
  
  
  
  

 بررسي تأثير افكار عمومي بر ابقاي مجازات اعدام در غرب

  
  آبادمحسن مرادي حسن

  شناسي دانشگاه قمدانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم
  محمودي جانكيفيروز دكتر 

  دانشگاه تهران جرم شناسياستاديار حقوق جزا و 
  
  

گري افكار عمومي پيرامون كيفر اعدام در غرب، در دو زمينة ابقا و الغاي ايـن مجـازات قابـل بررسـي و     كنش
توصيفي بـه بررسـي    - گيري از روش تحليلياي و با بهرهمقالة پيش رو با استفاده از منابع كتابخانه. تأمل است

انـد چـه تـأثيري    اين بعد مسأله پرداخته است كه افكار عمومي در كشورهاي غربي كه اعـدام را حفـظ كـرده   
دهد ظاهراً افكار عمومي در اين گونه كشورها كه اياالت متحـده و بـالروس   نتايج نشان مي. برجاي نهاده است

كه بـا  توجه به اين  اما با. اعدام، دوام اين كيفر را رقم زند هاي بارز آنها هستند توانسته است با حمايت ازنمونه
زيـر  وجود حمايت مردم از اعدام در ديگر كشورهاي اروپايي، اين كيفر در آن كشورها ابقا نشده است، اين امر 

و بـه واقـع بسـترهاي سياسـي     . يا احياي اعدام را به اعتبار افكار عمومي دانسـت  توان ابقارود و نميسوال مي
است افكار عمـومي بيشـتر مـورد توجـه     تعريفي كه از دموكراسي در كشورهاي ابقاگر وجود داشته باعث شده

اندركاران نظام عدالت كيفري قرار گيرد؛ موضوعي كه خود دو نوع تأثير را برجـاي نهـاده   گذاران و دستقانون
ت عمومي از اين كيفر، بـه ابقـاي اعـدام    از يك سو با اعتبار بخشيدن به افكار عمومي و با توجه به حماي: است

گرايانـه،  است و از سوي ديگر با طرح بيشتر موضوع اعدام براي عموم و تزريـق باورهـاي سـركوب   كمك كرده
چه كه باعث بقاي به واقع آن. است تر ابقاي اعدام را رقم زدهافزايش حمايت از اعدام و در نتيجه احتمال افزون

گرايانـه نظـام عـدالت كيفـري و     است نه حمايت عمومي از اعدام، بلكه ساختار عوامهاعدام در اين كشورها شد
و از  گفتمان سياسي حاكم بر اين كشورهاست كه از يك سو باعث تشديد باور به اعدام در ميـان مـردم شـده   

  .است هاي عمومي در زمينه ابقاي اعدام بها دادهسوي ديگر به اين نگرش
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  :مقدمه. 1
كيفر اعدام عرصه تعارض ارزش آسايش و امنيـت جامعـه يـا حكومـت از يـك سـو  و ارزش       

بحث و جدل جدي به خصـوص  . حيات يك انسان مجرم و يا ناكرده جرم از سوي ديگر است
. كه سزار بكاريا موضع خود را در ارتباط با اعدام مطرح كـرد از زماني پيرامون اعدام آغاز شد 

  آورنـد كـه اهـم آنهـا را     طرفداران كيفر اعدام داليل متعددي را براي تقويت موضعشـان مـي  
  :گونه برشمردتوان اينطور كلي ميبه

بـه  . دانندموافقان اعدام، اين كيفر را وسيله اجراي عدالت و بازگشتن وضعيت طبيعي مي
اعدام پاسخ گناهي است كه مجرم در حق ديگري كرده و حيات را از وي سـلب نمـوده    واقع
شود اجراي اعدام باعث ايجـاد رعـب و هـراس در مجـرمين و سـاير      به عالوه گفته مي. است

ترين و پركاربردترين داليلـي  اين ادعا يكي از مهم. شودمي) پيشگيري عام از بزهكاري(مردم 
شود كه در طـول  گاه به اين موضوع اشاره مي. كنندبه آن استناد مياست كه موافقان اعدام 

ها در سطح ملي حدوداً تعداد قتل 1976تا  1967از سال  دوره تعليق اعدام در اياالت متحده
و بـه واقـع عـدم     )West’s Encycelopedia of American law, 2005: 2-241(دو برابر شد 

گاه نيز از منظـر يـك رويكـرد اقتصـادي و نـه      . ود آورداجراي اعدام چنين پيامدي را به وج
باشد زيرا در بر نميشود كه اعدام در قياس با حبس هزينهفلسفي يا جامعه شناختي ادعا مي

هـايش  و از ايـن جهـت هزينـه   . 1يابدزماني خاص شروع شده و بالفاصله خاتمه مي ةيك بره
 .باشدكمتر از مجازات حبس مي

گر قاتل را به چند سال حبس محكوم كنيم بـه معنـاي قبـول ايـن     بعضي نيز معتقدند ا
كشم و به استناد اصـول مـورد   من به استناد اصول مورد قبول خود، آدم مي«گفته است كه 

به واقع ادعا ايـن اسـت كـه اگـر حيـات ارزش      . »خواهمقبول شما زندگي خود را از شما مي
اعدام وسـيله احتـرام بـه زنـدگي     . ال كنيمرا در مورد مقتول اعممطلق دارد، بايد نخست آن

