑﻮد و د�ﮕﺮ ﻫﯿﭻ .ﻫﺮ
ﺳﺎ�ﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� را از ﻫﺮ ﻃ�ﻒ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ
�ﮏ زﺧﻢ ﺗﺎر �
�� بﻪ ﭘ�ﮑﺮەی ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ین
ﻫﻤن ﺗﺠ��ﻪی �ﮐﻮب ﻟﺠﺎمﮔﺴ�ﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ �ﺴ�ﺎری از آدمﻫﺎی
�� ض� ت
ﺳ�ﺎ� بﻪ ﻃﺮز دردﻧﺎ� آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ ﺣﻘﻮق ش
وری ﻋﺎﺟﻞ
و یﭼﻮنوﭼﺮا ﺳﺖ؛ ﮐﻪ �ﮐﻮب و ﺗﻌﺼﺐ ت
آﻓیﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ
ب
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣکﺎن اﺑﺮاز وﺟﻮد و دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑ�ﺎبﺪ و �
ﺗﮑ� آن در ﺑﺮاﺑﺮ د�ﺪگﺎەﻫﺎی
ﺟﺰ� اﻣکﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ.
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�
ﺗﺎر�� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ش
�� بﻪ �� از
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪی
اوﻟ��ﺖﻫﺎی ﮔﺮوەﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮد و بﻌﺪ ﻫﻢ ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ بﺎﻻﺧﺮە در ﻧﻮزدﻫﻢ آذر  ۱۳۷۶ﺣﺰب
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای داد بﺎ ﻋﻨﻮان »در راﺳﺘﺎی ﻟﻐﻮ ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام« و بﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
بﺼﻮرت ﺟﺪی ،بﺤﺚ در�ﺎرەی ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﺪام از ﺣﺪود ی �
پﺎﯾ� ﺳﺎل  ۱۳۷۵در
ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻄ�ح �ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ ﻃ�ح آن ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از �ﮏ
ﮔﺮوە اﯾﺮ فای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ش
�� در�ﺎﻓﺖ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ﺗﺎ در�ﺎرە ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﻧﻈﺮﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .بﺎ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ
گ
ین
ﺣﺴن بﺎﻗﺮزادە بﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ� از ﻫﻤﺎن ﮔﺮوە ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﺮان آﻗﺎی
�ﮑﺴﺎل بﻌﺪ ت
وﻗی ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺼﻤ�ﻢ بﻪ ﺻﺪور ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ در راﺳﺘﺎی
ﻟﻐﻮ ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام ﮔﺮﻓﺖ ،پﺪرم ﻧﺎﻣﻪای بﻪ آﻗﺎی بﺎﻗﺮزادە ﻧﻮﺷﺖ و اﻃﻼع داد
ﮐﻪ ﺣﺰب بﻪ زودی ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ش
ﻣﻨت� �ﮐﻨﺪ .پﺪرم در آن ﻧﺎﻣﻪ
ف
ﻏ�ا�ﺴﺎی �دا�ﺴﺘﻪ و
ش�ح �دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘ�ﺶ ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام را ی
ﺧﺼﻮﺻﺎ بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﺷﺪە و بﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ بﺎ ﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻊ ض
ﻋﻠی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ پﺪرم
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﻧﻬﺎی ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﻤ�ﻢ در داﺧﻞ ﺣﺰب بﺎ�ﺪ
ی
�ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ی
ﺻﻮرت �ﮔﺮﻓﺖ.
ن
�� ﻣﻨﺘ� بﻪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ �داﻧﻢ ،و
اﺟﺎزە دﻫ�ﺪ آﻧﭽﻪ را در ﻣﻮرد ی
ﻣﺴ� ﺗﺎر �
ورزی پﺪر و ﻣﺎدرم و ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در
بﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﻮدی از ﻧ�ع ﺳ�ﺎﺳﺖ �
دوران آﻧﻬﺎﺳﺖ ،بﺎزﮔﻮﮐﻨﻢ .ﭘ�ﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ۷۶اﻋﻼﻣ�ﻪی »در راﺳﺘﺎی
ن
ین
ﺟﻬﺎی ﺣﻘﻮق
ﭘﻨﺠﺎﻫﻤن ﺳﺎﻟگﺮد اﻋﻼﻣ�ﻪی
ﻟﻐﻮ ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام« ﺑﻬﻤﻨﺎﺳبﺖ
ن
�� ش
ش
دﺑ�ﺧﺎﻧﻪی
ﻣﻨت� ﺷﻮد بﺤﺚﻫﺎی ﻃﻮﻻی و ﭘﺮ ﺟﺪ� در درون ﺣﺰب و ی
�� ﺑﻮد و ن
ﺣﺰب ﺟ��ﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ �ﮏ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﺑن�ﺎدی و ﺗﺎر ن
آﻧﺎی ﮐﻪ
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گ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤ�ﻢ را �ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آ�ﺎە ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪ� و ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ آﻧﻬﺎ اﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪگﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻦ بﻌﺪ از ﻗﺘﻞ پﺪر و ﻣﺎدرم و از ز�ﺎن ﻫﻢرزﻣﺎن ﺳ�ﺎ� آﻧﻬﺎ در ﺟ��ﺎن اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی درونﺣﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .ف
ﺑﺮ� از آﻧﻬﺎ بﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
ب
ف
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻏﻠﺐ بﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ� ﻓﮑﺮ �ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ن
ﺳﻨﮕﯿی اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻪ ﺣﺰب و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺗﺼﻤ�ﻢ
گ
آﻣﺎد� بﻪ دوش ﮐﺸ�ﺪن ی ن
ﭼﻨن ﺗﺼﻤ�� را ﻧﺪارد.
ن
ﺟﻮاﻧﺎی ﻫﺴت�ﻢ ﮐﻪ
ﺷن�ﺪەام ﮐﻪ �� از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدە ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوە
بﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ی ن
اوﻟن اﻋﻼﻣ�ﻪای ﮐﻪ داد�ﻢ ﻋﻨﻮا�ﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد:
»اﺗﺤﺎد ،اﻧﻘﻼب ،اﻧﺘﻘﺎم« .اﻧﺘﻘﺎم در ﺻﺪر اﻋﻼﻣ�ﻪی ﻣﺎ آﻣﺪە ﺑﻮد .پﺪرم
گ
ن
پﺎﺳ� دادە اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮم ﺑ�ﺎﻧﮕﺮ ﻧ�ع ﺳ�ﺎﺳﺖورزی او و ﭼﮕﻮﻧ� ﻧﮕﺮش
و رﻓﺘﺎر او در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آنﻣﻮﻗﻊ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ را داد�ﻢ ﻣﻦ  ۲۵ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ  ۲۳ﺳﺎﻟﺘﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﺮو�
ﺟﻮان ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ ﺗﺎزە ش�وع بﻪ ﻣبﺎرزەی ﺳ�ﺎ� ﮐﺮدە ﺑﻮد�ﻢ .ﻧﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی ﺗﺎر ن
�� را داﺷت�ﻢ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺳ�ﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ش
��ی را.
ا�ﺮ ﻗﺮار بﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ف
ف
ﺟﻮای زد�ﻢ ﺗﮑﺮارﮐﻨ�ﻢ ،و
ﺣﺮ� را ﮐﻪ در اوان
ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖورزی ﮐﻨ�ﻢ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ بﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳ�ﺪ�ﻢ.
�
بﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺣﺮف دﻗ�ﻘﺎ �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﺟ��ﺎن ﺳ�ﺎ� در
ت
�ﺴ� ﺗﺤﻮﻻت ﺳ�ﺎ� اﺟﺘﻤﺎ� اﯾﺮان بﻪ ی ن
ﻫﺎی �رﺳﺪ،
ﭼﻨن ﺑﺮداﺷﺖ ی
ن
ﺟﻬﺎی ﺣﻘﻮق ش
ین
��،
ﺗبﯿنﺷﺎن �ﮐﻨﺪ و بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ ﺻﺪور اﻋﻼﻣ�ﻪی
ﻣﻮﺿﻊ و ﻫ��ﺖ ﺧﻮد را بﻪ ا�ﺪەی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺣﻘﻮق ش
�� و آن اﻋﻼﻣ�ﻪی
ﺗﺎر �
�� وﺻﻞ �ﮐﻨﺪ.
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ﺣی در ﺷکﻞ ﻗﺼﺎص ،ن
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺪام ت
�ﻌی روا�ﺖ ﻗﺼﺎ� ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� از آن �دﻫﺪ ،بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳ�ﺎ� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪە و بﺎ
ﺣﯿث�ﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮە ﺧﻮردە اﺳﺖ .ن
�ﻌی در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺪام
دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن و اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� بﻠ�ﻪ ت
ﻏ� ﺳ�ﺎ�
ﺣی در ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ی
ﻫﻢ ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ اﻣﺮی ﺳ�ﺎ� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ .بﻪ ی ن
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ت
ﺗﻠ� �ﺷﻮدﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧ�ﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ �ﮏ ﭘﺮ ت ف
اﻧ� بﺎزﮐﻨﻢ ﺑﺮای روا�ﺖ �ﮏ ﺗﺠ��ﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘ�ﺪ .در
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ در
دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ،ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان دا�ﺸﺠﻮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣ�ج اﻋﺪام
دﺳﺘﮕ� �ﺷﺪﻧﺪ ،بﻪ راە اﻓﺘﺎد�� .
ارﺗبﺎط بﺎ ﻗﺎﭼﺎق و ﻣ�ف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ی
از ﺗکﺎندﻫﻨﺪەﺗ��ﻦ دورەﻫﺎی اﻋﺪام ﺑﻮد .بﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﻋﺪام �ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣ�ف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﺎزدارﻧﺪە بﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ درﺧﺖ در ی ف
پﺎﯾ� آدم
�ﮐﺸتﻨﺪ و در ﺑﻮق وﮐﺮﻧﺎ اﻋﻼم �ﮐﺮدﻧﺪ .در آن دورە در ﻣﻼءﻋﺎم ﻫﻢ اﻋﺪام
�ﮐﺮدﻧﺪ .آدمﻫﺎ را از ﺟﺮﺛﻘ�ﻞ در ﻣ�ﺪانﻫﺎ آو�ﺰان �ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد .از
ﺗکﺎندﻫﻨﺪەﺗ��ﻦ �ﺎدﻫﺎی ﻣﻦ از آن دورە اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ �ﮔ���ﺪ ﻫﯿﻮﻻی
اﻋﺪام در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� را ﻧبﻠﻌ�ﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮارە پﺪ�ﺪەای ﺳ�ﺎ�
ﻣﺬﻫی و ﻗ�ﻢوار �ﺴبﺖ بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻮد ،بﻪ ﻧﻈﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ .بﺎ ﻫﻤﺎن د�ﺪ
ب
ﻫﺮﮐ� را ﮐﻪ بﺎ ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺎزگﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﮕﺮش در
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻔﺴﺪ ف�اﻻرض ﻣﮕﺮ ﭼ�ﺴﺖ؟ ض
�ﻌی ﮐ� ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روی ی ض
زﻣن
کﺎری اﻧﺠﺎم �دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ا�ﺪەی ﻣﺎ از دﻧ�ﺎی »ﺳﺎﻟﻢ« اﺳﺖ� ،ﺲ ﻓﺴﺎد
زﻣن ﺣﺬف ﺷﻮد .ت
ﺣی بﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ی ن
�ﮐﻨﺪ� ،ﺲ بﺎ�ﺪ از ی ف
ﭼﻨن
ﮐﺮدﻧﺪ.
�
ﺣﺘﻤﺎ �ﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ .اوا�ﻞ ت
وﻗی ﮐﻪ ﻻ�ﺤﻪی ﻗﺼﺎص را بﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪ�ﺪ
ف
ﺑﺮدﻧﺪ  ،ت
ﺧﻤﯿی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
وﻗی ﺟﺒﻬﻪی ﻣ� ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،آﻗﺎی
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ﻗﺼﺎص ،ﭼﻮن بﺎ ﺣکﻢ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺪ ﻫﺴتﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺎزات
ت
ﻓﻘ� بﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮ� ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
بﺎ آن را ارﺗﺪاد �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻻن ﻫﻢ ت
وﻗی بﻪ �ﺸﺎﻧﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
�ﮔ��ﻨﺪﮐﻪ اﻋﺪام اﺛﺮی ﻧﺪارد ،ی ن
اوﻟن اﺳﺘﺪﻻ� ﮐﻪ �آورﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ بﺎ ﺣکﻢ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒا�ﺪ! اﯾﻦ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗبﺪ�ﻞ بﻪ �ﮏ اﻣﺮ ﺳ�ﺎ�
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،بﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان بﻪ ﻋﻨﻮان
�ﮏ ﺣﺰب ﺳ�ﺎ� ﺻﺎدر ﮐﺮد ،در واﻗﻊ ﻧﻮ� اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﺳ�ﺎ� ﻫﻢ
ق
ﺗﻐﯿ�
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿ� ﺣﻘﻮ� ﻧﺒﻮد .ﻧ�ﺧﻮاﺳﺖ در�ﺎرەی ی
ت
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮ� ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﺪ بﻠ�ﻪ داﺷﺖ در ﻣﻮرد �ﮏ اﻣﺮ ﺳ�ﺎ�
ش
بﺨ� از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻮﺿﻊ �ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﺠﺎب بﻪ
ش
ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژ�ﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪە ،اﻋﺪام ﻫﻢ بﺨ� از ﻣﺒﻨﺎ و ﻗﻮام
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و بﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر �ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎد از آن را ﺑﺮﻧ�ﺗﺎﺑﻨﺪ.
بﻠﻪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی ﺧﺪا ﺑﺮ روی ی ن
زﻣن �داﻧﺪ� ،ﺲ
�ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘ�ﺎرات او را داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .بﺎ ی ن
ﻫﻤن اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ
داﺷن اﺧﺘ�ﺎر ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را �ﮐﻨﺪ .و ی ن
تن
ﻫﻤن اﺧﺘ�ﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در
ادﻋﺎی
گ
ف
ن
ﻧﺨﺴﺘن و واﻻﺗ��ﻦ
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪی ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧ� ﺷﺪە» :ﭼﻮن زﻧﺪ�
ی
دادەی اﯾﺰدی بﻪ ﻫﺮ ا�ﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻊ �ﺎ ﻓﺮد �ﺎ ﻧﻬﺎدی بﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺣﻖ ﺳﻠﺐ آن را ﻧﺪارد «.اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ بﻪ وﺿ�ح از آن ادﻋﺎ ﺳﻠﺐ
بﮕ�ی؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی ﺧﺪا روی زﻣ ی ن
ن
ﺣﻘﺎﻧ�ﺖ �ﮐﻨﺪ .ﺣﻖ ﻧﺪاری ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را ی
ن
ت
بﮕ�ی.
ﻧ�ﺴی؛ او دادە و ﺗﻮ ﻧ�ﺗﻮای ی
در ﺑﻨﺪ اول اﻋﻼﻣ�ﻪ ﻫﻢ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی رابﻄﻪی ا�ﺴﺎن و ﻣﻠﺖ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ
بﻪ ﺧﻮی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادە ﺷﺪە» :ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎی و ارجﮔﺬاری بﻪ ﺣﯿث�ﺖ ت
ذای
ی
ب
ﺷﮑﻮﻓﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ«.
ا�ﺴﺎن ،پﺎﯾﻨﺪان ز�ﺴﺖ آزاد ﻣﻠﺖﻫﺎ و
ی
در دﻧبﺎﻟﻪی اﻋﻼﻣ�ﻪ بﻌﺪ از �ﮏ �ی ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺮی در رد کﻠ�ﺖ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام �رﺳﺪ بﻪ زﻣﯿﻨﻪی ش�ا�ﻂ روز» :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� در
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روای وا�ﺲﮔﺮا�ﺎﻧﻪی ﺧﻮد �� از ﺳ�ﺎەﺗ��ﻦ کﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺳﺎﻟ�ﺎن دراز ﻓﺮﻣﺎن ی
ت
ت
دوﻟی را درکﺎر�ﺮد ﮐ�ﻔﺮ اﻋﺪام ﭼﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻋﻘ�ﺪی و ﭼﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ
�
ﺑﺰەﻫﺎی ﻋﻤﻮ� دارد «.ن
�ﻌی دﻗ�ﻘﺎ اﻋﺪام را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ�ﺎ� ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼ� ��ﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺤﮑﻮم �ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی را بﻪ دﻧبﺎل داﺷﺖ؟
ﺻﺪور اﯾﻦ ﺑ�ﺎﻧﻪ ﭼﻪ وا�نﺶ ی
وا�نﺶ بﻘ�ﻪی ﮔﺮوەﻫﺎی ﺳ�ﺎ� را ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻢ در�ﺎبﻢ .ت
وﻗی �ﭘﺮﺳ�ﺪم
ت
ﺟﻮاب �ر ت
ﺟ��ﺎﻧﺎی ﮐﻪ در
اﺳی ﻧ�ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻪ پﻧ�ﺳ�ﺪم .از
گ
داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاد� بﺎ ﺟ��ﺎن ﻣ� داﺷتﻨﺪ ،ﭘﺮﺳ�ﺪم و� ﺟﻮاب
واﺿ� ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ.
ت
ﻻﻫ�� ،دوﺳﺖ و
در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﺎدرم در اﯾﻦ ﻣﻮرد بﻪ دﮐ� ﻋبﺪاﻟ���ﻢ
ب
ﻫﻤﺮاە ﻧﺰد�ﮏ پﺪر و ﻣﺎدرم ،ﺣﻘﻮقدان و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗ��ﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ش
��
اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻣﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ پﺪرم در ﻣﺸﻮرت بﺎ ﮔﺮو� از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و
ف
اﻧﺠﻤی را در اﯾﻦ ارﺗبﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رد اﯾﻦ
اﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺼﺪ �ﺸﮑ�ﻞ
ﺗﻼش را ﻫﻢ ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪان ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻢ .از ﺗﻨﻬﺎ ﮐ� ﮐﻪ در اﯾﻦ رابﻄﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮدە ﺷﺪ ،ﺣﻤ�ﺪ ﻣﺼﺪق ،ﺷﺎﻋﺮ و ﺣﻘﻮقدان ،ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﺪ�ﻢ بﺎ پﺪر و ﻣﺎدرم
رواب� داﺷﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ او در ﻫﻤﺎن ﻣﺎە آذر ﺳﺎل  ۷۷از دﻧ�ﺎ رﻓﺖ و ﻣﻦ
ﻫﯿﭻگﺎە ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮﺳ�ﺪن از او را ﻧ�ﺎﻓﺘﻢ.
ض
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ �داﻧﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۶و  ۷۷بﻌ� از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
بﺎزﺟﻮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤ�ﺸﻪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ �� از ﻣﻮارد
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را اﺣﻀﺎر و
ی
بﺎزﺟﻮی ﺑﻮدە اﺳﺖ� .ﮔﻔﺘﻨﺪ بﺎ اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ ﻣﻘﺎبﻞ ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص ا�ﺴﺘﺎد�ﺪ.
ی
�
ﺣﺰیﻫﺎ �دادﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪە ،از اﯾﻦ دﺳﺖ
پﺎﺳ� ﮐﻪ ب
ﺑﻮدە :ﭼﺸﻢ ش
تن
ﺷﮑﺴن ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ
ﭘﻮ� از اﻋﺪام بﻪ
اﺟﺘﻤﺎ� �ﺎری �رﺳﺎﻧﺪ .ﺑ�ﺶ از اﯾﻦ اﻃﻼ� ﻧﺪارم.
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بﺤﺚ ﻣﻬ� ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ بﻌﺪ از ﻗﺘﻞ پﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ �� از ﻋﺎﻣﻼن
اﯾﻦ کﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ پﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ض�ور�ﺎت ض
دﯾی را ﺗﮑﺬ�ﺐ ﮐﺮدە
ﺑﻮدﻧﺪ و بﻪ ی ن
ﻫﻤن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺼﺎص ﻫﻢ اﺷﺎرە ﮐﺮدە ﺑﻮد .اﯾﻦ �ﺸﺎن
�دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان بﺎ اﻋﺪام ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە ﻣﻬﻢ و ف
ﺗﺎر��
ﺑﻮدە اﺳﺖ .بﻌﺪﻫﺎ در آن ﭘﺮوﻧﺪەﺳﺎزی ﮐﻪ ﺷﺪ بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳ�ﺪ ﮐﻪ
ت
ﺟﻌﻠ�ﺎی در اﺧبﺎر آن وﺟﻮد داﺷﺖ .در
ﭘﻨﻬﺎنکﺎریﻫﺎی ز�ﺎدی ﺷﺪە و
ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻬ� ﮐﻪ اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای داد�ﺪ و بﺎ اﻋﺪام
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد�ﺪ.
ت
اﻧﺘﻘﺎدای ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را
بﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ �ﺸﻨ��ﻢ� .داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧ�ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻄ�ح ﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧن اﯾﺮان -آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ �داﻧ�ﺪ -ت
ی ن
وﻗی و�دم،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮐ� را ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ �بﺨﺸﺪ ،آن ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای کﺎر
آزاد �ﺷﻮد �ﺎ ﺣکﻢ ﺳب� �ﮔ�د و بﻌﺪ از ت
ﻣﺪی ﮐﻮﺗﺎە ،بﻪ �ﻋﺖ آزادش
ی
�ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨبﻪی ﻋﻤﻮ� ﺣکﻢ ﺧ�� وﻗﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ا�ﺮ بﺎﺷﺪ ﺧ�� ﺳبﮏ اﺳﺖ.
ﺧ��ﻫﺎ �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ کﺎر ﺷﻤﺎ بﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آدمﻫﺎ
�ﻌی ﺧ�ﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ت
ﺟﺴﻮرﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ن
ﺣی ا�ﺮ بﻌﺪ از آدم ش
ﮐ�
ً
ف
ﻗ��ﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ� از ﻃ�ﻒ
ﮔ� ﺑ�ﻔﺘﻨﺪ ،بﺎز ﻧﻬﺎﯾتﺶ ﺧﺎﻧﻮادەی
ی
روﺷﻨﻔﮑﺮان و دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن ﻫﺴتﻨﺪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺄﻣﻮران ﻗﺎﺗﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﻧﮕﺮ نای ﻧﺪارﻧﺪ .بﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد
�ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧبﺎ�ﺪ رﺿﺎ�ﺖ �داد�ﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﻼص �ﮐﺮد�ﺪ.
بﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺷتبﺎە اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﮐ ن
ﺴﺎی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺘﻞ را اﻧﺠﺎم
ن
دﺷﻤی ﺷﺨ� بﺎ پﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ی ن
ﭼﻨن ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ در
دادﻧﺪ ،از �
درﺟﻪی اول ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات آﻧﻬﺎ بﺎﺷﻢ .آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدەﻫﺎی �ﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
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گ
ت
ﺣﮑﻮﻣی ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤ� کﺎرﻣﻨﺪان رﺳ� وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن
ت
ﭘﺮوﻧﺪەی آش و ﻻش ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی دادگﺎە ﺷﺪ ،بﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن اﻋ�اف ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ
ف
ﺳﺎزﻣﺎیﺷﺎن ﺑﻮدە
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧ�ع ﻣﺄﻣﻮر�ﺖﻫﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘ�ﺶ ﺟﺰء وﻇﺎ�ﻒ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ بﺎرﻫﺎ ی ن
کﺎرﻫﺎی را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺟﺮم اﺻ� در واﻗﻊ آﻧﺠﺎﺳﺖ
ﭼﻨن
ی
ن
ﭼﻨن و ف
ت
کﺎرﻣﻨﺪای ﺗ���ﺖ �ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ی ن
ﻇﺎ��
ﺣﮑﻮﻣی
ﮐﻪ در �ﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ف
)ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ�( دارﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ی ف
ﭼﻨن وﻇﺎ�� را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪە ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ بیﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮلاﻧﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ
�
ت
اﺧﻼ� و
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ
ت
ﺣﻘﻮ� دارﻧﺪ و بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ .و� اﯾﻦ دو ،ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻓﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر،
ف
بﮕ�د.
ﻧبﺎ�ﺪ در ﻧ� �ﮑﺪ�ﮕﺮ بﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺎبﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ی
اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ی ن
ﭼﻨن ﭘﺮوﻧﺪەای بﺎ اﻋﺪام اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﻘﻖ ﻧ�ﺷﻮد بﻠ�ﻪ
ت
ﺣﮑﻮﻣی ،وا�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ .بﺎ�ﺪ
بﻪ اﻓﺸﺎی ﺗﻤﺎ� ﺣﻘﺎﯾﻖ ،در ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ت
بﻪ اﺳﺎس و درونﻣﺎ�ﻪی اﺻ� ﺟﺮم ﮐﻪ ،ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ ﺣﮑﻮﻣی
گ
گ
رﺳ�ﺪ� ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ی ن
ﭼﻨن رﺳ�ﺪ�ای ،ﻣﺠ��ﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ
ﺑﻮدە،
ﻫﻢ بﺎ�ﺪ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.
از ف
ﻃﺮ� ،در ش�ا�ﻂ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ �ﺷﻮد ﻫﺮﮐ� ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە
بﻪ بﺎورﻫﺎ�ﺶ پﺎﯾبﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮏ زدە �ﺷﻮد .ﺗﺠ��ﺪی ﺣﺮف
زدن �ﺎ در ﻣﻮرد د�ﮕﺮان داد ﺳﺨﻦ دادن ﺳﺎدەﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ت
وﻗی پﺎی ﮐ�
در ﻣ�ﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋ��ﺰ ﻣﻦ را ﻧ�ﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدە ،ﺗﻌﻬﺪ بﻪ اﺻﻮل دﺷﻮار و
ﻋن ﺣﺎل ﻣﻬﻢ �ﺷﻮد �� .از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ت
در ی ن
اﻋ�اف ﺧﻮدش ۲۴
ض��ﻪ بﻪ ﺳیﻨﻪی ﻣﺎدر ﻧﺎز ی ف
ﻧن ﻣﻦ زدە و او را بﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗ��ﻦ درد و زﺟﺮ ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .او بﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ �ﺷﻮد ﮐﻪ آ�ﺎ ﻣﻦ
�
ﺣﻘ�ﻘﺘﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ اﻋﺪام در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و بﺎ�ﺪ از ی ن
ﻗﻮاﻧن
ﺣﺬف �ﺸﻮد �ﺎ ﻧﻪ.
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کﺎر ﺳﺎدەای ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻤ�ﻢ ﺑﺮادرم و
�
ﻣﻦ و ﻣﺎدر�ﺰرگ ﺳﺎﻟﺨﻮردەی ﻣﺎ ی ن
ﻧ� ﺑﻮد ،ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دلﺷﮑﺴﺘﻪﺗﺮ از او ﻣﻦ
گ
ﻧﺪ�ﺪم .ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻋ��ﺰ درداﻧﻪاش ،ت
دﺧ�ش را در ﺷﺼﺖﺳﺎﻟ� آنﻃﻮر
بیرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .داﻣﺎدش را ﮐﻪ ﺑﺮای او �ﺴ�ﺎر ﻋ��ﺰ ﺑﻮد ،آنﻃﻮر
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و رو بﻪ ﻗبﻠﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎدر�ﺰرگﻢ ﮐﻪ ن
زی بﺎ بﺎورﻫﺎی
یف
ﺳﻨﮕن ﺑﻮد .ﻧ�ﺗﻮا�ﺴﺖ بﺎ
ﻣﺬﻫی ﺑﻮد ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ �ﺴ�ﺎر
ب
وﺟﺪان و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺑ�ﺎ�ﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﻨ��ﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﺪام
ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎدرم ﻧ�ﺴت�ﻢ .ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ او ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺖﺗ��ﻦ بﺨﺶ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻫﺎی ﮐﻪ �زدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮد .د�ﮕﺮان �ﮏ پﻠﻪ دورﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮف ی
بﺎﻋﺚ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﮑﺮی �ﺷﺪ ،در ذﻫﻨﻢ ﭘﺮﺳﺶ ا�ﺠﺎد �ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
یف
ﺳﻨﮕن ﻧﺒﻮد .در ﻧﻬﺎ�ﺖ،
ﭼﺎﻟﺶ ﺣ� ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ ﻣﺎدر�ﺰرگﻢ داﺷﺘﻢ،
ت
ت
ﮔ�یاش اﺣ�ام بﻪ ﻋﻘﺎ�ﺪ
ﺣی او ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﻣﺎدرم ﺑﻮد .ی ن
ﻫﻤن اﻋﻼﻣ�ﻪ را بﺎرﻫﺎ و بﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ .بﻪ �ﺎد آوردن ﻣﺎدرم و ﺷﻮر
او در بﺎورﻫﺎ�ﺶ بﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ �اﻧﺠﺎم ﻣﺎدر�ﺰرگﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ت
دﺧ�ش و ﻋﻘﺎ�ﺪی ﮐﻪ ﺟﺎ�ﺶ را ﺑﺮ � آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮا�ﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ارﺿﺎی ﺣﺲ ﺧﺸ� ﮐﻪ در ﺧﻮدش داﺷﺖ وگﺎە ﻧ�ﺗﻮا�ﺴﺖ ﻣﻬﺎرش ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﮐﻪ در آن دورە زدە ﺷﺪ و
بﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،بﻪ ﻧﻈﺮم بﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺣﺮف ی
ف
ﻣﺨﺘﻠ� داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﺎ �ﺴ�ﺎر درﺳﺖ و بﺠﺎ ﺑﻮد �� .د�ﮕﺮ از
ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی
ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧبﺎ�ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد بﺎ اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام را
گ
ﺻ� �ﮐﺮد�ﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣکﻢ را بﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ� در �ﮏ
اﻋﻼم �ﮐﺮد�ﺪ بﻠ�ﻪ بﺎ�ﺪ ب
ف
ت
ﻣﺬا�ﺮە بﻪ کﺎر بﺑ��ﺪ ﺗﺎ ﺷﺎ�ﺪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺣﺮ� ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑ�ﺸ� اﻓﺸﺎ�ﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ت
اﺧﻼ� ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ از ﺣکﻢ اﻋﺪام ﮐ� اﺳﺘﻔﺎدە ف
ﮐی
ﻏ�
بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ کﺎری ی
ً
اﺻ� وارد ﺷﺪن بﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزە بﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻏ�اﺧﻼ�ق
ﺗﺎ او ف
ﺣﺮ� را ﺑﺰﻧﺪ �ﺎ ﻧﺰﻧﺪ.
ی
ﺑﻮد .بﻪ ی ف
ﮔﻔﺘﮕﻮئ و بﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺎﺋبﻪای ﮔﻔﺘ�ﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ﻣﺎ بﺪون ﻫﯿﭻ
ی
ﺧﻮاﻫﺎن اﻋﺪام ﻧ�ﺴت�ﻢ.
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اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨ�ﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧبﺨﺸ�ﺪ�ﺪ .ض
بﻌ�
ﻨن ی ن
ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﺎ را بﺨﺸ�ﺪ�ﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﭼ ی ن
ﭼ�ی اﺗﻔﺎق
ﻧ�ﻔﺘﺎد .اﯾﻨﻬﺎ بﺨﺸ�ﺪە �ﺸﺪﻧﺪ بﻠ�ﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ بﺎ اﻋﺪام آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒا�ﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.
�
ﻗﻮاﻧن ﻧﺎدرﺳﺖ ی ن
دﻗ�ﻘﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .و� ﺧﺐ ﻧت�ﺠﻪی ی ن
ﻫﻤن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم
ﻣﻮﻗﻌﯿی در ﺗﻠﻪی آن ﻗﺮار دارد .ت
ت
وﻗی �ﮔ���ﺪ اﻋﺪام را ﻧ�ﺧﻮاﻫ�ﺪ،
در ﻫﺮ
آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺪام را ﺑﺮاﺑﺮ بﺎ بﺨﺸﺶ
ﮔ�ﻧﺪ .ﻣﺎ داﺋﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺄ��ﺪ ﮐﺮد�ﻢ و ﻧﻮﺷت�ﻢ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ داﺋﻢ ﻣﺎ را بﻪ
� ی
ن
ﻗﻮاﻧن �ﺳﺎزد ،اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﻠﻪای ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ
ی
ض
ض
ﻫﻤن ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص ،ﻗﺎ� ﻓﮑﺮ �ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻓﺮض ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ی
اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات را �دﻫﺪ ﻣﺎ بﺎ�ﺪ ر ض
ا� بﺎﺷ�ﻢ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎدرﺗﺎن ا�ﺮ بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص را اﺟﺮا ﮐﻨ�ﺪ بﺎ�ﺪ ﻧﺼﻒ
ین
ﻗﻮاﻧن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
د�ﻪ را بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎدرﺗﺎن بﺪﻫ�ﺪ! �ﺲ ﭼﺎرﭼﻮب
دﺷﻮاری دادﺧﻮا� در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺣﻮزەی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ را رﺳﻢ �ﮐﻨﺪ و
�
�
دﻗ�ﻘﺎ ی ض
ﻫﻤن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ روی ﺣﻘ�ﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ پﺎﻓﺸﺎری
دﺳﺘگﺎە ﻗﻀﺎ ﻫﻢ
�ﮐﻨ�ﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎبﻞ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ بﺎ اﻧکﺎرﻫﺎ و دروغﻫﺎ�ﺶ بﻠ�ﻪ بﺎ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻗﻮاﻧﯿنﺶ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را از آن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ،ﮐﻪ در ذﻫﻦ دار�ﺪ ،دور �ﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال آﺧﺮم در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ دورەی ﮔﺬار اﺳﺖ� .داﻧ�ﺪ ﮐﻪ بﻪ ﻣﺮور
بﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬ� در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮ� درﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿ�
دورەی ﮔﺬار �ﺎ بﻌﺪ از آن اﺳﺖ .بﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ ث�ا�ﻂ ی
ﮐﻨﺪ ،آن وﻗﺖ بﺎ ﻋﻮاﻣ� ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را �ﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ بﺎ�ﺪ ﮐﺮد؟
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ن
ﺗﺎر�� ﮐﺸﻮرﻫﺎی د�ﮕﺮ را ﻧگﺎە �ﮐﻨﻨﺪ� .داﻧ�ﻢ ﮐﻪ
ﻋﺪەای ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی
ن
بﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎی دوم ﻋﺪەای از ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎران اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺪەای
ﭘ�ﮕ�ی ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
�ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی د�ﮕﺮی را بﺎ�ﺪ ی
ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی د�ﮕﺮ وﺟﻮد دارد .بﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام �ﮏ �ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ بﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﮐﺪام ت
ﺑﻬ� اﺳﺖ؟
ا�ﺮ دورەی ﮔﺬاری را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﯾﻨﺪەای ﻋﺎدﻻﻧﻪ و آزاد ﺑﺮای
�
ﺣﺪا�� ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،در آن دورە
ن
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸ� ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ و�ﺮای و درد و زﺟﺮ دو�ﺎرە ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮد،
ت
اﺧﻼ� �ﺴبﺖ بﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮ� ﺗﻌﻬﺪ و وﻇ�ﻔﻪی
ی
آﯾﻨﺪەای اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﻢ بﻪ آن اﻣ�ﺪ ﺑبﻨﺪم .ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ در اوان ﺟﻮاین
ﺷﺎﻫﺪ اﻣ�ﺪواری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدم و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر آن اﻣ�ﺪ در آ�ﺶ اﻧﺘﻘﺎم و
ف
ﺣﺬ� ،ﺗبﺪ�ﻞ بﻪ کﺎﺑﻮس و ﺟﻬﻨ� ﺷﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﺰ�ﮔﺮ یای و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ت
ف
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺗﮑﺮار
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،ﻣﻬﻢ درس ﮔﺮﻓن از آن ﺗﺠ��ﻪ و
ی
آن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﻘ�ﻘﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ
بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻟﺠﺎمﮔﺴ�ﺨﺘﻪ ﻫﻤﺮاە �ﺸﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﻣﺘﻬﻢ
ﮔ�ﻧﺪ بﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن دادگﺎە ﻧﻮر بﻧ�گ،
ﻗﺮار � ی
ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری را بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﻓﺎع
داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ در �ﺴ�ﺎری ﻣﻮارد بﻪﺣﻖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺗ�ﻢ وکﻼی آﻧﻬﺎ �ﺴ�ﺎر
ﻓﮑﺮی آن دادگﺎە و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺠﺮب ﺑﻮد و �ﺴ�ﺎری از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
�
در آن دادگﺎە روﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪە و اداﻣﻪداری ﭘ�ﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ پﺎ�ﻪی آن ﻣﻔﻬﻮم
دادﺧﻮا� و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘ�ﭽ�ﺪەﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ.
�ﻌئن ﻣﺴﺌﻠﻪی دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،دادگﺎە ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ بﻪ ﺣﻘ�ﻘﺖ بﻪ
ت
اﻫﻤﯿئ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺠﺎزات .ﻣﺠﺎزات ﭘ�ﺎﻣﺪ ﭼﻨﺎن دادگﺎ�
ﻫﻤﺎن
ن
ف
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ� �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺖ .بﻪ ی
ً
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ�ﮐﻨﻢ و� �بﺨﺸﻢ اﻣﺮوز اﺻ� ﺟﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢ آن
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اﺳﺖ ﮐﻪ آن دادگﺎە ﻋﺎدﻻﻧﻪ �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﻮد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟ��ﺎن
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﻫﺴتﻨﺪ ﺗﺤﻤ�ﻞ ﺷﻮد ،ﺟﺮم
دادر� ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖپﺬﯾﺮی بﻪ
اﺛبﺎت و بﻪ واﻗﻌ�ﺖ ﺗﺎر ن
�� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮد ،ﺛبﺖ و ﻣﺴتﻨﺪ ﺷﻮد .ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ
ش
بﺨ� از اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ بﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﻫﻤ�ﺖ �دﻫﻢ ،بﻪ آن اﻣ�ﺪ
دارم .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﺎز تائ در پئ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی بﻌﺪی اﺳﺖ .بﻪ ﻧﻈﺮم
گ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ بﻪ ی ن
ﭼﻨن پﺨﺘ�ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ بﻪ آن دادگﺎە اﻫﻤ�ﺖ بﺪﻫﺪ،
ت
ف
ﺗﺼﻤ�ﻢ درﺳﺖ و اﺧﻼ� را در آن ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎر�� ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺣﺮﻣﺖ
ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ی ن
ﺣﺴن بﺎﻗﺮزادە و اﻋﻼم ﺗﺼﻤ�ﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب در�ﺎرە
دﺑ�کﻞ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان بﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ی
ﺣکﻢ اﻋﺪام
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ﭼﺎن ِاس .ﺳﻮ
ﺑﺮﮔﺮدان و بﺎزﻧ��� :ﻋﺮﻓﺎن ت
ﺛﺎﺑی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان �ﺸﺎن دادەاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار بﻪ دﻣﻮﮐﺮا� و ﺗﺤﮑ�ﻢ آن بﻪ رﻋﺎ�ﺖ
�� �اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﻤﺎر ﻓﺮ ف
ﺣﻘﻮق ش
ﺗﺠﺮی �ﺸﺎن دادە ﮐﻪ
اوای از ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
ب
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮو� ــﺞ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق ش
�� ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ از
ت
ﺗﺄﺛ�
ﻏ�دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪ�ﺪﺗﺮ بﻪ ی
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ی
د�ﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮا� ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻧﻬﺎدی ﻗﻮا ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
رﻗﺎﺑی اﺣﺰاب ﺳ�ﺎ� و ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ش
ت
�� ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
بﻪرﻏﻢ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻓﺮاوان در�ﺎرەی رابﻄﻪی دﻣﻮﮐﺮا� و ﺣﻘﻮق ش
�� ،روﻧﺪ
��ی کﻢﻃﺮﻓﺪار و بﺤﺚ ی ن
اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
اﻧﮕ� ﺗﻮﺳﻂ
�
�
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺗﻘ��بﺎ ﻧﺎد�ﺪە ﻣﺎﻧﺪە اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ز�ﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻓﺘﺎر ﻏ� ف
ا�ﺴﺎی و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ بﺎ
ی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد پﺑ� ی ن
ﻫ�ﻧﺪ اﻣﺎ ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘ�ﮕ�ی دﺳﺘﻮرکﺎر ﺧﻮد درﻧﮓ �ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘ� ی ن
ﺸن بﻪ
ﺷﺪ�ﺪ در ی
�
اﻟگﻮﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮ� اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی کﻢﻃﺮﻓﺪار در
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ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻮ� پﻧ�داﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘ�ﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻮردی ف
ﮐ�� ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﺧﺎص و روﻧﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻨﺘ� بﻪ ﺗﺮو� ــﺞ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ
ت
ﺗﻄﺒ�� ﮐﺸﻮرﻫﺎ بﻪ ﻧﺪرت روﻧﺪ ﻋﻤﻮ�
را ﺑﺮر� ﮐﺮدە اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ش
ﺣﻤﺎ�ﺖ دﻣﻮﮐﺮا� از اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق ��ی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدە
ﺗﺪر�� و �� ــﻊ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼء ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﻧﺪﻫﺎی
ب
اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖ را از �ﮑﺪ�ﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و بﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ �ﮐﻨﻢ.
اﻧﮕ�ن
ت
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳ�ﺎﺳی بﺤﺚ ی
ﺟﺎﻟی اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
�ﭘﺮدازم .ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ دو دﻟ�ﻞ ﻣﻮرد ب
ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪەای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ ،بﻪ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪەی ز�ﺎدی از ﻣﺮدم بﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ� .
ا�� ﻣﺮدم اﻋﺪام را
ﻣﺠﺎز تای ﻋﺎدﻻﻧﻪ �ﺷﻤﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ش
بﺨ�
از دﺳﺘﻮر کﺎر ﺣﻘﻮق ش
��ی ﺧﻮد �داﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای ﺑﺮر� روﻧﺪﻫﺎی ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری بﺤﺚاﻧﮕ ی ف� ﻓﺮاﻫﻢ
ﻓﺮﺻﺖ
ب
�ﮐﻨﺪ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﻔﺎف و
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان �ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را
ﺑﺮر� ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﮐ�ﻔﺮی را
بﻪ ﻃﻮر رﺳ� در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺟﺰ یای ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ز�ﺮا
ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی رﺳ� آﻧﻬﺎ ﻧبﺎ�ﺪ بﺎ روال ﺟﺎری ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان بﺎﺷﺪ .در ﻧت�ﺠﻪ،
�ﺗﻮان روﻧﺪ ﻟﻐﻮ �� ــﺢ و رﺳ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮر� ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ّ
ک� ﺣﺎ� از رابﻄﻪای ﻣﺜبﺖ ﻣ�ﺎن دﻣﻮﮐﺮا� و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا
از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ت
کﻤ� اﺳﺖ؛ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل �ﮐﻮب
و رﻓﺘﺎر ﻏ� ف
ا�ﺴﺎی بﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای ﺗثﺒ�ﺖ ﻗﺪرت در ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا
ی
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ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ .از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ف
ت
ﮐ�� �ﺸﺎن دادە ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮا�
ﺗﺄﺛ� ﻣﺴﺘﻘ�� ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ،
ی
ت
روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ،ﺣی در دﻣﻮﮐﺮا�ﻫﺎی بﺎﺛبﺎت ،آﻫﺴﺘﻪ و
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی ف
اﻧﮕ� اﺳﺖ .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺷﺪ�ﺪ ﻧﺨبگﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر و
ﻟﯿ�ال �ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻫﻮاداران آﻧﻬﺎ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﻧﺨبگﺎن ب
ّ
را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧ�ﺗﻮان اﻣﺘ�ﺎزات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ک� را اﻧکﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ن
ﺗﺎر�� ﻣﻬﻢ ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری را ﻧﺎد�ﺪە
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت اﻏﻠﺐ روﻧﺪﻫﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ّ
ﺗﺪر�� و �� ــﻊ ﻟﻐﻮ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ک� �ﮐﻮﺷﻢ بﺎ ﺗﻔﮑ�ﮏ روﻧﺪﻫﺎی
ب
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﯾﻦ ﺧﻸ را ﭘﺮ ﮐﻨﻢ و اﻟگﻮﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی
بﺤﺚ ی ف
اﻧﮕ� را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادەﻫﺎی
ن
ﺗﺄﺛ�ات ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣ��ﻮط بﻪ  ١٦٤ﮐﺸﻮر در بﺎزەی زﻣﺎی  ،١٩٥٠-٢٠١٠ی
ﺗﺪر�� و �� ــﻊ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را آﺷکﺎر
دﻣﻮﮐﺮا� ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی
ب
�ﺳﺎزد.
روﻧﺪﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﭘ�ﺶ از دوران ﻣﺪرن ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗنﺒ�ﻪ �ﺎﻏ�ﺎن و ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﻮد .ﻫﺪف از اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن رﻋﺎ�ﺎ و بﻪ رخ
ﮐﺸ�ﺪن ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ،اﺻﻼحﻃﻠبﺎن
ش
��دوﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎ�ﺎرآﻣﺪی و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﺄ��ﺪ ﮐﺮدەاﻧﺪ .در
ن
ین
ﺗﻮﺳکﺎی در
ﻧﺨﺴﺘن بﺎر در ا�ﺎﻟﺖ
ﺳﺎل  ،١٧٨٦اﻋﺪام ،و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﺮای
اﯾﺘﺎﻟ�ﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .وﻧﺰوﺋﻼ ی ن
اوﻟن ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام را در ﺳﺎل ١٨٥٤
ﻟﻐﻮ ﮐﺮد.
ن
ﺟﻨبﺶ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎی دوم اﺣ�ﺎ ﺷﺪ .در پی ﻣ�ج
ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮ ی ن
اﺗ�اﺳﯿﻮن در ﻣ�ﺎﻧﻪی دﻫﻪی  ١٩٧٠ﺷﻤﺎر ز�ﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
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اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ
�ﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� بﻪ کﺎر �ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ی
ﺷﺪﻧﺪ د�ﮕﺮ از اﻋﺪام بﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺳ�ﺎ� اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺗﺼ��ﺐ
ﻣﻌﺎﻫﺪەﻫﺎی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻘ��ﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل� ،ﺗﻮان بﻪ
ین
دوﻣن ﻣﻌﺎﻫﺪەی اﺧﺘ�ﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ١٩٨٩اﺷﺎرە ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ش
�� ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات،
گ
ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨ� ﻣﻬﻢ ،ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٥٠ﺗﺎ  ٢٠١٠اﻓﺰا�ﺶ دﻣﻮﮐﺮا� بﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻫﻤگﺎم ﺑﻮدە اﺳﺖ .ﻣ�ج ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮا� در ﺳﺎل  ١٩٧٤در ﭘﺮﺗﻘﺎل
ش�وع ﺷﺪ و ﺗﺎ دﻫﻪی  ١٩٩٠از ارو�ﺎی ﺟﻨﻮی بﻪ آﻣ��کﺎی ی ن
ﻻﺗن ،آﺳ�ﺎ و
ب
ارو�ﺎی ش� ت� رﺳ�ﺪ .در اﯾﻦ دورە ض
بﻌ� از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑ�ﺶ از ﭘ�ﺶ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٥٠ﺗﻨﻬﺎ  ۴�۳درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ٢٠١٠بﻪ  ٤٤ .٨درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻏﻠﺐ »روﻧﺪی گﺎم بﻪ گﺎم« ﺑﻮدە اﺳﺖ� .ﺴ�ﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ﻋﺎدی ،و ﻧﻪ ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی
گ
ﺟﻨ� ،را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ .ﻫﻮاداران ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺗﺪر�� ﺣﻤﺎ�ﺖ �ﮐﻨﻨﺪ ز�ﺮا بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
�
ﺣﺎﻣ�ﺎن اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� در اﻣﺎن بﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ی
ن
ﺑیﻨﺎﺑﯿی ﻗﺮار دارﻧﺪ بﻪ ﻧﺪرت ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا �ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ،
بﺎ�ﺪ آﻧﻬﺎ را از
ی
ﮔ�ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� اوﻟ��ﺖ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد .در ﻫﻨگﺎم ﺟﻨﮓ �ﺎ در ی
ش
ن
ﭼﻨن �ا�� ﮐﺸﻮرﻫﺎی
��ﺎبﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺠ�ﺐ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ در ی
ن
ﮔ�ﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑیﻨﺎﺑﯿی بﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻣﻨ�ﺖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را از � ی
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ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ ﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدە ت
ﺣی در ی ن
ﭼﻨن
ﺗﻐﯿ�
ش�ا�� ﻫﻢ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ی
دﻫﺪ.
�ﺴ�ﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘ�ﺶ از ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑی ن
ﻨﺎﺑﯿی
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل� ،ﺗﻮان از ﺑ��ﺘﺎﻧ�ﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﻣ�ﺎﻧﻪی ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ ،اﻧگﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ ﻗﺘﻞ و اﻗﺪام ﻋﻠ�ﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ کﺎرﮔﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ﻋﺎدی )از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞ( را در ﺳﺎلﻫﺎی ) ١٩٦٩در اﻧگﻠﺴﺘﺎن ،وﻟﺰ و اﺳکﺎﺗﻠﻨﺪ( و
) ١٩٧٣در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎ�( ﻟﻐﻮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی
ﻏ�ﻋﺎدی ﻣ��ﻮط بﻪ اﻗﺪام ﻋﻠ�ﻪ ﮐﺸﻮر )از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮ� و ﺧ�ﺎﻧﺖ(
ی
ت
ﻫﻤﭽﻨﺎن بﺎ� ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر ﺑﺮای وﺿﻊ
ﻣﺠﺪد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بیﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪ و �اﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﻣﺠﺎزات
گ
اﻋﺪام ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺟﺮمﻫﺎ ،ت
ﺣی ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨ� ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑ��ﺘﺎﻧ�ﺎ ،در ض
ﺗﺪر��
بﻌ� از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ب
ﻧﺒﻮد.
ﻧﻈ� بﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮا� ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ی
ی
ن
ن
ﺮﻗ�ﺳﺘﺎن ،از�ﮑﺴﺘﺎن،
روﻣﺎی ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮکﻤنﺴﺘﺎن ،ﻗ ی
ن
اﺳﻠﻮوی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ �ﻋﺖ ﻟﻐﻮ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻘﻮط کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ و ﻇﻬﻮر اﺗﺤﺎد�ﻪی ارو�ﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد .در
�
ا�� اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ بﺎ یﭘ�وی از ﻣﻮاز�ﻦ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ�
ش
ﻣ�وﻋ�ﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰا�ﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺪر�� �ﺎ ﻓﻮری بﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ د�ﺪ�ﻢ ،ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺗﻮاﻧﺪ
ب
ن
ﺑیﻨﺎﺑﯿی �ﮔﺬرﻧﺪ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﺗﺪر�� ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪی
در ﻟﻐﻮ
�
ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ﻋﺎدی را ﻟﻐﻮ �ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی
گ
ﺟﻨ� ق
بﺎ� �ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑیﻨﺎ ن
ﺑﯿی
ﻧﻈ� ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی
ﻏ�ﻋﺎدی ی
ی
ن
.
اﻧﮕ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﺠﺎزات
ﻣﺎﻫ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی
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اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮﺷﻮری دارد ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﻏﻠﺐ بﻪ اﯾﻦ
ض
ﺑیﻨﺎﺑﯿی رﺿﺎ�ﺖ �دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،در ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ،ی ف
ﭼﻨن
ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﻣﺮﺣﻠﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در �ﮏ گﺎم بﻪ ﻃﻮر کﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ
�ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ دﻣﻮﮐﺮا� در ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻧﻈﺎم ﺳ�ﺎ� ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ بﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺸﺨﺺ
�ﮐﻨﺪ .در ﺣﺮف ،ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ از اﻧﺤﺼﺎر داﺋ� ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ
یض
ﺗﻀﻤن �ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ،
ﺟﻠﻮﮔ�ی و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎ را �ﮐﻮب و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را
ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺟﺎزە �دﻫﺪ
ﭼﻨن �ﮐﻮئ ت
ﮐﻪ از ﻣﺠﺮای ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ بﻪ ی ض
اﻋ�اض ﮐﻨﻨﺪ و از
ب
ﻃ��ﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ف
ﻣﺪی بﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺸﺎر آورﻧﺪ .ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺮای
ﺗثﺒ�ﺖ ﻗﺪرت ﺳ�ﺎ� ﺧﻮد بﻪ �ﮐﻮب و رﻓﺘﺎر ﻏ� ف
ا�ﺴﺎی �ﭘﺮدازﻧﺪ .در
ی
اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻗﻮا ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ �ﺸﺪە و آزادی ﺑ�ﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .در ﻧت�ﺠﻪ ،ت
اﻋ�اض بﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ش
�� دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ت
ﺗﻄﺒ�� ّ
ک� �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺑ�ﺶ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا رﻋﺎ�ﺖ �ﺷﻮد ز�ﺮا در ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ �ﺴﯿﺞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻠ�ﻪ دوﻟﺖ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺸﺎن
ا�� ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
دادە ﮐﻪ ﻣ�ﺎن دﻣﻮﮐﺮا� و �ﮐﻮب ﺳ�ﺎ� ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮ ی
بﺎزداﺷﺖ ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی رابﻄﻪای ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد.
ی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺣﺎ� از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤکﻢ ﺳﻄﺢ دﻣﻮﮐﺮا� در ﮐﺸﻮر و اﺣﺘﻤﺎل
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ .بﻪ ﻃﻮر ک� ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ بﻪ ﻟﻐﻮ
گ
ﺑ�ﺸ� ﮔﺮا�ﺶ دارﻧﺪ .ﻧﻈﺎم پﺎر ن
ت
ن
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ�
ﻟﻤﺎی
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ش
ﺗﻨﺎﺳی �� از �ا�ﻂ ﻧﻬﺎدی و�ﮋەای اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در
ب
.
دﻣﻮﮐﺮا�ﻫﺎ �اﻧﺠﺎﻣﺪ بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﻄﺢ بﺎﻻی دﻣﻮﮐﺮا�
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ﺧﻮدبﻪﺧﻮد بﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧ�اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت �ﺸﺎن �دﻫﺪ
ﮐﻪ در �
ا�� ﮐﺸﻮرﻫﺎ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﭘﺮ اﻓﺖ و ی ف
ﺧ� ﺑﻮدە اﺳﺖ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن
اﻋﺪام ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام از ﺣﻘﻮق
ش
�� و بﺨﺸﺶ ﺳﺨﻦ �ﮔ��ﻨﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن ،اﻋﺪام را ﻣﺠﺎز تای بﺎزدارﻧﺪە و
از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﻔ�ﺪ �ﺷﻤﺎرﻧﺪ ز�ﺮا ﻋﻘ�ﺪە دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮاس از ی ن
ﭼﻨن
ت
ﺗﺄﺛ�
ﻣﺠﺎزای ارﺗکﺎب ﺟﺮم را کﺎﻫﺶ �دﻫﺪ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮ ی
ز�ﺎنبﺎر ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� و اﻫﻤ�ﺖ بﺎز�ﺮوری و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺠ�ﺐ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ بﺤﺚ در�ﺎرەی اﻋﺪام از ﻧﻈﺮ
ق
اﺧﻼ� و ﺳ�ﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی ن
اﻧﮕ� اﺳﺖ .ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺸﺎن دادە ﮐﻪ
ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران و رأیدﻫﻨﺪگﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر بﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ ز�ﺮا ﻫﺮ
ﻟﯿ�ال
ﻓﺮد را بﻪ
ﺗﻨﻬﺎئ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد �داﻧﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻧﺨبگﺎن ب
ی
بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ ز�ﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎ� را در وﻗ�ع ﺟﺮم �ﺴ�ﺎر ﻣﻬﻢ
�ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﻘ�ﺪە دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺮ� اﺻﻼحپﺬﯾﺮ اﺳﺖ .
روابﻂ ﮔﺮوەﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﺎدﺗﺮ �ﮐﻨﺪ .ﺗﺮس و
ﺑ�اری ﮔﺮوە �
ی�
ا���ﺖ از ﮔﺮوەﻫﺎی اﻗﻠ�ﺖ اﻏﻠﺐ ﺳبﺐ �ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ�ﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف د�ﮕﺮ ،ﮔﺮوەﻫﺎی اﻗﻠ�ﺖ
اﻏﻠﺐ رﻓﺘﺎر ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ بﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺗبﻌ�ﺾ ی �
آﻣ� �ﺷﻤﺎرﻧﺪ
و ﻧﮕﺮان اﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ �ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن بﻪ ﺳﻮی ﻟﻐﻮ اﻋﺪام گﺎم ﺑﺮ�دارد اﻣﺎ
ﺟﻬﺎی بﻪ دﺳﺖ ﻧ�ﺎﻣﺪە اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﻓﺮ ف
ف
اوای از ﻣﺮدم ﻧﻪ
ﻫﻨﻮز اﺟﻤﺎ�
ن
ﭼن بﻠ�ﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻨﻬﺎ در آﻣ��کﺎ ،ارو�ﺎی
ﻏﺮی ،ﻫﻨﺪ و ی
ب
ﺗﺎزەدﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﻤﺎ�ﺖ �ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺑ�ﺶ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا بﻪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﮔﺮا�ﺶ دارﻧﺪ اﻣﺎ
دﻣﻮﮐﺮا� اﻏﻠﺐ ﻣﺤ�� را ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻣ�ﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎر
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺪام �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ی
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ﭼﻮن در دﻣﻮﮐﺮا�ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ز�ﺎدی از ﻣﺮدم بﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ ،ﻟﻐﻮ
اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﭘ�ﺎﻣﺪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺣﺎ� ﺣﻘﻮق ش
�� اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮ� و ﻣﺮاﺟﻌﻪ بﻪ آرای ﻣﺮدم .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ
ﻏﺮی �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎران و اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ�
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارو�ﺎی ب
بﺎ اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدەاﻧﺪ و ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺛﻤﺮەی ﺗﻤﻬ�ﺪات ﻧﻬﺎدی و
اﻫ�دﻫﺎی ﻧﺨبگﺎن ﻓﻌﺎل در ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺑﻮدە اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
ر ب
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ بﻪ ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� اﺟﺎزە �دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳ�ﺎﺳﺖ
ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ی
ف
رﻫ�ان ﺳ�ﺎ� اﻏﻠﺐ بﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوای از
ﺗﺎزەدﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،ب
ﻣﺮدم ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ ﺗﺎ بﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ �ﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
دوﻟﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﭘ�ﺸ ی ف
ن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ن
ﺟﻬﺎی ﺑﺮ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
ﺗﺄﺛ� ﺟﺎﻣﻌﻪی
ی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺣﺎ� از آن اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮ�،
گ
ش
ﻣ�وﻋ�ﺖ آﻧﻬﺎ بﻪ ﺗﺪر� ــﺞ اﻓﺰا�ﺶ ��ﺎبﺪ و بﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨ� ﻓﺮا� ی�ﺗﺮی
ﺗبﺪ�ﻞ �ﺷﻮﻧﺪ .اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی ﺑ�ﺶ از ﭘ�ﺶ از
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ی ن
ﺗﺄﺛ� �پﺬﯾﺮد و ﻧﻪ از ش�ا�ﻂ داﺧ�
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق � ث� ی
ً
ﮐﺸﻮر .ﻣﻌﻤﻮ� ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﺎرغ از ﻧ�ع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ،بﻪ یﭘ�وی از
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻟگﻮﻫﺎی ش
ﻣ�وع ﺟﺎﻣﻌﻪی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺗﻤﺎ�ﻞ دارﻧﺪ�-ﺎ بﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ �ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻘﺪ�ﺲ ﻓﺮد بﻪ ت
ﮔﺴ�ش ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در
گ
ﻓﺮﻫﻨ� ش
ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎﻣ�ﺪە اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ی ن
ﻣ�و�
ﺑناﻟﻤﻠ� اﻟگﻮﻫﺎی
را اراﺋﻪ �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از آن یﭘ�وی �ﮐﻨﻨﺪ� .ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ت
ﮔﺴ�ش ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در
اﺗﺤﺎد�ﻪی ارو�ﺎ و ﺷﻮرای ارو�ﺎ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻ�
ﺑن ت
ﺟﻬﺎن دا�ﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ی ن
دوﻟی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ن
ش
ا�ﺴﺎی� -ﺷﻤﺎرﻧﺪ و بﺎ ﺗﺪو�ﻦ
�� -بﻪو�ﮋە ﺣﻖ ﺣ�ﺎت و ﮐﺮاﻣﺖ
ﻣﻌﺎﻫﺪەﻫﺎی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� بﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺸﺎر �آورﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
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ن
ﺟﻬﺎی ﺣﻘﻮق ش
��« در ﺳﺎل ،١٩٤٨
�ﺲ از ﺗﺼ��ﺐ »اﻋﻼﻣ�ﻪی
ن
ﻧﻈ� »ﻣﯿﺜﺎقﻧﺎﻣﻪی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺣﻘﻮق ﻣﺪی و
ﻫﺎی ی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪە ی
ﺳ�ﺎ�« ) (١٩٦٦را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 ،١٩٨٩ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ » ی ن
دوﻣن ﻣﻌﺎﻫﺪەی اﺧﺘ�ﺎری« را ﺑﺮای
گ
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام -ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨ� -ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮد .در
ﺳﺎل  ،١٩٨٣ﺷﻮرای ارو�ﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻤﺎرەی  ٦را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮد .اﺟﻤﺎع ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� در�ﺎرەی ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻠﺐ ش
ﻣ�وﻋ�ﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ی ن
ﺗﺄﺛ�
ﺑناﻟﻤﻠ� ی
ت
ﺑ�ﺸ� ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﺗﺄﺛ� ﻣﻌﺎﻫﺪەﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﭼﺸﻤﮕ�ی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ی
ی
ﻏ�دﻣﻮﮐﺮاﺗ�� ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﻮدە اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻮرای ارو�ﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ی
تن
ﺗﺄﺛ� ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﺳن بﻪ اﺗﺤﺎد�ﻪی ارو�ﺎ ﺑﻮدەاﻧﺪ آﺷکﺎرا ی
ﻓﺮﺿ�ﻪﻫﺎ
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻓﺰا�ﺶ
ﻓﺮﺿ�ﻪی  .١دﻣﻮﮐﺮا� اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
�دﻫﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﻓﺰا�ﺶ ﻧ�دﻫﺪ.
ف
ﻧﻈ� اﻧﺘﺨﺎبﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﺎرت
دﻣﻮﮐﺮا� ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮی ی
ن
ﻣﺪی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳ�ﺎ�
ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� ،و آزادی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بﻪ ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻧﻬﺎدی ﻗﻮا بﻪ ﻣﺜﺎبﻪی ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺪر�� اﻋﺪام �ﭘﺮدازم .اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ از
اﺻ� ﻟﻐﻮ
�
کﺎر ﺣﻘﻮق
ﻗﻮەی ﻣﺠ��ﻪ بﻪ ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� ﻓﺮﺻﺖ �دﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر �
ش
ﻟﯿ�ال ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
��ی ﺧﻮد را بﻪ ﺗﺪر� ــﺞ دﻧبﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ب
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻻ�ﺤﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼ��ﺐ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻟﯿ�ال آﻧﻬﺎ در ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣکﺎ� ﻣﺒئض ﺑﺮ
ﻫﻤﺘﺎ�ﺎن ب
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺟﺰ یای بﺎ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃ��ﻖ ﺑﺮ
ً
ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارﻧﺪ .بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻌﻤﻮ� ﻋﺎﻣﻪی
ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
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ت
ﻣﺮدم از ی ن
اﻗﺪاﻣﺎی ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧت�ﺠﻪ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
ﭼﻨن
ﺗﺪر�� اﺳﺖ و ﻧﻪ �� ــﻊ و ﻓﻮری .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
اﻏﻠﺐ آﻫﺴﺘﻪ و
ب
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﻓﺮﺿ�ﻪی  .٢ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻧﻬﺎدی ﻗﻮا اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﻓﺰا�ﺶ ﻧ�دﻫﺪ.
در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ دﻣﻮﮐﺮا�ﻫﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎدە ،دﻣﻮﮐﺮا�ﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ بﻪ ﻟﻐﻮ
ت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ را
ﺑ�ﺸ� ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ .در
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ی
ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدەاﻧﺪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺻﻼح ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را �ﺸﺎﻧﻪی
ین
ﭘ�ﺸن �داﻧﻨﺪ .بﺎ وﺟﻮد
»ﮔﺴﺴﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ« از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای
اﯾﻦ ،در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪ�ﺪ ﻧﺨبگﺎن ﻗﺪ�� در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮ ی ن
اﺗ�اﺳﯿﻮن،
ﺗﻐﯿ� ��ـ ـﻊ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺟﺰ یای ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ� ،ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ی
ت
ﺗﺄﺛ� ﻣﺜﺒی داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ
ب
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
بﺎﺷﺪ:
ن
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
اﺗ�اﺳﯿﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
ﻓﺮﺿ�ﻪی  .٣دﻣﻮﮐﺮ ی
اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﻓﺰا�ﺶ ﻧ�دﻫﺪ.
ت
ﺣی در ﻏﯿبﺖ دﻣﻮﮐﺮا� ﻧﻬﺎدی ،ﺗﺎر� ــﺦ �ﮏ ﻧﻈﺎم ﺳ�ﺎ� �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارد� .ﺲ از ت
ﮔﺴ�ش ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ
ی
ض
ﻣﺪرن بﻪ  ٣٠ﮐﺸﻮر در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اوا�ﻞ ﻗﺮن ﺑ�ﺴﺘﻢ ،بﻌ� از
ارو�ﺎی )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و اﺳپﺎﻧ�ﺎ( و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ
ی
ﻻﺗن )از ﺟﻤﻠﻪ آرژ ی ن
آﻣ��کﺎی ی ن
اﻧﺘن ،ﺷ�� و اروﮔﻮﺋﻪ( دو�ﺎرە در دام
اﻗﺘﺪارﮔﺮ یای اﻓﺘﺎدﻧﺪ .بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻓﺮاد و ﮔﺮوەﻫﺎی یﭘ�و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋ�
روﺷﻨﮕﺮی بﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ در ﺟﻨبﺶ ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪی ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� اداﻣﻪ دادﻧﺪ و
بﻪ دوﻟﺖﻫﺎیﺷﺎن ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ� ،ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ اﻋﺪام،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی بﺎ ﺳﺎبﻘﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ از د�ﮕﺮ
ﺗﺪر�� ،در
ﺣﺪاﻗﻞ بﻪ ﻃﻮر
ب
ی
ت
ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ :
ﮐﺸﻮرﻫﺎ
١٠٠
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ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات
ﻣ�اث دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﮐﺸﻮر اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
ﻓﺮﺿ�ﻪی  .٤ی
اﻋﺪام را اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﻓﺰا�ﺶ
ﻧ�دﻫﺪ.
ت
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻞ اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام و ﮔﺴ�ش آن
ن
ﺧﺎر� ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ت
ب
ﺟﻬﺎی بﻪ
وﻗی ﺟﺎﻣﻌﻪی
بﺎ�ﺪ بﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ��
ض
ت
بﻌ� ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ ش
ﻏ�دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ
ﻣ�وﻋ�ﺖ دﻫﺪ ﺣی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ی
ﻫﻢ اﺣﺴﺎس �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺮﮔ��نﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ف
ﻧﻈ� ﺷﻮرای ارو�ﺎ و
ﻫﺎی ی
�ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر یﺑناﻟﻤﻠ� ﺳﺎزﻣﺎن ی
ﺗﺪر�� �ﺎ �� ــﻊ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻓﺰا�ﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
�دﻫﺪ:
ن
ﺗﺪر�� �ﺎ �� ــﻊ ﻣﺠﺎزات
ﻓﺮﺿ�ﻪی  .٥ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
اﻋﺪام را اﻓﺰا�ﺶ �دﻫﺪ.
دادەﻫﺎ و روشﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴ�ﻢ
�ﮐﻨﺪ :ﺣﻔﻆ ،ﻟﻐﻮ در ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ف
)�ﻌی ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ( ،ﻟﻐﻮ ﻧﺎﻗﺺ
ن
ن
)�ﻌی ﻟﻐﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
)�ﻌی ﻟﻐﻮ ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ﻋﺎدی( و ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ
ن
ﻗﺎﻧﻮی اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺟﺮا
ﺟﺮمﻫﺎ( .در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﻢ
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨ�ع ﻧ�ﺴﺖ اﻣﺎ در دە
�ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ،اﻋﺪام از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐ� اﻋﺪام �ﺸﺪە اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم ،ﻣﺠﺎزات
گ
ﻏ�ﻋﺎدی ،ن
�ﻌی ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨ� و اﻗﺪام
اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ی
ﻋﻠ�ﻪ اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� ،اﺟﺮا �ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ
ﻃﻮر کﺎﻣﻞ و بﺪون اﺳتﺜﻨﺎء ﻣﻤﻨ�ع �ﺷﻮد .
ﺗﺪر�� ﻋبﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺬار ) (١از ﺣﻔﻆ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃبﻘﻪﺑﻨﺪی ،ﻟﻐﻮ
ب
بﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﺎﻗﺺ و ) (٢از ﻟﻐﻮ ﻧﺎﻗﺺ بﻪ ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
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ﻟﻐﻮ �� ــﻊ ﻋبﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺬار ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ از ﺣﻔﻆ بﻪ ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،کﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻓﺮﻣﺎن دﻓﺎع ﻣ�«
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮمﻫﺎی ﻋﺎدی ،و در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﺗﺪر��
ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺟﺮمﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ب
ﺑﻮدە اﺳﺖ .اﻣﺎ دادگﺎە ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام را ﻣﻐﺎﯾﺮ بﺎ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� دا�ﺴﺖ .در ﻧت�ﺠﻪ ،ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در اﯾﻦ
ﺗﺪر�� .ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ روﺳ�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﮐﺸﻮر �� ــﻊ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ب
را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﺮدە اﻣﺎ از ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺗﺎ�ﻨﻮن ﮐ� در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺪام �ﺸﺪە
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮار دارد .ﭼﻮن ﻟﻐﻮ
بﺎﻟﻔﻌﻞ بﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ر�ﻂ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ت
ﺣﺎﻟی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔ�م ﮐﻪ �ﮏ ﺳﺎل بﻌﺪ از آﺧ��ﻦ اﻋﺪام ش�وع �ﺷﻮد و بﺎ اﺟﺮای
� ی
دو�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﺎﻗﺺ �ﺎ کﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات پﺎ�ﺎن ��ﺎبﺪ.
ﻣﻦ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از دادەﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ
ﺗﺪر�� و �� ــﻊ را
ﻣﺘﻐ�ﻫﺎی وا�ﺴﺘﻪی ﻣ��ﻮط بﻪ ﻟﻐﻮ
)(٢٠١٠
ب
ی
ن
ﺗﺪر�� از
ﺗﻐﯿ� ﻗﺎﻧﻮی
�
ﺳﺎزﻣﺎند� �ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ارﻗﺎم �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ی
ﺛﺎﺑی اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺗﻐﯿ� ﻗﺎﻧﻮیف
دﻫﻪی  ١٩٧٠بﻪ ی ف
ﻣ�ان ت
ی
ﻓﻮری از ﺳﺎل  ١٩٩٠بﻪ�ﻋﺖ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮا� از دادەﻫﺎی »�ﺴﺨﻪی ﭼﻬﺎرم ﭘﺮوژەی ﺣﮑﻮﻣﺖ«
) (٢٠١١ﺑﻬﺮە �ﺑﺮم ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از د�ﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎدە
�ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دادەﻫﺎ ض
ﺧ�گﺎن از وﺿﻌ�ﺖ دﻣﻮﮐﺮا� در
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ
ارز�ﺎی ب
ب
ﮔ�د :اﻣﺘ�ﺎز � ١٠ﺸﺎﻧﻪی
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از  -١٠ﺗﺎ  ١٠را در�ﺮ� ی
دﻣﻮﮐﺮا� کﺎﻣﻞ و اﻣﺘ�ﺎز � -١٠ﺸﺎﻧﻪی اﺳتبﺪاد کﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در
ین
ﻣ�ﺎﻧﮕن دﻣﻮﮐﺮا�
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام را بﻪ�ﻋﺖ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ اﻣﺘ�ﺎز
ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام را بﻪﺗﺪر� ــﺞ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ
در
و
٢٫١
اﻋﺪام
ﻟﻐﻮ
در ﺳﺎل
ی
ین
ﻣ�ﺎﻧﮕن دﻣﻮﮐﺮا� در ﺳﺎل ﻟﻐﻮ اﻋﺪام  ٨٫٢ﺑﻮدە اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻣﺘ�ﺎز
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام را بﻪﺗﺪر� ــﺞ ﻟﻐﻮ
�ﺎﻓﺘﻪﻫﺎ �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ در کﻞ،
ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام را بﻪ�ﻋﺖ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدەاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏﺗﺮ
ﮐﺮدەاﻧﺪ از
ی
ن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻟﻐﻮ
ﻣ�ﺎﻧﮕن دﻣﻮﮐﺮا� ﺑﺮای
ﺑﻮدەاﻧﺪ .اﻣﺘ�ﺎز
ی
ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺣﻔﻆ
بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ٠٫٠٣٣و ﺑﺮای
ی
ﮐﺮدەاﻧﺪ - ٣٫٠٣١ﺑﻮدە اﺳﺖ .
ﺗﺄﺛ� ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﻧﻬﺎدی دﻣﻮﮐﺮا� ﺑﺮ روﻧﺪ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ی
ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری را ﺑﺮر� �ﮐﻨﻢ (١) :اﻧﺘﺨﺎب رﺋ�ﺲ ﻗﻮەی ﻣﺠ��ﻪ(٢) ،
ﻗ�ﺪو�ﻨﺪﻫﺎی رﺋ�ﺲ ﻗﻮەی ﻣﺠ��ﻪ ،و ) (٣رﻗﺎبﺖ ﺳ�ﺎ� .ﻣﺆﻟﻔﻪی اول
رﻫ� ﺳ�ﺎ� ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە
�ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزوکﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب �ﮏ ب
رﻗﺎﺑی و آزاد اﺳﺖ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ی ف
ت
ﻣ�ان رﻗﺎﺑیت
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ،
ﺑﻮدن روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺎت را �ﺸﺎن �دﻫﺪ.
ﻣﺘﻐ� �ﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪی دوم �ﺸﺎن
ی
ﮔ�ی رﺋ�ﺲ ﻗﻮەی ﻣﺠ��ﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە ﻣﺤﺪود
�دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﮔ�د و ﻫﻢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻧﻬﺎدی ﻗﻮا بﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم را در�ﺮ� ی
بﻪ ﻗ�ﺪو�ﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎ� ر�ﻂ دارد ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ ﺑﺮ ﻗﻮەی
ﻣﺠ��ﻪ ﺗﺤﻤ�ﻞ �ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳﻮم بﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪی ن
ﻣﺪی ر�ﻂ
گ
ﻧﻬﺎدﯾﻨ� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ن
ﻣﺘﻐ� را ﺑﺮ اﺳﺎس ی ن
ﻣﺪی و ی ن
ﻣ�ان
ﻣ�ان آزادی
دارد؛ اﯾﻦ ی
ن
ﻣﺪی از ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ �ﺳﻨﺠﻢ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ،دو ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺳ�ﺎ� ﻣ��ﻮط بﻪ دﻣﻮﮐﺮا� را ﻫﻢ ﺑﺮر�
ﻣ�اث دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ .ﻣﺆﻟﻔﻪی اول ،ﮐﻪ ﻣ ن
ﺒﺘی
�ﮐﻨﻢ :ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ و ی
ﺗﻐﯿ� ﻋﻤﺪە
ﺑﺮ دادەﻫﺎی �ﺴﺨﻪی ﺷﻤﺎرەی  ٤ﭘﺮوژەی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ی
ﮔ�د.
در ﺳﻄﺢ دﻣﻮﮐﺮا� را �ﺸﺎن �دﻫﺪ و رﻗ� از  -٢ﺗﺎ  ٣را در�ﺮ� ی
دﻣﻮﮐﺮ ی ف
اﺗ�اﺳﯿﻮن بﻪ اﭘﻮز�ﺴﯿﻮن ﺳ�ﺎ� ﻓﺮﺻﺖ �دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت را از
ت
ﺣﮑﻮﻣی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﺗﺄﺳ�ﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﮓ دوﻟﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮا یﺑ�ون آورﻧﺪ و
ن
ﻧﺨﺴﺘن ﻣ�ج دﻣﻮﮐﺮا�
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ر�ﻂ دارد ﮐﻪ در
ﻣﺆﻟﻔﻪی دوم بﻪ
ی
ی
ت
ﺣﮑﻮﻣی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس٣٣ ،
)(١٨٢٨-١٩٢٦
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ﮐﺸﻮر ﻣ�اث دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ دارﻧﺪ؛ �
ارو�ﺎیاﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺗ��ﺶ،
ا�� آﻧﻬﺎ
ی
ی
ف
ف
بﻠ��ﮏ ،ﭼﮑﺴﻠﻮا� ،اﺳﺘﻮی ،ﻓﺮا�ﺴﻪ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻟﺘﻮی،
ن
ﺟﻨﻮی
ﻟﯿﺘﻮای ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑ��ﺘﺎﻧ�ﺎ( و بﻘ�ﻪ را �ﺗﻮان در آﻣ��کﺎی ﺷﻤﺎ� و
ب
اﻧﺘن ،ﺷ�� ،کﻠﻤﺒ�ﺎ ،کﺎﻧﺎدا و آﻣ��کﺎ( ،اﻗ�ﺎﻧﻮﺳ�ﻪ ت
)آرژ ی ن
)اﺳ�اﻟ�ﺎ و ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ(
و آﺳ�ﺎ )ژاﭘﻦ( �ﺎﻓﺖ .ت
ﺣی ا�ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدی ﻓﻌ� در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﺎر�� دﻣﻮﮐﺮا� �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗ ن
�
ﺎﻧﻮی
ﻣ�اث
ﻏ�دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ بﺎﺷﺪ ی
ی
ﻣ�اث دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ را ﺑﺮ
ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارد .اﯾﻦ ی
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در آﻧﻬﺎ ی
ش
دوارز� �ﺳﻨﺠﻢ و بﻪ اﯾﻦ  ٣٣ﮐﺸﻮر ﻋﺪد  ١را
ﻣﺘﻐ�ی
اﺳﺎس
ی
اﺧﺘﺼﺎص �دﻫﻢ.
ن
ش
دوارز� ا�ﺠﺎد ﮐﺮدەام .بﻪ
ﻣﺘﻐ�
ﺑﺮای
ﺗﺄﺛ� ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎی دو ی
ارز�ﺎی ی
ب
ن
دوﻣن ﻣﻌﺎﻫﺪەی اﺧﺘ�ﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) (١٩٨٩را
ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ی
اﻣﻀﺎء �ﺎ ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮدە ﻋﺪد  ١را اﺧﺘﺼﺎص �دﻫﻢ .ادﻋﺎ ﻧ�ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
�
رابﻄﻪی ﻋ� ﻣﺤک� ﻣ�ﺎن ﺗﺼ��ﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪە و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
وﺟﻮد دارد؛ بﻪ ﻧﻈﺮم ،اﻣﻀﺎء �ﺎ ﺗﺼ��ﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪە ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘ�ﺶدرآﻣﺪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎﺷﺪ .بﻪ  ٤٧ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ارو�ﺎ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻤﺎرەی  (١٩٨٣) ٦را ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮدەاﻧﺪ ﻋﺪد  ١را
ﺗﺄﺛ� ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻮرای ارو�ﺎ
اﺧﺘﺼﺎص �دﻫﻢ .بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ� ،ﺗﻮان ی
تن
ﭘﯿﻮﺳن بﻪ اﺗﺤﺎد�ﻪی ارو�ﺎ را ﺳﻨﺠ�ﺪ ز�ﺮا اﯾﻦ
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدەاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻀ��ﺖ ﺧﻮد در اﺗﺤﺎد�ﻪی ارو�ﺎ را اﻓﺰا�ﺶ دﻫﻨﺪ.
ت
ﺣﻘﻮ� ،ﺷکﺎف ﻗﻮ� و �ﺴبﺖ یﭘ�وان اد�ﺎن
در ﺗﺤﻠ�ﻞ ﺧﻮد بﻪ ﺳنﺖ
گ
ت
ﻋﻤﺪە در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ �ﮐﻨﻢ .ﺳنﺖ ﺣﻘﻮ� �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧ� اﺑﺮاز
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ف
ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارد .در ﺳنﺖ ف
ﻣﺪی،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
ﭘ�ﺸنن
ن
ﻗﻮاﻧن
ﻗﻮەی ﻣﻘﻨﻨﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ی
ی
ئ
و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ .در ﺳنﺖ ن
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ رو�ﻪی ﻗﻀﺎئ،
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ت
ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ش
ﺣ�ﺎی بﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﻧﻘ�
ت
بﺎ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� بﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺛﺎبﺖ ﻧﮕﻪ ت ن
ﺗﺄﺛ� ﺳنﺖ ﺣﻘﻮ� ﺑﺮ روﻧﺪ
داﺷن ی
ت
ش
دوارز� را ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﻨﻢ .ا�ﺮ ﺳنﺖ ﺣﻘﻮ� ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﻐ�ی
ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ،ی
ئ
ن
ﻏ� اﯾﻦ ﺻﻮرت )ﺳنﺖ
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﻧﻈﺎم رو�ﻪی ﻗﻀﺎئ بﺎﺷﺪ ﻋﺪد  ١و در ی
ف
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ف
ف
ﻣﺪی ،ﻋﺮ� ،ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( ﻋﺪد  ٠را بﻪ آن
ق
ﺣﻘﻮ� را از
اﺧﺘﺼﺎص �دﻫﻢ .دادەﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﻧﻈﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدادەﻫﺎی ﺟﻮریگﻠﻮب ) (٢٠١٣ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دا�ﺸﮑﺪەی ﺣﻘﻮق
دا�ﺸگﺎە اﺗﺎوا ﺗﻬ�ﻪ ﺷﺪە ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪام .
ن
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣ� بﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮی ﺷﺪ�ﺪ ﻗﻮ� از اﻋﺪام و د�ﮕﺮ
آﻣ� ﺑﺮای ت
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
ﮐﻨ�ل ﮔﺮوەﻫﺎی اﻗﻠ�ﺖ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺛﺎبﺖ ﻧﮕﻪ ت ف
ﺗﺄﺛ� ﺷکﺎف ﻗﻮ� ﺑﺮ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام از »ﻧﻤﺎ�ﻪی ﺷکﺎف
داﺷن ی
�
آﻟ�ﺗﻮ ا ِﻟﺴیﻨﺎ و ﻫﻤکﺎرا�ﺶ ) (٢٠٠٣ﺗﻬ�ﻪ ﮐﺮدەاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮە �ﺑﺮم.
ﻗﻮ�« ﮐﻪ ب
ن
ﻣﺘﻐ� ی ن
ﻣ�ان ﻧﺎﻫﻤﮕﻮی ﻗﻮ� در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن را �ﺳﻨﺠﺪ .
اﯾﻦ ی
ت
ن
ﻫﺎی را بﻪ کﺎر
ﺗﺄﺛ� دﯾﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
ﺑﺮای ﺛﺎبﺖ ﻧﮕﻪ
ی
داﺷن ی
ﻣﺘﻐ� ی
ﮔ�ﻧﺪ.
�ﺑﺮم ﮐﻪ درﺻﺪ یﭘ�وان اد�ﺎن ﻋﻤﺪە در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را اﻧﺪازە � ی
کﻠ�ﺴﺎی کﺎﺗﻮﻟ�ﮏ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﻣﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن ی ض
آﯾن ﭘﺮو�ﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪی
ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﻼم آﺷکﺎرا بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ز�ﺮا ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻗﺼﺎص ﺗﺄ��ﺪ �ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ� ،ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
�
ت
ﺑ�ﺸ� و در
ﺗﺪر�� �ﺎ ﻓﻮری اﻋﺪام در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ کﺎﺗﻮﻟ�ﮏ
ب
�
ت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن کﻤ� از د�ﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ بﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺛﺎبﺖ
ﻧﮕﻪ ت ن
ﺗﺄﺛ� اﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ،بﻪ درﺻﺪ کﺎﺗﻮﻟ�ﮏﻫﺎ،
داﺷن ی
ﭘﺮو�ﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ �ﮐﻨﻢ .دادەﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺘﻐ� ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را از »�ﺴﺨﻪی  ١٫١ﭘﺮوژەی دﯾﻦ در ﺟﻬﺎن« ) (٢٠١٣بﻪ
ی
دﺳﺖ آوردەام .
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�ﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
�ﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮﺿ�ﻪﻫﺎی  ١-٤را ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﺪ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ،
) (١ﺳﻄﺢ دﻣﻮﮐﺮا� (٢) ،ﻓﻀﺎی ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و
ﺗﻐﯿ� ﻋﻤﺪەی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ در
ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ در روﻧﺪ ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاری (٣) ،ی
گ
ﺗﺪر��
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ) (٤ﺳﺎبﻘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﻫﻤ� ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ب
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ض�وریاﻧﺪ .اﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮا� در ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﻋﺪام ﻧﻘﺶ
ﺗﻐﯿ�
ﻣﻬ� ﻧﺪارد .بﻪ ﻋبﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،از ﻣ�ﺎن  ٤ﻋﺎﻣﻞ ﭘ�ﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ی
ﻋﻤﺪەی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ �ﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮا بﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺤ�ﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،بﻪ ﻟﻐﻮ �� ــﻊ اﻋﺪام
�اﻧﺠﺎﻣﺪ.
�ﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎ� از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ی ن
ﻧﻈ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺑناﻟﻤﻠ� ی
ﺷﻮرای ارو�ﺎ در ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﻘﺶ ﻣﻬ� دارﻧﺪ .رابﻄﻪی ﻣ�ﺎن
ین
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات
دوﻣن ﻣﻌﺎﻫﺪەی اﺧﺘ�ﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻟﻐﻮ
ﺗﺼ��ﺐ
�
اﻋﺪام ،ﻣﺜبﺖ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺼ��ﺐ
ﺗﺄﺛ� ﻣﺜبﺖ و ﻣﻬ� ﺑﺮ ﻟﻐﻮ
ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻤﺎرەی  ٦از ﺳﻮی ﺷﻮرای ارو�ﺎ ی
ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ض
بﻌ� از اﻋﻀﺎی بﺎﻟﻔﻌﻞ و بﺎﻟﻘﻮەی اﯾﻦ ﺷﻮرا
داﺷﺘﻪ ز�ﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎ�ﻞ بﻪ ﺣﻔﻆ �ﺎ ﺗﻘ��ﺖ ﺟﺎ�گﺎە ﺧﻮد در ارو�ﺎ
ﺑﻮدەاﻧﺪ.
ت
ﺗﺄﺛ� ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮ� ن
ین
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ رو�ﻪی
اﯾﻦ �ﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨن �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ی
ئ
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار
ﻗﻀﺎئ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری �ﺎ
�
ﻧ�ﺴﺖ .ﺷکﺎف ﻗﻮ� ﺗﺄﺛ�ی ف
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﻨ� ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری �ﺎ
ب
ی
ﺗﺄﺛ� از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﻧ�ﺴﺖ .بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ
دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ی
ﺗﺄﺛ� دارد .ﻣ�ﺎن درﺻﺪ کﺎﺗﻮﻟ�ﮏﻫﺎ
ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری �ﺎ
ب
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام رابﻄﻪی ت
ﻣﺜﺒی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ رابﻄﻪی ﻣ�ﺎن
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ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار
درﺻﺪ کﺎﺗﻮﻟ�ﮏﻫﺎ و ﻟﻐﻮ
�
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات
ﻧ�ﺴﺖ .ﻣ�ﺎن درﺻﺪ ﭘﺮو�ﺴﺘﺎنﻫﺎ در �ﮏ ﮐﺸﻮر و ﻟﻐﻮ
�
اﻋﺪام رابﻄﻪی ﻣﺜبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد اﻣﺎ بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ�رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .ﻣ�ﺎن
درﺻﺪ ﭘﺮو�ﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
ف
درﺻﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام رابﻄﻪی ﻣﻨ� و ﻣﻌﻨﺎداری
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ رابﻄﻪی ﻣ�ﺎن درﺻﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻟﻐﻮ
�
اﻋﺪام از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﻧ�ﺴﺖ.
ن
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪی و آزادی از ﺳﻠﻄﻪی
دوﻟﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬ� در ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دارﻧﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮای
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ از دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮئض ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ض�وری اﺳﺖ
ﺗﺄﺛ� ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎدی ی
ﻧﺪارد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،رابﻄﻪی ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ و ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ،ﻣﺜبﺖ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻫﺪەی ﺷﻮرای ارو�ﺎ و
درﺻﺪ کﺎﺗﻮﻟ�ﮏﻫﺎ ﻫﻢ رابﻄﻪی ﻣﺜبﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری بﺎ ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام دارﻧﺪ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در
ت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﻮرای ارو�ﺎ �ﺎ ی ن
ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ.
آﯾن کﺎﺗﻮﻟ�ﮏ
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮا� بﺎ ﻟﻐﻮ
ب
ﻣﺮﺗبﻂ اﺳﺖ .ﺗﻔﮑ�ﮏ ﻧﻬﺎدی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ بﻪ ﻧﺨبگﺎن ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و
کﺎر ﺣﻘﻮق
ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ اﺟﺎزە �دﻫﺪ ﺗﺎ بﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� ،دﺳﺘﻮر �
ش
ﻟﯿ�ال ﻣﺠﻠﺲ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻ�ﺤﻪی
��ی ﺧﻮد را دﻧبﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ب
ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ � ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺟﺰ
گ
در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨ� ،ﺟﺎﺳﻮ� و ﺧ�ﺎﻧﺖ بﻪ ﮐﺸﻮر ،بﺎ
ﻟﯿ�ال ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ ﻫﻢ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎران ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨبگﺎن ب
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎ� ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﻓﻌﺎﻻن
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ﺟﻨبﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﻏﻠﺐ بﺎ ﻫﻤکﺎری �ﮑﺪ�ﮕﺮ
ت
دوﻟی را در دادگﺎەﻫﺎ بﻪ ﭼﺎﻟﺶ �ﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤکﺎری
ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻫﺎی �اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم
اﻏﻠﺐ بﻪ ﺻﺪور اﺣکﺎ� بﻪ ﻧﻔﻊ ﺳ�ﺎﺳﺖ ی
ن
بﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،بﺎز�ﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪی �ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﻪ
ً
دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر آورﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ�
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام روی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا بﻪ ﻟﻐﻮ
یض
ﺗﻀﻤن �ﺸﺪە اﻣﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا در آﻧﻬﺎ
�آورﻧﺪ ،و
ی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳ�ﺎ� ﺗﮏﺗﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺠﺎز �ﺷﻤﺎرﻧﺪ بﻪ ﺳﻮی ﻟﻐﻮ
بﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام گﺎم ﺑﺮ�دارﻧﺪ.
ﺗﺪر�� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ � ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری �ﺎ
ب
ﺑیﻨﺠﺎﻣﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎزەدﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ �ﮐﻮﺷﻨﺪ بﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
�ﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از دوﻟﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﻗب� ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺷﺪ�ﺪ ﻧﺨبگﺎن ﻗﺪ�� ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻐﻮ ﻓﻮری
ﺗﺄﺛ� ﻣﻬ�
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ب
ﺗﺪر�� اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ی
ی
ﻧﺪارد .
ت
ش
ت
ف
�اﻧﺠﺎم بﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣی �ﺲ از ﻣ�وﻋ�ﺖ �ﺎﻓن ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
در ﻣﺠﺎﻣﻊ ی ن
ﺗﺄﺛ� ﻋﻮاﻣﻞ ﺳ�ﺎ� داﺧ� را
ﺑناﻟﻤﻠ� ،بﺎز ﻫﻢ ﻧ�ﺗﻮان ی
ﻧﺎد�ﺪە ﮔﺮﻓﺖ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،روﻧﺪﻫﺎی درونزا و ﺑﺮونزای ﻟﻐﻮ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﻢزﻣﺎن ﭘ�ﺶ �روﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی بﻌﺪی �ﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داد ﮐﻪ آ�ﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳ�ﺎﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی ن
ﻧﻈ�
اﻧﮕ� د�ﮕﺮی ی
ﺟﻨن ،ازدواج ﻫﻤﺠنﺲﮔﺮا�ﺎن و ﻣبﺎرزە بﺎ ﺗﺮور�ﺴﻢ ﻫﻢ از ی ن
ﺳﻘﻂ ی ن
ﭼﻨن
روﻧﺪی یﭘ�وی �ﮐﻨﺪ �ﺎ ﻧﻪ.
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ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺑﺮﭼ�ﺪە ﺷﻮد
ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ رؤ�ﺎ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣ�ﺪری
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ش
�� ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ
بﺎ�ﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﻃ�ح
اﺳتﺜﻨﺎی ﻧﺪارد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ،ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑن�ﺎدﯾﻦ
� ﺷﻮد و
ی
اﺳﺖ ﮐﻪ بﺪون ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ �ﺎ ﺟﻐﺮاﻓ�ﺎ و بﺪون ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺟﺮ�
ی ن
ﭼﻨن
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ آن ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻃ�ح � ﺷﻮد .ﭼﺮا
ت
درﺧﻮاﺳی ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد؟ ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ
ت
اﻫﻤﯿی دارد؟
ت
ﻣﻨﻄ� ورای ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ و
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام،
��ی ی ن
ﻣکﺎن اﺳﺖ .در ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
ﻧ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﻣﻨﻊ � ﮐﻨﻨﺪ .ت
ﺣی ا�ﺮ در ش�ا�ﻂ ﺧﺎ� ی ن
ﭼﻨن ﻣﺠﺎز تای ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮد و
از د�ﺪگﺎە ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل بﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻨﺎ�ﺖﻫﺎی ﺧ��
ف
یف
ﺷنﯿﻊ و ﻓﺠﯿﻊ اﺳﺖ.
ﻠ� ﺣﻘﻮق
دوﻣن ﭘﺮوﺗکﻞ اﺧﺘ�ﺎری ﻣﯿﺜﺎق یﺑن اﻟﻤ �
�
ف
ﻣﺪی و ﺳ�ﺎ� �ﻓﺎ ﺑﺮای �ﺸ��ﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺮد�ﺸﺎن بﻪ
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اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺎ پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗکﻞ را ﻧﺰد�ﮏ
ارو�ﺎی ،از ﺟﻤﻠﻪ
بﻪ ﻧﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮدە اﻧﺪ و ﻋﻼوە ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ی
آﻓ��ﻘﺎی  ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﻧﺪا و
آذر�ﺎ�ﺠﺎن و ارﻣنﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ی
آﺳ�ﺎی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧپﺎل ،ﻫﻢ بﻪ اﺟﺮای
ﺟﻨﻮی ،و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻓ��ﻘﺎی
ی
ب
آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪە اﻧﺪ.
ت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﭼﻨﺪ دﻟ�ﻞ دارد �� .اﯾﻨﮑﻪ ﺣی در
ی
دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺎس کﺎر ﻗﻮە ی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺾ آن را ﺟﺪی
�
ﮔ�ﻧﺪ و �ﺴبﺖ بﻪ آن پﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴتﻨﺪ ،اﻣکﺎن اﻋﺪام بی ﮔﻨﺎﻫﺎن
� ی
ً
وﺟﻮد دارد .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ ﺗبﻌ�ﺾ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﻌﻤﻮ� اﯾﻦ
ف
ﻗﺎﻧﻮی ﺷﺎن ز�ﺎد ﻧ�ﺴﺖ و
ﮔ� ﻓﻘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ آ�ﺎ�
ﻣﺠﺎزات ﮔ��بﺎن ی
ﻧ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮب دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﻣکﺎن اﺳﺘﺨﺪام وکﻼی
کﺎرﮐﺸﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ا�ﺮ ﻫﻢ ت
�ﺴﺨ�ی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ،
دﺳ�� بﻪ وﮐ�ﻞ
ی
ض
ﺗﻀﻤﯿی ﺑﺮای دﻓﺎع درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧ�ﺴﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪە ﻫﺎی
�ﺴﺨ�ی �ﺴ�ﺎر ز�ﺎد اﺳﺖ و ﻫﻤ�ﺸﻪ وکﻼی بﺎﺗﺠ��ﻪای ﻧ�ﺴتﻨﺪ.
وکﻼی
ی
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ش�ا�ﻂ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ در ش�ا�ﻂ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﺳتبﺪادی
ی
دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺎس کﺎر ﻧ�ﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎدەی ﺧﻮد�اﻧﻪ و بی رو�ﻪ از
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن بئ ﮔﻨﺎﻫﺎن ز�ﺎدی
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺟﻌﻪای اﺳﺖ� .ﺲ �� از دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام
�
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺴﺎن ﻃﺒ�ﻌﺘﺎ اﺷتبﺎە � ﮐﻨﺪ و در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﻀ ئﺎئ ای
ﮐﻪ بﻪ دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ ت
اﺣ�ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ � ﺷﻮد ﻫﻢ اﻣکﺎن ﺧﻄﺎ وﺟﻮد
دارد ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ �ﮏ ی ﮔﻨﺎە اﻋﺪام ﺷﻮد .اﺷتبﺎە ض
ﻗﺎ� ،ﺿﻌﻒ
ب گ
ﺟﻨﺎی ،و بی ﺗﺠ��� �ﺎ بی ﺗﻮﺟ� وﮐ�ﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣ�
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
ی
ش
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻋﺪام �ﮏ بی ﮔﻨﺎە ﺷﺪە اﺳﺖ .بﺎ ﭘ��ﻓﺖ ﻋﻠﻢ،
اﻣکﺎن ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در � ﺳﺎل ﻫﺎ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
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ف
ش
ا�ﺴﺎی ای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻋﺪام
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘ��ﻓﺖ ﺑﺮای
ی
گ
ت
ادﭘﺮﺳی ،بی ﺗﺠ��� �ﺎ
بی ﮔﻨﺎﻫﺎن � ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻏﺮضورزی ﺷﺨ� ،ﻧﮋ
ﺣی ﺗنب� ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺎ ی ن
ت
تن
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎن
اﻧﮕ�ەی �ﺴن ﭘﺮوﻧﺪە ی
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدە ،ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ.
ﺣی در ت
ت
ﺑﻬ��ﻦ وﺿﻌ�ﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺖ و ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻖ دﻓﺎع
ئ
ﻗﻀﺎئ ﻋﺠﻠﻪ ﻧ� ﺷﻮد ،ی ن
ﭼﻨن اﺣﺘﻤﺎ� وﺟﻮد دارد.
دارد و در روﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ت
ﺣی در آﻣ��کﺎ ﻫﻢ � ﺑیﻨ�ﺪ ﮐﻪ بی ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻋﺪام ﺷﺪە اﻧﺪ .و
ن
ﮐﺴﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ،بﺎ آزﻣﺎ�ﺶ دی ان ای ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪە ﮐﻪ
ن
ﮐﺴﺎی ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در زﻧﺪان و در اﻧﺘﻈﺎر
بی ﮔﻨﺎە ﺑﻮدە اﻧﺪ� .ﺎ
ﻏ� اﻧﺘﻔﺎ� بﻪ
ﺧ�ە از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ی
اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ و وکﻼی ب
گ
ﭘﺮوﻧﺪە ﺷﺎن رﺳ�ﺪ� � ﮐﻨﻨﺪ و بی ﮔﻨﺎ� ﺷﺎن را ﺛﺎبﺖ � ﮐﻨﻨﺪ .ا�ﺮ
ین
وکﻼی  ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ز�ﺎد ﻧ�ﺴﺖ،
ﭼﻨن
ﭘﺮوﻧﺪە ی آﻧﻬﺎ بﻪ دﺳﺖ
ی
ن
ﻧﺮﺳ�ﺪە ﺑﻮد بی ﮔﻨﺎە اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺑ�ﮕﻨﺎ� ﺷﺎن
ﺟ�ان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
بﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺛﺎبﺖ ﺷﺪە ،اﻣکﺎن بﺎزﮔﺸﺖ و ب
رﻫ�ان ﻣﺴتبﺪ اﺟﺎزە � دﻫﺪ
از ﻃﺮف د�ﮕﺮ ،وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ ب
ﮐﻪ بﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت کﺎذب رﻗبﺎی ﺳ�ﺎ� ﺧﻮد را از ﻣ�ﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ� .ﺲ اﻧﻮاع
و اﻗﺴﺎم دﻻ�ﻞ � ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ بی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
�� د�ﮕﺮ از دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات از ﺟﺮم
ﭘ�ﺸﮕ�ی ﻧ� ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ن
ﭘ�ﺸﮕ�ی از
ﺑﺮ� ﻣﺪ�اﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺑﺮای
ی
ی
ﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام � ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺮم ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ دادە ﻫﺎ و ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ی ﮐ
ی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ� ،ﺸﺎن دادە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
و
ی
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺟﺮم ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ.
ﺑﺮای
ی
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺎ� د�ﮕﺮ در�ﺎرەی اﻋﺪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ﻣﺠﺎزات ،ﻓﻘﻂ �ﮏ ﻧﻔﺮ ﺗنﺒ�ﻪ ﻧ� ﺷﻮد بﻠ�ﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادە ی او ،ﻫﻤ� و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎدر و پﺪر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرش ﻫﻢ
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ﻣﺠﺎزات � ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼف اﺻﻞ ﺷﺨ� ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات
ف
ف
ﺳﻨﮕﯿی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳ�ﺪن بﻪ آن و
اﺳﺖ .از ﻃﺮ� اﻋﺪام ﻣﺠﺎزات
اﻋﻤﺎل آن ،ﻓﺮد ﻣﺤﮑﻮم ﻣﺪت ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رو� ﺷﮑﻨﺠﻪ � ﺷﻮد .ﺑﺮای
ق
ﺣﻘﻮ� را � � ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐ� ﮐﻪ آن ﭘﺮوﺳﻪ ی
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ � ﺗﻮاﻧﺪ دە ﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل بﮑﺸﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻧ� داﻧﺪ اﻋﺪام
ت
ﻧﻬﺎی � ﺷﻮد بﺎز ﻣﺪت ﻫﺎ ﻫﺮ
� ﺷﻮد �ﺎ ﻧ� ﺷﻮد ،و وﻗی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿتﺶ ی
روز در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺤﺴﻮب � ﺷﻮد .و
ﺗﺄﺛ� آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادە ی او ﻫﻢ ﺧ�� ز�ﺎد اﺳﺖ .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ
ی
ً
دﻻ�� ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ورای ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻐﺮاﻓ�ﺎ و کﺎﻣ�
ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ .بﻪ ی ن
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻫﻤ�ﺸﻪ
ﺑﺮﭼ�ﺪە ﺷﻮد و �
ا�� ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧ�ﺎ دﻫﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﺟﺮا
ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ.
ش
ش
بﺨ� ﻫﻢ ﻧگﺎە
بﺨ� از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻞﮔﺮا�ﺎﻧﻪ و
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ�ﺪ
ق
ﺣﻘﻮ� ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ اﻣکﺎن اﺷتبﺎە در ﺻﺪور ﺣکﻢ وﺟﻮد دارد و ا�ﺮ
ی ن
ﺟ�ان ﻧ�ﺴﺖ� .ﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور
ﭼﻨن ﺣک� ﺻﺎدر ﺷﻮد د�ﮕﺮ ﻗﺎبﻞ ب
ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐ� ﮐﻪ ﺟﺮ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ،ﻓﻘﻂ او را ﻣﺠﺎزات
گ
ﻧ� ﮐﻨﺪ بﻠ�ﻪ ﺧﺎﻧﻮاە اش و ﺧ�� از اﻓﺮاد د�ﮕﺮی را ﻫﻢ ﮐﻪ بﺎ زﻧﺪ�
او ﻣﺮﺗبﻂ ﻫﺴتﻨﺪ ﻣﺠﺎزات �ﮐﻨﺪ .و �ﺎ ت
ﺣی اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻧﻮ�
از ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ن
ﻧ� ﻫﺴﺖ.
ت
ف
ﺣی بﻪ �ﮏ ف
اﺧﻼ� و ت
اﻣﺎ ت
ﻓﻠﺴ� بﻪ اﻋﺪام ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻌی
وﻗی از ﻧگﺎە
ً
� ﮐﻨ�ﻢ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ د�ﮕﺮی ﻫﻢ ﻃ�ح � ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜ� ﺣﻖ ﺣ�ﺎت را
از ﻃ��ﻖ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎ� ﻧ�ﺗﻮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮد .ﺟﺎن ا�ﺴﺎن
بﺎارزش ﺗ��ﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و از ﺣﻘﻮق ﺑن�ﺎدﯾﻦ و
اوﻟ�ﻪ ی ث
�� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎبﻠ�ﺖ وا�ﺬاری در �ﮏ ﻗﺮارداد ﺛﺎﻧ��ﻪ را
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ﻧﺪارد و در دورەی ﺟﺪ�ﺪ بﺎ ﻏﻠبﻪ ی ﻧگﺎە ا�ﺴﺎنﮔﺮا�ﺎﻧﻪ ،دوﻟﺖ ﺣﻖ
تف
ﮔﺮﻓن ﺟﺎن ا�ﺴﺎن را ﻧﺪارد � .ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ بﻪ ﻋﻘﺐ و ﻗبﻞ از
ق
ق
بﺤﺚ ﺣﻘﻮ� از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼ� پﺑ�ﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ا�ﻢ؟
ﭼﺮا بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ بﺎ�ﺪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد؟
گ
ﺣﻖ زﻧﺪ� �� از اﺳﺎ�ﺗ��ﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد
ت
ﺣﻘﻮ� ﻋﺎدﻻﻧﻪ در بﺪﺗ��ﻦ
بﮕ�د .در �ﮏ ﻧﻈﺎم
ﮐﻪ ﺟﺎن ﮐ� را ی
ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑبﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر � ﺷﻮد .اﻣﺎ ا�ﺮ
تن
ﮐﺸن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺗﻮان ﺑﺮای
ﻣﺠﺎزات آن ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪ؟ �ﺲ ا�ﺮ ت ن
ﮐﺸن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
تن
ﮐﺸن  ،دوﻟﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم � ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺖ ،بﺎ
بﮕ�د .ا�ﺮ
دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧبﺎ�ﺪ ﺟﺎن ﮐ� را ی
اﺳتﺜﻨﺎی ،ﮐ� ﮐﻪ
ﻏ� از ﻣﻮارد
بﻪ دﻻ�ﻞ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ ی
ی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪە از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادە و �ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳ�ﺐ د�ﺪە و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
یف
ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻓﻘﻂ بﺎ ﻣﺠﺮم ﻧ�ﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨن ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻋﺪاﻟﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ،اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ بﻪ اﺷتبﺎە ﺧﻮد پی بﺑ�ﻧﺪ،
ت
اﺧﻼ� و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻐﯿ� ﮐﻨﻨﺪ و بﺎزﮔﺮدﻧﺪ بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ی
ت
ن
ف
.
ﺟﺮم ﺷﻨﺎ� ،ﻣﻌی ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ ﮐﺸن اﯾﻦ اﻓﺮاد،
ﮔ�د..
ﺗﻐﯿ� را از آﻧﻬﺎ � ی
اﻣکﺎن ی
در اﺑﺘﺪای بﺤﺚ ،دﻻ�� در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام آورد�ﺪ � .داﻧ�ﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎبﻞ ﻋﺪە ای ﻫﻢ ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ از اﻋﺪام دﻓﺎع �ﮐﻨﻨﺪ � .ﺧﻮاﻫﻢ
دﻻ�ﻞ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑ�ﺎورم و ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را �ﺸﻨﻮم .بﻪ �ﮏ ﻣﻮرد از اﯾﻦ
گ
دﻻ�ﻞ اﺷﺎرە ﮐﺮد�ﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام بﺎزدارﻧﺪ� ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﻋﺪام
�
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺟﺮم ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ.
� ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻋﺪام ﻧﻮ�
ی
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ت
وﻗی ﻗﺎﺗﻞ را اﻋﺪام ﮐﻨ�ﺪ د�ﮕﺮان �ﺑیﻨﻨﺪ و �ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺟﺮم ﻫﺎی
ﺑﺰرگ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ت
کﻤ� � ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎبﻞ دﻓﺎع ﻧ�ﺴﺖ و آﻣﺎرﻫﺎ ﺧﻼف آن را �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ.
آﻣ��کﺎ را ﻣﺜﺎل �زﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در آن ﺣﺎ�ﻢ اﺳﺖ و ی ن
آﯾن
دادر� اش از �ﺴ�ﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧ�ﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ .ا�ﺮ �ﺴبﺖ
ﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام � ﮐﻨﻨﺪ بﺎ ا�ﺎﻟﺖ ی
ﺟﺮم در ا�ﺎﻟﺖ ی
ت
را ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﮐﻨ�ﻢ� ،ﺑیﻨ�ﻢ ﮐﻪ در ا�ﺎﻻی ﮐﻪ اﻋﺪام ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ
ت
ا�ﺎﻻی ﮐﻪ اﻋﺪام � ﮐﻨﻨﺪ ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ت
ت
کﻤ�
ﺑ�ﺸ� �ﺸﺪە اﻣﺎ در
ت
ﺑ�ﺸ� ﻫﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ
�ﺸﺪە بﻠ�ﻪ
درﺻﺪ وﺟﻮد دارد� .ﺎ � ﺷﻮد ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺳﻨگﺎﭘﻮر را ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﮐﺮد.
در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ اﻋﺪام ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ و� در ﺳﻨگﺎﭘﻮر اﻋﺪام � ﮐﻨﻨﺪ .ا�ﺮ
آﻣﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را �ﺸﺖ �ﻫﻢ ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ � ﺑیﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
ت
ﺑ�ﺸ� ﺷﺪە و ﻧﻪ در ﺳﻨگﺎﭘﻮر ﮐﻪ اﻋﺪام
ﮐﻪ اﻋﺪام ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻢ
� ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘ�ﺸﮕ�ی از ﺟﺮم روﺷﻦ اﺳﺖ .بﻪو�ﮋە در ﻣﻮرد
ﺗﺄﺛ� ﺑﺮ
ی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪم ی
ت
ﺑ�ﺸ� ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮ� ﻋﺼبﺎﻧ�ﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای اﺗﻔﺎق
ﻗﺘﻞ ،ﭼﻮن
ً
� اﻓﺘﺪ و ﻣﻌﻤﻮ� بﻪ دﻟ�ﻞ ﻋﺼبﺎﻧ�ﺖ ی ف
ﭼﻨن ﻓﺠﺎ�� بﻪ وﺟﻮد �آ�ﺪ،
ت
ﻣ�د .در ی ن
ﭼﻨن
�ﺎ اﺗﻔﺎ� رخ � دﻫﺪ و ﮐﺘﮏکﺎری � ﺷﻮد و �ﮏ ﻧﻔﺮ � ی
ً
ش�ا�� ،اﻓﺮاد در آن ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ،اﺻ� بﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧت�ﺠﻪ ﭼﻪ � ﺷﻮد و
ن
ﻋﺼبﺎی ﻫﺴتﻨﺪ.
ﺗنﺒ�ﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن
در واﻗﻊ ،ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ بﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﻗب� اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدەاﻧﺪ ﺧ��
ن
ﻧﺎ�ﻬﺎی ﺑﻮدەاﻧﺪ و ﻗﺎبﻞ ت
ت
ت
ﮐﻨ�ل ﻧ�ﺴتﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑ�ﺸ� ﻗﺘﻞ ﻫﺎ
کﻤ� اﺳﺖ و
ن
ت
ﺑ�ﺸ� بﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی
ﮐﺴﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی � ﮐﻨﻨﺪ،
آن
� ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐ� بﻪ ﮔﻨﺎﻫکﺎر ﺑﻮد�ﺸﺎن پی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻣﺠﺎزات
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ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺑﺮﭼ�ﺪە ﺷﻮد

