
   مجازات اعدام  روز جهانی اعتراض عليه، اکتبردهم مناسب  به

  دامـح اعـيـبـقـدر ت
   و تأليف از ناصر ايرانپور ترجمه

  

 65 نفر، در عراق 82 نفر، در پاکستان 177 نفر، در ايران 1010 در چين حداقل 2006الملل قرار دارد، در سال   در اختيار عفو بين طبق آماری که

 است، با اين وجود  اعدام نوجوانان را ممنوع اعالم کردهدست کم المللی  موازين بين. اند  نفر اعدام گرديده63 نفر و در آمريکا 65نفر، در سودان 

حکومت اسالمی ايران از . دارند  از اعدام نوجوانان دست برنمی برخی از کشورها چون ايران، چين، عربستان سعودی، سودان، کونگو و نيجريه

   هشت نفر نوجوان در ايران به2005 چهار و در سال 2006در سال :  سال رتبة اول را در جهان دارد18ير زاد اعدامهای نوجوانان لحاظ تعد

  .  و تعداد بيشتری در انتظار مرگ هستندندا ه شد دارآويخته

حال در  در بين مردم کشورهای جهان  ستهپيو درک مدرن و امروزی از حقوق بشر  بامجازات اعدامعدم تقاربت و انطباق هر چند شناخت 

پايمال    اين خشونت که به. برند  هزار نفر در انتظار اجرای مجازات اعدام بسر می20گسترش است، اما با اين وجود در حال حاضر در کل جهان 

 ابتکار  در اين راستا به.  حق زندگی انسانهاست بايد پايان دادنمودن

 عضو آن مجازات اعدام وجود 27دام از  در هيچک اتحادية اروپا که

 اجرای سازمان ملل متحد، مبنی بر توقف فوری  ندارد، پيشنهادی به

 دراست قرار    است که  گرديده مجازات اعدام در سراسر جهان ارائه

 گيری رأی  مطرح و بهآن سازمان مجمع عمومی   دراواخر امسال

 مجازات  لغو در راه گامی بزرگ  تصويب اين پيشنهاد. شود  گذاشته

   .خواهد بوداعدام در سراسر گيتی 

 11. اند  کشور جهان مجازات اعدام را بکلی لغو نموده90

 32 .اند مجازات مرگ را برای زمان صلح برچيدهاين کشور جهان 

 اجرا   عمالً به، اما  ملغی ننمودهکشور جهان حکم و مجازات اعدام را

جهان مجازات اعدام را يا در  کشور 133بنابراين . آورند درنمی

 کشور جهان 64در . اند  کيفريشان و يا در عمل برچيده قوانين

 هنوز مجازات اعدام را اجرا ميکنند، هم کشورهاي دمکراتيکی چون ژاپن، هند،  در بين کشورهايي که. ديآ  اجرا درمی  بههمچنانمجازات اعدام 

 هم کشورهاي غيردمکراتيکی چون عربستان سعودی، مصر، چين، ايران، امارت متحدة ،د دارد کرة جنوبی وجوو) در برخی از ايالتها (آمريکا

  .  يمن وعربی، پاکستان

) 1( از لحاظ  اين دو نوع نظام  کهيياما نبايد چشم را بر تفاوتها.  بشريت است و بايد لغو شود مجازات اعدام در کليت خود خشونت عليه

  شدگان به محکوممتهمين و   حقوقی که   ويژه  و به اين کشورها دارند  کهموازين دادرسی کيفری) 2(، شوند  مینجر حکم اعدام م  به جرايمی که

  . بست، فروشکل اجرای حکماز نظر ) 3 ( واز آن برخوردار هستندمرگ 

   و اعتراض به رهايي آن راه مردم و تالش در   عشق به و در کشورهای ضددمکراتيک و ارتجاعی چون دگرانديشی بسياری از مواردی که

ترک دين و باورهای  و آزادانديشی فلسفی،  و روشنگریروشنفکری، ) » امنيت ملی اقدام عليه« يا »ضد انقالب«تحت اتهاماتی چون  (بيدادگری

، »فساد«، »روابط نامشروع« تحت عنوان(شکنانه   و سنت اخالقیاتهامات  و)»العرض مفسدفی«، »محارب با خدا«، »ارتداد« نام  به(مذهبی حاکم 

 ، در قوانين کشورهای دمکراتيک اساساًدنآور  در پی می»مجرم«و  »خالفکار«  مرگ و اعدام را برایشوند و جرم محسوب می )...، » زنای محسنه«

  .  متهمين گردند مرگ به منجر  وجود ندارند که

در کشورهای مستبد اقرارگرفتن زير شکنجه .  نيست  قابل مقايسهمطلقاً متهمان در اين دو نوع نظام دارند،   حقوقی که از اين گذشته

در کشورهای واپسگرا متهمين .  چنين روية ضدانسانی در کشورهای دمکراتيک محلی از اعراب ندارد  امری معمول است، در حاليکه )» رتعزي«(

 در کشورهای  حاليکهحق وکيل مدافع محروم هستند، درشتن حق دفاع قانونی و واقعی از خود را ندارند و حتی در بسياری موارد از دا

 متهم از پرداخت کارمزد وکيلش عاجز  و حتی در مواردی که( حق برخورداری از وکيل مدافع  جمله  من،دمکراتيک متهمين از همة حقوق

  . برخوردار است) باشد، با هزينة دولت
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در حاکميت قانونی 

 تمامی محاکمات ی آزادکشورها

ی علنی است و هر شخصی کيفر

در . تواند در آن شرکت جويد می

 در کشورهای ضدمردمی  حاليکه

 اگر  زهتا(تمام مراحل دادرسی 

پشت درهای ) دادرسی در کار باشد

 بدون حضور  و حتی بخشاًبسته

 صورت  وکيل و بستگان متهم

  . گيرد می

در کشورهای دمکراتيک 

  هيچ وکيلی حق سخن گفتن بر عليه

ا ندارد و در صورت موکلش ر

 از  ویتخطی از آن، ممکن است

کانون وکال اخراج و کار و شغل 

در  ما  ، در حاليکه)نامة فدرال وکالی دادگستری آلمان  الف آئين43 پاراگراف به در آلمان بنگريد برای نمونه(خود را از دست بدهد 

  وکال، يا)مانند هزاران هزار اعدامی در ايران اسالمی و ناب محمدی (کيل ندارد يا وين متهم کهايم   شاهد اين بوده پيوستهکشورهايي چون ايران 

بايد انرژی و زمان زيادی صرف  وکال گاهاً (دن ندار موکل يا دسترستی به، ) دکتر ناصر زرافشان آن را نشان داد  نمونه همانطور که (دنامنيت ندار

 نمونة وکيل عدنان  همانطور که(گويند   موکلين خود سخن می و يا بر عليه، ) بيابند راا آن شهر موکلين خود در اين يا آن زندان، در اين ي تاکنند