  .)48-49 :1381 جعفري،(هاست انسان

                                                 
براي . هايي مانند حبس ابد استهاي اعدام بسيار بيشتر از جايگزينهزينه در مقابل مخالفان اعدام معتقدند. 1

كـه بـا   مورد قتل در چهار ايالت آمريكا اعتراف كرد، پيش از ايـن  28باندي كه به  مثال در اياالت متحده، تدي
در حالي كه هزينه ساليانه يك . دهندگان تحميل كردميليون دالر بر ماليات 5صندلي برقي اعدام شود، حدود 

ساله اندكي بـيش   50تا  40به اين ترتيب يك زنداني در يك دوره . باشددالر مي 25000زنداني چيزي حدود 
همچنـين نتـايج تحقيقـي كـه توسـط كميسـيون       . دهندگان تحميل خواهد كـرد از يك ميليون دالر بر ماليات

درصـد  بيشـتر از    38هاي اعـدام  انتشار يافت نشان داد كه هزينه 2002مطالعه حقوق كيفري اينديانا در سال 
 West’s Encyclopedia of American law, Ibid, p; 238: ك.حبس ابد است ر
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  در نهايت طرفداران كيفر اعدام به افكار عمومي نيز بـراي تقويـت ديـدگاه خـود اسـتناد      
گذاران و اعضاي از سوي قانون عذردر اين راستا گاهي افكار عمومي به عنوان يك  1.كنندمي

شود كه شخصـاً بـا اعـدام همـراه و همـدل نيسـتند امـا        ابراز مي رفته و به كارهيات منصفه 
گـاهي  . را معذور داشته است تا اجراي اعدام را ادامـه دهنـد   نهاحمايت عمومي از اين كيفر آ

  بـه ايـن معنـا كـه     . كنـد نيز حمايت عمومي از اعدام، دوام و بقاي ايـن كيفـر را توجيـه مـي    
كار عمومي به عنوان دليلي براي توجيه كيفر اعـدام  گذار براي تقويت موضع خود، به افقانون

الظـاهر بـين دموكراسـي و فراينـد الغـاي      پس علي ).:Schabas, 2004 309( 2كنداستناد مي
تواند يك تعارض دروني وجود داشته باشد كه در تحليلمان از وضعيت ابقا يا الغـاي  اعدام مي

گاهي ابقاگرايان به اين موضوع اسـتناد  . 3ماي داشته باشاعدام بايد به اين موضوع توجه ويژه
در واقع ادعا اين است كـه الغـاي   . كنند كه افكار عمومي آماده پذيرش الغاي اعدام نيستمي

الغـاگرايي شـده و    ةكه افكار عمومي با آن موافق باشـد، باعـث شكسـت ايـد    اعدام بدون اين
گاهي نيز ادعا  .(Hood and Hoyle, 2008: 350-351) اعتماد به قوانين را كاهش خواهد داد

  . شود كه الغاي بدون حمايت افكار عمومي به انتقام خصوصي دامن خواهد زدمي
گيـري از روش  اي و بـا بهـره  در اين مقاله در پي آنيم كه با اسـتفاده از منـابع كتابخانـه   

مـورد  توصيفي به تحقيقي پيرامون اعـدام از ايـن زاويـه پرداختـه، ايـن موضـوع را        -تحليلي
انـد افكـار عمـومي    بررسي قرار دهيم كه در كشورهايي از دنياي غرب كه اعدام را الغا ننموده

گيري تا چه حدي در فرايند ابقاي كيفر گيري نسبت به اعدام داشتند و اين موضعچه موضع
گويي بـه آن اسـت   رو درصدد پاسخلذا سوال اصلي كه مقاله پيش. اعدام تأثيرگذار بوده است

كه آيا ابقاي اعدام در چند كشور غربي با مالحظه افكـار عمـومي صـورت    ت است از اينعبار
كه در ادامه تنها به اياالت متحده و بالروس اشـاره خـواهيم كـرد ايـن     علت اين گرفته است؟

اند بـه نحـوي   است كه از يك سو بسياري از كشورهاي غربي در مسير الغاگرايي گام برداشته
اروپا تنها لتوني و بالروس اين كيفر را  ةصورت كامل اعدام را لغو كرده، در قاركه استراليا به 

                                                 
 .كنندالزم به ذكر است كه مخالفان اعدام  نيز گاهي به افكار عمومي استناد مي. 1

گذار اعتبار و توجيه يك نهـاد  شود، قانونمي جا كه افكار عمومي به عنوان عذر قلمدادرسد در آنبه نظر مي. 2
كـه در برابـر افكـار عمـومي     دليـل از ايـن  بيند اما به هر كيفري را چندان در گروي همراهي عمومي با آن نمي

آيد، اعتبار يك نهاد گر بقاي اعدام به حساب ميجا كه افكار عمومي توجيهليكن آن. كندبايستد، شانه خالي مي
 . كيفري نيز بسته به حمايت عمومي از آن قلمداد شده است

ه كشور خودمان نيز افكار عمومي به اين موضوع مختص كشورهاي غربي نبوده بلكه در ديگر كشورها از جمل .3
به ويژه در زمينه . رودكار ميصورت رسمي يا غير رسمي براي توجيه يا معذور دانستن اجراي مجازات اعدام به

