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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
شکافهای آمریکا

مقدمه
همچنـان کـه تفسـیر متمـم دوم قانـون اساسـی دربـارهی ویژگـی مالـکان اسـلحه چالش حـق مالکیت سلاح را در
جامعـهی آمریـکا بـه وجود آورد ،تفسـیر متمم هشـتم برای نـوع مجازات «ظالمانه و غیرمرسـوم» یکـی از بزرگترین
چالشهـای اجتماعـی برای مجازات اعدام در آمریکاسـت .برخالف حق مالکیت سلاح که دوقطبی سـنتی -سیاسـی
در سـایر موضوعـات را دنبـال میکنـد ،اختالفـات دربارهی مجـازات اعدام مرزهـای دوقطبیهای سـنتی را در جامعه
و حاکمیـت مفـروض نمیدانـد .بهنوعـی ،اختالفنظـر دربـارهی اجـرای حکـم اعـدام بیـن طرفـداران سـنتی هر دو
حـزب وجـود دارد .بـه ایـن اوصاف نبود پاسـخ قطعی دربـارهی تأثیر اجرای حکـم اعدام در ممانعـت از جرم ،چالش
فرسایشـی در جامعـهی آمریکا ایجاد کرده اسـت.
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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
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مروری بر اجرای حکم اعدام در آمریکا

در متمـم هشـتم قانـون اساسـی آمریـکا بهوضـوح
دربـارهی «غیـر ظالمانـه و مرسـوم» بـودن روش مجازات
مجرمـان تأکیـد شـده اسـت .متمـم هشـتم درواقـع
واکنشـی بـود به قوانیـن وحشـیانهی انگلیسـیها علیه
زندانیـان در کلونیهـای تحت امرشـان در آمریـکا .ولی
پـس از شکسـت انگلسـتان و انقلاب آمریـکا ،ایالتها
از مجـازات بیرحمانـه ماننـد اعـدام بـا طنـاب دار و
تیربـاران ،ابایـی نداشـتند .بین سـالهای  ۱۹۳۰تا ،۱۹۶۸
 ۳۸۵۹نفـر در آمریـکا اعـدام شـدند؛ امـا پـس از جنـگ
جهانـی دوم ،کاهـش محسوسـی در اعدامها مشـاهده
شـد .در دهـه  ،۱۹۶۰کاهـش قابلتوجهـی در اعدامهـا
مشـاهده شـد زیـرا قانونگـذاران ایالتی رویههـای رایج
را ممنـوع کردنـد ،فرمانـداران مجازات «ابد بـدون آزادی
مشـروط» را جایگزیـن کردنـد و دادگاههـا بـرای توقـف
اعـدام مداخلـه کردنـد  .یکـی از موضوعـات جنجالـی،
تشـخیص مؤثـر آزمایـش «دی-ان-ای» بـود .بـا ایـن
امـکان بیگناهـی برخـی از مجرمـان ثابت شـد و بدین
ترتیـب تردیدهـا دربـاره اجـرای قطعـی حکـم اعـدام
افزایـش یافت.
بههرحـال ،آمریکاییهـا همچنـان از اعـدام بهعنـوان
مجـازات نهایـی حمایـت میکننـد .آنهـا ایـن نـوع از
محکومیـت را بـرای کسـانی کـه مرتکب جنایـات فجیع
شـدهاند ،بهویـژه قتلعـام و قتـل افسـران پلیـس،
مناسـب میداننـد .در سـال « ۱۹۶۷لوئیـس مونـگ »
آخریـن فردی بود که (توسـط اتـاق گاز در ایالت کلرادو)
 ۱۰سـال قبل از شـروع تعلیق غیررسـمی اعـدام ،مجازات
شد .
از سـال  ۱۹۷۷تـا  ۱۰۹۹ ،۲۰۰۷مجـرم در آمریـکا اعـدام
شـدند .ایالـت تگـزاس بـا  ۴۰۵اعـدام تـا سـال ۲۰۰۷
پیشـتاز بود؛ امـا در دو دههی آغازین قرن بیسـتویک،
اعدامهـا به میـزان قابلتوجهـی کاهش یافت .در سـال
 ،۲۰۱۵تنهـا  ۲۸زندانـی اعـدام شـدند که کمتریـن تعداد
از سـال  ۱۹۹۱بـود و در تگـزاس ،تنهـا دو مجـرم محکوم،