  ). قادری آن را نشان داد پور، هيوا بوتيمار و شوانه حسن

. ستند در کشورهای غيردمکراتيک افراد حتی در ميزان مجازات و حق شهادت هم برابر ني نبايد در اين ارتباط فراموش کرد کههمچنين 

از مذهبان   حتی سنی دولت شيعه و يا در  ميزان مردان اسالمی نيست  به ميزان مجازات زنان و شهادت آنها در کشورهای اسالمی مطلقاً برای نمونه

 اسالمی ايران حکومتو قضايي  موازين جزايی   به کافی است  نگاهی کوتاه ( غيرمسلمانان  برسد به ، چهنيستند  شيعهاين بابت برابر مسلمانان 

 بين ارتکاب جرم، صدور حکم اعدام و اجرای آن در کشورهايي   همچنين نبايد فراموش کرد که.) برايمان روشن شود بياندازيم، تا عمق فاجعه

  زياد است و بخشاً اين فاصلة زمانی در کشورهای دمکراتيک بسيار  فاصلة بسيار کمی وجود دارد، در حاليکه،شود  نمی  با موازين انسانی اداره که

خود را ثابت  گناهی   و بيدهد  ارائهدرپی استيناف و تجديدنظر را   تقاضاهای پی دهد که  متهم می انجامد و اين فرصت کافی به سالها بطول می

  .کند

 متهم بودن  گناه ي در مورد گناهکار و يا ب  و قاضی يکی است، يعنی کسی کهدادستاندر کشورهای فاقد دولت حقوقی در بسياری موارد 

 اين دو در کشورهای  و اين درحاليست که.  است  زندان انداخته  است و به  را متهم نمودهوی   کند، همان کسی است که حکم صادر می

   . مجزا و مستقل از هم هستند  لحاظ وظيفه  لحاظ ارگانيک و هم به برخوردار از حقوق بشر، هم به

. دارندرا  هزينة دولت   زبان رسمی آن کشور اشراف ندارند، حق برخورداری از مترجم با  به يک متهمينی که در کشورهای دمکرات و بالخره 

 تعدادی از کارگران افريقايی در عربستان  سعودی  برای نمونه.  است چنين چيزی با موازين کشورهايي چون ايران يا عربستان سعودی بيگانه

 متهمين از فهم آن عاجز بودند و  حتی   زبان عربی صورت گرفت، زبانی که ادرسيها و محاکمات تنها به د اعدام شدند، آن هم پس از اينکه

 چند زبانی و چند فرهنگی نيز تمام امور قضايي و دادرسی تنها به زبان فارسی در ايران. کند  مجازات اعدام، آنها را تهديد می دانستند که نمی

  .  زبان آن را بفهمد يا نه سگيرد، حال متهم غيرفار انجام می

در حکومت اسالمی عربستان سعودی گردن زدن با شمشير .  استآشکار تفاوت اين دو نوع از کشورها حتی از لحاظ نوع اجرای حکم نيز 

ر کشوری چون  اين کار د افزايد، درحاليکه بار جنايت اعدام می خشونت غلظت   دارآويختن در مالء عام به  اسالمی ايران بهتو در حکوم

  . گردد  بودن خود حکم، اجرا می ستيزانه  با وجود تمدن»تری متمدنانه« با ابزارهای  هر حال  بهآمريکا
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  استدالالت موافقين و مخالفين مجازات اعدام

  

 ؟ يا حذف مخالفان سياسی» با تروريسم مبارزه ای برای  وسيله،اعدام. 1

 با خود   نام تروريسم ندارند، اما مقابلة مسلحانة مخالفان سياسی م روبرو هستند و برخی ديگر مشکلی به با معضل تروريسبرخی از حکومتها حقيقتاً

و اين .  با آن  مجازات اعدام ابزاريست برای مقابله اند که  است و مدعی بيت آنها شده  شاه» با تروريسم مبارزه«  نامند و در اين دوره را تروريسم می

ترين نوع آن، يعنی تروريسم دولتی هستند و ساختارهای بستة سياسی   شنيع  خود بانی تروريسم، تازه اند که  آن حکومتهايي مدعی   ويژه  به را البته

 انحصاری کردن قدرت سياسی، ممنوعيت احزاب مخالف واقعی، سرکوب مطبوعات مستقل و   که ، چهباشند  ميآنها موجد خشونت سياسی

الخصوص در  اين خشونت را علی. باشد  را در پی نداشتهتواند خشونت متقابل  العات و اقداماتی از اين قبيل نمیمسدود کردن گردش آزاد اط

 و ايران امروز و عراق ديروز را   مسلحانة احزاب کردستان ترکيهدفاع نيست  من باب مثال، شايسته. توان تروريسم ناميد چنين کشورهايي نمی

  . توان با آن موافق نبود تروريستی ناميد، هر چند می

 جانهای  ، همانی که شخصی مانند الجوردی آيا ترورمثالً. باشد  هر سوء قصدی هم دال بر تروريسم نيست و قابل نکوهش نمی تازه

ژنرال  توسط 1944 نافرجام هيتلر در سال شود؟ آيا ترور  می ه تروريسم ناميد ناميد،»سردار انقالب« آقای خاتمی آن را  بيشماری را گرفت و

 تروريسم است، با   عليه مداران مبارزهلُ يکی از ع  آلمان امروز که؟رگ را بايد عمل تروريستی ناميد و محکوم نمودبِ گراف فون شتاوفنآلمانی 

  .  کند و غيره  نام آن می دارد، پادگان و کشتی و ناوگان به  ياد اين ژنرال آلمانی را گرامی می  حق هر ساله اين وصف به

 و مکتبی است   نخست ايده باشد، بلکه  می ناحق تمايزدهندة مبارزة مسلحانة برحق از عمل تروريستی بنابراين، اين شيوة کار نيست که

وم و توان تروريستی ناميد و محک  اعتقاد من دو عمل را می به. رود  می عمال نشانه با اين اَ گيرد و سپس هدفی است که  مبنای اين عمل قرار می که

 سپتامبر در آمريکا شاهد آن بوديم، در 11 در   آنطور کهمثالً(باشد   اشخاص مدنی و مردم بيدفاع می  جان يکی سوء قصد به:  نمود با آن مقابله

، در  اشخاص مدنی اسرائيل شاهد آن هستيم  صورت عمليات انتحاری حماس بر عليه متروی انگليس و اسپانيا شاهد آن بوديم، در فلسطين به

و ) ايم  شاهد آن بوده و افغانستان شاهد آن هستيم، چندين بار در پاکستان و هندکنند،  از هم می عراقمذهبها در  ه و شيعمذهبهاها  سني ی کهکشتار