ايم كه تدوام مبارزه با اين پديده و اعمال مجازات اعـدام، بـه عنـوان    مواد مخدر در بسياري از موارد شاهد بوده
 .شوديمطالبه مردمي معرفي م
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كشـور اعـدام را    سهتنها كشور  35اند و در قاره آمريكاي شمالي و جنوبي از ميان لغو نكرده
و چهار كشور نيز اعـدام را در   1كننداند و هم در عمل اجرا ميهم در قوانين خود حفظ كرده

از سوي ديگر اطالعات قابل اعتنايي راجـع بـه وضـعيت    . اندتثنائي نگه داشتهمورد شرايط اس
  . دست نيامداند بهافكار عمومي در ساير كشورهايي كه اعدام را لغو نكرده

كه افكار عمـومي بـه چـه معناسـت؟     شود از جمله اينتعدادي سوال فرعي نيز مطرح مي
دام چـه  عـ چيست؟ عمـوم مـردم در قبـال ا    مردم در ةتفاوت افكار عمومي با ديدگاههاي تود

دهد تا كنون كار مسـتقلي در ارتبـاط بـا    گيري دارند؟ بررسي سوابق موضوع نشان ميموضع
اي در قالـب  د در ارتباط با موضـوع اعـدام كارهـاي شايسـته    نهرچ. موضوع انجام نشده است

ـ      پايان ي نيـز از سـوي   افكـار عمـوم   ةنامه و مقاله صـورت گرفتـه اسـت و در ارتبـاط بـا مقول
شناسي و ارتباطات، آثار مفصلي چاپ شده ليكن ارتباط اين دو مقولـه در  متخصصين جامعه

رو در قسمت نخست به ايـن  از اين. 2اي مورد بررسي قرار نگرفته استمقاله يا رساله جداگانه
ي اهاي تـوده موضوع خواهيم پرداخت كه افكار عمومي به چه معناست و تفاوت آن با ديدگاه

سپس وضعيت حمايت عمومي از اعدام را در كشورهاي ابقـاگر مـورد بررسـي قـرار     . چيست
گيري در ادامه در قسمت دوم به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه موضع. خواهيم داد

افكار عمومي در كشورهاي ابقاگر چه تأثيري را در فرايند ابقاي كيفر اعدام به جاي گذاشـته  
قسمت پاياني نيز خواهيم گفت كه چرا افكـار عمـومي چنـين يـا چنـان      در نهايت در . است

گيري از موضوعات مطرح شده در در پايان نيز به نتيجه. تأثيري را در اين فرايند داشته است
  .اين مقاله خواهيم پرداخت

  
  :افكار عمومي. 2

بـه ايـن    سـپس . ابتدا الزم است مختصري پيرامون معنا و مفهوم افكار عمومي سخن بگوييم
موضوع بپردازيم كه افكار عمومي در كشورهاي ابقاگر اعدام چه موضـعي را نسـبت بـه ايـن     

  .اندمجازات اتخاذ كرده
  

                                                 
 اياالت متحده، كوبا و سنت كيت و نويس. 1

اين موضوع را مورد بررسي قرار داده » افكار عمومي و كيفرگرايي«اي تحت عنوان نويسنده در مقالة جداگانه. 2
به عالوه در آن مقاله بـه مفهـوم كيفرگرايـي و    . گيرد يا خيراست كه آيا پيرامون كيفر، افكار عمومي شكل مي

است كه خوانندة محترم را مطالعه آن مقاله گرايي اشاره شدهدر افزايش حمايت عمومي از سركوب عوامل مؤثر
، افكـار عمـومي و   )1390(آبـاد، محسـن   محمـودي جـانكي،  فيـروز و مـرادي حسـن     . ك.ر: نمـايم دعوت مـي 

 )شناسيجرم و جزا قحقو نامهويژه(زمستان،  و پاييز دوم، شماره سوم، كيفرگرايي، مجلة مطالعات حقوقي، دوره
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  :تعريف افكار عمومي .1.2
. شوداصوالً از هرچه نظر و ديدگاه مردم پيرامون يك موضوع باشد تعبير به افكار عمومي مي

  :اند كهر به اين صورت برشمردههاي افكار عمومي را به اختصاليكن مشخصه
 .شودزيادي از افراد به زبان آورده مي ةشامل رفتارهايي است كه از جانب عد -

  .شود كه مدنظر همه قرار داردبه موضوعي مربوط مي -
 .اين موضوع براي همه از اهميت برخوردار است -

فكـر صـورت   به اين معنا كه با ايـن  : افكار عمومي اغلب با نيت مشاركت توام است -
 .كنندگيرد كه ديگراني نيز هستند كه به اين نحو عمل ميمي

قدر قدرت دارد كه براي رسـيدن احتمـالي بـه مقصـود،     اين رفتارهاي مشترك آن -
 .ثر واقع شوندؤم

 .شوندافكار عمومي به وسيله مجاري مختلف اجتماعي ابراز مي -

  .)79-80 :1388الزار، (افكار عمومي يك ساخت اجتماعي است  -
اگر بخواهيم به صورت موجز اين پديده را به تصوير بكشيم بايـد بگـوييم افكـار عمـومي     

له بـراي عمـوم مـردم، واجـد     أاي مطرح شود ثانياً آن مسلهأگيرد كه اوالً مسزماني شكل مي
اهميت تلقي شده به نحوي كه پيرامون آن يك سري حرف و سخن از سـوي مـردم صـورت    

