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شکاف های آمریکا     

همچنلان کله تفسلیر متملم دوم قانلون اساسلی دربلاره ی ویژگلی ماللکان اسللحه چالش حلق مالکیت سلاح را در 
جامعله ی آمریلکا بله وجود آورد، تفسلیر متمم هشلتم برای نلوع مجازات »ظالمانه و غیرمرسلوم« یکلی از بزرگ ترین 
چالش هلای اجتماعلی برای مجازات اعدام در آمریکاسلت. برخاف حق مالکیت سلاح که دوقطبی سلنتی -سیاسلی 
در سلایر موضوعلات را دنبلال می کنلد، اختافلات درباره ی مجلازات اعدام مرزهلای دوقطبی های سلنتی را در جامعه 
و حاکمیلت مفلروض نمی دانلد. به نوعلی، اختاف نظلر دربلاره ی اجلرای حکلم اعلدام بیلن طرفلداران سلنتی هر دو 
حلزب وجلود دارد. بله ایلن اوصاف نبود پاسلخ قطعی دربلاره ی تأثیر اجرای حکلم اعدام در ممانعلت از جرم، چالش 

فرسایشلی در جامعله ی آمریکا ایجاد کرده اسلت.

مقدمه
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شکاف های آمریکا     

به وضلوح  آمریلکا  اساسلی  قانلون  هشلتم  متملم  در 
دربلاره ی »غیلر ظالمانله و مرسلوم« بلودن روش مجازات 
درواقلع  متملم هشلتم  اسلت.  شلده  تأکیلد  مجرملان 
واکنشلی بلود به قوانیلن وحشلیانه ی انگلیسلی ها علیه 
زندانیلان در کلونی هلای تحت امرشلان در آمریلکا. ولی 
پلس از شکسلت انگلسلتان و انقلاب آمریلکا، ایالت ها 
و  دار  طنلاب  بلا  اعلدام  ماننلد  بی رحمانله  مجلازات  از 
تیربلاران، ابایلی نداشلتند. بین سلال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۸، 
۳۸۵۹ نفلر در آمریلکا اعلدام شلدند؛ املا پلس از جنلگ 
جهانلی دوم، کاهلش محسوسلی در اعدام ها مشلاهده 
شلد. در دهله ۱۹۶۰، کاهلش قابل توجهلی در اعدام هلا 
مشلاهده شلد زیلرا قانون گلذاران ایالتی رویه هلای رایج 
را ممنلوع کردنلد، فرمانلداران مجازات »ابد بلدون آزادی 
مشلروط« را جایگزیلن کردنلد و دادگاه هلا بلرای توقلف 
اعلدام مداخلله کردنلد . یکلی از موضوعلات جنجاللی، 
ایلن  بلا  بلود.  »دی-ان-ای«  آزمایلش  مؤثلر  تشلخیص 
املکان بی گناهلی برخلی از مجرملان ثابت شلد و بدین 
اعلدام  ترتیلب تردید هلا دربلاره اجلرای قطعلی حکلم 

یافت. افزایلش 

به عنلوان  اعلدام  از  همچنلان  آمریکایی هلا  به هرحلال، 
مجلازات نهایلی حمایلت می کننلد. آن هلا ایلن نلوع از 
محکومیلت را بلرای کسلانی کله مرتکب جنایلات فجیع 
پلیلس،  افسلران  قتلل  و  قتل علام  به ویلژه  شلده اند، 
 » مونلگ  »لوئیلس   ۱۹۶۷ سلال  در  می داننلد.  مناسلب 
آخریلن فردی بود که )توسلط اتلاق گاز در ایالت کلرادو( 
۱۰ سلال قبل از شلروع تعلیق غیررسلمی اعلدام، مجازات 

. شد

از سلال ۱۹۷۷ تلا ۲۰۰۷، ۱۰۹۹ مجلرم در آمریلکا اعلدام 
شلدند. ایاللت تگلزاس بلا ۴۰۵ اعلدام تلا سلال ۲۰۰۷ 
پیشلتاز بود؛ املا در دو دهه ی آغازین قرن بیسلت ویک، 
اعدام هلا به میلزان قابل توجهلی کاهش یافت. در سلال 
۲۰۱۵، تنهلا ۲۸ زندانلی اعلدام شلدند که کمتریلن تعداد 
از سلال ۱۹۹۱ بلود و در تگلزاس، تنهلا دو مجلرم محکوم، 