عمال  ا به باشند، اما با اين وصف متوسل  آميز وجود داشته  مکانيسمها و سازوکارهای دمکراتيک برای مبارزة سياسی مسالمت ديگر چنانچه

توان از تروريسم سخن   افراد مدنی نمی عمال خشونت بر عليهلذا در صورت عدم وجود ساختارهای دمکراتيک و در صورت عدم ا. خشونت شد

  . راند

شونت  خ به...)  هند،  افغانستان،عراق، (  در آنها گروههاي ايدئولوژيک ميليتاريستی چون القاعده ی هم کهيدر ارتباط با آن کشورها

   از يک سو نبايد منش و تعامل يک نظام آزاد مشابه  چرا که،جويند، بايد با ابزارهاي غير از اعدام با عامالن و مجرمان برخورد نمود توسل می

 در اسالم  ژه وي سازد و اين به  می»شهيد«کش باشد، و از سويي ديگر اعدام چنين انسانهايي از آنها  منش و تعامل يک تروريست واپسگرا و آزادی

  .  شدن جوانان ای خواهد بود برای راديکاليزه انجامد و انگيزه  می»طلبی شهادت« تداوم  خود منبع حقانيت است و به خودبه

عمال ای در ا کننده  و مرعوب شدگان، مجازات اعدام نقش بازدارنده  از ماهيت حاکميت و عمل و انديشة اعدام  هر حال، گذشته به

 باشد؟ آيا  تواند داشته  وحشتی از اعدام می  است جان خود را فدای آرمانهای خود کند، ديگر چه  آماده کسی که. ا ناحق نداردخشونت برحق ي

رد توسط  است؟ آيا اعدام تعداد پرشمار از جوانان کُ زمين خللی در مبارزة ديگر مبارزان آورده  اعدام هزاران هزار مبارز شريف ايران برای نمونه

 است؟ اگر تا ديروز دو حزب   و از تعداد مبارزين و معارضين حکومت کاسته ت محمدی در ايران ارادة مردم کردستان را در هم شکستهحکوم

   تنها از مقبوليت مبارزة مسلحانه  خشونت دولتی نه جالب است، آن همه.  است  برابر شده رد داشتيم، امروز تعداد آنها بيش از سهسياسی ـ نظامی کُ

   از سرگيری مجدد مبارزة مسلحانه  جوانان شورمند کردستان را بيش از پيش متمايل به  ويژه  قاطبة عالقمندان سياسی و به است، بلکه تقريباً نکاسته

لذا نتيجة . دهد، قابل رؤيت است  دولت ايران انجام می  عمليات نظامی عليه که) پژاک( است و اين از گسترش نفوذ حزب آزاد کردستان  نموده

  . دهد  از ضدانسانی بودن آن ـ ناکارآمد بودن آن را نيز نشان می معکوس اعدام مخالفان سياسی ـ گذشته

دار شدن حق    دليل جريحه  اگر اعدام حتی يک مجرم و قاتل از نظر روشنفکران غرب و مدافعان حقوق بشر به :اينجا بايد پرسش کرد

 جرمشان تنها دگرانديشی است و   و اسير دژخيمان، انسانهايي که ، اعدام انسانهای شريف و فرهيخته)ست ه که(انسان برای زندگی جنايت است 

 بايد ناميد؟   بايد ناميد؟ قتل قاسملوها، شرفکنديها و بختيارها و فروها و صدها نفر ديگر را چه نگاران را چه  بايد ناميد؟ اعدام روزنامه بس را چه

!  نمود  قربانی تروريسم هستند و بايد با ابزار مجازات و اجرای حکم اعدام با آن مقابله شوند  مدعی می  قتلها هستند کهحال عامالن و آمران اين

  .  نادرستی و ناکارآيی اين خشونت دولتی  خود پاسخيست درخور به  اين اعمال در بين مردم داخل و خارج بوجود آورده انزجاری که
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داشتيم، شوهای   چنين مجازاتی را در ايران نمی چنانچه. ی مجازات اعدام در ايران و در همين شرايط الزم است برای الغا اقدام و مبارزه

 هزاران  داشتيم، تجاوز جنسی به  اين شدت نمی  خود شکل ديگری از اعدام و ترور شخصيت انسانهاست را نيز به تلويزيونی دگرانديشان که

 اگر در چند .داشتيم  کشتارهای جمعی کردستان را نمی.داشتيم  را نمی67 و 60داشتيم، کشتار سالهای  را نمی م قبل از اعدادوشيزة نوجوان مبارز

  اند، اما در ايران قبل از همه  مرتکب قتل عمد شده شوند که اند، اشخاصی اعدام می  هنوز مجازات غيرانسانی اعدام را برنچيده کشور متمدن که

 در غرب برای حذف مجازات اعدام وجود دارد، بايد در  لذا تالشی که. گيرد  حکومت جانشان را مي ن انسانها هستند کهتري  شريفترين و فرهيخته

 . کشوری چون ايران صدچندان باشد

  

 ؟ مجرمساختن   ابزاری کارا برای مرعوب،اعدام. 2

 برای جرايم قتل  صرفاً هنوز وجود دارد، اين مجازات تقريباً مجازات اعدام در چند کشور معدود دمکراتيکی که شد،   گفته آری، همانطور که

 را مرعوب و منصرف از ارتکاب جرم   مجازات مرگ مجرم بالقوه گويا  که و تصور با اين استدالل است، آنهم غالباً  شده عمد در نظر گرفته

تری   انهگيرتر و پيش نقش بازدارندهالمدت  مجازات حبس طويل نسبت   مجازات مرگ به  که هيچ پژوهشی تاکنون نشان نداده  سازد، درحاليکه مي

در موارد   و البته. ريزی شود  رو برنامهِ  جنايت پيش کند که تنها زمانی ايفا میدر بهترين حالت   مجازات اعداماين نقش را. در ارتکاب جرم دارد

  و عصبی تحت شرايط متشنج روحی و احساسی قلتهااكثر. يدآ ب کيفری عملکردش برمیبسيار نادری مجرم درصدد بررسی موازين و عواق

شوند و   مرتکب جرم می و عصبی متأثر از واکنشهای احساسی و هيجانی مجرمانی که   مجازات به  ندای تهديد بهاصوالً. گيرند صورت می

و حتی . توان جلو ارتکاب جرم از سوی آنها را گرفت ی با اين مکانيسم نم رسد، طوريکه کنند، نمی ی میشکن قانون  کهبيماران روانی   بههمچنين 

 ارتکاب جرم   آن هنگام دست به ـ طبق ارزيابی کارشناسان امور جنايي ـ شود، مجرم بالقوه ريزی می   برنامه  جنايتی بيرحمانه در آن مواردی هم که

 وی را از   که بنابراين آنچه.  است  قابل رؤيت و محاسبهوی تصور کند، احتمال و ريسک گيرافتادنش اندک و  زند که  صورت بالفعل می به