رح شده و در نهايت يك فكر عمومي راجع به يك موضوع خاص گيرد، ديدگاههاي مختلف ط
اي قـرار دارد كـه الزم   هـاي تـوده  در برابر عموم و افكار عمومي، توده و ديـدگاه . شكل بگيرد

  وار رايـت ميلـز  چهـار ويژگـي مهـم را بـراي جامعـه تـوده        . است تفاوت آنها را درك كنـيم 
  :شماردبرمي

كنند بسـيار كمتـر از كسـاني اسـت كـه دريافـت       تعداد كساني كه ابراز عقيده مي -
 .نمايندعقيده مي

يابد كه براي فرد مشكل و حتي غير ممكن است كه ارتباطات به نحوي سازمان مي -
 .به طور فردي و يا به طرز موثر اداي پاسخ كند

 .صورت عمل پذيرفتن افكار تحت نظارت مقامات است -

نه استقاللي نداشـته و تحـت نفـوذ و    توده در برابر نهادهاي رسمي جامعه هيچ گو -
 )69-70؛ 1382دادگران، . (باشدآلت دست كارگزاران آن مي

چه در ارتبـاط بـا   اشاره كنيم كه تعريف عموم، با آن ألهجا بايد به اين مسدر واقع در اين
آيد كه بـين افـراد يـك    عموم زماني به وجود مي. افكار عمومي گفتيم ارتباط تنگاتنگي دارد

در واقـع  . اي و جدلي به وجود بيايـد له خاص، يك فرايند مباحثهأر ارتباط با يك مسجمع د
. گيرد كه تعداد فرستندگان با دريافت كنندگان پيام، نسبتاً برابر باشـد زماني عموم شكل مي
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اگر يك مرجع واحد، فكر و نظـري را ارائـه كـرد و    . مفهوم عموم، مخالف انفعال و ركود است
ايـن مرجـع واحـد    . گيردندگاني منفعل بودند، نه عموم بلكه توده شكل ميديگران فقط شنو

توده را اصـوالً بـا احسـاس    . تواند يك رهبر فكري، يك اقليت خاص و يا حتي رسانه باشدمي
جـا  در ايـن . در واقع روي ديگر سكه عموم، توده است. واحد، فكر واحد و انفعال بايد شناخت

كه فكر واحـدي از ميـان   كند و بدون اينرا به افراد منتقل ميمرجعي واحد، يك پيام يا فكر 
در فراينـد  . شـود مـي ارتباطات افراد با يكديگر شكل بگيرد، يك فكر يا نظر بر افراد تحميـل  

گـاهي  . دهنـد ها نقش و جايگاهي برجسته را به خود اختصاص مـي ها رسانهگيري تودهشكل
هايشان، فرصت، قـدرت  اي در بين پيامقالبي و كليشه ها با رواج دادن و گنجاندن افكاررسانه

شوند كه فرد در برابر پرسشـي كـه از وي در بـاب    و حوصله تفكّر را از فرد گرفته و باعث مي
اي را بيـان  هاي كليشـه گيرد، بدون تأمل و تعمق، همان ديدگاهله خاص صورت ميأيك مس

چنين وضعيتي آن ديدگاه را فكر خـودش  فرد در . استكند كه از طريق رسانه دريافت كرده
-هاست و از طريـق برنامـه  داند در حالي كه در عمل، آن ديدگاه ساخته و پرداخته رسانهمي

  .1هاي مختلف به فرد خورانده شده است
  

  :وضعيت افكار عمومي در كشورهاي ابقاگر اعدام .2.2
. ده آمريكـا و بـالروس بـدانيم   توانيم ايـاالت متحـ  بزرگترين و مهمترين ابقاگران اعدام را مي

كه يك سال بدون اعدام را سپري كرد، دو مورد اعـدام بـه   بعد از اين 2010در سال  بالروس
فشارهاي اتحاديه اروپا و هنجارهايش، تنها توانسته است بالروس را بـه سـمت   . اجرا گذاشت

المللـي  رهاي بـين رغـم فشـا  به عالوه، اياالت متحده نيز علـي . كمتر اجرا كردن اعدام بكشاند
در ايـن   2010ورزد؛ به نحـوي كـه در سـال    براي الغاي اعدام، هنوز بر موضع خود اصرار مي

بـه   2مورد اعدام به اجرا در آمد و محكومان بسياري نيز در داالن مـرگ  46كشور در مجموع 
   .برندسر مي

                                                 
گـر فرهنـگ جـايگزين    از نظر وي امروزه تودة مصرف. يورگن هابرماس نيز چنين ديدي نسبت به توده دارد. 1

گرفت ديگر امروز از حوزه عمومي بورژوايي كه در آن افكار عمومي شكل مي. شده است) عموم(جماعت منتقد 
ژوايي براي بحث و فحـص در ميـان افـرادي كـه بـه      امروز ديگر آن ميل شديد فرد خصوصي بور. خبري نيست

هـاي گروهـي بـه تـرويج     با استقرار ليبراليسم، رسـانه . تماشاي تلويزيون يا شنيدن راديو مشغولند، وجود ندارد
شود ها تحويل داده مياي كه امروز به تودهگرايي و سرگرمي روي آوردند و فرهنگ يكنواخت و يكپارچهمصرف

هابرمـاس  . ك.ر. كند تا صرفاً به بحث و تبادل نظر در ارتباط با كاالهاي مصرفي بپردازنـد ميمخاطبان را وادار 
كاوشي در باب جامعه بورژوايي، ترجمة جمال محمدي، نشـر افكـار،   : يورگن، دگرگوني ساختاري حوزه عمومي