مروری بر اجرای حکم اعدام در آمریکا

اعلدام شلدند کله نسلبت بله سلال ۲۰۱۴، ۱۱ نفلر کمتلر 
بلود. در سراسلر آمریلکا در سلال ۲۰۱۵، ۴۹ نفر بله اعدام 
محکوم شلدند که کمترین میزان در سلده ی اخیر اسلت.  
در سلال ۱۹۸۷ دادگاه عاللی پرونلده »ملک کلسلکی « را 
کله در آن موضلوع نلژاد و مجلازات اعلدام مطرح  شلده 
بود، بررسلی کلرد. در ایلن رأی، مخالفان مجلازات اعدام 
نشلان دادند کله سیاه پوسلتان بیشلتر از سفیدپوسلتان 
اعلدام شلدند، املا بنا بلر تصمیلم دادگاه تعصلب نژادی 
عامللی در اجلرای مجلازات اعلدام در پرونده هلای ایلن 

نبود. مجلرم 

از سلال ۱۹۷۸، هلر یلک از ۳۷ ایالتلی که مجلازات اعدام 
را مجلاز می داننلد، از »تزریلق کشلنده« به عنلوان ابلزاری 
بلرای اعلدام اسلتفاده کردند. مقاملات زندان در سراسلر 
کشلور بلا ایلن ادعاهلا مخالفلت کردنلد کله تزریق های 
کشلنده باعلث ایجلاد درد قبلل از وقلوع مرگ می شلود. 
آن هلا اظهلار می کننلد که به چاللش کشلیدن این روش 
به عنلوان نقلض ممنوعیت متمم هشلتم قانلون درباره ی 
»مجلازات ظالمانله و غیرعلادی« می توانلد آخرین تاش 
بلرای پایلان دادن بله مجلازات اعلدام در آمریکا باشلد . 
تعلیلق موقت تزریقات کشلنده توسلط مخالفان مجازات 
اعلدام به عنلوان یلک پیشلرفت در پایلان دادن بله ایلن 
عملل تلقلی می شلد، املا مقاملات دولتلی و طرفلداران 
مجلازات اعلدام، ایلن موضلوع را تنهلا یلک عقب گلرد 
موقلت می دانسلتند. در آوریلل ۲۰۰۸، دادگاه عاللی در 
یلک تصمیلم ۲-۷، پروتلکل سله داروی مورداسلتفاده در 

تزریلق کشلنده را تائیلد کرد .

افلراد مختلفلی در جناح های سیاسلی راجع بله مجازات 
پلاپ  آن هلا،  میلان  در  املا  کردنلد  اظهارنظلر  اعلدام 
فرانسلیس هنلگام سلخنرانی در کنگره ی آمریکا در سلال 
اعلدام شلد.  بله مجلازات  پایلان دادن  ۲۰۱۵ خواسلتار 
علیرغلم ایلن موضع پاپ، سله ایالت - کالیفرنیا، نبراسلکا 
و اوکاهاملا - همه پرسلی را در سلال ۲۰۱۶ اجرا کردند که 

نتیجله ی آن حمایلت از مجلازات اعلدام بلود .
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و  افلراد  آمریلکا،  در  اعلدام  مجلازات  بلا  مخالفلت  در 
سلازمان های مختلفلی اقلدام کردنلد اما در میلان آن ها 
به ویلژه سلیاهان  اقلیت هلا  سلازمان ها حاملی حقلوق 
آمریکایلی حضلور فعال تری داشلتند. عللت این موضوع 
در  سیاه پوسلتان  اعلدام  حکلم  اجلرای  متعلدد  ملوارد 
مقایسله با سفید پوسلتان بود. مخالفان مجلازات اعدام، 
ازجملله »مجملع دفلاع از حقلوق مدنلی رنگین پوسلتان 
« و »اتحادیله ی آزادی هلای مدنلی آمریلکا «، اسلتدالل 
کردنلد کله قوانین ایالتلی نه تنها ناقض اصاحیه هشلتم 
اسلت، بلکه مجلازات اعلدام علیله آفریقایی-آمریکایی ها 
اصاحیله  در  برابلری«  »ضمانلت  و  بلوده  مغرضانله 
آزادی هلای  »اتحادیله ی  می کنلد.  نقلض  را  چهاردهلم 
مدنلی آمریلکا« تلاش کلرد راهبلرد خطلای تشلخیص 
جلرم را برجسلته و آن را بله اعلدام افراد بی گنلاه مرتبط 
کنلد. آن هلا بلا ایلن شلعار کله بهتریلن شلیوه ی اجرای 
قوانیلن در آمریلکا »ممانعلت از وقلوع جلرم اسلت و نه 