  . روشن شدن جرم است تا ميزان مجازات  احتمالدارد بيشتر ميزان ارتکاب جرم بازمی

  

   ميزان جنايت در جامعه؟دليلی برای افزيش ،مجازات اعداملغو . 3

های تاکنونی خالف آن را اثبات   داده گردد، درحاليکه می تن تعداد جرايم باالرف منجر به لغو مجازات اعدام   مجازات اعدام برآنند کهمدافعان

   اين امکان را بهداشتن مجازات اعدام محتمالً  پابرجا نگه اصرار به. خواهد مصون از جنايت بماند ای می  هر جامعه طبيعی است که.  است نموده

آورند، اما   جنايتکاران بعمل مي  آنها اقدامات جدی و قاطعی را برعليه د آورند که تا اين برداشت و تصور را در بين مردم بوجو دهد حاکمان می

 نفع  ريزی و اجرای يک استراتژی اجتماعی به  و عمل در راستای پايه  ضرورت انديشه و ئلهالعلل و صورت مس  علتآنها در واقع امر اذهان را از

عوامل اصلی پيدايش جنايت آن . سازند  منحرف می باشند،  منشاء اصلی بروز جنايت می  کهطبقات و اقشار تهيدست جامعه و زدودن نابرابريهايي

  .کند  مجازات مرگ و اعدام تغييری در آنها ايجاد نمی هستند که و طبقاتی شرايط پيچيدة روانی و اجتماعی 

آور نرخ و ميزان جرايم در صورت  نی و سرسام هيچ کشوری نبايد نگران افزايش ناگها دهند که  آمار موثق نشان می، بر اين عالوه

   ميزان زيادی کاهش نيز يافت و اين درحاليست که حتی در کانادا تعداد قتلها پس از ابطال مجازات اعدام به. ساقط ساختن مجازات اعدام باشد

افزايش نيز   بخشاًدر همان ميزان باال باقی ماند و  خشاًب در اين مدت قتلها ، در آنها مجازات اعدام وجود دارد  که از ايالتهاي آمريکا  آن دستهدر

  . نمودپيدا 

  

 ؟ با حق زندگیدر انطباق، اعدام. 4

 رشد و تکامل   چنين احترامی را در جامعه،توان با اعدام  می اما چگونه. ازات اعدام استت با لغو مج اصلی مخالف داليل زندگی يکی از احترام به

اند؟ آيا   انسان کشته کشيم که چرا ما انسانهايي را می«:  را چنين بيان نمود  اين نکته بود،  محکوم شده اعدام  به در آمريکا  کهداد؟ يکی از مجرمين

 چنين رفتاری برای  کنيم کهب  رفتاری را ما با جنايتکاران همان  اين يک تناقض در خود است که»کشی نارواست؟  نشان دهيم، انسان برای اينکه

   .اند  قاتالن انجام داده  يابد و همان جناياتی را تکرار کند که دولت نبايد تا حد قاتالن تقليل شأن و رتبه. ايم  محکوم کردهآنها را

مادة سوم بيانية عمومی حقوق بشر سازمان ملل . ای بشر قرار دارد  حد مجازات مرگ يک انسان در تضاد با حقوق پايه، از اين گذشته

  هيچکس را نبايد تحت شکنجه«  دارد که  مقرر می و مادة پنجم همين بيانيه. » انسانی حق زندگی، آزادی و امنيت را داردهر«: گويد متحد می

ای و  پايه حقوق   غيرموجهدارنمودن جريحه   مانند شکنجه مجازات اعدام به. »، غيرانسانی و تحقيرآميز قرار داد ندهدهرفتار يا مجازات آزارو
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 اعدام را  الملل مجازات مرگ را رد و هرگونه  اين دليل سازمانهای حقوق بشری چون عفو بين  به  ويژه به.  فرد است توسط دولتپايمالغيرقابل 

  . دننماي محکوم مي

 حق زندگی و   حکومت تحت شرايط خاصی با کشتن موافق است و آن زمان که دهد که شد، نشان میکُـِ حتی دولت هم ب چنانچه

 شهروندان  دولت با اين کارش به. گيرد ای قانون اساسی خودش را هم جدی نمی کند، اصول پايه ا قربانی نيازها و تدابير امنيتی میماندن ر زنده

دامن شد و فضای انتقام و خشونت را کُ  زندگی انسانی را می همچون عملکردی احترام به. دهد ماندن را نشان می نسبی بودن حق زندگی و زنده

  . زند می

 بحث   مجازات شود، بلکه نبايد جنايت نبايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرد و مجرم  اينجا بحث سر اين نيست که  بديهی است که البته

 و اين ايراد بر آنها وارد  باشند شته با ميزان و سنگينی جرم تناسب دا  مجازات است که هتنها بر سر ضرورت اجرای اشکال ديگر و آزمودة شد

  .شود  می  با آنها موازين حقوق بشر زيرپاگذاشته که باشدن

  

 ؟ ی عادالنهمجازاتاعدام، . 5

مجازات مرگ چيزی جز  »مستحق« و قاتالن ،  جنايات بيرحمانه  مرگ پاسخ مناسبی است به دارند که گويا موافقان مجازات اعدام اظهار می

قاتالن نيز حق زندگی .  باشد  شدهتجويز از سوی دولت   همچنين آن هنگام نيست که نيست،  کشتن هرگز روا و عادالنه اين درحاليست که. ستندني

  .  را دارند است مندرج و تضمين گرديده بيانية عمومی حقوق بشر  در که

اعدام  مجازات  تا زمانی که. گردد مین مورد تأييد واقعنيز  اعدام مجازاتی برحق است، در عمل و پراکتيک هم   که اين تصور اشتباه

هيچ نظام حقوقی و قضايي در دنيا، .  کلی منتفی ساخت توان به  شوند، را نمی  انسانهای بيگناهی کشته  باشد، اين ريسک و احتمال که وجود داشته

شود، اين  صادر یحکم بر گناهکار و مجرم بودن شخص سهواً  خوب، چنانچه.  نيست هر قدر هم با وجدان و منصف و دقيق باشد، مبری از اشتباه

   که  اتفاق افتاده تنها در اين کشور، گاهاً در اياالت متحدة آمريکا، و نه.  و اعدام متهم اصالح نمودی آنتوان در صورت اجرا نمیديگر حکم را 

 شدند، هر چند ديگران اعدام.  است اند، چون بيگناهی آنها اثبات گرديده اند، آزاد شده  در سلول مرگ و در انتظار اعدام بوده کسانی که

  . گردد  ندرت حقيقت پس از اعدام برای افکار عمومی روشن مي خيلی به.  است گمانهای جدی در مورد گناهکار بودن آنها وجود داشته

رد  دا  کسی اجازه  چه  حکم بدهد و تصميم بگيرد که  در همة موارد، يکسان و عادالنه هيچ نظام کيفری دنيا قادر نيست که بر اين  عالوه