  .223-227، صص1384تهران، چاپ اول، 
2. Death row 
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آمريكـا در  دهد كه حمايت از اعدام در ميـان مـردم   هاي موسسه گالوپ نشان ميبررسي
بر . كنندها از اعدام براي مرتكبين قتل حمايت مياكثريت آمريكايي. سطوح بااليي قرار دارد

از اعدام چنين مجرمينـي   2010درصد مردم آمريكا در سال  64اساس گزارش اين موسسه، 
اين رقم در اواخر . باشنددرصد مردم مخالف اعدام مي 29كنند در حالي كه تنها حمايت مي

. دادرا نشـان مـي   27در برابـر   69رقـم   2008بود و در سال  31به  65ميالدي  2009ل سا
: دهيديك از اين كيفرها را ترجيح ميالبته در پاسخ به اين سوال كه براي مرتكب قتل، كدام

گيـري را  گرايـي كـاهش چشـم   اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي مشروط؟ ميزان اعـدام 
 46درصد مردم آمريكـا، اعـدام و    49تنها  2010اين ترتيب كه در سال به : استتجربه كرده

درصد حبس ابد  47درصد اعدام و  48نيز  2006در سال . انددرصد نيز حبس ابد را برگزيده
درصد از اعـدام و   54ميالدي  2001در سال . اندبدون امكان آزادي مشروط را انتخاب نموده

گرايـي  اين موضوع حكايت از تفاوت وضعيت اعـدام . انددرصد از حبس ابد حمايت نموده 42
در ارتباط با همين سوال دوم در . هاي مختلف به عنوان ضمانت اجرا دارددر مواجهه با گزينه

درصـد از حـبس ابـد بـدون امكـان       35درصد مردم از اعدام و تنهـا   53ميالدي  1991سال 
از اعدام نسبت به حبس ابد بـراي   افزايش ميزان حمايت. آزادي مشروط حمايت كرده بودند

ميالدي حمايت از اعدام به  1998كه در سال ادامه داشت تا اين 1990مرتكب در طول دهه
داد ولي حمايت از اعدام از درصد را نشان مي 29درصد رسيد و حمايت از حبس ابد رقم  61

ــي       ــان مـ ــاهش نشـ ــور كـ ــن كشـ ــم در ايـ ــت و يكـ ــرن بيسـ ــه اول قـ ــددهـ  .دهـ

(Http://www.gallup.com/poll/144284/Support-Death-Penalty-Cases-Murder.aspx) 
به طور كلي رقم حمايت از اعدام در اياالت متحده همواه نسبت به ملـل اروپـايي، در سـطح    

اي حـاكم بـر ايـن    نسبتاً باالتري قرار داشته است كه اين موضوع به گفتمان سياسي و رسانه
   .گرددكشور بر مي

-اي نسبت به اعدام دارد و علي الظاهر از پاسخنيز افكارعمومي ديد جاندارانهدر بالروس 

در . گيرداي از سوي افكار عمومي صورت ميهاي شديد كيفري مانند اعدام حمايت گسترده
 "رفراندومي در اين كشور برگزار شد و اين سوال از مردم پرسيده شد كـه   1996نوامبر  24

نتايج اين رفرانـدوم جالـب    "ر اعدام در جمهوري بالروس هستيد؟آيا شما طرفدار الغاي كيف
درصد بـه ايـن    80.44درصد مردم به الغاي اعدام رأي دادند و  17.93چراكه تنها . توجه بود

 Vasilevich and) سوال پاسخ منفي داده و موافقت قاطع خود را با اين كيفـر نشـان دادنـد   

Sarkisova, 2006, 15)1.  

                                                 
1. For more information: http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_belaru 
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چه را افكـار عمـومي پيرامـون    نيست كه به اين موضوع اشاره كنيم كه آنخالي از لطف 
  در واقـع بـه نظـر    . باشـد ناميم، افكار عمومي به معناي دقيق و صـحيح كلمـه نمـي   اعدام مي

ثر از گفتمـان سياسـي و   أرسد كه عمده ديدگاههاي مردم در ارتباط بـا كيفـر اعـدام متـ    مي
گيري افكار عمومي طـي  كه آن پروسه خاص براي شكلاي حاكم بر جامعه باشد نه اينرسانه

در دنياي غرب دير زماني است كه اعدام از منظر عموم برداشته شده و مـردم در  . شده باشد
در چنين فضايي طبيعي است كـه  . شوندها و سياستمدارن ميمورد اعدام تنها از زبان رسانه

هـا و  د بلكه بـرعكس شـاهد تولـد تـوده    نه تنها افكار عمومي پيرامون كيفر اعدام شكل نگير
اي ديگـر مـورد   كه ما اين موضوع را به صورت مسـتقل در مقالـه  . اي باشيمهاي تودهديدگاه

يـا بـه   ( حال اين موضوع جاي بررسي دارد كه آيا افكار عمـومي . 1ايمبررسي مفصل قرار داده
زمينـه ابقـاي اعـدام در     با اين وضعيت توانسته است در) هاي توده مردمعبارت بهتر ديدگاه

  غرب تأثيرگذار باشد؟
 

  :ثير افكار عمومي بر ابقاي اعدام در غربأت .3
اند آيـا  پردازيم كه در كشورهاي غربي كه اعدام را لغو ننمودهله ميأدر اين قسمت به اين مس