اعـدام شـدند کـه نسـبت بـه سـال  ۱۱ ،۲۰۱۴نفـر کمتـر
بـود .در سراسـر آمریـکا در سـال  ۴۹ ،۲۰۱۵نفر بـه اعدام
محکوم شـدند که کمترین میزان در سـدهی اخیر اسـت.
در سـال  ۱۹۸۷دادگاه عالـی پرونـده «مـک کلسـکی » را
ح شـده
کـه در آن موضـوع نـژاد و مجـازات اعـدام مطر 
بود ،بررسـی کـرد .در ایـن رأی ،مخالفان مجـازات اعدام
نشـان دادند کـه سیاهپوسـتان بیشـتر از سفیدپوسـتان
اعـدام شـدند ،امـا بنا بـر تصمیـم دادگاه تعصـب نژادی
عاملـی در اجـرای مجـازات اعـدام در پروندههـای ایـن
مجـرم نبود.
از سـال  ،۱۹۷۸هـر یـک از  ۳۷ایالتـی که مجـازات اعدام
را مجـاز میداننـد ،از «تزریـق کشـنده» بهعنـوان ابـزاری
بـرای اعـدام اسـتفاده کردند .مقامـات زندان در سراسـر
کشـور بـا ایـن ادعاهـا مخالفـت کردنـد کـه تزریقهای
کشـنده باعـث ایجـاد درد قبـل از وقـوع مرگ میشـود.
آنهـا اظهـار میکننـد که به چالـش کشـیدن این روش
بهعنـوان نقـض ممنوعیت متمم هشـتم قانـون دربارهی
«مجـازات ظالمانـه و غیرعـادی» میتوانـد آخرین تالش
بـرای پایـان دادن بـه مجـازات اعـدام در آمریکا باشـد .
تعلیـق موقت تزریقات کشـنده توسـط مخالفان مجازات
اعـدام بهعنـوان یـک پیشـرفت در پایـان دادن بـه ایـن
عمـل تلقـی میشـد ،امـا مقامـات دولتـی و طرفـداران
مجـازات اعـدام ،ایـن موضـوع را تنهـا یـک عقبگـرد
موقـت میدانسـتند .در آوریـل  ،۲۰۰۸دادگاه عالـی در
یـک تصمیـم  ،۷-۲پروتـکل سـه داروی مورداسـتفاده در
تزریـق کشـنده را تائیـد کرد .
افـراد مختلفـی در جناحهای سیاسـی راجع بـه مجازات
اعـدام اظهارنظـر کردنـد امـا در میـان آنهـا ،پـاپ
فرانسـیس هنـگام سـخنرانی در کنگرهی آمریکا در سـال
 ۲۰۱۵خواسـتار پایـان دادن بـه مجـازات اعـدام شـد.
علیرغـم ایـن موضع پاپ ،سـه ایالت  -کالیفرنیا ،نبراسـکا
و اوکالهامـا  -همهپرسـی را در سـال  ۲۰۱۶اجرا کردند که
نتیجـهی آن حمایـت از مجـازات اعـدام بـود .
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کمپینهای مخالف و موافق اجرای
حکم اعدام
در مخالفـت بـا مجـازات اعـدام در آمریـکا ،افـراد و
سـازمانهای مختلفـی اقـدام کردنـد اما در میـان آنها
سـازمانها حامـی حقـوق اقلیتهـا بهویـژه سـیاهان
آمریکایـی حضـور فعالتری داشـتند .علـت این موضوع
مـوارد متعـدد اجـرای حکـم اعـدام سیاهپوسـتان در
مقایسـه با سفیدپوسـتان بود .مخالفان مجـازات اعدام،
ازجملـه «مجمـع دفـاع از حقـوق مدنـی رنگینپوسـتان
» و «اتحادیـهی آزادیهـای مدنـی آمریـکا » ،اسـتدالل
کردنـد کـه قوانین ایالتـی نهتنها ناقض اصالحیه هشـتم
اسـت ،بلکه مجـازات اعـدام علیـه آفریقایی-آمریکاییها
مغرضانـه بـوده و «ضمانـت برابـری» در اصالحیـه
چهاردهـم را نقـض میکنـد« .اتحادیـهی آزادیهـای
مدنـی آمریـکا» تلاش کـرد راهبـرد خطـای تشـخیص
جـرم را برجسـته و آن را بـه اعـدام افراد بیگنـاه مرتبط
کنـد .آنهـا بـا ایـن شـعار کـه بهتریـن شـیوهی اجرای
قوانیـن در آمریـکا «ممانعـت از وقـوع جـرم اسـت و نه
محکومیـت بـه اعـدام» ،کمپیـن خـود را ادامـه دادنـد.
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پروندههای جنجالی