 است،   جرم چقدر سنگين بوده  اين بستگی ندارد که  حکم اعدام در بسياری موارد در درجة نخست به  کسی بايد بميرد، چرا که  بماند و چه زنده

 اشتباهات و سوءتفاهمات و تصادفاتی چون رنگ پوست مجرم يا قربانی   به وابسته،   عمل آمده  فاکتورهايي چون ميزان تحقيقات به  به  وابسته بلکه

 از  شود، انسانهايي که  می بضاعت جامعه مستمندان و آحاد گروههای بي  مجازات اعدام بيشتر شامل  آور نيست که اين هم تعچب. باشد می

  .  عاجزند الوکالة وکالی توانمند و کارآزموده پرداخت حق

تواند مورد سوء استفادة   مجازاتی مي هر چند هر گونه.  از مجازات اعدام در همة جهان وجود دارد طر سوء استفاده، خ اين گذشتهاز 

 حاکمان را برای استفادة ابزاری از آن برای نابودی قطعی  سياسی قرار گيرد، اما وجود مجازات اعدام در کشورهای مستبد و ديکتاتورزده

 مجازات اعدام در بسياری از   گرفت که  نبايد ناديده باالخره. ) بند اول همين بخش بنگريد به (دهد وق میانسانهای دگرانديش و مخالف س

 است،  الملل آن را درنظر گرفته  حقوق بين گيرد، آنطور که  قرار نمي ، چون قتل، مورد استفاده»ترين جرايم سنگين«کشورها تنها برای رويارويي با 

مانند ( است   خشونتی بکار رفته  است و نه  خطر افتاده  جان کسی به  در آنها نه هت الب ها از قانون که اد پرشماری از سرپيچی همچنين برای تعد بلکه

 روحی روانی و بيمار نوجوان معلول،  هنگام ارتکاب جرم کودک برخی از کشورها حتی افرادی که). رابطة جنسی غيرشرعیتخلفات اقتصادی، 

 .سازند  اعدام مستثنی نمی را نيز ازبودند

  

   جبران زيانها؟ای برای وسيله ،اعدام. 6

 قربانيان جنايت و بستگان آنها بازگرداند و عدالت در مورد آنها اجرا   اين مجازات الزم است تا حق را به گويند که مدافعان مجازات اعدام مي

 بر آن درد و رنجی را   عالوه تازه. دهد  درد و رنج بازماندگان را تقليل می د کرد و نه خواه  زنده  قربانی را دوباره  اعدام قاتل نه گردد، در حاليکه

کنند و   بازماندگان قربانی برای تالفی بيان می آرزويي که. خواهد افزودنيز ، اند  هيچ نقشی در اين جرم و جنايت نداشته  بازماندگان قاتل که به

ها بايد  قاضي. لحاظ انسانی بسيار قابل فهم است، اما جبران خسارت واقعی توسط کشتن قاتل ممکن نيست انتقام است، از منظورشان از آن غالباً

  همواره. اند  خارج گرديده  از احساسات و هيجانات موجود در جامعه هانه آگا بر طبق اصول دولت حقوقی و قانونگرا قضاوت کنند، اصولی که
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  به.  است تر ساخته  مشکل نيز هضم و درک آن را  است، بلکه  آنها تسلی و آرامش نداده  اعدام قاتل به کهگويند   می هايي وجود دارد که خانواده

 . نيز پاسخ دادیتنبيه اشکال ديگرتوان از طريق   نياز برای مجازات مجرم می خواست و مطالبة اجرای عدالت و به

  

 ؟  در جامعه متضمن امنيت،اعدام. 7

 ديگر  رده قاتل م  کهکنند می استدالل   متضمن امنيت مردم در مقابل مجرمين است و پيوسته  تنها اين مجازات است که ند کهگوي موافقان اعدام می

 کسی  است و بر آن است که مبنای اين استدالل  ی کهاما تفکر.  است همخوب، ظاهراً استدالل محکمی.  قتل برساند تواند کس ديگری را به نمی

 اين  مجدداًحبس مجرم پس از سالها  احتمال اينکه.  است نرسيدهاثبات   ارهای ديگر هم اين کار را خواهد کرد، تاکنون بهکشد، ب يک بار ب  که

 هنگام ارتکاب وی   شرايط ويژة روحی ـ روانی که  خيلی غيرمحتمل است که  اين دليل که  بهجرم را مرتکب شود، بسيار ضعيف است، مخصوصاً

 در   است که و اين وظيفة جامعه.  جذب اجتماع شود دوباره  وی آورد که اين امر اين امکان را بوجود مي. شوند ، تکرار می ر داشتهجرم در آن قرا

  .  افرادی در بطن آن قاتل شوند  که  داده  اجازه ای که اين جهت تالش کند، جامعه

درصد فرار زندانيان و . راکنندة مجازاتهای کيفری کارآمد و مطمئن تضمين نمودتوان از طريق يک نظام اج  در مقابل مجرمين را می امنيت جامعه

 ، هر حال به. گير هرگز ممکن نيست، با يا بدون مجازات اعدام از سوی ديگر يک امنيت مطلق و همه.  بسيار ناچيز است نيزشورش زندانها

 و آن بستر اجتماعی، سياسی، فرهنگی که موجد  با جنايت  مبارزة پيشگيرانهچيز با قبل از هر  ، بلکه مجازات اعدام با  نه برقراری امنيت در جامعه

   .باشد شرط مهم آن می  و قضايي پيشی کارآمد پليس يک دستگاه.  ميسر است  خشونت است،

. های مختلف اجتماع است  عرصهزدايي در  خشونت  شرط ديگر امنيت و ثبات در جامعه  با کشورهايي چون ايران بايد گفت که  در رابطه  ويژه به

  کند، توجيح شرعی و مذهبی برای آن عرضه   کند، هزينه  آن گفتن شب و روز تبليغ »مرگ بر« اين و »مرگ بر« دولت برای   در آنای که جامعه

است رسمی حکومت باشد،  زنان و دگرانديشان و دگرديسان سي و خشونت خيابانی بر عليه »کشتن کفار« شدن و »شهيد«  ای که کند، جامعه 

 امنيت را  ، اين جامعه  امری بديهی تبديل شود  در مالء عام و تماشای آن چون سيرک و سينما بهزنی  و سنگسار و شالق در آن کشتن ای که جامعه

  . با اعدام يافتنی است و نه  و تيغ شمشير دست  با زور سرنيزه امنيت نه.  خود نخواهد ديد به

  

   با قاچاق مواد مخدر؟ اری کارا برای مقابله ابز،اعدام. 8

 کشورهايي چون  اين جهت به. ی استر مواد مخدر ضرو  اين مجازات برای محدود کردن جنايات مربوط به گويند که موافقان مجازات اعدام می