كـه ايـن   حمايت عمومي از اعدام توانسته است تأثيري را در اين فرايند برجاي نهـد يـا ايـن   
پروسه بدون دخالت افكار عمومي و فارغ از خوش آمد يا بدآمد عموم مـردم صـورت گرفتـه    
است؟ در اين ارتباط وضعيت كشوري مانند بالروس كه اعدام را هنوز هم حفظ كرده و فشار 
هنجارهاي حاكم بر قاره اروپا نيز نتوانسته است اين كشور را از تصميم بـر ابقـاي اعـدام بـاز     

مطالعه دو مورد كشورهاي بالروس و به ويژه اياالت متحده تـا حـد   . جه استبدارد، جالب تو
كنـد را  زيادي خواهد توانست ريشه ابقاگرايي و نقشي كه افكار عمومي در اين مسير ايفا مي

  .در همين راستا در ادامه به بررسي اين دو مورد خواهيم پرداخت. تبيين كند
 

  :اياالت متحده .1.3
اند، وضـعيت ايـاالت متحـده آمريكـا بسـيار واجـد       كه اعدام را ابقا كرده در ميان كشورهايي

در اصالحيه پنجم قانون اساسي آمريكا مبناي واضـحي در مـورد كيفـر مـرگ     . اهميت است
جا آمده بود كه هيچ كس را نبايد بدون طي تشريفات قانوني از در آن. درنظر گرفته شده بود

از اين ادبيات اين اصـالحيه، انطبـاق كيفـر    . محروم كرد اشزندگي، آزادي يا مالكيت قانوني
اما در اصالحيه هشـتم قـانون اساسـي در    . مرگ با قانون اساسي به راحتي قابل استنتاج بود

                                                 
محمودي جانكي فيروز و مرادي حسن آباد محسن، افكار عمومي و كيفرگرايي، . ك.براي مطالعه اين مقاله ر. 1

 )شناسي جرم و جزا حقوق نامه، ويژه1390( زمستان و دوم، پاييز شماره سوم، مجله مطالعات حقوقي، دوره
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ايـن  . گـذار قـرار گرفـت   مورد منع قـانون » عاديمجازات ظالمانه و غير«ميالدي، 1791سال 
وح تعيين نگرديده و ابهامـاتي پيرامـون   چنين مجازاتي چيست، به وضموضوع كه مراد از اين

ديـوان، ضـمن رد تفسـير     1910در پرونده ويمز عليه اياالت متحده در سال . آن وجود دارد
آورد و شرايط و اهداف جديـدي را بـه وجـود مـي     ،ايستاي قانون اساسي، اعالم كرد كه زمان

مجـازات  «سير مـا نيـز از   شود، تفزمان كه افكار عمومي به وسيله عدالت انساني تنوير ميهم
نيز اين  1958بعداً در پرونده تروپ عليه دالس در سال  .نمايدتغيير مي» ظالمانه و غيرعادي

كيد شد كه اصـالحيه هشـتم   أدر اين پرونده بر اين موضوع ت. ديدگاه مورد تاكيد قرار گرفت
ه پيشرفت يـك  گيرد كه بمي 1"معيارهاي در حال رشد شرافت"قانون اساسي معنايش را از 

بـراي اعمـال ايـن     ).(Vidmar and Ellsworth, 1974: 1264 جامعه در حال رشد توجه دارد
هـاي منصـفه، قضـات،    تأها ديدگاههاي غالب در ميان قانونگذاران ايالتي، هيـ ضابطه دادگاه

 1989مثالً در سال . كشندالمللي و عامه مردم آمريكا را به آزمون ميمتخصصين، جامعه بين
در پرونده پنري عليه ليناف، دادگاه بسياري از اين معيارها را به سنجيد و اعالم كرد كه هيچ 

مانـده هسـتند   گونه اجماع عمومي آشكاري عليه اعدام متهميني كه به لحـاظ ذهنـي عقـب   
اما سيزده سال بعد اين نتيجه حاصل آمد كه معيارهـاي شـرافت بـه آن انـدازه     . وجود ندارد
چـرا كـه اعـدام    . توان متهمين عقب مانده ذهني را اعـدام كـرد  د كه ديگر نميانتوسعه يافته

 West’s encyclopedia of. (آيـد چنين متهميني مجازات ظالمانه و غيرعادي به حساب مي

American law, Op.cit: 239-240 (.  
ـ البته بايد توجه داشت كه در اين زمينه افكار عمومي نسبت به ساير معيارها مي د از توان

در واقع اين مسأله كـامالً در ايـاالت متحـده مـورد پـذيرش      . اهميت بيشتري برخوردار باشد
نظام قضايي قرار گرفته است كه در ارتباط با كيفر اعدام، افكار عمـومي بـه واسـطه ضـابطه     

در هر پرونده نيز به صورت جداگانه اين مسأله قابـل بررسـي   . تواند تأثيرگذار باشدمزبور مي
ه آيا افكار عمومي، اعدام فالن متهم را با چنين يا چنان شرايطي، مجازات ظالمانـه و  است ك

اي در كشورهاي ديگر وجود ندارد و اصوالً نيـز بقـاي   چنين مسأله. داند يا خيرغير عادي مي
افكار عمومي . كيفر مرگ در اياالت متحده آمريكا نيز تا حدي از اين دريچه قابل تبيين است