دادگاه عالـی بـرای بررسـی چالـش متمم هشـتم ،هر دو
طـرف ایـن موضـوع را در نظـر گرفـت و در سـال ۱۹۷۲
در یـک پرونـده مهـم بنـام «فورمـن علیـه جورجیـا »،
اعلام کـرد کـه قانون مجـازات اعـدام در ایالـت جورجیا
بـا اصالحیـه هشـتم در تناقـض اسـت .در ایـن پرونـده
در جورجیـا «دادرسـی یـک مرحلـهای (دادگاه واحـد)»
نامیـده میشـد کـه در آن هیئتمنصفـه نهتنهـا فـرد
متهـم را مجـرم یـا بیگنـاه میدانسـتند ،بلکـه در
صـورت مجـرم بـودن ،هیئتمنصفـه در مـورد نحـوهی
مجـازات نیـز تصمیـم میگرفـت .در جریان ایـن پرونده
در چندیـن مـورد قاضیهـا اعلام کردنـد کـه نمیتوانند
در مـورد مجـازات اعـدام بـه توافق برسـند .ازنظـر آنها
قانـون جورجیـا در تعریـف جرائـم مرتبـط بـا مجـازات
اعـدام مبهـم بـود و رویـهی «محاکمـه واحـد» در مـورد
مجـازات اعـدام «حکمـی متزلـزل» بـود  .پسازایـن
رویـداد ،در  ۳۷ایالـت بهصراحـت در مـورد جرائـم
مسـتحق مجـازات اعدام و سیسـتم مجـازات دوگانه که
در آن از هیئتمنصفـه خواسـته میشـد در مـورد گنـاه
و بیگناهـی در یـک محاکمـه تصمیـم بگیرنـد و سـپس
در دادگاه دوم تعییـن کننـد کـه آیا اعدام واقعاً مناسـب
خواهـد بـود را تصویـب کردنـد.
در سـال  ۱۹۷۶در پرونـدهی «گرگ» علیـه جورجیا ،دادگاه
عالـی قانون جدیـد جورجیا و قوانینی را کـه از رویههای
مشـابه پیـروی میکردنـد ،تأییـد کـرد و بدیـن ترتیـب
ً
مجـددا اجـرا شـد« .مریلیـن
رویـهی اعـدام در آمریـکا
فالکـس» کـه شـوهرش در سـال  ۱۹۸۹توسـط جـان