محکومیلت بله اعلدام«، کمپیلن خلود را ادامله دادنلد.

کمپین های مخالف و موافق اجرای 
حکم اعدام
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دادگاه عاللی بلرای بررسلی چاللش متمم هشلتم، هر دو 
طلرف ایلن موضلوع را در نظلر گرفلت و در سلال ۱۹۷۲ 
در یلک پرونلده مهلم  بنلام »فورملن علیله جورجیلا «، 
اعلام کلرد کله قانون مجلازات اعلدام در ایاللت جورجیا 
بلا اصاحیله هشلتم در تناقلض اسلت. در ایلن پرونلده 
در جورجیلا »دادرسلی یلک مرحلله ای )دادگاه واحلد(« 
نامیلده می شلد کله در آن هیئت منصفله نه تنهلا فلرد 
در  بلکله  می دانسلتند،  بی گنلاه  یلا  مجلرم  را  متهلم 
صلورت مجلرم بلودن، هیئت منصفله در ملورد نحلوه ی 
مجلازات نیلز تصمیلم می گرفلت. در جریان ایلن پرونده  
در چندیلن ملورد قاضی هلا اعلام کردنلد کله نمی توانند 
در ملورد مجلازات اعلدام بله توافق برسلند. ازنظلر آن ها 
قانلون جورجیلا در تعریلف جرائلم مرتبلط بلا مجلازات 
اعلدام مبهلم بلود و رویله ی »محاکمله واحلد« در ملورد 
پس ازایلن   . بلود  متزللزل«  »حکملی  اعلدام  مجلازات 
جرائلم  ملورد  در  به صراحلت  ایاللت   ۳۷ در  رویلداد، 
مسلتحق مجلازات اعدام و سیسلتم مجلازات دوگانه که 
در آن از هیئت منصفله خواسلته می شلد در ملورد گنلاه 
و بی گناهلی در یلک محاکمله تصمیلم بگیرنلد و سلپس 
در دادگاه دوم تعییلن کننلد کله آیا اعدام واقعًا مناسلب 

خواهلد بلود را تصویلب کردنلد.

در سلال ۱۹۷۶ در پرونلده ی »گرگ« علیله جورجیا، دادگاه 
عاللی قانون جدیلد جورجیا و قوانینی را کله از رویه های 
مشلابه پیلروی می کردنلد، تأییلد کلرد و بدیلن ترتیلب 
رویله ی اعلدام در آمریلکا مجلددًا اجلرا شلد. »مریلیلن 
جلان  توسلط   ۱۹۸۹ سلال  در  شلوهرش  کله  فاکلس« 

پرونده های جنجالی

مارتینلی بله قتل رسلید، اظهار داشلت: »هرگلز فراموش 
نمی کنلم کله چگونله توسلط یلک ایاللت و فرمانلداری 
کله قلرار بلود از بی گناهلان محافظلت کنلد و قوانیلن را 
اجلرا کنلد، ملورد آزار و اذیت قلرار گرفتلم.« در پرونده ی 
دیگلری، »ریچلارد کانلکا« کله پرونلده اش در تصویلب 
قانلون »ملگان« مؤثلر بلود، ایلن قانلون سلازمان های 
مجلری را مللزم می کلرد تلا ملردم را در ملورد حضلور 
مجرملان جنسلی مطللع کننلد )دختلرش ملگان ملورد 
تجلاوز جنسلی و قتل قلرار گرفلت(. او گفت کله امضای 
قانلون فقلط یک سلیلی دیگر بله صورت قربانیان اسلت 

.