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ� .ﺲ ت
ﺣی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﺛﺮی ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات اﺻﻼ ًﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ کﺎرﺳﺎز ﻧ�ﺴﺖ.
ﺧﻮی اﺳﺖ ﭼﻮن بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
در ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﯾﺮان ﻣﺜﺎل ب
ﭼﺸﻤﮕ�ی اﺟﺮا ﺷﺪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﻪ ﻧﺤﻮ
ی
ت
و ﺗنﺒ�ﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق و ﺧ��ﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺣی اﻋﺘ�ﺎد �ﺴ�ﺎر
ﻏ� از بی ��ﺮﺳﺖ ﮐﺮدن
ﺳﺨﺖ ﺷﺪ .اﻋﺪام ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر بﻪ ی
ﺗﺄﺛ�ی ﻧﺪاﺷﺖ .بﻌﺪ از  ۴۰ﺳﺎل و دە ﻫﺎ ﻫﺰار اﻋﺪام
ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ ی
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ اﻋﺘ�ﺎد ز�ﺎد ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻗﺎﭼﺎق اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ.
ﺳ� ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ اﻋﺘ�ﺎد �ﺴبﺖ بﻪ ﺟﻤﻌ�ﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ی
ت
ﮔﺴ�ش اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗبﺎ� بﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد بﻠ�ﻪ بﻪ وﺿﻌ�ﺖ
ﭼﻮن
ن
ﻣ�ان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ارﺗبﺎط دارد� .ﺲ راەﺣﻠﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ی
اﻋﺪام ﻧﺒﻮد .و ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ی ن
ﻧ� ی ن
ﭼﻨن
ﮔ��ﮑﺮدە اﻧﺪ.
ﻧت�ﺠﻪ ی
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ از اﻋﺪام دﻓﺎع �ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﮕ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض
ﮐﻨ�ﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات بﺎزدارﻧﺪە ﻧ�ﺴﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮ� ﮐﻪ ﻓﺠﯿﻊ
ً
ن
ﻗ��ﺎی اﺳﺖ ،و ﻣﺜ� ﻋ��ﺰی را از دﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادە ی ﮐ� ﮐﻪ
ش
دادە اﺳﺖ ،ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻮد و بﺨ�
از ﻋﺪاﻟﺖ ی ن
ﻧ� اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﺮان اﺳﻢ اﯾﻦ
روﻧﺪ را ﻗﺼﺎص �ﮔﺬارﻧﺪ و � ﮔ��ﻨﺪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ،ﺣﻖ
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ را بﺎ اﻧﺘﻘﺎمﮔ ی�ی
ف
ﻣﺴﺎوی �داﻧﻨﺪ .آ�ﺎ ی ف
ﺗﻌ��� از ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎبﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ؟
ﭼﻨن
ن
ف
ﻣﻨﺘ� ﺷﻮد� ،ﺲ ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادە ی ﻗ��ﺎی ﭼﻪ
د�ﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ا�ﺮ اﻋﺪام
� ﺷﻮد؟
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اﺑﺘﺪا ﺗﺄ��ﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اﺟﺮای »ﻋﺪاﻟﺖ« ،ﺣﻖ آن ﺧﺎﻧﻮادە
اﺳﺖ .و� ﻋﺪاﻟﺖ ف
تف
ﮐﺸن ﻣﻔﻬﻮ� اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�
�ﻌی
ن
ﻣﻌی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ
راﯾﺞ اﺳﺖ .ا�ﺮ بﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ� ،ﺑیﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ�ﺎر
�
ﺣﺘﻤﺎ بﻪ ف
تف
ﮔﺮﻓن ﺟﺎن ﻧ�ﺴﺖ .اﺟﺮای
ﻣﻌی
و ﺑﺰەکﺎر ﺗنﺒ�ﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗنﺒ�ﻪ
ﻣﺠﺎزات و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻧبﺎ�ﺪ اﻣﺮی ﺧﺼﻮ� بﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺎص ﻫﻢ
�
ن
ﻗ��ﺎی ﻧ� ﺷﻮد.
ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮادە
یف
ﻗﻮاﻧن ﮐ�ﻔﺮی اﯾﺮان وارد
در ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﮐﻪ �ﺲ از اﻧﻘﻼب در
ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺧﺎﻧﻮادە ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮادە ﺣﻖ دارد ﮐﻪ بﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﺎ� ﺗنﺒ�ﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣکﻢ ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادە وا�ﺬار
ﺷﻮد �� .از ﺣﻘﻮق اﺳﺎ� اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎبﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
بﺎﺷﻨﺪ .ا�ﺮ بﺨﻮاﻫ�ﻢ ﻣﺠﺎزات را ﺧﺼﻮ� ﮐﻨ�ﻢ و ﺗﺼﻤ�ﻢ اﺟﺮای ﺣکﻢ
ف
ﻗ��ﺎی بﮕﺬار�ﻢ ،اﻓﺮاد ﺑﺮای ارﺗکﺎب �ﮏ ﺟﺮم
را بﻪ ﻋﻬﺪە ی ﺧﺎﻧﻮادەی
ض
ﻣﺸﺨﺺ ،بﻪ �ﮏ ﺻﻮرت ﺗنﺒ�ﻪ ﻧ� ﺷﻮﻧﺪ .ض
�ﻌی بﻌ� اﻓﺮاد ﺟﺎ�ﺸﺎن
را از دﺳﺖ �دﻫﻨﺪ و ض
بﻌ� از اﻓﺮاد آزاد � ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادە ی
ن
بﮕ�د .ﻣﺠﺎزات بﺎ�ﺪ ﺟﻨبﻪی
ﻗ��ﺎی ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ�ﺸﺎن را ی
ﻋﻤﻮ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ بﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ
گ
ﻣﺮگ و زﻧﺪ� اﻓﺮاد ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ ﻋﻬﺪەی ﺧﺎﻧﻮادەی داﻏﺪار بﺎﺷﺪ و
تن
ﺧﺎﻧﻮادە ی داﻏﺪار را ﻧبﺎ�ﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ی ن
ﮐﺸن و آزاد ﺷﺪن ﮐ�
ﺑن
ﮐﻪ ﻋ��ﺰی را از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ف
�ﻌی ﺑﺮای �ﮏ ﺟﺮم
�
ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗنﺒﯿ� ﮐﻪ اﻋﻤﺎل �ﺷﻮد ،د�ﮕﺮ �ﮑﺴﺎن ﻧ�ﺴﺖ و اﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻐﺎﯾﺮ بﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣ� ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧ�ﺴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﻧ�ﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ی د�ﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ،ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و رﺿﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادە
ن
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻋ��ﺰا�ﺸﺎن بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪﻧﺪ
ﻗ��ﺎی ﻧ� ﺷﻮد .وﻗی بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ی
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ﺻﺤبﺖ � ﮐﻨ�ﺪ ،ﭼﻪ در آﻣ��کﺎ ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی د�ﮕﺮ،
ﺧ�� ﻫﺎ � ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻮ�
�ﺴی ﭘ�ﺪا � ﮐﻨﻨﺪ و� اﯾﻨﻄﻮر �ﺸﺪ .در واﻗﻊ ،آن ﻧﺎآرا� و
آراﻣﺶ ب
گ
دل ﺷﮑﺴﺘ� و ﺧﺸ� ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ
اﻋﺪام �ﺸﺪە بﻠ�ﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋ��ﺰی را از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ا�ﺮ ﻣﺠﺎز تای ﻧبﺎﺷﺪ بﻪ اﯾﻦ درد اﻓﺰودە � ﺷﻮد .اﻣﺎ بﺎ اﻋﺪام ،بﻪ
�
ﻧﻈﺮ ﻧ�آ�ﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎ� ﮔﺮﻓﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ا�ﺮ
ﺷﺎﻫﺪ بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە ی د�ﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد � ﺷﻮد.
ﺑﺮ� از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و �
اﺧ� ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣ�� را در �
ﺑﺮ� از
در ﺳﺎل ﻫﺎی ی
ت
ﺟﻨﺎ�ﺎت ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ�ﻔﺮی ﮐﺮدەاﻧﺪ و اﯾﻦ کﺎر ﻧت�ﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣ�� ﻣﺠﺮﻣﺎن را �ﺸ��ﻖ � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە اﻧﺪ
ت
ﻓﺮﺻی ﺑﺮای �ﺸ�ﻤﺎن ﺷﺪن از ا�ﺠﺎد آﺳ�ﺐ
�ﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش بﻪ آﻧﻬﺎ
ت
ف
ﺑ�ﺸ� �دﻫﺪ .و در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن یﻧ� ش�ﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ
ض
ﻧﺎﺗﻮای ﺷﺪە
ﻓﻌﺎﻟﺸﺎن در روﻧﺪ کﺎر بﺎﻋﺚ کﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و
اﺳﺖ.
بﺎ�ﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در دﻧ�ﺎ را ﻫﻢ د�ﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻻن در ﻫﻠﻨﺪ
د�ﺪﺷﺎن بﻪ ﺗنﺒ�ﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﺘئن ﺑﺮ ﺗﺮﻣ�ﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ آدم ﻫﺎ
ﻧبﺎ�ﺪ ﺗنﺒ�ﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ و بﺎ�ﺪ ﺗنﺒﯿ� بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
کﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را از بﺤﺮ نای ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ﺷﺪە آن ﺟﻨﺎ�ﺎت را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ یﺑ�ون ﺑ�ﺎورد .اﻻن زﻧﺪان ﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ ت
ﺣی
آﻧﻬﺎ را اﺟﺎرە � دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ی ن
ﭼﻨن ﺷﺪە اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ از د�ﮕﺮان
�
ت
ﺑﻬ�ﻧﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ذاﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎر ﻧ�ﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،بﺎ�ﺪ بﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮو�ﻢ ﮐﻪ در آن ت
�ﺴ�ی ﺑﺮای ﺟﻨﺎ�ﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧبﺎﺷﺪ.
گ
زﻧﺪ� � ﮐﻨﻨﺪ و بﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ت
اﺣ�ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ � ﺷﻮد.
ﻣﺮدم بﺎ آزادی
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

ئ
ﻗﻀﺎئ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آﻟﺖ دﺳﺖ ﺣﺎ�ﻤﺎن
ﻧﻈﺎم
ﻧ�ﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﯾﻨﺪە در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
در آن رخ ﻧﺪﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ � ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺎص آﻣﻮزە ی ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮە ی ﻣﺠﺎزات ﭘ�ﺶ از اد�ﺎن اﺑﺮاﻫ�� وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻗبﺎ�ﻞ
ﺟﻮی
ﺗﺪﺑ�ی ﺑﻮد ﺑﺮای
ﮐﻬﻦ ،ﻗﺼﺎص
ی
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و اﻧﺘﻘﺎم ی �
ی رو�ﻪ .ض
�ﻌی ا�ﺮ ﻓﺮدی از �ﮏ ﻗﺒ�ﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻋﻀﺎی ﻗﺒ�ﻠﻪی
ب
ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺮوﻧﺪ ﻗﺒ�ﻠﻪ ی د�ﮕﺮ را ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی را
ت
ﺑ�ﺸ� از آزاری ﮐﻪ بﻪ
بﮕ�ﻧﺪ� .ﺲ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ی
�
ﺷﻤﺎ رﺳ�ﺪە آزار ﻧﺪﻫ�ﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ آزار دﻫ�ﺪ.
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات دﻓﺎع �ﮐﻨﻨﺪ ،و بﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﻖ آن
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ ،بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی د�ﮕﺮی ﻫﻢ اﺷﺎرە ﮐﺮدە اﻧﺪ .ن
ﺑﺮ� از اﻋﺪام،
بﻪ و�ﮋە در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮ و ﺷنﯿﻊﺗﺮ ،دﻓﺎع �ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ً
ن
ن
ﺟﻬﺎی
ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ
زﻧﺠ�ەای �ﺎ ﻣﺜ�
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺗﻼن
ی
دوم ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻏ�ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ� ،ﺎ ﮐﺴﺎین
ی
گ
را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎ�ﺎت ﺟﻨ� �ﺎ ﺗﺮورﻫﺎی بی رﺣﻤﺎﻧﻪ � ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻋﺪام � داﻧﻨﺪ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻋﺪام اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎران � ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻫ��ﻨﻪ ی ﻧﮕﻬﺪاری
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ بﺎ�ﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .بﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ،ا�ﺮ اﯾﻦ
ً
زﻧﺠ�ە ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را
ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎران را ﻧﮕﻪ دار�ﻢ ،ﻣﺜ� �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ
ی
ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫ��ﻨﻪ ای ﺑﯿﻬﻮدە و ﮔﺰاف
ف
ﻃﺮ� ف
ﺑﺮ� از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮات
ﺗﺤﻤ�ﻞ ﮐﺮدە ا�ﻢ .از
ً
ن
د�ﮕﺮی ﻫﻢ ا�ﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜ� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ� ﺟﻨﺎﯾﺘکﺎران بﻪ
اﻟگﻮی ﺑﺮای ض
بﻌ� ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوە ﻫﺎ ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ی
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ن
ﮐﺴﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺘﻠﺮ و
ﺑبﯿن�ﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوە ﻫﺎ
ن
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿی را� ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آدم ﻫﺎ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻋﺘﻘﺎد بﻪ
ﺑن ﻧ� ﺑﺮد بﻠ�ﻪ در ﻣﻮاردی آﻧﻬﺎ را ﻋ��ﺰﺗﺮ � ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ �
آﻧﻬﺎ را از ی ن
بﺤی
ی ن
ﻣﻌی اﺳﺖ.
ب
�
ﭼ� د�ﮕﺮی � ﮔ��ﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
در�ﺎرەی ﻫ��ﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ آﻣﺎرﻫﺎ ی
در اﯾﻨﺠﺎ در�ﺎرە �ﮏ ﻧﻈﺎم دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ در �ﮏ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎئئ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺻﺤبﺖ � ﮐﻨ�ﻢ .ن
ین
ﭼﻨن ﺳ�ﺴﺘ�،
�ﻌی در
�
ن
ﮐﻨﻮی اﯾﺮان
ﻫ��ﻨﻪ ی اﻋﺪام اﺗﻔﺎﻗﺎ بﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ا�ﺮ ﻣﺎ در�ﺎرە �ﺴ�ﺴﺘﻢ
�
ﻏ�ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻏ�ﻋﺎدی و ی
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ﺗﻘ��بﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادر� ی
�
اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﺻﻮرت ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ ﻧﻘﺾ � ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ
ﻧ� ﺗﻮاﻧ�ﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ و ﺧ�ج دادر� ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﻢ .اﻣﺎ ا�ﺮ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﻮرد
ی
ش
و دادر� ﻫﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪە ی �� ﺑﺮ �آ�ﺪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫ��ﻨﻪ ی �ﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام � ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ زﻧﺪان بﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮم � ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐ� را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﮐﻨ�ﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ئن
ﻣﻄﻤن ﺷ��ﺪ ﮐﻪ بئ ﮔﻨﺎ� را ﻣﺤﮑﻮم ﻧ� ﮐﻨ�ﺪ  -و �� از اﻫﺪاف
اﺳﺖ
ن
ﻫﻤن اﺳﺖ -ﻧﺎﭼﺎر�ﺪ ﺑﺮای اﺛبﺎت ﺟﺮم و دﻓﺎع و
دادر� ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ی
اﻣکﺎﻧﺎت ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ ﻫ��ﻨﻪ ﮐﻨ�ﺪ .و بﻪ دﻟ�ﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ت
�
ﺑ�ﺸ� بﻪ ﻋﻬﺪەی
ًﮔ��بﺎﻧﮕ� اﻓﺮاد بی بﻀﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫ��ﻨﻪ
ا��ا
ی
دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺧ�ج ﮐ� ﮐﻪ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام رو�ﻪ رو اﺳﺖ ﺧ��
ت
ﺑ�ﺸ� از ﮐ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ زﻧﺪان � ﺷﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ اﺳﺖ.
ف
ت
ﺟﻨﺎ�ﺎی
ﻫﺎی ﮐﻪ
از ﻃﺮ� ﻣﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟ آدم ی
یف
ﭼﻨن ﺷنﯿﻊ اﻧﺠﺎم دادە بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻ�ﻒ ﮐﺮد�ﺪ� ،ﺴبﺖ بﻪ
ﻣ�ﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ی ن
ﭼﻨن ﻧﮑﺮدەاﻧﺪ و ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﺑﺮای آﻧﻬﺎ بﻪ وﺟﻮد
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ن
�ﻌی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد
� آ�ﺪ ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ن
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﮐﺴﺎی اﺟﺮا ﮐﻨ�ﺪﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ ﺣکﻢ � داﻧ�ﺪ،
ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی را ﻗﺒﻮل � ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از آﻧﻬﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ی ﮔﻨﺎە بﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻨ ت
ﻄ� ﻧ�ﺴﺖ.
ب
� ﺧﻮاﻫﻢ ک� ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨ�ﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ی اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻗﺪ��
ن
ﺗﺎر�� ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﻣ��ﻮط
و
ن
ت
ﻧ� ﺷﻮد .در ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﻣﻌﺎ� و ﺣی ﭘ�ﺶ از ﺑﺮﻗﺮاری اﺳتبﺪاد دﯾی
ﻫﻢ اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن و ت
ﺣی اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ� وﺟﻮد داﺷﺖ.
ن
اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن ی ن
ﭼ� ﺟﺪ�ﺪی ﻧ�ﺴﺖ .ت
ﮐﺴﺎی
ﺣی
ئ
ﻣﺜﻞ ت
ض
ﻗﻀﺎئ ی ث
ی ض
گﻠ�� �ﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺮا
ﺣﺴن ﻓﺎﻃ� �ﺎ ﺧ�و
دﮐ�
ﺑ�ن
ن
ش
بﺨ� از
ﺟﺰی و ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎ�ﺶ و دە ﻫﺎ ﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ
داﺳﺘﺎن اﻋﺪام ﺗﺎ ﭘ�ﺶ از یﭘ�وزی اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷اﺳﺖ .بﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻫﻢ بﺎ ﺗﮑ�ﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ و بﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﺣکﺎم ن
دﯾی اﻋﺪام ﻫﺎی
ت
ﮔﺴ�دە ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ بﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻧﻘﺾ
اﺣکﺎم ﻓﻘ� �ﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن و اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎ ی ن
ﻧ� اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ت
ش
بﺨ� از ﻫ��ﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗبﺪ�ﻞ
ﺣی � ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام بﻪ
ت
ﺣﮑﻮﻣئ بﺎ ﺟﺴﺎرت از اﺣکﺎم اﻋﺪام
ﺷﺪ بﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و �ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﺻﻮرت ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ و
ف
ﮐﺴﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ا�ﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎری دﺳﺖ بﻪ ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد زد .ﻣﺎ بﺎ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را بﻪ ﻗﺘﻞ � رﺳﺎﻧﻨﺪ و بﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر �ﮐﻨﻨﺪ.
ش
ﭘﺮﺳ� ﮐﻪ ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ ی ف
ﭼﻨن اﻓﺮادی ﭼﻪ
ا�ﻨﻮن
گ
� ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﻓﺮض ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ دورە ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣکﺎن رﺳ�ﺪ� بﻪ
ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ .بﺎ ﮐﺴﺎئف ﮐﻪ ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻫﺎی
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ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﺰار ﻗﺪرت دﺳتﺸﺎن
ﺑﻮد و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ بﺎ�ﺪ ﮐﺮد؟
بﺎز ﻫﻢ بﺎ�ﺪ ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ بﻪ ﻫﻤﺎن دﻻ�ﻞ ک� ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻄ�ح ﺷﺪ .بﺎز
� ﮔ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر را ﻣﺤﮑﻮم � ﮐﻨ�ﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸ ت ن
ن را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨ�ﻢ ﻧ� ﺗﻮاﻧ�ﻢ بﮑﺸ�ﻢ.
ف
ش
ﻃﺮ� ،در ﭼﻨﺎن ش�ا�� آ�ﺎ اﯾﺮان � ﺧﻮاﻫﺪ بﺨ� از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
از
ﺑن اﻟﻤﻠ� بﺎﺷﺪ �ﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن �ﺧﻮاﻫﺪ نن
ی ن
ﻣ�وی و ﺑﺮﮐﻨﺎر بﻤﺎﻧﺪ؟ ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺮان ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ﻫﺎی ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� را ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮدە اﺳﺖ،
ﻫﺎی ﮐﻪ اﻋﺪام را ﻣﻤﻨ�ع � ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ش�ا�ﻂ ﺧ��
ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ی
اﺳتﺜﻨﺎی .
ی
ف
ﭘ�ﺸنن
ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻻن
از
ای
ﻋﺪە
اﻧﻘﻼب
از
بﻌﺪ
ﮐﻪ
د�ﺪ�ﻢ
،
ﻃﺮ�
از
ی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آ�ﺎ اﯾﻦ ﻣﺸکﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮد و از اﺳتبﺪاد
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﺮد؟ ت
تن
ﮐﺸن بﻪ دﻻ�ﻞ ﺳ�ﺎ� را آﻏﺎز � ﮐﻨ�ﺪ ،روﻧﺪی
وﻗی
ی
ض
ﺗﻀﻤﯿی
ش�وع � ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد�ﺶ �ﺴ�ﺎر ﻣﺸکﻞ اﺳﺖ .ﭼﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺪرت دارﻧﺪ و در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات دﺧ�ﻞ
ﻫﺴتﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨ� �ﺎ ﺳ�ﺎ� ﺧﻮد بﻪ اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎ اداﻣﻪ
ن
ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗ�ﺐ ﺳ�ﺎ� ﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺬف
ﻧﺪﻫﻨﺪ و
ت
ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﺳ�ﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻫﻤ�ﺸﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟ� ﻧ�ﺴتﻨﺪ و ﺣی ا�ﺮ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﻨﺪ.
بﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤ�ﺸﻪ ﻧ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ بی رو�ﻪ
ی
ﺣی بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮا بﺎﺷ�ﺪ و ت
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ا�ﺮ ت
ﺣی ا�ﺮ ﻧﺨﻮاﻫ�ﺪ وارد
ت
تن
ﮐﺸن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻧبﺎ�ﺪ بﮑﺸﺪ ،بﺎز
اﺧﻼ� ﺷ��ﺪ ﮐﻪ
بﺤﺚ
ﮔ�ی
ﻫﻢ بﺎ�ﺪ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎﺷ�ﺪ .راە ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻪ بﺎز ﺷﻮد ،اﻧﺘﻘﺎم ی
ن
ﻗ��ﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﻢ ش�وع � ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫکﺎر و بی ﮔﻨﺎە
بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از وز�ﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ پﺎﺳبﺎن ﻣﺤﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ی ﺳﺎﺑﻖ
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ﻣﺠﻠﺲ و کﺎرﺧﺎﻧﻪ دار و ﻫﺘﻞ دار ﯾﻬﻮدی را بﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی وا� اﻋﺪام
ﮐﺮدﻧﺪ.
ت
ﮐﺸنن
بﻪ ﻧﻈﺮم بﺎز بﺎ�ﺪ ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ بﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﭼﺎرە ی کﺎر ﻧ�ﺴﺖ.
ﻫﺎی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ زﻧﺪە
اﯾﻦ آدم ﻫﺎ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ بﺎﻋﺚ ﻧ� ﺷﻮد ﮐﻪ آدم ی
ﺷﻮﻧﺪ .ض��ﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت �ﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳتبﺪادی بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
� زﻧﻨﺪ و آن ﺗﺮوﻣﺎی ﮐﻪ ا�ﺠﺎد � ﮐﻨﻨﺪ ،از ی ف
ﺑن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ی
ﭼ ی ف�ی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﮏ ﻋﺪە ی د�ﮕﺮ بﻪ ﻓﮑﺮ
اﻧﺘﻘﺎم � اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا�ﺮ دﺳتﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ بﺎز بﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋ��ﺰا�ﺸﺎن
بﮕ�ﻧﺪ.
را
ی
ن
ﭼﻨن ﺟﺮاﺋ� ،اﻋﺪام بﻪ
اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ بﻪ ﻋﻘ�ﺪە ی ﻣﻦ در ی
�
ﺣی ﻣﺠﺎزات ت
ﺟﺎی زﻧﺪان بﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺎ�ﺪ ت
کﻤ�ی ﻫﻢ بﺎﺷﺪ .ا�ﺮ واﻗﻌﺎ
ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات بﺎﺷﺪ ،زﻧﺪان بﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ ﺗﺮی اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ت
ﺣی زﻧﺪان ابﺪ ﻫﻢ در ﻋﺮف ی ف
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل ﻧ�ﺴﺖ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺤﺴﻮب � ﺷﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ� ،ﮏ بﺎر ﺑﺮای
ﻫﻤ�ﺸﻪ بﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و بﺎ ت ف
ﮐﺸن ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی د�ﮕﺮی ﮐﻪ در�ﺎرەی ﻓﺮض دورە ی ﮔﺬار ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ �ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﮐ� بﺎ�ﺪ در�ﺎرە ی اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﺗﺼﻤ�ﻢ
ض
ﻓﺮ� ﺻﺤبﺖ �ﮐﻨ�ﻢ و ﻓﺮض
بﮕ�د؟ اﻟﺒﺘﻪ از دورە ی ﮔﺬار
ی
ش
ن
ﭼﻨن �ا�� اﺳﺖ .ﻋﺪەای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در�ﺎرە ی اﯾﻦ
� ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ی
ً
بﮕ�د .ﻣﺜ� ﻫﻤﻪ ﭘﺮ� ﺑﺮﮔﺰار
ﻧ�ع ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ،بﺎ�ﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻟﻐﻮ ﺷﻮد �ﺎ �ﺸﻮد.
�
ف
ﻃﺮ�  ،ف
ش
ﺑﺮ� د�ﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ��ی را
از
ﻧ� ﺗﻮان بﻪ رأی ﻋﻤﻮ� ﮔﺬاﺷﺖ و آن ی ن
ﻫﺎی ﮐﻪ از ﺟنﺲ ﺣﻖ
ﭼ� ی
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��ی اﺳﺖ ،ت
اوﻟ�ﻪ ی ش
ﺣی ا�ﺮ ﻫﻤﻪ ی دﻧ�ﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ و
بﮕ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻧ� ﺧﻮاﻫ�ﻢ رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨ�ﻢ ،بﺎز ﻫﻢ ﻧ� ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﻖ را
ﺗﻌﻄ�ﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،و ﭼﻪ �
ا���ﺖ بﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،بﺎ�ﺪ رﻋﺎ�ﺖ ﺷﻮد.
بﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎبﻞ وا�ﺬاری بﻪ رأی �
ا���ﺖ ﻧ�ﺴﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨ�ﺪ
ﮐﻪ درﺻﺪ ز�ﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ در ﺳﺎل ۱۳۵۸بﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�
رأی داد بی آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� را د�ﺪە بﺎﺷﺪ �ﺎ بﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ت
ﻣﻮﻗﻌﯿی ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺟﻨﺎ�ﺖ د�ﺪە و اﺣﺴﺎﺳﺎ�ﺶ ﺗﺤ��ﮏ ﺷﺪە و
ت
بﮕ�د؟
در دوران ﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ � ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﻨﻄ� ی
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دوران ﮔﺬار اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧ�� ��ـ ــﻊ رخ � دﻫﻨﺪ و اﻣکﺎن و
وﻗﺖ بﺤﺚ و ﺟﺪل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻓﻌﺎل بﺎ�ﺪ ﭘ�ﺶ از دوران
ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ را ر ض
ﮔ�ی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻧ� ﮐﻨﺪ و
ا� ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ی
ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﮑﺮار � ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ت
تف
ﮐﺸن
وﻗی
و اﻧﺘﻘﺎم ش�وع ﺷﻮد ،روﺷﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن � ﺗﻮان ﺟﻠﻮی آن را
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دادگﺎە اﻧﻘﻼب دار�ﻢ .دادگﺎە ﻫﺎی اﻧﻘﻼب
ت
ت
ﻣﻮﻗی بﺎﺷﻨﺪ.
ﺣی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� ﻫﻢ ﻧ�ﺴتﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ
ف
ﮐﺸن ﻗﺒﺢ داﺷﺖ .ت
تف
گﻠ�� را � ﮐﺸتﻨﺪ،
وﻗی اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ
زﻣﺎن ﺷﺎە
ت
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ � دا�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ کﺎر درﺳی ﻧ�ﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ
ن
ﺳﻨﮕﯿی ا�ﺠﺎد � ﺷﺪ .و� اﯾﻦ آﻗﺎ�ﺎن ﻗﺒﺢ
� دا�ﺴﺖ .ﺟﻮ ﺧ��
ً
ف
ﺧﺸﻮﻧﺖ را کﺎﻣ� از یﺑن ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز بﺎ�ﺪ ﺧ�� کﺎر ﮐﻨ�ﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان
و ﻧﺨبگﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ن
ﻣﺪی بﺎ�ﺪ ﺧ�� کﺎر بﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ت
ﺟﺎی بﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ اﺧﻼ� بﻪ ی
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ﮔ�ی ﻫﺎ را ﻧ� ﺗﻮان بﻪ رأی ﻋﻤﻮ� ﮔﺬاﺷﺖ
�ﺲ اﯾﻦ ﻧ�ع از ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
و در�ﺎرە اش ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺖ؟
ن
ش
رأی ﻋﻤﻮ� در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق �� و ﺣﻘﻮق اوﻟ�ﻪ ﻣﻌی ﻧﺪارد  .ﺣﻘﻮق
ً
ﮔ�ی ﮐﺮد و
اﺳﺎ� اﻓﺮاد ﻣﻨﻮط بﻪ رأی ﻧ�ﺴﺖ .ﻣﺜ� ﻧ� ﺗﻮان رأی ی
ف
ﻃﺮ� اﯾﺮان ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ﻫﺎی ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� را
ﺣﺠﺎب را اﺟبﺎری ﮐﺮد .از
ت
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدە و پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﮑﻪ بﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺣ�ام بﮕﺬارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ئ
ﺟﺰئ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� بﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﻣﺎ ﻫﻢ �ﺧﻮاﻫﺪ
ت
ن
زدای و اﺣ�ام بﻪ ﺣﻘﻮق
یﺑن اﻟﻤﻠ� ﻫﺮ روز ﺑ�ﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی
ئ
ﺟﺰئ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻓﺮاد ﮔﺮا�ﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە اﺳﺖ .اﯾﺮان ا�ﺮ بﺨﻮاﻫﺪ
بﺎﺷﺪ و ت
اﺣ�ام ﻣﻠﺖﻫﺎی د�ﮕﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ بﺎ�ﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎ� اﻓﺮاد
را ت
ﻣﺤ�م بﺪارد .در ﺗﺪو�ﻦ اﯾﻦ ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ت
ﺗﻌﻬﺪای ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی
اﯾﺮان ش�ﮐﺖ داﺷتﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻨﻮا�ﺴﯿﻮن ﻫﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ا�ﺠﺎد ﮐﺮدەاﻧﺪ و اﯾﺮان بﺎ�ﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
بﺨ� از ﺟﺎﻣﻌﻪی ش
آ�ﺎ ش
��ی اﺳﺖ �ﺎ ﻧﻪ؟
�ﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺠ��ﻪی ﺟﻤﻬﻮری
��ی و اﻃﻼع ن
اﺳﻼ� و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
رﺳﺎی در ﻣﻮرد
اﻋﺪام و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎﻋﺚ ﺷﺪە ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮ� ﭘ�ﺪا ﺷﻮد.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژە ی اﻋﺪام را ش�وع ﮐﺮد�ﻢ ،ﺧ��
وﻗﺖ ﻫﺎ ا�ﺮ �
بﺤی � ﺷﺪ ،ا�ﺮ �� � ﮔﻔﺖ اﯾﻦ بی ﮔﻨﺎە اﺳﺖ ،د�ﮕﺮی
ف
ﻗ��ﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد از
� ﮔﻔﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎەکﺎر اﺳﺖ� .ﺎ � ﮔﻔﺖ ا�ﺮ
�
ﺧﺎﻧﻮادە ی ﺗﻮ ﺑﻮد ،بﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪاﻣﺶ ﺑﻮدی؟ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧ� ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧ� داﻧ�ﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوز وﺿﻌ�ﺖ
ﻓﺮق ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ن
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ اﺣکﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪە را بﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� بﻪ
ی
ن
ﻋﻠی ﻧ�ﺴﺖ ﺗﺎ ﮐ� ﻧبﯿﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧ�دﻫﻨﺪ .دادگﺎە ﻫﺎ
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ً
ت
ئن
ﻣﻄﻤن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﺪاﻟی ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد .ﻗب� ﺧ�� ﻫﺎ از اﯾﻦ اﺣکﺎم
بی
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﺎ ﺣﻘ�ﻘﺖ را ﻧ� داﻧ�ﻢ
و ﻟﺰوم ﺷﻔﺎﻓ�ﺖ در ذﻫﻦ �ﺴ�ﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎ اﻓﺘﺎدە .ﺣﻤﺎ�ﺖ
�
از ﻫﺸﺘﮓ #اﻋﺪام_ﻧﮑﻨ�ﺪ بی ﺳﺎبﻘﻪ ﺑﻮد .ﻗﻄﻌﺎ ا�ﺮ دە ﺳﺎل ﭘ�ﺶ اﯾﻦ
�
ت
ین
ﺣﻤﺎﯾی ﻧ� ﺷﺪ .واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ
ﭼﻨن
اﺣکﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪە ﺑﻮد
ت
ﺣﻘﻮ� ﺑﻬ�ت
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ بﻠ�غ
ت
ﻗﻀﺎوت � ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﺑ�ﺸ� آ�ﺎە ﺷﺪە اﺳﺖ� .ﺲ
ﮔ�ی ﻫﻢ ﺷﻮد د�ﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام رأی
ﺷﺎ�ﺪ ا�ﺮ رأی ی
ﻧﺪﻫﺪ.
� ﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﺠ��ﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ پﺑ�ﺳﻢ .پﺪر ﺷﻤﺎ بﻪ دﺳﺖ
کﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨ�ﺪ ش�ا�� اﺳﺖ
ﮐﻪ دادگﺎ� �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە و ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺘﻞ پﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴتﻨﺪ.
آ�ﺎ بﺎ اﻋﺪام ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺘﻞ پﺪر ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ا�ﺪ؟
ﺻﺪدرﺻﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺻ� د�ﮕﺮ زﻧﺪە
ت
ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ .ت
وﻗی ﺷﻤﺎ ی ن
ﺧﺸﻮﻧی را ﺗﺠ��ﻪ � ﮐﻨ�ﺪ
ﭼﻨن
و ﻋ��ﺰی را بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از دﺳﺖ � دﻫ�ﺪ ،ﻧ�ﺎز دار�ﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﮐ� ﮐﻪ پﺪرم را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ا�ﺮ اﻋﺪام
ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت بﭽﻪ ﻫﺎی او ﮐﻪ بﻪ ﻣﻦ آزاری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪە اﻧﺪ ﻫﻢ
ﺗنﺒ�ﻪ � ﺷﻮﻧﺪ .پﺪر ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧ� ﮔﺮدد و بﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺮادر ﻣﻦ ﮐﻪ
پﺪر�ﺰرگ ﻧﺪاﺷتﻨﺪ پﺪر�ﺰرگ ﭘ�ﺪا ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ
گ
زﻧﺪ� ﮐﺮد و از دﻧ�ﺎ رﻓﺖ ،ت
ﻓﺮ� ﻧ� ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای
در ﻏ��ﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ف
ﭼﻪ بﺎ�ﺪ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌی ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ت
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ی ن
ﺟﻨﺎ�ﺎی ﺑﻮدﻧﺪ �ﺎ
ﭼﻨن
ﺗنﺒ�ﻪ �ﺸﻮﻧﺪ بﻠ�ﻪ اﻣ�ﺪوارم
از آﻣﺮا�ﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗنﺒ�ﻪ ﺷﻮﻧﺪ .و� ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﺪام ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧ�ﺴﺘﻢ.
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ت
ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ � دﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ی ف
ﺟﻨﺎ�ﺎی در اﯾﺮان ﺗﮑﺮار �ﺸﻮد
ﭼﻨن
ئ
ﻗﻀﺎئ ﻃﻮری اﺻﻼح ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزە ی ی ن
ﭼﻨن
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ�ﺎ� و
ت
ﺟﻨﺎ�ﺎی را ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دردی را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ � ﮐﻨ�ﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
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ی ن
ﮔﯿﻮﺗن«
ﻧگﺎ� بﻪ رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرەی

