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اعــدام ،مجازاتــی اســت که هر چنــد حیــات را از محکوم
ســلب کرده و به زندگی وی خاتمه میدهد اما از دیرباز مورد
توگــوی متخصصان علــم حقوق
توجه بشــر و بحــث وگف 
و قانونگــذاران بــوده اســت .صرفنظــر از مردم عــادی که به
جنبههای انســانی مجــازات اعدام با نظــر موافق یا مخالف
مینگرند،متخصصانغالباًالهامگرفتهازنظامهاومکاتبی
که به آنها معتقدند ،ســعی در ارائه دلیل له یا علیه این کیفر
دارنــد .هنــر دکترین حقوقــی هم درهمین جاســت که نیت
قانونگــذار و عالمان حقوق را تفســیر و به منظور بهرهمندی
عمــوم آماده کنند .طرفداران مجازات اعدام که نباید آنها را
بهصرفموافقتبااینمجازاتسختدلوتهیازعواطف
انسانی دانســت (زیرا بسیاری از فالســفه رقیق القلب ،دین
باورانمعتقدبهعدالتومتخصصاندانشحقوقوعلوم
انســانی با آن موافقند) اعتقاد به مشــروعیت کیفــر اعدام و
انسانی و عادالنه بودن آن دارند .به عقیده این گروه مجازات
اعدام ،هم عادالنه و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه
اســت و میتوانــد ســدی محکم در قبــال تجــاوزات دیگران
باشــد آنهــا را از ارتکاب جرم یــا تکرار آن (باتوجــه به ترس از
آن)دورسازد.درمقابلمخالفانمجازاتاعدام،بهعادالنه
و مفیــد بودن ایــن کیفر اعتقادی ندارند و بــه این موضوع که
مجازات اعدام میتواند از جرایم و تکرار آن پیشــگیری کند،
معتقد نیســتند و میگوینــد :علی رغم کثرت ایــن مجازات
همیشــه بــا مجرمانی مواجه هســتیم کــه جرایم مســتحق
مجــازات اعــدام را بیمحابا و بدون تــرس از این کیفر انجام
میدهنــد .حــال این ســؤال مطرح اســت که آیا مبنا و منشــأ
دیدگاههــایموافقــان ومخالفــان درموردمجــازات اعدام،
درکشورها و جوامع مختلف یکی است؟ جواب منفی است.
چــرا که واکنــش جوامــع مختلــف در برابر جرایم مســتحق
اعــدام در نظامهــای حقوقی متفاوت اســت و این امــر را در
بسیاری از جوامع وکشورها مبانی دینی حقوقی و سیاسی آن
کشــورها و فلسفه مجازات و به تناسب ،سیاستهای کیفری
آن جامعــه تعییــن میکنــد .در بســیاری از جوامع ،فلســفه

مجازات در برگیرنده مصلحت جامعه و در بســیاری دیگر،
مصلحت فرد اســت اما غالباًدر جوامع اسالمی بویژه کشور
جمهوری اســامی ایران ،فلســفه مجازات هــم به مصالح
و انتظــارات جامعــه نظــر دارد ،هم خواســتهها و توقعات و
حقــوق افراد را مــد نظر دارد .از ســوی دیگر مجــازات دارای
ویژگیهایی اســت که عبــارت از ایجاد ترس در مجــرم ،آزار
وی ،تحقیــر متهــم و در نهایــت جبــران ضرر توســط مجرم
بــا هــدف بازدارندگی از تکــرار و تعدد جــرم در قبال جامعه
و فــرد اســت .حــال باید دید کــه مجــازات اعدام ،کــه در نوع
خــود شــدیدترین مجازات بــرای مقابله با شــدیدترین نوع
جرایم در قوانین پیشبینی شــده اســت حایز کــدام ویژگی
اســت؟ بویــژه مجــازات اعــدام پیشبینــی شــده در قانــون
مبــارزه باقاچاق مواد مخدر چه هدفی را دنبال میکند و چه
ویژگیهایــی دارد؟ آیا از پیشبینی چنین مجازاتی ،جامعه
ســود میبرد؟ یا افــراد؟ آثار ترهیبی و ترذیلی(ترســانندگی
وخوارکنندگی)داردیاجبرانخسارت؟
مجــازات اعــدام در قوانیــن جمهــوری اســامی ایران:
درنظــام حقوقــی اســام و ایــران کــه اغلــب مجازاتهــا
یــا ازنــوع قطعــی شــرعی هســتند یــا از شــرع مقــدس
الهــام گرفتهانــد بویــژه مجازاتهــای اعــدام ،شــامل
سردســتگی گــروه مجرمانــه ســازمان یافتــه( ،موضــوع
مــاده۱۳۰قانــون مجازات اســامی) حدود (موضــوع مواد
قانــون
۲۸۷٬۲۸۶٬۲۸۲٬۲۷۸٬۲۶۲٬۲۳۶٬۲۳۴٬۲۲۴
مجازات اســامی) قصــاص (موضــوع مــواد ۲۸۹و ۲۹۰به
بعــد قانون مجــازات اســامی) تعزیــرات (موضــوع ماده