یکلی دیگلر موضوعلات جنجاللی بحلث بر سلر یکلی از 
انلواع رایلج اعلدام، تزریلق کشلنده بلود. پلس از یلک 
اعلدام غیرمعملول در اوکاهاما در سلال ۲۰۱۴، به محکوم 
دارویلی بله نلام »میلدازوالم « تزریلق شلد کله منجلر به 
درد و انقبلاض عضانلی طوالنی ملدت و ملرگ هملراه با 
رنلج و شلکنجه شلد. سله زندانلی محکلوم به اعلدام از 
ایاللت اوکاهاملا به خاطر چنین روشلی شلکایت کردند 
و بله دنبلال توقلف پروتلکل تزریلق کشلنده بودنلد؛ اما 
در یلک تصمیلم دادگاه عاللی، شلکایت آن هلا را ملردود 
و از حلق اوکاهاملا بلرای اجلرای حکلم حمایلت شلد. 
ایلن موضلوع چنلان جنجاللی شلد کله حتلی شلرکت 
دارویلی »ملک کسلون « سلازنده ی این ملواد از مقامات 
درخواسلت کلرد برای اجلرای حکم از این نلوع دارو برای 

تزریلق اسلتفاده نکنند.
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بررسلی های علملی نتوانسلته اند به طور واضح مشلخص 
کننلد، ایالت هایلی کله مجلازات اعلدام را اجلرا می کنند 
ندارنلد،  قوانینلی  چنیلن  کله  ایالت هایلی  بله  نسلبت 
نلرخ قتلل کمتلری دارنلد. برخلی از بررسلی ها توسلط 
گروه هلای مختللف از اقتصاددانان در ملورد اثر بازدارنده 
مجلازات اعلدام نشلان می دهلد کله رابطه ی معنلاداری 
بیلن مجلازات اعلدام و کاهلش قتلل وجلود دارد. بلرای 
مثلال در تگلزاس، جایلی که مجلازات بلرای جنایات قتل 
به سلرعت اجرا می شلود، محققلان دریافتند که اسلتفاده 

از مجلازات اعلدام از ۳ تلا ۱۸ قتلل جلوگیلری می کنلد .

در ادامله برخلی از محققلان کله سلابقه ی مخالفلت بلا 
اجلرای حکلم اعلدام را داشلتند، ماننلد »جلان دوناهلو 
سلوم«، اسلتاد حقوق دانشلگاه ییل، یافته هلای محققان 
پیشلین را زیلر سلؤال بردند. آن هلا اعام کردنلد از زمان 
مجلازات اعلدام، بله دلیلل علدم تناسلب تعلداد ملوارد 
اجلرای حکلم و محکومیلت در بلازه ی زمانی ِ یک سلال، 
تغییلرات در میلزان قتلل ناشلی از عوامل دیگر اسلت. با 
توجله به تأخیلر در اجرای حکلم، عوامل بسلیاری مانند، 
نلژاد - رنلگ پوسلت - طبقله ی اجتماعی وجلود دارند که 

در نتیجه گیلری نهایلی مداخلله می کننلد .

مطالعات علمی درباره ی بازدارندگی 
مجازات اعدام
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اگرچله اکثریلت قابل توجهلی از آمریکایی هلا از مجلازات 
اعلدام حمایلت می کننلد، املا بازهلم ارزیابلی مجلددی 
از قوانیلن ایالتلی وجلود دارد. نظرسلنجی »گاللوپ« در 
سلال ۲۰۰۵ نشلان داد کله ۷۴ درصلد از شلرکت کنندگان 
در نظرسلنجی از مجلازات اعلدام بلرای مجرمیلن قاتلل 