مارتینـی بـه قتل رسـید ،اظهار داشـت« :هرگـز فراموش
نمیکنـم کـه چگونـه توسـط یـک ایالـت و فرمانـداری
کـه قـرار بـود از بیگناهـان محافظـت کنـد و قوانیـن را
اجـرا کنـد ،مـورد آزار و اذیت قـرار گرفتـم ».در پروندهی
دیگـری« ،ریچـارد کانـکا» کـه پرونـدهاش در تصویـب
قانـون «مـگان» مؤثـر بـود ،ایـن قانـون سـازمانهای
مجـری را ملـزم میکـرد تـا مـردم را در مـورد حضـور
مجرمـان جنسـی مطلـع کننـد (دختـرش مـگان مـورد
تجـاوز جنسـی و قتل قـرار گرفـت) .او گفت کـه امضای
قانـون فقـط یک سـیلی دیگر بـه صورت قربانیان اسـت
.
یکـی دیگـر موضوعـات جنجالـی بحـث بر سـر یکـی از
انـواع رایـج اعـدام ،تزریـق کشـنده بـود .پـس از یـک
اعـدام غیرمعمـول در اوکالهاما در سـال  ،۲۰۱۴به محکوم
دارویـی بـه نـام «میـدازوالم » تزریـق شـد کـه منجـر به
درد و انقبـاض عضالنـی طوالنیمـدت و مـرگ همـراه با
رنـج و شـکنجه شـد .سـه زندانـی محکـوم به اعـدام از
ایالـت اوکالهامـا به خاطر چنین روشـی شـکایت کردند
و بـه دنبـال توقـف پروتـکل تزریـق کشـنده بودنـد؛ اما
در یـک تصمیـم دادگاه عالـی ،شـکایت آنهـا را مـردود
و از حـق اوکالهامـا بـرای اجـرای حکـم حمایـت شـد.
ایـن موضـوع چنـان جنجالـی شـد کـه حتـی شـرکت
دارویـی «مـک کسـون » سـازندهی این مـواد از مقامات
درخواسـت کـرد برای اجـرای حکم از این نـوع دارو برای
تزریـق اسـتفاده نکنند.
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مطالعات علمی دربارهی بازدارندگی
مجازات اعدام
بررسـیهای علمـی نتوانسـتهاند بهطور واضح مشـخص
کننـد ،ایالتهایـی کـه مجـازات اعـدام را اجـرا میکنند
نسـبت بـه ایالتهایـی کـه چنیـن قوانینـی ندارنـد،
نـرخ قتـل کمتـری دارنـد .برخـی از بررسـیها توسـط
گروههـای مختلـف از اقتصاددانان در مـورد اثر بازدارنده
مجـازات اعـدام نشـان میدهـد کـه رابطهی معنـاداری
بیـن مجـازات اعـدام و کاهـش قتـل وجـود دارد .بـرای
مثـال در تگـزاس ،جایـی که مجـازات بـرای جنایات قتل
بهسـرعت اجرا میشـود ،محققـان دریافتند که اسـتفاده
از مجـازات اعـدام از  ۳تـا  ۱۸قتـل جلوگیـری میکنـد .
در ادامـه برخـی از محققـان کـه سـابقهی مخالفـت بـا
اجـرای حکـم اعـدام را داشـتند ،ماننـد «جـان دوناهـو
سـوم» ،اسـتاد حقوق دانشـگاه ییل ،یافتههـای محققان
پیشـین را زیـر سـؤال بردند .آنهـا اعالم کردنـد از زمان
مجـازات اعـدام ،بـه دلیـل عـدم تناسـب تعـداد مـوارد
ی یک سـال،
اجـرای حکـم و محکومیـت در بـازهی زمان ِ
تغییـرات در میـزان قتـل ناشـی از عوامل دیگر اسـت .با
توجـه به تأخیـر در اجرای حکـم ،عوامل بسـیاری مانند،
نـژاد  -رنـگ پوسـت  -طبقـهی اجتماعی وجـود دارند که
در نتیجهگیـری نهایـی مداخلـه میکننـد .
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منطق هریک از طرفین برای موافقت
و مخالفت با اعدام
اگرچـه اکثریـت قابلتوجهـی از آمریکاییهـا از مجـازات
اعـدام حمایـت میکننـد ،امـا بازهـم ارزیابـی مجـددی
از قوانیـن ایالتـی وجـود دارد .نظرسـنجی «گالـوپ» در
سـال  ۲۰۰۵نشـان داد کـه  ۷۴درصـد از شـرکتکنندگان
در نظرسـنجی از مجـازات اعـدام بـرای مجرمیـن قاتـل
حمایـت کردند.

دولـت بـرای قتل یـک قاتـل محکـوم را آشـکار میکند.
بحثهایـی کـه در مـورد مجـازات اعـدام شـکل گرفتـه
اسـت تـا حـد زیـادی شـامل نگرانیهـای اخالقـی ،اثـر
بازدارنـده ،تعصـب نـژادی و طبقاتـی ،مقایسـه با سـایر
کشـورها و بـرآورد هزینـهی این مجـازات اسـت .در هر
یـک از ایـن حوزههـا ،اختالفنظرهـای زیـادی وجـود
دارد زیـرا طرفـداران مجـازات اعـدام ،بهویـژه اعضـای
خانـوادهی قربانیـان ،اعـدام مجـرم را بهعنـوان تنهـا راه
عادالنـه میبیننـد ،درحالیکـه مخالفـان مجـازات اعدام
آن را انتقامجویـی سـاده میپندارنـد .از نظـر آنهـا این
رویه ،شـبیه رویهی «چشـم در برابر چشـم» کتاب مقدس
بـوده کـه ارزش زندگـی را کاهـش میدهـد و درنهایـت
امـکان بازپـروری یـا رسـتگاری را بـه وجود نمـیآورد.