 ۵۱۳همــان قانــون) مــاده ۲قانــون اخــال گــران درنظــام
اقتصــادی کشــور و مــواد  ۲ ،۴ ،۵ ،۶ ،۸ ،۹ ،۱۱ ،۱۸ ،۴۵قانــون
مبــارزه با موادمخدر ازجمله واکنشهای خشــن و ســخت
و بیرحم پیشبینی شــده جامعه در برابر جرایم اســت .از
مالحظــه و دقت در مواد قانونی فوقالذکر وشــأن تصویب
آنها بــه این نتیجه میرســیم کــه برخــی از واکنشها جنبه
عمومی (حقاللهی) داشته و برخی دیگر جنبه خصوصی
(حق الناســی) دارد .به عبارت دیگر بهمنظور حفظ حقوق
عمومــی جامعــه و کلیــت آن و نیــز حفظ حقــوق تک تک
افراد تصویب شده و به اجرا درمیآیند که درصورت نادیده
انگاشــتن قوانیــن و مجازاتها حقــوق فــردی و اجتماعی
تضییع میشــوند .امــا در وضعیت کنونی به نظر میرســد
عــده کمی که منفعــت شــخصی خــود را برمنافع جمعی
ترجیحدادهوبابهخطرانداختن
زندگی دیگر شهروندان بهدنبال
کســب درآمدهــای سرشــار از
طریق قاچاق موادمخدر هستند
ولیکــن واکنشهــای جامعــه
و قانونگــذار در تضــاد بــا منافــع
خود میبینند داعیــه دار حقوق
بشــر خواهنــد بــود .درحالــی که
کمتــر کســی بــه حقوق از دســت
رفتــه میلیونها نفر کــه آلوده به
مواد مخدر شــده و زندگی خود را
ازدســت دادهاند میاندیشد .آیا میلیونها نفر که ساالنه در
اقصــی نقاط دنیا بر اثر آلودگی به اعتیاد زندگی و لذتهای
پایــدار آن را از دســت میدهنــد و بیخانمــان میشــوند از
حقوق بشر برخوردار نیستند؟! به اعتقاد بسیاری از فعاالن
حقوق بشــر ،مجازات اعــدام ناقض حق حیات اســت و در
این راســتا از کشورها خواسته اســت تا مجازات اعدام را لغو
کنند ولی به نظر میرسد سازمان ملل قربانیان مواد مخدر
را کــه درنقــاط مختلف دنیــا بتدریج حق حیات را ازدســت
میدهندفراموشمیکند.
درحالــی کــه روح قوانین و مجازاتها در نظام اســامی
بــا حقوق بشــر هیــچ تضــاد و تناقضــی نداشــته و برعکس
بــرای تضمین حقوق بشــر وضــع شــدهاند .مالحظه یکی
دو نمونــه از نشــانههای قرآن کریم برای وضــوح موضوع و
تبییــن آن کفایــت میکند .خداونــد متعال در قــرآن کریم
و در آیــه شــریفه ۱۷۸ســوره مبارکــه بقــره میفرمایــد «ای
کســانی که ایمان آوردهاید برشــما درباره کشــته شدگان به
عمد ،قصاص مقرر شــده ...پس هرکس کــه مورد عفو قرار
گرفت پیــروی از معروف و نیکی و احســان به پرداخت دیه
بــر وی الزم اســت» .این امــر برای حفظ حقوق اشــخاص و
اینکه گذشت را به خود صاحبان حق واگذار کرده و نیز برای
حفظ حقوق بشــر اســت اما نادیده انگاشــتن احــکام الهی
فاقد جواز علمی و منطقی اســت .همچنین در آیه شــریفه

 ۳۸ســوره مبارکه مائده میفرماید «دســت مــرد و زن دزد
را قطــع کنید» که بالفاصلــه در آیه بعدی آمده اســت «اگر
توبه کرد و اصالحی در وی دیده شــد و جبران کرد خدا از وی
میگذرد» طنین این آیات و نشانه محکم و دالیل متقن در
قوانینموضوعه،بویژهدرقانونمجازاتاسالمیمنعکس
اســت .روشن است اعدام موضوع قصاص به منظور حفظ
حقوق اشــخاص است و گذشــت از آن نیز به صاحبان حق
واگــذار شــده و مصلحت افــراد مدنظر اســت .امــا در مورد
ســرقت ،هم مصلحــت افراد در نظر اســت ،هم مصلحت
جامعــه بنابرایــن در اولــی بــه منظــور حفــظ حقوق بشــر،
گذشت پیشبینی شــده و در دومی که سرقت باشد توبه که
به مجرم فرصت داده شده تا جبران کرده و توبه کند در غیر
این صورت بار چهارم کشــته یا اعدام میشــود .در مجازات
اعدام موضوع قاچاق موادمخدر در ایران شرایط به همین
گونه اســت .به متهم و مجرم مهلت داده شده است تا از راه
و مســیر غلطی کــه رفته برگــردد ،چنانچه فرمانبــردار نبود
و تکرارکــرد بــرای بار چهــارم اعدام اســت .درنتیجه حذف
اینگونه مجازاتها در واقع حذف حدود الهی است.