کردند. حمایلت 

 بررسلی و بازبینلی مجلازات اعلدام، بیشلتر بله دلیلل 
کشلف شلیوه های جدیلد علملی بلرای تشلخیص بهتر و 
سلوگیری علیله اقلیت هلا و علوارض ناشلی از تزریقلات 
کشلنده دربلاره ی مجرمان بود. در نظرسلنجی های بعدی 
در سلال ۲۰۱۵ توسلط »گاللوپ«، حمایلت شلهروندان از 
مجلازات اعلدام بله ۶۱ درصد کاهلش یافلت، درحالی که 
مخالفلت بلا مجازات اعلدام ۳۷ درصلد بود. ایلن تغییر 
در نتایج نظرسلنجی باالترین میزان در ۴۳ سلال گذشلته 
بلود. بلر اسلاس نظرسلنجی های متوالی انتخلاب »حکم 
ابلد بدون آزادی مشلروط« به جلای »مجازات اعلدام« در 
بین شلهروندان آمریکایی، مطلوب تر بود. در سلال ۲۰۱۵، 
پنلج ایاللت اعدام را متوقلف کردنلد و ۱۹ ایالت مجازات 
اعلدام را لغلو کردنلد. تنهلا شلش ایالت که اجلرای حکم 
اعلدام محکوملان جرائم قتلل را حفظ کرده اند. نبراسلکا 
مجلازات اعلدام را لغلو کرد املا تصمیم نهایلی را در رأی 
همه پرسلی مردملی در سلال ۲۰۱۶ قلرارداد و درنهایلت 

رأی دهنلده گان اجلرای حکم اعلدام را ملغلی کردند .

از بسلیاری جهلات، موضلوع مجلازات اعلدام در یلک 
دوراهلی قلرار دارد. مقاملات دولتلی در همله سلطوح 
به شلدت پیگیلر این موضوع هسلتند که مجلازات اعدام 
علیله مجرملان، نه تنهلا خلاف قانلون اساسلی اسلت، 
بلکله ممکلن اسلت دارای نقلص جلدی باشلد. دالیللی 
کله لله و علیله مجلازات اعلدام مطرح شلده، پیچیدگلی 
موضلوع و احساسلات شلدیدی کله مرتبط با اسلتنکاف 

منطق هریک از طرفین برای موافقت 
و مخالفت با اعدام

دوللت بلرای قتل یلک قاتلل محکلوم را آشلکار می کند. 
بحث هایلی کله در ملورد مجلازات اعلدام شلکل گرفتله 
اسلت تلا حلد زیلادی شلامل نگرانی هلای اخاقلی، اثلر 
بازدارنلده، تعصلب نلژادی و طبقاتلی، مقایسله با سلایر 
کشلورها و بلرآورد هزینله ی این مجلازات اسلت. در هر 
یلک از ایلن حوزه هلا، اختاف نظرهلای زیلادی وجلود 
دارد زیلرا طرفلداران مجلازات اعلدام، به ویلژه اعضلای 
خانلواده ی قربانیلان، اعلدام مجلرم را به عنلوان تنهلا راه 
عادالنله می بیننلد، درحالی کله مخالفلان مجلازات اعدام 
آن را انتقام جویلی سلاده می پندارنلد. از نظلر آن هلا این 
رویه، شلبیه رویه ی »چشلم در برابر چشلم« کتاب مقدس 
بلوده کله ارزش زندگلی را کاهلش می دهلد و درنهایلت 

املکان بازپلروری یلا رسلتگاری را بله وجود نملی آورد.

طرفلداران مجلازات اعلدام ایلن رویه را حلذف یک قاتل 
خشلن از میلان جامعله و نوعلی عداللت می داننلد کله 
در فرهنلگ متملدن واقعلًا اخاقلی و مناسلب اسلت. 
جامعله بایلد بلا باالتریلن نلوع جلرم مقابله به مثلل کند 
تلا سلنگینی جرم و انزجلاری که شلهروندان قانون مدار از 
چنیلن اعمال شلنیع دارند را نشلان دهلد. در طرف دیگر 
بحلث ایلن دیدگاه اسلت کله مجلازات اعلدام جامعه را 
تلا سلطح قاتلل تنلزل می دهلد و بلا درگیرشلدن در یک 
اعلدام، یلک زندگلی پایلان می یابلد. ایلن عملکلرد خود 

یلک قتلل بلوده و دوللت یلک مأمور مرگ اسلت.