 اين اعدامهای بيشمار ميزان   ثابت نمايند که ن اينکهبدو  البتهاند،   مواد مخدر اعدام نموده  دليل تخلفات مربوط به ايران تاکنون هزاران نفر را به

  .  است  مواد مخدر را کاهش داده و مصرف و قاچاقتجارت

 ميزان آن در بازارها آن چنان  شود که  می گفته. کند امروز مواد مخدر در ايران اسالمی بيداد می: کند  برعکس آن صدق میاتفاقاً

 از لحاظ  حاکميت رسيدن روحانيون اسالم در ايران، کردستان ايران در قبل از به.  است سيگار کاهش يافته نرخ   قيمت آن به  که افزايش يافته

 فضای سياسی در کردستان حاکم  ، آن هنگام که57حتی در سالهای نخست انقالب . ترين مناطق ايران بود  جزو سالمرواج مصرف مواد مخدر

اما با . ند پيوست  جرگة مبارزه  و به شد، معدود معتادان قبل نيز مواد مخدر را ترک نموده  نمی  ديدهبود و هنوز اثری از حاکميت اسالمی در آن

   گفته نشينی احزاب کردستانی و گسترش حاکميت اسالمی در کردستان روزبروز مصرف و تجارت مواد مخدر گسترش يافت، تا جايي که عقب

 پديدة   است، درحاليکه  شده  کردستان عراق هم کشيده  است و دامنة آن حتی به ن لحاظ احراز نموده مقام اول را از اي شود، امروز کرمانشاه می

 استدالل اين  بنابراين چنانچه.  بود   و ناشناخته  کلی بيگانه به تقريباً) کردستان عراق(مواد مخدر قبل از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در آن ديار 

 نمونة ايران خالف صددرصد آن را   ويژه شود، به عدتر شدن دامنة اين معضل میب باعث از بين رفتن و يا دست کم کم اعدام قاچاقچيان  باشد که

   .نمايد اثبات می

 جای عامالن و تاجران اصلی مواد مخدر   به)يعنی قربانيان (فروشان و معتادان  خورده  اين احتمال وجود دارد که  هميشه، از اين گذشته

مانع دستگيری و مجازات زنند، تا ب قتل دست  بهممکن است گيرند،   در معرض دستگيری و اعدام قرار می آن قاچاقچيانی هم که. نداعدام شو

 وسعت خشونت  و اين خود به. خطرتر کنند  از کارهای آنها باخبرهستند را کاهش و کم  و تعداد کسانی را که  و بدين ترتيب حوزهخود گردند

   . و کار محققان جنايي را دشوارتر خواهد کردافزايد در اجتماع می

  با قاچاقچيان مواد مخدر مجازات اعدام وارد قانون مجازاتهای کيفری  برای مقابله  يکباره  به  چنانچه  که  نشان داده  بر اين، تجربه عالوه

. برند  قاچاقچيان از تجارت اين مواد می ي که افزايش جهشی خواهد يافت و با آن سودهاي در آن کشور شود، قيمت مواد مخدرکشوری
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پردازند و ابزارهای کاراتری برای  مجدد خود می سازماندهی  قاچاقچيان با اين پولها يک حصار حفاظتی محکمتری دور خود خواهند کشيد و به

  . داشتد ن خواهخودارتشاء مأموران پليس و استطار بيشتری برای  خواهند نمود و امکان  فراهم با پليس  مقابله

 حتی  و غالباً  و مأيوسانه العمل مستأصالنه  مواد مخدر يک عکس  جنايات مربوط به  بر عليه  کاربرد مجازات اعدام در مبارزه و باالخره

  ال کهح.  با اين معضل را بپوشاند کارا بر آن است شکست حکومت در رويارويی باشد که يک تالش توجيهی و دماگوژيک ادارات دولتی می

 نگران و عاصی از وضع   مردمی که با خشونت و مجازات اعدام بهخواهند  آنها قادر نيستند تجارت و مصرف مواد مخدر را محدود نمايند، می

ازات و  مج ، چنين و چنان مقدار مواد مخدر را کشف، عامالن آن را قاطعانه  را نيز کسب نموده»موفقيتهايي« آنها   نشان دهند که هستند،موجود

  !!! اند ريشة مشکل را خشک نموده

 خطر و احتمال اعدام دگرانديشان و آزاديخواهان تحت لوای قاچاقچيان مواد مخدر وجود  همواره  نبايد فراموش کرد کههمچنين 

   . است  حکومت اسالمی ايران شده چندين بار چنين اتهاماتی متوجه. دارد

 افزايش  ، بلکه  نشده  تنها کاسته  با وجود مجازات اعدام از دامنة مصرف و تجارت مواد مخدر نه هدهد ک  نمونة ايران نشان می، هر حال به

 جرم   به هايی که  در آن ايراني  کهشود يافت میکمتر زندانی در آلمان :  است  اروپا نيز رسيده  است و حتی دامنة آن به آوری نيز يافته سرسام

بودند،   در ايران می بيشتر اين محکومين ايرانی، چنانچه. اند، دوران محکوميت خود را نگذرانند حکوم شدهقاچاق و تجارت عمدة مواد مخدر م

 صدور مواد   به»صدور انقالب« جای   ايرانيان امروز به برخی از هر تقدير به. پيوستند شدگان می  جرگة اعدام اکنون جانی در بدن نداشتند و به

اين هم نتيجة سياستهای حکومت .  ـ دومين کاالی صادراتی ايران باشد قبل از فرش و پستهبعد از نفت و  شايد ـ پردازند و اين کاال مخدر می

   .های آن شاسالمی ايران و بگير و ببند و بکُ

  

  ابزاری برای دفاع اضطراری از خود؟،اعدام. 9

 در   چنانچه ديگری جز گرفتن جان انسانهای مجرم ندارد، مثالً ن راه برای دفاع از خود و شهروندا حکومت يقيناً اند که برخی بر اين انديشه

 برای   که مجبور هستندگاهاً مأموران پليس  گويند که  میو يا) جنگ داخلیدر المللی يا  حال در يک نزاع بين( باشد  وضعيت جنگی قرار داشته

  . دفاع از جان خود و ديگران اقدام سريع انجام دهند

 شدة   مرگ شود، بايد در چهارچوب ضمانتهای برسميت شناخته  منجر به ی که و ميزان خشونتايط نيز کاربرد زوراما در اين شر

  گرفته ای بالواسطه جلو آسيبهای   اين است که هدف از اين اقدام پيشگيرانه.  از آن ممانعت بعمل آيد المللی صورت پذيرد، تا از سوء استفاده بين

 جان کسی در خطر  اما مجازات اعدام اقدامی برای دفاع از خود در شرايط حادی که. دنآور طرف ثالث بوجود ميز سوی ا کاربرد زور   کهشود