ﮐ��ﻢ دواﺗﮕﺮ

ی ن
آﻟ� کﺎﻣﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺎﺳﻢ رﺳﺘ�،
ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرە
ﮔﯿﻮﺗن ،ﻧ��ﺴﻨﺪە :ب
اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎو�ﺪ ،ﭼﺎپ اول و دوم  ۸۰ ،۱۳۹۹ﺻﻔﺤﻪ.
ین
ﮔﯿﻮﺗن ،ﻣﺤﺎﺟﻪای اﺳﺖ بﺎ ﻃﺮﻓﺪاران
رﺳﺎﻟﻪی ﻣﻮﺟﺰ کﺎﻣﻮ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام .کﺎﻣﻮ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ بﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺟﺎری در اﻓکﺎر
ت
ت
ﺣﮑﻮﻣی.
ﺣﻘﻮ�/
ﻋﻤﻮ� ﻓﺮا�ﺴ��ﺎن �ﭘﺮدازد و ﻫﻢ بﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﺳبﮏ ﻧگﺎرش ت ن
ﻣن ﺷﯿﻮا و در ﺧﻮر ﺟﺪ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔ��ﺪە .کﺎﻣﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪی
ت
ﺣکﺎﯾی از پﺪرش ﮐﻪ از ز�ﺎن ﻣﺎدر ﺷن�ﺪە آﻏﺎز �ﮐﻨﺪ:
ﺧﻮد را بﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﺠﺮ� ﻧﻔﺮت ی ن
اﻧﮕ� ﺧﺎﻧﻮادەی ﮐﺸﺎورزی را بﺎ ﮐﻮدکﺎ�ﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ و اﻣﻮا�
را ی ن
ﻧ� از آﻧﺎن بﻪ �ﻗﺖ ﺑﺮدە اﺳﺖ .پﺪر کﺎﻣﻮ ﻣﺮدی ﺳﺎدە و ﻋﺎ� از ﺧ�ﻞ
ف
ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﺮد ﺑ��ﺪن � ﻫﯿﻮﻻی ﮐﻪ بﻪ ﺧﺮدﺳﺎﻻن ی ن
ﻧ�
ی
�
رﺣﻢ ﻧ�ﺎوردە کﺎری بﺎ�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ .پﺪر ،بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎدر ،بﺎ ی ن
ﻫﻤن ﻓﮑﺮ بﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام �رود اﻣﺎ رﻧﺠﻮر بﺎز �ﮔﺮدد .بﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ �رﺳﺪ
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ت
ت
واﻗﻌ�ﺎی را ﮐﻪ در ز�ﺮ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎی ﭘ�ﺶ او
از ﺣﺎل �رود و ق� �ﮐﻨﺪ» :
واﻗﻌ�ﺖﻫﺎی ﮔﻨﺪە و دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﺮدە ﺑﻮد .د�ﮕﺮ بﻪ
ف
ﺳﻼ� ﺷﺪە ﻓﮑﺮ ﻧ�ﮐﺮد .او ﺗﻨﻬﺎ �ﺗﻮا�ﺴﺖ بﻪ آن ﺟﺴ�
بﭽﻪﻫﺎی
ﭼﻮی ﺧﻮابﺎﻧﺪە
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ �زد ،ﭼﻮن او را روی پﺎرە ب
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﺮد�ﺶ را ﺑﺰﻧﻨﺪ) «.ﺻﺺ (۱۵-۱۶
کﺎﻣﻮی داﺳﺘﺎنﻧ��ﺲ بﺎ اﯾﻦ ﮔﺸﺎ�ﺶ ت ن
ﻣن ،ﺗﺼ��ﺮ کﺎری را ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ در پی
آن اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘ�ﺶ ﭼﺸﻤﻤﺎن �ﮔﺬارد� :ﺧﻮاﻫﺪ ذﻫﻨ�ﺖ
ﺳﺎدەای را ﮐﻪ از � یﭘ�وی از اﺧﻼق و ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺤﺎی ﺟﺎﻧ�ﺎن ﺑﺮ اﻋﺪام
ﺻﺤﻪ �ﮔﺬارد در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌ�ﺖ اﻋﺪام ﻗﺮار دﻫﺪ و وادارش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دروﻧ�ﺎت ﻇﺎﻫ �ﺮا ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ را ت� ﮐﻨﺪ و بﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﯿﻎ ت
ﺳ�دن
ت
ﺷﻨﺎﻋی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،رﺳﺎﻟﻪی
ﻧﺎپﺎ�اش �ﭘﻨﺪارد ،ﺧﻮد
گ
کﺎﻣﻮ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ در ﺑﯿﻬﻮد� و ض
ﻣ�ت ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ.
کﺎﻣﻮ بﻪ بﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺗﻮﺻ�ﻒﻫﺎی �ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن و ض
ﺣﺎ�ان اﻋﺪام
ی
:
از آﻣﺎدە ﮐﺮدن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدەاﻧﺪ از ﺗﺮاﺷ�ﺪن �ش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮ
ﮔﯿﻮﺗن ﻧﺮود ،ﺑ��ﺪن �ﻘﻪاش ،ت ن
ین
�ﺴن دﺳﺘﺎن و ﻣﻬﺎر � و
ﻻی درز ﺗ�ﻐﻪی
ﻫﺎی ﭼﻨﺎن رﻣﺎﻧﻨﺪە ﮐﻪ ای
بﺪ�ﺶ و بﻌﺪ ﺗﻘﻼ�ﺶ بﻪ گﺎە اﻋﺪام .ﺗﻮﺻ�ﻒ ی
�ﺴﺎ ﺳبﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎز�ﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑبﻨﺪ�ﺪ و ﮐﻨﺎر
بﮕﺬار�ﺪ.
کﺎﻣﻮ بﺎ آرﺗﻮر ﮐﻮﺳﺘﻠﺮ ﻫﻢداﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ را
آﻟﻮدە �ﮐﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪارا�ﺶ ﻗﺎدر ﻧ�ﺴتﻨﺪ درﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺪل از آن دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ) «.ص  (۱۷بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،بﻪ زﻋﻢ کﺎﻣﻮ در اﯾﻦ بﺤﺚ بﺎ دو ﻣﺪﻋﺎی
ﻋ�تآﻣﻮزی
اﺻ� ﺣﺎﻣ�ﺎن اﻋﺪام ﻃﺮف ﻫﺴت�ﻢ �� :اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺪام ﺑﺮای ب
اﺳﺖ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ ن
ﺑﺮ� ﻣﺠﺮﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﺗبﺎە و ﺗبﺎەﮔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد�ﺸﺎن را� ﻧﺪارد .کﺎﻣﻮ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﻣﺪﻋﺎ در ﻟﻔﺎﻓﻪای از ﺟﻬﻞ و ﻋبﺎرات ن
آﯾﯿی ﭘ�ﭽ�ﺪە ﺷﺪە و ﺗﮑﺮار �ﺷﻮد.
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او اﺷﺎرە �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣ�ﺎن ﻣﻌﺎ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻏﻠﺐ در دﻓﺎع از آن
ت
ﮔﻮی از اﯾﻦ کﺎر
ﺻﺪا بﻠﻨﺪ ﻧ�ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﮑﻮت را ﺑ�ﺸ� ﺗﺮﺟﯿﺢ �دﻫﻨﺪ :ی
ش�م دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ش�م ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺟﺮا ﻧ�ﺴﺖ.
ﻋ�تآﻣﻮزی اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
کﺎﻣﻮ در ﻣﻘﺎبﻞ ﻣﺪﻋﺎ �ﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﺻ� ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ب
ﻋ�تآﻣﻮزیای ﮐﻪ
گﺎم اﺳﺘﺪﻻ� ﺑﺮ�دارد (۱» :اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد بﻪ ﺟﻨبﻪی ب
از آن دم �زﻧﺪ بﺎور ﻧﺪارد؛  (۲ﻫﯿﭻ دﻟ�ﻞ و ﻣﺪر� در دﺳﺖ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ت
ﺣی �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ را ﮐﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻤﻞ
بﺎزداﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ بﻠ�ﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﺎذبﻪ و اﻓﺴﻮن ﻗﺘﻞ را ﺑﺮای ﻫﺰاران ف
ﺟﺎی
ﺗﺄﺛ�ی
ﺻﺪ ﭼﻨﺪان �ﮐﻨﺪ؛ و  (۳از ﺟﻨبﻪﻫﺎی د�ﮕﺮ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
ئن
ﻣﺸﻤ� ﮐﻨﻨﺪە دارد ﮐﻪ ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻗﺎبﻞ ﭘ�ﺶ ن
ﺑﯿی ﻧ�ﺴﺖ«.
ﻧﻔﺮتبﺎر و
)ص (۲۰
ی ن
ﮔﯿﻮﺗن« در دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە
»ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرەی
�
ﮔ�ی ،و ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺷکﻞ
ﮐﻪ اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� در ﺗﺼﻤ�ﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
دادن بﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ش
ین
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ کﺎﻣﻮ
ﻧﻘ� اﺳﺎ� دارد .بﻪ
ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ کﻠ�ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در دل آن ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻋﺪام را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
ف
ﻋ�تآﻣﻮزی
�دﻫﺪ .ﻣﺨﺎﻃبﺎی ﮐﻪ بﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﺧﻮد �ﺴبﺖ بﻪ ادﻋﺎی ب
ن
ﻣﺮدﻣﺎی
اﻋﺪام بیبﺎورﻧﺪ ز�ﺮا اﻋﺪام را از ﻣﻸ ﻋﺎم یﺑ�ون ﺑﺮدەاﻧﺪ و از ﭼﺸﻢ
ﮐﻪ بﺎ�ﺪ از آن ﻋ�ت بﮕ�ﻧﺪ دور ﮐﺮدەاﻧﺪ و �ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ در�ﺎرەی آن کﻤ�ت
ی
ب
ﺳﺨﻦ بﮕ��ﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ بیبﺎوری بﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ را �ﺸﺎن دادە اﺳﺖ ،بﻪ
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻈﻢ ﺑ�ﺎورد ارﺟﺎع �دﻫﺪ.
اﻋﺪام ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠ��ﺰی
کﺎﻣﻮ در ﻣﻘﺎبﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ �ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻃﺒ�ﻌﺖ ﭘ�ﭽ�ﺪەﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
ت
واﻗﻌﯿی اﻧکﺎرﻧﺎپﺬﯾﺮ بﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﺮ
اﺳﺖ :ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺷﺎ�ﺪ
اﻧﺪازە ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺑﺮای ﻓﺮو�ﺸﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن
ف
ف
ﻋﻮاﻃ� ﮐﻪ بﻪ ﻧﺎ�ﺎە �ﺟﻮﺷﻨﺪ و ﮐ� را بﻪ ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ
ا�ﺴﺎی ،از ﺟﻤﻠﻪ
�ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ،ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ )ص .(۳۲
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کﺎﻣﻮ �ﮐﻮﺷﺪ از ﻫﻢرأ�ﺎن ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﺳﺘﻠﺮ ،ز�ﺎد ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﮑﻨﺪ و
ن
ت
ﮐﺴﺎی ارﺟﺎع بﺪﻫﺪ ﮐﻪ بﻪﻧﺤﻮی �ﺎ دﺳﺖاﻧﺪرکﺎر ﺷﻐﻞ اﻋﺪاماﻧﺪ
ﺑ�ﺸ� بﻪ
�ﺎ در ﺟﺮﮔﻪی ﻣﺪاﻓﻌﺎن رﺳ� آن؛ و از ی ف
ﻫﻤنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎ و
ﺷﻮاﻫﺪی در ﺗﻀﻌ�ﻒ اﺳﺘﺪﻻل ﻟﻪ اﻋﺪام �آورد.
او بﺎ اراﺋﻪی اﯾﻦ ﮔﻮا�ﻫﺎ �ﺧﻮاﻫﺪ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از ﻗﺘﻞﻫﺎ
�
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن دﻓﻌﺘﺎ رخ �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧ�ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ﻗبﻠﺶ بﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن اﻧﺪ�ﺸ�ﺪە بﺎﺷﺪ� :ﺴ�ﺎری از ﻗﺎﺗﻼن ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮد را �ﺗﺮاﺷ�ﺪەاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻏﺮوب دﺳتﺸﺎن بﻪ ﺧﻮن
ن
ﻗﺎﻧﻮی اﻋﺪام را
ﮐ� آﻏﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ بﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﭘ�ﺶ ﻣﺠﺎزات
�
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪ و بﺎزا�ﺴتﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ کﺎﻣﻮ �ﺧﻮاﻫﺪ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪە ،و
ﻫﯿﭻ رابﻄﻪای ﻣ�ﺎن اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،در
ی
اﻓﺰا�ﺶ ﺟﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رابﻄﻪای ﻫﻢ ﻣ�ﺎن وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ین
تن
ﮔﯿﻮﺗن وﺟﻮد دارد،
آﻣﻮﺧن ﻧ�ﺴﺖ» :
ﻋ�ت
و کﺎﻫﺶ ﺟﺮم ،از راە ب
ﺟﻨﺎ�ﺖ ی ن
ﻧ� وﺟﻮد دارد«.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎران ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧکﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﺠﺮم از ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ن
ﮐﺴﺎی را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻧﻬﺮاﺳ�ﺪەاﻧﺪ و دﺳﺖ بﻪ ﻗﺘﻞ زدەاﻧﺪ اﻣﺎ �ﮔ��ﻨﺪ
ﻋ�تآﻣﻮز ﻧﺒﻮدە
ﺗﺮﺳ�ﺪەاﻧﺪ ﻧ�ﺷﻨﺎﺳ�ﻢ� ،ﺲ ﻧ�ﺗﻮاﻧ�ﻢ بﮕ���ﻢ ﮐﻪ ب
ض
پﺎﺳ� ﺗﻨﺎﻗﺾ ی ن
ت
ﺧﻮد
اﺳﺖ .اﯾﻦ
آﻣ� اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗی کﺎﻣﻮ بﻪ وا�نﺶﻫﺎی ِ
�
دﺳﺖاﻧﺪرکﺎران اﻋﺪام در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ آن رﺟ�ع �ﮐﻨﺪ ،بﻪ ﺟﺎی ﭼ ی�ی
ت
ﻋ�ت ،ی �
ﻣبﺎﻻی ��ﺎبﺪ.
آﻣ�ەای از ش�م و ﻟﺬت و بی
ﺷب�ﻪ ب
ت
ﭘ�ﺸﮕ�ی
بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،اﻋﺪام ﻣﺠﺎزای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣکﺎﻓﺎت �دﻫﺪ اﻣﺎ
ی
ﭘ�ﺸﮕ�ی »اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎﻣ�ﺪە �ﺷﻮد) «.ص (۴۰
ﻧ�ﮐﻨﺪ ،و ﻣکﺎﻓﺎت بﺪون
ی
ن
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ :پﺎﺳﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪای بﺪوی بﻪ ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿنﺶ
را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدەاﻧﺪ .کﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن �ﮐﻨﺪ بﺎزﺗﻮﻟ�ﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ در ﺗﻘﻠ�ﺪ
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از �ﺷﺖ آدمﮐﺶ ،و ﻧﻪ اﺻﻼح ﻓﺮد �ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ» :اﻋﺪام بﺪون ﺗﺮد�ﺪ ﻧﻮ�
ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،در وا�نﺶ بﻪ ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە) «.ص (۴۱
ت
اﻣﺎ کﺎﻣﻮ �ﺧﻮاﻫﺪ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و ﺣی گﺎە
ت
یف
ﺳﻨﮕنﺗﺮ از ﻗﺘ� ﮐﻪ ﻣﺠﺮم بﻪ ﺳبﺐ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە� .ﺲ
ﻣکﺎﻓﺎی اﺳﺖ
ت
وﺣﺸی �ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺪام بﺎ آن دﺳﺖ بﻪ ﮔ��بﺎن
بﻪ ش�ح
اﺳﺖ و ﺗﻮﺻ�ﻒ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎەﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣکﻢ ﻣﺎﻧﺪن
اﻋﺪا� را ﺗبﺪ�ﻞ بﻪ ئ
ﺷﯿئ بئﺣﺲ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠ�ﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
�دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﺮای ت
ﻣﺪی ﻣﺪ�ﺪ بﺎ اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ رو�ﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ارادەای
ﺗﻐﯿ� در وﺿﻊ ﺧﻮد ﻧﺪارد :و اﯾﻦ ﻣﺠﺎز تای اﺳﺖ �ﺴ�ﺎر ﺷﺪ�ﺪﺗﺮ از
ﺑﺮای ی
آﻧﭽﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮو
ت
وﺣﺸی ﮐﻪ بﻪ درازا �ﮐﺸﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﻠ� در ﺣﻖ او
ﺑﺮدن ﻣﺤﮑﻮم در
بﻠ�ﻪ ﻇﻠﻢ در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادەی او ی ن
ﻧ� ﻫﺴﺖ.
ﮔﻮی در ﺟﺪل ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ادﻟﻪی ﻫﻮاداران اﻋﺪام را
کﺎﻣﻮ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ �آ�ﺪ ی
�ﺲ ﺑﺰﻧﺪ و ﺣﺎل وﻗتﺶ رﺳ�ﺪە ﮐﻪ دﻻ�� ﻣﺤکﻢﺗﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ .دﻻ�� ﮐﻪ
از ﻧﻘﺾ ادﻟﻪی ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﻋﺪام ﻓﺮاﺗﺮ رود .دﻻ�� ﮐﻪ بﻪ اﺗکﺎی آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ض
ت
�ﺸتﯿبﺎی از اﻋﺪام در آن ﻣﺘبﻠﻮر �ﺷﻮد بکﺎود.
وﺿﻌﯿی را ﮐﻪ
ﻋﻤﻖ
ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را �ﭘﺮورد؛ ﻫﻤﭽﻮن
کﺎﻣﻮ �ﮔ��ﺪ اﯾﻦ ِ
ﻗﺼﺎی ﮐﻪ ذﺑ�ﺤﺶ را �ﭘﺮورد .کﺎﻣﻮ روی آﻣﺎر ﻣ�ف اﻟ�ﻞ در ﻓﺮا�ﺴﻪ،
ب
ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در رواج آن و ﻧﻘﺶ ﻣ�ف اﻟ�ﻞ در اﻧﺠﺎم ﺟﺮم دﺳﺖ
�ﮔﺬارد ﺗﺎ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﭼﻪ ش
ﻧﻘ� در ﺷﯿ�ع ﺟﺮم دارد؛
ﺟﺮ� ﮐﻪ دﺳﺘگﺎە ﻗﺎﻧﻮن بﻪﺷﯿﻮەای ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎپﺬﯾﺮ آن را ﻣﺠﺎزات �ﮐﻨﺪ
و بﻪ زﻋﻢ کﺎﻣﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ ی ض
ﻫﻤنﺟﺎ ﺑﺮ�ﮔﺮدد :ﻣﺎ در ﺻﺪور
ﮔ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم اﺻﻼحﻧﺎپﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﻋﺪام ﺗﺼﻤ�� ﻗﺎﻃﻊ � ی
ض
ت
ض
بﮕ��ﻢ وﻗی ﻫﻢ ﻗﺎ�
ﭼﻨن ﺗﺼﻤ�� ی
ﭼﻄﻮر و از ﭼﻪ ﺟﺎ�گﺎ� �ﺗﻮاﻧ�ﻢ ی
ﻫﺴت�ﻢ و ﻫﻢ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻫﻢ ذیﻧﻔﻊ؟ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر بیﮔﻨﺎە ﻧ�ﺴت�ﻢ ﮐﻪ
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�
ت
دﻗ�ﻘﺎ ﻫ ی ن
ﻗﻀﺎوی ی ض
ﻤن
ﭼﻨن ﻗﻄ� در�ﺎرەی د�ﮕﺮی بﺎﺷ�ﻢ ،و
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪی
گ
ت
تن
ز�ﺴن ،ﮐﻪ ﻫﻤ� در آن ﻣﺸ�کا�ﻢ ،اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ
ت
ف
بﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺮ� اﻣکﺎن اﺻﻼح دﻫﺪ و ﮔﺮﻓن اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺳﻠﺐ آن اﻣکﺎن
اﺳﺖ.
اﯾﻦ بیﮔﻨﺎە ﻧﺒﻮدن ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎ ﻣ�ﺎﻧﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار �ﮐﻨﺪ:
تف
ﺟﺴن از ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ �ﺟ���ﻢ و
ﻫﻤﻪی ﻣﺎ در ﮔ��ﺰ و دوری
ت
ن
ﻧﺨﻮاﺳن
روی بﺎ ﻣﺮگ،
اﻣکﺎن ��ﺎﺑ�ﻢ ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ اﺻﻼح ﺷ��ﻢ .رو در
ی گ
ﻣﺮگ ﺑﺮای ا�ﺴﺎنﻫﺎ بﻪ زﻋﻢ کﺎﻣﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮ� ﻫﻤبﺴﺘ� اﺳﺖ و »ﺣکﻢ
گ
گ
ﻫﻤبﺴﺘ� اﻧکﺎرﻧﺎپﺬﯾﺮ ا�ﺴﺎنﻫﺎ را از ی ن
ﺑن �ﺑﺮد :ﻫﻤبﺴﺘ� در
ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ
�
ش
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ؛ و ﻧ�ﺗﻮان بﻪ آن ﻣ�وﻋ�ﺖ بﺨﺸ�ﺪ ﻣﮕﺮ از ﻃ��ﻖ اﺻﻞ �ﺎ
ت
ﻣﺬﻫی
ﺣﻘ�ﻘی بﺎﻻﺗﺮ از ا�ﺴﺎن) «.ص  (۶۵اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ کﺎﻣﻮ بﻪ » ب
ﺑﻮدن« ﺣکﻢ ﻣﺮگ )ص � (۶۶رﺳﺪ؛ ﺣک� ﮐﻪ ت
وﻗی ﮐ� بﻪ ﺻﺪورش
ﺧﺪای ﻧﻬﺎدە اﺳﺖ )ﺻﺺ .(۶۹-۷۰
دﺳﺖ ��ﺎزد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم
ی
ﺧﺪای ﭼﻪ �ﮐﻨﺪ؟ »از � ﺳﺎل ﭘ�ﺶ ﺷﻤﺎر
اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎم
ی
ﺟﻨﺎ�ﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ �ﺴ�ﺎر ﺑ�ﺶ از ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻓﺮد ﺑﻮدە اﺳﺖ .از ﺟﻨﮓﻫﺎی
ن
ﺟﻬﺎی و ﻣﻨﻄﻘﻪای د�ﮕﺮ ﺣﺮف ﻧ�زﻧﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮن ی ن
ﻧ� ﻣﺜﻞ اﻟ�ﻞ اﺳﺖ
ﮔ�اﺗ��ﻦ ش�ابﻫﺎ ی ن
ت
ن
ﭼ�ی کﻢ ﻧﺪارد اﻣﺎ
�ﻌی
ﻣﺴیاش در ﻃﻮل زﻣﺎن از ی
�
ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪەاﻧﺪ ابﻌﺎدی
ﻧﺠﻮ� بﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮی ﺳبﻘﺖ را از ﺟﻨﺎ�ﺎت ﻓﺮدی ر�ﻮدە
اﺳﺖ) «.ص (۷۰
اﻣﺎ ﺧﺪا�ﺎن �ﻣﺴﺖ از ﺧﻮن ﮐﻪ ﺣکﻢ �دﻫﻨﺪ ،د�ﮕﺮ ﭼﻮﻧﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﭼ�ﺎن
ﻣبﺎﻻت ﺣکﻢ ﻧ�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ�ﺎن ﻗﺜ�ﺎن و ﻟﺬت در
ﻋﺎ� اﻋﺪام �ﺎ ﻣﺠ��ﺎن بی
ِ
�
ﻧﻮﺳﺎن بﺎﺷﻨﺪ» .آﻧ ن
ت
ﻫﺎی ﻫﺴتﻨﺪ
ﻫﻤﺎن
ر�ﺰﻧﺪ
�
ا
ر
ﻫﺎ
ﺧﻮن
�ﻦ
ﺑ�ﺸ�
ﮐﻪ
ﺎی
ی
ﮐﻪ گﻤﺎن �ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺎر� ــﺦ بﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ) «.ص  (۷۱کﺎﻣﻮ
ﮔ�د» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ی ف
ﭼ�ی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ�ﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻧت�ﺠﻪ � ی
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اﻋﺪام ﻧﮑﻦ! ﻧگﺎ� بﻪ رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرەی ﮔﯿﻮﺗ ی ن
ن«

ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﺮد بﻠ�ﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ «.ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎ ﺧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪە اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ بﻪ ﺧﻮن �آﻻ�ﺪ.
کﺎﻣﻮ در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم �ﺑیﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ و ﺗﺄ��ﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔتﺶ بﺎ ﺣکﻢ
اﻋﺪام از � اﯾﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ را از ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺑﺮی �داﻧﺪ؛ او ﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ و ﻧﻪ آن را ﮐﻮﭼﮏ �ﺷﻤﺎرد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻠﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ از ﻣﺠﺮم ﻧ�ﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑبﯿن�ﻢ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ
ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼ�ﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺴﺎوت ﻣﺠﺮم را ﻧبﺎ�ﺪ
بﺎ » �
ن
ﺗﻮﻫﯿی اﺳﺖ بﻪ ﺟﺴﻢ
ﺳﻼ� ﺗﻬ�عآور« اﻋﺪام پﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺧﻮد »
�
و ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎن) «.ص (۷۶
***
ﺟﺎی �ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﻣ�ﺪ داﺷﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ،
کﺎﻣﻮ در ی
ﺗﺄﺛ� بﮕﺬارد؛ کﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ی ن
ﻫﻤن رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ
ﻗﻀﺎت و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﻪ ی
ن
ﭘ�ﺸن او ﺗﻮﺟﻪ رﺋ�ﺲ
ﺣکﺎ�ﺖ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ �� از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ی
ﺟﻤﻬﻮر را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدە و ﻣﻮﺟبﺎت ﻋﻔﻮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﻣﺮگ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺗکﺎﭘﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ آﻏﺎز
آوردە ﺑﻮد .ﺗﻼش کﺎﻣﻮ اداﻣﻪی
ی
ﺷﺪە ﺑﻮد و ﻧﻬﺎ�ﺖ در ﺳﺎل  ۱۹۸۱بﻪ ﺛﻤﺮ رﺳ�ﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام در ﻓﺮا�ﺴﻪ ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺪ.
ﺟﺎی
ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺴبﺖ ﻣﺎ بﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪی او ﭼ�ﺴﺖ؟ ﻣﺎ در ی
گ
�
ت
ادﻋﺎی �اﺣﺘﺎ اﻟ� ﺣکﻢ ﻣﺮگ �دﻫﺪ ،و
ﺣﮑﻮﻣی بﺎ
زﻧﺪ� �ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ
ی
ﺑﺮ � ﺣﻘﺶ ﺑﺮای ﺻﺪور ی ف
ﭼﻨن اﺣکﺎ� در ﻣﻮرد ﻃ�ﻒ وﺳ�� از
ت
ﻓ�د .و ت
ﺑ�ﺸ�ﺷﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﻢ ﻧﮑﺮدەاﻧﺪ ،پﺎی � ش
ﺣی
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ،ﮐﻪ
ﻗﺎﺿ�ﺎ�ﺶ در کﻤﺎل ﺧﻮ��دی بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ بﺎ�
ﻧ�ﺴﺖ ا�ﺮ ﻋ��ﺰﺷﺎن بیﮔﻨﺎە اﻋﺪام ﺷﺪە بﺎﺷﺪ ز�ﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت »بﻪ
ﺑﻬﺸﺖ �رود«!
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ت
ﺣﮑﻮﻣی دﻧﯿﻮی ﮐﻪ اﻋﺪام �ﮐﻨﺪ �ﺗﻮان ﻧﻬ�ﺐ زد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی
بﻪ
ً
ت
ﺣﮑﻮﻣی ﮐﻪ �ﮔ��ﺪ اﺻ� ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی
ﺧﺪا �ﺸﺴﺘﻪای؟! بﻪ
ﺣکﻢ او بﺎﺷﺪ ﭼﻪ �ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ
ن
ا�ﺴﺎی اﺳﺖ �ﺗﻮان زﻧﻬﺎر داد ﮐﻪ بﺎ اﻋﺪام
اﺑﺮی
کﻢ در گﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ بﻪ ﺑﺮ �
ن
ﺟ�ان بﻪ ﻣﺠﺮم
ﻫﻤبﺴﺘ� اﻧکﺎرﻧﺎپﺬﯾﺮ ا�ﺴﺎی را �ﮔﺴﻠﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ب
�
�
ﻧ�دﻫﺪ ،بﻪ ﺣﺎ�ﻢ ش�� ﮐﻪ ش��ﻌتﺶ اﺳﺎﺳﺎ زن و ﻣﺮد و دﯾﻦدار و بیدﯾﻦ
را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧ�داﻧﺪ ﭼﻪ �ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪای �ﺷﻮد ﮐﺮد بﺎ او ﮐﻪ
ﺟ�ان �ﺷﻮد و بﻪ
�ﮔ��ﺪ ا�ﺮ بﻪ ﺧﻄﺎ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را بﮑﺸﻢ در آن دﻧ�ﺎ ب
ﻋ�تآﻣﻮز
ﺟﺎی �ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد »اﻋﺪام ب
ﺑﻬﺸﺖ �رو�ﺪ؟ آﺧﺮ ی
ت
ﻋ�ت ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻧ�ﺴﺖ� ،ﺲ اﻋﺪام ﻧﮑﻦ« ،ﮐﻪ ارﻋﺎب ،و ﻧﻪ اﺻﻼح �ﺎ ﺣی ب
ق
ﺟﺎی از ﺗﺎر� ــﺦ و
ﺳﻼح بﺎ�ﻣﺎﻧﺪە در دﺳﺖ ﺣﺎ�ﻢ ﻧبﺎﺷﺪ .آ�ﺎ در اﯾﻦ ی
ﺟﻐﺮاﻓ�ﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ا�ﺴﺘﺎدەا�ﻢ ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ و بﺎ�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت بﺪنﻫﺎی
اﻋﺪاﻣ�ﺎن را بﺎزﮔﻮ ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ﺗﺮس بﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ �ﮐﻨﺪ ،ت
وﻗی ﻫﺪف اﺻ ��
ً
اﻧﮕ�ﺨن ی ن
تن
ﻫﻤن ﺗﺮس اﺳﺖ؟ و آ�ﺎ اﺻ� ﮔﻮش
ﺣﺎ�ﻢ از ﻧﻤﺎ�ﺶ اﻋﺪام ﺑﺮ
ﺷﻨﻮای �ﺎﻓﺖ �ﺷﻮد ا�ﺮ بﮕ���ﻢ ﮐﻪ اﻋﺪام بﺎ ﻫﻤﻪی ﺷﻨﺎﻋتﺶ ﮐﻔﺎ�ﺖ
ی
ف
ا�ﺴﺎی
ارﻋﺎب را ﻧ�ﮐﻨﺪ ز�ﺮا ﭼﻨﺎن ﮐﻪ کﺎﻣﻮ �ﺎدآور �ﺷﻮد داﻣﻨﻪ ﻋﻮاﻃﻒ
�ﺴ�ﺎر ﻣﺘﻨ�ع و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ؟ ﺷﺎ�ﺪ آری ،ﺷﺎ�ﺪ ﻧﻪ ،ﺷﺎ�ﺪ آری.
ت
ﺑ�ﺸ� �ﮐﻮب
اﺧ� ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ت
ﺷﺪە اﻧﻌکﺎس ﺑ�ﺸ�ی �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ کﻢ اﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮدە،
ت
ﺑ�ﺸ�ی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە و ﻫﺮ بﺎر ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎ
ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮای
اﻋﺪام ﮐ� بﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺷﻨﺪگﺎن ﻟﻐﻮ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻫﻢ ﺳ�� زدە،
ت
ﺑ�ﺸ� ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﺟﻠﻮە ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻨﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺣکﻢ
د�ﮕﺮی ،و ﺷﺎ�ﺪ ﺑ�ﺶ از �ﺴ�ﺎری ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻊ اﻋﺪام از ﺳﻮی
ﻃﻠی بی�اﻧﺠﺎم �ﻧﻤﺎ�ﺪ :اﯾﻦ ﺑﺮ دار
ﻓﻌﺎﻻن در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌ� ب
ت
ﻣﻘﺪﺳﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� از ﻫﻤﺎن روز اول
ﮐﺮدن ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ
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اﻋﺪام ﻧﮑﻦ! ﻧگﺎ� بﻪ رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺄﻣﻞ در�ﺎرەی ﮔﯿﻮﺗ ی ن
ن«

ﻣﻮﺟﻮد�ﺖ و ﻣﺎﻫ�ﺖ ﺧﻮد را بﻪ آن ﮔﺮە زدە و ت
ﺣی ا�ﺮ از اﻋﺪام ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﺠﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎە ﺑ�ﺎ�ﺪ بﺎز ﻧ�ﺧﻮاﻫﺪ از اﺻﻞ اﺟﺮای
ف
ﺣکﻢ اﻋﺪام دﺳﺖ بﮑﺸﺪ .از ﻗﻮل ﻣﺼﺤﻒ �ﮔ��ﺪ »و ﻟ�ﻢ � اﻟﻘﺼﺎص
ﮔﻮی اﯾﻨﺠﺎ ﺣ�ﺎت ﺧﻮدش را ﻣﻨﻈﻮر �ﮐﻨﺪ� .ﺲ ﺷﺎ�ﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﻫﺎ
ﺣ�ﺎت« و ی
ت
ﻫﺴتﻨﺪ ،اﻋﺪام ﻫﻢ بﺎﺷﺪ .و ﻓﺮدا روز ﻫﻢ ﻫﺮ دﺳﺘگﺎ� ﺑﺮ کﺎر بﺎﺷﺪ ،ﺣی
ت
ﺣﮑﻮﻣئ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی بﺎ�ﺪ و ﻧبﺎ�ﺪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
کﺎﻣﻮ در ﮐﻨﺎر �ﺴ�ﺎری د�ﮕﺮان از ﭘ�ﺶ بﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ� .ﺗﻮاﻧ�ﻢ
بﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ�ﺶ ﺑیﻨﺪ�ﺸ�ﻢ؛ ﺷﺎ�ﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪە ﺑﻮد؛ ﺷﺎ�ﺪ ی ن
ﭼ�ی ﺑﺮ
آنﻫﺎ اﻓﺰود�ﻢ ،ﺷﺎ�ﺪ د�ﮕﺮ فای را ﻫﻤﺮاە ﮐﺮد�ﻢ ،و ﺷﺎ�ﺪ ت
وﻗی �ﺴ�ﺎر فای،
ﺑ�ﺶ از ا�ﻨﻮن بﻪ ز�ﺎنبﺎرﺑﻮدن اﻋﺪام پی ﺑﺮدﻧﺪ ،اﺟﺮای آن �� ﺳﺨﺖﺗﺮ
از ا�ﻨﻮن ،و ت
ﺣی ﺷﺎ�ﺪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
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١
ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام بﺎﺷﻨﺪ؟
ﻣﺎ�کﻞ ﻻر�ﺲ ﮔﻮدو�ﻦ
ﺑ�ﻀﺎی
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺷهﺎب
ی
ً
ﺧ��ﺸﺎوﻧﺪان ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﻣﻌﻤﻮ� ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام �� از دو
دﻟ�ﻞ ز�ﺮ را �آورﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ف
ت
ﻓﺮﺻی اﺳﺖ
ﺑﺮ� از ا�ﺸﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام
ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« را
ﺑﺮای پﺎ�ﺎن دادن بﻪ ﻣﺎﺟﺮا .ﺑﺮوﮐﺲ دا�ﻼس ،ﮐﻪ ﻻ�ﺤﻪی » ِ
در ا�ﺎﻟﺖ ا�ﻼﻫﻤﺎ ﺷﺎﻧﺰدە ﺳﺎل �ﺲ از ﻗﺘﻞ پﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﻮﺷﺖ� ،ﮔ��ﺪ:
» ت
وﻗی ﻣﻦ �ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ﮐ� ﮐﻪ پﺪر و ﻣﺎدرم را ﮐﺸﺘﻪ
ث�ﮐﺖ ﮐﻨﻢ بﻪ دﻧبﺎل ﻗﺼﺎص �ﺎ ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﻪ ﻣﺜﻞ ﻧ�ﺴﺘﻢ .اﯾﻦ پﺎ�ﺎن دادن بﻪ
گ
زﻧﺪ� ﻣﻦ ﮐﻪ ورود بﻪ آن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ ،پﺎ�ﺎن دادن بﻪ دورەای از
�
ﻣﻦ ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ .پﺎ�ﺎن دادن بﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت «.ﮔﺮو� د�ﮕﺮ
ش
ﻣﻨت�
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩٧در ژورﻧﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادە )ﺳﺎل  ،٣٦ﺷﻤﺎرەی (٤
ﺷﺪە و پﺎ�گﺎە ت
ش
بﺎز�� ﮐﺮدە اﺳﺖ:
اﯾﻨ� تﻧی ﺷبﮑﻪی پی بیاس آن را
Michael Lawrence Goodwin, ‘An Argument Against Allowing the
Families of Murder Victims to View Executions,’ Journal of Family
Law, vol. 36, no. 4, 1997.
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ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﺗﺎق اﻋﺪام را بﻪ ضض
ت
ﻓﺮﺻی �ﺑیﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣ�ﻟﻪی آﺧ��ﻦ
�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﺎﻧﻮادەﺷﺎن در ﺟ��ﺎن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
ﻗﻀﺎی بﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎدری ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ
ی
ت
ض
:
دﺧ�اناش ﺣﺎ� �ﺷﺪ� ،ﮔﻔﺖ »اﯾﻦ آﺧ��ﻦ کﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آنﻫﺎ از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮ �آ�ﺪ  ...کﺎر ﺳﺎدەای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺎ�ﺪ
کﻤﮏﻣﺎن ﮐﻨﺪ «.بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻞ
ﺗﺮد�ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزە دادن بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام
بﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﯿﭻ�ﮏ از اﯾﻦ دو ﻫﺪف کﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ا�ﺮ ﭼﻪ ن
ﺑﺮ� از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ اﻇهﺎر �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ د�ﺪن اﻋﺪام بﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس
پﺎ�ﺎن دادن بﻪ ﻣﺎﺟﺮا �ﺷﻮد ،ی ف
ﻫﻤن ﻣﻔهﻮم »پﺎ�ﺎن دادن« بﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ت
ﻣﺸکﻼی �ﺷﻮد» .پﺎ�ﺎن دادن« در ت
ﺑه��ﻦ ﺣﺎﻟﺖ �ﮏ ﻣﻔهﻮم ﻣﺒهﻢ
اﺳﺖ .ﺷﺎ�ﺪ �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە �ﺲ از از دﺳﺖ دادن �� از اﻋﻀﺎیاش ﻫﺮﮔﺰ
اﺣﺴﺎس پﺎ�ﺎن ﻣﺎﺗﻢ را ﺗﺠ��ﻪ ﻧﮑﻨﺪ .کﻞ اﯾﻦ ﻣﻔهﻮم ﺷﺎ�ﺪ ﺗﻨهﺎی �ﮏ اﻣ�ﺪ
وا� پﺪ�ﺪ آورد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ� ،ﮏ اﺗﺎق اﻋﺪام ﮐﻪ دور ﺗﺎ دورش را
اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادە ﭘﺮ ﮐﺮدەاﻧﺪ و دوﻟﺖ در آن ﻣ�ﺎن دارد
�� از ﺷهﺮوﻧﺪاناش را �ﮐﺸﺪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای �ﮏ پﺎﻻ�ﺶ ن
روای
ب
ﻧ�ﺴﺖ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام رﺿﺎ�ﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐ� را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮدە اﺳﺖ
ین
ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ﻗﻮاﻧن ﺣﺎ� »ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« ،ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ کﻤﮏ
ِ
ن
ﻗ��ﺎی ﮐﻨﺪ .ن
ﺑﺮ� از اﯾﻦ
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن بﺎﺷﺪ ،ﺷﺎ�ﺪ دو�ﺎرە اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ را
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﻪ ﺟﺎی ﺣﺲ �ﺴ� و پﺎ�ﺎن ت ف
�ﺎﻓن ﻣﺎﺟﺮا� ،ﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی
گ
ت
ن
ﺑ�ﺸ� ﮐﺮدەاﻧﺪ.
ﺑﺮ�
ﺟﻮی
اﻋﺪام ،اﺣﺴﺎس �ﺧﻮرد� و اﻧﺘﻘﺎم ی �
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﻪ اﯾﻦ ﻧت�ﺠﻪ �رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻋﺪا� ﻣﺮگ ﺧ�� ر ت
اﺣی
داﺷﺘﻪ� ،ﺎ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪی اﻋﺪام را ﭼﻨﺪبﺎرە ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ� ،ﺎ آرزو
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�ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ کﺎش �ﺷﺪ بﻪ ﺷکﻞ دردﻧﺎ�ﺗﺮی اﻋﺪام ﮐﺮد .ی �
اﻟ�ابﺖ ﻫﺎروی
�ﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪەی اﻋﺪام راﺑﺮت � و�� بﺎ ﺻﻨﺪ� ت
اﻟ��وﻧ�� ،ﮔﻔﺖ» :او
یﻧهﺎ�ﺖ آﺳﺎنﺗﺮ از ت
دﺧ� ﻣﻦ ُﻣﺮد � ...ﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻨﻮی ﭘ�ﺶاش ﺑﻮد،
ب
.
و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آﺧ��ﻦ وﻋﺪەی ﻏﺬایاش را ﻫﻢ داﺷﺖ دﻟﻢ �ﺧﻮاﺳﺖ
�ﮏ بﺎر د�ﮕﺮ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ بﺎ ت
دﺧ�م بﺎﺷﻢ «.ورﻧﻮن ﻫﺎروی ،بﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺑن بﻧ�دە ،بﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻨﻮی و�� ی ن
ﮐﻪ د�ﺪ اﻋﺪام رﻧﺞ و �ﺄساش را از ی ن
ﭼﻨن
�
ﮔﻔﺖ �» :ن
دای ﮐﻪ بﺎ�ﺪ بﺎ و�� ﭼﻪ �ﮐﺮدﻧﺪ؟ بﺎ�ﺪ او را بﺎ �ﺴﻤﻪ بﻪ
ُ
ﺻﻨﺪ� ق
ﺑﺮ� ��ﺴتﻨﺪ و ش�وع �ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دە �ﺸﻤﺮﻧﺪ ،بﻪ ﻧﻪ ﮐﻪ
�رﺳ�ﺪﻧﺪ او را از ﺻﻨﺪ� بﺎز �ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای �� دو روز بﻪ ﺳﻠﻮلاش
ﺑﺮ �ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و بﻌﺪ دو�ﺎرە او را بﻪ ﺻﻨﺪ� ��ﺴتﻨﺪ«.
ت
رو�ﺎروی
ا�ﺎﻟی بﺎ ﺧﻄﺮ د�ﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴتﻨﺪ و آن
دوﻟﺖﻫﺎی
ی
ف
ف
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻓﺮد ﻗ��ﺎی بﺎ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻓﺮد زﻧﺪای اﺳﺖ در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻫﺮدو
ﮔﺮوە در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ش�ﮐﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ .در ن
ﺑﺮ� از ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﺤﺾ
اﺣﺘ�ﺎط اﺗﺎق ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام را ﺑﺮای دو ﮔﺮوە ﺟﺪا ﮐﺮدەاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
رو�ﺎروی وﺣﺸتﻨﺎ� وﺟﻮد دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮاﺟهﻪی
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ
ی�
ف
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻓﺮد ﻗ��ﺎی بﺎ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻓﺮد ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺘﺎﯾﺞ و�ﺮاﻧﮕﺮی بﻪ بﺎر
ﭼﻨن رو�ﺎرویای ﺷﺄن اﻓﺮاد از ی ف
آوردە اﺳﺖ .در ی ی ن
ﺑن �رود و ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ی
پ
اﻟﺘ�ﺎم ﻟﻄﻤﻪ �ﺑیﻨﺪ.
در �
ﺑﺮ� از ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« ﻣﺘﻤ� را بﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
ن
ﮐﺴﺎی
ﮔ�ی در ﺧﺼﻮص
اﻋﺪام اﺿﺎﻓﻪ �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ض
ﺣﺎ� �ﺷﻮﻧﺪ بﻪ ﺻﻼحد�ﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان
ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺗﻨهﺎ در ا�ﻼﻫﻤﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪی �ﺴﺘگﺎن ﺑﺰرگﺳﺎل و
ض
یض
ﺗﻀﻤن ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ �ﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻗ��ﺎی
�ﮏ
درﺟﻪ ِ
ش
ﮔ�ی
ﺧ��ﺸﺎوﻧﺪان را ﺑﺮای �ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺪود �ﮐﻨﻨﺪ و �ﺎ ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
در اﯾﻦ بﺎرە را بﻪ رﺋ�ﺲ زﻧﺪان وا�ﺬار �ﮐﻨﻨﺪ .ی ن
بﺨﻮا� ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﯿن دل
�
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اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادە ﮐﻪ ﻣﺠﺎز بﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ ﻫﻢ بﺎﻋﺚ ا�ﺠﺎد
گ
ن
زﻧﺪای دو �ﺎ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨ� و ﻧﺎﺳﺎزگﺎری در ﺟ��ﺎن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ �ﺷﻮد .ا�ﺮ
ن
ﻗ��ﺎی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﻣﺸکﻼت ﺑ�ﺸ ت�ی ﻫﻢ ﭘ�ﺶ �آﯾﻨﺪ .ﺷﺎ�ﺪ ت
وﻗی
ﭼﻨﺪ
بﮕ�د ،ﺧﺎﻧﻮادەی
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە اﺟﺎزەی ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ را ی
گ
ﺗﺤﻘ� ﮐﻨﺪ.
د�ﮕﺮ اﺣﺴﺎس �ﺧﻮرد� و
ی
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ
ض
ش
بﻌ� از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﻧ�ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻋﺪام �ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
گ
ﺷﺎ�ﺪ اﻋﺪام بﻪ ن
ﻗﻀﺎی در ﺟ��ﺎن رﺳ�ﺪ� بﻪ
ﻣﻌی پﺎ�ﺎن ﻧﻘﺶ دﺳﺘگﺎە
ی
ن
ﭘﺮوﻧﺪەی �ﮏ ﺟﻨﺎ�ﺖ بﺎﺷﺪ اﻣﺎ بﻪ ف
ﻣﻌی اﻟﺘ�ﺎم ت ف
ﻗ��ﺎی
�ﺎﻓن ﺧﺎﻧﻮادەی
ﻧ�ﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺎ� ﺟﺎی ﻋ��ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪای را ﭘﺮ ﻧ�ﮐﻨﺪ .بﺎ�ﺪ
ن
ش
ﻧﻤﺎ�� ﻫﻮﻟﻨﺎ�
ﻗ��ﺎی ﺑﻮد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﻏﻤﺨﻮار ﺧﺎﻧﻮادەی �ﮏ
ﺗﺮﺗ�ﺐ داد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎ� بﻪ ﻣﺎ �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎ�ﺪ ﺣﻤﺎ�ﺖ
ﺧﺎﻧﻮادە و دوﺳﺘﺎن از ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ بﻪ آنﻫﺎ کﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،بﺎ کﺎﻫﺶ
اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و اﻧﺰوا ،دو�ﺎرە اﺣﺴﺎس اﻣﻨ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ت
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎئ ﻫﻢ بﻪ ی ن
ﻫﻤن ﺗﺮﺗ�ﺐ اﺣﺴﺎس اﻧﺰوا �ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑ�ﺸ�
ی
اوﻗﺎت ،دوﺳﺘﺎن و ﺧ��ﺸﺎوﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻋﺰادار دوری �ﮐﻨﻨﺪ ،و
رﻓﺘﺎرﺷﺎن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺟ�ﻪ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی داﻏﺪار
زﻣﺎن و ﺧﻠﻮت ف
کﺎ� ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﺄ��ﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ِ
ﻣﺎﺗﻢ د�ﮕﺮان �ﺴ�ﺎر دﺷﻮار
روی ﺷﺎد ﺑﻮدن بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺟهﻪ بﺎ ِ
ﺷﻮد .دوﺳﺘﺎن در دوران ﺳﻮﮔﻮاری بﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ دور و ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻮاران
ن
ت
ﻗ��ﺎی از
ﺑ�ﺸ� ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺎر �ﮐﺸﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻮادەی
بﻤﺎﻧﻨﺪ،
گ
ش
ﻏ�ﺧﺎﻧﻮاد� بیﺑهﺮە �ﻣﺎﻧﺪ.
�ﺴ�بﺨ� روابﻂ ی
ﺟ��ﺎن ﻣﺠﺎزات را بﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪە ،دوﻟﺖ آﺧ��ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ِ
ﺷکﻞ ﻧﻮ� ﺟﺎﯾﺰە ﺑﺮای اﻟﺘ�ﺎم و پﺎ�ﺎن ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﺎﻧﻮادەی داﻏﺪار در ﻧﻈﺮ
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ن
ﮔ�د و بﺎ ی ن
ﻗ��ﺎیﺷﺎن �ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن
ﻫﻤن کﺎر دو�ﺎرە
� ی
ً
ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﺣﻞ روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ« ﺑﺮای ِ
اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ دﻧبﺎل �ﮏ »راە ِ
ﻗﻀﺎی روی اﻋﺪامﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ
�� از اﻋﻀﺎیﺷﺎن ﻫﺴتﻨﺪ .ﺗﺄ��ﺪ دﺳﺘگﺎە
ی
ً
ﮔ��ﺰﻧﺎپﺬﯾﺮ آن ﻣﻌﻤﻮ� اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را بﻪ وﺟﻮد �آورد ﮐﻪ راە ﺣ�
ﺧ� �ی
ب
�
ف
ﮐﻪ بﻪ دﻧبﺎﻟﺶ ﺑﻮد�ﻢ ﻫﻤﺎن اﻋﺪام ﻓﺮد زﻧﺪای اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام
ﭘﺮوﻧﺪە را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل بﺎز ﻧﮕﻪ �دارد و ﺧﺎﻧﻮادە را ﻣﺠﺒﻮر �ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪی اﺳتﯿﻨﺎف و ﺑﺮر� اﻣکﺎن آزادی ش
ﻣ�وط
ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ت
وﻗی ﮐﻪ زﻣﺎن اﻋﺪام ﻓﺮا �رﺳﺪ ،ا�ﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام ،آن
�ﺴﻼی را ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ بﻪ بﺎر ﻧ�ﺎورد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺘ�ﺎم و
ی
ن
ت
ﺑهﺒﻮد ﺣﺎلﺷﺎن ﺑ�ﺸ� ﻧﺎاﻣ�ﺪ ﺷﻮﻧﺪ .بﻪ
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗ��ﺎی �ﺴبﺖ بﻪ
ِ
اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎد ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺎل ﮐ� را ﺧﻮش ﻧ�ﮐﻨﺪ .بﻪ ﻗﻮل �ﮏ
روانﭘﺰﺷﮏ» :بﺤﺚ از اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ ،و ﺷﮏ دارم ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم در دراز ﻣﺪت
گ
ت
ﺑ�ﺸ� ﮐﻨﺪ» «.ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨ�
ﺗﻮاﻧﺎی ﻓﺮد را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن بﺎ ﻣﺮگ اﻃﺮاﻓ�ﺎن
ی�
ش
رو� ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری دارد ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام ﺟﺰء ﻫﯿﭻ�ﮏ از آنﻫﺎ
ﻧ�ﺴﺖ«.
ن
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮای ﻗ��ﺎی ﺷﺪنﺷﺎن ﻫﺴتﻨﺪ
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن اﻏﻠﺐ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ی
ﻧﻪ بﻪ دﻧبﺎل ف
ﺗﻼ� ،و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزیای ﮐﻪ در ش�ﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻋﺪام ﻣﺘبﻠﻮر �ﺷﻮد بﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد» .اﻟﺘ�ﺎم بﺎ�ﺪ ی �
ﭼ�ی ورای
اﻧﮕ� بﺎﺷﺪ «.ن
دﺳﺖ زدن بﻪ کﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺮت ی ن
ﺑﺮ� از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ از ﻃ��ﻖ
ﻋﻔﻮ ﺗﻮا�ﺴﺘﻪاﻧﺪ بﻪ �ﺴﻼ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮوک دا�ﻼس �ﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻮرج
ا�ﮏ ،ﻗﺎﺗﻞ پﺪر و ﻣﺎدرش ،ﺗﻮا�ﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﻨﺪ .ا�ﮏ
ن
�ﺸ�ﻤﺎی ﮐﺮد ،و دا�ﻼس بﻪ ی ن
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ او را بﺨﺸ�ﺪ.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺑﺮاز
�
اﺳ�
»واﻗﻌﺎ بﺎ او اﺣﺴﺎس ﻧﺰد�� ﮐﺮدم .ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟ�ﺎن ﺳﺎل ی �
ن
ﻗ��ﺎی ﻗﺘﻞ ،اﯾﻨﮏ در زﻧﺪان
�ﮏ دام ﺑﻮد�ﻢ «.پﻞ اﺳتﯿﻮﻧﺰ ،پﺪر �ﮏ
ادﯾ��ﻞ ﮐﻨﺘﺎ� بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺪام ﺧﺪﻣﺖ �ﮐﻨﺪ .او بﺨﺸﺶ را
ِ
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وﺳ�ﻠﻪای �داﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ روح ت
دﺧ�ش را ﺷﺎد ﮐﻨﺪ.
گ
اﺳتﯿﻮﻧﺰ دﮔﺮ ن
ﮔﻮیاش را ی ف
ﭼﻨن ﺗﻮﺻ�ﻒ �ﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﻪی روزﻫﺎی زﻧﺪ�ام
ﻏﺮق ﻧﻔﺮت ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ت
وﻗی ﮐﻪ ش�وع بﻪ ﺻﺤبﺖ بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن در
ف
ﮐﺴﺎی رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧ��ﺖ اﻋﺪامﺷﺎن
زﻧﺪان ﮐﺮدم� .ﮏ بﺎر بﻪ د�ﺪار
ﮔ� اﻓﺘﺎدم .اﻻن �ﺎزدە ﺳﺎل از آن ﻣﺎﺟﺮا �ﮔﺬرد و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز دارم
ﺑﻮدﻧﺪ .ی
�روم«.
ت
ض
ن
ﺑﺮداﺷن
بﻌ� د�ﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﻢ بﻪ دﻧبﺎل از ﻣ�ﺎن
ین
ﻫﻤن ﻣﺠﺎز تائ ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای �ﺴﻼی ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن اراﺋﻪ �ﮐﻨﺪ.
ﻋﺮوس ﻓﺮدی ﮐﻪ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪە ﺑﻮد ﮔﺮو� �ﺸﮑ�ﻞ داد ﺗﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻلاش ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ» :ﭼﻄﻮر ﻣﺎ،
ن
ﻗ��ﺎی �ﮏ ﻗﺘﻞ �ﺗﻮاﻧ�ﻢ ،ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻏﺮق در ﻏﻢ و اﻧﺪوە
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
�
بﺎﺷ�ﻢ و آن وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮادەای د�ﮕﺮ را ﻫﻢ بﻪ آن دﭼﺎر ﮐﻨ�ﻢ؟« ﻣﺎر�ﺘﺎ �ﮕﺮ،
گ
ت
ﺳ� و ﺳ�ﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻮاد� ر�ﻮدە و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ،از
ﮐﻪ دﺧ�ش در �ﮏ ی
ﭘ�ﺸﻨهﺎد ف
ﺗﻼ�ﺟ��ﺎﻧﻪی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و �ﮔ��ﺪ:
ﮔﻔن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﺪام �ﮏ ﻣﺠﺮم ﺣﺎل ﻣﻦ را ت
یف
» تف
ﺗﻮﻫن بﻪ
ﺑه� ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ت
دﺧ� ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ .او ن
�اوار �ﺎدﺑﻮدﻫﺎی
�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮەی
بﺎﺷﮑﻮەﺗﺮ ،آﺑﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ،و ز�بﺎﺗﺮی اﺳﺖ«.
ض
ﺿﻤی ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام را ﻧﻮ�
ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« بﻪ ﻃﻮر
ارزش بﻪ ﺣﺴﺎب �آورد
ئن
ئ
ن
ﻣﻄﻤن ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« در ش�ا�� ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗ��ﺎ
ً
�ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ �ﺎ ﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ ﺻﻮرت بﺎﻟﻘﻮە
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ آﺳ�ﺐ را �رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﻨﮕﺮە ﻫﻢ ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدن ﻓﺮد بﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام آزار بﻪ ﺷﻤﺎر �آ�ﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن
زﻧﺪانﻫﺎی ﻓﺪرال را ﻫﻢ ﻧ�ﺗﻮان بﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻣﺎدەﺳﺎزی ﻣﺮاﺳﻢ
ت
ا�ﺎﻟیای ﻫﻢ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺪام ﻣﻠﺰم ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ«ی
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ن
ﻗ��ﺎی ﺟﻨﺎ�ﺖ را ﻣﺠﺒﻮر بﻪ ش�ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﻧﻮادەی
�
�
تف
ﮔﺮﻓن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻠ��ﺤﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدە
از اﯾﻦ ﺣﻖ کﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ت
وﻗی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﻣﻮازات ﺻﺤﻪﮔﺬاری
پﺬﯾﺮی ﺧﺎﻧﻮادەی داﻏﺪار در ﻧﻈﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و آﺳ�ﺐ
�
یض
ﺗﻀﻤن ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ »ﺣﻖ« �ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادە را بﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ث
ﺷکﻞ ﻣﺆﺛﺮی بﻪ �ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﻏ�ﺐ ﮐﻨﺪ .بﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ،ﺧﺎﻧﻮادەی
ن
ﻗ��ﺎی بﻪ دﻧبﺎل �ﮏ ن
ﻣﻌی و پﺬﯾﺮش از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺖ
ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﺗﺄﺛ� ﻗﺮار دﻫﺪ.
آﺳ�ﺐپﺬﯾﺮ را ﺗﺤﺖ ی
ت
ﺧ�ﮔﺰاریﻫﺎ ،و ﺣی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺣﺎﻟﺖ
اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� ،ب
اﺣﺴﺎ� ﺷﺪ�ﺪ ﺧﺎﻧﻮادە را در اﯾﻦ وﺿﻊ وﺣﺸتﻨﺎ� ﺗﻘ��ﺖ �ﮐﻨﻨﺪ ،و
�
ش
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﺧﺎﻧﻮادە ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ �ﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻋﺪام بﻪ ض
تض
ﮔﺬاﺷن ﻋﻀﻮ ﻋ��ﺰ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪﺷﺎن اﺳﺖ .ﺧ��
ﻣﻌی ﺗﻨهﺎ
ﺧ� اﻋﺪام ﻫﻠهﻠﻪ
وﻗﺖﻫﺎ ﻣﺮدم یﺑ�ون زﻧﺪان ﺟﻤﻊ �ﺷﻮﻧﺪ و بﺎ ﺷن�ﺪن ب
�
ﻫﺎی
�ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ،دوﻟﺖ بﺎ�ﺪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ی
ﮐﻪ ﺣﺎ� از ﺑهﺮەﺑﺮداری ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪگﺎن از �ﮏ ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖبﺎر� ،ﺎ از
ت
دﺳﺖ
دوﻟی ﮐﻪ ﺣکﻢ ﻣﺮگ دادە ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮگ
ِ
ین
ﻗﻮاﻧن
کﻢ دو ﺧﺎﻧﻮادە بﻪ �ﮏ بﻠﻮای ﺳ�ﺎ� ﻣبﺪل ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎبﻞ،
ض
ﺿﻤی اﯾﻦ ﻃﻮر اﻟﻘﺎ �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
»ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ« بﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام و ﻏﻮﻏﺎی یﭘ�اﻣﻮن آن �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ
ﺣﺎلﺷﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ بﺎﺷﺪ.
ﺧﻮدﻧﻤﺎی ﺳ�ﺎ� از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن
ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻫﻢ ﺑﺮای
ی�
رﺳﺎی ﻓﺮاواین
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدە و از اﻋﺪامﻫﺎی آﺷکﺎر و اﻋﺪامﻫﺎی ﮐﻪ ﺧ� ف
ب
ی
در�ﺎرەی آنﻫﺎ ﺷﺪە ﺑهﺮەﺑﺮداری �ﮐﻨﻨﺪ .ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران �داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ اﻓﺰا�ﺶ آرایﺷﺎن ﻣﻨﺠﺮ �ﺷﻮد .ﺣﻤﺎ�ﺖ
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

�� ــﺢ آﻧﺎن از اﻋﺪامﻫﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدەای اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻫﺮدو ن
ﻗ��ﺎی
و ﻫﻢ ﺑهﺮەﺑﺮداری ﻗﺒ�� اﺳﺖ از ﺳﻮگ آﻧﺎن ﺑﺮای یﭘ�وزی ﺳ�ﺎ�؛ بﻪ
ﻋﻼوە ،اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار �دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ﺗﺎوان ﭘ�ﺸﻨهﺎدی از ﻃﺮف ﺳ�ﺎﺳﺖﻣﺪاران را ﻗﺒﻮل و ﺗﺄﯾ�ﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
و ِ
ﺧ�ی و ﻧﻤﺎ�ﺶ رﺿﺎ�ﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ بﺎ آوردن ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﻪ �ﺸﺴﺖﻫﺎی ب
ض
ﻣﻀﺎﻋ� بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ وارد �ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
آنﻫﺎ بﻪ اﯾﻦ ﺧﻮنﺧﻮا� ﻓﺸﺎر
ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ت
وﻗی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ ﻧ�ﺎز بﻪ ﻏﻢﺧﻮار
و ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارﻧﺪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ �ﺎ ﻋﻮاﻃﻒﺷﺎن
را بﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ بﮕﺬارﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺘﻞ �ﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ بﺎﺷﻨﺪ� ،ﺎ بﺎ
ش
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
دﻟ�ﻞ و ﻣﻨﻄﻖ از �ﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪِ .
ن
ﻗ��ﺎی ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادەی
ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺗﺠ��ﻪای ﺷﻮد ﮐﻪ بﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ�ﻪی
ن
�ﺸ�ﻤﺎیﺷﺎن بﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﺷﺎن �ﺴبﺖ بﻪ ﻣﻮﺿ�ع
�
بﻌﺪا ﺷﻮاﻫﺪی ض
ﻣﺒی ﺑﺮ
اﻋﺪام ﻋﻮض �ﺸﻮد� ،ﺎ بﺎز ﻫﻢ بﺪﺗﺮ ،ﺷﺎ�ﺪ
زﻧﺪای اﻋﺪامﺷﺪە ﭘ�ﺪا ﺷﻮد .بﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎد ،ﺧﺎﻧﻮادەی ﻗ��ﺎین
ن
بیﮔﻨﺎ�
از ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ن
ﻗ��ﺎی ﺧﻮاﻫﺪ د�ﺪ
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی
ﺣﻘ�ﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪان اﻋﺪام �ﺑیﻨﻨﺪ
ﺧﻮدش ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪەﺗ��ﻦ دﻟ�ﻞ و بیﺷﮏ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪەﺗ��ﻦ بﺤﺚ در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﺟﺎزەی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺑﺮای ش�ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
اﺳﺖ .ﺷﺎ�ﺪ ﺻﺤﻨﻪی ﻣه�ﺐ �ﮏ اﻋﺪام بﻪ اﻧﺪازەی ف
کﺎ� ﺑﺮای �ﮏ دادگﺎە
ف
ﻗﺎﻧﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋ�ﺎت
ﺗﻮﺟ�ﻪ
ت
دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای بﺤﺚ ﻓﺮاﻫﻢ �آورد ﺗﺎ دوﻟﺖ ا�ﺎﻟی
ِ
اﺟﺎزە ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻫﺎی اﺗﺎق اﻋﺪام را بﻪ روی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ و�ﮋە
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ بﺎز بﮕﺬارد – ﺧﺎﻧﻮادە ی
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بﺎر اﻋﺪام ﺣﺴﺎس بﺎﺷﻨﺪ .از ﻗﻀﺎی روزگﺎر،
�ﺴبﺖ بﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ �
در �ﮏ اﺳﺘﻔﺎدەی ﻧﺎدرﺳﺖ از واژ�ﺎن ،دوﻟﺖﻫﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن اﻋﺪام
ن
ا�ﺴﺎی«» ،بﺪون درد« ،و بﺎوﻗﺎر �ﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ در ﭼهﺎر
را »
روش از ﭘﻨﺞ روش اﻋﺪام بﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادە اﺟﺎزەی ش�ﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻋﺪام را �دﻫﻨﺪ :دار زدن ،ﺗ��ﺎران ،ﻣﺮگ بﺎ ﺻﻨﺪ� ت
اﻟ���� ،و ﺗﺰر�ﻖ
ی
ﻣهﻠ� .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل� ،ﮏ ﻋﻀﻮ آﺳ�ﺐپﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادە ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
ش�ﮐﺖ �ﮐﻨﺪ ﺣﻘ�ﻘﺖ ﻣهﯿی را �ﺑیﻨﺪ ﮐﻪ �ﺸﺖ ��ﻮشﻫﺎی ف
ﻟﻔ�ای
ب
ﭘﻨهﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را بﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� آﻣ��کﺎ ﺳﺎزگﺎر
�ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪی اﻋﺪام در آن اﺗﺎق ﺑﺮای ﺧ��ﺸﺎوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺪام
�ﮏ ا�ﺴﺎن اﺳﺖ �ﺗﻮاﻧﺪ �ﺴ�ﺎر ﺗکﺎندﻫﻨﺪە بﺎﺷﺪ.
ت
ن
ﻻور و واﺷﻨﮕن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دار
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن در ا�ﺎﻟﺖﻫﺎی ِد �
زدن ،ن
�ﻌی ﻗﺪ��ﺗ��ﻦ روش در ی ن
ﺑن ﭘﻨﺞ روش اﻋﺪام ،را ﻣﺸﺎﻫﺪە ﮐﻨﻨﺪ.
ن
ن
در در�ﭽﻪ
ِ
ﺷﺎﻫﺪان دار زدن اﺑﺘﺪا زﻧﺪای را روی ﺳﮑﻮ �ﺑیﻨﻨﺪ .زﻧﺪای روی �
�ا�ﺴﺘﺪ و ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮای ﺣکﻢ ،ﻃﻨﺎب را دور ﮔﺮدناش
�ﺑﻨﺪد و ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ �ﺎ کﻼە ﻟبﺎساش را روی ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرتاش �ﮐﺸﺪ.
ن
زﻧﺪای درش بﺎز �ﺷﻮد و زﻧﺪا نی ی ن
پﺎﯾن �اﻓﺘﺪ .ﻣﻘﺪاری
در�ﭽﻪی ز�ﺮ پﺎی
ً
ت
ن
ﮐﻪ ﻓﺮد ی ف
واﺷﻨﮕن� ،ﮏ ﻧﻔﺮ
پﺎﯾن �رود �ﺴﺘﻪ بﻪ وزناش اﺳﺖ؛ ﻣﺜ� در
�
�
ﺳﺎﻧی ت
ت
ﻣ� ی ن
پﺎﯾن �رود و بﻌﺪ
ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۷۷ﮐ�ﻠﻮ وزن دارد ﺗﻘ��بﺎ ۱۸۳
ﺣﻠﻘﻪی ﻃﻨﺎب دور ﮔﺮدناش ﺗﻨﮓ �ﺷﻮد .کﻼ� ﮐﻪ از �ﺸﺖ ﻟبﺎس روی
ن
زﻧﺪای �ﮐﺸﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷهﻮد �ﺸﺨ�ﺺ بﺪﻫﻨﺪ
ﺻﻮرت
ن
ﮐﻪ زﻧﺪای ﭼﻪ ﻣﺪت رﻧﺞ �ﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺰﺷکﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ در
ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻔﺎق ﻧ�اﻓﺘﺪ .وزن بﺪن بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ،رگﻫﺎ ،و
بﺎﻻی ﺳﺘﻮن ﻣهﺮەﻫﺎ از ﺟﺎ در �رود،
ﻣﺎﻫ�ﭽﻪﻫﺎ پﺎرە ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ی �
ف
ﻣ�د .کﻠﯿنﺘﻮن دا� ،زﻧﺪانبﺎن
ﻧﺨﺎع از ﻣﻐﺰ ﺟﺪا �ﺷﻮد و در ﻧت�ﺠﻪ ﻓﺮد � ی
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ین
ین
ﮐﻮﺋنﺘن ،ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑ�ﺶ از ﺷﺼﺖ اﻋﺪام ﺑﻮدە اﺳﺖ،
ﭘ�ﺸن زﻧﺪان ﺳﺎن
ﺻﺤﻨﻪی اﻋﺪام را ﺑﺮای کﻤﯿﺘﻪای از ﮐﻨﮕﺮە ی ف
ﭼﻨن ﺗﻮﺻ�ﻒ �ﮐﻨﺪ:
» ت
وﻗی ﮐﻪ در�ﭽﻪی ز�ﺮ پﺎیاش را بﺎز �ﮐﻨﻨﺪ ،از اﻧﺘهﺎی ﻃﻨﺎب آو�ﺰان
�
�ﺷﻮد  ...ﭼﺸﻢﻫﺎیاش ﺗﻘ��بﺎ از ﺣﺪﻗﻪ ﺧﺎرج �ﺷﻮﻧﺪ ،ز�ﺎناش ورم
�ﮐﻨﺪ و از دﻫﺎناش یﺑ�ون �زﻧﺪ ،ﺷﺎ�ﺪ ﮔﺮدناش ﺷﮑﺴﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،و
ت
ﻗﺴﻤی ﮐﻪ بﺎ
�ﺴ�ﺎری از اوﻗﺎت ،بﺨﺶ ﻋﻤﺪەای از ﭘﻮﺳﺖاش ،در آن
ﻃﻨﺎب در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدە ،ﮐﻨﺪە �ﺷﻮد .ت
ﮐﻨ�ل ادرار و ﻣﺪﻓ�عاش را از دﺳﺖ
�
�دﻫﺪ و ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺷهﻮد روی ی ن
زﻣن �ر�ﺰﻧﺪ ،و ﺗﻘ��بﺎ
در �
ا�� اﻋﺪامﻫﺎ �ﮏ �ﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻏﺶ �ﮐﻨﻨﺪ و بﺎ�ﺪ آنﻫﺎ را بﻪ یﺑ�ون از
ف
زﻧﺪای ﺳﻘﻮط �ﮐﻨﺪ ﺧ��
اﺗﺎق ﺷﺎﻫﺪان اﻧﺘﻘﺎل داد «.ا�ﺮ ارﺗﻔﺎ� ﮐﻪ
ن
ﮐﻮﺗﺎە بﺎﺷﺪ� ،ﮏ زﻧﺪانبﺎن بﺪناش را ﺛﺎبﺖ ﻧﮕﻪ �دارد ﺗﺎ زﻧﺪای ﺟﺎن
ﺷﺪن
ﺷﺘﺎب ﺳﻘﻮط بﺎﻋﺚ ﺟﺪا
بﺪﻫﺪ .ا�ﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧ�� ز�ﺎد بﺎﺷﺪ
ِ
ِ
ن
�
زﻧﺪای از بﺪناش �ﺷﻮد .ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﮐﺮدن وﺳﺘ� اﻟﻦ داد در ﭘﻨﺠﻢ
�
ت
واﺷﻨﮕن ی ن
ن
اوﻟن اﻋﺪام از ﻃ��ﻖ دار زدن در ا�ﺎﻻت
ژاﻧ��ﻪی ۱۹۹۳در
ت
ﻻور ﻫﻢ ﺑ�� ِﺑ�� را در ﺑ�ﺴﺖ
ﻣﺘﺤﺪە از ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻮد .دوﻟﺖ ا�ﺎﻟی ِد �
و ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧ��ﻪی ﺳﺎل  ۱۹۹۶از ﻃ��ﻖ دار زدن اﻋﺪام ﮐﺮد و دو ﺗﺎ از ��ان
ن
ﻗ��ﺎی ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﮐﺮدن او ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﺪام از ﻃ��ﻖ یﺗ��ﺎران ﻫﻢ روش د�ﮕﺮی ﺑﺮای اﻋﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻧﺪرت
اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ا�ﻼﻫﻤﺎ و ﯾﻮﺗﺎ ﻗﺎبﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .ت
وﻗی دوﻟﺖ
ت
آﻟ�ت ﺗ�ﻠﻮر را در ﺑ�ﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ژاﻧ��ﻪی  ۱۹۹۶یﺗ��ﺎران
ا�ﺎﻟی ﯾﻮﺗﺎ ﺟﺎن ب
ﮐﺮد ،ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل از دﻓﻌﻪی ﻗب� ﮐﻪ اﯾﻦ روش ،ﺑﺮای اﻋﺪام ﮔﺮی ﮔ�ﻠﻤﻮر،
بﻪ کﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد �ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﮕهبﺎﻧﺎن دﺳﺖ و پﺎی ﮔ�ﻠﻤﻮر را بﺎ �ﺴﻤﻪی ﭼﺮ�
بﻪ �ﮏ ﺻﻨﺪ� �ﺴتﻨﺪ و �ﮏ کﻼە ﺳ�ﺎە روی � و ﺻﻮر�ﺶ ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ� .ﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻗﻠﺐاش را بﺎ ش
ﮔﻮ� ﭘﺰﺷ� ﭘ�ﺪا ﮐﺮد و روی آن �ﮏ
ﮔ�ی ،ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮد .ﭘﻨﺞ ﺗﻔﻨﮕﺪار �ﺸﺖ
داﯾﺮەی پﺎرﭼﻪای را ،ﺑﺮای ﻫﺪف ی
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ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻧبﺎ�ﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام بﺎﺷﻨﺪ؟