هلر دو برهلان شایسلتگی اخاقلی دارنلد زیلرا یکلی از 
اهمیلت عداللت صحبلت می کند که جامعه آن را ناشلی 
از انزجلار دربلاره ی قتلل می دانلد، درحالی کله در طلرف 
دیگلر بلر حلق مسللم زندگلی و اهمیلت عدم مشلارکت 
جامعله در قتلل تأکیلد می کننلد . اسلتدالل اخاقلی، بلا 
به واسلطه ی احلکام  اعدام هایلی کله  نگرانلی در ملورد 
را پیلش می بلرد.  نادرسلت اجراشلده، اسلتدالل خلود 
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مخالفلان مجلازات اعلدام بله داده هایلی اشلاره می کنند 
کله نشلان می دهلد از سلال ۱۹۷۳ تلا ۲۰۰۵، ۱۲۳ قاتلل 
محکوم بله اعلدام در ۲۵ ایالت در نتیجه شلواهد جدیدی 
کله بی گناهلی آن هلا را ثابلت می کنلد، از مجلازات اعدام 

تبرئه شلدند.

تنهلا در سلال ۲۰۱۵، ۱۵۶ قاتل محکوم به اعلدام تبرئه و از 
زنلدان آزاد شلدند. ایلن موضلوع تا حلد زیادی بله دلیل 
شلواهد جدیلد از طریلق تشلخیص »دی- ان- ای« بلود که 
بلا قطعیلت ثابلت می کلرد خلون یا سلایر مایعلات بدن 
از فلرد محکلوم بلا مقتلول متناسلب نیسلتند. همچنین 
شلواهدی مبنلی بر آزاد شلدن افلراد از مجلازات اعدام با 
حضلور شلهود جدیلد یا انصلراف دیگلران از شهادتشلان 
وجلود داشلت. در نهایلت، ملوارد متعلددی از هویلت 
اشلتباه، به ویلژه در ملواردی کله مربوط بله آمریکایی های 
آفریقایی تبار وجود داشلت. در این موارد شلاهدان )اغلب 
سفیدپوسلت(، تفاوت های ظاهری مردان سیاه پوسلت را 
تشلخیص نداده انلد و پس از شلهادت در سلال های بعد، 

نادرسلت بلودن ادعای شلاهدان ثابت شلد .

تملام بحث هلا دربلاره ی اعلدام دربلاره ی ایلن اسلت که 
حتلی اعلدام اشلتباه بلرای قربانلی شلدن یلک بی گنلاه، 
مؤسسله ی  نظرسلنجی  در  اسلت.  غیراخاقلی  اقداملی 
»پی یپلو« در سلال ۲۰۱۵ نشلان داد که از هلر ۱۰ آمریکایی 
هفلت نفلر معتقدنلد کله خطلر اعلدام یلک فلرد بی گناه 
وجلود دارد و ایلن موضلوع عامللی کلیلدی در کاهلش 
حمایلت از مجلازات اعدام بلود. مخالفان مجلازات اعدام 
امیدوارنلد ترکیبلی از نتایلج آزمایش هلای »دی- ان- ای« 
افلرادی کله از مجلازات اعلدام معلاف شلده اند و افزایش 
شلک و تردیلد در میلان آمریکایی هلا درباره املکان خطا 
در مجلازات اعلدام، انگیزه ای اخاقی بلرای پایان دادن به 

مجلازات اعلدام در کشلور را افزایلش دهلد .
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مخالفلت و یلا موافقت بلا اجرای حکم اعلدام، دوگانه ای 
کله سلال ها بلدون جمع بنلدی و نتیجه گیلری جامعله و 
حاکمیلت را دچار سلردرگمی کرده اسلت. اسلتدالل های 
هریلک از طرفیلن و نتایج تحقیقلات غیرقطعی، موجب 
محسوسلی  تغییلر  صف بندی هلا  در  تلوازن  تلا  شلده 
نداشلته باشلد. از طرفلی تلاش برخلی از کمپین هلای 
دهله ی  دو  در  اعلدام  حکلم  اجلرای  توقلف  خواسلتار 
ابتدایلی قلرن بیسلتم توانسلته نتایلج متفاوتلی را در 
نظرسلنجی ها ایجلاد کنلد. عاوه برایلن، عاملل مداخلله 
کننده ی »نژادپرسلتی« به ویژه در برخورد با سیاه پوسلتان 
آمریکایلی رونلد توقلف اجلرای حکلم اعلدام را در برخی 
از ایالت هلا کنلد کلرده اسلت. بله نظر می رسلد بلا تمام 
تاش هلای صلورت گرفته »تردیلد درباره ی اجلرای حکم 
اعلدام« به طورکللی از صحنه ی سیاسلی-اجتماعی کشلور 

آمریلکا خارج نشلود.
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