  . گذارداضحي بر نظام عدالت كيفري تأثير ميبه صورت و
 1972رسد اين است كه آيا در پرونده فرمن در سـال  درنگ به ذهن مياما سوالي كه بي

و رأي ديوان در آن مبني بر اين كه مجازات اعدام، ظالمانه و غيرعـادي اسـت، تحـت تـأثير     
بايد به بحث و جـدلي كـه در    افكار عمومي و مطالبات مردم صادر شده بود يا خير؟ در پاسخ

                                                 
1. Evolving standards of decency  
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قاضي مارشال و برنان تأكيد داشتند . آن پرونده ميان قضات ديوان در گرفته بود اشاره كنيم
تواند راهنماي نظام كه افكار عمومي، در ارتباط با اعدام، اطالعات كافي نداشته و نتيجتاً نمي

  فكـار عمـومي آگـاه و مطلـع     از نظر قاضي مارشال تنهـا ا . عدالت كيفري در اين ارتباط باشد
اگر مردم آمريكـا كـامالً در ارتبـاط بـا اهـداف و      ": وي گفته بود. تواند كاربرد داشته باشدمي

هاي كيفر مرگ آگاهانيده شوند، به نظر من كيفـر مـرگ را اخالقـاً قابـل پـذيرش      مسئوليت
ديدگاه را نپذيرفتند در مقابل اكثريت قضات اين . (Schabas, Op.cit: 312)"نخواهند دانست

هـايي را بـر   ليكن آنها بـا رأي خـود، محـدوديت   . و سخن تأثير افكار عمومي به ميان آوردند
به اين معنا كه مجـازات اعـدام   . دامنه نفوذ افكار عمومي در نظام عدالت كيفري ايجاد كردند

ظالمانـه و  شـد، مجـازات   اي اعمـال مـي  كه به صورت خودسرانه و مسـتبدانه را به اعتبار اين
  در واقع اين محدوديت بر افكـار عمـومي اعمـال شـد كـه افكـار عمـومي        . غيرعادي دانستند

  آميـز اعمـال   تواند مجازاتي را مطالبه كند كه به صورت خودسرانه و بـه شـكلي تبعـيض   نمي
البتـه ايـن   . اي پاسـخ مثبـت دهـد   شود و نظام عدالت كيفري نيز نبايد به چنين مطالبـه مي

ن باعث شد كه زمينه اعمال و به كارگيري كيفـر مـرگ در ايـاالت متحـده بـاز      تصميم ديوا
چراكه كافي بود اين اشكال پيراموني كيفر مرگ برطرف گرديده و زمينه براي اعمـال  . بماند

اي كـه در ايـاالت   رويـه . به وقوع پيوست 1976آن فراهم شود؛ اتفاقي كه در نهايت در سال 
اي اعتبار بخشيدن به افكار عمومي در برابر معيارهاي حقوق متحده پيش گرفته شده به معن

چه كه در قاره اروپـا  در واقع در اين كشور بر عكس آن. باشددو ميبشري در تعارض بين اين
گونـه  البتـه همـان  . و استراليا شاهد بوديم، افكار عمومي بر گفتمان حقوق بشري برتري دارد

پرونده فرمن اتخاذ كرد، بر آن بوده است كه بتواند  كه گفتيم سعي ديوان با تصميمي كه در
  . اي جلوگيري كندروي چنين رويهاز افراط و زياده

سـفير   ،جلسه كميسيون حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد    در  2001آوريل  دربه عالوه 
هاي دموكراتيك بـراي  هر ملتي بايد از طريق پروسه"اعالم كرد  ،جورج موس ،اياالت متحده

اش بايـد اعـدام را تجـويز كنـد يـا      تصميم بگيرد كه آيا قـوانين داخلـي  اين مورد در خودش 
 40ميته حقوق بشر متعاقب ماده كاش به اياالت متحده در گزارش ابتداييبه عالوه  . "خير؟

اكثريت شـهروندان بـه واسـطه    "المللي حقوق مدني و سياسي اعالم كرد كه كنوانسيون بين
اسـتي كـه بـه    يس ؛اندترين جرايم برگزيدهابقاي اعدام را براي جديخب خود، تنمايندگان من

  (Ibid: 309) ".دهـد كشـور را نشـان مـي    مـردم  اكثريـت و عواطـف  احساسات رسد مينظر 
همچنين در برخي اياالت اين كشور احياي كيفر اعـدام مسـتقيماً بـه اعتبـار افكـار عمـومي       

كيفر مرگ از طريق   1978و  1977ورگن در براي مثال در كاليفرنيا و ا. صورت گرفته است
رِگ عليـه   همچنين  .رفراندوم احيا شد در تاييد قوانين كيفر مرگ بازبيني شده، در پرونده گـ
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، اكثريت قضات ديوان عالي اياالت متحده صـريحاً ايـن اعـالم كردنـد كـه      1976جورجيا در 
اعمـال كيفـر مـرگ عليـه      بازنگري در قوانين توسط قانونگذاران ايالتي بـه منظـور تضـمين   

شديدترين موارد قتـل و بـه مثابـه تجلـي احساسـات عمـومي صـورت گرفتـه اسـت و ايـن           
توان با اين قضاوت انتزاعي كه كيفر مرگ في نفسه ظالمانـه و غيـر   احساسات عمومي را نمي