دﯾﻮاری پﺎرﭼﻪای ا�ﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫ��ﺖﺷﺎن ف
ﻣﺨ� بﻤﺎﻧﺪ و بﺎ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی �-
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ در دﯾﻮار پﺎرﭼﻪای ﺑﻮد بﻪ ﺳﻮی او ﺷﻠ�ﮏ
� )و�ﻨﭽﺴ�( از ﺷکﺎف ی
�
بﮕ�د ﻓﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ در یﺗ��ﺎران
ﮐﺮدﻧﺪ .ا�ﺮ �ﮐ� ﻫﺪف گﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ی
ﻗﻠﺐ را �ﺸﺎﻧﻪ �ﮔ�ﻧﺪ .ز ن
ﻧﺪای »ﻫﺸ�ﺎریاش را از دﺳﺖ �دﻫﺪ؛ ﭼﻮن بﺪن
ی
ﺗﻮاناش را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮن بﻪ ﻣﻐﺰ از دﺳﺖ �دﻫﺪ« ،ﺳپﺲ در اﺛﺮ از
گ
ﻣ�د .دو دﻗ�ﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ ﺗﺎ ﮔ�ﻠﻤﻮر ﺟﺎن
دﺳﺖ دادن ﺧﻮن �ﺎ پﺎر� ر�ﻪ � ی
بﺪﻫﺪ .ا�ﺮ یﺗ� ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﺧﻄﺎ ﺑﺮود ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻋﺪام اﻟ�ﺴﯿﻮ ﻣﺎرس بﻪ
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﻃﻮل �ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد
ﺳﺎل  ۱۹۵۱در ﯾﻮﺗﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﺪت ﺧ��
بﺪن ﻓﺮد را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
آن ﻗﺪر ﺧﻮن ﺑ��ﺰد ﮐﻪ ی
بﻤ�د .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت گﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ِ
�ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮگ ﺧﻮنبﺎری را رﻗﻢ �زﻧﻨﺪ.
ن
در آﻻبﺎﻣﺎ ،اوﻫﺎﯾﻮ ،و ا�ﻼﻫﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی �ﮏ ﻗ��ﺎی ﺷﺎﻫﺪ
ن
ن
ن
زﻧﺪای بﺎ ﺻﻨﺪ� ت
اﻟ���� ﺷﻮﻧﺪ.
زﻧﺪای را در
ﻗ��ﺎی
ﺧ��ﺸﺎوﻧﺪان
اﻋﺪام
ِ
ﭼﻮی �ﺴﺘﻪ ﺷﺪە و
ﺣﺎ� ﺧﻮاﻫﻨﺪ د�ﺪ ﮐﻪ بﺎ �ﺴﻤﻪ بﻪ �ﮏ ﺻﻨﺪ�
ب
ت
� ﺗﺮاﺷ�ﺪەاش وﺻﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ و ﺻﻮرتاش �ﺸﺖ ﻧﻘ بﺎی
اﻟ��ودﻫﺎ بﻪ �
ﭘﻨهﺎن ﺷﺪە اﺳﺖ .ﻣﺠﺮی اﻋﺪام ﺟ��ﺎن ﺑﺮق را وﺻﻞ �ﮐﻨﺪ و ،در اﻋﺪام
اﻟ����� ،ﮏ ﻧ�وی ت
بﺎ ﺷﻮک ت
اﻟ���� در ﺣﺪود دو ﻫﺰار وﻟﺖ بﺎ ﺷﺪت
ی
ف
زﻧﺪای وارد �ﺷﻮد .ﺳپﺲ ﻣﺴﺌﻮل
آﻣ� بﻪ بﺪن
ﺟ��ﺎن ﻫﻔﺖ ﺗﺎ دوازدە پ
ِ
ن
بﻤ�د«.
دری بﻪ بﺪن زﻧﺪای ﻟﺮزە �دﻫﺪ »ﺗﺎ ی
اﻋﺪام وﻟﺘﺎژ را کﻢ �ﮐﻨﺪ و پی پ
ض
ض
ﻟﻮﺋ��ﺎﻧﺎ،
ﻗﺎ� ﺑﺮﻧﺎن ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺟ�� گﻠﺲ در دادگﺎە ی
ﺻﺤﻨﻪی اﻋﺪام بﺎ ﺷﻮک ت
ﭼﻨن ﻣﻮﺷکﺎﻓﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻ�ﻒ ﮐﺮد :ت
اﻟ���� را ی ف
وﻗی
ن
زﻧﺪای ﻣﺤﮑﻮم »ﻣﺎﻫ�ﭽﻪﻫﺎیاش ﻣﻨﻘبﺾ
ﮐﻪ ﺟ��ﺎن ﺑﺮق وﺻﻞ �ﺷﻮد
�
ت
ﺣ�تآور بﻪ �ﺴﻤﻪﻫﺎ ﻓﺸﺎر �آورد«.
�ﺷﻮﻧﺪ«�» ،ﺟهﺪ« و »بﺎ ﻗﺪری ی
»دﺳﺖﻫﺎیاش اول ﻗﺮﻣﺰ �ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳپﺲ ﺳﻔ�ﺪ .رگ و پی ﮔﺮدناش ﻣﺜﻞ
�ﮏ ﻧﻮار ﻓﻠﺰی یﺑ�ون �زﻧﺪ «.اﻋﻀﺎی بﺪن ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن
پﺎ ،و ﺻﻮرتاش بﻪ ﺷﺪت از ﺷکﻞ �اﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺟ��ﺎن ت
اﻟ���� بﻪ
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ن
زﻧﺪای از ﺣﺪﻗﻪ یﺑ�ون �زﻧﺪ و »روی
ﺣﺪی ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن
ً
ف
ت
زﻧﺪای ﻣﻌﻤﻮ� ﮐﻨ�ل ﻣﺪﻓ�ع و ادرارش را از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎیاش �اﻓﺘﻨﺪ«.
�
ن
دﺳﺖ �دﻫﺪ و ﮐﻒ و ﺧﻮن بﺎﻻ �آورد  ...ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ا�ﺮ زﻧﺪای »ز�ﺎدی
ﮔ�د .ﺷهﻮد ﺻﺪای بﻠﻨﺪ و ﻣﻤﺘﺪی را �ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﻋﺮق ﮐﻨﺪ« ،آ�ﺶ � ی
ت
ﻧﺎﻣﻄﺒ�ع ﮔﻮﺷی ﮐﻪ
ﺻﺪای » ِﺑ ْ� ِ� نی ﮐﻪ دارد �خ �ﺷﻮد« و ﺑﻮی
�
�ﺳﻮزد در اﺗﺎق اﻋﺪام پﺨﺶ �ﺷﻮد.
بﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ �ﺎدداﺷﺖ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻒ ﺻﺤﻨﻪای �ﭘﺮدازد ﮐﻪ ا�ﺮ
ن
ﻗ��ﺎی ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺪام بﺎ ﺗﺰر�ﻖ ﻣﺎدەی ﻣﺮگآور بﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮادەی
ﺗﻘ��ی ﻫﺴتﻨﺪ و ﻧﺤﻮەی اﻋﺪام در �ﮏ ا�ﺎﻟﺖ
د�ﺪ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اوﺻﺎف
ب
ﺑﺮ� از ﺷکﻞﻫﺎی اﻋﺪام ت
ﺑه� از ﺑ �
ا�ﺎﻟی د�ﮕﺮ ﻓﺮق �ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ن
بﺎ ت
ﺮ�
د�ﮕﺮ بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل �ﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ
بﮕ�د ،و ت
وﻗی
ﺟ��ﺎن اﻋﺪام از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠ��ﺎن بﺪون کﻢوکﺎﺳﺖ ﺻﻮرت ی
ﮐﻪ �ﺑیﻨﺪ کﺎرﻫﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ﭘ�ﺶ ﻧ�روﻧﺪ ﺟﺎ �ﺧﻮرد .اﻏﻠﺐ
اوﻗﺎت کﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام را ��ی ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﻨﻨﺪ.
وکﺎﺳیﻫﺎی ﭘ�ﺶ از وﻗ�ع اﻋﺪام آزاردﻫﻨﺪە اﺳﺖ؛ ت
ت
د�ﺪن ی ن
ﺣی
ﭼﻨن کﻢ
ی
ً�
ن
ﻣﻄﻤن ا�ﻢ .ا�ﺮﭼﻪ ﮐﻪ ت
ئن
ﺑه��ﻦ
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ از ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖﺷﺎن کﺎﻣ�
ﺑﺮای
ت
درﺳی اﺟﺮا ،ﺑیﻨﻨﺪەای را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر د�ﺪن �ﮏ
اﻋﺪامﻫﺎ ﻫﻢ ،از ﻟﺤﺎظ
ف
ت
ا�ﺴﺎی را دارد آﺷﻔﺘﻪ �ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ا�ﺎﻟی دارد
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
�ﮏ ﺷهﺮوﻧﺪ بیدﻓﺎع را �ﮐﺸﺪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺠﻊﺗ��ﻦ ﺣﺎﻣ�ﺎن ﻣﺠﺎزات
ُ
ن
ا�ﺴﺎی ﮐﻪ
آﻟ� کﺎﻣﻮ در�ﺎرەی اﻋﺪام �ﻧ��ﺴﺪ» :
اﻋﺪام را ﻫﻢ ﺧﺮد ﮐﻨﺪ .ب
دارد بﺎ ﻟﺬت ﻗهﻮەاش را �ﺧﻮرد و در ی ن
ﺧ� اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را
ﻋن ﺣﺎل ب
�ﺧﻮاﻧﺪ ،بﺎ ﺷن�ﺪن ت
کﻤ��ﻦ ﺟﺰﺋ�ﺎت ﻣﺎﺟﺮا ﻗهﻮەاش را بﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ آورد«.
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رﻓﯿﻖ اﻋﺪا�؛ زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی
ﮔﻔﺘﮕﻮ بﺎ ا�ﻘﺎن ﺷﻬ�ﺪی
رﺿﺎی
ﻣﺄﻣﻦ
ی

تن
رﺿﺎی بﺎ
ﻣن ز�ﺮ �ﺴﺨﻪی بﺎزﻧ���ﺷﺪە ی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺄﻣﻦ
ی
�
ا�ﻘﺎن ﺷﻬ�ﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﭘ�ﺎدە ﺷﺪە و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ض
بﻌ� ﺟﺎﻫﺎ بﺎ ﻟﺤﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻌﻤﻮل در ﺻﻔﺤﺎت »آﺳﻮ«
ﻣﺘﻔﺎوت بﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ از ز�ﺎن �ﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﺄﻣﻦ رﺿﺎ در اﻳﻦ ت ض
ﻣن
يي
آﻣﺪە بﺎ ﺣﺮوف »م.ر «.از ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻮﻧﺪە ﺟﺪا
ﺷﺪە اﺳﺖ.

گ
ت
ن
ﻋﻘ�ﺪی و
زﻧﺪای
م.ر :.پﺪرم دە ﺳﺎل از زﻧﺪ� اش را بﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳ�ﺎ� در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ از دوریاش رﻧﺞ
� �
ا��ا از اﻓﺮادی ﻧﺎم � ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از آن ﺑﺮای ﻣﻦ
� ﺑﺮد�ﻢ ،او
ف
�
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .ا�� اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ� و ﻣﺪی،
وکﻼی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﺎن را در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرج
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧگﺎران� ،ﺎ
ی
از اﯾﺮان د�ﺪە �ﺎ ﺷن�ﺪە ﺑﻮدم؛ اﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ پﺪرم از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم �ﺑﺮد،
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .آﻧهﺎ را بﻪ اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ � ﺧﻮاﻧﺪ و در ﺻﺪا�ﺶ ﻣﺤبﺖ
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ً
ت
ﺻﻤ�ﻤﯿی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗب� ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻧﺰد�ﮏ و ﺧﺎﻧﻮادە اش
و
اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﺮد.
ش
گﺎ� ﻫﻨگﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ�ﻤﺎن در زﻧﺪان ،ﮔﻮ� ﻫﺎﻣﺎن دﺳﺖ بﻪ دﺳﺖ
ن
زﻧﺪای ﻫﺎ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی ﻫﻢ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ � دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎل
� ﺷﺪ و
ﻋ��ﺰﺷﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﻢ ﻫﺴتﻨﺪ .روابﻂ
ن
ق
ﻋﻤ�� ﮐﻪ در زﻧﺪان ی ن
زﻧﺪای ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺮای بﻘ�ﻪ ی ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺑن
ﻏ�ﻗﺎبﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻮد.
�ﺸﺖ درﻫﺎی زﻧﺪان بﻪ اﻧﺘﻈﺎر ا�ﺴﺘﺎدە ﺑﻮد�ﻢ ،ی
در ﺗﺤﻠ�ﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام ز�ﺎد � ﮔﻔﺘ�ﻢ و � ﺷن�ﺪ�ﻢ.
رﺿﺎی ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺗﻼش �ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻦ
ی
ف
ت
ﺣﺎل و ﻫﻮای اﻓﺮاد زﻧﺪای را وﻗی ﻫﻢﺑﻨﺪی ﺷﺎن را ،ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﻧﻘﺶ
ﺧﺎﻧﻮادە و رﻓﻴﻖ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە اﻋﺪام �ﮐﻨﻨﺪ ،بﻔهﻤﻢ.
م.ر : .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ بﺎ ا�ﻘﺎن ﺷه�ﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ،
دﺳﺘﮕ� ﺷﺪ و ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺻﺤبﺖ �ﮐﻨﻢ .ا�ﻘﺎن در ﺳﺎل ۸۸
ی
گ
�
از زﻧﺪ� اش را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،ﺗﻘ��بﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و
ﻧ�ﻢ بﺎ زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی ﻫﻢ اﺗﺎق ﺑﻮد .او از روابﻂ ﻧﺰد�ﮏ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ اش
بﺎ زاﻧ�ﺎر ﺑﺮا�ﻢ � ﮔ��ﺪ.
ﻣﻦ ﺳﺎل  ۸۵ﮐﻪ ]در[ ﮐﻨﮑﻮر �ا�ی ش�ﮐﺖ ﮐﺮدم ،بﻪ دﻟ�ﻞ
ئ
ﺑهﺎئ ﺑﻮدن ﻧﻘﺺ ﭘﺮوﻧﺪە ﺧﻮردم .بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪە ام کﺎﻣﻞ ﺑﻮد
و کﺎرت ورود بﻪ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻢ ،بﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن دادم ،ﻧت�ﺠﻪی
ﻧهﺎی را بﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ بﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻧﻘﺺ ﭘﺮوﻧﺪە.
ی
ئ
ت
ﺑهﺎئ
ﻋبﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧ�� از ﺟﻮانﻫﺎی
م.ر» : .ﻧﻘﺺ ﭘﺮوﻧﺪە«
بﻌﺪ از ش�ﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر �ا�ی بﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب در�ﺎﻓﺖ � ﮐﻨﻨﺪ.
بﻪ اﯾﻦ ن
ﺟﻮای ﻫﻢ در
ﻣﻌی ﮐﻪ اﺟﺎزە ی ورود بﻪ دا�ﺸگﺎە را ﻧﺪارﻧﺪ و
ب
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بﺎب ﭼﺮ یای اﯾﻦ ﺟ��ﺎن بﻪ آن ﻫﺎ دادە ﻧ� ﺷﻮد .اﻣﺎ ا�ﻘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ِ
ن
ﮐﺴﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧبﺎل اﯾﻦ ﺟﻮاب �ﮔﺸﺖ؛ بﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﻮدش از
ن
ﻗﺎﻧﻮی.
ﻃﺮق
ً
ﻣﺜ� ث�وع ﮐﺮدم ﻧﺎﻣﻪ ﻧگﺎریﮐﺮدن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮای
کﻤ�ﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ،ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ش
��
ف
ﻣﺨﺘﻠ� ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴتﻨﺪ .ت
ﺣی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ی
اﺳﻼ� و ﻧهﺎدﻫﺎی
�
ﺷهﺮﻣﺎن را رﻓﺘﻢ د�ﺪم و بﺎ او ﺣﺮف زدم .اﯾﻦ کﺎرﻫﺎ را ﺗﻘ��بﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم داد�ﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  .۸۸در اﺳﻔﻨﺪ  ۸۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی
)ﻧﺰد�ﮏ � ﻧﻔﺮ( از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ش
�� ﺑﻮدﻧﺪ در �ﺎزدە
اﺳﻔﻨﺪ ،ﺷبﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﮕ� ﺷﺪﻧﺪ .ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ � ﻧﻔﺮ ئ
ﺑهﺎئ ﺑﻮدﻧﺪ،
ی
ﮐﻪ ﻣﻦ �� از آن ﻫﺎ ﺑﻮدم.
�
م.ر : .اﯾﻦ ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ را بﻪ ﺻﻮرت �ﺴبﺘﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﺳﺘﮕ� �ﮐﻨﻨﺪ .ا�ﻘﺎن را ت
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان،
وﻗی � ی
ی
ﮐﺮﻣﺎ�ﺸﺎە ﺑﻮدە.
ن
ﻣﺎﺷن  :ﺷب�ﻪ
ﻣﻦ را در �ﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ داﺧﻞ �ﮏ
ی
ر�ﺎی ﺑﻮد .بﻌﺪش ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ داﺷﺘﻢ و ﻧ�دا�ﺴﺘﻢ ﻣﻦ را بﻪ ﮐﺠﺎ
آدم ی
� ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ را داﺧﻞ �ﮏ ﺳﻠﻮل اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا�ﺶ ،آوردﻧﺪ بﻪ
ﺗهﺮان .از ﺻﺒﺢ ی ف
ش
ﺟﺎی ﮐﻪ
ﺳ�دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ
بﺎزﺟﻮی ﻫﺎ�ﻢ �وع ﺷﺪ ،در ی
ی
ﻧ� دا�ﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ .و� کﻢکﻢ بﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓهﻤ�ﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﺪ  ۲اﻟﻒ
او�ﻦ ﺑﻮدە؛ اﻃﻼﻋﺎت ﺳپﺎە او�ﻦ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧ�دا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎن
د�ﮕﺮی ﻫﻢ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە اﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن بﺎ ﻣﻦ .ﺧ��ﺧ�� وﺿﻌ�ﺖ
ف
ﻣﺨﺘﻠ� � ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺠﯿی ﺑﻮد .ﭼﻮن اوﻟﺶ ﻫﻢ ﺧ�� ﺳﺆال ﻫﺎی
ب
�
ن
ﺷﺪ�ﺪا ﮐﺘﮏ � زدﻧﺪ و ﺧ��ﺧ�� ﻃﻮﻻی ﻣﺪت اذ�ﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺴ�
�
و رو� .ن
�ﻌی واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی رو� و ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی ﺟﺴ�
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�
ن
ﻃﻮﻻی ﻣﺪت ﺑﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روزﻫﺎی اول ﺧ��
ﺧ�� ﺷﺪ�ﺪ و
ت
ﺑ�ﺸ� .کﻢکﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪەام.
ن
م.ر : .ا�ﻘﺎن � ،داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧ�� از زﻧﺪای ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﺗﺎ ﻗبﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
بﻪ دادگﺎە ﺑﺮوﻧﺪ و ﺣکﻢ ﻗﻄ� ﺑﺮا�ﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﻣﺪت ز�ﺎدی را
در بﺎزداﺷﺘگﺎە �ﻣﺎﻧﻨﺪ� .ﺧﻮاﻫﻢ بﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ت
ﻣﺪی بﺎزداﺷﺖ
ﺑﻮدی؟ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر را در اﻧﻔﺮادی ﮔﺬراﻧﺪی؟
ﻣﻦ ﻣﺪت ز�ﺎدی را در بﺎزداﺷﺖ و اﻧﻔﺮادی ﻧﺒﻮدم� ،ﺴبﺖ بﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮم ﺗﺎ اﻵن د�ﺪەام .ﻣﻦ بﻪ ﻃﻮر ک�  ۷۲روز
در بﺎزداﺷﺘگﺎە اﻃﻼﻋﺎت ﺳپﺎە ﺑﻮدم .اوا�ﻠﺶ را در �ﮏ اﻧﻔﺮادی ﺑﻮدم
ت
ت
ﻗ�ی« � ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ف
�ﻌی بﻪ
ﮐﻪ �ﮏ ﻣ� در دو ﻣ� ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ آن » ب
ﻗ� ﺑﻮد! ﻫﻮاﺧﻮری ﻣﺎن ﺧ�� ﻣﺪت ک� داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻧﺪازە ی �ﮏ ب
روز �ﮏ بﺎر � ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ ﺣﻤﺎم ﺑﺮو�ﻢ .بﻪ ﻃﻮر ک� ،آﻧﻘﺪر ش�ا�ﻂ
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻫﻔﺘﺎد و دو روز �ﺎزدە ﮐ�ﻠﻮ وزﻧﻢ کﻢ ﺷﺪە ﺑﻮد
و ﻓﺸﺎر رو� و ﺟﺴ� ﺧ�� ﺧ�� ﺷﺪ�ﺪی را ﺗﺤﻤﻞ � ﮐﺮدم در آن
ﻣﺪت.
ف
م.ر : .ﺟ��ﺎن اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رو� و ﺟﺴ� ﺑﺮای ﮐﺴﺎی ﮐﻪ
گ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� را � ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎ�ﺸﺎن را ﺷن�ﺪە اﻧﺪ ،ﺗﺎز�
ﻧﺪارد .در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ ،اﯾﻦﮐﻪ ﻧ� ن
دای ﭼﻪ روزی اﺳﺖ و
ً
ﮔ�
ﺧ� اﺳﺖ و آ�ﺎ ﮐ� اﺻ� �ﺎدش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ی
یﺑ�ون ﭼﻪ ب
ﮐﺮدە ای �ﺎ ﻧﻪ ،ﻋﺬاب ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ را از ا�ﻘﺎن
ف
ت
زﻧﺪای در دوران اﻧﻔﺮادی
ﺣﺎﻟی ﮐﻪ ﻓﺮد
� ﭘﺮﺳﻢ ،ﭼﻮن ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ
گ
ﮔ�ی ﻧﺤﻮە ی زﻧﺪ� اش و رﻓﺎﻗﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪ
ﺗﺠ��ﻪ �ﮐﻨﺪ ،روی ﺷکﻞ ی
ﻋﻤﻮ� و ت
ﺗﺄﺛ� �ﮔﺬارد.
ﺣی بﻌﺪ از آزادیاش ی
ً
اﺻ� ﻧ� دا�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ی ف
اوﻟن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻦ بﻪ
ﺧﺎﻧﻮادە ام
ً
آن ﻫﺎ .در ی ف
اوﻟن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ اﺻ� ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻢ بﻪ آن ﻫﺎ بﮕ��ﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ
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ﻫﺴﺘﻢ .در واﻗﻊ ا�ﺮ � ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻧ� دا�ﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ! ﻓﻘﻂ
� دا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗهﺮان ﻫﺴﺘﻢ.
م.ر : .بﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﻔﺘﺎد و دو روز در بﺎزداﺷﺖ ،ا�ﻘﺎن را بﻪ
ﻗ�ﺪ وﺛ�ﻘﻪ آزاد �ﮐﻨﻨﺪ .بﻌﺪﻫﺎ در دادگﺎە ،بﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان
رﺟﺎی ﺷهﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدە � ﺷﻮد.
ﻣﺤﮑﻮم و بﻪ زﻧﺪان
ی
�
ﻏ� از اوﻟﺶ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺗﻘ��بﺎ بﺎ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت را ،بﻪ ی
ن
زﻧﺪای ﻫﺎی بﺨﺶ ﻋﻤﻮ� ﺑﻮد�ﻢ ،بﻘ�ﻪ ی دوران زﻧﺪاﻧﻢ را بﺎ
بﻘ�ﻪ ی
ت
ن
زﻧﺪای ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻋﻘ�ﺪی ﺑﻮدم .ﺧ�� ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗبﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪان ﺑﺮوم و دوران زﻧﺪاﻧﻢ ش�وع ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺗﺠ��ﻪی ﺧﺎ�
گ
ت
ﻏ� از بﺎ پﺪر و ﻣﺎدرم و ﺑﺮادرم .و� بﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﻢ از زﻧﺪ� ﻣﺸ�ک ـ بﻪ ی
ت
ﻣﺘﻔﺎوی ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ف
�ﻌی اﻓﺮادی
ﻫﻢ آن ﻫﺎ )ﺧﺎﻧﻮادە ام( ﺧ�� آدم ﻫﺎی
گ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از بﭽ� بﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪە ﺑﻮدم و ﺧ�� ﺑﺮا�ﻢ ﻋﺎدی
ﺑﻮد .ن
�ﻌی ﺷﺨﺼ�ﺖ ﺷﺎن و رواب� ﮐﻪ بﺎﻫﻢ داﺷت�ﻢ .و� �ﮏ دﻓﻌﻪ
ف
زﻧﺪای
در �ﮏ ﻣﺤ�� ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ بﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن بﺎ ﺣﺪود ﻧﻮد ﻧﻔﺮ
گ
ق
اﺧﻼ� ﺧﺎ�
بﺎﻫﻢ زﻧﺪ� � ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺧﺼﻮﺻ�ﺖ ﻫﺎی
داﺷتﻨﺪ ،ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﺎ اﺣﺰاب ﺳ�ﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
گ
ً
ت
ﻣﺸ�ک بﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺜ� دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و
در زﻧﺪ�
گ
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ ﻫﻢ زﻧﺪ� ﮐﻨﻨﺪ و ازدواج
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴتﻨﺪ ،ﺗﺼﻤ�ﻢ � ی
ً
ﺗﻔﺎوت زﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ او� اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدە ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .و�
ِ
گ
گ
�
بﺎﻫﻢ زﻧﺪ� ﮐﻨ�ﻢ؛ دوﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد�ﻢ ﮐﻪ بﺎﻫﻢ بﺨﻮاﻫ�ﻢ زﻧﺪ�
�
ن
ﻃﻮﻻی ﻗﺮار ﺑﻮد در �ﮏ ﻣﺤ�ﻂ �ﺴ�ﺎر
ﮐﻨ�ﻢ؛ ﺳﻮﻣﺎ ﻣﺎ بﻪ ﻣﺪت �ﺴ�ﺎر
گ
گ
گ
زﻧﺪ� ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ت
ش
ﺧﺎﻧﻮاد� ﻫﻢ ی ن
ﭼﻨن ﺗﺠ��ﻪ ای
ﺣی در زﻧﺪ�
ﻓ�دەای
گ
ً .
ﻣﺜ� ت
ﺣی زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﺑ�ﺴﺖ و ﭼهﺎر ﺳﺎﻋﺖ بﺎ ﻫﻢ زﻧﺪ�
ﻧ�ﺴﺖ
ﻧ� ﮐﻨﻨﺪ .اﻣکﺎن دارد �ﮏ �ﺎ دو ﻧﻔﺮ یﺑ�ون کﺎر ﮐﻨﻨﺪ �� ،داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
١٥٣

در�ﺎرەی اﻋﺪام

اﺳﺖ ،بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل �� درس � ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ]ﻣﺸﺨ�[ را بﺎﻫﻢ
ف
ﻫﺴتﻨﺪ .و ا�ﺮ ﺗﺎزە اﺧﺘﻼ� ﭘ�ﺶ ﺑ�ﺎ�ﺪ �ﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ از دﺳﺖ ﻫﻢ
بﮕﻮﻣﮕﻮی بﺎﺷﺪ � �� ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود یﺑ�ون و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ و ﻗهﻮە �ﺎ ﭼﺎی
و
ی
گ
بﺨﻮرد .و� ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮد�ﻢ بﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ بﺎ ﻫﻢ زﻧﺪ� ﮐﻨ�ﻢ ،ﻧ� ﺷﺪ از
ف
اﺧﺘﻼ� ﭘ�ﺶ � آﻣﺪ ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در زﻧﺪان ﮐﻪ
زﻧﺪان یﺑ�ون ﺑﺮو�ﻢ ،ا�ﺮ
ﻣﺤ�ﻂ ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺑﻮد ﭘ�ﺶ �آﻣﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﺧ�� بﺎﻻﺗﺮ �رﻓﺖ ـ بﻪ
ً
ﻫﺮ ﺣﺎل بﺎ�ﺪ ﺗﺤﻤﻞ � ﮐﺮد�ﻢ .اﺻ� اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮو�ﻢ یﺑ�ون و
ﻗﺪم ﺑﺰﻧ�ﻢ و راە ﺑﺮو�ﻢ.
بﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ،بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آدم ﻫﺎ ﺧ�� ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را �ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
�
ﻣﻦ در زﻧﺪان ،دورە ی ن
زﻣﺎی ﺧ�� ز�ﺎدی )ﺗﻘ��بﺎ ﭼهﺎر ﺳﺎل و ﻧ�ﻢ از
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل( را ﻏﺬا پﺨﺶ � ﮐﺮدم؛ ن
�ﻌی ﻏﺬای زﻧﺪان را ﮐﻪ �آوردﻧﺪ بﻪ
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎن ،ﻣﻦ د�ﮓ ﻏﺬا را روی گﺎری � ﮔﺬاﺷﺘﻢ و پﺨﺶ � ﮐﺮدم.
ت
دﻟﭽﺴی ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوی ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧ�� ﺗﻨ�ع
ﻏﺬاﻫﺎ ﻫﻢ ﻏﺬاﻫﺎی
ب
و ﺧﻮد ﻏﺬا ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰە ﻧﺒﻮد بﻪ ﻃﻮر ک�؛ ﺧﻮﺷﻤﺰە ﮐﻪ ﭘ�ﺸﮑﺶ،
بﺪﻣﺰە ﺑﻮد! ﮐﺜ�ﻒ ﺑﻮد و ﺧ�� ی ف
ﭼ�ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ � ﺷﺪ داﺧﻞ ﻏﺬا ﭘ�ﺪا
ﮐﺮد.
م.ر : .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ا�ﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻨﺠکﺎو بﺎﺷ�ﺪ ،اﻵن دار�ﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن
� ﭘﺮﺳ�ﺪ داﺧﻞ ﻏﺬاﻫﺎ ﭼﻪ ﭘ�ﺪا � ﺷﺪ؟
ﻧﺎ�ﻠﻮن ﻫﺎی ن
ﮔﻮی ﺑﺮﻧﺞ ،ﻋﻘﺮب ﻣﺮدە� ...ﺸﻪ و ﻣﮕﺲ و ﺳﻮﺳﮏ و
�
اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ.
م.ر : .بﮕﺬر�ﻢ…
ﺟﺎﻟبﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ذاﺋﻘﻪ ی اﻓﺮاد را آﻧﻘﺪر � ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ �
ﺗﻪد�ﮓ � ﺧﻮاﻫﺪ � ،ﺗﻪ د�ﮓ ﻧ�ﺧﻮاﻫﺪ؛ � ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻔﺘﻪ دوﺳﺖ
ً
دارد � ،ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺮم ﺗﺮ دوﺳﺖ دارد �ﺎ ﻣﺜ� � ﺗﻪد�ﮓ آﻏﺸﺘﻪ بﻪ ﺳ��ﺎ
دوﺳﺖ دارد.
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ت
دوﺳی ﺧ�� ﺻﻤ�� و
م.ر : .ﻣﻦ �داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن دوران
ن
ﻮی ﮐﻪ
ﻧﺰد�� بﺎ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮادی ﭘ�ﺪا ﮐﺮدی � .ﺗﻮای ﺑﺮا�ﻢ بﮕ ی
آﺷﻨﺎی ﺗﺎن از ﮐﺠﺎ ش�وع ﺷﺪ؟ آ�ﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را د�ﺪی و ﺟﺮﻗﻪ ی
ی
ت
دوﺳی ای ﮐﻪ ﺧﻮرد را �ﺎدت � آ�ﺪ؟
ت
ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن را ﻗبﻞ از زﻧﺪان ،بﻪ اﺳﻢ � ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .وﻗی
یﺑ�ون ﺑﻮدم ،ش�ح ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ�ﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮدم .ﻫﻨﻮز �ﺎدم اﺳﺖ
�
آن روزی را ﮐﻪ ﻣﻦ ش�ح ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم .واﻗﻌﺎ
ﺗﺄﺛ� ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺧ�� روز ﺳ�ﺎ� ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ .ﭼﻮن آﻧﻘﺪر روی ﻣﻦ ی
ﺑﻮد و آن ﻓﻀﺎ و آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮا�ﻢ ﺗﺎر�ﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ذﻫﻨﻢ
ﻗﺸﻨﮓ ﺣﮏ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ت
ت
م.ر : .زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮادی در رﻧﺞﻧﺎﻣﻪای از اﯾﻦ اﻋ�اﻓﺎی ﮐﻪ ز�ﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و بﻪ زور از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺻﺤبﺖ �ﮐﻨﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ،از ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ت ن
�ﺴن بﻪ ﺗﺨﺖ و ﺷﻼق زدن بﺪن ﺷﺎن،
ﻟگﺪ و ض��ﻪ بﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳ� ﺷﺎن ،اﺟﺎزە ﻧﺪادن ﺑﺮای ت
اﺳ�اﺣﺖ و
بﺎزﺟﻮی و ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ ﺗﺠﺎوز بﺎ بﻄﺮی ﻧﺎم � ﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﻮاب در دوران
ی
در زﻧﺪان� ،ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر داﺷﺖ رد � ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮ�ف
ف
ﻣﻌﺮ� ﮐﺮد .اﺳﻤﺶ ﺧ�� ﺑﺮا�ﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﮐﺮدم و زاﻧ�ﺎر ﻫﻢ ﺧﻮدش را
ش
ک� ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم� ،ﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ �ح ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ�ﺶ را ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮدم.
ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ از ﻫﻤﺎن اول ﻣﺎ بﺎ ﻫﻢ ﺧ�� دوﺳﺖ و ﺻﻤ�� ﺷﺪ�ﻢ .ﻣﻦ
بﺎ زاﻧ�ﺎر ﻫﻢ ﺳﻦ ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن اول ﻫﻢ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ،ﺟﻔﺖ ﺷﺎن
ﺧ�� بﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ داﺷتﻨﺪ .ﻣﻦ بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮐﺮﻣﺎ�ﺸﺎە ﺑﺰرگ ﺷﺪە
ن �
�
ﺑن ﮐ ﺮدﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪە
ﺑﻮدم و بﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادە ام ﮐ ﺮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و� در ی
گ
ﺑﻮدم و دوﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﻤ�� زﻧﺪ� ام ـ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ـ ﻫﻤ�ﺸﻪ
�
ً
ﻫﺎی را
ﮐ ﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .کﺎﻣ� بﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺤﺪود�ﺖ ی
ﮐﻪ در ﮐﺮﻣﺎ�ﺸﺎە �ﺎ بﻪ ﻃﻮر ک� در ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻟﻤﺲ � ﮐﺮدم
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ف
ﻋﺎﻃ� بﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺰد�ﮏ � ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ
و اﯾﻦ ﺧ�� ﻣﻦ را از ﻟﺤﺎظ
ﻫﻤن ﻃﻮری ﺑﻮد .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل �ﮏ ی �
ین
ﭼ�ﻫﺎی
� ﮐﻨﻢ ﺑﺮای بﻘ�ﻪ ﻫﻢ
�
�
ً
�
ت
ﺷﻮ� ﻫﺎی ﮐ ﺮدی( ﻫﻢ بﻠﺪ ﺑﻮدم و وﻗی � ﮔﻔﺘﻢ بﻪ اﯾﻦ
ﮐ ﺮدی )ﻣﺜ�
ی ن
ﻫﻤن ﺧ�� ��ـ ــﻊ بﺎﻫﻢ
بﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺧ�� ﺑﺮای ﺷﺎن بﺎﻣﺰە ﺑﻮد .ﺑﺮای
دوﺳﺖ ﺷﺪ�ﻢ و ﺟﺰو دوﺳﺖ ﻫﺎی ﺧ�� ﺻﻤ�� و ﻧﺰد�ﮏ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
بﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ �ﮏ ﺳﺎل و ﻧ�ﻢ بﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ وارد زﻧﺪان ﺷﺪم ،ﻓﮑﺮ
� ﮐﻨﻢ ﻫﻢ ت
اﺗﺎ� زاﻧ�ﺎر آزاد ﺷﺪە و از آن اﺗﺎق رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻟﻘﻤﺎن ﻫﻢ در
�
اﺗﺎق د�ﮕﺮی ﺑﻮد و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و در اﺗﺎق زاﻧ�ﺎر ﺑﻮدم .ﺗﺤﻘ�ﻘﺎ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ
گ
�
آزاد ﺷﺪم در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق بﺎ زاﻧ�ﺎر زﻧﺪ� � ﮐﺮد�ﻢ ـ ﺣﺪودا ﺑﺮای ﺳﻪ
ﻣ� در ﺳﻪ ت
ﺳﺎل و ﻧ�ﻢ .اﺗﺎق ﻣﺎن دو ت
ﻣ� ﺑﻮد ،بﺎ �ﮏ ﺗﺨﺖ ﺳﻪ ﻃبﻘﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃبﻘﻪی بﺎﻻ �ﺧﻮاﺑ�ﺪم و زاﻧ�ﺎر ﻃبﻘﻪی ی ن
پﺎﯾن � ﺧﻮاﺑ�ﺪ.
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد( ﺧ��
زاﻧ�ﺎر بﻪ ﺧﺎﻃﺮ کﻤﺮش )بﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی
ﺑﺮا�ﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﺗﺨﺖ بﺎﻻ �ﺎ وﺳﻂ بﺨﻮابﺪ .در
ی ن
ﻫﻤن اﺗﺎق دو در ﺳﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎ�ﻞ ﻣﺎن ،ﺗﺨﺖ ،ﻗﺎبﻠﻤﻪ� ،ﺸﻘﺎب و ﻟبﺎس
گ
ین
ﻫﺮﭼ�ی ﮐﻪ بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای �ﮏ زﻧﺪ� در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻻزم داﺷت�ﻢ،
و
گ
بﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ بﺎﻫﻢ زﻧﺪ� �ﮐﺮد�ﻢ.
ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮر در
م.ر : .ﭘﺮوﻧﺪە ی زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺪام ﺷﺎن
ﺟ��ﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺮوﻧﺪە ی ﻗﺘ� ﮐﻪ ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
�ﺴﺘﻪ �ﺸﺪ و اﯾﻦ ﻫﺎ را بﺪون آن ﭘﺮوﻧﺪە اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ � .ﺧﻮاﻫﻢ
ت
ﺗﻐﯿ� تای ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪە بﻪ وﺟﻮد
بﺪاﻧﻢ در ﻣﺪی ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدی ،بﺎ ی
ی ن
ﻫﻤﭽﻨن در
� آﻣﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺮﺧﻮرد �ﮐﺮدﻧﺪ و آ�ﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و
ﻣﻮرد اﻣکﺎن اﻋﺪام ﺷﺎن در آﯾﻨﺪە ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺻﺤبﺖ � ﮐﺮدﻧﺪ؟
اول اﯾﻦ را بﮕ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺧ�� ﺳﺆا� ﻧ� ﮐﺮدم از زاﻧ�ﺎر و
ت
ﺳﺨی را �ﺸﺖ �
ﻟﻘﻤﺎن .بﻪ دﻟ�ﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ش�ا�ﻂ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗ��ﻦ
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�
ﺗﺪا� ای ﺑﺮای ﺷﺎن �ﺸﻮد ـ ت
ﺣی ا�ﺮ واﻗﻌﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﺧ�� کﻢ ﺑﻮد .ﻫﺮ
�
ت
ﺗﺤﻮﻻی در ﭘﺮوﻧﺪە رخ � داد ،ﻗﻄﻌﺎ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن
از گﺎ� ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
بﻪ ﻣﻦ � ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺟﺰو داﯾﺮە ی اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪﺷﺎن ﺑﻮدم .و�
ً
ت
اﺗﻔﺎ� � اﻓﺘﺎد ،ﻣﺜ� ﭘﺮوﻧﺪە بﻪ ﺟ��ﺎن
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ �ﮏ
آن ﻣﻮﻗﻊ ی
ً .
� اﻓﺘﺎد ﻣﺜ� �ﺎدم اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪە ﺷﺎن از ﺗهﺮان بﻪ ﺳنﻨﺪج ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺷﺪە
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ض
ﻗﺎ� ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪە ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪارد ن
ﻣﺒی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺮور دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .بﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ا�ﺮ ﺗﺮور ﮐﺮدەاﻧﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺳﻠﺤﻪ را ﺣﺪاﻗﻞ بﺎ�ﺪ روی
ﭘﺮوﻧﺪە بﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪە رﻓﺘﻪ ﺑﻮد بﻪ ﻣ��ﻮان و ی ض
ﭼ�ی بﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
�ﺸﺪە ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﻮر ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ،زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﺳ� � ﮐﺮدﻧﺪ �ﮏ ﻣﻄ بﻠی
ش
ﻣﻨت� ﺷﻮد.
)ﺗﻮﺿ�� در رابﻄﻪ بﺎ ﭘﺮوﻧﺪە ﺷﺎن( ﺑﻨ��ﺴﻨﺪ ﮐﻪ
� �ﺸﺴت�ﻢ و راﺟﻊ بﻪ ادﺑ�ﺎت ت ن
ﻣن ﺷﺎن ﺣﺮف � زد�ﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری
ت
اﺗهﺎﻣﺎی ﮐﻪ بﻪ آن ﻫﺎ وارد ﺷﺪە �ﺎ
ﺑﻨ��ﺴﻨﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ در رابﻄﻪ بﺎ
ّ
روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪە ﺷﺎن ک� ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺧﻮدﺷﺎن �ﺷن�ﺪم .و ا� ،بﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﻪ ت
ﺣی ﺗﻤﺎ�ﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ز�ﺎدی بﮑﻨﻢ از آن ﻫﺎ ،و�
ن
ﺳﻨﮕﯿی ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺎن
اﺣﺴﺎس � ﮐﺮدم ،ﺷﺎ�ﺪ بﻪ دﻟ�ﻞ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،در رابﻄﻪ بﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺤبﺖ
ﻧﮑﻨ�ﻢ ت
ﺑه� بﺎﺷﺪ .ﻫﺮ از گﺎ� ،ت
وﻗی ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در رابﻄﻪ بﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن و اذ�ﺖ و آزاری ﮐﻪ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و ت
اﻋ�اف اﺟبﺎری ای
ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ بﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ بﻌﺪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧ�� ز�ﺎد ﺑﻮد،
ت
وﻗی ﮐﻪ � ﻧﻮﺷت�ﻢ و ﺧﻮدﺷﺎن � ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ �د�ﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﻋﺼی بﻪ ن
ﻣﻌی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ � ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺼی � ﺷﻮﻧﺪ ـ
ب
ب
ت
و ﻏﻢ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻓﺮا �ﮔﺮﻓﺖ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم دوران ﺳﺨی ﮐﻪ
داﺷتﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ت
اﻋ�اف بﮑﻨﻨﺪ بﻪ کﺎری ﮐﻪ ﻧﮑﺮدە
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎ� ﺑﻮد.
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گ
ت
م.ر : .در ﻣﺪی ﮐﻪ بﺎ آن ﻫﺎ زﻧﺪ� � ﮐﺮدی ،آ�ﺎ ﻓﮑﺮ �ﮐﺮدی ﮐﻪ
گ
اﻣ�ﺪ بﻪ زﻧﺪ� دارﻧﺪ و ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣکﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﻐﻮ
ﺷﻮد؟
�
اﺧ�،
بﺎﻻی داﺷتﻨﺪ ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎەﻫﺎی ی
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﺧ�� اﻣ�ﺪ ی
ت
ن
�ﻌی ﻗبﻞ از اﻋﺪام ﺷﺎن .ﭼﻮن روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪە �ﺴ�ﺎر روﻧﺪ ﻣﺜﺒی ﺑﻮد و
ﻫﯿﭻ ی ن
ﭼ�ی در ﭘﺮوﻧﺪە ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎن ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدﺷﺎن ﺧ�ﺎل ﺷﺎن راﺣﺖ ﺑﻮد
و وﮐ�ﻞ ﺷﺎن ﻫﻢ ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮر ﺧ�� اﻋﻼم رﺿﺎ�ﺖ � ﮐﺮد از روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪە
و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ �ﮏ دادگﺎە ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و بﭽﻪ ﻫﺎ بﻪ ﻃﻮر
کﺎﻣﻞ بﺗ�ﺋﻪ و بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ� .ﮏ دﻓﻌﻪ بﺎ اﻋﺪام ﺷﺎن وﺿﻌ�ﺖ
وﺣﺸتﻨﺎ� ﭘ�ﺶ آﻣﺪ.
ف
و� اﻣ�ﺪ بﻪ آزادی ﺧ�� داﺷتﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑبﯿن�ﺪ ،زاﻧ�ﺎر کﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠ�
ً
ین
ﻫﻤن ﻃﻮر .ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺜ� اﻧگﻠ�� � ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮐﻪ � ﮐﺮد� ،ﺎ ﻟﻘﻤﺎن
�
داﺷﺖ اﻧگﻠ�� �ﺎد � ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ بﻌﺪا اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﺪ .زاﻧ�ﺎر ی ف
ﻫﻤن ﻃﻮر،
�
�
ﺷﺪ�ﺪا اﻧگﻠ�� � ﺧﻮاﻧﺪ� .ﮏ کﺎری ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر ﮐﺮد و ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ
� ﮐﺮدم اﯾﻦ کﺎر ﻧ� ﺷﻮد و بﻪ او ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ؛ � ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻪ ﺗﺎر �ﺴﺎزد
ﺟﺎﻟی داﺷﺖ .زاﻧ�ﺎر آﻣﺪ ﭼﻮب ﻫﺎی
در زﻧﺪان! و ﺧ�� داﺳﺘﺎن
ب
�
ﭼﻮی ﻣﯿﻮە ـ ﮐﻪ ﺻﺎف ﻫﺴتﻨﺪ ـ را ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮔﺬاﺷﺖ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ب
داﺧﻞ آب و بﺎ ﻧﺦ �ﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ �ﮏ زاو�ﻪ ای ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻨﺪ .بﻌﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ
را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ کﺎﺳﻪ ی ﺳﻪ ﺗﺎر ﺷﺪ .زاﻧ�ﺎر آﻧﺠﺎ �ﮏ
ﭼﺴﺐ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎ را بﻪ ﻫﻢ ﭼﺴبﺎﻧﺪ و ﺳﻤبﺎدە داﺷﺖ )کﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ
�
دﺳ تی اﻧﺠﺎم � داد( و بﺎ ﺳﻤبﺎدە اﯾﻦ کﺎﺳﻪ را دﻗ�ﻘﺎ درآورد .ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ
ﭼﻮی ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ی ﺳﻪ ﺗﺎرش از داﺧﻞ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻮب
�ﮏ ب
ف
ت
ﺻﺎ� ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﻪی ﺳﻪ ﺗﺎرش ﺑﻮد� .ﮏ دﺳﺘﻪی ی ﺑﻮد و زاﻧ�ﺎر
�
اﯾﻦ را آوردە ﺑﻮد و از وﺳﻂ ﺑ��ﺪە ﺑﻮد و ﺳﻤبﺎدە زدە ﺑﻮد و دﻗ�ﻘﺎ ﻣﺜﻞ
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دﺳﺘﻪی ﺳﻪ ﺗﺎر ﺷﺪە ﺑﻮد .اﯾﻦ را دو�ﺎرە بﻪ کﺎﺳﻪ و ﺻﻔﺤﻪی ﺳﻪ ﺗﺎر
ﭼﺴﺐ زدە ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم بﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ د�ﮕﺮش را زاﻧ�ﺎر ﺧﻮدش
ش�وع ﮐﺮدە ﺑﻮد بﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن� .ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ�ﻢ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺗﺎر ـ ﮐﻪ
بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل بﺨﺶ ﻣه� از ﺳﻪ ﺗﺎر اﺳﺖ ـ را ﻧ� ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ ﺧﻮدﻣﺎن
درﺳﺖ ﮐﻨ�ﻢ و بﺎ�ﺪ از یﺑ�ون �آورد�ﻢ .و� ،در ی ن
ﻋن ﺣﺎل،
آوردن ﺳ�ﻢ بﻪ داﺧﻞ کﺎر ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ اﯾﻦ را ﺑﺮای ی ن
اوﻟن
ی
�
بﺎر اﯾﻨﺠﺎ � ﮔ��ﻢ .ﺧﻮد زاﻧ�ﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن
ت
دﺧ�ش
ﺧﺎﻧﻮادە اش اﯾﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و� �ﮏ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ بﺎ
ت
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺖ ،ﺳ�ﻢ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺗﺎر را ﻣﺜﻞ اﻟﻨﮕﻮ دور دﺳﺖ دﺧ�ش
ت
�ﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ی ن
دﺧ�ش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدە ،اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻫﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ دﺳﺖ
ﺑﻮدە دور دﺳﺖ ﺧﻮدش .بﻌﺪش ﻫﻢ ﺧ�� ﺷﺎ�� ﻧﺪ�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭼهﺎر ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳ�ﻢ ﺳﻪ ﺗﺎر را ﺑ�ﺎورد بﻪ داﺧﻞ .ﺧﻼﺻﻪ زاﻧ�ﺎر
اﯾﻦ ﺳ�ﻢ ﻫﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮد ،روی ﺳﻪ ﺗﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و بﻘ�ﻪی
ﻇ��ﻒ کﺎری ﻫﺎ�ﺶ را ﻫﻢ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧ�� اﺻﻄﻼﺣﺎ�ﺶ
را بﻠﺪ ﻧ�ﺴﺘﻢ .و� اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎر درﺳﺖ ﺷﺪ� .ﮏ ﻧﻔﺮی آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﻪ ﺗﺎر بﻠﺪ ﺑﻮد و بﻪ زاﻧ�ﺎر ﺳﻪ ﺗﺎر �ﺎد داد ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر ﭼﻄﻮری ﺳﻪ ﺗﺎر
ت
ﺳﺨی ﮐﺸ�ﺪ�ﻢ
ﺑﺰﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺳﻪ ﺗﺎر �ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎر
بﮕ��ﻢ ـ دو ﺳﻪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر
ﺗﺎ ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ اﺟﺎزە ی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ی
ﺑﺘﻮاﻧﺪ بﺑ�د داﺧﻞ زﻧﺪان .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎە ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ ﺗﺎ ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ اﺟﺎزەی
بﮕ��ﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ،در ﻧهﺎ�ﺖ ﺳﻪ ﺗﺎر �ﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ی
� ﺑیﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎر زد .اﯾﻦ ﮐﻪ �ﮏ ﺟﻮان ز�ﺮ ﺣکﻢ اﻋﺪام اﺳﺖ ،ﺷﺎ�ﺪ
ﺧ�� ﻫﺎ�ﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣ�ﺪی ﻧﺪارد بﻪ آﯾﻨﺪە؛ و� ﭼﻘﺪر
ﺧﻼق ﺑﻮد ،ﭼﻘﺪر آراﻣﺶ ذﻫﻦ و روان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮا�ﺴﺖ اﯾﻦ را
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ز�بﺎ ش�وع ﮐﺮد بﻪ ﺳﻪ ﺗﺎر زدن .ن
�ﻌی ﺳﻪ ﺗﺎر زدن را
�ﺎد ﮔﺮﻓﺖ بﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و آﻧﻘﺪر ﺧﻮب بﻠﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺳﻪ ﺗﺎر ﺑﺰﻧﺪ.
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م.ر : .ﭼﻨﺪﯾﻦ و�ﺪﺋﻮ از ﺳﺎز زدن زاﻧ�ﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در �� از
ﺗﺎر دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮدش را � زﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ،زاﻧ�ﺎر ﺗﻨهﺎ �ﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻪ �
ن
و�ﺪﺋﻮی بﻌﺪی ﮐﻪ رو�ﺶ کﻠ�ﮏ � ﮐﻨﻢ ،زاﻧ�ﺎر را در یﺑن ﮔﺮو� از
زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺸﺎن �دﻫﺪ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻣ�غ ﺳﺤﺮ � ﺧﻮاﻧﻨﺪ و � زﻧﻨﺪ.
�ﺎدم اﺳﺖ �� از دو ﺳﻪ ﺗﺎری ﮐﻪ داﺷﺖ را در بﺎزر� ای ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ
ﺷﺪە ﺑﻮد�� ،ﺎزﻫﺎی زﻧﺪان ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧ��
دردﻧﺎ� ﺑﻮد ﺑﺮای زاﻧ�ﺎر .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤ�ﺸﻪ روﺣ�ﻪی ﺧ�� ﺷﺎدی
داﺷﺖ .از ﻫﺮ ﻓﺮدی پﺑ�ﺳ�ﺪ ،ﺧﻨﺪە ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف زاﻧ�ﺎر را �ﺎدش اﺳﺖ
�
ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺧﻨﺪە ﺑﻮد و ﻗهﻘهﻪ � زد و بﻘ�ﻪ را ﺧ�� ﺷﺎد � ﮐﺮد
�
ﺷﻮ� � ﮐﺮد بﺎ آن ﻫﺎ .ﻣﻦ �ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺜﻞ
و
ت
ﺧﺎﻧﻮادە ﺑﻮد�ﻢ و وﻗی ﮐﻪ ﻋ�ﺪ � ﺷﺪ ،بﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ � رﻓﺘ�ﻢ اﺗﺎق ﻫﺎی
ف
ﻋ�ﺪد�ﺪی  .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آن بﺨﺶ زﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ،ﺑﺮای
ت
ن
ﺑﻮد�ﻢ )ﺳﺎﻟﻦ  (۱۲ﻫﻤﻪ ی زﻧﺪای ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻋﻘ�ﺪی ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ
گ
ﻧﺰد�ﮏ � و دو ﺗﺎ اﺗﺎق ﺑﻮد�ﻢ و در ﻫﺮ ت
ف
ﻣﺨﺘﻠ� زﻧﺪ�
اﺗﺎ� اﻓﺮاد
ف
ﻋ�ﺪد�ﺪی .ﺷﺎ�ﺪ �� دو ﻧﻔﺮ
� ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ،بﺎ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن � ،رﻓﺘ�ﻢ
�
از ﻣﺎ ک� ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و� ﺗﻘ��بﺎ � ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗ��ﻦ ﻫﺎی زﻧﺪان ﺑﻮد�ﻢ و � رﻓﺘ�ﻢ بﻪ د�ﺪن ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ .ﺧ��
ف
ﻣﺨﺘﻠ� ﻫﻤ�ﺸﻪ اﻧﺠﺎم � داد�ﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ �ﺸﺎن دﻫﻨﺪەی
کﺎرﻫﺎی
�
ﻫﺎی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
اﻣ�ﺪ بﺎﻻ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن .ﺑﺮای بﭽﻪ ی
بﮕ�ﻧﺪ ،بﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ی ن
ﭼ�ی ﻧﺪاﺷت�ﻢ ﮐﻪ کﺎدو
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳ� � ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻟﺪ ی
بﺑ��ﻢ ،و� از ﻫﺮ ی ف
ﭼ�ی ﮐﻪ ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان �آورد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ً
� ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ بﺨ��ﻢ اﺳﺘﻔﺎدە � ﮐﺮد�ﻢ؛ ﻣﺜ� ﺷﺎ�ﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎە �ﮏ بﺎر
ت
ﺷکﻼی � آوردﻧﺪ )ﺷکﻼت ﺳﺎدەای ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﻤﺰە ﻫﻢ
�ﮏ ﻣﺪل
ﻧﺒﻮد( ،و ﻣﺎ آن را ﻫﺪ�ﻪ � ﮐﺮد�ﻢ؛ بﭽﻪ ﻫﺎ ﺧ�� وﻗﺖ ﻫﺎ دﺳتﺒﻨﺪ
درﺳﺖ � ﮐﺮدﻧﺪ و آن دﺳتﺒﻨﺪﻫﺎ را ﻫﺪ�ﻪ �دادﻧﺪ بﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ.
١٦٠