 در حالت اضطراری دفاع از خود   و نه اجبار  به  نه،ای  در حالت واکنش روحی ـ روانی ـ عصبی ويژه کند، نه  اعدام می حکومتی که. باشد نيست

 برای حکومت و مردم خطرناک   اينکه  برسد به  نيست، چه برد و از وی کاری ديگر ساخته  در بازداشت مطمئن بسر میکند، چون مجرم عمل می

  . شود   شيوة ديگری مقابله  و بهشودتوانست برخورد ديگری ب  با آن مي شود که لذا اجرای مجازات اعدام قتل عمد زندانی محسوب می. باشد

  

 ؟  بودن آن موجهدليلی برای در بين مردم مقبوليت مجازات اعدام. 10

آری، .  مجازات اعدام از مقبوليت در ميان مردم برخوردار است و بدين دليل مجاز نيست آن را ابطال و از اعتبار خارج نمود شود که  می گفته

بر آگاهی   نه مجازات اعدام بامردم  از بخشی  ممکن است موافقت نبايد از نظر دور داشت کهممکن است در برخی از کشورها چنين باشد، اما 

 بخاطر جنايت بسيار   شده ، برانگيخته شديد و عواطفبر احساسات  غالباً  بر داوری عينی و غيراحساسی، بلکه  و نهکافی در مورد اين مجازات

  .  استوار باشد ، اتفاق افتاده اخيراً زشت

  ، چه  چگونه  اين بستگی دارد که  ميزان زيادی به ها به ابی است، چون نتايج نظرسنجی سختی قابل ارزي  بهبسيار نظر مردم ، از اين گذشته

  . شود  ارگانی پرسش می هنگام و از طرف چه

صيانت از حقوق بشر بايد ارجح بر . تواند مجازات اعدام را محق و مشروع سازد  نيز نمی  حتی رضايت و مقبوليت اكثريت جامعه البته

 کارآگاهگرانه  آنها بايد بدين منظور به. تالش ورزند  تحقق اين اصل  همة فعاالن و کنشگران سياسی بايد در راه.  و التزامی باشد  نوع مالحظه ههم

 .برخوردار باشندورای نظر مردم الزم برای قرار گرفتن  و از جسارت و خرد و حکمت  در بين مردم بپردازند جناييامور در مورد  و اقناعی
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اين نوع ستم و استثمار غيرانسانی تنها با تالشهای چندين .  بود  هم زمانی قانونی و مورد پذيرش بسياری از محافل و گروههای جامعهداری برده

  . کردند، ملغی گرديد  داليل اخالقی رد می  آن را به  آنانی که سالة

 

  ؟گرفتن جان برای  دليلی موجه  ة کم،هزين. 11

 اگر موضوع مسائل بنيادی بشريت يا   مدت سالها در زندان است، درحاليکه داشتن وی به تر از نگه ام يک قاتل ارزان اعد پندارند که ای می عده

   اين فکر نخواهد افتاد که  کسی به برای نمونه.  تأمالت مالی نقش ايفا کنند زندگی يک انسان در ميان باشد، مجاز نيست کهبطور مستقيم 

  . شوند دهندگان بسيار گران تمام می اعالج را بکشند، چون آنها برای مالياتسالمندان و يا بيماران ن

های قابل اطمينان يک مورد مجازات اعدام در   طبق ارزيابي  هم است، چرا که  اشتباه وانگهی استدالل ناخوشايند و تحقيرآميز هزينه

 يک مجازات حبس ابدهزينة   ، درحاليکهدارد  برمی  هزينه هزار دالر300محکوميت تا اعدام بطور متوسط دو ميليون و تکزاس آمريکا، از زمان 

  . باشد می هزار دالر 600 انسان

 محدود گردد و بدين  ة دادرسی بسيار پرهزينروند امکانات استيناف در  بدين معنی خواهد بود کهنيز کاهش هزينة مجازات اعدام 

 در آنها اصول حقوق بشر و دولت  تنها در ديکتاتوريها و کشورهای توتاليتر، جوامعی که. بد افزايش يا ترتيب ريسک و خطر اعدام انسان بيگناه

  . شوند  تمام می  ارزان بدين دليلو انجام  و دادرسی استيناف و تجديدنظر سريع حقوقی اعتبار ندارند، اعدامها بدون مذاکرات منصفانة دادگاه

  

 ؟مدت تر از حبس طوالنی  انسانی،اعدام. 12

 تا زمانی  ، چرا که چنين نيست ، درحاليکهستاتر از مجازات اعدام  يرحمانهب زندانی  حبس طوالنی و يا ابد   کهگويند مي اعدام انبعضی از موافق

  ی هرگونه اعدام و  شود، درحاليکه   بودنش تبرئه  جذب جامعه و يا در صورت بيگناه وی مجدداً  است، اين اميد وجود دارد که  زندانی زنده که

 شکلی از مجازات است با  يگانهمجازات مرگ . برد از بين میرا  جذب مجدد در اجتماع  امکان و يا امکانی را برای جبران يک حکم اشتباه

  حکوم شده اعدام م  بهمجرمِ   از اين لحاظ که  آنبودن شنيع بودن خود اعدام و بيرحمانه: شود  نمی  ديده زندانی در مجازات زندان عناصری که

نشيند و مجبور  میاعدام در سلول مرگ در انتظار و ) بدون حق و يا با حق محدود تماس با دنيای بيرون(ايزوالسيون  سالهای سال در حبس غالباً

   به احتماالً د است کهآيد، آن چنان زيا  بوجود میاين چنين  فشار روانی که.  رو قرار دارد، بيانديشد  پيش  اعدام خودش که  به  همواره شود که مي

برخی ديگر از .  را اعدام کنندآنها را متوقف سازند و آنها دادرسی استيناف  گويند که  مي  اعدام محکوم گشته  برخی از حبسيهای به اين دليل

 پيش از  شوند، بالفاصله می کانديداهای مرگ مجبور   در آنکم نيستند مواردی که. کنند شوند و تعدادی نيز خودکشی می لحاظ روانی بيمار می

 برای ارائة »زورآزمايی نهايي«يک شمارش معکوس، يک :  متحمل شوند راخوردکن قضايي فرارسيدن موعد اعدام يک کشاکش اعصاب

  . تعويق انداختن تاريخ اعدام آخرين اعتراضها، درخواستها و به

  

 تزريق سم، شکل انسانی اعدام؟. 13

در پاسخ . ترين روش کشتن انسان نيست دردترين و بدين ترتيب انسانی ا تزريق سم کميآ  کنند که ام پرسش میبرخی از طرفداران مجازات اعد

 ، اما در عمل هنگام کاربرد آمپول سم نيزشوند پرهيز می هر چند از طريق تزريق سم بسياری از عواقب ناگوار روشهای ديگر اعدام  بايد گفت که