بررسـی و بازبینـی مجـازات اعـدام ،بیشـتر بـه دلیـل
کشـف شـیوههای جدیـد علمـی بـرای تشـخیص بهتر و
سـوگیری علیـه اقلیتهـا و عـوارض ناشـی از تزریقـات
کشـنده دربـارهی مجرمان بود .در نظرسـنجیهای بعدی
در سـال  ۲۰۱۵توسـط «گالـوپ» ،حمایـت شـهروندان از
مجـازات اعـدام بـه  ۶۱درصد کاهـش یافـت ،درحالیکه
مخالفـت بـا مجازات اعـدام  ۳۷درصـد بود .ایـن تغییر
در نتایج نظرسـنجی باالترین میزان در  ۴۳سـال گذشـته
بـود .بـر اسـاس نظرسـنجیهای متوالی انتخـاب «حکم
ابـد بدون آزادی مشـروط» بهجـای «مجازات اعـدام» در
بین شـهروندان آمریکایی ،مطلوبتر بود .در سـال ،۲۰۱۵
پنـج ایالـت اعدام را متوقـف کردنـد و  ۱۹ایالت مجازات
اعـدام را لغـو کردنـد .تنهـا شـش ایالت که اجـرای حکم
اعـدام محکومـان جرائم قتـل را حفظ کردهاند .نبراسـکا
مجـازات اعـدام را لغـو کرد امـا تصمیم نهایـی را در رأی
همهپرسـی مردمـی در سـال  ۲۰۱۶قـرارداد و درنهایـت
رأی دهنـدهگان اجـرای حکم اعـدام را ملغـی کردند .

طرفـداران مجـازات اعـدام ایـن رویه را حـذف یک قاتل
خشـن از میـان جامعـه و نوعـی عدالـت میداننـد کـه
در فرهنـگ متمـدن واقعـاً اخالقـی و مناسـب اسـت.
جامعـه بایـد بـا باالتریـن نـوع جـرم مقابلهبهمثـل کند
تـا سـنگینی جرم و انزجـاری که شـهروندان قانونمدار از
چنیـن اعمال شـنیع دارند را نشـان دهـد .در طرف دیگر
بحـث ایـن دیدگاه اسـت کـه مجـازات اعـدام جامعه را
تـا سـطح قاتـل تنـزل میدهـد و بـا درگیرشـدن در یک
اعـدام ،یـک زندگـی پایـان مییابـد .ایـن عملکـرد خود
یـک قتـل بـوده و دولـت یـک مأمور مرگ اسـت.

از بسـیاری جهـات ،موضـوع مجـازات اعـدام در یـک
دوراهـی قـرار دارد .مقامـات دولتـی در همـه سـطوح
بهشـدت پیگیـر این موضوع هسـتند که مجـازات اعدام
علیـه مجرمـان ،نهتنهـا خلاف قانـون اساسـی اسـت،
بلکـه ممکـن اسـت دارای نقـص جـدی باشـد .دالیلـی
کـه لـه و علیـه مجـازات اعـدام مطر حشـده ،پیچیدگـی
موضـوع و احساسـات شـدیدی کـه مرتبط با اسـتنکاف