رﻓﯿﻖ اﻋﺪا�؛ زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی

ً
�ﺎ ﻣﺜ� اﺳﻢ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را روی ﭼﻮب �ﺎ روی اﺳﺘﺨﻮان در� آوردﻧﺪ
و بﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺪ�ﻪ � ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺳتﺒﻨﺪﻫﺎی ﮐﻪ ا�ﻘﺎن � ﮔ��ﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ دارم.
م.ر : .از اﯾﻦ
ی
ف
ف
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪای ﻫﺎی د�ﮕﺮ ،بﻠ�ﻪ اﻓﺮاد زﻧﺪای اﯾﻦ دﺳتﺒﻨﺪﻫﺎ
را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادە ﺷﺎن در ﻣﻨﺎﺳبﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎی ﻣﺎ
بﭽﻪ ﻫﺎ �ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ً
�ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋ�ﺪﻫﺎ �ﺎ ض
بﻌ� از ﻣﻨﺎﺳبﺖ ﻫﺎی د�ﮕﺮ ،ﻣﺜ� ﺑﺮای
ﺷﺐ �ﻠﺪا �ﺎ ض
بﻌ� از ﻣﻨﺎﺳبﺖ ﻫﺎی ﻣ� ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ�ﻢ �ﮏ
ﺷﺎدیای ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ا�ﺠﺎد ﮐﻨ�ﻢ ،ض
بﻌ� ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ بﺎ ﺧﻮد زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن
و ین
ﻫﻤن ﻃﻮر اﻓﺮاد د�ﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی � ﮐﺮد�ﻢ�� .
از ﺧﺎﻃﺮات ﺧ�� ﺧﻮب ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد� :ﺎدم اﺳﺖ بﺎ زاﻧ�ﺎر رﻗﺺ ﮐﺮدی
ﺗﻤ��ﻦ � ﮐﺮد�ﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ�ﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺟﺮا ﮐﻨ�ﻢ .ﺟﺎﻟبﺶ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ رﻗﺺ ﮐﺮدی بﻠﺪ ﺑﻮدم ،زاﻧ�ﺎر ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد د�ﮕﺮی
رﻗﺺ ﮐﺮدی .و� ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎن رﻗﺺ ﻫﺎی ﮐﺮدی ﮐﻪ آن �� بﻠﺪ ﺑﻮد
را بﻠﺪ ﻧﺒﻮد�ﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧ�� ﺗﻤ��ﻦ � ﮐﺮد�ﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧ�� ﻫﻢ ﺗﻤ��ﻦ
ﻻزم ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ا�ﺮ آدم رﻗﺺ ﮐﺮدی بﻠﺪ بﺎﺷﺪ�� ،ـ ــﻊ � ﺗﻮاﻧﺪ �ﺎد
ﺧﻮی را ﺗﻤ��ﻦ ﮐﺮد�ﻢ و �ﺎد ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ ـ اﻟﺒﺘﻪ رﻗ�
ی
بﮕ�د .و� �ﮏ رﻗﺺ ب
ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر بﻠﺪ ﺑﻮد .آن رﻗﺺ را ﻣﻦ ﻫﻢ �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم
دادم� .ﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ �� دو ﺗﺎ از بﻘ�ﻪ ی رﻗﺺ ﻫﺎی ﮐﺮدی را ﻫﻢ ﻣﻦ
بﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن �ﺎد دادم .ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﻓ�ﻠﻤﺶ وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ د�ﺪم
اﯾﻦ ﻓ�ﻠﻢ پﺨﺶ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ و زاﻧ�ﺎر بﺎ ﻫﻢ � رﻗﺼ�ﺪ�ﻢ.
م.ر : .در اﯾﻦ کﻠ�ﭗ ﮐﻮﺗﺎە ا�ﻘﺎن و زاﻧ�ﺎر ،ﻫﺮ دو بﺎ یﭘ�اﻫﻦ ﺳﻔ�ﺪ و
ﺟﻠ�ﻘﻪ ی �ﮏ ﺷکﻞ دﺳﺖ در کﻤﺮ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ
� رﻗﺼﻨﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ زﻧ ن
ﺪای ﻫﺎی د�ﮕﺮ بﺎ ﺷﺎدی ﺑﺮا�ﺸﺎن ﮐﻒ
� زﻧﻨﺪ.
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ت
ﺑ�ﺸ� ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ زاﻧ�ﺎر ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ بﺎ
ﺑبﺨﺸ�ﺪ ﮐﻪ
زاﻧ�ﺎر ﻫﻢ اﺗﺎق ﺑﻮدم؛ در ﺣﺎ� ﮐﻪ بﺎ ﻟﻘﻤﺎن ﻫﻢ ﺧ�� ﻧﺰد�ﮏ ﺑﻮد�ﻢ.
ً
ن
�ﻌی در اﺗﺎق ﻫﺎی ﻫﻢ ﺧ�� ز�ﺎد ﺑﻮد�ﻢ .ﻓﺮدی ﮐﻪ زﻧﺪان � رود ،اﺻﻮ�
گ
زﻧﺪ� اش از ض
ض
بﻌ�
بﻌ� از ﺗﺠ��ﻪ ﻫﺎ را بﻪ ﻃﻮر ک� از دﺳﺖ � دﻫﺪ و
ً
از ﺗﺠ��ﻪ ﻫﺎ �ﮏ دﻓﻌﻪ دﭼﺎر ﺧﻸ � ﺷﻮد .ﻣﺜ� اﻣکﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺮدی
ً
ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل �ﮏ ﻣﯿﻮە ی ﺧﺎ� را ﻧﺨﻮرد� ،ﺎ ﻣﺜ� �ﮏ ﮐﻮدک
ً
را بﻐﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ را ﻣﺎ در زﻧﺪان داﺷت�ﻢ ،بﺎرﻫﺎ و بﺎرﻫﺎ .ﻣﺜ�
�ﺎدم اﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟ�ﺎن �ﺴ�ﺎر ز�ﺎدی زﻧﺪان ﺑﻮد .در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓ�ﺴﺒﻮک �ﺎ ﺟﺎی د�ﮕﺮی ت
ﻓ�ﻠ� ﺷﺪە و اﯾﻦ ﻃﺮف
ً
ﻣﺜ� ﻓ�ﺴﺒﻮک ت
اﯾﻦ ت
ﻓ�ﻠ� ﺷﺪە .ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺗﯿ� را در روزﻧﺎﻣﻪ د�ﺪ ﮐﻪ
ً
ً
اﺻ� ﻫﯿﭻ در� از ت
اﯾﻨ�ﻧﺖ
ﻣﺜ� ﻧﺰد�ﮏ پﺎﻧﺰدە ﺳﺎل در زﻧﺪان اﺳﺖ،
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ بﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓ�ﺴﺒﻮک ﭼ�ﺴﺖ و ت
ﻓ�ﻠ� ﺷﺪن ﭼ�ﺴﺖ.
ً
�ﺎ ﺧ�� از ﻣﯿﻮە ﻫﺎی ﮐﻪ ت
ﺣی اﻣکﺎن دارد ﻣﺜ� پﺎﻧﺰدە ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ
ی
در اﯾﺮان ﻧﺒﻮدە ،و� اﻵن آﻣﺪە و آدم ﻫﺎ راﺟﻊ ﺑهﺶ ﺻبﺤﺖ � ﮐﺮدﻧﺪ.
�
ً
ﻣﺜ� آدم ﻫﺎ یﺑ�ون �د�ﺪﻧﺪ .ض
بﻌ� ﻫﺎ واﻗﻌﺎ از �ﮏ
ﻫﺎی ﮐﻪ
�ﺎ ��ﺎل ی
ن
زﻣﺎی رابﻄﻪ ﺷﺎن بﺎ دﻧ�ﺎی یﺑ�ون ﻗﻄﻊ ﺷﺪە ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ،
ﺧﺎﻧﻮادە ی زاﻧ�ﺎر اﯾﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺪاﺷﺖ.
و� �� دو ﺗﺎ ﻋﻤﻪ داﺷﺖ و ض
بﻌ� ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ � ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ
ﻣﻼﻗﺎ�ﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ت
ﻣﺪی � ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺑ�ﺎ�ﺪ بﻪ
د�ﺪن زاﻧ�ﺎر .ﻋﻤﻪ ی زاﻧ�ﺎر �ﮏ بﭽﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺖ و ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ
بﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎی �ﺴ�ﺎر ز�ﺎدی ،زاﻧ�ﺎر ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮود و اﯾﻦ ﮐﻮدک
را بﻐﻞ ﮐﻨﺪ .زاﻧ�ﺎر بﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت آﻣﺪە ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎق �ﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد� .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزە بﺪە ،ﻓﻘﻂ �ﺧﻮاﻫﻢ بﻪ
ق
ﻋﻤ��
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ بﭽﻪ را بﻐﻞ ﮐﺮدم «.اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ ی
ﮐﻪ داﺷﺖ ،آﻧﻘﺪر ﺑﺮا�ﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ بﺎ ﺻﺤبﺖ
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د�ﮕﺮی ،ﻣﻮﺿ�ع د�ﮕﺮی ﻣﻄ�ح ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎی ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺰد�ﮏ اﺳﺖ بﻪ آن اﺗﻔﺎق ،آن
دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ی
ف
ﺗﺠ��ﻪ را در ذﻫنﺶ بﺎزآﻓ��ی و ﺗﺪا� ﮐﻨﺪ� .ﺎدم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد �ﺴ�ﺎر
ک� ﻋﮑﺲ از ﻓﺎﻣ�ﻞ ﻫﺎ�ﺶ بﻪ وﺳ�ﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ای بﻪ دﺳتﺶ رﺳ�ﺪ .اﯾﻦ
�
ت
ﺟﺎی
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را داﺋﻤﺎ ﻣﺮور � ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﻼﻗﺎی ک� ﻫﻢ داﺷﺖ ،ﺗﻨهﺎ ی
�
ﺑﻮد ﮐﻪ � ﺗﻮا�ﺴﺖ ﻓﺎﻣ�ﻞ ﻫﺎی ﻧﺰد�ﮏ �ﺎ دورش را ﺑبﯿﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
بﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ� را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادە بﻪ دﻧ�ﺎ آﻣﺪە ﺑﻮدﻧﺪ� ،ﺎ ﺧﻮاﻫﺮ
�
ﺗﻘ��بﺎ از ت
وﻗی ﮐﻪ ﺧ�� ﮐﻮدک
ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪە ﺑﻮد و
ﺑﻮد ،زاﻧ�ﺎر د�ﮕﺮ او را ﻧﺪ�ﺪە ﺑﻮد و ﺗﺠ��ﻪ ی ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺮش را
ﺷ��ﻦ ﺑﻮد در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮا�ﺶ ی
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را � د�ﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮا�ﺶ ﺗﺪا� ﺗﺠ��ﻪی ﺗﻠﺦ ﺳﺎﻟ�ﺎن دراز ﺑﻮد.
�
واﻗﻌﺎ دوران ﺧﺎﻃﺮە ی ن
اﻧﮕ�ی ﺑﻮد و ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺷﺎدی بﭽﻪ ﻫﺎ در
ﺑﺮای ﻣﻦ
ذﻫﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن بﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﭼﻘﺪر ﻫﻤ�ﺸﻪ ﻫﻢ ﺷﺎد
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ بﻘ�ﻪ را ﺷﺎد � ﮐﺮدﻧﺪ ،کﻤﮏ � ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺧ�� ﻋﺠ�ﺐ
گ
ً
ﻣﺜ� ا�ﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﻣ�ﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ث
ﺑﻮد.
بﺎ� بﻪ زﻧﺪ�� ،ﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ
بﺎ�ﺪ ﺑﺮو�ﺪ درس بﺨﻮاﻧ�ﺪ �ﺎ ز�ﺎن اﻧگﻠ�� بﺨﻮاﻧ�ﺪ �ﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ بﺨﻮاﻫ�ﺪ
بﻪ بﻘ�ﻪ کﻤﮏ ﮐﻨ�ﺪ .و� ﺧ�� ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﯾﻦ روﻧﺪی ﮐﻪ بﭽﻪ ﻫﺎ
گ
داﺷتﻨﺪ و �ﺸﺎن � داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻣ�ﺪ بﻪ زﻧﺪ� داﺷتﻨﺪ.
ف
م.ر : .در ﻣﻮرد ت
ﺗﻠ����ﻮی زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻫﻢ ت
ﮔﻔی ﮐﻪ
اﻋ�اﻓﺎت
ﭼﻄﻮر ﺗﺤﺖ آن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸتﻨﺎ� از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد.
�
و اﯾﻦ �� از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻ� ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣکﻢ ﻣﺤﺎر�ﻪ بﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮرد ،بﻌﺪا
ﻫﻢ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ � .داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ در زﻧﺪان ﺧ�� ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ت
ت
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺑﻮدی ﮐﻪ اﻋ�اف ی
بﮕ�ﻧﺪ و ﺧﻮدت ﮔﻔی ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی
ﺷﺪە ﺑﻮد � .ض
ﺗﻮای اﯾﻦ را ﺑﺮا�ﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ بﺪ� ﭼﻪ � ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد
ض
ﺣﺎ� � ﺷﻮد بﻪ کﺎری ﮐﻪ ﻧﮑﺮدە ،ت
ض
اﻋ�اف ﮐﻨﺪ.
زﻧﺪای
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ت
ﺻﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ کﻞ دوران
زاﻧ�ﺎر ﻧﺰد�ﮏ �ﮏ ﺳﺎل اﻧﻔﺮادی ﺑﻮد .در
بﺎزداﺷﺘﻢ ﻫﻔﺘﺎد و دو روز ﺑﻮد! و ض
بﻌ� اوﻗﺎت ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ً
ﻣﺜ� ا�ﺮ ﻗﺮار بﺎﺷﺪ ﺷﺶ ﻣﺎە اﻧﻔﺮادی بﺎﺷﻢ �ﺎ ت
ﺣی
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ،
�
ت
ﺑ�ﺸ� .ﻣﻦ �ﻓﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ض
ﺣﺎ� بﺎﺷﻢ از اﯾﻦ ش�ا�ﻂ ﺑ�ﺎ�ﻢ یﺑ�ون،
ین
ﺗﻮﻫن �ﮐﻨﻨﺪ � ،زﻧﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦﻗﺪر ﺗهﺪ�ﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر
�
�
� ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪر دروغ � ﮔ��ﻨﺪ ...ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ �ﻓﺎ و �ﻓﺎ آدم از
اﯾﻦ ش�ا�ﻂ ﺑ�ﺎ�ﺪ یﺑ�ون و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادە اش را بﻐﻞ ﮐﻨﺪ ،بﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ و بﮕ��ﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ �ش آﻣﺪە ،ﺧ�� ﻫﺎ ﺷﺎ�ﺪ ی ف
ﻫﻤن ﻓﮑﺮﻫﺎ را
بﮑﻨﻨﺪ و ت
اﻋ�اف بﮑﻨﻨﺪ .و� ش�ا�ﻂ � ﺗﻮاﻧﺪ ﺧ�� ﺳﺨﺖ ﺗﺮ بﺎﺷﺪ و
تف
داﺷن در اﻧﻔﺮادی
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ � ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ بﺪﺗﺮ بﺎﺷﺪ .ﻧﮕﻪ
ض
ض
ﺣﺎ� بﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺮار از آن
ﻃﻮﻻی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد
� ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻘﺪر
ش
ﻫﺎی
�ا�ﻂ ﻫﺮ کﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .کﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن در ﺻﺤبﺖ ی
�
ً
ﮐﻪ بﻌﺪا ﮐﺮدﻧﺪ � ،ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜ� ﺗهﺪ�ﺪ بﻪ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ �ﺎ
ﺧﺎﻧﻮادە ﺷﺎن بﻪ ﺗﺮور و اذ�ﺖ و آزار ﺗهﺪ�ﺪ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻋ�رﻏﻢ ﺗﻤﺎم
ارﻫﺎی ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن د�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ بﺎﻋﺚ
اذ�ﺖ و آز ی
ش
� ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی در �ا�ﻂ آن ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .و� بﺎرﻫﺎ و بﺎرﻫﺎ
ت
اﺗهﺎﻣﺎی ﮐﻪ ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎن ﺑﻮد را رد ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪەﺷﺎن ﻫﯿﭻ
اﯾﻦ
�
ﻣﺪر� ﻋﻠ�ﻪ ﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و واﻗﻌﺎ ﺧ�� ﺧ�� ﻧﺎبﺎوراﻧﻪ اﻋﺪام
ً
ﺷﺪﻧﺪ؛ در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪە ﺷﺎن کﺎﻣ� روﻧﺪ
ﻣﺜﺒی را دارد � � ﮐﻨﺪ .پﺪر زاﻧ�ﺎر ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ت
ت
کﻤ� از ﺳﻪ ﻣﺎە ﻗبﻞ
از اﻋﺪام زاﻧ�ﺎر در ﻋﺮاق ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧ�� ﺑﺮای زاﻧ�ﺎر ﺳﺨﺖ و
دردﻧﺎ� ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ در زﻧﺪان ﻧﺒﻮدم و آزاد ﺷﺪە ﺑﻮدم،
و� �ﺷن�ﺪم از بﻘ�ﻪ .ﺧﻮد زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،بﺎ وﺟﻮد
ً
اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻ� ﻓﮑﺮ ﻧ� ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑ�ﻔﺘﺪ ،ﺻﺒﺢ ﻫﻔﺪە ﺷه��ﻮر
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺧ� را ﮐﻪ ﺷن�ﺪی ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟
م.ر� : .ﺎدت � آ�ﺪ ب
بﮕ�د .آﺧ��ﻦ ﺗﻤﺎ�
زاﻧ�ﺎر �ﺴ�ﺎر بﻪ ﻧﺪرت �ﺗﻮا�ﺴﺖ از زﻧﺪان ﺗﻤﺎس ی
�
ﮐﻪ بﺎ ﻣﻦ داﺷﺖ ﺗﻘ��بﺎ � ﺷﻮد ﮔﻔﺖ دو روز ﻗبﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام
ن
ﻫﺎی ﻗبﻞ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ اﻧﻔﺮادی ﺑﺮدە ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻮد� .ﻌی ﺳﺎﻋﺖ ی
ﺧﺐ ،ﻧ� دا�ﺴت�ﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ بﻪ اﻧﻔﺮادی ﺑﺮدە ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺟﺎﻟی بﺎ زاﻧ�ﺎر داﺷت�ﻢ ـ ن
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻪ بﺎ ﻫﻢ داﺷت�ﻢ.
�ﻌی آﺧ��ﻦ
ﺧ�� ب
ی
ت
دوﺳی ﻣﺎن و از ﻫﻤﺎن
زاﻧ�ﺎر ش�وع ﮐﺮد بﻪ ﺻﺤبﺖ ﮐﺮدن در رابﻄﻪ بﺎ
ً
اول �ﮏ ﻣﺮور ﺧ�� اﺟﻤﺎ� ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺜ� ﭼﻪ ﺟﻮری ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را د�ﺪ�ﻢ
ً
ت
اﺗﻔﺎﻗﺎی اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭼﻪ ﺟﻮری ﮔﺬﺷﺖ و
در زﻧﺪان ،ﻣﺜ� ﭼﻪ
�
واﻗﻌﺎ �ﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧ�� ﻣﻨﺤ� بﻪ ﻓﺮدی ﺑﻮد .ﺧ�� ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد...
�
ن
ت
ﻃﻮﻻی ﮐﻪ بﺎﻫﻢ ﺑﻮد�ﻢ را ﺗﻘ��بﺎ
وﻗی اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را زد و اﯾﻦ دوران
ً
ﻣﺜ� ت
وﻗی ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم �ﺎ رو�ﻢ
ﻣﺮور ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧ�داﻧﻢ ا�ﺮ
ﻓﺸﺎر ﺑﻮد و ف
ت
ﺣﺮ� زدە بﺎﺷﻢ ﮐﻪ بﺎﻋﺚ دﻟﺨﻮری �ﺎ ﮐﺪوری ﺷﺪە بﺎﺷﺪ،
ف
ﺣﺮ� اﺳﺖ زاﻧ�ﺎر؟ ﻫﻤﻪ
ﻋﺬر � ﺧﻮاﻫﻢ ازت .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻪ
در زﻧﺪان ﺑﻮد�ﻢ و بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل زﻧﺪان بﺎﻻ و ی ن
پﺎﯾن ﺧ�� داﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ
گ
ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮری ﺑﻮدم و بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ بﺎﻫﻢ زﻧﺪ� � ﮐﺮد�ﻢ و بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ن
پﺎﯾﯿی ﮐﻪ زﻧﺪان داﺷﺖ ،ﻃﺒ�� ﺑﻮد .ﺧ�� ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ بﺎﻻ و
ﭼﻨن ﺣﺮ�ف
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ،ت
ﺣی در ﺗﻤﺎم آن ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ بﺎﻫﻢ ﺑﻮد�ﻢ ،ی ن
ی
اوﻟن بﺎر ﺑﻮد .ت
بﻪ ﻫﻢ ﻧﺰد�ﻢ و ﺑﺮای ی ف
وﻗی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺧ��
ﻫﺎی
داﺷﺘﻢ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی
ب
ﻋﺠﯿی ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺣﺮف ی
زد�ﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ بﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدە ﺑﻮد�ﻢ! بﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ،
ن
دوﺳﺘﺎی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد�ﻢ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺧبﺎر کﻢ کﻢ ﺷن�ﺪم و از
ً
ﭘ�ﻐﺎم در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن را اﺣﺘﻤﺎ� ﺑﺮدە اﻧﺪ بﻪ اﻧﻔﺮادی
�
�ﺎ ﺷﺎ�ﺪ ﻫﻢ بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اول واﻗﻌﺎ
ﺧ�� در ﺷﮏ و اﺑهﺎم ﺑﻮد�ﻢ .ت
وﻗی بﺎ ﺑﺮادر زاﻧ�ﺎر از زﻧﺪان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑ�ﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت آﺧﺮ ،ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ�ﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﻀ�ﻪ
ﺧ�� بﺪ و ﺟﺪی اﺳﺖ و بﺪﺗ��ﻦ اﺗﻔﺎق اﻣکﺎن دارد ﺑ�ﻔﺘﺪ .روز بﻌﺪش
گ
�
واﻗﻌﺎ دردﻧﺎ� ﺗ��ﻦ روز زﻧﺪ� ام ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اش داﺷﺘﻢ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم و
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات آن ﺳﺎل ﻫﺎ داﺷﺖ ﻣﺮور � ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم
ً
اﻵن زاﻧ�ﺎر ﭼﻪ اﺣﺴﺎ� دارد .ﻣﺜ� آ�ﺎ دو�ﺎرە اﻧﻔﺮادی ﻫﺴتﻨﺪ؟
ﺗﻨهﺎﺳﺖ؟ ﻟﻘﻤﺎن ﭘ�ﺶ اش ﻫﺴﺖ �ﺎ ﻧﻪ؟ بﻪ ﭼﻪ دارد ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﺪ؟
ً
اﺣﺘﻤﺎ� دارد بﻪ ﺧﺎﻧﻮادە اش ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر از ﺧﻮدم ﺳﺆال
ت
� ﮐﺮدم و آرزو�ﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ � ﺗﻮا�ﺴﺘﻢ ت
ﻟﺤﻈﺎی ﭘ�ﺶ اش
ﺣی ﺑﺮای
بﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ کﻤﮑﺶ ﮐﻨﻢ و بﻪ او بﮕ��ﻢ ﮐﻪ ا�ﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻋﺪام
ﺷﻮد ،ﻗﻮی بﺎﺷﺪ ـ ﻣﺜﻞ ﻫﻤ�ﺸﻪ ﮐﻪ ﻗﻮی ﺑﻮد ـ و بﺎ ﺷهﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮود
�
ﻫﺎی ﮐﻪ داﺷﺖ واﻗﻌﺎ
پﺎی ﭼ��ﻪ ی دار .ﻣﺜﻞ ﻫﻤ�ﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آرﻣﺎن ی
ﻓﺪا�ﺎری ﮐﺮدە ﺑﻮد ،اﯾﻦ را ﻫﻢ آﻧﻄﻮری ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﻗﻮی و ﻣﻘﺘﺪر
بﺎﺷﺪ ـ ﻣﺜﻞ ﻫﻤ�ﺸﻪ .و� ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ �ﺸﺪ بﺎ او ﺻﺤبﺖ
بﮑﻨﻢ… ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺖ �ﺸﺪ و ﺧ�� ﺧ�� دردﻧﺎ� ﺑﻮد .ﻣﻦ �ﺎدم اﺳﺖ
�
روزی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ از زﻧﺪان آزاد � ﺷﺪم ،روز آﺧﺮ زﻧﺪاﻧﻢ ،ﺗﻘ��بﺎ � ﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﺗ��ﻦ روز زﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻮد .ﭼﻮن از ﺗﻌﺪاد ﺧ�� ز�ﺎدی از اﻓﺮاد
ف
ﺧﺪاﺣﺎﻓ� � ﮐﺮدم و ﻧ� دا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ آ�ﺎ
ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺘﻢ
�
اﯾﻦ ﻫﺎ را دو�ﺎرە �ﺑیﻨﻢ �ﺎ ﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن .واﻗﻌﺎ
گ
دردﻧﺎ� ﺗ��ﻦ و ﺳﺨﺖ ﺗ��ﻦ روز زﻧﺪ� ام ﺗﺎ اﻵن ﺑﻮد ـ اﻟﺒﺘﻪ بﻌﺪ از روز
ف
ﺧﺪاﺣﺎﻓ� � ﮐﺮدم بﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ
اﻋﺪام زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن .ﻣﻦ داﺷﺘﻢ
گ
اﻓﺮاد؛ بﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ بﺎﻫﻢ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل زﻧﺪ� ﮐﺮدە ﺑﻮد�ﻢ و بﺎﻫﻢ
ً
ﺷ� ن
�ی ﻧﺪاﺷﺖ� .ﺎدم
آﺷﻨﺎ ﺷﺪە ﺑﻮد�ﻢ .آن آزادی ﺑﺮای ﻣﻦ اﺻ� ﻫﯿﭻ ی
اﺳﺖ ت
وﻗی داﺷﺘﻢ از زﻧﺪان آزاد � ﺷﺪم ،ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦ کﺎﻏﺬبﺎزی و کﺎرﻫﺎی
ﻣﺴ� زﻧﺪان داﺷﺘﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎ�ﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ ،در ﺗﻤﺎم
ی
اﺷﮏ � ر�ﺨﺘﻢ و ﮔ��ﻪ � ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ آﺧ��ﻦ ﻟﺤﻈﻪ بﻐﻞ
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ف
ﺧﺪاﺣﺎﻓ� ﮐﺮدم ،ﺧ��
زاﻧ�ﺎر ،بﻪ ﻋﻨﻮان آﺧ��ﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ بﺎ او
ﺧ�� ز�ﺎد ﮔ��ﻪ ﮐﺮد�ﻢ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴ ی� ﮔ��ﻪ � ﮐﺮدم� .ﺎدم اﺳﺖ ت
وﻗی
آزاد ﺷﺪە ﺑﻮدم ،آدم ﻫﺎ ﺧ�� ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و بﻐﻞ � ﮐﺮدﻧﺪ و از
ت
ض
بﻌ� از
ﺻﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ �ﺎدم اﺳﺖ
ﺧﻮﺷﺤﺎ� ﮔ��ﻪ � ﮐﺮدﻧﺪ ،در
ن
زﻧﺪای ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ بﻐﻞ � ﮐﺮدم ،ﮔ��ﻪ � ﮐﺮدم و � ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﻦ
بﭽﻪ ﻫﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و آﻣﺪم یﺑ�ون« و آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻣﻦ دردﻧﺎ� ﺑﻮد آن
�
روز .ﺗﺎ ﻗبﻞ از روز اﻋﺪام بﭽﻪ ﻫﺎ ،واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺗ��ﻦ روز ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ
ن
زﻧﺪای ﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻫﻢ روز
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران .و � داﻧﻢ ﺑﺮای ﺧ�� از
گ
ف
ﺧﺪاﺣﺎﻓ� زﻧﺪان ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن �ﮏ ﻓﺼ� از زﻧﺪ� ﺗﻤﺎم
ً
ف
ﺧﺪاﺣﺎﻓ� � ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ اﺻ� ﻣﻌﻠﻮم ﻧ�ﺴﺖ
ﻫﺎی
� ﺷﻮد ،بﺎ آدم ی
ﺑﺘﻮاﻧ�ﻢ دو�ﺎرە بﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧ�ﻢ �ﺎ �ﮏ بﺎر د�ﮕﺮ ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را ﺑبﯿن�ﻢ.
�ﺴ�ﺎر روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎ� ﺑﻮد.
م.ر : .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ،ا�ﻘﺎن ﺳﻘﻒ را ﻧگﺎە �ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ
ً
ت
ﻣﺪی بﻌﺪش اﺻ� ﻧ� ﺗﻮاﻧ�ﻢ بﻪ
اﺷﮏ ﻫﺎ�ﻢ را پﺎ� �ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﮕ��ﻤﺎن اداﻣﻪ بﺪﻫ�ﻢ.
� داﻧﻢ ت
ﻣﺪی بﻌﺪ از آزادیات از اﯾﺮان آﻣﺪی ...ﺑبﺨﺸ�ﺪ )ﮔ��ﻪ(
ﮔ�م ﮐﻪ زار زار ﮔ��ﻪ
راﺣﺖ بﺎش! ﻣﻦ اﻵن ﺧ�� ﺟﻠﻮی ﺧﻮدم را � ی
ﻧﮑﻨﻢ .و اﻵن ﺧ�� ﺧ�� ﺧﻮب ﺷﺪم .اﻣکﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ راﺟﻊ بﻪ
�
زاﻧ�ﺎر ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﮔ��ﻪ ﻧﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن واﻗﻌﺎ
بﺎﻻی داﺷتﻨﺪ بﻪ آزادی و بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ بﻪ دوران زﻧﺪان ﺷﺎن
اﻣ�ﺪ ﺧ�� ی
گ
ن
ﻋن ﺣﺎل،
بﻪ ﻋﻨﻮان دوران پﺎ�ﺎن زﻧﺪ� ﺷﺎن ﻧگﺎە ﻧ� ﮐﺮدﻧﺪ .و� در ی
گ
ً
ن
ﻣﺜ� ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ت
ﺟﻮای ﺷﺎن را
ﺑه��ﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪ� ﺷﺎن و از
ت
ت
ﺣ�ی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی
ﺳﺨی و
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﺷﺎ�ﺪ ﺗﻨهﺎ
ً
ﻏ� از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜ� ﺧﺎﻧﻮادە اش را
�ﺴبﺖ بﻪ ﺧﻮدش داﺷﺖ ،بﻪ ی
ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻧﺪ�ﺪە �ﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای زاﻧ�ﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪن
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ت
دﺧ� ﺧ�� ﮐﻮﭼ� ﺑﻮد و از ت
وﻗی بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺮش ،ﮐﻪ
ن
د�ﮕﺮ ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد او را ﺑبﯿﻨﺪ ،ﺷﺎ�ﺪ از دﺳﺖ دادن ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻮای،
ن
ﺳﻨﮕﯿی ﺧﺎ� داﺷﺖ و ﻫﺮ از گﺎ� در ﺻﺤبﺖ ﻫﺎ ﺧﻮدش را �ﺸﺎن
� داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺳ� � ﮐﺮدم کﻤﮏ بﮑﻨﻢ و بﮕ��ﻢ آدم آزاد
ﺟ�ان � ﮐﻨﺪ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﺧ��
� ﺷﻮد و �آ�ﺪ یﺑ�ون و ب
ن
ت
ﺳﺨی ﺑﻮد ،و� بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ آرﻣﺎی آدم بﺎ�ﺪ
ً
اﺻ� ی �
ﭼ� ﺳﺎدە ای ﻧ�ﺴﺖ .ا�ﺮ آدم
ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی ﺧ�� ز�ﺎدی بﺪﻫﺪ و
ﻣﻌﻨﺎی بﺪﻫﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺪا�ﺎری در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑبﯿن�ﺪ و
ی
بﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از آن ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ً
ت
ﻋﻤ�� ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ بﻪ
زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن اﺻ� اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧگﺎە
ﻫﺎی ﮐﻪ � ﮔﺬﺷﺖ ،و� بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ از گﺎ� ﮐﻪ آدم بﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎل ی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮدش ﻧگﺎە واﻗﻊ ﮔﺮا�ﺎﻧﻪ ﻫﻢ �ﮐﺮد ،آن ﺳﺎل ﻫﺎ � ﺗﻮا�ﺴﺖ
گ
ﺧ�� ﭼﺎﻟﺶﺑﺮ ی ن
اﻧﮕ� بﺎﺷﺪ .و� بﻪ ﻃﻮر ک� ،ﻧگﺎە ﺷﺎن بﻪ زﻧﺪ� ﺧ��
ت
کﺎرﻫﺎی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﺜﺒی ﺑﻮد .ﭼﻪ ز�ﺴﺖ ﺷﺎن داﺧﻞ زﻧﺪان ،ﭼﻪ
ﻧگﺎە
ی
� دادﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ �ﺸﺎن � داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻣ�ﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣ�ﺪواری در ﻫﻤﺎن ﭼهﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
آﺧﺮ ـ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧ�� آرزو � ﮐﻨﻢ ای کﺎش � ﺗﻮا�ﺴﺘﻢ بﺎ بﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺤبﺖ
بﮑﻨﻢ ـ ﺧ�� بﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸ�ﺪە ﺷﺪە ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،بﺎور
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ بﺎ آن ﻫﺎ
ﻧ�گ ﮐﺮد ﮐﻪ بﭽﻪ ﻫﺎ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .و� در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ی
زﻧﺪ� � ﮐﺮد�ﻢ ،اﺣﺴﺎس �ﮐﻨﻢ بﻪﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﻣ�ﺪواری و ﺗﻼش،
ﻣﻦ ی ن
ﭼ� د�ﮕﺮی ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻢ ﺑبﯿﻨﻢ .بﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺧ�� ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم .ﭼﻮن ی ن
اوﻟن بﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ
�
را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ...اﻟﺒﺘﻪ زاﻧ�ﺎر واﻗﻌﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻤ��ﺗ��ﻦ دوﺳﺖ دوران
گ
زﻧﺪان ﻣﻦ ،و ت
ﺣی � ﺷﻮد ﮔﻔﺖ دوران زﻧﺪ� ﻣﻦ ،بﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از
�
ت
ﺳﺨی
دﺳﺖ رﻓﺖ ،ﻣﻦ داﺋﻤﺎ بﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺠ��ﻪ ی
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ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ �ﺷن�ﺪم ﮐﻪ �ﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ً
ﺧﺎﻧﻮادە ﺷﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و � دا�ﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺜ� پﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ،
ﺑﺮادر �ﺎ ت
ﺣی ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮد .و� ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در� از ﻋﻤﻖ
رﻧ� ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ
�
�
داﺋﻤﺎ � ﮐﺮدم �ﺴبﺖ بﻪ آن ﭼهﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را بﺎ ﺧﻮدم دارم و �ﮔ��ﻢ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر ﭼﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﺮد؛ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
�
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ زاﻧ�ﺎر و ﻟﻘﻤﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻦ ا�� ﺧﻮاب ی
� د�ﺪم ،ﻫﻤﻪ ی ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﺑﻮد؛ ن
�ﻌی
آن روز آﺧﺮ ﻣﻦ بﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻮدم و ﺻﺤبﺖ � ﮐﺮد�ﻢ .ﻣﻦ �ﺴبﺖ بﻪ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻋ��ﺰ ﺧﺎﻧﻮادە ﺷﺎن �ﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را از دﺳﺖ
دادە ﺑﻮدﻧﺪ و بﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧ�� ز�ﺎد اﺣﺴﺎس
�
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ی ف
ﻫﻤن وﺿﻌ�ﺖ را
ﻧﺰد�� � ﮐﺮدم و اﺗﻔﺎﻗﺎ بﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از
داﺷتﻨﺪ و � ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻢ رﻧﺞ ﺧﻮدم را بﺎ آن ﻫﺎ ﻃ�ح
ﮐﺮدم و ﻫﻢ ﻫﻤﺪردی ﮐﺮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺪردی ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ
ﺳﺨﺖ را ﭼﻄﻮر ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ بﮑﻨﻨﺪ؟ بﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ تای ﮐﻪ در ذﻫﻦ
ﺗﺪا� � ﺷﻮد �ﺎ ت
ﺣی بﺎ ﺧﺎﻃﺮ تای ﮐﻪ ﻧﺪاﺷتﻨﺪ ،و� ذﻫﻦ ﺧﻮدش از
آن آﺧ��ﻦ ﻟﺤﻈﺎت � ﺳﺎزد ،ﭼﻪ کﺎر � ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﺧ�� ﺗﺠ��ﻪ ی ﺳ ت
ﺨی
ﺑﻮد و ﻫﺮ بﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ � ﺷﻨﻮم �ﮏ ﻧﻔﺮ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮار دارد ،دو�ﺎرە
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﮑﺮار � ﺷﻮد ﮐﻪ �ﮏ
ﻧﻔﺮ دو�ﺎرە در اﻧﻔﺮادی ﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادە اش ﭼﻪ اﺣﺴﺎ� دارﻧﺪ؟
ﻓﮑﺮﻫﺎی در ذﻫنﺶ
دوﺳﺘﺎن اش ﭼﻪ اﺣﺴﺎ� دارﻧﺪ؟ ﺧﻮدش ﭼﻪ
ی
ﻫﺴﺖ و بﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﺪ؟ و دو�ﺎرە ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺪا�
�
� ﺷﻮد .و واﻗﻌﺎ اﻣ�ﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در اﯾﺮان روزی را داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﻢ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘ�ﺪە �ﺎ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺳ�ﺎ�اش اﻋﺪام
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ف
زﻧﺪای ﻫﻢ �ﺸﻮد .ﻓﮑﺮ � ﮐﻨﻢ ﺷﺎ�ﺪ اﯾﻦ ت
ﺑه��ﻦ ﻣﺪ� بﺎﺷﺪ
�ﺸﻮد ،ﮐﻪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣبﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨ�ﻢ ،بﺎ ی ن
آرزوی.
ﭼﻨن
ی
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راﺑﺮت م .ﺑﻮم
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻫﺎﻣﻮن ﻧ�ﺸﺎﺑﻮری

ﺷﮕﻔی اﺳﺖ ﮐﻪ کﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ بﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭼ ن
ت
ﻨﺪای
ﺟﺎی
ف
ف
ﺗﺄﺛ� ﺷﮕﺮ�
ﭼﻨن ی
در�ﺎرەی ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣبﺎﺣﺚ ی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺛﺎر او اﻟهﺎمبﺨﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻈ�ﻢ ﻣﺘﻮن ﺟﺮمﺷﻨﺎ�
ت
ﮐﺴ�ﺴی )اﻧﺘﻘﺎدی �ﺎ راد�کﺎل( ﺑﻮدە اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،کﻤﺒﻮد
ﻣﺎر
ً
ت
ت
ﻫﺎی در�ﺎرەی اﻋﺪام در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺟﺮمﺷﻨﺎﺧی ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴی کﺎﻣ�
ﺗﺤﻠ�ﻞ ی
ﻣﺸهﻮد اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﺪام
ﺧﻮا�ﺶ از آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ �ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻓهﻢ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﻣﻔﺼﻞﺗ��ﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ در�ﺎرەی اﻋﺪام را در ﻣﻘﺎﻟﻪای در New York
 ،Daily Tributeبﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۸ﻓﻮر�ﻪی � ،۱۸۵۳ﺗﻮان �ﺎﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﻫﺎی از ﻣﻮاردی را ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،او ﻧﻤﻮﻧﻪ ی
�
آﻣ�ی داﺷﺘﻪ
ﺗﺄﺛ� ﺿﺪبﺎزدارﻧﺪە �ﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی
ﮐﻪ �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ی
ین
اﺳﺖ؛ بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،اﻋﺪام ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨن بﺎ ذﮐﺮ
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گ
�
ش
ﺧﻮدﮐ� »ارﺗبﺎط ﺗﻨگﺎﺗﻨ� بﺎ اﻋﺪام
ﺑﺮ� دادەﻫﺎ �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ و
یض
ﺗﺄﺛ� ﺿﺪبﺎزدارﻧﺪەی
ﻣﺠﺮﻣﺎن دارد «.ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﺨﺴﺘن ﮐ� ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ی
ن
ش
ن
ﻧﺨﺴﺘن ﮐﺴﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ بﺎرە ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨت�
اﻋﺪام ﺷﺪ اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ی
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ت
ین
ﺑﻨﺠﺎﻣن راش ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑن�ﺎﻧﮕﺬار ﺟﻨبﺶ اﻟﻐﺎی
دﮐ�
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در آﻣ��کﺎ ت
ﺗﻠ� �ﺷﻮد ،در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ بﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎرە
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳبﺐ اﻓﺰا�ﺶ ﺟﻨﺎ�ﺖ ﺷﻮد.
ﺗﺄﺛ� بﺎزدارﻧﺪەی ﻣﺠﺎزات �ﻧ��ﺴﺪ» :از زﻣﺎن ﻗﺎﺑ�ﻞ،
ﻣﺎرﮐﺲ در رابﻄﻪ بﺎ ی
ت
ﻣﺠﺎزات بﺎﻋﺚ ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪن �ﺎ ﺑه� ﺷﺪن ﮐ� �ﺸﺪە اﺳﺖ «.ﻣﺎرﮐﺲ
ین
ﺗﺄﺛ� بﺎزدارﻧﺪەی اﻋﺪام را ز�ﺮ ﺳﺆال �ﺑﺮد اﻣﺎ از
ﻧﺨﺴﺘن ﮐ� ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ی
ن
ین
ﮐﺴﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ بﺎرە اﺑﺮاز ﺗﺮد�ﺪ �ﮐﺮد .ﻧﻈﺮات او بﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﯾ�ﺪ
ﻧﺨﺴﺘن
ﺷﺪ .ﺟﺎن اﺳتﯿﻮ�ﺲ ،ض
ﻗﺎ� دﯾﻮان ﻋﺎ� ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪەی آﻣ��کﺎ ،در رابﻄﻪ
بﺎ ﭘﺮوﻧﺪەی ِﺑ ی �� ﻋﻠ�ﻪ ر�ﺲ ) (۲۰۰۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :بﻪ رﻏﻢ  ۳۰ﺳﺎل
ن
ﻣﻌﺘ�ی وﺟﻮد
ﻣ�ﺪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک آﻣﺎری
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
ب
ﺗﺄﺛ� بﺎزدارﻧﺪە
ﻧﺪارد ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮ روی
ﻣﺠﺮﻣﺎن بﺎﻟﻘﻮە ی
ِ
دارد «.در � ،۱۹۸۹ﺲ از ﺑﺮر� ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮو� از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎ� آﻣ��کﺎ بﺎ ﺻﺪور
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ آن ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
دﻻ�ﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ی ض
ﭼﻨن ﻣﻮﺿ� ﻓﻘﺪان »ادﻟﻪی ﻣنﺴﺠﻢ و
گ
ﻣﺤکﻢ در�ﺎرەی بﺎزدارﻧﺪ� اﻋﺪام« ﺑﻮد ) .(Petersilia 1990, 1ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﭘ�ﻤﺎ�� ﮐﻪ از  ۶۷دﺑ� ف
ش
ﮐﻨﻮی و ی ف
ﭘ�ﺸن ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪی ﺟﺮمﺷﻨﺎ�
ی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ـ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎ� آﻣ��کﺎ ،آ�ﺎد� ﻋﻠﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ�ﻔﺮی و اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ آﻧﺎن ﻓﮑﺮ
گ
ن
ت
ﻃﻮﻻیﻣﺪت ﺧﺼﻠﺖ بﺎزدارﻧﺪ�
ﺑ�ﺸ� از ﺣبﺲ
�ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﺗﺄﺛ� اﻓﺰودەی
ﻧﺪارد ) .(Radelet and Akers, 1996اﯾﻦ ﺑﺮر� ﺑﺮ ی
گ
ﻧﺪ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ ،ن
�ﻌی اﯾﻦ ﮐﻪ آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
بﺎزدار �
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گ
ﺗﺄﺛ� بﺎزدارﻧﺪ�
ﺑ�ﺶ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی د�ﮕﺮی ﭼﻮن ﺣبﺲ ابﺪ بﺎ اﻣکﺎن ﻋﻔﻮ ی
ﺗﺄﺛ�
ﺧ� .ﻫﯿﭻ ادﻟﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
دارد �ﺎ ی
گ
اﻓﺰودەی بﺎزدارﻧﺪ� دارد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺘﻘﺪ بﺎور بﻪ ارادە و ﺧﻮاﺳﺖ آزاد در ا�ﺪەآﻟ�ﺴﻢ آﻟﻤﺎین
�
ت
کﺎﻧﺖ و ﻫگﻞ اﺳﺖ.
ﻫﺴیﺷﻨﺎ� ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ در
ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎئن �ﻧ��ﺴﺪ» :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ...اﻓﺮاد ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را ،از ﻧﻈﺮ
یف
ﻓ��� و ف
ذﻫی ،بﻪ وﺟﻮد �آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻪ« )Marx and Engels
 .(1976, 55-56ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد بﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ از اﺛﺮ آدوﻟﻒ
ْ
ْ
ق
اﺧﻼ�« ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل �ﮐﻨﺪ .ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ �ﺸﺎن دادە
ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ ،اﺛبﺎتﮔﺮا و »آﻣﺎردان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻧ�ع ﺟﺮاﺋﻢ در »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژوای ﻣﺪرن« )در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ارﺟﺎع بﻪ ﻓﺮا�ﺴﻪ و ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە اﺳﺘﻔﺎدە
ْ
�ﮐﺮدﻧﺪ( ﻗﺎﻋﺪەﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق �ﺸﺎن داد
ﻋﺎﻣﻞ اﺻ� در ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
�ﺴی« ،ن
�ﻌی وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
آﻣ� »ﻓﻘﺮ ب
ْ
ﻓﺮاوان ی ف
ﺑن ﻓﻘﺮا و اﻏﻨ�ﺎ در �ﮏ ﻣﺤﺪودە ،اﺳﺖ .بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ  ،ﻓﻘﺮ
تف
اﻧﮕ�ﺨن ﺣﺴﺎدت اﻓﺮاد بﺎﻋﺚ �ﺷﺪ آﻧﺎن دﺳﺖ بﻪ ﺟﺮا�ﻢ
�ﺴی بﺎ ﺑﺮ
ب
ن
ت
ن
آﻣ� ﺑﺰﻧﻨﺪ .بﻪ بﺎور او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎی ﺑ�ﺸ� ﺻﺪق ﭘ�ﺪا �ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی
ن
ف
ﻓﻘ� �ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ� ﺛﺮوت بﻪ دﺳﺖ
ﺗﻐﯿ� ش�ا�ﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ� ی
بﻪ ﻋﻠﺖ ی
�آوردﻧﺪ ) Taylor et al. 1974, 37-38; Vold and Bernard 1986,
ْ
ن
ﻫﻤﺨﻮای دارد؛
 .(131-132ﺻﻮرﺗبﻨﺪی ﮐﯿﻮﺗﻠﻪ بﺎ ﺗﺤﻠ�ﻞ ﻣﺎرﮐﺲ
ف
ت
�ﺴی« �ﺎ
ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎر
ﮐﺴ�ﺴی �ﺎ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻨﻮی از ﻣﻔهﻮم »ﻓﻘﺮ ب
�ﺴی« اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕ��ﺪ بﻪ Young
»ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ب
.(1997, 30
ﺳﻮم ،ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﺪﻻل �ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزات ی ن
ﭼ�ی ﻧ�ﺴﺖ ﺟﺰ اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨ� از ش�ا�ﻂ اﺳﺎ� آن ،ﺣﺎل اﯾﻦ ش�ا�ﻂ ﻫﺮ
ﭼﻪ �ﺧﻮاﻫﺪ بﺎﺷﺪ «.ﺳپﺲ بﺎ ﻃﻌﻨﻪ ،و بﺎ اﺷﺎرە بﻪ �ﻣﺎ�ﻪداری� ،ﮔ��ﺪ:
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»آ�ﺎ ض�وری ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺟﺎی ﺳﺘﺎ�ﺶ از ﻣﺄﻣﻮر اﻋﺪا� ﮐﻪ بﺎ اﻋﺪام
ﺗﻐﯿ�
ﻣﺠﺮﻣﺎن �ﺴ�ﺎر ﻓﻘﻂ ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺪ�ﺪ بﺎز �ﮐﻨﺪ ،بﻪ ی
ﻧﻈﺎ� ﺑیﻨﺪ�ﺸ�ﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ؟« بﻪ بﺎور ﻣﺎرﮐﺲ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ »بﻪ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد �بﺎﻟﺪ« ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام کﺎر�ﺮد ﻧﺪارد .از اﯾﻦ
ﻟﺤﺎظ او بﺎ د�ﺪگﺎ� ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻓﯿﻮدور داﺳﺘﺎﯾﻮﺳ� و
و�نﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼ�ﻞ �ﺴبﺖ دادە �ﺷﻮد» :ﻋﺼبﺎﻧ�ﺖ و ﺧﺸﻢ ﻋﺎﻣﻪ �ﺴبﺖ
ﻫﺎی ﻗﺎبﻞاﻋﺘﻤﺎد ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﺪن در ﻫﺮ
بﻪ ﺟﺮم و ﻣﺠﺮﻣﺎن �� از ﻣﻼ� �
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ«.
ﻣﺎرﮐﺲ بﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ �ﻣﺎ�ﻪداری ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد و ﻧ�ع ﺟﺮ� اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات �ﮐﻨﺪ �� .از ﻧﻘﺶﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﺮم و اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .اﻋﺪام ﺷﺪ�ﺪﺗ��ﻦ ﺷﯿﻮەی ِاﻋﻤﺎل ﻗﻮەی ﻗه��ﻪ اﺳﺖ و
�
ً
ﻣﻌﻤﻮ� بﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗ��ﻦ ﺟﺮا�ﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌ��ﻒ دوﻟﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ
�
آﺳ�ﺐزﻧﻨﺪەﺗ��ﻦ ﺟﺮا�ﻢ ﻧ�ﺴتﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ
�ﻣﺎ�ﻪداری ﺟﺮا�ﻢ ﻓﺠ�� بﻪ وﻗ�ع ﺑپﯿﻮﻧﺪد و دوﻟﺖ �ﻣﺎ�ﻪداری در
ﻣﻮاﺟهﻪ بﺎ آن بﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد.
ﺟﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ِ
بﻪ یﭘ�وی از ﺗﻮﺻ�ﻒ اﻧگﻠﺲ از ﻋﻠﻞ ﺟﺮم در وﺿﻌ�ﺖ ﻃبﻘﻪی کﺎرﮔﺮ در
اﻧگﻠﺴﺘﺎن ) (۱۴۶-۱۴۵ ،۱۹۶۸ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖ اﺳﺘﺪﻻل �ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺮا�ﻢ ﻓﺠﯿﻊ ـ ﻧﻮ� از ﺟﺮم ﮐﻪ بﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
اﺳﺖ ـ ﻣﺤﺼﻮل ش�ا�ﻂ ﻣﺄﯾﻮسﮐﻨﻨﺪە و ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ�ﻧﺪ و �ﺴ�ﺎری از ﻣﺮدم
گ
ﻧﺪ� در ی ن
ﭼﻨن ش�ا��اﻧﺪ .ﯾﻮﻧﮓ،
در ﺟﺎﻣﻌﻪی �ﻣﺎ�ﻪداری ﻣﺠﺒﻮر بﻪ ز
ﺗ�ﻠﻮر ،و واﻟﺘﻮن در ﻣﻘﺎم ﺟﺮمﺷﻨﺎس �ﮔ��ﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺗﺤﺖ
ﺳ�ﻄﺮەی �ﻣﺎ�ﻪداری[ ا�ﺴﺎن بﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻃﺒ�ﻌﺖ« ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮان
�
اﺟﺘﻤﺎ� ﺗﻮﻟ�ﺪ ،او اﺳﺎﺳﺎ اﺟﺎزە
رﻓﺘﺎر �ﮐﻨﺪ ،بﻠ�ﻪ بﻪ ﺳبﺐ ﻧﻈﻢ و آرا�ﺶ
�
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اﺧ� اﯾﻦ ادﻋﺎ را
ﻧﺪارد بﻪ ﻧﺤﻮ د�ﮕﺮی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ« ) .(۲۳ ،۱۹۷۵ﺑﺮآوردﻫﺎی ی
ﺗﺄﯾ�ﺪ �ﮐﻨﺪ .در �ا�ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ ازﮐ�ﻔﺮﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺪام
ت
ﻣ��ﻮط بﻪ ﻗﺘﻞ در ﺧﻼل ﺟﻨﺎ�ﺖ اﺳﺖ ن
ﺟﻨﺎﯾی
�ﻌی ﻗﺘ� ﮐﻪ در ﻫﻨگﺎم وﻗ�ع
د�ﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،روی �دﻫﺪ ) (Walker, 2006و �ﺴ�ﺎری
ﺟﺎﻧی« در ﺗﺠﺎرت
از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﭘ�ﺎﻣﺪ »آﺳ�ﺐﻫﺎی ب
ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ.
ی
ت
ﻋﻨ� »ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری« �ﺎ
اﻟﯿﻮت ﮐﻮری ،ﺟﺮمﺷﻨﺎس ،ﭘ�ﺸ� ﻫﻔﺖ
�
»ﺟﻮاﻣﻊ ن
ﻣﺒﺘی ﺑﺮ بﺎزار« را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدە ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ بﺎور او ،در ﺗﺮﮐ�ﺐ بﺎ
ً
اﺣﺘﻤﺎ� ﻣﻨﺠﺮ بﻪ وﻗ�ع ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� �ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻔﺖ
�ﮑﺪ�ﮕﺮ،
ﻋﻨ� ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از:
ت
ف
» -۱از دﺳﺖ رﻓن ﺗﺪر ب�� اﺑﺰار اﻣﺮار ﻣﻌﺎش« )ﻓﻘﺪان کﺎر داﺋ� بﺎ
درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ(
» -۲اﻓﺰا�ﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوﻣ�ﺖ ﻣﺎدی اﻓﺮا�«
ت
دوﻟی ،بﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
» -۳ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎ�ﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ وﮐﻮدکﺎن«
ﺑن ت ف
» -۴از ی ف
ﻏ�رﺳ�«
رﻓن ﺣﻤﺎ�ﺖ و ﻣﺮاﻗبﺖ دوﺳ��ﻪی ﮔﺮو� و ی
» -۵اﻧتﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدیﮔﺮا�ﺎﻧﻪ و بیﺗﻮﺟ� �ﺴبﺖ بﻪ د�ﮕﺮان«
�ﺎﻓن »ﻣ�ف و رﻗﺎبﺖ ﻓﺮدی ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
)ﺑﺮﺗﺮی ت ف
آﻣ� ﺑﺮ ارزشﻫﺎی
�
�
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ وکﺎر ﺛﻤ��ﺨﺶ«(
» -۶ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧ��ﺪ و ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوری ﺧﺸﻮﻧﺖ« )ﻓﻘﺪان
ﻧﻈﺎرت ت
دوﻟی ﺑﺮ ﺧ��ﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ(
» -۷ﺗﻀﻌ�ﻒ بﺪ�ﻞﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و اﺟﺘﻤﺎ�« )اﻣﺮی ﮐﻪ بﺎﻋﺚ
ت
ﺑ�ﺸ� در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از
�ﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤ� ﻣﺸکﻼت ﺧﻮد را ﺗﻌ��ﻒ ﮐﻨﻨﺪ( )Curie, 1997a؛
ین
ﻫﻤﭽﻨن ﺑﻨﮕ��ﺪ بﻪ (Curie 1997b
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ت
ﮐﺴ�ﺴی ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری ﺟﺮا�ﻢ
ﻫﺮﭼﻨﺪ �ﺗﻮان بﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠ�ﻞ ﻣﺎر
�
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� بﻪ بﺎر �آورﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ ض�ورﺗﺎ از آن ﻧ�ﺗﻮان ﻧت�ﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ پﺎﺳﺦ ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری بﻪ ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� بﺎ�ﺪ اﻋﺪام
بﺎﺷﺪ ،ﺗﺎر� ــﺦ ی ن
ین
ﻧ� ی ن
ﻫﻤن اﻣﺮ را �ﺸﺎن �دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨن ﻧ�ﺗﻮان ﻧت�ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﻋﺎری از ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
ت
آﻣ� ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دارای دوﻟﺖ
ن
ت
ﺑﻮد ،ﺗﺎر� ــﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ یﻧ� ﮔﻮاە اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴی،
ﻣﻘﺪار و ﻧ�ع ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ،در
آﻣ� در ﺟﻮاﻣﻊ دارای دوﻟﺖ
ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ز�ﺮا در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺰاع
ت
ﻃبﻘﺎی ﺷﺪت ت
کﻤ�ی دارد )ﺑﻨﮕ��ﺪ بﻪ  .(ChamblissT 1976ﺟﻮاﻣﻊ دارای
ً
اﺣﺘﻤﺎ� �
ت
ﺑﺮ�
اﺑﺘﺪای ﮔﺬار،
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ،بﻪ و�ﮋە در ﺳﺎلﻫﺎی
دوﻟﺖ
ی
بﺎزﻣﺎﻧﺪەﻫﺎی »ﺟﺮا�ﻢ ﺑﻮرژوازی« و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺠ��ﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
رﻫ�ان ﺟﺪ�ﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ� ت
ین
ﺴی
ﺗﺎر� ــﺦ
ﻫﻤﭽﻨن �ﺸﺎن دادە اﺳﺖ ﮐﻪ ب
از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺳ�ﺎ� ﺧﻮد ﺧﻼص
ﺷﻮﻧﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ن
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﺗﺎ اﻧﺪازەای ﺗﺤﮑ�ﻢ ﭘ�ﺪا
زﻣﺎی ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﮐﺮد اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ،دﺳﺖ کﻢ ﺑﺮای ت
ﻣﺪی ﮐﻮﺗﺎە ،ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻨﮕﺮەی دوم ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را در � ۱۹۱۷
ﻣﻠ� اﻋﻼم ﮐﺮد
�
ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ؛ ت
ین
اﺳﺘﺎﻟن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﺣی
و ﺳپﺲ در ۱۹۲۲
�
را در  ۱۹۴۷ﻟﻐﻮﮐﺮد اﻣﺎ در  ۱۹۵۰آن را ﺑﺮای ﺟﺮا�ﻢ ﺳ�ﺎ� ﻣﺠﺪدا بﺎزﮔﺮداﻧﺪ
).(Caffentzis, 2000
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮ� و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
�
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ ت
دوﻟی �ﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮔﺬرا در راە رﺳ�ﺪن بﻪ
کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ ﺑﻮد ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ �ﻣﺎ�ﻪداری ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮔﺬرا در راە
رﺳ�ﺪن بﻪ ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ ﺑﻮد .د�ﺪگﺎە ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ش
ﭘ��ﻓﺘﻪﺗﺮ
ت
ﺑن ت ف
کﻤﻮﻧ�ﺴی بﺪون دوﻟﺖ )آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ »از ی ف
رﻓن دوﻟﺖ«
ﺟﺎﻣﻌﻪی
�
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�ﺧﻮاﻧﺪ( د�ﮕﺮ ﻧ�ﺎزی بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام )�� از اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ز�ﺮا ﻃبﻘﺎت ﻣﻌﺎرض و »ﺟﺮا�ﻢ ﺑﻮرژوازی« از ﻣ�ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻧ�ع
ش
�� بﻪ »ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮ�« ﺗبﺪ�ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺳﻮ( بﺎور
�
ذاﺗﺎ ﻧ�ﮏاﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧهﺎ را ﻓﺎﺳﺪ �ﮐﻨﺪ .ت
ﺣی ا�ﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ا�ﺴﺎنﻫﺎ
�
ا�ﺴﺎنﻫﺎ �ﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻻ� �ﮔﻔﺖ(،
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻓﺎﺳﺪ �ﺗﻮا�ﺴﺖ �ﺴ�ﺎری از آﻧهﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﺪ.
گ
ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮ�« ﭼﻪ و�ﮋ�ای دارد ﮐﻪ
بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ض�ورت ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ی ض
ﺑن ﺑﺮود؟ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻔهﻮم
ف
آﻟﻤﺎی ،ﻓ����ﺎخ ،اﻗﺘبﺎس ﮐﺮدە ﺑﻮد .ﻓ����ﺎخ
»ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮ�« را از ﻓ�ﻠﺴﻮف
در ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺴ�ﺤ�ﺖ �ﻧ��ﺴﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ا�ﺴﺎن را از ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ �ﮐﻨﺪ
ن
ا�ﺴﺎی«
�ف آ�ﺎ� ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ ﻧ�ع و�ﮋەای از آ�ﺎ� اﺳﺖ .اﯾﻦ »آ�ﺎ�
ِ
�
�ﻓﺎ آ�ﺎ� ﻓﺮد بﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ آ�ﺎ� ﻓﺮد بﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از
�� ی ض
ﻧ� ﻫﺴﺖ ،ﻋﻀﻮی ﮐﻪ »ﺟﻮﻫﺮ ش
ﻧ�ع ش
��ی« او ﻫﻤﺎن ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ا�ﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ) .(Bottomore, 1963ﻣﺎرﮐﺲ بﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗبﻨﺪی ﻓ����ﺎخ
اﯾﻦ بﺎور را اﻓﺰود ﮐﻪ ﺗﻨهﺎ ف
زﻣﺎی ز�ﺴﺖ و ﻋﻤﻞ ا�ﺴﺎنﻫﺎ اﺻ�ﻞ اﺳﺖ� ،ﻌ نی بﺎ
ن
ﻫﻤﺨﻮای دارد ،ﮐﻪ آﻧهﺎ آ�ﺎﻫﺎﻧﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺟﻮد
ﺟﻮﻫﺮ و ﻃﺒ�ﻌﺖ آﻧهﺎ
گ
ﻧﻮ�« �ﺎ »ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎ�« ﻋﻤﻞ و زﻧﺪ� ﮐﻨﻨﺪ ).(Bottomore, 1963
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد بﺎ ﻋﻨﻮان »در بﺎرەی ﻣﺴﺌﻠﻪی ﯾهﻮد« �ﻧ��ﺴﺪ ﮐﻪ
در ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری ا�ﺴﺎنﻫﺎ بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ »ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮ�« ﻧ�ﺴتﻨﺪ .در
ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری ،ا�ﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮدﺧﻮاەاﻧﺪ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدەاﻧﺪ ،در
ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻨهﺎ دلﻣﺸﻐﻮ� آﻧهﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨ�ﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻫﻮس ﻋﻤﻞ �ﮐﻨﻨﺪ ) .(Bottomore, 1963, p. 26ﺗﻨهﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ی ن
ﺑن
ا�ﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی �ﻣﺎ�ﻪداری وﺟﻮد دارد ض�ورت ﻃﺒ�� ،ﻧ�ﺎز و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨ� ،ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ،و ﺧﻮدﺧﻮا� اﺳﺖ ) Bottomore,
 .(1963, p. 26ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در�ﺎرەی کﺎر ﺑ�گﺎﻧﻪ ﺷﺪە )در ﺟﻮاﻣﻊ
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ف
ﻓﻠﺴ� ﺗﺤ��ﺮ �ﮐﻨﺪ .او
�ﻣﺎ�ﻪداری( در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
گ
در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ �دﻫﺪ ﮐﻪ کﺎر ﺑ�گﺎﻧﻪ ﺷﺪە بﺎﻋﺚ ﺑ�گﺎﻧ� ا�ﺴﺎن و ﻃﺒ�ﻌﺖ
گ
�ﺷﻮد؛ ا�ﺴﺎنﻫﺎ را از ﺧﻮدﺷﺎن ،ازکﺎرﮐﺮدﻫﺎ�ﺸﺎن ،ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی زﻧﺪ�ﺷﺎن
گ
ﺑ�گﺎﻧﻪ �ﮐﻨﺪ؛ و بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،بﺎﻋﺚ ﺑ�گﺎﻧ� ا�ﺴﺎنﻫﺎ از �ﮑﺪ�ﮕﺮ ،از
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎ�ﺸﺎن� ،ﺷﻮد ) .(Bottomore, 1963, p. 127از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ،
کﺎر ﺑ�گﺎﻧﻪ ﺷﺪە کﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ:
ئ
ئن
�» -۱ﺴبﺖ بﻪ کﺎرﮔﺮ یﺑ�و اﺳﺖ ،ﺟﺰئ از ﻃﺒ�ﻌﺖ او ﻧ�ﺴﺖ؛ و در
ﻧت�ﺠﻪ او ﺧﻮد را در کﺎرش ﻣﺤﻘﻖ ﻧ�ﺳﺎزد بﻠ�ﻪ ﺧﻮد را اﻧکﺎر
ت
بﺪبﺨی دارد،
�ﮐﻨﺪ ،بﻪ ﺟﺎی اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت اﺣﺴﺎس
ن
ﺟﺴﻤﺎی و ن
ذﻫی ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ ﻧ�ﭘﺮوراﻧﺪ بﻠ�ﻪ از ﻧﻈﺮ
اﻧﺮژیﻫﺎی
گ
ن
ن
ﺟﺴﻤﺎی اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘ� و از ﻧﻈﺮ ذﻫی اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت
�ﮐﻨﺪ«،
» -۲کﺎر او اﺧﺘ�ﺎری ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ ﺗﺤﻤ�ﻞ ﺷﺪە و اﺟبﺎری اﺳﺖ .کﺎر،
ﺑﺮآوردن ﻧ�ﺎز ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ وﺳ�ﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧ�ﺎزﻫﺎی د�ﮕﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﺬف اﺟبﺎر ی ض
ﻓ��� �ﺎ ﻫﺮ ﻧ�ع
ﺧﻮی
اﺟبﺎر د�ﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻋﻮن از کﺎر اﺟﺘﻨﺎب �ﺷﻮد بﻪ
ب
ﻣﺎﻫ�ﺖ ﺑ�گﺎﻧﻪﺷﺪەی آن را �ﺸﺎن �دﻫﺪ«
گ
ﺧﻮی
» -۳ﻣﺎﻫ�ﺖ یﺑ�ونﺑﻮد� کﺎر �ﺴبﺖ بﻪ کﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ بﻪ ب
ﺧﻮد او ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد د�ﮕﺮی کﺎر
آﺷکﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ �
کﺎر ِ
�ﮐﻨﺪ و در ی ن
ﺣن کﺎر او بﻪ د�ﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻧﻪ ﺧﻮدش«
).(Bottomore, 1963, pp. 124-125
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧت�ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ا�ﺴﺎنﻫﺎ )کﺎرﮔﺮان( در ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری ﺗﻨهﺎ در
ن
�
ﺣﺪا�� در ﻣﺤﻞ
ﺣﯿﻮای ﺧﻮد ـ ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷ�ﺪن و ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﺜﻞ �ﺎ
کﺎرﮐﺮدﻫﺎی
اﻗﺎﻣﺖ و آرا�ﺶ و ز�نﺖ ﺷﺨ� ـ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس �ﮐﻨﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ
ن
ا�ﺴﺎی ﺧﻮد بﻪ رﺗبﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت نن
ﺗ�ل ﭘ�ﺪا �ﮐﻨﻨﺪ
�ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ درکﺎرﮐﺮدﻫﺎی
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) .(Bottomore, 1963, p. 125در ی ن
ﭼﻨن ش�ا�� ،ﺑﺮوز ﺟﺮا�ﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ� ﺗﻌﺠﺐآور ﻧ�ﺴﺖ.
کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ »کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ اﻟﻐﺎی ﻗﻄ� ﻣﺎﻟ��ﺖ ﺧﺼﻮ�« و ،در راﺳﺘﺎی
گ
ض
ﺣﺎ�» ،از ﺧﻮدﺑ�گﺎﻧ� ا�ﺴﺎن  ...اﺳﺖ .در ﻧت�ﺠﻪ ،کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ
ﺗﺤﻠ�ﻞ
بﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ا�ﺴﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎ� ،ن
�ﻌی ا�ﺴﺎن واﻗ� ،اﺳﺖ
بﺎز ت
ین
ﮔﺸی کﺎﻣﻞ و آ�ﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﺤﻮﻻت
ﭘ�ﺸن را از آن ﺧﻮد
�ﮐﻨﺪ« ) .(Bottomore, 1963, p. 155ﻣﺎرﮐﺲ �ﻧ��ﺴﺪ :کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ
»ﭼﺎرەی ﻗﻄ� ی ن
ﺑن ا�ﺴﺎن و ﻃﺒ�ﻌﺖ و ی ن
ﺳﺘ� ی ن
ﺑن ا�ﺴﺎن و ا�ﺴﺎن اﺳﺖ.
ت
ﺑن وﺟﻮد و ﺟﻮﻫﺮ ،ی ض
ﺣﻘ�� ﺗﻌﺎرض ی ض
ﺑن ش�ءاﻧگﺎری و
راەﺣﻞ
�
ﺟ� ،ی ف
ﺧﻮداﺛبﺎتﮔﺮی ،ی ف
ﺑن ﻓﺮد و ﻧ�ع اﺳﺖ« ) Bottomore,
ﺑن آزادی و ب
ت
کﻤﻮﻧ�ﺴی »رﻗﺎبﺖ بﻪ ﺷک�
 .(1963, p. 155بﻪ بﺎور ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﮐﻪ ﻣﺎ �ﺷﻨﺎﺳ�ﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را بﻪ ﻫﻤکﺎری ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز بﺎ�ﺪ در�ﺎرەی آن
ﺑ�ﺎﻣﻮز�ﻢ� ،دﻫﺪ« ).(Ollman, 1976, p. 106
ت
ت
کﻤﻮﻧ�ﺴی ﻧ�ﺎزی بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و دوﻟی ﮐﻪ ﻣﺠﺮی آن بﺎﺷﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪی
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی
ﻧﺪارد .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در دوران ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪی دارای دوﻟﺖ
کﻤﻮﻧ�ﺴی ی ن
ت
بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻧ� ز�ﺎﻧبﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ز�ﺮا در دوران ﮔﺬار،
ش
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺮا�ﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮگ ﻧﻘ� ﻣهﻢ ،ﺳﺎزﻧﺪە و آﻣﻮزﻧﺪە ﺑﺮ ﻋهﺪە
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )ﺑﻨﮕ��ﺪ بﻪ  .(Gordon, 1976, p. 120در دوران ﮔﺬار ،بﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن »ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﺎ ﻋﻀﻮی
از ﺧﺎﻧﻮادە ﮐﻪ بﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻧﻮادە ﺧ�ﺎﻧﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر �ﮐﻨﻨﺪ«
ﻧﺎ�ﺎ� ﺟﻤ� ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ پﺬﯾﺮﻓﺖ
) .(Gordon, 1976, p. 210ﺟﺎﻣﻌﻪ
�
ﻫﺎی ﺑﺮای اﺻﻼح کﻠ�ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
و بﺎ کﻤﮏ ﻣﺠﺮﻣﺎن بﻪ دﻧبﺎل راە ی
ﮔﺸﺖ )ﺑﻨﮕ��ﺪ بﻪ .(Gordon, 1976, p. 210
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ﮐﻮری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ض
ﺗﻐﯿ� و در ی ن
ﻋن
ﺣﺎ� ﻧ��ﺪبﺨﺶﺗ��ﻦ اﻫﺮم ی
کﺎﺳن از ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
ﺣﺎل ﻣﺆﺛﺮﺗ��ﻦ راە ت ن
آﻣ�» ،اﺷﺘﻐﺎل کﺎﻣﻞ در ﺷﻐ�
ﺧﻮی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎ� بﺎاﻫﻤ�ﺖ بﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ب
ﺳﺎﻋﺖ کﺎری آن ﻣﻌﻘﻮل بﺎﺷﺪ« ) .(Currie, 1997a, p.168ﻻزﻣﻪی
ت
ین
ﺳ�ﺎﺳی »اﻓﺰا�ﺶ ﻗﺎبﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪام در بﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮ� و
ﭼﻨن
ﻏ�اﻧﺘﻔﺎ� اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺪو�ﻦ ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮای ت
اﺷ�ا�ﮔﺬاری ﺷﻐ� و
ی
ی
کﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ کﺎری اﺳﺖ« ) .(Currie 1997a, p. 168ﺗﺄ��ﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻫﻤ�ﺖ دارد ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل کﺎﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،بﻪ ﻋﻨﻮان را� ﺑﺮای کﺎﻫﺶ
آﻣ� ،اﺻﻼ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ زﻣﺎن ض
ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ض
ﺣﺎ� ض
)�ﻌی دوران
ﮔﺬار از �ﻣﺎ�ﻪداری بﻪ ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ( و اﺣﺘﻤﺎﻻ دوران ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ ت
دوﻟی
ن
ﻃﻮﻻیﻣﺪت ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد بﻠ�ﻪ کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ اﺳﺖ.
اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،راەﺣﻞ
ﻧﻘﺪ
ض
ا�ﺮ ﻣﺎرﮐﺲ وﺟﻮد اﻋﺪام را در ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری اﻣﺮی �وری �دا�ﺴﺖ،
ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ ،بﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ در اﺷتبﺎە ﺑﻮدە اﺳﺖ .ﺗﻘ��بﺎ ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻣﻊ ش
یف
ﻫﻤﭽﻨن ﺟﻮاﻣﻊ دارای
ﭘ��ﻓﺘﻪ ،بﻪ ﺟﺰ ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و ژاﭘﻦ ،و
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ن
ت
ﺑﺮ� از
دوﻟﺖ
ﺳ�ﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟ�ج و�ﻞ ،و�ﻠ�ﺎم
بﺎ��َ ،پﺖ راﺑﺮ�ﺴﻮن و ﻣ�ﻠﺘﻮن ﻓ��ﺪﻣﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫ��ﻨﻪی
ﮔﺰاف آن و ﻫ�ج و ب
ﻣﺮ� ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﮐ�ﻔﺮی بﻪ وﺟﻮد �آورد ز�ﺮ ﺳﺆال
ﺑﺮدەاﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺎرﮐﺲ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮرﻫﺎی بﻪ
ﺟﻤﺎﻫ� ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ،
اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﺖ �ﺎ کﻤﻮﻧ�ﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد
ی
ین
ﭼن ،ﮐﺮەی ﺷﻤﺎ� و ﮐ��ﺎ اﺷﺎرە ﮐﻨﻨﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫ�ﭽﮑﺪام
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﺖ �ﺎ کﻤﻮﻧ�ﺴﺖ واﻗ� ،دﺳﺖکﻢ بﻪ
ی
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ﺑﻮد ،ﻧ�ﺴتﻨﺪ .ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮر� ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در
ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری بﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣ�ﺖﺧﻮا� ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ ﺗﻨهﺎ ﻧﺎم
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﺖ �ﺎ کﻤﻮﻧ�ﺴﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪاین
ت
اﻣﺮوزە ،ﺻﺤبﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ �ﻣﺎ�ﻪداری �ﺎ
ﻧﺪارد ز�ﺮا ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﺎﻟ� از اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭻگﺎە
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ا�ﻨﻮن ﻋﻨﺎ�ی از �ﻣﺎ�ﻪداری و
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ی ن
ﺗﺄﻣن اﺟﺘﻤﺎ�
ن
ﻫﻤگﺎی ،ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
و ﻣﺪ�ﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� د�ﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش
ت
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی دارﻧﺪ.
ﺧﺼﻠی
ﻋﻤﻮ� ،پﺎرکﻫﺎی ﻋﻤﻮ� و ﺑﺰرﮔﺮاەﻫﺎ آﺷکﺎرا
ﺣی آﻧﭽﻪ رﻓﺎە ﺑﺮای ش
ت
اﺑﺮ�ﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪە �ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﺎراﻧﻪﻫﺎ و
ت
ﻣﺎﻟ�ﺎی ﺑﺮای ش
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای
اﺑﺮ�ﮐﺖﻫﺎ ،اﻣﺮی
ﮔ��ﺰگﺎەﻫﺎی
ﮐﯿی« دارﻧﺪ ،ن
�ﻌی ﻫﺮ دو
ﻗﺮن ﺑ�ﺴﺖ و �کﻢ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی »ﺗﺮ ب
ﻋﻨ� �ﻣﺎ�ﻪداری و ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ در آﻧهﺎ وﺟﻮد دارد .در ﻧت�ﺠﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
بﺎ�ﺪ ﺑﺮای اﺷﺎرە بﻪ آﻧهﺎ ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ ﻏﻠبﻪ دارد �ﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن �ﻣﺎ�ﻪداری ﻏﻠبﻪ دارد.
آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ض
ﺣﺎ� در ﺟهﺎن در ﺣﺎل وﻗ�ع اﺳﺖ ﮔﺬار از ﺟﻮاﻣ� بﺎ ﻏﻠبﻪی
ﭘ��ﻓﺘﻪی ت
�ﻣﺎ�ﻪداری ش
دوﻟی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و ﺑ��ﺘﺎﻧ�ﺎ ،بﻪ ﺟﻮاﻣ� بﺎ
ت
دوﻟی و ﮔﺬار از آﻧﭽﻪ بﻪ ﻏﻠﻂ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻏﻠبﻪی ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی ﺧﻮاﻧﺪە �ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳ�ﻪ و ی ن
اﺑﺘﺪای
ﭼن ،بﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ی
�ﻣﺎ�ﻪداری اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﺬار از �ﻣﺎ�ﻪداری بﻪ ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ را ﭘ�ﺶ ن
ﺑﯿی
ﮐﺮدە ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮرش را ﻧ�ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ بﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ض�وری
بﮕ�ﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ بﻪ ﻇﺎﻫﺮ دارای
ﺗﺤﻮل را ﻧﺎد�ﺪە ی
ت
ت
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی �ﺎ »دوﻟﺖ کﻤﻮﻧ�ﺴی« اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە اﺳﺖ .اﺗﺨﺎذ ﻧﻈﺎم
دوﻟﺖ
�
ت
ﺗﺠﺎرت آزاد )�ﻣﺎ�ﻪداری( ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣ� ﮐﻪ ﭘ�ﺸ� ﻇﺎﻫﺮا دوﻟﺖﻫ یﺎی
ت
ت
کﻤﻮﻧ�ﺴی ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﺪﻧﺪ در واﻗﻊ �ﺸﺨ�ﺺ دﯾﺮﻣﻮﻗﻊ
ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴی �ﺎ
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اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدە ﺑﻮد� ،ﻣﺎ�ﻪداری
ﻣﺮﺣﻠﻪای ض�وری از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺬار اﺳﺖ.
ین
ﻫﻤﭽﻨن ،ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺧ�ﺎلﭘﺮدازاﻧﻪ
�داﻧﻨﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎرﮐﺲ )و اﻧگﻠﺲ( در ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎئن اﺳﺘﺪﻻل
�ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ ﻧﻪ » ش�ا�� اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ا�ﺠﺎد ﺷﻮد« و ﻧﻪ »ا�ﺪەآ�
اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌ�ﺖ بﺎ�ﺪ ﺧﻮد را بﺎ آن ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﻨﺪ« بﻠ�ﻪ »ﺣﺮ ت
ﮐی واﻗ� اﺳﺖ
ض
ﮐﻨﻮی اﻣﻮر را از ﻣ�ﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد« ) Marx and Engels,
ﮐﻪ وﺿﻌ�ﺖ
ﺧ�ﺎﻟ�دازاﻧﻪ
 .(1976, pp. 56-57دﻟ�ﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ را
پ
ﻧ�داﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣ� ﮐﻪ بﺪون ﺣﻀﻮر آﻧهﺎ کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ �ﺷﺪ
اﯾﻨﮏ بﻪ ﺻﻮرت بﺎﻟﻘﻮە در ش�ا�ﻂ ن
ﮐﻨﻮی وﺟﻮد دارﻧﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ »ﻋﻮاﻣﻞ کﻤﻮﻧ�ﺴﻢ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بﻪ ﺷکﻞ بﺎﻟﻘﻮە در ش�ا�ﻂ ن
ﮐﻨﻮی وﺟﻮد
اﻣﻮر بﺎﻟﻘﻮە بﻪ ﺷک� اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎپﺬﯾﺮ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ بﺎور ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ �
ﻓﻌﻠ�ﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ �ﺎﻓﺖ در واﻗﻊ ا�ﺪەاﻟ�ﺴﻢ او را آﺷکﺎر �ﮐﻨﺪ.
ﮔ�ی
ﻧت�ﺠﻪ ی
ت
ﭼﻨنن
اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻧ�ﺎزی بﻪ ﺗﻮﺟﯿهﺎت ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴی ﻧﺪارد اﻣﺎ ی
ﺗﻮﺟﯿهﺎی بﻪ ﻏﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﺮ ف
ت
اوای ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ کﻤﮏ
�ﮐﻨﺪ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ �� از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪکﺎرﺗ��ﻦ ﻧهﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺳ�ﺎ� ـ کﻠ�ﺴﺎی کﺎﺗﻮﻟ�ﮏ رم ـ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ
ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳ�ﺎ� راد�کﺎل ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﻢ ﻫﻢﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ا�ﺮ ﻣﺎرﮐﺴ�ﺴﺖﻫﺎ و
پﺎپ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺪام ت
اﺷ�ا� ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ �ﺲ
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ی ن
ﺑن اﯾﻦ دو ﮐﺮاﻧﻪی ﺳ�ﺎ� ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻧهﺎ�ﺖ ﺣکﻤﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را درﺧﻮاﻫﻨﺪ �ﺎﻓﺖ.
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اﻋﺪام و ﺣﻖ ﺣ�ﺎت در اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﺮﻫﺎد ﺛﺎﺑﺘﺎن
ﮔ�ی ارزش ﺣ�ﺎت
�� از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻧﺪازە ی
ت
اﺧﻼ� و ﻣﻌﻨﻮی ،ارزش ﺣ�ﺎت ا�ﺴﺎن
و ﺟﺎن ا�ﺴﺎن اﺳﺖ .از د�ﺪگﺎە
ﺳﻮﻣنن
ورای ﻣﺤﺎﺳبﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﺎری اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ی
ن
ﺟهﺎی ﺣﻘﻮق ش
�� ﺣﻖ ﺣ�ﺎت اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮد �ﺎ
ﻣﺎدە ی اﻋﻼﻣ�ﻪی
ﻧهﺎدی ﻧبﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻃﺒ�� را از ا�ﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی
ئ
ﻧهﺎدﻫﺎئ در اﺟﺘﻤﺎع و در ﭼﻪ ث�ا�� ﺣﻖ
اﺳتﺜﻨﺎئ  .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
�ﺴ�ﺎر
ی
ئ
ی ف
ﺗﻌﯿن اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳتﺜﻨﺎئ را دارﻧﺪ ،بﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ و
�ﺸﺨ�ﺺ و
ئ
ﺟﻨﺎئ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘ�ﭽ�ﺪەای در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻗﻀﺎئ و ﺣﻘﻮق
ی
ﻣﺤﺪودە ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،بﻪ
ن
ا�ﺴﺎی و اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺪام ،ﻣﻮرد ﺑﺮر� ﻗﺮار � ﮔ ی�د
ﻋﻨﻮان ﻫ��ﻨﻪ ی
پﺎﺳﺦ بﻪ دو ﺳﺆال اﺳﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﯿ�
ﺑﺮای ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻓﺮد از ﺣﻖ ﺣ�ﺎت ،و بﻪ ﻋبﺎرت روﺷﻦ ﺗﺮ اﻋﺪام،
وﺟﻮد دارد؟ ﺳﺆال دوم اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ ﻫ��ﻨﻪ ی اﻋﺪام در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ
ﮔ��ﻨﻪ ﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ�ﻪ اﺳﺖ؟
ن
ﻣبﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺪام
از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی �� ،از وﻇﺎ�ﻒ ﻧهﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ا�ﺠﺎد اﻣﻨ�ﺖ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
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ت
ﻗﻀﺎی  ،ﺑﺮای
اﻣﻨﯿی و ﻧهﺎدﻫﺎی
ﻻزم در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺜﻞ یﻧ�وﻫﺎی
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺟﺮم و ﺟﻨﺎ�ﺖ و رﻋﺎ�ﺖ ﺣﻘﻮق ﺷهﺮوﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎدە
ی
� ﺷﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣ�ﻄﻪی ﺣﻘﻮق و اﺧﺘ�ﺎرات
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ا�ﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ا�ﺠﺎد اﻣﻨ�ﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ق
اﺧﻼ� و ﻣﻌﻤﻮل بﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺷهﺮوﻧﺪان ﭼﻪ ﺣﺪودی دارد؟ پﺎﺳﺦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﺗﻌﺪی و
ً
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،ﻣﺜ�
ﺗﺠﺎوز �ﮏ ﻓﺮد بﻪ ﺣﻘﻮق د�ﮕﺮان
ی
ُ
ا�ﺮ دزدی بﻪ ﻣﻐﺎزەی ﻓﺮوﺷﻨﺪە ای
دﺳﺘ�د ﺑﺰﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ دارد
ب
دﺳﺘﮕ� ﮐﻨﺪ و �ﺲ از اﺛبﺎت ﺟﺮم ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،بﻪ
ﮐﻪ او را
ی
ن
ﻣ�ان رﻋﺎ�ﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ا�ﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨ�ﺖ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ی
ئض
ئ
ت
بﺤ �ئ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻀﺎئ و ﻗﺎﻧﻮ  ،و ﺣئ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ف
ﻓﻠﺴ� ،و اﻗﺘﺼﺎدی ،و �ﺴ�ﺎری از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� را
ﺳ�ﺎ�،
ن
ت
ﻣ�ان ﺳﻨﺠﺶ
بﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﺣی بﻪ اﻋﺘبﺎری ،ی
ﺗﻌﺒ� و ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﻔهﻮم
دﻣﻮﮐﺮا� در �ﮏ ﮐﺸﻮر را �ﺗﻮان بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ی
ً
ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮏ زد؛ ﻣﺜ� بﻌ�ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺻﺪور ﺣکﻢ
اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐ� ﮐﻪ �ﮏ ﮐ�ﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻐﺎزەای دزد�ﺪە را ،ﭼﻪ از
ت
ّ
ﻣﻮﺟﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ بﻪ
اﺧﻼ� و ﭼﻪ از د�ﺪگﺎە ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎ�،
ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎر آورد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈ��ﻪ ﭘﺮدازان در�ﺎرە ی ﺗﺌﻮری ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻈﺮات
ف
ت
آﺳﺎی � ﺗﻮان د�ﺪ ﮐﻪ �� از ﻣﻮاز�ﻦ ﻋﺪاﻟﺖ بﺎ�ﺪ
ﻣﺘﻔﺎوی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ بﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ی ن
ﺑن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات بﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای
�
دزد�ﺪن �ﮏ ﮐ�ﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ� ،ﻓﺎ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ بﺎز در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄ�ح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاز�ﻦ
ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی ﺗﻌ��ﻒ و ﺗﻨﻈ�ﻢ
ﺗﻨﺎﺳﺐ را ﭼﻪ ﮐ� و بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﭼﻪ
ی
ت
ئ
� ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ی ض
ﻧ� �
بﺤئ اﺳﺖ ﺣﻘﻮ� و ﻗﻀﺎئ.