 حالت طبيعی  مواد مخدر تزريق تاکنونی دليل رگهايشان به   کسانی که  هنگام تزريق سم به برای نمونه( فراوانی اختالالت و مشکالت بزرگ گاهاً

  . شوند پديدار مي ) آن کار آسانی نيست اند و تزريق اين سم به خود را از دست داده

نل طبی يا پزشکان در امر کشتن توسط دولت ، چون پرسکشد پيش می بر آن، اين روش اعدام پرسشهای نو اخالقی ديگری را  عالوه

   شده همة روشهای شناخته.  تمام روشهای اعدام غيرانسانی هستند لذا بايد گفت که). سوگند بقراطی دانشجويان پزشکی(مشارکت دارند 

  . توانند دردآور باشند و خصائل و عوارض ناخوشايند خود را نمايان سازند می

   و کشته  زندانی از سلولش آورده  که مجازات اعدام تنها آن چند دقيقة اجرای حکم نيست شت کهمضاف بر اين بايد درنظر دا

 بزودی  کند که گيرد و سالها با اين تصور زندگی می  زندانی حکم اعدام را می شود که  بسی بيشتر است و از همان زمانی آغاز می شود، بلکه می

  . شود اعدام می
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 يست ديگر بيشتر دليل کند، بلکه می يک جامعة انسانی نحکايت از نيز  اعدامعيب و نقصِ ن روشهای کامل و بي تالش برای يافتمطمئناً

را بپوشاند و از  مجازات اعدام بودن  زشتبدوی و    که در حقيقت هدف از اعدام با سم اين بوده. برانگيز بودن نفس مجازات اعدام بر اثبات سؤال

ت اد است را خنثی کند، آن هم، هم آن ايراد آن وار  به  ترديدها، مالحظات و ايرادات اخالقی که هدف اين است که. د و اعتبار بد آن بکاه وجه

 » نام خلق به«  در کشورهای آزاد احکام دادگاه [کشند  نام آن زندانی را می  به گردد، خلقی که  از سوی خلق وارد مي  کهو مالحظات اخالقی
عمل « گويا کشتن يک  شود که چنين رفتار می.  بايد اين اعدام را اجرا نمايند   کهشوند مطرح میکسانی  از سوی   کهآنانی ، و هم ]شوند صادر می

  .  است»طبی

 کشتن از سوی حکومت  آنها از اين طريق که:  دارد مخرب را نيز کامالً يک تأثير و پيامد روانی  اعدام هميشه»انسانی«چنين روشهای 

و اين خود . سازند ناراحت خود را آرام میزنند و وجدان   خود را کنار می سازند، احساسات گناه گر می جلوه  و تطهيرشده » دلپذيرشيرين و«را 

  .سازد  برای جنايات بيشتر را هموارتر می  را تضعيف و راه معيار و نرمهای اخالقی جامعه

  

  ؟ مجازات اعدام بادر انطباق ،الملل حقوق بين. 14

 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان   است؟ بيانية عمومی حقوق بشر که الملل کاربرد مجازات اعدام را جايز شمرده قوق بينآيا ح

 تصويب رسيد، حق هر انسانی را برای  به 1948در دسامبر  ،جنگ جهانی دومدر حين  ترور دولتی وواکنشی در برابر ابعاد ويرانگر بربريت دولتی 

ة سازمانهای د عقي به.  است ، غيرانسانی يا تحقيرآميز را ممنوع اعالم نموده  يا رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه  و شکنجه  رسميت شناخته  بهزندگی

ای هم  المللی و منطقه های بين و اين نگرش بر آن پيمانها و تفاهمنامه. کند الملل مجازات اعدام اين حقوق را پايمال می  عفو بين وحقوق بشر

المللی در بارة حقوق   پيمان بين پروتکل اختياری دوم مربوط به«  برای نمونه. کنند  هدف الغای مجازات اعدام را دنبال می استوار است که

مطرح  تصويب رسيد، پيشنهاد الغای کامل مجازات اعدام را   از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به1989 سال   که»شهروندی و سياسی

دهد، مجازات مرگ را برای زمان   می  اجازه پروتکل مالحظاتی داشتند،  هنگام تصويب و يا پيوستن به ی که طرفهای قرارداد ، اما بهسازد یم

 اعتبار قانونی و اجرايي يافت، 2003 در اول ژوالی   که» کنوانسيون اروپايي حقوق بشر  مربوط به13پروتکل شمارة «.  دارند جنگ پابرجا نگه

تهديد خطر  با  جهت مقابله با جنايات در زمان جنگ و يا   مجازات مرگ را تحت هر شرايطی، حتی برای مقابله المللی است که اولين قرارداد بين

ال  در س  که»المللی اساسنامة ديوان کيفری بين« بر اين مجازات اعدام بر طبق  عالوه. بالواسطة جنگ، برای کشورهای عضو ممنوع اعالم نمود

 مسئول بررسی جنايات   اين دادگاه  شد، هر چند که  تصويب رسيد، از سوی اين مرجع جهانی از فهرست مجازاتهای مجاز آن برداشته  به1998

  . باشد مي )کشتار جمعی(جينوسايد  و بشريت  جنايت عليههولناکی چونبسيار 
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 کشور مجازات اعدام را از قوانين کيفری خود   است؟ ابتدای قرن بيستم تنها سه آميز بوده ای تاکنونی سازمانهای حقوق بشری موفقيتآيا تالشه

در واقع در . اند  مجازات اعدام را ملغی نموده يا عمالً نصف بيشتر کشورهای جهان قانوناً،امروز، در ابتدای قرن بيست و يکم.  بودند خارج ساخته

 قبل از آن، آن را  اند و چنانچه  بطور کامل از قوانين خود حذف نموده کشور مجازات اعدام را يا  سال سه بطور متوسط هر  سال گذشته عرض ده

  .  نوع جنايتی از ميان برداشتند  برای همه آن را بودند، اينبار برای جنايات معمولی برچيده

اين گرايش آگاهی . گردد  وارد نظام کيفری می ندرت مجدداً اعتبار خارج شود، ديگر به مجازات اعدام از   بر اين، چنانچه عالوه

   کشتن عمدی و بيرحمانه  برای اجرای آن نياز به دارد که بديلهای مؤثرتری برای مجازات اعدام وجود  دهد که در اين مورد نشان میرا ای  فزاينده

 .يستانسان توسط دولت ن

  .  است  و بازپردازش شده ، ترجمه الملل گرفته  از سايت سازمان عفو بين ها و استدالالت اين نوشته ز دادهای ا  بخش عمده:توضيح

  : بنگريد به

http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/AlleDok/84778111DF5F9081C125736300253D96?Open  
http://www.kuhnert.ch/ts/TS_Argumente.htm  

  :   شده  و مورد استناد قرار گرفته الة ترجمهتيتر آلمانی مق
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