هـر دو برهـان شایسـتگی اخالقـی دارنـد زیـرا یکـی از
اهمیـت عدالـت صحبـت میکند که جامعه آن را ناشـی
از انزجـار دربـارهی قتـل میدانـد ،درحالیکـه در طـرف
دیگـر بـر حـق مسـلم زندگـی و اهمیـت عدم مشـارکت
جامعـه در قتـل تأکیـد میکننـد  .اسـتدالل اخالقـی ،بـا
نگرانـی در مـورد اعدامهایـی کـه بهواسـطهی احـکام
نادرسـت اجراشـده ،اسـتدالل خـود را پیـش میبـرد.
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مخالفـان مجـازات اعـدام بـه دادههایـی اشـاره میکنند
کـه نشـان میدهـد از سـال  ۱۹۷۳تـا  ۱۲۳ ،۲۰۰۵قاتـل
محکومبـه اعـدام در  ۲۵ایالت در نتیجه شـواهد جدیدی
کـه بیگناهـی آنهـا را ثابـت میکنـد ،از مجـازات اعدام
تبرئه شـدند.
تنهـا در سـال  ۱۵۶ ،۲۰۱۵قاتل محکوم به اعـدام تبرئه و از
زنـدان آزاد شـدند .ایـن موضـوع تا حـد زیادی بـه دلیل
شـواهد جدیـد از طریـق تشـخیص «دی-ان-ای» بـود که
بـا قطعیـت ثابـت میکـرد خـون یا سـایر مایعـات بدن
از فـرد محکـوم بـا مقتـول متناسـب نیسـتند .همچنین
شـواهدی مبنـی بر آزاد شـدن افـراد از مجـازات اعدام با
حضـور شـهود جدیـد یا انصـراف دیگـران از شهادتشـان
وجـود داشـت .در نهایـت ،مـوارد متعـددی از هویـت
اشـتباه ،بهویـژه در مـواردی کـه مربوط بـه آمریکاییهای
آفریقاییتبار وجود داشـت .در این موارد شـاهدان (اغلب
سفیدپوسـت) ،تفاوتهای ظاهری مردان سیاهپوسـت را
تشـخیص ندادهانـد و پس از شـهادت در سـالهای بعد،
نادرسـت بـودن ادعای شـاهدان ثابت شـد .
تمـام بحثهـا دربـارهی اعـدام دربـارهی ایـن اسـت که
حتـی اعـدام اشـتباه بـرای قربانـی شـدن یـک بیگنـاه،
اقدامـی غیراخالقـی اسـت .در نظرسـنجی مؤسسـهی
«پییپـو» در سـال  ۲۰۱۵نشـان داد که از هـر  ۱۰آمریکایی
هفـت نفـر معتقدنـد کـه خطـر اعـدام یـک فـرد بیگناه
وجـود دارد و ایـن موضـوع عاملـی کلیـدی در کاهـش
حمایـت از مجـازات اعدام بـود .مخالفان مجـازات اعدام
امیدوارنـد ترکیبـی از نتایـج آزمایشهـای «دی-ان-ای»
افـرادی کـه از مجـازات اعـدام معـاف شـدهاند و افزایش
شـک و تردیـد در میـان آمریکاییهـا درباره امـکان خطا
در مجـازات اعـدام ،انگیزهای اخالقی بـرای پایان دادن به
مجـازات اعـدام در کشـور را افزایـش دهـد .
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جمع بندی

مخالفـت و یـا موافقت بـا اجرای حکم اعـدام ،دوگانهای
کـه سـالها بـدون جمعبنـدی و نتیجهگیـری جامعـه و
حاکمیـت را دچار سـردرگمی کرده اسـت .اسـتداللهای
هریـک از طرفیـن و نتایج تحقیقـات غیرقطعی ،موجب
شـده تـا تـوازن در صفبندیهـا تغییـر محسوسـی
نداشـته باشـد .از طرفـی تلاش برخـی از کمپینهـای
خواسـتار توقـف اجـرای حکـم اعـدام در دو دهـهی
ابتدایـی قـرن بیسـتم توانسـته نتایـج متفاوتـی را در
نظرسـنجیها ایجـاد کنـد .عالوهبرایـن ،عامـل مداخلـه
کنندهی «نژادپرسـتی» بهویژه در برخورد با سیاهپوسـتان
آمریکایـی رونـد توقـف اجـرای حکـم اعـدام را در برخی
از ایالتهـا کنـد کـرده اسـت .بـه نظر میرسـد بـا تمام
تالشهـای صـورت گرفته «تردیـد دربارهی اجـرای حکم
اعـدام» بهطورکلـی از صحنهی سیاسـی-اجتماعی کشـور
آمریـکا خارج نشـود.
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