١٨٦

اﻋﺪام و ﺣﻖ ﺣ�ﺎت در اﻗﺘﺼﺎد

بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ � ،ﺗﻮان ﻧت�ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﺎزات
ً
اﻋﺪام ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ ﻓﺮدی ﻣﺜ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ارﺗکﺎب
ن
ﻗﺎﻧﻮی ،و ورای
اﯾﻦ ﺟﺮم در �ﮏ دادگﺎە بی ﻃﺮف ،بﺎ روﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ی
ﺷﮏ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ بﺎ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ
ﻣﻨﺎﺳبﺖ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ پﺎﺳﺦ �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
�
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات بﺎ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ،و� ﻟﺰوﻣﺎ آن را ﺗﻮﺟ�ﻪ
�
ﻧ� ﮐﻨﺪ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،از د�ﺪگﺎە اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان� ،ﻓﺎ بﻪ اﯾﻦ دﻟ�ﻞ
ﮐﻪ دو اﻣﺮ بﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ دﻟ�ﻞ ف
کﺎ� ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻧ�ﺴﺖ،
�
ﭼﻪ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ ،ﻣﻘﺘﻮل را زﻧﺪە ﻧ� ﮐﻨﺪ و ﻟﺰوﻣﺎ از درد و رﻧﺞ و
ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎی �ﺴ�ﺎری ﮐﻪ بﻪ بﺎزﻣﺎﻧﺪگﺎن ﻣﻘﺘﻮل وارد آﻣﺪە ﻧ� کﺎﻫﺪ.
ت
ﺣی بﻪ اﻋﺘبﺎری ،اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان � ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ ،بﻪ و�ﮋە در
ﺟﻮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ �ﺸ��ﻖ � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻸ ﻋﺎم ،ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ی
ﺧﻮد � ﺗﻮاﻧﺪ �ﻣنﺸﺄ ﻣﺸکﻼت د�ﮕﺮی ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ورای اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺘﻔﮑ��ﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﺿ�ﻪ ی د�ﮕﺮی را ﻣﻄ�ح
� ﮐﻨﻨﺪ :ﻓﺮض ﮐﻨ�ﺪ ﺑﺘﻮان �ﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺪام �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ از ﭘﻨﺞ ﻗﺘﻞ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ� ،ف ﻧﻈﺮ
اﺣﺘﻤﺎ� در آﯾﻨﺪە
ی
ً
ﮐﺮدن از اﻋﺪام �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺘﻞ د�ﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
ً
ﻣﺜ� � ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐ� ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﺗﺮس ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ �ﺸﻮد ،ﺣﺎل بﺪون ﺗﺮس از اﻋﺪام ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را بﻪ ﻗﺘﻞ
ً
ض
ی ض
ﻓﺮ� درﺳﺖ اﺳﺖ �ﺎ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻓﻌ� ﻣﻮرد
ﭼﻨن
� رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ض
ﭼ� د�ﮕﺮ ،آن را
بﺤﺚ ﻧ�ﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻓﺮض ،و ﻧﻪ ی
ض
یف
ﭼﻨن ﻓﺮ� درﺳﺖ
� پﺬﯾ��ﻢ .ﺣﺎل ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن � ﮔ��ﻨﺪ ا�ﺮ
ت
اﺧﻼ� ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن
بﺎﺷﺪ ،آ�ﺎ اﯾﻦ وﻇ�ﻔﻪی
و اﻣﻨ�ﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪە اﻧﺪ �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ را ،ﮐﻪ ﺟﺮم اش اﺛبﺎت
ﺷﺪە ،اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ؟ ا�ﺮ بﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﺠﺎت �ﺎﺑﻨﺪ
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ﭼﻄﻮر؟ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،دو ﻧﻔﺮ �ﺎ ت
ﺣی �ﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻄﻮر؟ اﯾﻦ ﻓﺮﺿ�ﻪ ﺳﺆال
ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ� را ﻣﻄ�ح � ﮐﻨﺪ :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ بﺎ�ﺪ از ﻗﺘﻞ اﺣﺘﻤﺎ� ﻧﺠﺎت
�ﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ّ
ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳبﻪ ی ض
ﻓﺮ� ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ و اﺧﻼق ﻓﺎ�ﺪەﮔﺮ یای ﺗﻮﺟ�ﻪ
�
� ﺷﻮد ﮐﻪ ارزش ﺣ�ﺎت ا�ﺴﺎن را �ﻓﺎ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ
ارز�ﺎی � ﮐﻨﺪ .بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ،
ﺣ�ﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ا�ﺴﺎن ﻫﺎ
ب
ت
اﺧﻼ� اﻋﺪام از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺎزات بﺎ ﺟﺮم
ﻣﺒﻨﺎی
ن
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد بی ﮔﻨﺎە اﺳﺖ� .ﻌی ا�ﺮ
ﻧ�ﺴﺖ ،بﻠ�ﻪ اﺻﻞ
ی
اﻋﺪام �ﮏ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺘﻞ ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ،
ﺣی �ﮏ ﻓﺮد بی ﮔﻨﺎە
ی
ّ
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻗﺘﻞ وﻇ�ﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟ ﻪ بﻪ ﺷﻤﺎر �آ�ﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ی
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷهﺮوﻧﺪان بﻪ ﻋهﺪە دارد.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ت
ﭘ�ﺸ� ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈ��ﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی �ﮏ اﯾﻦ ﻓﺮض
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ات اﻋﺪام بﺎزدارﻧﺪە ی ﺟﺮاﺋﻢ د�ﮕﺮ اﺳﺖ،
کﻼن ﺑﻨﺎ ﺷﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ِ
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم دارﻧﺪ از ﻣﺠﺎزات �ﺗﺮﺳﻨﺪ و بﻪ ﻫﻤ ینن
و
دﻟ�ﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮ� ﺷﺪ�ﺪﺗﺮ بﺎﺷﺪ از ارﺗکﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑ�ﺸ�ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿ�ﻪ بﺎ دادە ﻫﺎ و ﻧﻈ��ﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ی
ﻗﺎبﻞ اﺛبﺎت ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ و ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪە در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧت�ﺠﻪ ی
ﺗﺄﺛ�
ﻗﺎﻃ� بﻪ دﺳﺖ ﻧ� دﻫﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺘﻌﺪدی
ی
بﺎزدارﻧﺪەی اﻋﺪام را ﺗﺄﯾ�ﺪ � ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت د�ﮕﺮی اﯾﻦ
ً
ﻣﺜ� ض
ﮔ�ی ﻫﺎ را ز�ﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدە اﺳﺖ.
بﻌ� ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺸﺎن
ﻧت�ﺠﻪ ی
� دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام در �ﺴ�ﺎری از ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻣ��کﺎ ﻧﻘﺶ بﺎزدارﻧﺪە
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در �ﺴ�ﺎری از ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در واﻗﻊ بﺎﻋﺚ
اﻓﺰا�ﺶ ﺟﺮا�ﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ.
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ین
اوﻟن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا�ﺴﺎ�
ف
ِا رﻟ�ﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮان او را ی ف
اوﻟن اﻗﺘﺼﺎددای دا�ﺴﺖ ﮐﻪ
گ
ﻫﺪف ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﺧﻮد را �ﺸﺎن دادن ی ف
ﻣ�ان بﺎزدارﻧﺪ� اﻋﺪام ﻗﺮار داد.
او در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﻧﻮﺷﺖ بﺎ ﺑﺮر� دادە ﻫﺎی آﻣﺎری از
ﻣﻌﺘ�ی ی ن
ﺑن
ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺎ ﺳﺎل � ۱۹۶۹ﺸﺎن داد ﮐﻪ رابﻄﻪ ی آﻣﺎری
ب
ین
ﻣ�ان اﻋﺪام و ی ن
ﻣ�ان ﻗﺘﻞ وﺟﻮد دارد .او ﭘ�ﺶ ن
ﺑﯿی ﮐﺮد ﮐﻪ بﻪ ازای
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﺮد .او
اﻋﺪام ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻞ � ،ﺗﻮان از ﻫﻔﺖ �ﺎ ﻫﺸﺖ ﻗﺘﻞ
ی
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۹۷۷اداﻣﻪ داد و بﺎ اﻓﺰودن دادە ﻫﺎی
ﻣ�ان اﻋﺪام و ی ن
ﺑن ی ن
ﺗﺎزە ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ دو�ﺎرە �ﺸﺎن داد ﮐﻪ رابﻄﻪی ی ن
ﻣ�ان
ﻣﻌﺘ� اﺳﺖ� .ﺲ از
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ�
ﻗﺘﻞ �ﺴ�ﺎر ﻗﻮی و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری و
ب
ب
ارﻟ�ﺶ ،د�ﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻗﺘﺼﺎد از ﻫﻤﺎن دادە ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
بﻌ� ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈ��ﻪی او را ﺗﺄﯾ�ﺪ و ض
ض
بﻌ� رد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت د�ﮕﺮی ،ﮐﻪ ﺳ� داﺷﺖ ﻣﺸکﻼت ف
ﻓی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗبﻞ را
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ بﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪ�ﺪﺗﺮی دﺳﺖ �ﺎﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ� از
�
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ،بﻪ و�ﮋە اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪام ،بﺎ ی ن
ﻣ�ان ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ ﻗ��ﺎ
ت
�ﺴبﺖ ﻣﻌﮑﻮس دارد .ن
ﺑ�ﺸ� ﺷﻮد،
�ﻌی ﻫﺮ ﭼﻪ آ�ﺎ� از ﺧﻄﺮ اﻋﺪام
ین
ﻣ�ان ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ کﺎﻫﺶ � �ﺎبﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪی دژ�ﺨﺶ ،ی ن
ﺷ�د از
رو�ن  ،و پ
ین
ﮐﯿی )از  ۳۰۵۴ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﻣ��کﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﻫﻤن ﻧ�ع دادە ﻫﺎی ﺗﺮ ب
ﻧﻮزدە ﺳﺎل از  ۱۹۷۷ﺗﺎ  (۱۹۹۶اﺳﺘﻔﺎدە � ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از
ﻣﻌﺘ� و ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻓﺮﺿ�ﻪی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ� �ﺴ�ﺎر
ﺟهﺖ آﻣﺎری و
ب
ب
گ
بﺎزدارﻧﺪ� را بﻪ وﺿ�ح ﺗﺄﯾ�ﺪ � ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
گ
د�ﮕﺮ ﻫﻢ بﻪ کﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺿ�ﻪ ی بﺎزدارﻧﺪ� را ،بﺎ اﻋﺘبﺎر
آﻣﺎری بﺎﻻ ،ﺗﺄﯾ�ﺪ � ﮐﻨﻨﺪ.
ن
از ﻃﺮف د�ﮕﺮ ﻧﻈ��ﻪ ﻫﺎی د�ﮕﺮی یﻧ� ﻣﻄ�ح ﺷﺪە ﮐﻪ ارﺗبﺎط اﻋﺪام بﺎ
ین
ﺳﻨﮕن اﻋﺪام
ارﺗکﺎب ﺟﺮم را ز�ﺮ ﺳﺆال � ﺑﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ی اول ﻫ��ﻨﻪی
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ً
ت
ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ .ﻣﺜ� در آﻣ��کﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻫ��ﻨﻪ ی ﺣبﺲ ابﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫ��ﻨﻪ ی اﻋﺪام �ﮏ ﻣﺠﺮم ﺑ�ﺶ
از �ﺎزدە ﺑﺮاﺑﺮ ﻫ��ﻨﻪی ﺣبﺲ ابﺪ اﺳﺖ .در ا�ﺎﻟﺖ کﺎﻟ�ﻔﺮﻧ�ﺎ از ﺳﺎل
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﺷﺪ ی ن
ﺳ�دە ﻣﺠﺮم اﻋﺪام ﺷﺪە اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ کﻢ
 ۱۹۷۸ﮐﻪ اﻋﺪام
ن
ﭼهﺎر ﻣ�ﻠ�ﺎرد دﻻر ﻫ��ﻨﻪ داﺷﺘﻪ� ،ﻌی ﻣﻌﺎدل  ۳۰۸ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای
ین
ﺟﻨﺎی،
ﺳﻨﮕن ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
ﻫﺮ اﻋﺪام! ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی
ی
ﻫ��ﻨﻪ ی دادگﺎە و ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ،ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی اﺳتﯿﻨﺎف و ﻣﺨﺎرج ﻧﮕهﺪاری
ﻣﺠﺮم ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻣ��کﺎ بﻪ دە ﺳﺎل
� رﺳﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در �ﺴ�ﺎری ﻣﻮارد ﮐ� ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ
� ﺷﻮد ﺗﻮﺟ� بﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺪارد .از د�ﺪگﺎە اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺘﻞ
اﻋﺪام ﻫﻨگﺎ� � ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ�ﻪ بﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام �ﮏ ﻓﺮد ،از ِ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ؛ ف
�ﻌی وﻇ�ﻔﻪ ی ﺣﻔﻆ اﻣﻨ�ﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ �ﮏ ﻓﺮد د�ﮕﺮ
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی
ﻣﺮدم دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﻗﺘﻞ
ی
ض
بﻌ� ﻣﻮارد آﻧﭽﻪ بﺎﻋﺚ ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ � ﺷﻮد
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در
روای �ﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژ�� اﺳﺖ ،ﮐﻪ ر�� بﻪ ﻣﺤﺎﺳبﺎت ﻋﻘﻼین
ﺑ�ﻤﺎری ﻫﺎی ن
ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺟﺮم ﻧﺪارد.
گ
اﻧﺘﻘﺎد د�ﮕﺮی ﮐﻪ بﻪ ﻓﺮﺿ�ﻪی بﺎزدارﻧﺪ� اﻋﺪام وارد � ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل
ن
ﻗﺎﻧﻮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ روﻧﺪ
ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ و اﻋﺪام اﻓﺮاد بی ﮔﻨﺎە اﺳﺖ .در
ی
گ
ﻣﻌﺘ�،
رﺳ�ﺪ� بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ �ﺴ�ﺎر دﻗﯿﻖ ،بﺎ اﺳتﻨﺎد بﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک
ب
تف
داﺷن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ بﻪ دادگﺎە اﺳتﯿﻨﺎف
بﺎ ارﺟﺎع بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ،و
�
ین
ﻧﺎﭼ�
اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺮ� بﻪ اﺷتبﺎە ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد �ﺴبﺘﺎ
اﺳﺖ .اﻣﺎ در �ﺴ�ﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل �ﺴ�ﺎر
ن
ش
ﻗﺎﻧﻮی،
ﻧﻤﺎ��  ،بﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ی روﻧﺪ
ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ .در دادگﺎە ﻫﺎی
بﺪون ﺣﻀﻮر د�ﺪبﺎﻧﺎن ی ﻃﺮف ،ت
ﺣی گﺎ� بﺪون ﺣﻀﻮر �ﺎ ﺣﻖ
ب
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اﺳﺘﻔﺎدە از وﮐ�ﻞ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی بی ﮔﻨﺎە بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد
کﻢ ﻧ�ﺴﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺜﻞ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ از
ﻧﮑﺘﻪ ی د�ﮕﺮ در ﻣﻮرد
ی
�
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻗﺘﻞ د�ﮕﺮی ﻧ�ﺴﺖ ،بﻠ�ﻪ �ﺴ�ﺎری
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﻓﺎ
ی
تن
داﺷن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،و ﻣهﻢ ﺗﺮ از آن بﻪ دﻻ�ﻞ ﺳ�ﺎ�
ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ
بﻪ ﺟﺮم ی
ت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮض را
ارز�ﺎی ﻫﺎی
ﻋﻘ�ﺪی اﻋﺪام � ﺷﻮﻧﺪ .در
و
�
ب
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪام اﻓﺮاد بی ﮔﻨﺎە �ﺴ�ﺎر کﻢ اﺳﺖ ،و بﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ � ی
ی ف
ﺗﺄﺛ� اﻋﺪام اﻓﺮاد بی ﮔﻨﺎە در ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻧﺪازە
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ
ﻣﺘﻐ�ی ﮐﻪ ی
ی
بﮕ�د در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە ﻧ� ﺷﻮد .اﻣﺎ در
ی
�
ف
ﺗﺄﺛ�ات ﻣﻨ�
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺪە ی �ﺴبﺘﺎ ز�ﺎدی بی ﮔﻨﺎە اﻋﺪام � ﺷﻮﻧﺪ ی
اﺟﺘﻤﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣه� بﻪ ﺟﺎ � ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز بﻪ دﻗﺖ ﺑﺮر�
�ﺸﺪە اﺳﺖ .بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،در ی ف
ﭼﻨن ﺟﻮاﻣ� ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ� ﻓﺮض ﺷﺪە ،ی ض
در ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣ�ان ﺟﺮم ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ بﺎ بﺎﻻ
ب
گ
دﺳﺘﮕ�ی و اﻋﺪام ی ف
تف
پﺎﯾن �آ�ﺪ ،بﻠ�ﻪ ﺳﺎزﻧﺪ� اﻗﺘﺼﺎدی
رﻓن اﺣﺘﻤﺎل
ی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ف
ﻣﻨ� اﻋﺪام ی ﮔﻨﺎﻫﺎن نن
ﺗ�ل � ﮐﻨﺪ.
ب
�ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛ�ات ف
ﻣﻨ� ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟ��ﺎن آن ﺗﺠﺎر،
ی
ن
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،وکﻼ ،ﻫ�ﻣﻨﺪان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧگﺎران و
دﺳﺘﮕ�ی ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و ت
ﺣی اﻋﺪام
دا�ﺸﺠ��ﺎن �ﺴ�ﺎری از ﺗﺮس
ی
کﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﮑﺮدە اﻧﺪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺮک � ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
بﻪ ﺟﺮم
گی
یﻧ�وی ﺳﺎزﻧﺪ� ﻣه� را از دﺳﺖ � دﻫﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی د�ﮕﺮ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ .در�ﺎرەی
ﺗﺄﺛ� اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﺟﺎﻣ� �ﺸﺪە ،اﻣﺎ � ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ی
ﮐﻪ �� از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن کﺎﻫﺶ ﮐﺮاﻫﺖ ﻋﻤﻮ� از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
�
�
ت
تن
ﺧﺸﻮﻧی ﮐﻪ رﺳﻤﺎ و ش�ﻋﺎ ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪە و � ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺸن ا�ﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ –
ﻣنﺸﺄ ازد�ﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی د�ﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ازد�ﺎد ارﺗکﺎب بﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد.
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ین
ﻫﺎی در ﻣﻌﺎدﻻت
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ� ﻗﺮار دادە ﺷﻮد
ﭼﻨن
ا�ﺮ
�
ی
ﻣﺘﻐ� ی
ً
اﺣﺘﻤﺎ� �ﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم � ﺗﻮاﻧﺪ بﻪ ﻗﺘﻞ و
ت
ﺑ�ﺸ� در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄ�ح ﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ ی ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻋﻠ� اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺄﺛ�ات اﺟﺘﻤﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ ،و ﺳ�
در زﻣﯿﻨﻪی اﻋﺪام و ی
ق
ش
ن
اﺧﻼ� ،�� ،و دﯾی اﻋﺪام ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
�ﺸﺪە ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
ت
�
بﺤی �ﺴ�ﺎر ﻣهﻢ و در ﺧﻮر ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻣﺠﺰا و ﻣﺘﻔﺎوی اﺳﺖ.
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ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻋﻮت ﺧﻮاﻧﻨﺪگﺎن بﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
�ﺴبﺖ بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻓکﺎر ﺧﻮد بﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪە .بﻪ
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ،ﺳﺆاﻻت �ﺴ�ﺎری ی ن
ین
ﻧ� در اﯾﻦ ی ن
ﺑن ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ و
گ
ت
دادﮔﺴ�ی
اﺗکﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت
ﻣﺴتﻨﺪات ﻣﻄ�ح ﺷﺪە ﻫﻤ� از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎبﻞ ی
آﻣ��کﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪەاﻧﺪ .در �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،د�ﺪگﺎە ﺷﻬﺮوﻧﺪان
بﻪ ﻋﻨﻮان رأیدﻫﻨﺪگﺎن ﺣﺎل �ﺎ آﯾﻨﺪە ،دارای اﻫﻤ�ﺖ اﺳﺖ و بﻪ ﺷکﻞﮔ ی�ی
گ
ت
دﻧ�ﺎی ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� �ﮐﻨ�ﻢ کﻤﮏ �ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬ� ی
�
ن
�
ﻗﺎﻧﻮی اﻋﺪام از ﺳﺎل  ۱۶۰۸در آﻣ��کﺎ
ﺣﺪا�� ﻣﺠﺎزات �ﺎ ﻫﻤﺎن اﺟﺮای
�
اﻋﻤﺎل ﺷﺪە اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و �ﺴ�ﺎری از
�ﺎی و ﺳﺎﺣﺮی ،ﺟﺎﯾﺰ �ﺷﻤﺎرد .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﮔﻨﺎﻫﺎن د�ﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ آدمر ی
ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ دﺳﺖکﻢ  ۲۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺷﻮد ،و

1. Translated from: The pros and the cons of the death penalty in the
USA
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�
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎل  ۱۶۰۸ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۰۰ﺟﺎن ﺑ�ﺶ از  ۱۵۶۰۰ﻧﻔﺮ را ،ﻋﻤﺪﺗﺎ از
ﻃ��ﻖ ﻃﻨﺎب دار ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ا�ﺘ�  � ،۲۰۱۴و دو ا�ﺎﻟﺖ در آﻣ��کﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﻪ رﺳﻤ�ﺖ
ﺗﺎ ب
اا�ﺎﻟئ ی ف
�ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﺎ� و ﻓﺮ ت
ﻧ� در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ین
�ﺷﻮد .در ی ن
ﻫﻤﭽﻨن در ﻣﻨﻄﻘﻪی کﻠﻤﺒ�ﺎ
ﻋن ﺣﺎل ،در ﻫﺠﺪە ا�ﺎﻟﺖ و
ن
ﻗﺎﻧﻮی در ﺗﺠ��ﺰ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﺎرس ،۲۰۱۳
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻣ��ﻠﻨﺪ آﺧ��ﻦ ت
ا�ﺘ� ،۲۰۱۴
ا�ﺎﻟی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .در ب
ﺣﺪود  ۳۰۳۵ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۵۷زن ،در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮای ﺣکﻢ
ﺧﻮد در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤ�ع ،از ژاﻧ��ﻪی  ۱۹۷۷ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺣکﻢ اﻋﺪام در ﻣﻮرد
 ۱۳۵۹ﻧﻔﺮ بﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ» .ﺗﺰر�ﻖ ﮐﺸﻨﺪە« ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮە ﺑﺮای اﺟﺮای اﻋﺪام
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ض
ﺣﺎ� در �ﺗﺎ� ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە بﻪ کﺎر ﺑﺮدە �ﺷﻮد ،و
ت
ا�ﺎﻻی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را
ﺗﻨﻬﺎ روش �ﺎ �� از روشﻫﺎی اﻋﺪام در ﺗﻤﺎم
بﻪ اﺟﺮا �ﮔﺬارﻧﺪ .اﻋﺪام بﺎ ﺻﻨﺪ� ت
ﺑﺮ� ،دار زدن ،یﺗ��ﺎران ﮐﺮدن ،و ﺧﻔﻪ
ﮐﺮدن در اﺗﺎق گﺎز ﻫﻢ ﻫﻨﻮز بﻪ ﻋﻨﻮان ﮔ��ﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل در �
ﺑﺮ� ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ
ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮدە �ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎر بﻪ ﻧﺪرت از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدە �ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ �ﮏ اﻋﺪام بﺎ ﺻﻨﺪ� ت
ﺑﺮ� در ﺳﺎل  ۲۰۱۰و �ﮏ یﺗ��ﺎران و �ﮏ اﻋﺪام
د�ﮕﺮ بﺎ ﺻﻨﺪ� ق
ﺑﺮ� در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ،اﯾﻦ
ﺷﯿﻮەی اﻋﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻮد .بﺨﺶ ﻋﻤﺪەای از اﻋﺪامﻫﺎ،
ﺟﻨﻮی اﺟﺮا
 ۹۳۰اﻋﺪام از  ۱۱۳۶اﻋﺪام ﺗﺎ ﺳﺎل  ،٢٠٠٨در ا�ﺎﻟﺖﻫﺎی
ب
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﮕﺰاس  ٤٢٢اﻋﺪام ﺑﻮد.
ق
آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل بﺎﺷﺪ؟
دوﻟی در ﻫﯿﭻ ت
ﻫﯿﭻ ت
ا�ﺎﻟی از ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﺮای اﻋﺪام پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ
ﺣی ا�ﺮ �
ﺟﻨﺎ�ﺖکﺎران ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧ�ﺴﺖ ،ت
ا�� ﺳﺎ�ﻨﺎن �ﮏ ا�ﺎﻟﺖ اﯾﻦ
ﺣﻖ را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻗﺎﺋﻞ بﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪی ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ
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ت
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .پﻠ�ﺲﻫﺎ
�ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣی در ا�ﺎﻟﺖ ی
ﮔ�ی بﺎ آنﻫﺎ
ﻣﺴﻠﺢاﻧﺪ )دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢﺷﺎن �ﮐﻨﻨﺪ( ،و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ در ی
ً
ﻋن ﺣﺎل� ،
و در ﺟ��ﺎن یﺗ�اﻧﺪازیﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ .در ی ن
ا�� ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮ�
ت
اﺧ� �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﻣﺜﺒی بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دارﻧﺪ ،و ﺑﺮر�ﻫﺎی ی
ﺣﺪود  ۶۰ﺗﺎ  ۶۵درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺠﺎزات اﻋﺪاماﻧﺪ .از ﺳﻮی د�ﮕﺮ،
تف
ﮐﺸن اﻓﺮاد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ بﺎوراﻧﺪ :دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧبﺎ�ﺪ از ﺣﻖ
�
ﺑﺮﺧﻮردار بﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﮐنﺶﮔﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﮔ�ﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ در ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﻣﺮگا�ﻢ و در
ﻧﺪ�ﺪە � ی
ﻣﺴ� بﻪ رﻧﺞ ﻋﻤﯿﻖ و
بﺎﺧ� �ﺷ��ﻢ و در اﯾﻦ ی
ﺧ�� ﻣﻮارد ﭘ�ﺸﺎﭘ�ﺶ از آن ب
�
ن
ف
ﻋﺎﻃ� ﻣﺒﺘﻼ �ﺷ��ﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎی ﺻﺪق
ﻏﻢ و اﻧﺪوە
بﺎﺧ� �ﺷﻮﻧﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ از ﻧﻈﺮ
�ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑ�ﻤﺎری ﻋﻼجﻧﺎپﺬﯾﺮ ﺧﻮد ب
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷکﺎن اﻓﺮاد را بﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و
ت
ﺟﻨﺎﯾی ﺷﺪە بﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﻣﺮگ بﺪاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ
ف
ﻗﺎﻧﻮی ﺑﺮای �ﮏ ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺣکﻢ اﻋﺪام
ﻣﻨﺼﻔﻪ بﻌﺪ از � روال
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻄ�ح �ﮐﻨﻨﺪ
گ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ،ز ن
ﻧﺪای آزاد �ﺷﻮد و زﻧﺪ�
�
ت
درﺳی ﻧ�ﺴﺖ –
ﮔ�د .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﺪﻻل
روزﻣﺮە و ﻋﺎدی ﺧﻮد را از � � ی
�
ت
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻏﻠﺐ و ﻋﻤﻮﻣﺎ بﺎ� ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ �ﺸﺖ ﻣ�ﻠﻪﻫﺎی زﻧﺪان
ﺳ�ی �ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ،اﺟﺎزە دﻫ�ﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ
پ
بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻫﻢ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ آن را ﺑﺮر� ﮐﻨ�ﻢ.
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ در دﻓﺎع از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
از کﺎراﻧﺪازی ﻣﺠﺮم
اﻋﺪام در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺣبﺲ بﻠﻨﺪﻣﺪت �ﺎ ﺣبﺲ ابﺪ ،بﻪ ﺣﺬف داﺋﻢ
پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ ﺟﻨﺎ�ﺖکﺎران از ﺟﺎﻣﻌﻪ �اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺤ�ﻂ را ﺑﺮای زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن و
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ا�ﻤﻦﺗﺮ �ﺳﺎزد ،و ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮر ﺑﺮای بﻘ�ﻪی ﻣﺎ )ا�ﺮ ﻣﺠﺮم ﻣﺘﻮاری
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ﺷﻮد( .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺮدە ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺎز ﻫﻢ ،در زﻧﺪان �ﺎ بﻌﺪ
ف
از ﻓﺮار از زﻧﺪان ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎ�ﺖ ﺷﻮﻧﺪ .کﺎ� اﺳﺖ ﻧگﺎ� بﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ف
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﺑیﻨﺪاز�ﺪ ﮐﻪ بﻌﺪ از آزادی از زﻧﺪان �ﺎ بﻌﺪ از ﻓﺮار از زﻧﺪان دو�ﺎرە
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ.
ﻫ��ﻨﻪ
ت
درآﻣﺪ دوﻟﺖ �ﮏ ﮔﻨﺞ بیپﺎ�ﺎن ﻧ�ﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﻬ� اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﻻرﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟ�ﺎتﻫﺎی ﻣﺎ را بﻪ ﺟﺎی ﻫ��ﻨﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺣبﺲ بﻠﻨﺪﻣﺪت و
ﻗﺎﺗﻼن و ﺗﺠﺎوزﮐﻨﻨﺪگﺎن� ،ف ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑ�ﻤﺎران ﮐﻨﺪ .بﺎ اﯾﻦ
گ
ت
ﺑ�ﺸ� از ﻫ��ﻨﻪی زﻧﺪ�
ﺣﺎل ،در آﻣ��کﺎ ﻫ��ﻨﻪی اﺟﺮای ﺣکﻢ ﻣﺮگ اﻏﻠﺐ
ﻣﺠﺮﻣﺎن در زﻧﺪان اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن اﻣکﺎن اﺳتﯿﻨﺎفﻫﺎی ﻣﮑﺮر و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ بﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ت
ﺑ�ﺸ�
ﻣ�ﺎﻧﮕن ت
ین
ﻣﺪی ﮐﻪ �ﮏ ﻣﺤﮑﻮم در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام �ﻣﺎﻧﺪ
ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ
ت
ﺑ�ﺸ� از  ١٦ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻫ��ﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای �ﮏ ﭘﺮوﻧﺪەی ﻣﻨﺘ� بﻪ اﻋﺪام  ٣ﺗﺎ
 ٤ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآورد �ﺷﻮد ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻫ��ﻨﻪی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری
ً
ﻣﻌﻤﻮ� ت
کﻤ� از �ﮏ
�ﮏ ﻓﺮد در زﻧﺪان ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ٣٥ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل ،و
ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺣبﺲ ابﺪ اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ارﻗﺎم بﺪون در ﻧﻈﺮ
تف
ﮔﺮﻓن ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ دادگﺎەﻫﺎی ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ و ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪەی
ت
ﺑﻬﺪاﺷی در ﻧت�ﺠﻪی بﺎﻻ ت ف
رﻓن ﺳﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ .ا�ﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺮاﻗبﺖﻫﺎی
کﻠﺮادو ،کﺎﻧﺰاس ،ﻣ��ﻠﻨﺪ ،ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ،و ﻧﯿﻮﻫﻤپﺸﺎﯾﺮ ﻫﻤﻪ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻫ��ﻨﻪی ز�ﺎد
اﻋﺪام و ﺗﺄﺛ� ف
ﻣﻨ� آن ﺑﺮ ﮐ�ی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ی
دادەاﻧﺪ .ﺑﺮآورد �ﺷﻮد ﮐﻪ کﺎﻟ�ﻔﺮﻧ�ﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺣﺪود  ۱۳۷ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻر
گ
ﺑﺮای رﺳ�ﺪ� بﻪ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی  ۷۰۰ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ﻫ��ﻨﻪ ﮐﺮدە بﺎﺷﺪ.
ﺗنﺒ�ﻪ
ن
اﻋﺪام� ،ﮏ ﻣﺠﺎزات بﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﯿﻮەی درﻣﺎی ﺑﺮای بﻪ
اﺻﻄﻼح »بﺎز�ﺮوری«؛ اﻋﺪام ﻣﻮﺟﺐ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺮم بﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
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ﺟﺮماش ن
ﺟﺎی ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪەی
�ا ﺑبﯿﻨﺪ .اﻣﺎ در �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن آ�ﺎ ی
ﻗﺪ�� »ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎبﻞ ﭼﺸﻢ« وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ اﯾﻦ ﺳﺆا� اﺳﺖ ﮐﻪ
گ
ﺟﻮاب آن �ﺴﺘ� بﻪ د�ﺪگﺎە ﺷﺨ� دارد� .ﺴ�ﺎری اﺟﺮای ﻗﺼﺎص را
دﻟ�ﻞ ﺣﻤﺎ�ﺖﺷﺎن از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �داﻧﻨﺪ� .ﺴ�ﺎری از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
�
ن
دﻗ�ﻘﺎ بﻪ ی ن
ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻫﻢ
ِ
ﻫﺎی ﮐﻪ اﺟﺎزەی اﯾﻦ کﺎر را �دﻫﻨﺪ( را�
ا�ﺎﻟﺖ
)در
اﻧﺪ
ﺑﻮدە
ﺷﺎن
ﻋ��ﺰان
ی
ﺑﺮای رﺳ�ﺪن بﻪ آراﻣﺶ �ﺑیﻨﻨﺪ .ﮐنﺶﮔﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻘﻞ ﻗﻮ� ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ اﺷتبﺎە بﻪ گﺎﻧﺪی �ﺴبﺖ دادە �ﺷﻮد:
»ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎبﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪی دﻧ�ﺎ را بﻪ ﮐﻮری �ﮐﺸﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺗﺼﻮری
ن
ﻓﺮض ﻧﺎدرﺳﺖ را دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
بیﻣﻌی اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘ�ﺶ �
ﻗﺘﻞ �ﺷ��ﻢ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ی ن
ﻧﺎﭼ�ی از ا�ﺴﺎنﻫﺎ ی ن
ﭼﻨن کﺎری
�ﮐﻨﻨﺪ .بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺟﻤﻌ�ﺖ آﻣ��کﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰۶ﻣ�ﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و
ﭼ�ی ﺣﺪود  ۱۵۲۰۰ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ،ت
آﻣﺎر �ا�ی ﻗﺘﻞﻫﺎ ﮐﻪ ی �
کﻤ�
از  ۰�۴درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﺳﺎل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ �ﺷﻮﻧﺪ؛ بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ،
 ۹۹�۶درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻧ�ﺷﻮﻧﺪ.
گ
بﺎزدارﻧﺪ�
آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎزدارﻧﺪە اﺳﺖ؟ دﺷﻮار � ﺷﻮد بﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺟﻮاب ﻗﻄ� داد .اﻣﺎ بﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ � ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ا� ت
ﺎﻟی
�
اﻋﺪام را ﻧﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ بﺎزدارﻧﺪە بﻠ�ﻪ �ﻓﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات
اﺟﺮا � ﮐﻨﻨﺪ .در �
ا�� ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ ،اﻋﺪام �ﺴ�ﺎر بﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق � اﻓﺘﺪ،
�
ین
ﻧﺎﭼ�ی از ﻗﺎﺗﻼن )ﺗﻘ��بﺎ �ﮏ و ﻧ�ﻢ درﺻﺪ آن ﻫﺎ( بﻪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم � ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺗﻨﻬﺎ  ٨٠ﻧﻔﺮ در کﻞ ﮐﺸﻮر بﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .بﻪ ﻋﻼوە ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪ� از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ
ض
بﻌ� از آن ﻫﺎ در
ﻣﺮگ ،در ﻧﻬﺎ�ﺖ اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ :ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ
دادگﺎە ﻫﺎی ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا � ﮐﻨﺪ ،و ض
بﻌ� از آن ﻫﺎ ﻫﻢ در
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

ﻣ�ﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ بﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺷﺎن بﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒ�� � ی
اﺳتﺜﻨﺎی ﺗﮕﺰاس ،اوکﻼﻫﻤﺎ ،و�ﺮﺟﯿن�ﺎ ،و دﻻور ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﻫﺎ در
ین
ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺣکﻢ ﻫﺎی اﻋﺪام و ﻗﺘﻞ ﻫﺎ �ﺴ�ﺎر
ﻧﺎﭼ� اﺳﺖ .از ﺳﺎل
 ،۱۹۷۷ﺗﮕﺰاس  ۳۷�۶درﺻﺪ کﻞ اﻋﺪامﻫﺎی ﮐﺸﻮر را بﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادە اﺳﺖ .بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی اوکﻼﻫﻤﺎ ،ﺗﮕﺰاس ،و ﻓﻠﻮر�ﺪا۵۱ ،
ً
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌ�ﺖ ،ﮐﻪ  ۱۲درﺻﺪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﮑﺐ � ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤ� از
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻌﺎف � ﺷﻮﻧﺪ :اﯾﻦ  ٥١درﺻﺪ ﻫﻤﺎن زﻧﺎن و ﻧ�ﻤﻪی
ﻣﺆﻧﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲زن از ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﻋﺪام
ا�ﺘ�  ،٢٠١٣ﺗﻨﻬﺎ  ۵۷زن در �ا� ﮐﺸﻮر در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﺪە اﻧﺪ .در ب
اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻃﻮل �ﮏ دورە و بﺎ اﻓﺰا�ﺶ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،آﻣﺎر ﻗﺘﻞ
و ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻤﺪی از  ۲۴۵۲۶در ﺳﺎل  ۱۹۹۳بﻪ  ۱۵۵۲۲در ﺳﺎل ۱۹۹۹
کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ت
کﻤ��ﻦ ﺣﺪ آن از ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺑﻮد ٤١١ .ﻣﻮرد
) ۶۸�۵درﺻﺪ( از  ۵۹۸اﻋﺪام ﺗﺎ پﺎ�ﺎن ﺳﺎل  ۱۹۹۹ی ن
ﺑن ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۱۹۹۳ﺗﺎ  ۱۹۹۹ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻻزم بﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ،آﻣﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﺎ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ �ﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدە و  ۱۲۲۲۷ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎر آن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎی بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ت
کﻤ� ﺑﻮد.
ی
ﻫﻤن ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﺎ در ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﺣکﻢ اﻋﺪام ،ﺑ�ﺸ�ت
در ی ن
ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام در آن ﻫﺎ اﺟﺮا ﻧ� ﺷﻮد .در ﺳﺎل
از ا�ﺎﻟﺖ ی
 ،٢٠٠٩ﺗﮕﺰاس ﺷﺎﻫﺪ  ۵�۴ﻗﺘﻞ بﻪ ازای ﻫﺮ  ١٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،در
ﺣﺎ� ﮐﻪ در ی ن
ﻫﻤن ﺳﺎل در آﯾﻮوا ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺗﻨﻬﺎ  ۱�۱ﻗﺘﻞ بﻪ ازای ﻫﺮ  ١٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ا�ﺮ ﺑپﺬﯾ��ﻢ ﮐﻪ
ت
ﻣﺘﻔﺎوی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
آﻣ��کﺎ �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﻤﮕﻦ ﻧ�ﺴﺖ ،بﻪ آﻣﺎر �ﺴ�ﺎر
در ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ � رﺳ�ﻢ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ
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ین
ﻣ�ﺎﻧﮕن  ٥ﻗﺘﻞ
اف بی آی اراﺋﻪ ﮐﺮدە� ،ﻌئن  ۱۵۲۴۱ﻗﺘﻞ در ﺳﺎل ،بﻪ
بﻪ ازای ﻫﺮ  ١٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در �ا� ﮐﺸﻮر � رﺳ�ﻢ.
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،بﻪ ﺷﺪت ﺳﺎدە اﻧگﺎراﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﻢ
ﮐﻪ اﻓﺰا�ﺶ اﻋﺪام ﻫﺎ در دﻫﻪی  ۱۹۹۰ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ کﺎﻫﺶ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﻮدە
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،در اﯾﻦ دورە ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮا�ﺶ ﻋﻤﻮ� بﻪ �ﺸﺪ�ﺪ اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﺎزات در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد�ﻢ؛ در ی ن
ﺳ�ﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻫﻤن دورە اﺗکﺎ بﻪ
ِ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ
بی اﻏﻤﺎض بﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ،بﻪ کﺎﻫﺶ ﺷﺪ�ﺪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم در
ی
ﻧﯿ��ﻮرک ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺛبﺎت ﺳ�ﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻘﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺗﻐﯿ� و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺎﺣﺶ اﺟﺘﻤﺎ� ﻫﻢ از د�ﮕﺮ دﻻ�ﻞ اﯾﻦ
و ﻋﺪم وﻗ�ع ی
ت
داﺷنن
ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎی ﭘﺰﺷ� ﺑﺮای ﻣﺪاوا و زﻧﺪە ﻧﮕﻪ
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ی ن
ﻧ� بﻪ کﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻗﺎﻃ� در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗ��ﻦ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ )بﻪ دﻟ�ﻞ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات
اﺳی ی ﮔﻨﺎە ی ن
اﻋﺪام( ،اﻓﺮ ِاد بﻪ ر ت
ﻧ� اﻋﺪام � ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﯿﭻ را� ﺑﺮای
ب
ت
ﻋﺪاﻟی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎ�ﺪ ﺷن�ﺪە بﺎﺷ�ﺪ ﮐﻪ
ﺟ�ان اﯾﻦ بی
ب
در  ٣٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺣﺪود  ۱۳۹ﻣﺘﻬﻢ در �ا� ﮐﺸﻮر
ﻟﻐﻮ ﺷﺪە اﺳﺖ ،اﻣﺎ بﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ بﺎ�ﺪ بﺎ اﺣﺘ�ﺎط �ﺴ�ﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد:
ف
ین
ﻗﻮاﻧن آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﺑﺮ� از اﯾﻦ اﻓﺮاد بﺎ ﺗﻮﺳﻞ بﻪ ﭼﻢ وﺧﻢ ﻫﺎی
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ی ﻣﺠﺪد �
ﺑﺮ� د�ﮕﺮ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻋﻮاﻣ� از ﻗﺒ�ﻞ ﻣﺮگ ﺷﺎﻫﺪان
اﺻ� ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ی ﮔﻨﺎ� واﻗ� �ﺴ�ﺎر ت
کﻤ� از آن
ب
ﺗﻌﺪادی اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻی ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و درام ﻫﺎی ﺗﻠ����ﻮین
ب
ن
ن
ﻋن ﺣﺎل ،ﺑﺮ� از ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز بﻪ
� ﺧﻮاﻫﻨﺪ بﻪ ﻣﺎ بﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ .در ی
ﻏ�ﻗﻄ� ﺗﻤﺎ�ﻞ �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ی
ن
روا� ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪە اﺳﺖ �� .د�ﮕﺮ از ﻧﮕﺮای ﻫﺎی ﻋﻤﺪە اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
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اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﺮدی �ﮏ ﻧﻔﺮ را بﻪ »ﻗﺘﻞ« رﺳﺎﻧﺪە بﺎﺷﺪ و بﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد
اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺗﻬﺎم »ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ« را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ
�
ت
ن
اﺗﻔﺎ� اﻓﺘﺎدە ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮلاﻧﺪ.
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ � داﻧﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ
گ
�ﺲ ،اﯾﻦ بﻪ ﻣﻬﺎرت دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و وکﻼی ﻣﺪاﻓﻊ �ﺴﺘ� دارد ﮐﻪ
ﻏ�ﻋﻤﺪ .بﻪ اﯾﻦ
�ﺸﺨ�ﺺ دﻫﻨﺪ ﺟﺮم
ارﺗکﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻮدە �ﺎ ﻗﺘﻞ ی
ب
ﺗﺮﺗ�ﺐ ،اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎدی دارد اﻓﺮادی بﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە
ﻏ�ﻋﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺤﮑﻮم � ﺷﺪﻧﺪ.
بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ بﺎ�ﺪ ﻓﻘﻂ بﻪ ﻗﺘﻞ ی
دﻟ�ﻞ د�ﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،روﻧﺪ ﻧﺎ�ﻮار و بی اﻧﺘﻬﺎی
اﺟﺮای آن در �
ا�� ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳتﯿﻨﺎف
در ﺣﺎ� بﻪ ﺟ��ﺎن � اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﺷﺎﻫﺪان ﺟﺮاﺋﻢ بﻪ ﺗﺤﻠ�ﻞ
در�ﺎی از ﭘﺮوﻧﺪە ﻫﺎی ﺣﻞ وﻓﺼﻞ �ﺸﺪە
� رود ،و وکﻼی دو ﻃﺮف در
ی
ت
ن
داﺷن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وکﺎﻟﺖ
ﻏ�ﻣﻨﺘﺨﺐ ،بﺪون
ﻏﺮق � ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوە ﻫﺎی ی
�
ن
ﻣﺘﻬﻤﺎی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ بﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم
و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﭘﺮوﻧﺪە ی
ﺗﺄﺛ� ﻗﺮار
ﺷﺪە اﻧﺪ ،بﻪ �اغ ﻗﻀﺎت ﺣﺴﺎس � روﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ی
دﻫﻨﺪ و اﺟﺮای ﺣکﻢ را بﻪ ﺗﻌ��ﻖ ﺑیﻨﺪازﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران � ﺗﻮاﻧﻨﺪ
بﮕ�ﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ا�ﻠﯿﻨﻮی ،ﺟﻮرج
ﺗﺼﻤ�ﻤﺎت ﺧﻮد�اﻧﻪ ی
را�ﺎن ،در ژاﻧ��ﻪ ی  ۲۰۰۳ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام
)ﺣﺪود  ١٩٠ﻧﻔﺮ( ،بﺪون ت
ت
ﺟﻨﺎﯾی ﮐﻪ ﻫ��ﮏ
کﻤ��ﻦ اﻋﺘﻨﺎ بﻪ ﺟﺮم و
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﺗﺨﻔ�ﻒ در ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
در ی ن
ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻫﻤن ﺣﺎل ،بﺎ وﺟﻮد
ی
در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻄ�ح � ﺷﻮد ،آﻣﺎرﻫﺎ �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺳﺖ ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﻔ�ﺪﭘﻮﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل
ت
ﺑ�ﺸ�ی دارد ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
ف
ت
ﺗﺨﻔ�� ﺑﺮایﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺎ پﺎ�ﺎن ﺳﺎل
کﻤ�ی دارد ﮐﻪ
 ،۲۰۰۹ﺗﺮﮐ�ﺐ ﻧﮋادی ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد١٤٥٣ :
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ﺳﻔ�ﺪﭘﻮﺳﺖ ۱۳۵۱ ،ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺳﺖ ۳۸۴ ،ی ن
آﺳ�ﺎی ﺗبﺎر،
ﻻﺗن ﺗبﺎر۴۱ ،
ی
� ۳۸خ ﭘﻮﺳﺖ .ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ ﺗﻌﺪاد ز�ﺎد
ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ کﻞ ﺟﻤﻌ�ﺖ
�ﺴﺒی را ش
ت
ت
ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺷﺎرە � ﮐﻨﻨﺪ و ی ن
ادﭘﺮﺳی
ﻧﺎ� از وﺟﻮد ﻧﮋ
ﭼﻨن
ن
آﻓ��ﻘﺎی ﺗبﺎر ﺷﺶ
ﻗ��ﺎی ﻗﺘﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای آﻣ��کﺎﯾ�ﺎن
� داﻧﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل
ی
ت
ت
ﺑ�ﺸ� و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪن ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ�ﺸ� از آﻣ��کﺎﯾ�ﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻔ�ﺪﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﺎن بﻪ ﻗﺘﻞ و آدم ش
ﮐ�
ﺗﻌﯿن ﮐﺮد ،و پﻠ�ﺲ ی ن
ﻧ� ﺗﻮان ﺳﻬﻤ�ﻪ ی ن
ﻧ� بﺎ�ﺪ بی اﻋﺘﻨﺎ بﻪ ﻫ��ﺖ ﻗﻮ�
گ
و ﻧﮋادی ﻣﺮﺗﮑبﺎن ﺟﻨﺎ�ﺖ بﻪ اوﺿﺎع رﺳ�ﺪ� ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺮد�ﺪی وﺟﻮد
ت
ادﭘﺮﺳی در اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻨ� ﻧﮋ
داﺷﺘﻪ ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ �ﮏ ﻣﺘﻬﻢ ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺳﺖ بﻪ دﻟ�ﻞ ﻗﺘﻞ �ﺎ ﺗﺠﺎوز
بﻪ �ﮏ ﺳﻔ�ﺪﭘﻮﺳﺖ بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم � ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎد داﺷﺖ
ت
ﺳﻔ�ﺪﭘﻮﺳی ﮐﻪ بﻪ ارﺗکﺎب ی ف
ﻫﻤن ﺟﻨﺎ�ﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪە ﻣﺤﮑﻮم بﻪ
ﮐﻪ
ت
ادﭘﺮﺳی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ �ﮏ ﻧﻔﺮ بﻪ
اﻋﺪام �ﺸﻮد .ﺗﻌ��ﻒ درﺳﺖ ﻧﮋ
ﮔ�د.
دﻟ�ﻞ ﻫ��ﺖ ﻧﮋادی اش ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت �ﺎ ﺷﺪ�ﺪﺗﺮی ﺻﻮرت ی
ً
در ی ف
ﻋن ﺣﺎل� ،ف ﻧﻈﺮ از ادﻋﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ روش کﺎﻣ�
ن
ا�ﺴﺎی ای ﺑﺮای اﻋﺪام �ﮏ ﻣﺠﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﺷک� از اﻋﺪام
ن
زﻧﺪای � ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ن
ﺑﺮ� روشﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
بﺎﻋﺚ درد و رﻧﺞ
ت
ف
ﻓ��� و
کﻤ� دردآور بﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺎ را اﻏﻠﺐ بﻪ ﻟﺤﺎظ رﻧﺞ ی
ﺟﺴ� ارز�ﺎی � ﮐﻨ�ﻢ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬاب رو� و ن
روای
ب
ﮔ��ﻢ .ا�ﺮ � دا�ﺴت�ﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام را ﻧﺪ�ﺪە � ی
ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺖ و دﻗ�ﻘﻪ ی ﻣﺸﺨ� اﻋﺪام ﺷ��ﺪ ،اﻻن
ﭼﻪ اﺣﺴﺎ� داﺷت�ﺪ؟
�
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ادﻋﺎ � ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر ﻗﺘﻞﻫﺎ در ﺑﺮ� ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ در
ی ف
ﻫﻤﭽﻨن ادﻋﺎ � ﺷﻮد
ﻣﺎە ﻫﺎی بﻌﺪ از اﻋﺪام اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و
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ﮐﻪ اﻋﺪام ،ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰا�ﺶ � دﻫﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ
روش ﻗﻄ� و ت
ت
ت
ﻧﺎدرﺳی اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ وﺟﻮد
درﺳی �ﺎ
دﻗ�� ﺑﺮای اﺛبﺎت
ﻧﺪارد.
ﻧﻬﺎی ﺗ��ﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎزات
در ﻧﻬﺎ�ﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل � ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺮﻣﺎن را از درﺟﻪ ی ا�ﺴﺎﻧ�ﺖ ﺳﺎﻗﻂ � ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺟ�ان دادن بﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺮﺻﺖ بﺎز�ﺮوری و ﻣﺠﺎل ب
را از ی ن
ﺑن �ﺑﺮد .ﺷﺎ�ﺪ اﻋﺪام در ﻣﻮرد پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ ﺟﻨﺎ�ﺖ کﺎران ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل
بﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺮا�ﻢ ﺧﻔ�ﻒ ﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺳﺆال و بﺤﺚ �ﺴ�ﺎر
دارد.
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﻗبﺎل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭼ�ﺴﺖ؟
ف
آ�ﺎ ﺣکﻢ اﻋﺪام را ﻓﻘﻂ بﺎ�ﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺮﻣﺎی ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە اﻧﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ اﺗﺎﻧﺎزی اﺟبﺎری ،و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات،
بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ؟ �ﺎ بﺎ�ﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی را ﮐﻪ بﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪەاﻧﺪ
اﻋﺪام ﮐﺮد؟ در ﻣﻮرد ﺟﺮا�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ�،
ﻫﻮﻟﻨﺎ�
ﺗﺮور�ﺴﻢ ،و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻄﻮر؟ آ�ﺎ اﯾﻦ ﺟﺮا�ﻢ ﻫﻢ بﻪ
�
ﻗﺘﻞ ﻧ�ﺴتﻨﺪ؟ راە درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد �ﺎ اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺟﺮا�ﻢ ﭼ�ﺴﺖ؟ )در
ف
ﺑﺮ� ﻣﻮارد ﺧﺎص ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺮور�ﺴﻢ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر بﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ(.
آ�ﺎ اﻋﺪام ﻫﺎ بﺎ�ﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات و بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ً
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ اﺛﺮ بﺎزدارﻧﺪە را روی ﻣﺎ بﮕﺬارﻧﺪ )ﻣﺜ� از
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻠ����ﻮن پﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ� ،ﺎ در ﻣﻸ ﻋﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ(؟ آ�ﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام
ش
ﻧﻤﺎ�� ﺑ�ﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای
�ﮏ ﻋﺎﻣﻞ بﺎزدارﻧﺪە اﺳﺖ �ﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﺸﻢﭼﺮان ﻫﺎ اﺳﺖ؟ آ�ﺎ اﺟﺮای اﻋﺪام بﺎ�ﺪ کﻢو��ﺶ ﺷب�ﻪ �ﮏ اﺗﺎﻧﺎزی
)ﻣﺮگ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ( و بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن از
ﻓ��� و ف
رﻧﺞ ی ف
روای ﺧﻼص ﮐﻨﺪ؟ آ�ﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺎ
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ً
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣبﺲ ﮐﻨ�ﻢ� ،ﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ی ن
ﭼﻨن ﻣﺠﺎز تای ﻋﻤ� از اﻋﺪام ﻫﻢ
بی رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺸک� اﺳﺖ ﮐﻪ روز بﻪ روز ﺟﺪیﺗﺮ � ﺷﻮد،
ف
ﺟﻮاﻧﺎی ﮐﻪ بﻪ
بﻪ و�ﮋە بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﺟﻤﻌ�ﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
»ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ش
ﻣ�وط« ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە اﻧﺪ .ا�ﺮ ﻗﺎﺗﻼن را
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻋﻤﺮ ﺣبﺲ ﻧﮑﻨ�ﻢ ،بﻌﺪ از آزادی از زﻧﺪان دو�ﺎرە بﻪ
ارﺗکﺎب ﺟﺮا�ﻢ ﻓﺠﯿﻊ ﻣبﺎدرت ﻧ� ورزﻧﺪ؟ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ� از آﻧﺎن
ً
ﻋﻤ� اﯾﻦ کﺎر را � ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ د�ﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻧﮕﻪ داری ﻣﺠﺮﻣﺎن در زﻧﺪان ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻪ ﻫ��ﻨﻪای در ﺑﺮ دارد؟ ﻫﻔﺘﻪ ای  ۶۰۰-۵۰۰دﻻر آﻣ��کﺎ .بﺎ اﯾﻦ
ض
ﺣﺎ� ﺣﺪود  ٨٠٠ﻫﺰار دﻻر آﻣ��کﺎ �ﺎ  ٩٠٠ﻫﺰار
ﺣﺴﺎب ،در ﺣﺎل
ن
ﭘﻮﻧﺪ اﻧگﻠ�ﺲ ﺑﺮای �ﮏ زﻧﺪای ﮐﻪ بﻪ  ۳۰ﺳﺎل ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە
ن
ﺗﺪاﺑ�
زﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ﺗﺤﺖ
بﺎﺷﺪ �ف � ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫ��ﻨﻪ ﺑﺮای
ی
ت
ت
ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،بﻪ اﯾﻦ
اﻣﻨﯿی ﻧﮕﻪ داری ﺷﻮﻧﺪ �ﺴ�ﺎر
ﺷﺪ�ﺪ
ف
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ بﺎ�ﺪ بﻪ دﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان بﻪ د�ﺪگﺎە ﻣﺘﻮازی دﺳﺖ
�ﺎﻓﺖ.
ن
ش
ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط :ﺟﺎ�ﮕ��ی ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام؟
�ﺴ�ﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی
ش
ﻣﻨﺎﺳی ﺑﺮای اﻋﺪام پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ ﺟﻨﺎ�ﺖ کﺎران
ﻣ�وط« را ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ
ب
� داﻧﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﺳﻨ� ﻫﺎ �ﺸﺎن � دﻫﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی
�
ن
ش
ﻣ�وط« از ﺣﻤﺎ�ﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﺴﺎی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ی ن
ﭼﻨن
ِ
ﺣک� بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ .ا�ﺮ »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی
�
ن
ش
ﻣﻌی آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣ�وط« دﻗ�ﻘﺎ بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد بﻪ
ن
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎی ﮐﻪ �
ا�� آﻧﺎن ﺟﻮان اﻧﺪ بﺎ�ﺪ بﺪون ﻫﯿﭻ اﻣ�ﺪی ﺳﺎل ﻫﺎی
گ
ن
)ﻣ�ﺎﻧﮕن ف
یف
ﺳی اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻃﻮﻻی �ﺸﺖ ﻣ�ﻠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان زﻧﺪ� ﮐﻨﻨﺪ
بﻪ ﺟﺮم آدم ش
دﺳﺘﮕ� �ﺷﻮﻧﺪ  ۲۹ﺳﺎل اﺳﺖ( ،و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ
ﮐ�
ی
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ﻧ� دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﺷﺎن بﻪ زودی آﻧﺎن را بﻪ ﻓﺮ ش
ین
اﻣﻮ� �ﺳپﺎرﻧﺪ و
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ بﻪ ک� از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ � ﺷﻮﻧﺪ .در پﺎ�ﺎن ﺳﺎل
 ،۲۰۰۹ﺑ�ﺶ از  ٤٦ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در �ا� ﮐﺸﻮر بﻪ »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون
آزادی ش
ﻣ�وط« ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ  ۲۳۰۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن �ﺸﮑ�ﻞ �دادﻧﺪ .ﭘنﺴ�ﻠﻮاﻧ�ﺎ
ﻣﺤﮑﻮم »بﻪ ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزدی ش
ﻣ�وط« ) ٣٤٥ﻧﻔﺮ( را دارد٧٩ .
گ
ن
زﻧﺪای در  ١٨ا�ﺎﻟﺖ ی ن
ﻧ� بﻪ دﻟ�ﻞ ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ در � ۱۳ﺎ  ۱۴ﺳﺎﻟ�
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە اﻧﺪ بﻪ ی ن
ﻫﻤن ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ.
ﺗﺪر�� ﻣﺤﮑﻮم
بﻪ ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ ،بﺎ ﺣبﺲ ابﺪ اﻓﺮادی را بﻪ ﻣﺮگ
ب
� ﮐﻨ�ﻢ ،بﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ کﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان و اﻋﻀﺎی ﻫﺌ�ﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ
ﮔ� اﻋﺪام اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ی ن
ﻧ� ﻣﻄ�ح
د�ﮕﺮ ﻻزم ﻧ�ﺴﺖ در ی
ئض
� ﺷﻮد ﮐﻪ ِا ﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣکﻢ راﻫکﺎر آﺳﺎ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم ﻧ�ﺴﺖ بﻪ ﻋﺬاب وﺟﺪان دﭼﺎر
ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را بﻪ دﻟ�ﻞ ﺻﺪور ﺣکﻢ ﻣﺮگ و اﻋﺪام اﺣﺘﻤﺎ� ﻓﺮد
ن
ی ن
ﻣﺤﮑﻮم ،ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪاﻧ�ﺎی
ﻫﻤﭽﻨن  ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از
ش
بﻪ »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط« ﻣﺤﮑﻮم � ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا بﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم �ﺸﺪە اﻧﺪ .در وﻫﻠﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻮد
ﻣ�وط را در »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ت
ﮐﻪ ﺳﻠﺐ آزادی ش
ﮐﻨ�ل ﺟﺮا�ﻢ« ،ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل  ،١٩٨٤ﺗﺼ��ﺐ ﮐﺮد؛ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ت
ا�ﺎﻟی ﻫﻢ از اﯾﻦ رو�ﻪ یﭘ�وی
ﺟﺎی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ا�ﺎﻟﺖ بﻪ ﻋﻼوەی
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ی
ش
ﻣﻨﻄﻘﻪ ی کﻠﻤﺒ�ﺎ ﻣﺠﺎزات »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط« را بﻪ
ض
ﺣﺎ� ،آﻻﺳکﺎ ﺗﻨﻬﺎ ا� ت
ﺎﻟی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼ��ﺐ رﺳﺎﻧﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎل
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﻧﺪارد.
ش
اﻣﺎ آ�ﺎ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺠﺎزات »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط«،
ﻫﺰاران ﻣﺸکﻞ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪە را ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ بﻪ �ﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪە
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ت
ﺑﻬﺪاﺷی زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﻣﻮازات
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧ� ﮐﻨ�ﻢ؟ اﻓﺰا�ﺶ ﻫ��ﻨﻪ ﻫﺎی
اﻓﺰا�ﺶ ﺳﻦ آﻧﺎن �� از ﻋﻤﺪە ﺗ��ﻦ ﻣﺸکﻼت در �ﺴ�ﺎری از ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻨﺎ بﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﮐﻨﺘﺎ� ،بﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌ�ﺖ بﻪ �ﺴبﺖ
اﻧﺪک زﻧﺪاﻧ�ﺎن اش ،در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑ�ﺴﺖ ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻر �ف
ت
ﺑﻬﺪاﺷی ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی
ش
ین
ﻫﻤﭽﻨن  ،ﻣﺠﺎزات »ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط« ﻧﻪ � ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ �ﺎ اﺛﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن کﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان و �ﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ
ی
بﺎزدارﻧﺪە در اﯾﻦ رابﻄﻪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ )ﻣﺤﻞ وﻗ�ع  ۲۹۹ﻗﺘﻞ در
ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۶زﻧﺪان ﺑﻮدە اﺳﺖ( و ﻧﻪ � ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﭘ�ﺸ�د ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮار ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ
ﮔ�ی ﺑﺮای
ب
ﮔﺮوگﺎن ی
ن
ش
ن
ﭼ�ی از
ﭼﻨن ﺟﺮاﺋ� ی
»ﺣبﺲ ابﺪ بﺪون آزادی ﻣ�وط« بﺎ ارﺗکﺎب ی
ت
اﻣﻨﯿی در زﻧﺪان ﻫﺎ ﺷﺪ�ﺪ بﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﺪاﺑ�
دﺳﺖ ﻧ� دﻫﻨﺪ .ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ
ی
بﺎﻻﺧﺮە ﻫﻤ�ﺸﻪ ﮐ� بﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮار � اﻓﺘﺪ و گﺎ� اوﻗﺎت ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ
ن
زﻧﺪای زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی ﻓﺮار داﺷﺘﻪ
� ﺷﻮد .ا�ﺮ
گ
بﺎﺷﺪ و در ازای آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪ� از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش را دو�ﺎرە بﻪ دﺳﺖ
آورد ،اﯾﻦ ﺧﻮدش ی ن
اﻧﮕ�ەای �ﺴ�ﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ن
ض
ﻣﺠﺮﻣﺎی
ﺗﻀﻤﯿی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮدان آﯾﻨﺪە
بﻪ ﻋﻼوە ،ﻫﯿﭻ
ً
ن
ن
را ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗبﻞ زﻧﺪای ﺷﺪەاﻧﺪ ،بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪ ی کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎی ﮐﻪ اﺻﻮ�
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﻧﺪ ،آزاد ﻧﮑﻨﻨﺪ� ۲۰ .ﺎ  ۳۰ﺳﺎل بﻌﺪ ،بﻪ
گ
ت
ﺟﻨﺎ�ﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎن را بﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد و بﻪ ﺳﺎد�
ﻫﻮﻟﻨﺎ�
ﺳﺨی � ﺗﻮان
ِ
�
� ﺗﻮان ﻣﺪ� ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺻﻼح ﺷﺪەاﻧﺪ.
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و اﺛﺮات بﺎزدارﻧﺪە ی آن
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺘﺪﻻل � ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ،ا�ﺮ
�
واﻗﻌﺎ ﺧﻮاﻫﺎن کﺎﻫﺶ ارﺗکﺎب ﺟﺮاﺋﻢ از ﻃ��ﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی
ﺷﺪ�ﺪﺗﺮا�ﻢ� ،ﺲ بﺎ�ﺪ آﻣﺎدە بﺎﺷ�ﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺮ� را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ
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ﻗﺎﻧﻮی ( ،اﺧﺘﻼﻻت ف
ف
روای،
ﺷﺪە ،ﻓﺎرغ از ﺟنﺴ�ﺖ ،ﺳﻦ )بﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ
یف
ﻫﻤن ﻣﻨﻮال ،دﻓﺎع از
و ﻫ��ﺖ ﻗﻮ� و ﻧﮋادی اش اﻋﺪام ﮐﻨ�ﻢ .بﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺪود
ﺷﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ ی ن
ﻧ� بﺎ�ﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ و اﻣکﺎن بﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻖ در آوردن اﺣکﺎم ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .بﺎ�ﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
رﺳﺎی ف
را بﺪون ﺗﺄﺧ� و بﺎ اﻃﻼع ف
کﺎ� اﺟﺮا ﮐﻨ�ﻢ ﺗﺎ در� ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد
ی
ً
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺰﻫکﺎری بﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻋﻤ� ﺑﺘﻮاﻧﺪ بﻪ
ی ن
ﺳﻨﮕن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ بﺎ�ﺪ بﻪ ﺷﺨﺼﻪ بﺪاﻧ�ﻢ
کﺎﻫﺶ ارﺗکﺎب ﺟﺮاﺋﻢ
ض
ﮐﻪ ا�ﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ بﻌ� از ﺟﺮاﺋﻢ ﺷ��ﻢ ،بﺪون ﺗﺮد�ﺪ ،ﺣکﻢ ﻣﺮگ
�
ﮔ��ﻢ و ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻣ�ﺪی بﻪ ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫ�ﻢ داﺷﺖ.
� ی
ن
ن
ﺟﺎی �ﺎ روای؟
�
آ�ﺎ ﺗبﻪ کﺎران ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎﺗﻼن )ﭼﻮن بﺤﺚ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام اﺳﺖ( ،اﻓﺮاد ف
ﺟﺎی اﻧﺪ �ﺎ ﺑ�ﻤﺎران روائن ؟ اﯾﻦ ی ن
ﻧ� ﻣﺴﺌﻠﻪ ی �ﺴ�ﺎر
�
ﻣﻬ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن اﻓﺮ ِاد واﻗﻌﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ و
ق
ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ آ�ﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻄ� بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ� رﺳﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
�
ت
ﻣﻨﻄ� ﺗﺮ بﻪ ﻧﻈﺮ � رﺳﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﺳﺖ بﻪ ش�ارت زدەاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺮ و
ش
ﻣﻐﺸﻮ� در اﯾﻦ بﺎرە در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد
ﻣﻌﻤﻮل ،د�ﺪگﺎە ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ً
دارﻧﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮ � رﺳﺪ ض
ن
ﭼ�ی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
بﻌ� ﻋﻘ�ﺪە دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻ� ی
ث�ارت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ �
ا�� ﻣﺎ اﯾﻦ د�ﺪگﺎە را ﻧ�پﺬﯾ��ﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ی ﻗﺎﺗﻼن را بﺎ�ﺪ بﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و از ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ
ف
اﻋﻤﺎ� ﻣﻌﺎف ﺷﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ادﻋﺎ � ﺷﻮد در ش�ا�ﻂ ﺟﻨﻮن ی ف
ﻋﺎﻃ�
آﻣ� �ﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە اﻧﺪ.
در  ٢٠ژوﺋﻦ  ،٢٠٠٢ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎ� آﻣ��کﺎ ،بﺎ  ٦رأی ﻣﻮاﻓﻖ در
ت
ا�ﺎﻟی و�ﺮﺟﯿﻨﺎ از
ﺑﺮاﺑﺮ  ٣رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،در ﺑﺮر� ﺷکﺎ�ﺖ دوﻟﺖ
ن
نن
ﻣﺠﺮﻣﺎی ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ن
ذﻫی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدە
اﺗﮑﯿ� ،ﺣکﻢ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام
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ﻣﺤﺴﻮب � ﺷﻮﻧﺪ بﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
ت
ش
کﻤ� از ﻫﻔﺘﺎد بﺎﺷﺪ
ﻫﻮ� )آی ﮐﯿﻮ( او
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻬﺮە ی
ن
ذﻫی ﻣﺤﺴﻮب � ﺷﻮد ،و ﻧ� ﺗﻮان او را بﻪ اﻋﺪام
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدە ی
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
ن
آ�ﺎ ﻫﻤ�ﺸﻪ و در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ بﺎ�ﺪ بﻪ ﺳﺆال » ن
روای ؟«
ﺟﺎی �ﺎ
ﺟﻮاب بﺪﻫ�ﻢ ﺗﺎ بﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧ�ﻢ روش ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد بﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن
ض
روای پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ
ﻣﺠﻨﻮن ﭘ�ﺪا ﮐﻨ�ﻢ؟ آ�ﺎ بﺎ�ﺪ ﻧﮕﺮان وﺿﻌ�ﺖ
ﺟﻨﺎ�ﺖ کﺎران بﺎﺷ�ﻢ؟ بﻪ ﻋﻘ�ﺪە ی ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺪ� وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داری اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن در زﻧﺪان �ﺎ در ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن
ف
روای ﻧﻔ� بﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ز�ﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﺮﻣﺎن دو�ﺎرە ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل � ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻋﺪام اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻗﺪام �ﺴ�ﺎر ت
ﻣﺜﺒی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻏ�ﻣﻌﻤﻮل ﻗﻠﻤﺪاد � ﺷﻮد؟
آ�ﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و �ﺎ ی
ﻏ�ﻣﻌﻤﻮل«
ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� » ِاﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ی
ﻏ� ض�وری در ﺟ��ﺎن اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام« را ﻣﻤﻨ�ع
و »ﺗﺤﻤ�ﻞ رﻧﺞ ی
ﮐﺮدە اﺳﺖ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� و ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آن
ً
کﺎﻣ� بﺪون درد« را ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺠ��ﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﻮدە اﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮگ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� آﻣ��کﺎ در �ﺴﺨﻪ ی اﺻ� و اوﻟ�ﻪ ،دار زدن را بﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔ�د ،ﺷﯿﻮە ای ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۷۸۷
ﺷﯿﻮە ی ﻣﺮﺳﻮم اﻋﺪام در ﻧﻈﺮ � ی
ً
)ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﺗﺼ��ﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ�( ﻫﻤ�ﺸﻪ دردﻧﺎ� ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮ� بﻪ
گ
ﺧﻔ� ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻠﻖآو�ﺰ ﺷﺪن اﻃﻼق � ﺷﺪ .اﯾﻦ پﺪ�ﺪە ﮐﻪ ﺣﻠﻖ آو�ﺰ
ﺷﺪن ﻣﺤﮑﻮم )ﺳﻘﻮط او از روی ﭼﺎر�ﺎ�ﻪ و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪناش در ﻫﻮا(
ت
ﺷﺪی اﺗﻔﺎق ﺑ�ﻔﺘﺪ ﮐﻪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدن او را
بﺎ�ﺪ بﺎ ﭼﻨﺎن �ﻋﺖ و
ت
ف
�ﺸﮑﻨﺪ و بﻪ از دﺳﺖ رﻓن ﻫﺸ�ﺎری اش ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ
ت
ﺑ�ﺸ� از �ﮏ ﻗﺮن از ابﺪاع آن ﻧ� ﮔﺬرد .در آن
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎ�ﺪ
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