اعدامدرقوانینسایرکشورها
الزم نیست برای ارزیابی قوانین حقوقی و سیاستهای
کیفــری برخــی کشــورها بــه آنجــا ســفرکرده یــا ســری بــه
دانشــکدههای حقوقی آنهــا بزنید .اگر اندکــی وبگردی بلد
باشــید و در شــبکههای مجــازی چرخــی بزنیــد بســیاری از
اطالعات مربوط به نظامهای حقوقی را به دســت خواهید
آورد .اغلــب دربســیاری ازکشــورها بویــژه در ممالکــی کــه
پیرو حقــوق «کامن الو» هســتند برخــی رفتارهای مخالف
نظــام اجتماعــی جرم انگاری نشــدهاند یا تحت شــرایطی
جرم انگاری میشــوند .و این امرتفاوت اساســی نظامهای
حقوقــی را بیــان میکنــد .همیــن امــر نگــرش نظامهــای
حقوقــی در زمینــه پیشــگیری و پیشبینــی مجازاتهــا را
هــم متفاوت مینمایاند .لذا بهطور مشــخص کشــورهایی
کــه در زمینــه جــرم انــگاری برخــی رفتارهای خــاف نظم
اجتماعی مسامحه میکنند نسبت بهسایرین انتقاد دارند
و برعکس .در مورد اعدام هم همینگونه است .برابر اعالم
برخی سایتهای رسمی وابســته به کمیسیون حقوق بشر
ســازمانملل در همین چندســال اخیر مجــازات اعدام در
بســیاری از کشــورهای مســلمان و غیرمســلمان اجرا شده
اســت که آمار آنها در دسترس اســت .نکته مهم اینجاست
کهتماممجازاتهایبهکاررفتهدرخصوصجرایمسخت
و بسیارســنگین اســت و ایــن وجه مشــترک همه کشــورها و
نظامهــای حقوقــی اســت .تنهــا تفــاوت در شــیوه اجــرای
آنهاســت( .براســاس گزارش ســازمان عفو بینالملل در
سال ۲۰۱۶بیش از 23کشور مجازات اعدام را اجرا کردهاند)
پس از همین جا معلوم میشود در بسیاری از کشورها نهاد
قانونگذاری بــرای صیانت از حقوق عامه مــردم یا حداقل
حقــوق دولت خویــش چارهای جــز اجرای قواعــد ندارند و
این امر برگرفته از دیدگاهها و سیاستهای جنایی آن کشور
محسوب میشــود .هر چند خود این کشــورها در خصوص
مجازات اعدام خود را مدافع حقوق بشــر قلمداد میکنند
کــه این تعارض و تفاوت به تعریف خاص ســردمداران آن
کشورهادرخصوصحقوقبشربرمیگردد.
امــا نتیجهای که میتوان گرفت این اســت کــه اعدام در
بیشتر کشــورها از جمله ایران برای مقابله باجرایم سنگین
و ســخت مخالف نظام اجتماعی و ....اجرا میشــود و هیچ
گریــزی از آن نیســت مگــر اینکــه رفتارهای مخالــف نظام
اجتماعــی مســتحق مجازاتهای ســنگین بویژه اعــدام از
رفتارهــای مجرمانــه حــذف شــوند .همچنین وجه تشــابه
اینگونــه مجــازات درتمامی نظامها این اســت کــه متوجه
جرایم بسیارســنگین هســتند .دیگــر اینکه وجــه تفاوت آن
درکشــور ما با سایر کشــورها در این اســت که در ایران جرایم
مستحق اعدام را که متوجه اشخاص حقیقی است در اجرا
و در مکافات گرفتن به خود اشــخاص حقیقی واگذار شــده
ولی در مورد اشخاص حقوقی ضمانت اجرای آن با دولت
به مفهوم عام اســت که در اغلب موارد حاکمیت بهعنوان
حافــظ منافــع عمــوم وجامعــه ،برخــاف ســایر کشــورها
مهلت بازگشــت از جرم و گنــاه را به مرتکب اعطا کرده مگر
در صــورت تکرار کــه باید اجرا شــود .بنابراین هرکشــوری با
توجــه به نگرشهــای دینی ،مذهبــی ،ســاختار اجتماعی،
سیاستهای حقوقی و قضایی و به منظور مقابله با هرنوع
ناهنجاری و بینظمیهای جامعه و حفظ حقوق عمومی
تدبیرهاییرابهکاربندد.