زﻣﺎن ،دار زدن ﻣﺠﺮﻣﺎن در ﻣﻸ ﻋﺎم بﻪ ﻋﻨﻮان ت
ﺑﻬ��ﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای اﻋﺪام و ﻋﻤ� ﺗ��ﻦ راە اﺟﺮای ﺣکﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ � ﺷﺪ.
آنﭼﻪ در ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� ﺗﺼ��ﺐ ﺷﺪ در واﻗﻊ ﻣﻨﻊ
ﻏ�ﻣﻌﻤﻮ� ﻣﺎﻧﻨﺪ در آ�ﺶ ﺳﻮزاﻧﺪن ،بﻪ اﺳﺐ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ی
ت
ن
ن
تن
ﺳﻨﮕن � ،ﺎ بﻪ ﭼ�خ �ﺴن و
�ﺴن  ،ﭼﻬﺎر پﺎرە ﮐﺮدن ،ﻟﻪ ﮐﺮدن بﺎ اﺟﺮام
ی
ض
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺣکﻢ
ﺧﺮد ﮐﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎ� ،در ا�ﺎﻟﺖ ی
اﻋﺪام را اﺟﺮا � ﮐﻨﻨﺪ »ﺗﺰر�ﻖ ﮐﺸﻨﺪە« ﺗﻨﻬﺎ ﮔ��ﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﺤﮑﻮم روش د�ﮕﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ؛ در ض
ﺑﺮ� ا�ﺎﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن
ﻏ�ﻣﻌﻤﻮل بﺪاﻧﻨﺪ و بﻪ آن
� ﺗﻮاﻧﻨﺪ �ﮏ روش اﻋﺪام را ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و �ﺎ ی
ت
اﻋ�اض ﮐﻨﻨﺪ.
داروی ﺧﺎ� ﺷﺪ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۹اوﻫﺎﯾﻮ ﭘ�ﺸگﺎم اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﺮﮐ�ﺐ
ی
ً
کﺎﻣ� رﺿﺎ�ﺖ بﺨﺶ اﺳﺖ و بﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺷکﺎ�ﺎت ﻗﺎﻧﻮیف
ﮐﻪ ﻧت�ﺠﻪ اش
ت
ن
از اﯾﻦ بﺎبﺖ در آن ا�ﺎﻟﺖ ﺷﺪە اﺳﺖ .ا�ﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕن �ﮏ اﻋﺪام را بﻪ
ض
ﺣﺎ� در کﺎﻟ�ﻔﺮﻧ�ﺎ ی ض
ﻧ� �� از ﮔ��ﻨﻪ ﻫﺎ
آن روش اﺟﺮا ﮐﺮدە ،و در ﺣﺎل
ﺑﺮای اﺟﺮای اﻋﺪام بﻪ ﺷﻤﺎر � رود .بﺎ اﯾﻦ روش ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد
ً
ﻣﺤﮑﻮم در ﺟ��ﺎن اﻋﺪام اش اﺣﺴﺎس درد ﮐﻨﺪ ﻋﻤ� وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣکﻢ
پﺎ�ﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۰دﺳﺖ کﻢ ﭼﻬﺎر روش
ض
اﻋﺪام در آﻣ��کﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﻣﺒﺘی ﺑﺮ ﺿﻮابﻂ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎ� اﻧﺪ و ﺳﻪ ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل بﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧت�ﺠﻪﮔ ی�ی
در ﻧﻬﺎ�ﺖ ،بﻪ ﻧﻈﺮ � رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮔ��ﻨﻪ ﭘ�ﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ:
 (۱ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃ��ﻖ ابﻘﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ﻣﻌﺪودی
از پﻠ�ﺪﺗ��ﻦ ﻗﺎﺗﻼن ،بﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮ� ﺟﺰا ﺑﺮای ﺟﻨﺎ�ﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎ� ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە اﻧﺪ ،ﻣﺠﺎز تائ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ازکﺎراﻧﺪازی داﺋﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن
� ﺷﻮد.
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 (۲ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و پﺬﯾﺮش اﻓﺰا�ﺶ بﺎﻟﻘﻮە ی آﻣﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ،و در
ﻋن ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ت ف
یف
�ﺎﻓن روش ﻫﺎی د�ﮕﺮی ﺑﺮای کﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ
ی ن
ﺳﻨﮕن .
ت
ﮔﺴ�دە ،و در
 (۳اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﻪ ﺷکﻞ ا��ﺪ و در ابﻌﺎد
ﺳﻨﮕن  ،و در ی ن
ی ن
ﻋن ﺣﺎل پﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﻧت�ﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪەی کﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی بی ﮔﻨﺎە ﻗﺎﺗﻼن ﻫﻢ آﺳ�ﺐ و رﻧﺞ ﻓﺮاوان � ﺑیﻨﻨﺪ و
اﺷتبﺎﻫﺎت گﺎە بﻪ گﺎە ،و ﺷﺎ�ﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎپﺬﯾﺮی ،ﻫﻢ در اﯾﻦ ی ف
ﺑن اﺗﻔﺎق
ِ
� اﻓﺘﻨﺪ.
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بﺨﺶ ﺳﻮم
اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻣﻌﺎ�

٢١٠

دﻻ�ﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان
ﺑهﻨﺎم دار یایزادە
ن
ا�ﺘ� »روز ﺟهﺎی ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« اﺳﺖ .اﻣﺎ
دﻫﻢ ب
ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،آ�ﺎ ض�ورت دارد ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎبﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﺮدم ،اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را
ﺑپﺬﯾﺮﻧﺪ و بﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاە ﺷﻮﻧﺪ؟ �ﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧهﺎد »دوﻟﺖ« �ﺗﻮاﻧﺪ
– �ﺎ بﺎ�ﺪ – بﺪون ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ش
��ی ،از ﺟﻤﻠﻪ
آﺧ��ﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺳﺎزﻣﺎن »ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ« ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن �ﺲ
ت
از ی ن
ﺟﻤﻌﯿی
ﭼن بﺎﻻﺗ��ﻦ ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ را دارد .و ا�ﺮ بﺨﻮاﻫ�ﻢ �ﺴبﺖ
ین
ﭼن و اﯾﺮان را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨ�ﻢ ،بﺎ�ﺪ بﮕ���ﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ،بﻪ �ﺴبﺖ ﺟﻤﻌﯿتﺶ،
بﺎﻻﺗ��ﻦ ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در کﻞ ﺟهﺎن را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در
تض
ﺮداﺧن بﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻮ� و ک� در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،بﻪ
ﮐﻨﺎر ﭘ
٢١١

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ت
ﺣﻘﻮ�-ﮐ�ﻔﺮی اﯾﺮان بﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻫﻢ اﺷﺎرە
وﺿﻌ�ﺖ ﻣﺸﺨﺺ رژ�ﻢ
تف
یف
ﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧن بﻪ ﻧﻘﺶ و اﻋﺘبﺎر اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� در ﺑﺮﻗﺮار
ﻫﻤﭽﻨن ،ﭘ�ﺶ از
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺎ ﻟﻐﻮ آن ،ﻻزم اﺳﺖ بﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ی ن
ﻧ� ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨ�ﻢ.
�ﮏ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎزدارﻧﺪە ﻧ�ﺴﺖ �� .از ﻫﺪفﻫﺎی اﺻ� و
ﻣﺤﻮری ِاﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار ﺟﺮا�ﻢ ﺷﻮﻧﺪ .بﻪ
ن
اﻫﻤ�ﺖ ﻫﺮ ﺟﺮ�،
اﺧﻮر
ِ
ﺳﺨی د�ﮕﺮ ،رژ�ﻢﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮ �
ﺗﺪاﺑ� ﺗنﺒﯿ� و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪە را ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺧﺎﻃ�ﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ی
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدەاﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار ﺟﺮا�ﻢ بﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐ�ﻔﺮی بﻪ اﺻﻄﻼح
اﺻ� ﻣﺠﺎزات در رژ�ﻢﻫﺎی
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
�
�
ف
»ﺳﮑﻮﻻر« و »ﻋﺮ�« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی ﺳﮑﻮﻻر ،بﺎ اﺗکﺎ
ت
ﺷﻨﺎﺧی ،ﺑﺮر�ﻫﺎی آﻣﺎری� ،ﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ
بﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﺮم ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺟﺮمﺷﻨﺎ� و ی
ﻏ�ە ،ﻣﺠﺎز ِ
ات �ﮏ ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ کﻢ� ،ﺎ در پﺎرەای ﻣﻮاﻗﻊ ،اﻓﺰا�ﺶ �ﺎبﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺬﻫی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� در اﯾﺮان ،ﻣﻔهﻮم
رژ�ﻢﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی
ب
»ﺟﺮم« در �ﺴ�ﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ بﺎ »ﮔﻨﺎە« درآﻣ�ﺨﺘﻪ اﺳﺖ؛ »ﻣﺠﺎزات«
�ﮏ دﺳﺘﻮر ث�� ﺛﺎبﺖ و از ﭘ�ﺶﺗﻌ��ﻒﺷﺪەی اﻟ� ﻗﻠﻤﺪاد �ﺷﻮد –
�
ت
دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧ�ﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎ
ﺗﻐﯿ�ات اﺟﺘﻤﺎ� ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و
�ﺴﺒی بﺎ ی
گ
ف
ارز�ﺎی ﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨ� ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ و �ﺎ بﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت
ﺗﺎر��
ب
�
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،ﺳ��ﻪی ﻓﺮدی اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ش�� ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ
اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازە ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در درﺟﻪی
ﻧﺨﺴﺖ بﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﺠﺮم )ﮔﻨﺎەکﺎر( اﺳﺖ .ﻣﺠﺮم و ﮔﻨﺎەکﺎر در ی ن
ﻫﻤن
اﻟ� کﻢﺗﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺟهﺎن ﻣﺠﺎزات �ﺷﻮد ﺗﺎ در »آﺧﺮت« ﺟﺰای �
ﻟﺬا ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎبﻞ دﻓﺎع بﺎﺷﺪ ﮐﻪ :در ﭼهﺎرﭼﻮب »ﺣﺪود
اﺳﻼ�«» ،اﻣﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ« و ﺧﻮد »ﻣﺠﺮم« کﻢﺗ��ﻦ �ﺴبﺖ را بﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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و ﻣﻘﺘﻀ�ﺎت ن
ﻋﯿی آن دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨهﺎن ﻧ�ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ آنﭼﻪ اﺷﺎرە ﺷﺪ
ﺗﻨهﺎ در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ش�� )ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص( ﻣﺼﺪاق دارد .در
ﻧﻈﺎم ﮐ�ﻔﺮی اﯾﺮان ،دﺳﺘﻪ د�ﮕﺮی از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ی ن
ﻧ� اﺟﺮا �ﺷﻮد ﮐﻪ در
اﺻﻄﻼح ﻓﻘ� بﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی »ﺗﻌ��ﺮی« �ﮔ��ﻨﺪ – بﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺧﺎﺳﺘگﺎە ش�� ﻣﺸﺨ� ﻧﺪارد )از
گ
گ
ﺟﺮا�ﻢ ﮐﻮﭼﮏ راﻧﻨﺪ� ﺗﺎ اﺧﺘﻼسﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ� ،ﻫﻤ� �ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
زﻣﺮەی »ﺟﺮا�ﻢ ﺗﻌ��ﺰی« ﻃبﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار
ﻗﻀﺎی ﺣﺎ�ﻢ اﻧﺘﻈﺎر �رود ﮐﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ رژ�ﻢ
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� و دﺳﺘگﺎە
ی
ق
ﺣﻘﻮ� د�ﮕﺮی ،اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ را از در�ﭽﻪی »کﺎﻫﺶ
ارز�ﺎی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎر ﺟﺮا�ﻢ«
ب
واﻗﻌ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ در اﯾﺮان ،بﻠ�ﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣ� ﮐﻪ در
ﻗﻀﺎی ﻣﻮرد
آنﻫﺎ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« اﺟﺮا ﺷﺪە اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات کﺎر یآی
ی�
اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری در دﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
کﺎﻫﺶ دﺳﺖ کﻢ ﻣﻌﻨﺎدار ﺟﺮا�ﻢ
�ﺸﺎن �دﻫﺪ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« بﺎﻋﺚ
�
ﮔ�ی ﻧﻈﺎم ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ�،
�ﺸﺪە اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از اﺑﺘﺪای ﻗﺪرت ی
دﺳﺘﮕ�،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان در ﭘﯿﻮﻧﺪ بﺎ ﺟﺮا�ﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ی
ض
ﺣﺎ� ،ت
ﺣی ﺑﺮآوردﻫﺎ و اﻇهﺎر
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ ،و اﻋﺪام ﺷﺪەاﻧﺪ .در ﺣﺎل
دوﻟی ی ن
ت
ﻧﻈﺮﻫﺎی رﺳ� و
ﺷﻤﺎر بﺎﻻی
ﻧ� از آن ﺣکﺎ�ﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
�
اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان بﺎﻋﺚ کﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﻗﺎﭼﺎق �ﺎ ﻣ�ف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �ﺸﺪە
ت
ﺣﻘﻮ� ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
اﺳﺖ .ﺟﺮم پﺪ�ﺪەای اﺟﺘﻤﺎ� اﺳﺖ ،و ا�ﺮ �ﮏ رژ�ﻢ
بﮕ�د ،و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ بﻪ ر�ﺸﻪﻫﺎ �ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮﺋﻠﻔﻪی ﻣﺤﻮری را در ﻧﻈﺮ ی
اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﺮوز ﺟﺮا�ﻢ پﺑ�دازد ،بیﺗﺮد�ﺪ در ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی
ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
ﻏ�ﻗﺎبﻞ بﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ �� .د�ﮕﺮ از اﺻ�ﺗ��ﻦ
دو .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ی
دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ ﺧﻄ یﺎی در روﻧﺪ
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گ
ﻗﻀﺎی رخ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺎ و اﺷتبﺎە بﻪ ﻗ�ﻤﺖ ﺟﺎن �ﮏ
رﺳ�ﺪ�ﻫﺎی
ی
ﺟ�ان اﺳﺖ» .اﻣکﺎن اﻋﺎدەی دادر�«
ﻏ�ﻗﺎبﻞ ب
بیﮔﻨﺎە ﺗﻤﺎم �ﺷﻮد و ی
از اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪەی ﻫﺮ دادر� ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎ�
اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﺟﺮای اﺣکﺎم اﻋﺪام ،اﻣکﺎن »اﻋﺎدەی دادر�« در ﺻﻮرت
اﺷتبﺎەﻫﺎی ﻗﻀﺎی� ،ﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ ت ض
�ﺎﻓن ﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺴتﻨﺪ د�ﮕﺮی ،بﻪ ک�
ی
ف
ﻣﻨﺘ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
گ
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،آﺷکﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دادر�ﻫﺎ و رﺳ�ﺪ�ﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی در
�
اﯾﺮان ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ .در �ﺴ�ﺎری از ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ ،بﻪ و�ﮋە در
ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ﺳ�ﺎ� -ت
اﺑﺘﺪایﺗ��ﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘهﻤﺎن
اﻣﻨﯿی �ﺎ ﺟﺎﺳﻮ� و ،...
ی
ً
اﻧﺘﺨﺎی ﻣﺤﺪود
وﮐ�ﻞ
ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮ� رﻋﺎ�ﺖ ﻧ�ﺷﻮد .ﺣﻖ دﺳﺖر� بﻪ
ب
ِ
اﺳﺖ .ﻣﺘهﻢ ﺑﺮای ﻣﺎەﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﻧگﺎە
ﻏ� ن
ﻋﻠی ﺑﺮﮔﺰار
داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ارﺗبﺎط او بﺎ یﺑ�ون ﻗﻄﻊ بﺎﺷﺪ .دادگﺎەﻫﺎی ی
�ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرت ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺣﻘﻮق ش
��ی وﺟﻮد ﻧﺪارد .بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ی ن
ﭼﻨن ش�ا��� ،ﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد
ن
ﻗﻀﺎی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە بﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻫﺎی
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎ و بیﻗﺎﻧﻮی �
ی
اﯾﻦ را ی ف
ا�ﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧ� در ﻧﻈﺮ ی
بﮕ��ﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮ ِ
�ﺷﻮد ﺑ�ﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣ��ﻮط بﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ(،
ض
دار ﭘﺮوﻧﺪە اﺳﺖ،
ﺗﻨهﺎ �ﮏ ﻗﺎ� در »دادگﺎەﻫﺎی اﻧﻘﻼب« ﻋهﺪە �
دادگﺎ� ﮐﻪ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ آن ﻏ� ف
ﻗﺎﻧﻮی و ت
ﺣی ﻣﻐﺎﯾﺮ بﺎ ﺧﻮد
ی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� اﯾﺮان اﺳﺖ.
ت
ﺳﻪ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺴﺒی بﺎ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ از اﻫﺪاف اﺻ� اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از
ف
ﺟ�ان ﮐﻨﺪ
�ﮏ ﻃﺮف ﻗ��ﺎی بﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی واردآﻣﺪە بﻪ ﺧﻮد را ب
و از ﻃﺮف د�ﮕﺮ ،در ﭼهﺎرﭼﻮب اﺻﻮل و ﺿﻮابﻂ �ﮏ دادر� ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ،
بﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن بﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح و ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﺎن بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .از
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ن
اﻣکﺎی ﺑﺮای
اﯾﺮادﻫﺎی اﺻ� بﻪ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« �� ،ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ت
اﺻﻼح و بﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺮم بﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎ� ﻧ�ﮔﺬارد .بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،ﺣ تی
ا�ﺮ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎی ﻗﻀﺎی ی ض
ﻧ� رخ ﻧﺪادە بﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺮم بﻪ واﻗﻊ »ﮔﻨﺎەکﺎر«
ی
ت
ت
ﺟ�ان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی
بﺎﺷﺪ ،د�ﮕﺮ اﻣکﺎن �ﺎ ﻓﺮﺻی ﺑﺮای اﺻﻼح �ﺎ ﺣی ب
واردآﻣﺪە وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ش
� »ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ« اﯾﻦ
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ �� ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻ� ﻣﺠﺎزات � �
ﭼﻨﺪوﺟ� »ﻋﺪاﻟﺖ« بﻪ ﺧﻮنﺧﻮا� و
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔهﻮم ﭘ�ﭽ�ﺪە و
�
»اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨ�« ﺗﻘﻠ�ﻞ دادە �ﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋ��ﺰی
ف
ف
ﮔ�ی درﺳﺖ �ﺎ
را از دﺳﺖ دادە ،بﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃ� �ﺎ روای ،ﺗﻮان ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﺗﻮان �ﺸﺨ�ﺺ اﻣﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻧﺪارد .اﯾﺮاد اﺻ� در »ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ« اﯾﻦ
ﮔ�ی
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘگﺎە
ﻗﻀﺎی اﺳﻼ� ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر �ﮐﺸﺪ و ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ی
در�ﺎرەی ﻣﺠﺮم را بﻪ ﻓﺮد �ﺎ اﻓﺮادی وا �ﮔﺬارد ﮐﻪ زﺧﻢﺧﻮردە و ﻋﺰادارﻧﺪ،
ً
اﺣﺘﻤﺎ� دا�ﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ،و ت
ﺣی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻓﺮدی ﺧﻮدﺷﺎن ا�ﺴﺎنﻫﺎی اﺧﻼقﮔﺮای ﻧبﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ی ف
ﭼﻨن
ی
ض
ت
وﺿﻌﯿی ﻗﺮار دارﻧﺪ و بﻪ ﻟﺤﺎظ رو� و روای آﺳ�ﺐ د�ﺪەاﻧﺪ ﺗﻮان
�ﺸﺨ�ﺺ اﻣﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﻧهﺎ�ﺖ ﻫﻤﻪ ی ن
ﭼ� ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
بﻪ »اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨ�« ﻓﺮوکﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰیﺷﺪە و بﺎزﺗﻮﻟ� ِﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .در
ﭼهﺎر .اﻋﺪام �ﮏ ِ
ﺑﻨﺪ ﭘ�ﺶ در�ﺎرەی ﻣﺠﺎزات »ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ« ،اﺷﺎرە ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﭼهﺎرﭼﻮب رژ�ﻢ ﺟﺰ یای اﺳﻼ� ،دوﻟﺖ �ﺎ ،در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘ�» ،ﺣﺎ�ﻢ«
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺘﻞ د�ﮕﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ �آورد.
ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر �ﮐﺸﺪ ،و در ﻧهﺎ�ﺖ
ِ
در ی ف
ﻫﻤن ﺣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ آراﻣﺶ اﺳﺖ و ﻧ�ﺎز دارد ﮐﻪ بﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ت ن
ﮐﺸن ﻣﻘﺎبﻠﻪ ﺷﻮد .واﻗﻌ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن
در ﻣﻸ ﻋﺎم ی ن
ت
دوﻟی ﻣﺮگ ﻧ�ﺴﺖ ،و در ﻧهﺎ�ﺖ
ﻧﻤﺎ�ﺶ
ﭼ�ی ﺟﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎی
�
�
ﺑ�ﺸ� و بﺎزﺗﻮﻟ�ﺪ ت
ت
ن
ﮔﺴ�دە �ﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣ�ﺪ .اﻣﺎ
ا�ی
بﻪ ﻧﻔﺮتﭘﺮ �
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اﺟﺘﻤﺎ� �ﺴﺘﻪ
ﭘﻨهﺎن ﻧ�ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣ�ﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳ�ﺎ�-
�
و اﺳتبﺪادی �ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ش�ا�ﻂ بﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ و از
»اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم« �ﺎ »ﻧﻔﺲ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ« در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﮑ�ﻢ
ت
اﻣﻨﯿی ،و ﻫﺮاس ف
ت
آﻓ��ی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑهﺮە
ﮐﻨ�ل اﺟﺘﻤﺎ� ،ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی
ﮔ�ﻧﺪ.
ی
ن
ت
ﭘﻨﺞ .اﻋﺪام ﻣﺠﺎزای بﺪی اﺳﺖ �� .از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻ� رژ�ﻢﻫﺎی
ﮐ�ﻔﺮی ﻧ��ﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻦ« �ﺎ »بﺪن« ﻣﺠﺮم ،د�ﮕﺮ ﻣﻮﺿ�ع
ﻫﻤن اﻣﺮوز بﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻘﻮق ش
ﻣﺠﺎزات ﻧ�ﺴﺖ .ا�ﺮ ی ف
��ی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺷ��ﺪ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزات ن
بﺪی« را بﻪ ﻋﻨﻮان
»ﺷﮑﻨﺠﻪ« ﻣﺤﺴﻮب �ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ا�ﺮ ﻓﺮدی ﻣﺤﮑﻮم بﻪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﺷﺪە بﺎﺷﺪ� ،ﺎ ﻣﺘهﻢ بﻪ ﺟﺮ� بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﺷﻼق
ت
ین
ﺣﻘﻮ� �ﺴ�ﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ�ﺎﻓﺘﻪ،
ﻗﻮاﻧن �ﺎ رو�ﻪی
اﺑﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﺮ �
�
گ
اﺑﺮ ﻣﻮاز�ﻦ ﺟﺰ یای اﺳﻼم
�ﺗﻮاﻧﺪ �ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ� ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺑﺮ �
ﻣﺤﻮری
)ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص( »بﺪن ﻣﺠﺮم« ﻣﻮﺿ�ع اﺻ� و
�
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﺳﺖ .در �ا� ﻓﻘﻪ اﺳﻼ� ﺟﺮ� ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن بﻪ
ﻧﻮ� بﺎ ﺗﻦ �ﺎ بﺪن ﻣﺠﺮم ﻣﺮﺗبﻂ ﻧبﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎ� ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﺻ� اﺳﻼ�
ن
بﺪیاﻧﺪ» :ﺷﻼق«» ،رﺟﻢ« )ﺳﻨﮕﺴﺎر(» ،ﺑ��ﺪن دﺳﺖ و پﺎ« )در �ﻗﺖ
ﻏ�ە از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ و ﻣﺤﺎر�ﻪ( ،و »ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ« و ی
»اﻋﺪام« ﻫﻢ ﻣﺠﺎز تای » ن
ت
ﻫﺴی ﻣﺠﺮم را
ﺗﻤﺎﻣ�ﺖ ﺟﺎن و
بﺪی« اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
�
ﻫﺪف ﻗﺮار �دﻫﺪ.
در اﯾﺮان» ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ« �ﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »ارﺗﺪاد« و »ﻗﺼﺎص
ﻧﻈ�
ﻧﻔﺲ« ،ﺟﻨبﻪی ش�� ﻣﺸﺨ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ� ،ﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮا�� ی
»اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم بﺎﻧ� ﮐﺸﻮر« �ﺎ »ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« ،ﻫﯿﭻ ﺧﺎﺳﺘگﺎە
ن
روﺷی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل و بﺎ ﻫﺮ
ﻣﺬﻫی
و وﺟﻪ ش�� و
ب
ﺗﻔﺴ�ی ،در ﻧهﺎ�ﺖ �ﮏ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ�ﺪ ن
بﺪی ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ
ی
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ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎی رژ�ﻢﻫﺎی ﮐ�ﻔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ�ﺎﻓﺘﻪَ ،بﺪوی و ارﺗﺠﺎ�
اﺳﺖ.
�
�
ﺣﺎل ﮐﻪ بﻪ ﺑﺮ� از اﺻ�ﺗ��ﻦ دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام ،ﻣﺸﺨﺼﺎ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ
بﻪ رژ�ﻢ ﮐ�ﻔﺮی ﺣﺎ�ﻢ در اﯾﺮان ،اﺷﺎرە ﺷﺪ ،بﺎ�ﺪ بﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺎ�
د�ﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :ا�ﺮ ﻣﺮدم در ﻧهﺎ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ را ﻧپﺬﯾﺮﻧﺪ و اﻓکﺎر
ﻋﻤﻮ� ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘ�ﺪە بﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« ،دﺳﺖ کﻢ در
پﺎرەای از ﺟﺮا�ﻢ ﻋﻤﺪە ،ﻻزم اﺳﺖ ،وا�نﺶ �ﮏ دوﻟﺖ ت
ﻣ� ت� و ﻣﺴﺌﻮل
ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮ� بﺎﺷﺪ �ﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ
ﮔ�
ﭼﻪ بﺎ�ﺪ بﺎﺷﺪ؟ آ�ﺎ بﺎ�ﺪ پی ی
ِ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ؟
ق
ﺣﻘﻮ� ﺑﺮ اﯾﻦ بﺎورﻧﺪ ﮐﻪ »ﺣﻖ ﺣ�ﺎت« در زﻣﺮەی
�ﺴ�ﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻧﻈﺎم
ﺑن�ﺎن
»ﺣﻘﻮق ﻃﺒ��« اﺳﺖ .اﻧﺪ�ﺸﻪی »ﺣﻘﻮق ﻃﺒ��« ﻫﻢ
ِ
ِ
ن
»ﺣﻘﻮق ش
ﮐﻨﻮی اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻧﺪ�ﺸﻪ ،ا�ﺴﺎنﻫﺎ بﻪ
��« در ﺷکﻞ
ت
ذائ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ِ�ف ا�ﺴﺎن ﺑﻮدن �ﺎ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻃﺒ�ﻌﺖ �
ً
ﻣﺬﻫی ﺣﻖﻣﺤﻮر ،ﻣﻌﻤﻮ�
ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ ﻫﺴتﻨﺪ .در �ﮏ اﻧﺪ�ﺸﻪی
ب�
ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد اﯾﻦ آﻓ��ﺪگﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ را بﻪ ﺑﻨﺪگﺎن
ً
ﻣﺬﻫی ،ﻣﻌﻤﻮ� بﻪ اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد اﻋﻄﺎ ﮐﺮدە اﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﻤﺎن
ب
»ﺣﻘﻮق اﻟ�« �ﮔ��ﻨﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ در �ﮏ بﺎور » ن
زﻣﯿی« و ﺳﮑﻮﻻر،
ﮔ�د و ا�ﺴﺎنﻫﺎ ،بﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻزم بﺎﺷﺪ
»ﻃﺒ�ﻌﺖ« ﺟﺎی »ﺧﺪا« را � ی
ﺧﺪای ﻣﻌﺘﻘﺪ بﺎﺷﻨﺪ ،بﻪ ﻃﻮر »ﻃﺒ��« از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ
بﻪ
ی
ﺑﺮﺧﻮردار دا�ﺴﺘﻪ �ﺷﻮﻧﺪ.
ت
ف
اوﻟن آنﻫﺎ
پﺬﯾﺮش اﻧﺪ�ﺸﻪی »ﺣﻘﻮق ﻃﺒ��« ﭘ�ﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوی دارد .ی
ن
ﭘ�ﺸﯿی« ﺗﻌ��ﻒ �ﺷﻮﻧﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ بﻪ ﻃﻮر »
ت
ﺷﻨﺎﺳﺎی« �ﺎ »ﺗﺄﯾ�ﺪ« ﻫﯿﭻ ﻧهﺎد ،ﻣﺬﻫﺐ� ،ﺎ ﻗﺪری ﻧ�ﺴتﻨﺪ.
و �ﺴﺘﻪ بﻪ »
ی
ت
بﻪ ﺳﺨﻦ د�ﮕﺮ ،ﺣی ا�ﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ �ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧهﺎدﻫﺎ �ﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻋﻤﻮ�
بﮕ�ﻧﺪ ،ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ
بﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ را ﻧﺎد�ﺪە ی
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وﺟﻮد آنﻫﺎ بﺎﺷﻨﺪ» .ﺣﻖ ﺣ�ﺎت« ،بﻪ اﻋﺘبﺎر آن ﮐﻪ در زﻣﺮەی ﻣهﻢﺗ��ﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎی دوﻟﺖﻫﺎ
»ﺣﻘﻮق ﻃﺒ��« بﻪ ﺷﻤﺎر �رود ،وﺟﻮدش �ﺴﺘﻪ بﻪ
ی
ت
ﻧبﺎ�ﺴی ﮐﻪ بﻪ آنﻫﺎ ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ اﻫﻤ�ﺖ داد .در
�ﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧ�ﺴﺖ و
ﻫﺎی ﮐﻪ
ﺧﻮد اﯾﺮان ،واﻗﻌ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎ� اﺳﺘﺪﻻل ی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،آن ﻫﻢ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ�ﺎ�-ﺣﻘﻮ�ق
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ،اراﺋﻪ �دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾ�ﺪ بﺨﺶ
ﻗﺎبﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﻣﺮد�« ﻫﻢ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻧﺎم
�
ا�ﺪﺋﻮﻟﻮژ�ﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ�
�ﺑ��ﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ِ
ﻧ�ﺴتﻨﺪ� .ﺴ�ﺎری از آنﻫﺎ ت
ﺣی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن �ﺎ
گ
ﺟﺪی ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ،ﻓﺮﻫﻨ� ،و ﺳ�ﺎ�
ﻣﻨﺘﻘﺪان
�
ن
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� یﻧ� بﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،بﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ از
ﺳ�ﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ،در ﺑﺮﺧﻮرد بﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ�ﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر� ،ﺎ آن دﺳﺘﻪ از بﻪ ﺣﺎﺷ�ﻪ راﻧﺪەﺷﺪگﺎن اﺟﺘﻤﺎ�
ﮐﻪ »اراذل و او�ﺎش« ﺧﻮاﻧﺪە �ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧت�ﺠﻪ ،اﺣﻘﺎق ﻫﯿﭻ �ﮏ از »ﺣﻘﻮق ﻃﺒ��« ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﻖ ﺣ�ﺎت«،
را ﻧبﺎ�ﺪ بﻪ آرای ﻋﻤﻮ� وا�ﺬاﺷﺖ و ی ن
ﭼﻨن کﺎری ﻻزم ﻧ�ﺴﺖ» .ﺣﻖ
ﻣﺬﻫی« ی ن
ﻧ� ی ن
ﭼﻨن
ازدواج ﻫﻤﺠنﺲﮔﺮا�ﺎن« �ﺎ »وﺟﻮد آزادیﻫﺎی
ب
ت
وﺿﻌﯿی دارﻧﺪ ،و دﻟ�� ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در اﯾﻦ بﺎرە ﻧﻈﺮﺧﻮا�
ﮐﺮد .آن ﭼﻪ ﻧ�ﺎز اﺳﺖ وﺟﻮد �ﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ت
ﻣ� ت� اﺳﺖ ،و ﻧﻪ
ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻋﻤﻮم و ت
ﮔﺴ�دەی ﻣﺮد� .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌ�ﺖ ﻣﻄﻠﻮب
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎ�
ن
�ﺸتﯿبﺎی ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و ت
ﻣ� ت� ﻧبﺎ�ﺪ در اﻧﺘﻈﺎر »ﺗﺄﯾ�ﺪ
ﻋﻤﻮ� ﻣﺮدم« بﻤﺎﻧﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی
ﺗﺄﻣن ﮐﻨﻨﺪ ،ت
اﺳﺎ� ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﻖ ﺣ�ﺎت« ،را ی ن
ﺣی ا�ﺮ درﺻﺪ ﻗﺎبﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﺮدم ی ن
ﻧ� بﺎ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ بﺎﺷﻨﺪ.
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ف
ﻓﻮﻣی
ﻣ��ﻢ

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز �ﮏ بﺎر در �� از ﺷهﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،آﻓﺘﺎب
ﻧﺰدە ،ﻣﺄﻣﻮران زﻧﺪان� ،ﮏ ﻧﻔﺮ ،گﺎ� ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و گﺎە ت
ﺣی ﭼﻨﺪ دە ﻧﻔﺮ را
ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ �زﻧﻨﺪ ،بﻪ پﺎی ﭼ��ﻪی دار �ﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ پﻠﻪ بﺎﻻﺗﺮ از ی ن
زﻣن روی
بﻠﻨﺪی ﮐﻮﺗﺎە ،ﻃﻨﺎب را دور ﮔﺮدنﺷﺎن �اﻧﺪازﻧﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗ�ﻘﻪی
�ﮏ
�
ت
بﻌﺪ ،گﺎە در ﺳﮑﻮت ﺣ�ﺎط زﻧﺪان ،گﺎە در ﻣ�ﺎن ﻫﻠهﻠﻪ �ﺎ ﺑهﺖ ﺟﻤﻌﯿی
ﮐﻪ در ﻣ�ﺪان ﺷهﺮ دور ﭼ��ﻪی دار ﺟﻤﻊ ﺷﺪەاﻧﺪ ،ز�ﺮ پﺎ�ﺸﺎن را ﺧﺎ�
�ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻨﺎب دور ﮔﺮدن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﺤکﻢ �ﺷﻮد ،ﻧﻔﺲاش ﺑﻨﺪ �آ�ﺪ و
اﻋﺪام �ﺷﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮشاﻗبﺎلﻫﺎ ﻫﺴتﻨﺪ و �ﺴ�ﺎری د�ﮕﺮ از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ ﻣﺮگ،
بﻪو�ﮋە در دﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ �ﺲ از اﻧﻘﻼب ،یﺗ��ﺎران ﺷﺪﻧﺪ���� ،ﺪە
ﺷﺪﻧﺪ ،از بﺎﻻی بﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﺷﺪﻧﺪ �ﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
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بﻪرﻏﻢ ﻟﻐﻮ �ﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪور و اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام در �ﺴ�ﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟهﺎن ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰو  ۲۰ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ اﻋﺪام
�ﮐﻨﺪ و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ �ﺲ از ی ن
ﭼن ،بﺎﻻﺗ��ﻦ رﺗبﻪی اﻋﺪام در ﺟهﺎن را
دارد.
در اﯾﺮان ،ت
ﮔﺴ�ەی ﺟﺮاﺋ� ﮐﻪ ارﺗکﺎب آنﻫﺎ �ﺎ ﻣﺘهﻢ ﺷﺪن بﻪ ارﺗکﺎب آنﻫﺎ
�ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در پی داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،از ﻗﺘﻞ و ﺗﺠﺎوز و �ﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎ ﻫﻤﺠنﺲﮔﺮ یای و رابﻄﻪی ﺟن� ﺧﺎرج
ﻣ�و�ﺎت اﻟ�� و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ن
از ازدواج و ﻧﻮﺷ�ﺪن ش
ﻣﺪی -ﺳ�ﺎ� و
ت
ف
ﮔ�د.
ﮔﺴ�دە ﮐﻪ ا�ﺮ ﺷهﺮوﻧﺪ
ﻃ�� ﭼﻨﺎن
ﻋﻘﺎ�ﺪ
ﻣﺬﻫی را در ﺑﺮ� ی
ب
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان ﻫﺴت�ﻢ و ﻫﻨﻮز اﻋﺪام �ﺸﺪەا�ﻢ ،ﺟﺰو
ﺧﻮشﺷﺎ�ﺲﻫﺎ ﺑﻮدەا�ﻢ.
وا�نﺶ ﻣﺮدم بﻪ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدە اﺳﺖ؟ ﻣﺮد� ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺰد�کﺎنﺷﺎن اﻋﺪام ﺷﺪە بﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮد� ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨگﺎم ﻋﺒﻮر از
ﻣ�ﺪان ﺷهﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺪام در ﻣﻼءﻋﺎم ﺑﻮدە بﺎﺷﻨﺪ� ،ﺎ ﻣﺮد� ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﺧ� اﻋﺪام را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ �ﺧﻮاﻧﻨﺪ و �ﺑیﻨﻨﺪ و �ﺷﻨﻮﻧﺪ.
ب
ﻣﺎ ﻧ�داﻧ�ﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺻﺪی از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ اﻣﺎ
�داﻧ�ﻢ ﮐﻪ دﺳﺖکﻢ در ﭼهﺎردﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،بﺎ اداﻣﻪی اﻋﺪام در
ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ی ف
ﻧ� در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﺮان ﺟ��ﺎن
ﺟﺎی ﻧﺮﺳ�ﺪە
ﻫﺎی �ﺴ�ﺎر کﻢﺟﺎن ﮐﻪ بﻪ ی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .گﺎە بﻪ ﺷکﻞ زﻣﺰﻣﻪ ی
و گﺎە آﻧﻘﺪر ﭘﺮﺗﻌﺪاد و ﻗﻮی ﮐﻪ ت
ﺣی ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺗﻮﻗﻒ �ﮏ ﺣکﻢ
ﺗﻐﯿ� رو�ﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ �ﺴبﺖ بﻪ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺷﻮد.
اﻋﺪام و ی
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎ و ی ن
اﺧ� در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
کﻤﭙنﻫﺎی  ۴۰ﺳﺎل ی
اﻋﺪام در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ض�ب ﺷﺼﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼ� بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻ�ﺤﻪی ﻗﺼﺎص
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آﻣ��کﺎی اﻋﺪام بﺎ�ﺪ
اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷بﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎە« و »اﯾﻦ ﺷﺎە
ی
ﮔﺮدد« ش�وع ﺷﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﺳﺖﺷﺎن بﻪ ﺷﺎە ﻧﺮﺳ�ﺪ اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ در �ﺸﺖبﺎم ﻣﺪرﺳﻪی رﻓﺎە ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آ�ﺖﷲ
ن
ﺧﻤﯿی ،اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎ�رﺗبﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘهﻠﻮی را یﺗ��ﺎران
روحﷲ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳپﺲ ﻧ��ﺖ بﻪ ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از ﺳﺎوا�ﻫﺎ و ﻧﺰد�کﺎن بﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
روﺳیﻫﺎ و بﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳ�ﺎ�.
رﺳ�ﺪ ،بﻌﺪ
پ
ﻋﮑﺲ ﺟﺴﺪﻫﺎی یﺗ��ﺎران ﺷﺪە ،بﺎ اﻓﺘﺨﺎر در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﺎپ �ﺷﺪ و
ت
ت
ﻣﻌ�ض اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮد .ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﻣﺮگ ﺑﺮ «...و
کﻤ� ﮐ�
»...اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد« ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷتﻨﺪ و ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
�ﺷﺪﻧﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻ�ﺖ ﻓﻘ�ﻪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ئ
ﺑهﺎئ،
ف
زﻧﺪای اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد... ،
ﻣﻨﺎﻓﻖ
ً
اﺣﺘﻤﺎ� گﻤﺎن �رﻓﺖ ﮐﻪ داﯾﺮەی اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ی ن
ﻫﻤن »ﺿﺪاﻧﻘﻼبﻫﺎ« و
»ﺧﺮابکﺎران« و »ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ« و » بیدﯾﻦﻫﺎ« ﻣﺤﺪود بﻤﺎﻧﺪ .ﺧ�� زود اﻣﺎ
ﻻ�ﺤﻪی ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص در دﺳﺘﻮر کﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪ�ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻ�ﺤﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را ﺑﺮای ت
ﮔﺴ�ەی وﺳ�� از ﺟﺮاﺋﻢ ی ن
ﺗﻌﯿن ﮐﺮدە
ﺑﻮد و بﺎ بﺎزﮔﺸﺖ بﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎر ،بﻪ دﻧبﺎل اﺟﺮای ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﺧﺸﻦ و
ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدن زدن،
زﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻋﺪام ﺑﻮد .ﺷﯿﻮە ی
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن ،ﭘﺮﺗﺎب از بﻠﻨﺪی ،بﻪ ﺻﻠ�ﺐ ﮐﺸ�ﺪن و ﺷﻼق زدن ﻗبﻞ
از اﻋﺪام.
در ی ﻣﻄ�ح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻻ�ﺤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ی ن
اوﻟن زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
پ
اﻋﺪام از ﺳﻮی �
ﺑﺮ� از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻄ�ح ﺷﺪ .ﺟﺒهﻪی ﻣ� از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی اﯾﻦ ﻻ�ﺤﻪ ﺑﻮد و ف
ﺑﺮ� ﮔﺮوەﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻪ �ﺲ از اﻧﻘﻼب �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳ�ﺎ� ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﻋﻢ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ن
ﺑﺮ� یﻧ�وﻫﺎی ﭼﭗ،
یف
ﻧ� از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻻ�ﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻻ�ﺤﻪی ﻗﺼﺎص ،ﻓﺮ ف
اﺧﻮای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒهﻪی ﻣ�
اﻫﭙ�ﻤﺎی در  ۲۵ﺧﺮداد داد .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺤ� بﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮای ر
ی
بﺎ ﻻ�ﺤﻪی ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮد .ﺟﺒهﻪی ﻣ� � اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ت
اﻋ�اض بﻪ ﻣﺴﺎﺋ� ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﻌﻄ�� دا�ﺸگﺎەﻫﺎ ،ز���ﺎ ﻧهﺎدە
ئ
ﺑن ت ض
ﺷﺪن آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎ� ،از ی ض
ﺗﺤﻘ� و
ﻗﻀﺎئ،
رﻓن اﻣﻨ�ﺖ
ی
ن
ین
ا�ﺴﺎی« بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن
ﺗﻮﻫن بﻪ زﻧﺎن و ﻟﻮاﯾﺢ اﺣﺰاب و بﺎزﺳﺎزی یﻧ�وی
ﻓﺮدو� ﺗهﺮان ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ.
ن
رﻫ� وﻗﺖ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ،ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن روز بﺎ اﻋﻼم
روحﷲ
ﺧﻤﯿی ،ب
ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺪ�ﺪ ﻋﻠ�ﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ ﻗﺼﺎص را ﻗ�ﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺮآن و ﻣﻘﺎبﻠﻪ بﺎ اﺳﻼم دا�ﺴﺖ و ﺟﺒهﻪی ﻣ� را ﻣﺮﺗﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ف
ﺳﺨ� فای ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران و ﺣﺎﻣ�ﺎن ﮐﻔﻦﭘﻮش ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎ ﭼﻮب
در پی اﯾﻦ
زﻧﺠ� و ﺳﻼح ﮔﺮم بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن ﻓﺮدو� ر�ﺨﺘﻨﺪ� .ﺴ�ﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ
و ی
بﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺒهﻪی ﻣ� بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن آﻣﺪە ﺑﻮدﻧﺪ زﺧ� و بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﻤﺎر ز�ﺎدی از رﻫ�ان ﺟﺒهﻪی ﻣ� بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە و ق
بﺎ� آﻧهﺎ ﺗﺎ
ب
ف
ف
اوﻟن ﺻﺪای بﻠﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺨ� ﺷﺪﻧﺪ .بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ،ی
ﺻﺪای در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ،و
اﻋﺪام بﻪ ﺷﺪت �ﮐﻮب ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ
ی
ﻏ�ﺳ�ﺎ� ،ﺷن�ﺪە �ﺸﺪ.
بﻪو�ﮋە اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻋﺎدی و ی
تن
ﺷﮑﺴن ﺳﮑﻮت ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﺧﺎوران و
ن
ﻏ�ﺳ�ﺎ�،
در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ۶۰بﻪرﻏﻢ اﻋﺪام ﻫﺰاران زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� و ی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ت
اﻋ� ض
ا� را بﻪ ﺷﺪت �ﮐﻮب �ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﻋﺪامﺷﺪە گﺎە ت
ﺣی اﺟﺎزەی ﻋﺰاداری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮ
�
ﻣﺰار ﻋ��ﺰانﺷﺎن را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷتﻨﺪ و پﺎﺳﺦ ﻫﺮ ت
اﻋ� ض
ا� بﺎزداﺷﺖ و ﺗﻬﺪ�ﺪ
ﺑﻮد .بﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ� اﻋﺪامﺷﺪە و زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺳ�ﺎ� در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام از ی �
پﺎﯾ�  ۱۳۶۰بﺎرﻫﺎ بﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪی دﺳﺘﻪﺟﻤ� بﻪ
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ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼ� ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� و
ت
ین
ﻫﺎئ ﺧﻄﺎب بﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ بﻪ اﯾﻦ
دادﮔﺴ�ی و
ﻫﻤﭽﻨن ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ی
اﻋﺪامﻫﺎ ت
پﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
اﻋ�اض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ی
اﻣﺎ اﯾﻦ ت
اﻋ�اﺿﺎت و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﯿﭻگﺎە پﺎﺳﺦ دادە �ﺸﺪ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻧﻌکﺎس ﻧ�ﺎﻓﺖ.
ن
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﭼﻨﺪ بﺎر اﻗﺪام بﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی ﺧ�ﺎبﺎی در
ت
ین
ﻧﺨﺴﺘن اﻗﺪامﻫﺎ ،در آذر
اﻋ�اض بﻪ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در �� از
ﺧ� اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ ،ﺣﺪود
 ۱۳۶۷و ﻫﻢزﻣﺎن بﺎ اﻋﻼم
ب
ﺗﺪر�� ب
 ۲۰۰ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن از ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی د�ﮕﺮ در
ﺧﺎوران ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ بﺎ ﺗﺠﻤﻊ در اﺗ��ﺎن ﻣﻨﺘ� بﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران ﺻﺪای ت
ن
ﻣﻌﯿی ،ﮐﻪ
اﻋ�اضﺷﺎن را بﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮە
ﺑﺮادرش ﻫﯿبﺖﷲ �� از اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺗﺎ�ﺴﺘﺎن  ۶۷ﺑﻮد ،آن روز را ی ن
ﭼﻨن
بﻪ �ﺎد � آورد»:ﻣﺎ �ﺧﻮاﺳت�ﻢ از ﺟﻠﻮی ﺧﺎوران ﺗﺎ اﺗ��ﺎن ﻋﮑﺲﻫﺎی
بﮕ��ﻢ بﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑ�ﺎﯾ�ﻢ بﻪ اﺗ��ﺎن ﺗﺎ ﻣﺮدم بﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ
بﭽﻪﻫﺎ را ی
بﭽﻪﻫﺎیﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ و آﻣﺪ�ﻢ � .اﺗ��ﺎن ﺻﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎﺷن ﺳپﺎە آﻣﺪ و ﻣﺤﺎ�ەﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎنﺟﺎ روی ی ن
ین
زﻣن �ﺸﺴت�ﻢ.
ین
ﻣﺎﺷنﻫﺎ ﻫﻢ �آﻣﺪﻧﺪ� ،ا�ﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺧ�� از راﻧﻨﺪەﻫﺎ ،ﺧ�� از ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﺗ��ﻮسﻫﺎ ﭘ�ﺎدە �ﺷﺪﻧﺪ و �ﮔﻔﺘﻨﺪ �� ﺷﺪە؟ �ﮔﻔﺘ�ﻢ بﭽﻪﻫﺎ�ﻤﺎن را
ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎیﺷﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎ ر�ﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را زدﻧﺪ
و بﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺧﺎﻧﻮادەی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺳ�ﺎ� در اواﺧﺮ آذر  ۱۳۶۷بﺎر د�ﮕﺮ ﺗﺼﻤ�ﻢ
بﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ بﺎر ﺣﺪود  ۴۰-۳۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ از
اﻫﭙ�ﻤﺎی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﺗ��ﺎن ﺧﺎوران بﻪ ﺳﻤﺖ ﻣ�ﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻬﺮان ر
ی
ت
اﻣﻨﯿی اﯾﻦ بﺎر ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای راە بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﺄﻣﻮران
ت
ﺳﻮﻣن ﺗﺠﻤﻊ اﻋ� ض
یض
ﮐﺮدە و ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی را بﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ا� بﻪ اﻋﺪام
٢٢٣

در�ﺎرەی اﻋﺪام

ت
دادﮔﺴ�ی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� روز  ۵دی  ۱۳۶۷در ﻣﻘﺎبﻞ کﺎخ
ﺣﺪود  ۸۰ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن در ﭘ�ﺎدەرو ﻣﻨﺘ� بﻪ کﺎخ
ت
دادﮔﺴ�ی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪی دادﺧﻮا�ﺷﺎن را بﻪ
ت
ب
ﺧﺎر� ﻫﻤﭽﻮن
ﺧ�ﻧگﺎران
دادﮔﺴ�ی بﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺣﻀﻮر ب
ت
اﻣﻨﯿی ﻣﻮاﺟﻪ �ﺸﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪگﺎن
دﻓﻌﺎت ﻗبﻞ بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺄﻣﻮران
�ﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از
ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪگﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و دو ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ بﻪ ﻣﺪت دو
١.
ﻣﺎە در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی او�ﻦ ﺣبﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن و ﺷﻤﺎر اﻧﺪ� از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ
ن
زﻧﺪای
اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎل � ،۱۳۶۷ﺲ از اﻋﺪام دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﻫﺰاران
ﺳ�ﺎ� ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﻟگﺮد اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران �� ،از
ﻣﺤﻞﻫﺎی دﻓﻦ اﻋﺪامﺷﺪگﺎن �روﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪگﺎن در اﯾﻦ
ت
اﻣﻨﯿی ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ �ﺴ�ﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻫﻤﻮارە بﺎ ﺑﺮﺧﻮرد یﻧ�وﻫﺎی
�ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ گﺎە بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و بﺎزداﺷﺖ ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪگﺎن یﻧ�ن
ﻣﻨﺘ� �اﻧﺠﺎﻣﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل �� ،از ﺻﺪاﻫﺎی ت
اﻋ�اض ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام در
ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن ﺳ�ﺎ�
بﻪ ﮔﻮش رﺳ�ﺪە اﺳﺖ.
از »زﻧﺎن یﮔﻨﺎە« را اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻮ� ﺷﺪن ت
اﻋ�اضﻫﺎ بﻪ
ب
»اﻋﺪام«

 .١ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان ،داﺳﺘﺎن ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﺧﺎوران ،ﺳﻪ دﻫﻪ
ت
دﺳ�� در
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺣﻘ�ﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،۱۳۹۴ ،ﻟﻨﺪن ،ﺻﺺ  .۱۰۹-۱۰۷ﻗﺎبﻞ
اﯾﻨﺠﺎ.
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ﺑﺮ� از ن
در اوا�ﻞ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ن
زﻧﺎی ﮐﻪ بﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺗکﺎب بﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� آنﻫﺎ را » بیﮔﻨﺎە«
�دا�ﺴﺖ ،بﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ راە �ﺎﻓﺖ و ﺟﺮﻗﻪای ﺑﺮای ت
اﻋ�اض بﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ بﻪ اﻋﺪام اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻮروزی ،ف
زی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۶ش��ﮏ
ﻫﻤ�ش را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد �� ،از ی ن
اوﻟن ﺻﺪاﻫﺎی »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ« را در
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان بﻠﻨﺪ ﮐﺮد .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻮروزی �ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز
بﻪ او را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ف
ف
ﻧﺎزﻧن ﻓﺎﺗ� ،زن ﺟﻮای ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۷۴
در ﻫﻤﺎن دورە ،ﺣکﻢ اﻋﺪام ی
گ
ن
ﺟﻮای را بﻪ ض�ب ﭼﺎﻗﻮ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪە ﺑﻮد ی ن
ﻧ� بﻪ
در  ۱۷ﺳﺎﻟ��� ،
ﻧﺎزﻧن ی ف
یف
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ راە �ﺎﻓﺖ.
ﻧ� �ﮔﻔﺖ در دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺑﺮادرزادەی
ﻧﻮﺟﻮا�ﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام دو زن �ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨگﺎم »دﻓﺎع ش
ﻣ�وع«
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ و ﻧبﺎ�ﺪ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼ� ا�ﺮ ﮐ� ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺟﺎن وﻣﺎل و »ﻧﺎﻣﻮس« ﺧﻮدش ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ،ﻗﺼﺎص ﻧ�ﺷﻮد.
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻓﻀﺎی بﺎزﺗﺮ رﺳﺎﻧﻪای در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ،ورود وکﻼی ﻣﻌﺮوف،
و بﻪو�ﮋە وکﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،بﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻓکﺎر
ﻋﻤﻮ� در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان را بﻪ اﯾﻦ اﺣکﺎم اﻋﺪام ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .وکﺎﻟﺖ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻮروزی را ﻋبﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮﻣﺸﺎ� ،از وکﻼی �ﺷﻨﺎس ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی
ﺟﻨﺠﺎ� ،و وکﺎﻟﺖ ی ف
ﻣﺼﻄﻔﺎی و ﺷﺎدی ﺻﺪر ،از
ﻧﺎزﻧن ﻓﺎﺗ� را ﻣﺤﻤﺪ
ی
ﻓﻌﺎﻻن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪەی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪە داﺷتﻨﺪ.
وکﻼی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ی
�ﺲ از ﺻﺪور ﺣکﻢ اوﻟ�ﻪی اﻋﺪام ،ﭘﺮوﻧﺪە را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﺄﺛ� رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺮدن ی ن
ﻫﺎی آن را از �ﮏ دﻋﻮای
بﺎ اﻋﺘﻘﺎد بﻪ ی
ﭼﻨن ﭘﺮوﻧﺪە ی
ﺷﺨ� و ﺧﺼﻮ� بﻪ �ﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﻤﻮ� ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﻓﺴﺎﻧﻪ و ی ف
ﻧﺎزﻧن در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ از ﭼ��ﻪی دار ﻧﺠﺎت ﭘ�ﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻋﺪام �ﺸﺪﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ �ﮏ بﺎر ﺗﺎ ﻧﺰد�� ﭼ��ﻪی دار رﻓﺖ و ﺣکﻢ
اﻋﺪاﻣﺶ بﺎ دﺳﺘﻮر رﺋ�ﺲ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎ�ﺖ ،دوﻟﺖ بﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻪ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل رﺿﺎ�ﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و اﻓﺴﺎﻧﻪ
�ﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺣبﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳آزاد ﺷﺪ .ی ن
ﻧﺎزﻧن ﻫﻢ در ﺳﺎل
� ۱۳۸۵ﺲ از ﺗﺤﻤﻞ  ۱۱ﺳﺎل ﺣبﺲ بﺗ�ﺋﻪ ﺷﺪ.
ن
ﺟﻮای ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ا�ﺮﭼﻪ بﻪ
ﮐ�ی رﺣﻤﺎنﭘﻮر ،زن
ب
ش
ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع ﻣ�وع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ �ﺸﺪە ﺑﻮد اﻣﺎ اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﻘ�ی ﮐﻪ بﻪ اﺟبﺎر بﺎ
ﻃﺮﻓﺪار او ﺑﻮد و �ﺲ از ﺷن�ﺪن ﻗﺼﻪی زن ﺟﻮان ی
ت
ﻣﺮدی ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد ﺻ�ﻐﻪ ﮐﺮدە و بﻌﺪ از ﻣﺪی از ﺧﺎﻧﻪ یﺑ�و�ﺶ
ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪ� �ﮐﺮد و او را ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻋﺪام ﻧ�دا�ﺴﺖ.
ﺣی ض
ت
ﻗﺎ�ای ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺶ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﺮدە ﺑﻮد ،اﺷﮏ �ر�ﺨﺖ و
ن
ا�ﺴﺎی از ﺷن�ﺪن �ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ زن
بﻪ وﮐ�ﻞ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :بﻪ ﻟﺤﺎظ
ن
ﻗﺎﻧﻮی را� بﻪ ﺟﺰ ﺻﺪور ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪم ،اﻣﺎ بﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ«.
ﮐ�ی را ﻫﻢ ﻋبﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮﻣﺸﺎ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪە داﺷﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ در
وکﺎﻟﺖ ب
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ی ن
کﻤﭙنﻫﺎی ز�ﺎدی ﺑﺮای آزادی او �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە
ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎ�ﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎ�ﺖ ﺷﺎ��ﺎن
ﮐ�ی در ﺳﺎل � ۱۳۹۲ﺲ از  ۱۳ﺳﺎل بﺎ ی ن
ﺗﺄﻣن وﺛ�ﻘﻪ آزاد
ﭘﺮوﻧﺪە �ﺸﺪ اﻣﺎ ب
ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪا� ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪەی آﻧﻬﺎ بﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺸ�ﺪە
ین
کﻤﭙنﻫﺎی »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ« بﻪ راە اﻓﺘﺎد ،اﯾﻨﻘﺪر
ﺷﺪ و ﺑﺮایﺷﺎن
ﺧﻮشﺷﺎ�ﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ن
دﻻرا دار بای ،ﺷﻬﻼ ﺟﺎﻫﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﮋوە ،راﺣﻠﻪ زﻣﺎی و ر�ﺤﺎﻧﻪ ﺟبﺎری از
ﻣﺸﻬﻮرﺗ��ﻦ زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪا� ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪرﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی
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از ﺷﻌﺎر »اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد« ﺗﺎ ﻫﺸﺘﮓ »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ«

ت
ﮔﺴ�دەی داﺧ� و ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ� ،در ﻧﻬﺎ�ﺖ بﻪ دار آو�ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻬﺎی آن ﺗﻮا�ﺴﺖ بﺤﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام
ﺗﻼشﻫﺎ اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ﻧت�ﺠﻪی ی
�
را بﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮ� بﮑﺸﺎﻧﺪ ،بﺤی ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از آن �� از ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ و
ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ی ن
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد.
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی اﻋﺪا� ﮐﻪ بﻪ ﻫﻤﺖ وکﻼی ﺣﻘﻮق ش
��ی ،رﺳﺎﻧﻪای
و ﻋﻤﻮ� �ﺷﺪﻧﺪ ،بﺎز ﺷﺪن پﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن بﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮ�
ت
اﺗﻔﺎﻗﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﺗﻮﺟﻪ
زﻧﺪان در اواﺳﻂ دﻫﻪی  �� ۸۰د�ﮕﺮ از
ت
ف
بﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام اﻧﺠﺎﻣ�ﺪ .بﺎ اوج ﮔﺮﻓن ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن
ت
ﺑ�ﺸ� ﺷﺪ .در �ﺴ�ﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻀﺎت
در دﻫﻪی  ۸۰بﺎزداﺷﺖ آﻧهﺎ ﻫﻢ
ﺗﺤﻘ� ﻓﻌﺎﻻن زن �ﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻀﺎﻋﻒ ،آﻧهﺎ را بﻪ ﺟﺎی
دادگﺎە ﺑﺮای
ی
ت
ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿی و ﺳ�ﺎ� ،بﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� زﻧﺎن و در ﻣ�ﺎن ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﻋﺎدیای �ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از آﻧهﺎ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در داﺧﻞ زﻧﺪان بﺎ زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ﻫﻢﺑﻨﺪ و گﺎە
گ
ﻫﻤﺴﻔﺮە �ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ بﺎر زﻧﺪ� و ﺣﺮفﻫﺎی آﻧهﺎ را بﻪ ﺟﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺧ�ی و ﺟﻠﺴﺎت دادگﺎە ،از ﻧﺰد�ﮏ و ﭼهﺮە بﻪ ﭼهﺮە دﻧبﺎل
و ﺳﺎ�ﺖﻫﺎی ب
�ﮐﺮدﻧﺪ.
ن
ن
راﺣﻠﻪ زﻣﺎی ،زی ﮐﻪ بﻪ اﺗهﺎم ﻗﺘﻞ ﻫﻤ�ش بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮد،
ین
ﺣﺴنزادە و ﻧﺎﻫ�ﺪ ﮐﺸﺎوزر ،از ﻓﻌﺎﻻن
�� از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻣﺤﺒ��ﻪ
یض
کﻤﭙن �ﮏ ﻣ�ﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۸۶بﺎزداﺷﺖ و بﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ�
او�ﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ� ،ﺲ از آزادی از زﻧﺎن وﺿﻌ�ﺖ راﺣﻠﻪ را بﺎ
د�ﮕﺮان در ﻣ�ﺎن ﮔﺬاﺷتﻨﺪ .ﺑﺮای او وﮐ�ﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ ﺳﻔﺮ
بﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﺎﻧﻮادەی ﻫﻤ�ش در اردﺑ�ﻞ رﺿﺎ�ﺖ آﻧهﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ بﻌﺪﺗﺮ در آذر  ۱۳۸۶ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ﻣﻦ بﻪ ﻫﻤﺮاە ﺟﻠﻮە ﺟﻮاﻫﺮی
ﺷی ﮐﻪ راﺣﻠﻪ را ﺑﺮای
در زﻧﺪان ،ﻫﻢﺑﻨﺪ راﺣﻠﻪ ﺑﻮد�ﻢ اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .ب
ف
اﻋﺪام بﻪ پﺎی ﭼ��ﻪی دار ﺑﺮدﻧﺪ ،وﮐ�ﻞ او و �ﺴ�ﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زی ﮐﻪ
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ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺗﻼش �ﮐﺮدﻧﺪ �ﺸﺖ در زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧت�ﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،در آﺧ��ﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،پﺎی ﭼ��ﻪی دار ﺣکﻢ
ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام راﺣﻠﻪ از ﺳﻮی رﺋ�ﺲ ﻗﻮەی ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ بﻪ زﻧﺪان رﺳ�ﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ن
ﻧﺎ�ﻬﺎی و بﺪون اﻃﻼع
دو ﻫﻔﺘﻪ بﻌﺪ ۱۲ ،دی ﻣﺎە  ۱۳۸۶در �ﮏ اﻗﺪام
دادن بﻪ وﮐ�ﻠﺶ ،راﺣﻠﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ .آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی
ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ
در زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣکﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﻣﻘﺎبﻞ �
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﺣکﺎم اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺐﻫﺎی
ﻫﺎی ﮐﻪ گﺎە بﻪ
ز�ﺎدی را ﺟﻠﻮی درﻫﺎی او�ﻦ بﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺐ ی
بﺨﺸﺶ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام در آﺧ��ﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻨﺠﺮ �ﺷﺪ و گﺎە بﻪ اﻋﺪام
او .اﯾﻦ ت
اﻋ�اضﻫﺎ اﻣﺎ �ﺲ از اﻋﺪام ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا �ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ �ﺲ از
ن
ت
ﺷﺐ
اﻋﺪام راﺣﻠﻪ زﻣﺎی ،ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ�ﺶ در ﻫﺮ ﻓﺮﺻی از او و ِ
اﻋﺪاﻣﺶ ﻧﻮﺷتﻨﺪ و ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪای بﺎ ﻣﺤﻮر�ﺖ اﻋﺪام او در �� از
دا�ﺸگﺎەﻫﺎی ﺗهﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .اﻋﺪام ر�ﺤﺎﻧﻪ ﺟبﺎری ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪي پﺎ�ﺎين ﺑﺮ
کﻤﭙن ﺑﺰرگ ی ن
ین
ﺑناﻟﻤﻠ� »ﻧﺠﺎت ر�ﺤﺎﻧﻪ« ﻧﺒﻮد .ﺷﻌﻠﻪ پﺎ�ﺮوان ،ﻣﺎدر
ﺣی �ﺲ از اﻋﺪام ت
ر�ﺤﺎﻧﻪ ،ت
دﺧ�ش ﻫﻢ ،ﺗﻼش ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﮑﺮد .او ﺗﺎ ت
وﻗی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮد بﻪ د�ﺪار ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪگﺎن و
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام �رﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام ﺗﻼش
ت
�ﮐﺮد .ت
اﻣﻨﯿی ﻣﺠﺒﻮر
وﻗی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻬﺪ�ﺪﻫﺎ و آزارﻫﺎی یﻧ�وﻫﺎی
بﻪ ﺗﺮک اﯾﺮان ﺷﺪ ،بﺎ راەاﻧﺪازی »ﺑن�ﺎد ر�ﺤﺎن« ﺗﻼشﻫﺎ�ﺶ را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
اﻋﺪام اداﻣﻪ داد.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤ� بﻪ ﺷﺐﻫﺎی اﻋﺪام و ﺟﻠﻮی در زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﺒﻮد
و گﺎە ﺻﺪای »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ« در ﺧ�ﺎبﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻢ بﻠﻨﺪ �ﺷﺪ .ﺗﺠﻤﻊ
ﺷﻤﺎری از دا�ﺸﺠ��ﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن بﻪ ﻫﻤﺮاە ﺧﺎﻧﻮادەی �
ﺑﺮ�
از زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ﻣﻬﺮﻣﺎە  ۱۳۸۵در ﺑﺮاﺑﺮ ت
دﻓ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
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ﺗﻬﺮان �� از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪگﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺣکﻢ
ین
ﻧﺎزﻧن
ﮐ�ی رﺣﻤﺎنﭘﻮر،
ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ب
ﻓﺎﺗ� ،ﺷﻬﻼ ﺟﺎﻫﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘ�ﻘﺖﭘﮋوە ،ﺑﻮدﻧﺪ و �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ در اﯾﻦ
رابﻄﻪ بﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� بﺎ
بﺎزداﺷﺖ  ۳۰ﻧﻔﺮ از ش�ﮐﺖﮐﻨﻨﺪگﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ،ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪی آن
ﺷﺪ.
ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن ،ﭘﺮﭼﻢدار ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام
ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۸۰در اوج ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ
ﺑﻮد بﺎ راەاﻧﺪازی ﮔﺮوەﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ یﻧ�وﻫﺎ�ﺶ را ﺳﺎزﻣﺎند� ﮐﻨﺪ �� ،از
ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﭘﺮﭼﻢداران ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ از ت
اﻋ�اض
بﻪ اﻋﺪام ض
زﻧﺎی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗبﻌ�ﺾ ﺑﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و
کﻢکﻢ در ﻣ�ﺎن ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﺣکﺎم اﻋﺪام زﻧﺎن ،ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ن
وکﻼی ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ دﻓﺎع
بﺎ اﺻﻞ اﻋﺪام یﻧ� ﺷن�ﺪە �ﺷﺪ� .ﺴ�ﺎری از ی
از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام را ﺑﺮﻋهﺪە داﺷتﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن �ﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر ی ن
ﻧ� بﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎ ﺳ� در ﻋﻤﻮ�
ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی اﻋﺪام در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺷتﻨﺪ .راەاﻧﺪازی ی ن
کﻤﭙنﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ش
ن
ﻏﺮئ بﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﻘﻮق��ی یﺑناﻟﻤﻠ� ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺖﻫﺎی ب
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از د�ﮕﺮ ﺗﻼش ی
از ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎند� �ﺷﺪ.
�� از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن�ﺎﻓﺘﻪی ﺟﻤ� ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام » ،ی ن
کﻤﭙن
ﻗﺎﻧﻮن یﺳﻨﮕﺴﺎر« ﺑﻮد .اﯾﻦ ی ن
کﻤﭙن از ﺳﺎل  ۱۳۸۵بﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎری از
ب
وکﻼ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ
ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر در اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪە ﺑﻮد» .کﻤﭙ ی ن
ن ﻗﺎﻧﻮن
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

یﺳﻨﮕﺴﺎر« بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻇﺮﻓ�ﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ی ف
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ب
ﺷﻤﺎری از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر را از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻣﻮﻓﻖ بﻪ ﺣﺬف ﺳﻨﮕﺴﺎر از ﻗﺎﻧﻮن �ﺸﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،از ﺳﺎل  ۱۳۸۹بﻪ بﻌﺪ ﮔﺰارش ﻣﺴتﻨﺪی از اﺟﺮای ﺳﻨﮕﺴﺎر در
اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪا�ﻢ.
ﻣﺆﺳﺴﻪی »را�« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴راەاﻧﺪازی ﺷﺪ و »ﺷبﮑﻪ وکﻼی
داوﻃﻠﺐ« ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶آﻏﺎز بﻪ کﺎر ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ بﻪ ﺻﻮرت
ﮕ�ی
ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ در راﺳﺘﺎی ﻟﻐﻮ اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺗﻼش ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ بﺎ ﭘ� ی
ق
ﺣﻘﻮ� ﭘﺮوﻧﺪەی �ﺴ�ﺎری از زﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺑ ن
ﺮ� از اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻣﺮگ ،بﺤﺚ اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر را بﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮ� ﺟﺎﻣﻌﻪ بﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﮑﺮﻣﻪ
اﺑﺮاﻫ�� و ﻫﻤ�ش ﺟﻌﻔﺮ ف
ﮐ�ﺎی در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  �� ،۱۳۸۶از ﻧﻘﺎط
درﺧﺸﺎن ﻫﻤکﺎری ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮ ف
ﮐ�ﺎی ،دو ﻫﻔﺘﻪی بﻌﺪ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن �ﺎﻓﺘﻪی ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن ،دو اﻧﺠﻤﻦ »ﺣﻤﺎ�ﺖ
از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧ�ﺎن« و»اﻧﺠﻤﻦ پﺎﺳﺪاران ﺣﻖ ﺣ�ﺎت« ﮐﻪ در اوا�ﻞ
دﻫﻪی  ۸۰از ﺳﻮی ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ق
بﺎ� راەاﻧﺪازی ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ی ف
ﻧ� ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
�
ﺑﺮ� اﺣکﺎم اﻋﺪام ﺗﻼش �ﮐﺮدﻧﺪ» .اﻧﺠﻤﻦ پﺎﺳﺪاران ﺣﻖ ﺣ�ﺎت« ﺗﻨﻬﺎ
ف
ﺟﻬﺎئ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« اﺳﺖ اﻣﺎ بﻪ ﻧﻈﺮ
ﻋﻀﻮ اﯾﺮ ضای »اﺋﺘﻼف
ت
ﺑ�ﺸ� ﻣﻌﻄﻮف بﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﺣکﺎم ﻗﺼﺎص ﺑﻮد
�رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ�ﺶ
و ﺑ�ﺶ از ﻋﻤﻮ� ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ بﻪ دﻧبﺎل ﻣﺬا�ﺮە و ﺟﻠﺐ رﺿﺎ�ﺖ
ﺷﺎ��ﺎن ﺑﻮد .ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ق
بﺎ� ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻌﺎﻻن زن ﮐﻪ بﺎ ﻧگﺎ� ﺳﮑﻮﻻر
ف
دروندﯾی داﺷﺖ و بﻪ دﻧبﺎل ت ف
�ﺎﻓن
بﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧگﺎ�
ن
ش
ر
اﻫکﺎرﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب �ع اﺳﻼم یﻧ� �ﺗﻮان آﻣﺎر
ی
اﻋﺪام را کﺎﻫﺶ داد .بﻪ دو ﮐﺘﺎب او در�ﺎرەی »اﻣکﺎن ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
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گ
ین
ﻓﻘ�
ﻗﻮاﻧن اﯾﺮان« و » ر�ﺸﻪﻫﺎ وﭼﺎرەﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ� و
در ش��ﻌﺖ و
ي
اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل در اﻳﺮان« اﺟﺎزەی اﻧتﺸﺎر دادە �ﺸﺪ و ﺧﻮدش
ت
ﻣﻘﺎﻻی در�ﺎرەی اﻋﺪام و ﻗﺼﺎص بﻪ ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
بﻪ دﻟ�ﻞ اﻧتﺸﺎر
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ در ش�ا�� ﮐﻪ اﻣکﺎن اﻧﺘﻘﺎد �ﺎ ت
ﺣی اﻇهﺎرﻧﻈﺮ در�ﺎرەی
ت ت
ﻧی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻋﺪام در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻨ� �
ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن بﻪ �اﺣﺖ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام �ﻧﻮﺷتﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی
ﭘ�ﮕ�ی �ﮐﺮدﻧﺪ .و�ﻼ�ﻫﺎ ﮐﻪ در آن
زﻧﺎن و ﮐﻮدکﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام را ی
ﮔﺴ�دە ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ بﻪ ﺗ��ﺒﻮین
زﻣﺎن بﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪای ﺟﺪ�ﺪ بﺎ اﻗبﺎل ت
ﺑﺮای بﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ا� ﺑ�ﺶ از  ۲۰۰ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن داﺧﻞ اﯾﺮان در ت
ت ض
اﻋ�اض بﻪ
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪی اﻋ� �
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎ�ﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن
ﺷ��ﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻮ�،
اﻋﺪام ی
ت
ﻣﻨت� ﺷﺪ� ،ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﻋ�اضﻫﺎی �� ــﺢ و ن
ش
ﻋﻠی
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﺑﻮد .اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪگﺎن اﯾﻦ ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ در ﺧﺮداد  ۱۳۸۹ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن بﺎ اﻋﺪام
را بﻪ �اﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدە و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺟﻤ� از زﻧﺎن و ﻣﺎدران و
گ
یض
�زﻣنﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤبﺴﺘ� بﺎ ﻣﺎدران داﻏﺪار
بﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدران ﻫﻤ�ﺸﻪ داﻏﺪار ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻓ��ﺎد ﺑﺮ�آور�ﻢ ﮐﻪ اﻋﺪام
ﺧﻮد ،ی ف
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی
ﻋن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ راە ﺣﻞ .ﺑﺮای
ی
بﻌﺪی بﻪ اﻋﺪام پﺎ�ﺎن دﻫ�ﺪ«.
بﺎ �ﮐﻮب ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن در دوران ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد،
بﻪو�ﮋە �ﺲ از ت
اﻋ�اﺿﺎت ﺳﺎل  ،۸۸ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن �ﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ در
درون ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام و ﺗﻮﻗﻒ آن ش�وع ﺷﺪە ﺑﻮد،
کﻢرﻧﮓ ﺷﺪ.
ن
ﻣﺮدای ﮐﻪ
اﻣﺎ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ »اﻋﺪام« د�ﮕﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد .زﻧﺎن و
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱در ﺑهﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮ ﻣﺰار ر�ﺤﺎﻧﻪ ﺟبﺎری ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﻧﻪ بﻪ
ت
دوﻟی« و »اﻋﺪام ﺑ����ﺖ اﺳﺖ« � �دادﻧﺪ و
اﻋﺪام«» ،ﻧﻪ بﻪ ﻗﺘﻞ
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اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را روی پﻼ�ﺎردﻫﺎ�ﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و و�ﺪﺋﻮی آن را در
ن
ش
ﮐﺴﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ
ﻣﻨت� ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮ�
ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن بﺎ اﻋﺪام ﺷن�ﺪە ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و در ی ض
ﺑن اﻗﺸﺎر
ﻣﺤﺪودی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷن�ﺪە �ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز بﻪ بﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻒ ﺧ�ﺎبﺎن
ﻧﺮﺳ�ﺪە ﺑﻮد.
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی رﻓﺘﻪ و
�� از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم بﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ .بﻪ ﮔﻔﺘﻪی آرام
ﻓﺘ� ،ﻓﻌﺎل ف
ﻣﺪی در ﻣ��ﻮان ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑ�ﺶ از  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤ� و ﺧﻮدﺟﻮش و بیآﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎند� رﺳ� و ﻣﺸﺨ�
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ش�وع ﺷﺪە اﺳﺖ .اﻣﺎ
را ش�وع �ﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻻن ف
ﻣﺪی و کﺎرﮔﺮی �ﺎ ف
ﻫ�ﻣﻨﺪان ﻫﺴتﻨﺪ.ﻫﺮ
بﺎر ت
ﮔ�د ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی
وﻗی ﻓﺮدی در آﺳﺘﺎﻧﻪی اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻗﺮار � ی
ین
ﻫﺎی ﻣتﺸکﻞ
ﮐﺮد�ﺸن از ﻣ��ﻮان ،ﺳنﻨﺪج و ﺳﻘﺰ ﺗﺎ ﺑﻮکﺎن و اروﻣ�ﻪ ﮔﺮوە ی
از ﻓﻌﺎﻻن ف
ﻣﺪی و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮔﺮدﻫﻢ �آﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ی ن
ﺗﺄﻣن د�ﻪ و ﺟﻠﺐ
رﺿﺎ�ﺖ ﺷﺎ��ﺎن ﺗﻼش �ﮐﻨﻨﺪ ،بﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ت
اﻋ�اض �ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﻮی
ﻏ� از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ت
ﺣی �ﺴبﺖ بﻪ اﺟﺮای اﻋﺪام در
زﻧﺪان �روﻧﺪ و بﻪ ی
د�ﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ وا�نﺶ �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ.
ش
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ی ن
اﺧ� در د�ﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﭼﻨن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﻮدﺟﻮ� در ﺳﺎلﻫﺎی ی
اﯾﺮان ی ف
ﻧ� د�ﺪە ﺷﺪە اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤ� بﻪ اﺣکﺎم ﻗﺼﺎص ﻧﻤﺎﻧﺪە و اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ�
را ی ف
ین
ﮐﺮد�ﺸن ﺷﺎﻫﺪ
اﺧ� بﺎرﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻧ� در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ﺗﺤﺼﻦ ،اﻋﺘﺼﺎب و ت ن
�ﺴن ﻣﻐﺎزەﻫﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﺟﺮای اﺣکﺎم اﻋﺪام،
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ﻫﻤن ت
یض
اﻋ�اضﻫﺎی
بﻪو�ﮋە اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ،ﺑﻮدەاﻧﺪ .ﺳﺎل ۱۳۸۶
ﮔﺴ�دە ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﻦﭘﻮر و ﻫﯿﻮا ﺑﻮﺗ�ﻤﺎر ،دو زﻧﺪاین
ت
ﺳ�ﺎ� ﮐﺮد ،را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .اﺣکﺎم اﻋﺪام آﻧﻬﺎ �ﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻟﻐﻮ ﺷﺪ
و ﻫﺮ دو �ﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
ض
کﻤﭙﯿی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ
�� از ﺑﺰرگﺗ��ﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺿﺪاﻋﺪام،
ف
ف
ین
اﻋﺪام ر ی ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ﮐﺮد ،بﻪ راە اﻓﺘﺎد .در ﺑﺮ�
ﺣﺴنﭘﻨﺎ�،
اﻣن
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻗبﻞ از اﺟﺮای ﺣکﻢ
ین
بﻪ ﺧﺎﻧﻪی پﺪر و ﻣﺎدر ر ی ن
ﺣﺴنﭘﻨﺎ� �رﻓﺘﻨﺪ ،بﺎ آنﻫﺎ ﻋﮑﺲ
اﻣن
ﻫﺎی
�ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن را بﺎ اﻋﺪام اﻋﻼم �ﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﻮارﻧﻮﺷﺘﻪ ی
در ت
اﻋ�اض بﻪ اﻋﺪام او در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ د�ﺪە �ﺷﺪ ،ﻃﻨﺎبﻫﺎی دار
ش
ﺷ�ﮐﻮ
را آ�ﺶ �زدﻧﺪ و و�ﺪﺋﻮﻫﺎی آن را
ﻣﻨت� �ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ ی
ض
ﻣﻌﺎر� ،از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﺮد ،در ﻣﻌﺮض اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺑﻮد
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﻣ��ﻮان بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻋ�اضﻫﺎ ﻣﻨﺤ� بﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ت
ت
بﺎ� ﻣﺎﻧﺪ و در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺷ�ﮐﻮ ﻣﻌﺎر ف�
ﻫﻤﺮا� ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان را در پی ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﻬﺎ�ﺖ ی
ﺣﺴنﭘﻨﺎ� اﻋﺪام و ف
ف
ین
ور ین
کﻤﭙنﻫﺎ
ﺑﺮ� از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
اﻣن
ی
بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻏ�ﺳ�ﺎ� اﻣﺎ ﺷﺎ�ﺲ بﻪ ﺛﻤﺮ رﺳ�ﺪن ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
در اﻋﺪامﻫﺎی ی
ت
ﺑ�ﺸ� اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد ﺗﻮا�ﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﺪام �ﺴ�ﺎری از
اﻋﺪام
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻋﺎدی ﺷﻮﻧﺪ .آرام ﻓﺘ� بﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎرە �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی
ﻣﻘﺘﻮل �ﺲ از �فﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ
بﻪ ی ن
کﻤﭙنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺐﻫﺎی اﻋﺪام ﻫﻤﺮاە
بﻘ�ﻪی ﻣﺮدم بﻪ ﻣﻘﺎبﻞ زﻧﺪان رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد ،ﻋﻼوە ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﺣکﺎم اﻋﺪام بﻪ ض�ورت ﻟﻐﻮ ﺣکﻢ
اﻋﺪام ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻋﺎدی �ﺸﺪن اﻋﺪام و ﺗبﺪ�ﻞ اﻋﺪام بﻪ �ﮏ
»ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻼش �ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟگﺎم�� ،ـ ــﺢﺗ��ﻦ ﺻﺪا ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام
ﺻﺪای ﮐﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤ� و ﺳﺎزﻣﺎن�ﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠ�ﻪ »اﻋﺪام«
�� ــﺢﺗ��ﻦ
ی
بﻠﻨﺪ ﺷﺪە ،راەاﻧﺪازی کﺎرزار »ﻟﻐﻮ گﺎم بﻪ گﺎم اﻋﺪام )ﻟگﺎم(« از ﺳﻮی
ﻫﺸﺖ ﭼﻬﺮەی �ﺷﻨﺎس ن
ﻫ�ی ،اﺟﺘﻤﺎ� و ﺳ�ﺎ� داﺧﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ف
یف
ﺑﻬﺒﻬﺎی ،ﭘﺮو�ﻦ ﻓﻬ�� ،بﺎبﮏ
ﺳ�ﻤن
اﯾﻦ کﺎرزار در ﺳﺎل  ۱۳۹۲از ﺳﻮی
ﻋﻠ�ﺿﺎ
اﺣﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠ� ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮریزاد،
ﻓ���ز رﺋ�ﺲ داﻧﺎ ،ی
ب
ﻣﻔیزادە و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎ� راەاﻧﺪازی ﺷﺪ و �ﺲ از ﻣﺪیت
ﺟبﺎری ،اﺳﻤﺎﻋ�ﻞ ت
���ﻦ ﺳﺘﻮدە و ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ی ن
ﻧ� بﻪ آن ﭘﯿﻮﺳتﻨﺪ .اﯾﻦ کﺎرزار در ﺑ�ﺎﻧ�ﻪی
ﺗﺪر�� اﻋﺪام در اﯾﺮان«
اﻫکﺎرﻫﺎی را ﺑﺮای » ﻟﻐﻮ
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾتﺶ ر
�
ی
ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد داد و ﮔﻔﺖ در گﺎم اول ﺗﻤﺮﮐﺰش را ﺑﺮ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ ۱۸
ﺳﺎل و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ اﻋﺪام در ﻣﻼءﻋﺎم و ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟگﺎم در ی ن
اوﻟن ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪاش اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑ�ﺎﻧ�ﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی بﻪ
روﺷﻨﮕﺮی ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،بﺎ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪا� ﮐﻪ
ت
ﻋﻘ�ﺪی ﺑﻮدەاﻧﺪ د�ﺪار ﮐﺮدە ،در ﺗﻤﺎس بﺎ
در ﺷﻤﺎر ﮐنﺸﮕﺮان ﺳ�ﺎ� و
ﺑﺮ� از آﻧﻬﺎ را ر ض
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ض
ا� بﻪ بﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ بﻪ
ش
ﭘﮋوﻫ� و
ﻏ�رﺳ� ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻪ کﺎر
دﻟ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی رﺳ� و ی
گ
ﻓﺮﻫﻨ� ﺑﺮای روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺎ� در ﭘﻬﻨﻪی کﺎرزار ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی بﻌﺪ ی ن
ﻧ� اﯾﻦ اﻣکﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻮ� ﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام بﻪ ﻟگﺎم و د�ﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام دادە �ﺸﺪ.
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ف
ﻣﺪی بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧ� دﺳﺖکﻢ ﻫﻔﺖﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن
در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ�ﺸﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﻪ اﻋﺪام بﺎزداﺷﺖ ،ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪەاﻧﺪ.
ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋ�ﺲ کﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� ،بﻪ دﻟ�ﻞ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در کﺎرزار ﻟگﺎم و ش�ﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی ن
آﻣ� ﻣﻘﺎبﻞ زﻧﺪان
ﺑﺮای ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام بﻪ  ۱۰ﺳﺎل
ت
دادﮔﺴ�ی ،ی ن
ﻧ�
ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ �� .از اﺗﻬﺎﻣﺎت ���ﻦ ﺳﺘﻮدە ،وﮐ�ﻞ
ش
ﻋﻀ��ﺖ در ﻟگﺎم ﺑﻮد.
بﺨ� از ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪی ﻋبﺪاﻟﻔﺘﺎح
ن
ﺳﻠﻄﺎی ،وﮐ�ﻞ دادﮔﺴ ت�ی و از ﺑن�ﺎنﮔﺬاران ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ش
��،
بﻪ دﻟ�ﻞ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی او ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻮد � .ﻣﺤﺎ�ﻤﻪی او
ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن »ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژەی پﺎ�ﺎن دادن بﻪ ﻣﺠﺎزات
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ی
ن
ف
ن
اﻋﺪام ﺑﺮای اﻓﺮاد ز�ﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮی« و »ﺳﺨ�ایﻫﺎی او ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
آﻣ�« بﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗبﻠ�ﻐﺎت ﺿﺪ
ت
ﺷﻨﺎﺧی ﻋﻠ�ﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ« ﺗﻮﺻ�ﻒ ﺷﺪەاﻧﺪ.
اﺳﻼ�« و »ﺟﻨﮓ روان
ﻧ� بﻪ دﻟ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی �
آﺗﻨﺎ داﺋ� و اﻣ�ﺪ ﻋ�ﺷﻨﺎس ی ف
آﻣ� بﺎ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﺮ �ﮏ بﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪەاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد از کﺎرﻧﺎﻣﻪی اﻋﺪام ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻓﻀﺎی ت
اﯾﻨ�ﻧﺖ،
ﻫﺎی در یﺑ�ون
ﺗﻮز� ــﻊ ﺟﺰوە ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ش�ﮐﺖ در
ﮔﺮدﻫﻤﺎی ی
ی
گ
زﻧﺪان در ﻫﻤبﺴﺘ� بﺎ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮمﺷﺪگﺎن بﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدە اﺳﺖ.
ن
داﺳﺘﺎی ش
ﻣﻨت� �ﺸﺪە در�ﺎرەی ﺳﻨﮕﺴﺎر بﻪ
گﻠ�خ اﺑﺮاﻫ�� بﻪ ﺟﺮم ﻧگﺎرش
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻓ��ﺪە ی ﻣﺮ ف
ادﺧﺎی ،از ﮐنﺸﮕﺮان ﻟگﺎم ،یﻧ�ف
در ﺳﺎل  ۱۳۹۵بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ن
ﻣﺪی ،از ﺟﻤﻠﻪ در کﺎرزار ﻟگﺎم،
بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
ف
ﻋﻼوە ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران اﻋﺪام ،ﺑﺮ� از یﻧ�وﻫﺎی اﭘﻮز�ﺴﯿﻮن در
ﺧﺎرج از اﯾﺮان ی ف
ﻧ� از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟگﺎم ﻫﺴتﻨﺪ و آن را بﻪ دﻟ�ﻞ آﻧﮑﻪ اﻋﻼم
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ﮐﺮدە در پی ﻟﻐﻮ »گﺎم بﻪ گﺎم« اﻋﺪام اﺳﺖ ،اﻗﺪا� در راﺳﺘﺎی »اﻣ�ﺪ
تن
�ﺴن بﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺣﮑﻮﻣﺖ« �داﻧﻨﺪ.
ﻓ�ج �ﮐﻮ� ،ﻧ��ﺴﻨﺪە و روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر �� از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ت
ﺗﻮﺋﯿ�ش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻟﻐﻮ گﺎم بﻪ گﺎم اﻋﺪام بﻪ ﺟﺎی »ﻟﻐﻮ
ﺻﻔﺤﻪی
ن
ن
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« �ﻌی ﺗﻘﻠ�ﻞ �ﮏ ﺷﻌﺎر ا�ﺴﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺷﻌﻮر
ﺟﻤ� ﻣﺎ ،بﻪ ﺷﻌﺎری ﺿﻌ�ﻒ و آﻟﻮدە بﻪ ﺗبﻌ�ﺾ ی ض
ﺑن ا�ﺴﺎنﻫﺎ«.
از د�ﺪگﺎە او ،ﻟﻐﻮ گﺎم بﻪ گﺎم اﻋﺪام در ﺟﻤﻬﻮری اﻋﺪام در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ
اﺧ�
ﻏ�ﻋﻤ� و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ کﺎﻣﻞ آن .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ی
ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮد�ﻢ� ،ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
در اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺣﺬف کﺎﻣﻞ اﻋﺪام از ﻗﺎﻧﻮن �ﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﺣکﺎم
اﻋﺪام ﻧیﻨﺠﺎﻣ�ﺪە اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘ�ﺖﻫﺎی ی ن
ﻧ� بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە اﺳﺖ.
ی
»اﻋﺪام ﭼﺮا؟« ،ﺻﺪای ﺷن�ﺪە �ﺸﺪەی ﺧﺎﻧﻮادەی اﻋﺪا�ﻫﺎ
ﺗﻐﯿ� ﻗﺎﻧﻮن ﻣ��ﻮط بﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر �� از ﻣﻮﻓﻘ�ﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
ی
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣ��ﻮط بﻪ اﻋﺪام اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ش
کﺎﻫ� ۵۰
ﺗﻐﯿ� ﮐﺮد و در ﻧت�ﺠﻪی آن ﺗﻌﺪاد اﻋﺪامﻫﺎ ﻧﺎ�ﻬﺎن
ﻣﺘﻬﻤﺎن ی
ﺗﻐﯿ� ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻤﺎر ز�ﺎدی از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ
درﺻﺪی داﺷﺖ .بﺎ ی
اﻋﺪام از پﺎ�ﻪی ﭼ��ﻪی دار ﻧﺠﺎت ﭘ�ﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در آﯾﻨﺪە ی ف
ﻧ� اﻓﺮادی بﻪ
اﯾﻦ دﻟ�ﻞ ﻣﺤﮑﻮم بﻪ ﻣﺮگ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .بﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
��
ﺗﻐﯿ� اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖکﻢ  ۳۱۲۴ﺗﻦ بﻪ
اﯾﺮان � ،ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ از ی
ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .در دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر از ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺖکﻢ  ۳۹۰اﻋﺪام در ﺳﺎل بﻪ ت
کﻤ� از ۳۰
اﻋﺪام در ﺳﺎل رﺳ�ﺪە اﺳﺖ.
ت
ﺗﻐﯿ� اﻣﺎ ﺑ�ﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧت�ﺠﻪی اﻋ�اضﻫﺎی داﺧ� بﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از
اﯾﻦ ی
ﺑناﻟﻤﻠ� ﺑﻮد ،ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی ﺑ ی ن
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ی ف
ناﻟﻤﻠ�
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از ﺷﻌﺎر »اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد« ﺗﺎ ﻫﺸﺘﮓ »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ«

و اﯾﺮ نای در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر �� از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎ� آن ﺑﻮدەاﻧﺪ .در داﺧﻞ
ف
ﮐﺴﺎی ﻫﺴتﻨﺪ
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ،اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را »یﮔﻨﺎە« �ﺎ » ف
ﻗ��ﺎی ﻓﻘﺮ و ﺳﺘﻢ و ش�ا�ﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ« �داﻧﻨﺪ.
ب
ت
ض
ن
ﻫﻤن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋ�ا� ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ﺷﺎ�ﺪ بﻪ
ی
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ �ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪی
تف
ا�
ب
ﺧﻮی ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﻔن ﻋﻠ�ﻪ اﻋﺪام بﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻگﺎە بﺎ اﻗبﺎل و ﻫﻤﺮ �
ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ رو�ﻪرو �ﺸﺪ.
ش
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل � ۱۳۹۲وع ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﺧ� آن ﻫﻢ بﻪ ﻧﺪرت و بﻪ اﺧﺘﺼﺎر ش
اﻣﺎ ت
ﻣﻨت� �ﺷﺪ .در ﺳﺎل ۱۳۹۲
ﺣی ب
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
بﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در �� از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮم آذر
ﻣﺎە  ۱۳۹۲ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺪود  ۳۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺎدران ،ﻫﻤ�ان و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ
پﻼ�ﺎردﻫﺎی در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ ﺣکﻢ اﻋﺪام و ﺗﺨﻔ�ﻒ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﺎ
ی
ﻣﺠﺎزات ﻋ��ﺰانﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز بﻌﺪ در  ۵آذر  ۱۳۹۲ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻋﺪام دو�ﺎرە
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە
ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑ� ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ
ن
ت
کﻤ� از  ۲۰زن را بﺎ پﻼ�ﺎردﻫﺎی »اﻋﺪام ﭼﺮا؟« �ﺸﺎن �دﻫﺪ .زﻧﺎی ﮐﻪ
ﺗﻤﺎ� آﻧﻬﺎ ﺳ�ﺎە ﭘﻮﺷ�ﺪەاﻧﺪ و ف
ﺑﺮ� ﮐﻔﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدەاﻧﺪ.
اﻋ�اضﻫﺎ � ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۵ﺗﺎ  ۱۳۹۶ت
اﯾﻦ ت
ﺑ�ﺸ� ﺷﺪ ۴۰۰ .ﺗﻦ از اﯾﻦ
ﺟﻠﻮﮔ�ی و ﻟﻐﻮ
ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای بﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺎن
ی
اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام در ﺑهﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ
 ۱۳۹۵و  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۶در ﻣﻘﺎبﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن و ﻣ ن
ﺮدای
پﻼ�ﺎردﻫﺎی ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺷهﺮﻫﺎی دور بﻪ ﺗهﺮان آﻣﺪە ﺑﻮدﻧﺪ روی
ی
ش
ﻓﺮو�ﺎ� ﺧﺎﻧﻮادە«» ،ﺟﻤهﻮری
داﺷتﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :اﻋﺪام ﻣﺴﺎوی
اﺳﻼ� ﻣﺴﺎوی رأﻓﺖ اﺳﻼ�؛ �ﺲ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻃﻠﺐ بﺨﺸﺶ دار�ﻢ«.
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ﮐﻮدکﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ت
کﻤ�
از دﻫﻪی  ،۸۰ک� �ﺲ از ش�وع ی ن
کﻤﭙنﻫﺎی ﻣﺮد� ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن زﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ی ن
ﻧ� آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام ،ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای
ی
ﺗﻐﯿ�ی اﺳﺎ� در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ی
اﻋﺪام ﮐﻮدکﻣﺠﺮﻣﺎن �ﺸﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ آﻣﺎر اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن را
کﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ � ﺳﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺗﺎ  ۲۰۰۸دﺳﺖکﻢ ۸۵
ﮐﻮدک در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،در بﺎزەی ن
زﻣﺎی �ﺎزدە ﺳﺎﻟﻪ ی ن
ﺑن  ۲۰۰۸ﺗﺎ
 ۲۰۱۹آﻣﺎر اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن بﻪ دﺳﺖکﻢ  ۶۶ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ.
وکﻼی ﻫﻤﭽﻮن ���ﻦ ﺳﺘﻮدە در دﻓﺎع از ﮐﻮدکﺎن ﻣﺤﮑﻮم بﻪ
ﺗﻼشﻫﺎی
ی
ن
ﻣﺮگ و رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ در ﺳﻄﺢ داﺧ� و یﺑناﻟﻤﻠ� و
ﻫﻤﭽﻨن ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ش
��ی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻔﻮ ی ن
ین
ﺑناﻟﻤﻠﻞ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در کﺎﻫﺶ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﺑﻮدە اﺳﺖ.
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟهﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن در آن
ﻟﻐﻮ �ﺸﺪە اﺳﺖ� .ﺲ از اﻋﺪامﻫﺎی اﻧﻘﻼی ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ت
کﻤ�
ب
ﮔﺰ ش
ار� از اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎل ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ز�ﺮ
گ
گ
 ۱۸ﺳﺎﻟ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟ� در زﻧﺪان
�ﻣﺎﻧﻨﺪ و �ﺲ از آن اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻌﺎرض بﺎ
ق
ﺣﻘﻮ� ی ن
اﺧ� ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی
ﻣﻮاز�ﻦ
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻗﺮار دارد و در ﺳﺎلﻫﺎی ی
�ﺴ�ﺎری را در داﺧﻞ اﯾﺮان بﻪ دﻧبﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿ� ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ� ،ﮐﻮدکﺎن ﻓﻘﻂ بﻪ دﻟ�ﻞ ارﺗکﺎب
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ بﺎ ی
ت
ﻗﺘﻞ بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم �ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑ�ﺸ� ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام
ﮐﻮدکﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ رﺿﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل و ی ن
ﺗﺄﻣن د�ﻪی
ت
درﺧﻮاﺳی آﻧهﺎﺳﺖ .بﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸ�ﺪن رو�ﻪی دادر� و اﯾﺮادات
ق
ﺣﻘﻮ� اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ ی ن
ﻧ� راﻫکﺎر د�ﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی وکﻼی
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ﺣﻘﻮق ش
��ی در ﭘ�ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻧهﺎ�ﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدکﺎن ﻣﺤﮑﻮم
بﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﺴتﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ف
ﻋﻠی بﺎ اﺻﻞ ﻗﺼﺎص ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺟﺰو ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
�� از ﻣﻌﺮوفﺗ��ﻦ ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ،ﭘﺮوﻧﺪەی ﺑهﻨﻮد ﺷﺠﺎ�
گ
ن
ﺑﻮد.
ﺟﻮای ﮐﻪ در  ۱۷ﺳﺎﻟ� ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪە ﺑﻮد و ﺷﺐ اﻋﺪاﻣﺶ ��
از ﺷﻠ�غﺗ��ﻦ ﺷﺐﻫﺎی او�ﻦ ﺑﻮد .ﺣﺪود  ۲۰۰ﺗﻦ بﻪ اﻣ�ﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺣکﻢ
اﻋﺪام او در �ﺸﺖ درﻫﺎی او�ﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣ�ﺎن آﻧﻬﺎ از
ف
ﻫ�ﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن �ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎ� ﺗﺎ ﻣﺎدران ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن و ﺳﻬﺮاب
اﻋﺮاي ،دو ﺗﻦ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪگﺎن ت
اﻋ�اﺿﺎت ﺳﺎل  ،۱۳۸۸د�ﺪە �ﺷﺪﻧﺪ.
بي
ن
بﻪ ﮔﺰارش ﮐﺴﺎی ﮐﻪ آن ﺷﺐ �ﺸﺖ دﯾﻮار او�ﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮادر اﺣﺴﺎن،
��ی ﮐﻪ بﻪ دﺳﺖ ﺑﻬﻨﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﻋﮑﺲ ﺳیﻨﻪی ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮردەی
ﺑﺮادرش را �ﺸﺎن ﺟﻤﻌ�ﺖ داد و ﮔﻔﺖ » :بﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ .ﻣﺎ
ﻧ�بﺨﺸ�ﻢ«.
ﺑﻬﻨﻮد را ي
ف
ﻗﻀﺎی ﺑﺮای
در ﻓﻘﺪان ﺳﺎز و کﺎر ﻗﺎﻧﻮی و ﺧﻮاﺳﺖ و ارادەی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ی
گ
کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم اﺧﺘ�ﺎر ﻣﺮگ و زﻧﺪ� ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام در دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ بﺎر ﺧﺎﻧﻮادەی داﻏﺪاری ﮐﻪ ��ﺷﺎن را از
دﺳﺖ دادە ﺑﻮدﻧﺪ ،بﻪ ﺟﺎی بﺨﺸﺶ اﻧﺘﻘﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .راە ﺳﻮ�
ﮐﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ بﺎﺷﺪ ﭘ�ﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد.
گ
ف
اﻋﺪام ﺑﻬﻨﻮد اﻣﺎ �ﺴ�ﺎری از ﭼﻬﺮەﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮﻫﻨ� و اﺟﺘﻤﺎ� و ﻫ�ی
را بﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻼش ﺑﺮای کﺎﻫﺶ اﻋﺪام ﮐﻮدکﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ش
ﺗﻼ� ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
�
ﺗﺄﻣن د�ﻪ �ﺎ ت
�ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮﻻن و ی ن
ﻣبﺎﻟ�
ﺣی
ت
ﺑ�ﺸ� از د�ﻪ ،بﻪ �اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای بﺨﺸﺶ و �فﻧﻈﺮ از ﻗﺼﺎص در �ﺴ�ﺎری از ﻣﻮارد
ین
ﻣﺤﮑﻮﻣن بﻪ اﻋﺪام ﺷﺪە اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮە
ﻧت�ﺠﻪ دادە و ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﻧﺠﺎت
بﻪ ﺟﺎی ﺣﻞ ر�ﺸﻪای ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺪام ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﻣﺮی ﺧﺼﻮ�
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در�ﺎرەی اﻋﺪام

ت
ﺗﻠ� ﺷﺪە و بﺎر بﺨﺸﺶ ﺑﺮ دوش ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ �ﺷﻮد،
ﺧﺎﻧﻮادەای ﮐﻪ ﻋ��ﺰش بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪە و اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺠﺎزات
ﻗﺎﺗﻞ را دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت �فﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از اﻋﺪام،
ﻗﺎﺗﻞ بﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣب� ی ن
ﺑن ﺳﻪ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ،ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ �ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺼﻒ ﻫﻢ ﺷﻮد ،آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺠﺎز تای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ �ﮏ ا�ﺴﺎن د�ﮕﺮ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ف
کﺎ� ﻧ�ﺴﺖ.
بﺨﺸﺶ بﻪ ﺟﺎی اﻋﺪام ،ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
بﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﻦ بﺨﺸﺶ ﺗﻨﻬﺎ را� اﺳﺖ ﮐﻪ در ش�ا�ﻂ ﻓﻌ� و بﺎ ﺧﻸ
ن
ﻗﺎﻧﻮی ﻣﻮﺟﻮد �ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﺪام ﺷﻮد .راﻫکﺎری ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺪاوم اﺟﺘﻤﺎ� ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺪام بﻪ
ن
درﺧﺸﺎی را در ﺧﺎﻃﺮەی
اﺧ� ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﻧت�ﺠﻪ رﺳ�ﺪە و در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ﺟﻤ� اﯾﺮاﻧ�ﺎن ﺣﮏ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
�� از ﻣﻌﺮوفﺗ��ﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎل  ۱۳۹۲در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر ﻣﺎزﻧﺪاران ﺑﻮد.
ﭼهﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ پﺎی ﭼ��ﻪی دار ﺟﻤﻊ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ� ،ﮏﺻﺪا از ﺳﺎﻣﺮە
ف
ین
ﺧ�ﺎبﺎی بﻪ
ﺣﺴنزادە ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در �ﮏ ﻧﺰاع
ﻋ�ﻧﮋاد ،ﻣﺎدر ﻋبﺪﷲ
ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪە ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑبﺨﺸﺪ .ی ف
اوﻟن وا�نﺶ او
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧ�ﺗﻮاﻧﻢ« اﻣﺎ بﻌﺪ بﻪ پﺎی ﭼ��ﻪی دار رﻓﺖ و بﻪ ﺟﺎی
ﮐﺸ�ﺪن ﭼﺎر�ﺎ�ﻪ از ز�ﺮ پﺎی ﻗﺎﺗﻞ ��ش ،ﺳ�� بﻪ ﮔﻮش او زد و وی را
بﺨﺸ�ﺪ .ﻣﺮد� ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ� ،ﺲ از ﺑﺮﭼ�ﺪە ﺷﺪن
ﭼ��ﻪی دار ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳ�ﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷهﺮ در
ﮐی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎیﺷﺎن را در ﺧﺎ� ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ف
ﺣﺮ ت
�ﻌی د�ﮕﺮ بﺎ ﻫﻢ
ﻧﺰاع ﻧﺨﻮاﻫ�ﻢ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل بﻌﺪ ،در روا�� ﮐﺮﻣﺎ�ﺸﺎە ﻣﺮد� ﮐﻪ �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از �ﮏ
اﻋﺪام بﻪ دﻟ�ﻞ ارﺗکﺎب ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی بﻪ
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ض
ﻣﺪی و
ﻫﻤﺮاە ﮐﺴبﻪ ،بﺎزار�ﺎن ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن
گ
ﻣﺬﻫی و ﻓﺮﻫﻨ� ﺷﻬﺮ بﺎرﻫﺎ ﺑﺮ � ﻣﺰار ﻣﻘﺘﻮل و ﻣﻘﺎبﻞ
ﺷﺨﺼ�ﺖﻫﺎی
ب
ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮادەاش رﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەی اﻣ�ﺪ ﻣﺮادی در یﺗ�
 ۱۳۹۷بﺎ بﺨﺸ�ﺪن ﻗﺎﺗﻞ ��ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺪام او ﺷﺪﻧﺪ.
ن
در ﺳﻘﺰ ﻫﻢ ت
ﺟﻮای ﮐﻪ ۱۴
وﻗی ﮐﻪ در  ۱۱آبﺎن  ۱۳۹۸اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺮد
گ
ﺳﺎل ﭘ�ﺶ در ﺳﻦ  ۲۰ﺳﺎﻟ� � �ﮏ ﻧﺰاع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪە ﺑﻮد بﻪ دار
آو�ﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻘﺰیﻫﺎ بﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻋﺪام را� ﺧﺎﻧﻪی
ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﺤﻤﺪ ی ن
ﻋﻠ�ادە ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ
��ﺷﺎن بﮕﺬرﻧﺪ .اﯾﻦ بﺎر ﻫﻢ ﻗﺎﺗﻞ بﺨﺸ�ﺪە ﺷﺪ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮد�» ،ﺟﻤﻌ�ﺖ اﻣﺎم ﻋ�«،
ﺧ��ﻪای ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۷۸از ﺳﻮی ﺷﻤﺎری از دا�ﺸﺠ��ﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ی
ﻧ� ﺑﺮای ر ض
�ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪ ،ی ض
ا� ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮﻻن بﻪ بﺨﺸﺶ و
ﺧ��ﻪ ﻫﻤﭽﻮن
�فﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻗﺼﺎص ﺗﻼش �ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ی
�ﺴ�ﺎری از د�ﮕﺮ اﻓﺮاد و ﮔﺮوەﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪی کﺎﻫﺶ اﻋﺪامﻫﺎ ،در
ﮔ�د.
ﻏ�ﺳ�ﺎ� ﻣﻮﺿﻊ ﻧ� ی
رابﻄﻪ بﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺪامﻫﺎی ﺳ�ﺎ� و ی
ین
ﻫﻤﭽﻨن در ﻃﺮ� بﺎ ﻧﺎم »در بﺨﺸﺶ ﺳﻬ�ﻢ �ﺷﻮم«
ﺟﻤﻌ�ﺖ اﻣﺎم ﻋ�
گ
ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ش�وع ﺷﺪە ،ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ز�ﺮ  ۱۸ﺳﺎﻟ�
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪەاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدە و ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ بﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ
ن
ت
�ﺎ ی ن
ﺟﻮای را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ �
درﺧﻮاﺳی از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺟﺎن دەﻫﺎ
ﺗﺄﻣن د�ﻪی
ﻧﺰاعﻫﺎی ﮐﻮدکﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ت
بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ت
ﺣی ی ن
اﻗﺪاﻣﺎی ﻫﻢ ﺗﺎب آوردە ﻧ�ﺷﻮد .در ﺳﺎل ۱۳۸۷
ﭼﻨن
ﭘﺮﺳﺘﻮی و ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﻮراﺣﻤﺪ بﻪ دﻟ�ﻞ
ﻋﺰتﷲ اﻧﺘﻈﺎ� ،ﭘﺮو�ﺰ
ی
ت
ض
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری د�ﻪ و ﮔﺮﻓن رﺿﺎ�ﺖ �ﮏ ﮐﻮدک
بﺎزﺟﻮی ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻤﻌ�ﺖ
ﻣﺤﮑﻮم بﻪ اﻋﺪام اﺣﻀﺎر و
ی
اﻣﺎم ﻋ� ی ن
اﺧ� بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧ� در ﻣﺎەﻫﺎی ی
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در ﻧت�ﺠﻪی ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺧﺎﻧﻮادەی
ن
تف
ﮔﺮﻓن د�ﻪ از ﻗﺼﺎص �فﻧﻈﺮ ﮐﺮدەاﻧﺪ،
ﻗ��ﺎﻧ�ﺎی ﮐﻪ بﺎ بﺨﺸﺶ �ﺎ
ت
ﻫﺎی ﺑﻮدە ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺼﺎص و اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام
ﺑ�ﺸ� از ﺧﺎﻧﻮادە ی
ﺷﺪەاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� اﯾﺮان در آﺧ��ﻦ ﮔﺰارﺷﺶ از آﻣﺎر اﻋﺪام در
اﯾﺮان آوردە اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۳۶۱ﺧﺎﻧﻮادە بﺨﺸﺶ را بﻪ
ﺟﺎی اﻋﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدەاﻧﺪ.
اﻋﺪام ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری ،ی ف
ﺧ�ش اﯾﺮاﻧ�ﺎن در ﻧﻪ ت ف
ﮔﻔن بﻪ اﻋﺪام
ﺧ� ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺣکﻢ اﻋﺪام
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ یﺗ�ﻣﺎە اﻣﺴﺎل ،ب
اﻣ� ی ن
رﺟی ،ﺳﻪ ﺗﻦ از
ﺣﺴن ﻣﺮادی ،ﺳﻌ�ﺪ ﺗﻤﺠ�ﺪی و ﻣﺤﻤﺪ
ی
ب
ت
بﺎزداﺷﺖﺷﺪگﺎن اﻋ�اﺿﺎت آبﺎن  ،۹۸ﺻﺪای »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ« را در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺠﺎزی اﯾﺮان بﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﺸﺘﮓ #اﻋﺪام_ﻧﮑﻨ�ﺪ بﺎ دو ﻣ�ﻠﯿﻮن
ت
ﺗﻮﺋﯿ� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪ و �ﺴ�ﺎری از ﭼﻬﺮەﻫﺎی
بﺎر ﺗﮑﺮار بﻪ ﺗﺮﻧﺪ اول ﺟﻬﺎن در
�ﺷﻨﺎس �ﺴبﺖ بﻪ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ا�ﺮﭼﻪ
در ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ت
اﯾﻨ� تﻧی اﺑﺮاز �ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮا�ﺴﺖ بﺎ ﻃ�ح اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻓکﺎر ﻋﻤﻮ� داﺧ� و ی ف
ﺑناﻟﻤﻠ� ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺪام اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻮان
�
ﺷﻮد.
ﺧ� اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪام ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری،
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎ� بﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎ اﻧتﺸﺎر ب
ت
ﭘ�ﺎی ،ﻫﺸﺘﮓ
�� از ﻣﻌ�ﺿﺎن ﻣﺮداد  ۹۷در ی
ﺷ�از ،ﭼﻨﺪ ﺷبﺎﻧﻪروز پ
#اﻋﺪام_ﻧﮑﻨ�ﺪ بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ ﺻﺪا در ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ت
اﯾﻨ� تﻧی ﻓﺎر�ز�ﺎن
ﺑﻮد .اﯾﻦ بﺎر ت
اﻋ�اض بﻪ کﺎر�ﺮان ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ و
�ﺴ�ﺎری از �ﺸکﻞﻫﺎی ض
ﻧ� بﻪ آن ﭘﯿﻮﺳتﻨﺪ .ت
اﻋ�اضﻫﺎ ی ن
ﺻﻨ� و کﺎرﮔﺮی ی ض
ﻧ�
اﻋ�اض بﻪ �ﮏ ﺣکﻢ اﻋﺪام بﻪ ﺳﻤﺖ ت
از ت
اﻋ�اض بﻪ اﺻﻞ اﻋﺪام رﻓﺖ.
ﻫﻢزﻣﺎن بﺎ ت
اﻋ�اض بﻪ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری ،ﻧﺎم �ﺴ�ﺎری د�ﮕﺮ از
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از ﺷﻌﺎر »اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﮔﺮدد« ﺗﺎ ﻫﺸﺘﮓ »اﻋﺪام ﻧﮑﻨ�ﺪ«

ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺪام ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ز�ﺎن اﻓﺘﺎد و
در�ﺎرەی ﭼﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﺻﻞ اﻋﺪام ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮ ف
اوای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ی
اﻋ�اﺿﺎت ت
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ت
ﮔﺴ�دە ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻧ��ﺪ �ﺸﺪ اﻣﺎ
اوﻟن بﺎر ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام را بﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮا�� و ت
ﺑﺮای ی ن
ﮔﺴ�دە
ی
ت
در ی ف
ﺑن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄ�ح ﮐﺮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔی ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻻزﻣﻪی ﻟﻐﻮ
اﻋﺪام ﻧ�ﺴﺖ و ﻧبﺎ�ﺪ بﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ بﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را�
ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ و ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در اﯾﺮان بﺎز ﮐﻨﺪ.
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گ
ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان
رﺿﺎ ﭘ�ﺎ�
پﺪری ت
دﺧ�  ۱۴ﺳﺎﻟﻪاش را بﺎ داس � �ﺑﺮد و در دادگﺎە بﻪ  ۹ﺳﺎل زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم �ﺷﻮد ،ﺟﺮ� ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن در اﯾﺮان اﻋﺪام اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻪ
اﺳﻼ� و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﺮای پﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را بﻪ ﻗﺘﻞ �رﺳﺎﻧﺪ اﺳتﺜﻨﺎء
ن
ﺧ� آە از ﻧهﺎد ﺧ��ﻫﺎ ﺑﺮ�آورد ،ت
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ
ﺣی
ﻗﺎﺋﻞ �ﺷﻮد .اﯾﻦ ب
ﻣﺨﺎﻟﻒ �ﺳﺨﺖ اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ.
در ی ن
ﺑن دوﺳﺘﺎنام ﮐﻪ اﻋﺪام را ﻣﺴﺎوی بﺎ ﻗﺘﻞ �داﻧﻨﺪ ،بﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ،
ت
ﺣﮑﻮﻣی ﺣﻖ ﺳﻠﺐ ﺣ�ﺎت از ﺷهﺮوﻧﺪا�ﺶ را ﻧﺪارد،
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ف
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات پﺪر روﻣﯿﻨﺎ شا�� را �ﺴ�ﺎر ﺳبﮏ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و
ﻫﺴتﻨﺪ
ﺗﺪاوم ﻇﻠﻢ بﻪ زﻧﺎن �داﻧﻨﺪ.
ﺟﺎی ﮐﻪ �ﺗﻮان د�ﺪ و ﺑﺮر� ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪی
در ﻣﻮاﺟهﻪ بﺎ اﯾﻦ ب
ﺧ� ،ﺗﺎ ی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﯾﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا پﺪر بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم �ﺸﺪە
و ﺧﺎﻧﻮادە اﻣکﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص را ﻧﺪارد بﻠ�ﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
٢٤٥
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ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ پﺎ�ﻪی ﻓﻘﻪ اﺳﻼ� ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﺮای پﺪران
ﻓﺮزﻧﺪﮐﺶ اﻣﺘ�ﺎز و�ﮋەای ﻗﺎﺋﻞ �ﺷﻮد.
یض
ت
ض
ﺗﻌﯿن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ بئﻋﺪاﻟی
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑ�ﺶ از
ﻫﺮﭼ� ﺗبﻌ�ﺾ در ی
ض
و� دم و ﻣﺎﻟ� بیﭼﻮن و ﭼﺮای
ﻣﻀﺎﻋ� را در ﺧﻮد ﻧهﻔﺘﻪ دارد .پﺪری ﮐﻪ �
بﮕ�د و از ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد بﻪ ﺣﺴﺎب �آ�ﺪ� ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن او را ی
ن
ت
�ﺸتﯿبﺎی ﻗﺎﻧﻮن در ی ن
ﺗﻌﯿن ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای او ﻣﺴﺘ� اﺳﺖ.
ﺑهﺮە ﺑﺮد و اﯾﻦ
�
پﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را بﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ اﺳﻼ� بﺎ ﻫﺮ ی ف
اﻧﮕ�ە و بﻪ ﻫﺮ وﺳ�ﻠﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ بﻪ ت ن
ﮐﺸن
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻗﺘﻞ او ﻏ�ﻋﻤﺪ ت
ﺗﻠ� ﺷﺪە و ﻣﺸﻤﻮل د�ﻪ و ﺗﻌ��ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ی
گ
و ین
ن
ﻣ�ان اﯾﻦ ﺗﻌ��ﺮ یﺑن ﺳﻪ ﺗﺎ دە ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ .ﻫﺪف »بﺎزدارﻧﺪ�«
ئ
ﻗﻀﺎئ از آن بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﻫﺪف وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﻋﺪام �ﺎد �ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ بﻪ کﻞ ﻧﺎد�ﺪە ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺷﻮد و ی ن
ﻣ�ان ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ
در ﺣﺪ ﺟﺮا�ﻢ ﺳبﮏ ی ن
پﺎﯾن �آ�ﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟبﻪی اﻋﺪام پﺪران
ﻓﺮزﻧﺪﮐﺶ ﻧ�ﺴﺖ بﻠ�ﻪ بیﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎز تای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
ﻗﺘﻞ �ﮏ ا�ﺴﺎن بﻪ دﺳﺖ پﺪرش از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن کﻢاﻫﻤ�ﺖ ت
ﺗﻠ� �ﺷﻮد.
ت
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎئ بﻐﺮﻧﺞﺗﺮ �ﺷﻮد ﮐﻪ �ﻓهﻤ�ﻢ پﺪری ی ف
دﺧ�ش و
ﺑن ﻗﺘﻞ
ی
ت
ت
ن
ﻣﺮدی ﮐﻪ بﺎ او رابﻄﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤ�ﻢ بﻪ ﮐﺸن دﺧ�ش �ﮔ ی�د ﭼﻮن
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدە و ﻓهﻤ�ﺪە ﮐﻪ ا�ﺮ ﻣﺮد را بﮑﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادەی او �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ت
تض
دﺧ�ش ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻗﺎﺋﻞ
ﮐﺸن
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﺮان بﻪ »ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮ�«
�ﺷﻮد .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ی
ن
ت
ﻏ�ا�ﺴﺎیﺗﺮ
ﻣﺸهﻮر ﺷﺪە بﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘ�ﺎز و�ﮋەی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای پﺪران ﺣﺎﻟی ی
تف
ﮐﺸن ﻓﺮزﻧﺪان
ﮔ�د .اﻧگﺎر پﺪران از ﺣﻖ
و ﺳبﻌﺎﻧﻪﺗﺮ بﻪ ﺧﻮد � ی
ن
ﭼﻨن ﻧگﺎ� ﻧﺪارد و ﺣﻖ و
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﻣﺎدران ی
ف
ﮔ�د.
اﻣﺘ�ﺎز ﭼﻨﺪای ﺑﺮای آﻧهﺎ در ﻗبﺎل ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﻧ� ی
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گ
ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان

ﻣﻮارد د�ﮕﺮی ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﮐﻪ در آن ﺳ�ﺴﺘ� ﮐﻪ بﻪ ر ت
اﺣی ﺣکﻢ
اﻋﺪام ﺻﺎدر �ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ف
ﺑﺮ� ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪە و از پﺬﯾﺮش
ً
اﺻﻞ وﻗ�ع ﺟﺮم ﻃﻔﺮە �رود .ﻣﺜ� در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟن� ی ن
ﭼﻨن اﺳﺖ و
�
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻞ بﻪ وﺟﻮد ﺗﻨ�ع در�ﻦبﺎرە ﻧ�ﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن �اﺣﺘﺎ ﺗﺠﺎوز
ﺟن�ای را ﮐﻪ در آن دﺧﻮل بﻪ ﻋﻨﻒ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە بﺎﺷﺪ ﺟﺮم �داﻧﺪ و
ت
اﺗهﺎﻣﺎی ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮض ،آزار ﺟن� و کﻼ� ،آزار و ﺗﺠﺎوز ﺟن� ﻫﻤ� بﻪ
ﻫﻤ� و د�ﮕﺮ ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن را ﭼﻨﺪان بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﻧ�ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺠﺎزات
ﮔ�د .ﻣﺠﺎزات ﺗﺠﺎوز ﺟن� در ﺻﻮرت
اﺗکﺎی ﺑﺮای آﻧهﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧ� ی
ﻗﺎبﻞ ی
درﻏ� اﯾﻦ ﺻﻮرت بﺗ�ﺋﻪ اﺳﺖ� .ﺎ ﺣﻖ ﺣ�ﺎت از ﻣﺠﺮم
اﺛبﺎت ،اﻋﺪام و
ی
ﺳﻠﺐ �ﺷﻮد �ﺎ او از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن بیﮔﻨﺎە �ﺸﺨ�ﺺ دادە ﺷﺪە و بیدرﻧﮓ
بﻪ آﻏﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎز �ﮔﺮدد .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ� درﺟﻪﻫﺎی
ت
ﻣﺘﻔﺎوی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ �ﺑیﻨ�ﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن
ئ
ﻗﻀﺎئ ��ﺎز �زﻧﻨﺪ �ﺎ در
آزار ﺟن� از ﮔﺰارش آن بﻪ پﻠ�ﺲ و دﺳﺘگﺎە
ﻫﻤﺪﺳئ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎئئ
ت
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ
ﺻﻮرت ﺷکﺎ�ﺖ ،ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮار � ی
ت
ﺣﻖ ﺣ�ﺎت را از �ﮏ ا�ﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﺮدەاﻧﺪ .ﻣﺠﺎزای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮم در
ض
یض
ﺗﻌﺮ� ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳهﻤﮕن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺑﺮای
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە آﻧﻘﺪر
بﺪن آﻧهﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﺗﺨﻔ�ﻒ ﻗﺎﺋﻞ �ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧبﺎﺷﻨﺪ دﺳﺖ بﻪ
ت
ﺷکﺎﯾی ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘ�ﺖ در دادگﺎە ﻧت�ﺠﻪی آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ت
ﻗﻀﺎی ی ض
ﻧ� ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم را ﺧﻔ�ﻒ �ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐ� اﺳﺖ .و
�ﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﺮم ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و بﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻋﺪام
در اﯾﺮان ﺑ�ﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ بﻪ ی ف
ﭼﻨن دﻻ�� ث�ا�ﻂ اﺛبﺎت ﺗﺠﺎوز ﺟن� در
ﺟﺎی
دادگﺎە آﻧﻘﺪر ﭘ�ﭽ�ﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺴ�ﺎری از ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎی ﺷکﺎ�ﺖ بﻪ ی
ن
ﻗ��ﺎی داغدارﺗﺮ از ﭘ�ﺶ ،بﺎ آزاری ﮐﻪ بﻪ او رﺳ�ﺪە ﺗﻨهﺎ �ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧ�رﺳﺪ و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دادگﺎە از پﺬﯾﺮش ﺷکﺎ�ﺖ ﻃﻔﺮە
ﺑﺮر�
�رود و ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻧ�ﮐﻨﺪ بﻠ�ﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزوکﺎر
�
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ت
ت
ت
ﻣﻄﻠ�
ﻣﺴﺘ� در اﯾﻦ ﻋﺪم پﺬﯾﺮش اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧگﺎە
دﻗﯿﻖ و بی
ﻋﺪاﻟئ
�
اﺳﺖ ﮐﻪ �ﺎ بﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺣ�ﺎت �اﻧﺠﺎﻣﺪ �ﺎ بﻪ ﻣﺠﺮم آﻧﻘﺪر ﺗﺨﻔ�ﻒ
ت
�دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮی ی ن
ﺗﻔﺎوی ﻧ�ﺴﺖ.
ﺑن او و �ﮏ ا�ﺴﺎن بیﮔﻨﺎە
ی
ت
وﻗی ﻣ�ج اﻓﺸﺎ�ﺮیﻫﺎی ﺟن� در ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� بﻪ راە اﻓﺘﺎد
ن
ارد�ﺪگﺎی را �ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ �ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﮕ��ﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮفﻫﺎی آز
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺪ و
اﻧﺪازەی اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪ ﻧ�ﺴﺖ� .ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ »آزارد�ﺪگﺎن ﺟن� ﺑ�ﺶ از
آنﮐﻪ بﻪ دﻧبﺎل اﻧﺘﻘﺎم بﺎﺷﻨﺪ ،بﻪ دﻧبﺎل اﻓﺸﺎی ﺗﺠﺎوز و ﻓهﻤ�ﺪە ﺷﺪن
ﺗﺠ��ﻪی ﺗﻠﺨﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎﻇﺮان ﻫﺴتﻨﺪ«.
بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آدمﻫﺎی ز�ﺎدی را د�ﺪەام ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎری در
ئ
ﻗﻀﺎئ زﺧﻢ ﺧﻮردەاﻧﺪ �ﺎ ﻧﺎاﻣ�ﺪ ﺷﺪەاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ بﻪ ﻃﻮر ک�
دﺳﺘگﺎە
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﺴتﻨﺪ اﻣﺎ �ﺴبﺖ بﻪ ﺻﺪور ض
بﻌ� از اﺣکﺎم
ن
ش
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪەی
وا�ن� �ﺸﺎن ﻧ�دﻫﻨﺪ ،اﻋﺪام
اﻋﺪام
ﻫﺎی �داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮارە آزاداﻧﻪ در ﭘﻨﺎە ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﺟﺮم و ﻇﻠﻢ اداﻣﻪ
ا�ﺴﺎن ی
ن
دادەاﻧﺪ بیآﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر بﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎوای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ پﺑ�دازﻧﺪ.
ت
ﻋﺪاﻟی ﻧ�ﮔﺬارد ﮐﻪ بیﻃﺮﻓﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم
گﺎ� زﺧﻢﺧﻮردن ﻣﺪاوم از بی
ت
یض
ﺳﻨﮕن ،ﺣﻘﻮ� را ﻗﺎﺋﻞ ﺷ��ﺪ
ﻗﻀﺎوت ﺑنﺸیﻨ�ﺪ و ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺮا�ﻢ
ﻗﻀﺎئ از ﺷﻤﺎﺳﻠﺐ ﺷﺪە اﺳﺖ .بﺎ ﻣﻮارد ﻓﺮاوائض
ئ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮارە در دﺳﺘگﺎە
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدەام ﮐﻪ در آن آزارد�ﺪگﺎن �ﺲ از ﻣﻮاﺟهﻪ بﺎ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ت
ﺑ�ﺸ�ی را ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ دﺳﺖ بﻪ داﻣﺎ�ﺶ ﺷﺪەاﻧﺪ رﻧﺞ
رﻧ� ت
ﺣی ﺑ�ﺶ از آزاری ﮐﻪ د�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن د�ﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺮدەاﻧﺪ ،ب
ﻧ�ﺗﻮان بﻪ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دﻟگﺮم ﺑﻮد.
ئ
اﺧ� ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻣﻄﺎﻟبﻪی ﻋﺪاﻟﺖ از دﺳﺘگﺎە ﻗﻀﺎئ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� بﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻋﻤﻮ� ﺗبﺪ�ﻞ ﺷﺪە ﮐﻪ بﻪ کﺎرزارﻫﺎی
ت
ﺗﻮﺋﯿ�یای ﺷکﻞ دادە اﺳﺘﮑﻪ ﻫﻢ
ﭘﺮﺷﻤﺎر اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎەﻣﺪت و ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی
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گ
ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان

ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻃﻠﺐ �ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام �ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣ�ﺎن وﻗﺖﻫﺎی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ت
اﻋ�اضﻫﺎ بﻪ ﮐﺞﻓه� �اﻧﺠﺎﻣﺪ
ی
ن
تن
دا�ﺴن ﻣﺠﺮم ��
ﮐﺴﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را بﺎ بیﮔﻨﺎە
و
ﮔ�ﻧﺪ.
� ی
ف
�
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺤی ﺟهﺎی اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ﻋﻔﻮ ی ف
ﺑناﻟﻤﻠﻞ  ۱۰۶ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺪارﻧﺪ ،در  ۵۶ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎزات
ن
اﻋﺪام ﻗﺎﻧﻮی اﺳﺖ ،در  ۲۹ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ ﺑ�ﺶ از �ﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮا �ﺸﺪە و در ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﻋﺪام
ئ
اﺳتﺜﻨﺎئ ﻣﺠﺎز
ﻓﻘﻂ در ث�ا�ﻂ ﺧﺎ� ﻣﺜﻞ دوران ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای ﺟﺮا�ﻢ
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ بﺤﺚ ﺑﺮ � ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﺗبﺪ�ﻞ
ن
�
ﺟهﺎی �ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ آﻣ��کﺎ در ﻓهﺮﺳﺖ
بﺤی
بﻪ
ت
ت
اﻋﺪامﮐﻨﻨﺪگﺎن اﺳﺖ .ﮐﺸﻮری ﻣ�� ﮐﻪ در ن
ﺑﺮ� ا�ﺎﻟﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ
روش ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﻨﺪ .ﺷﺎ�ﺪ ا�ﺮ آﻣ��کﺎ در زﻣﺮەی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺒﻮد بﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪی آﻣﺎر در�ﺎرەی بﺎزدارﻧﺪە ﺑﻮدن �ﺎ
ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات و اﺛﺮات د�ﮕﺮ آن بﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ
کﻤ� ﺗﻮﺳﻌﻪ�ﺎﻓﺘﻪ ت
ﻣﺠﺎز تای ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ت
ﺗﻠ� �ﺷﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻓهﺮﺳﺖ ﻫﻢ آﻣ��کﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﻢ ی ف
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ و
ﭼن و ﻫﻢ
ی
ﺳﻨگﺎﭘﻮر.
ن
ت
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺟهﺎی اﺳﺖ .ﺣی روزی در ﺗﻘ��ﻢ )۱۰
ا�ﺘ�( ﺑﺮای آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە و اﻣﺴﺎل در اﯾﻦ روز پﺎپ ﻓﺮا�ﺴ�ﺲ
ب
رﻫ� کﺎﺗﻮﻟ�ﮏﻫﺎی ﺟهﺎن ﻫﻤﻪی ﻣﺴ�ﺤ�ﺎن و اﻓﺮاد بﺎ ﺣﺴﻦﻧ�ﺖ را
ب
گ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ا�ﺴﺘﺎد� ﮐﻨﻨﺪ.
ت
ﺑه� اﺳﺖ ﮐﻪ �ﮏبﺎر د�ﮕﺮ دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام را ﻣﺮور ﮐﻨ�ﻢ و بﺪاﻧ�ﻢ
ﮐﻪ ن
ﮔ�ﻧﺪ �� .از
ﺑﺮ� از اﯾﻦ دﻻ�ﻞ اﻋﺘبﺎر ﺧﻮد را از ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت و آﻣﺎر � ی
ﻣهﻢﺗ��ﻦ دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣ�ﺎت را از ﻫﯿﭻﮐﺲ ت
ﺣی
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ﻣﺠﺮمﺗ��ﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧبﺎ�ﺪ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد .ﺣﻖ ﺣ�ﺎت آﻧﻘﺪر اﺳﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ
ت
ﺣی ﺳﻨﮕﺪلﺗ��ﻦ ﻗﺎﺗﻞﻫﺎ ﻫﻢ بﺎ�ﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار بﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﻠ�ﺮد و رﻓﺘﺎر
گ
ﮐ� در زﻧﺪ� ت
ﺣی ا�ﺮ بﻪ ﻗ�ﻤﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺣ�ﺎت د�ﮕﺮی بﺎﺷﺪ ،دﻟ�ﻞ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪەای ﺑﺮای اﻋﺪام ﻧ�ﺴﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ ﺗﺪاوم
ف
ﻧﺎپﺬﯾﺮﻓﺘی
ﭼﺮﺧﻪی ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ ﮐﻪ بﺎﺷﺪ بﺪ و
اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ �ﺎ ی ن
اﻧﮕ�ەی ﻗﺘﻞ ﻧ�ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ را بﻪ ﻋﻤ� ﺧﻮب
ﮐﺸن �ﮏ ﻗﺎﺗﻞ و ﭼﻪ ت ن
تن
تن
ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸن ا�ﺴ نﺎی
ﮐﺸن بﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
بیﮔﻨﺎە.
ئ
دﻟ�ﻞ د�ﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘگﺎەﻫﺎی ﻗﻀﺎئ ﺧﻄﺎپﺬﯾﺮﻧﺪ
و اﻋﺪام ﻣﺠﺎز تای ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎپﺬﯾﺮ اﺳﺖ .بﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﺧﻄﺮ
ﻧﺎپﺬﯾﺮی ﺧﻄﺎﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد .آﻧهﺎ اﯾﻦ ﺑهﺎﻧﻪ را ﻫﻢ رد �ﮐﻨﻨﺪ
بﺎزﮔﺸﺖ
�
ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام بﺎﻋﺚ کﺎﻫﺶ وﻗ�ع ﺟﺮم �ﺷﻮد .آﻣﺎر ﺟﺮا�ﻢ
گ
در ن
ﺑﺮ� ﮐﺸﻮرﻫﺎ �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ بﺎزدارﻧﺪ� ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام آنﻗﺪر
ین
ﻧﺎﭼ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدی در آﻣﺎر ﻧﺪارد و ﺧﻮشﺧ�ﺎ� اﺳﺖ ا�ﺮ گﻤﺎن ﮐﻨ�ﻢ
ﻋ� تی بﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن بﺎﻟﻘﻮە ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮐﻪ درس ب
ف
ﻫﻤنﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧ�ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دﻻ�ﻞ
دﻻ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ اﻋﺪام بﻪ
ی
ﺧﻼﺻﻪای از ﻣهﻢﺗ��ﻦﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ابﻌﺎد ﭘ�ﭽ�ﺪەﺗﺮی
بﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺣکﻢ ﻗﺼﺎص ﮐﻪ »ﺣ�ﺎت« �ﺎ » ت
ﻧ�ﺴی«
�
ﮐ� را بﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺷﺎ��ﺎن �ﮏ ﭘﺮوﻧﺪەی ﻗﺘﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ �دﻫﺪ �� از
گ
ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی اﻋﺪام در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺠﺎز تای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺠﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی
ئ
ین
�ﺴﮑنبﺨﺶ بﻠ�ﻪ اﻧﺘﻘﺎمﺟ��ﺎﻧﻪ دارد.
ﻗﻀﺎئ اﯾﺮان �ﮔ��ﻨﺪ کﺎرﮐﺮدی ﻧﻪ
ﻋﻀﻮی از �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە بﻪ ﻗﺘﻞ �رﺳﺪ و اﻋﻀﺎی آن ﺧﺎﻧﻮادە �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪن ﻗﺎﺗﻞ را ز�ﺮ ﻟﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟبﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞ و
ﻣﻄﺎﻟبﻪی ﻗﺘﻞ از ﻃﺮف ﮐ� ﮐﻪ داغ ﻋ��ﺰی د�ﺪە .ﻣﺮدم در ﺗﻘﺎبﻞ بﺎ ﻣﺮدم
ﮔ�ﻧﺪ و آﻧﭽﻪ کﻤﺎﺑ�ﺶ د�ﺪەا�ﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەی ﻣﻘﺘﻮل
ﻗﺮار � ی
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گ
ﭘ�ﭽ�ﺪ�ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام در اﯾﺮان

�
ﻋﻤﻮﻣﺎ �ﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺼﺎص و اﺟﺮای ﺣکﻢ ﻫﻢ از ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺧﻼ�
ف
�ﺴﮑﯿی ﻧ�ﺴﺖ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﺮ ﮐ� ﮐﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ز�ﺮا در ﻗﺘﻞ
»بﺨﺸﺶ« ﻧﺪارد ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.
ت
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ،اﻋﺪام ﻧ��ﺪ اﻓکﺎری ی ف
ﭼﻨن ﻣﺠﺎزای را وارد ابﻌﺎد ﭘ�ﭽ�ﺪەی
د�ﮕﺮی ﮐﺮد .ن
ﺑﺮ� ﻗﺮاﺋﻦ �ﺸﺎن �داد ﮐﻪ او ﻧﻪ اﻋﺪام بﻠ�ﻪ ز�ﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ن
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪە و ﻋﺎﻣﻼن �ﮏ ﻗﺘﻞ ﻏ� ن
ﻗﺎﻧﻮی بﻪ ﻧﺎم اﻋﺪام
ﻗﺎﻧﻮی را بﺎ ﻗﺘ�
ی
ئ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪەاﻧﺪ .ﻗﺘﻞ ﻗﺎﻧﻮئض ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻼن ،ﻣﺼﻮﻧ�ﺖ ﻗﻀﺎئ بﻪ دﻧبﺎل داﺷﺖ
و اﯾﻦ �ﺸﺎن از �ﮑﻪﺗﺎزی ﻧﻈﺎ� دارد ﮐﻪ در آن ﻗﺘﻞ ﺷهﺮوﻧﺪان ﭘﻮﺷ ش�
ن
ﻫﻤﭽﻨن �ﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ت
ین
وﻗی ﺷهﺮوﻧﺪان
ﮔ�د .و
ﻗﺎﻧﻮی بﻪ ﺧﻮد � ی
ن
ت
ﻣهﺎر�ﺸﺪی بﻪ ﻣﺠﺮی آن
ﻗﺪری
از اﻋﺪام ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑبﺨﺸﻨﺪ.
ئ
ن
ین
ﻣﻄﻤن از د�ﺪگﺎە ﺧﻮد
ﻗﻠئ
ﭼﻨن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان �ﺴ�ﺎری ﻧ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺎ ب
�ﺴبﺖ بﻪ اﻋﺪام دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮ �رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻟﻐﻮ اﻋﺪام در
ش�ا�ﻂ ﻓﻌ� ﺧﻮاﺳﺘﻪای بﻪ اﺻﻄﻼح ﺟهﺎن او� اﺳﺖ .در ش�ا�� ﮐﻪ
ئ
ﻗﻀﺎئ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧ�ﺴتﻨﺪ،
ﻣﺘهﻤﺎن و ﺷﺎ��ﺎن از ﺣﻘﻮق ا�ﺴﺎئض در ﻧﻈﺎم
ئ
ﻗﻀﺎئ ﻧﺪارﻧﺪ ،دادگﺎەﻫﺎ �ﺸﺖ درﻫﺎی �ﺴﺘﻪ و بﺪون
وکﻼ ﻣﺼﻮﻧ�ﺖ
ت
ﺑﺮر� ادﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘهﻤﺎن ت
ﺣی بﻪ ﭘﺮوﻧﺪەی ﺧﻮد دﺳ��
ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ �ﺴ�ﺎری ﺟﺮم بﺎ ی ن
ﺗﻨﺎﺳی ﻧﺪارد ،ﻫﻢزﻣﺎن
ﻣ�ان ﻣﺠﺎزات
ب
بﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻟﻐﻮ اﻋﺪام بﺎ�ﺪ ﻣﻄﺎﻟبﻪی ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ را ﻓ��ﺎد زد .ی ف
ﭼﻨن
ت
ﺧ�ﻫﺎی داغ بﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟبﻪای ﻧبﺎ�ﺪ ﻣﺼﺪا� و وا�ﺴﺘﻪ بﻪ ﺟ��ﺎن روز و ب
گ
ن
ﻫﻤگﺎی ﺷﻮد.
بﻠ�ﻪ بﺎ�ﺪ ﮐﻮﺷ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﻤ�ﺸ� و
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