  .(Hood and hoyle, Op.cit: 355)عادي است، كنار زد 
احياي كيفر اعدام در ايـاالت متحـده، همـواره بـه     رسد كه ابقا و به طور كلي به نظر مي

توان بـر ايـن بـاور بـود كـه      پس مي. 1اعتبار افكار عمومي و مطالبات آن صورت گرفته است
چرخش نظام عدالت كيفري در كشورهايي مانند اياالت متحده و گـرايش آنهـا بـه سـمت و     

ش مـردم بـه سـمت و سـوي     به اعتبار افكار عمومي و گراي 2هايي مانند تساح صفرايدهسوي 
تواند صادق در ارتباط با كيفر اعدام نيز همين موضوع مي. هاي شديد كيفري بوده استپاسخ

هـا بـه   باشد و علت ابقاي اعدام در اياالت متحده را شايد بتوان در ميزان گـرايش آمريكـايي  
ب كـه  به ايـن ترتيـ  : ممكن است حتي شواهدي بر اين موضوع در دست باشد. اعدام دانست
گرايي در ميان مردم اياالت متحـده را بـه مراتـب بـاالتر از سـاير جوامـع غربـي        ميزان اعدام

توان گفت افكار عمومي به واسطه گرايش بيشتر به اعدام توانسـته اسـت   در واقع مي. ببينيم
سياستمداران و قانونگذاران آمريكايي را مجاب كند كه در برابر موج الغاگرايي و تـرويج حـق   

  .در گفتار بعد در اين مورد بيشتر سخن خواهيم گفت. ت مقاومت كنندحيا
  

  :بالروس. 2.3
اين كشور اعدام را هنـوز بـه   . بالروس در ميان كشورهاي اروپايي وضعيت بسيار خاصي دارد

قـانون اساسـي   . آورد و به عالوه به عضـويت اتحاديـه اروپـا نيـز در نيامـده اسـت      اجرا در مي
نيـز دو   2010در سـال  . بالروس اعدام را تا زمان الغاي نهايي آن تجويز و تأييـد كـرد اسـت   

مورد اعدام در اين كشور صورت گرفت كه نشان از عزم مقامات اين كشور در اجراي اعـدام و  

                                                 
نه به اعتبار افكار عمـومي بلكـه در    1972البته بايد توجه داشته باشيم كه به تعليق در آمدن اعدام در سال . 1

هاي اساسي بر كاركرد افكار عمومي صورت گرفته است اما احيـاي اعـدام در سـال    جهت وارد كردن محدوديت
  .ن صورت گرفته استمطالبات آبه تبعيت از افكار عمومي و  1976

تسامح صفر به معناي اعمال راهبردهاي انضباطي اجباري براي رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي اسـت كـه افـراد       . 2
ملزم هستند در قبال افرادي كه مقررات از پيش تعيين شده براي ) معموالً پليس(متصدي اجراي اين راهبردها 

هـاي  د مـرتكبين واكـنش نشـان داده و مجـازات    كنند  بدون توجه به شدت عمل و قصـ حفظ نظم را نقض مي
: جـوانمرد بهـروز، تسـامح صـفر    . ك.تـر ر براي مشاهده اين تعريف و اطالعـات افـزون  . اجباري را اعمال نمايند
  .1388گيرانه در قبال جرايم خرد، نشر ميزان، تهران، چاپ اول، سياست كيفري سخت
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رفرانـدومي   1996نـوامبر   24در  (Amnesty international, 2010). عدم الغاي اعدام داشت
آيا شما طرفـدار الغـاي كيفـر    "در اين كشور برگزار شد و اين سوال از مردم پرسيده شد كه 

كه تنهـا   چرا. نتايج اين رفراندوم بسيار جالب توجه بود "اعدام در جمهوري بالروس هستيد؟
درصـد بـه ايـن سـوال پاسـخ       80.44ثبت دادند و درصد مردم به الغاي اعدام رأي م 17.93

 ,Vasilevich and Sarkisova, Op.cit)منفي داده و موافقت خود را با اين كيفر نشان دادنـد 

المللي دسـت بـه اقـدامي زدنـد كـه      در واقع مسئولين اين كشور در برابر فشارهاي بين .(15
كم در بسياري از ملل ابقاگر اسـت  گرايي الگوي حاچراكه اعدام. نتيجه آن از پيش معلوم بود

البته در سالهاي اخير مقامـات  . و اصوالً بالروس نيز قرار نبود از اين قاعده كلي مستثنا باشد
بالروس تمايل خود را نسبت به معلق ساختن اجراي اعدام در ايـن كشـور ابـراز داشـته و از     

ـ هايي براي آماده سازي افكار عمـومي خبـر داده  اجراي برنامه در همـين راسـتا كـارگروه    . دان
  2011پارلماني در اين كشور تشـكيل شـده كـه البتـه بعـد از انتخابـات رياسـت جمهـوري         

احتماالً يكي از داليل توقـف فعاليـت   . فعاليت اين كارگروه متوقف شده است ادعا شده است
فر و تشديد حمايت عمومي از كي 2011آوريل  11اين نهاد حادثه تروريستي در مينسك در 

بـه طـور    (Penal reform international, 2012: 5-6)اعدام به دنيال اين حادثه بـوده اسـت   
كلي در اين كشور ابقاي كيفر اعدام در برابر فشار هنجارهاي حاكم بر قاره اروپا، مستقيماً به 
اعتبار افكار عمومي و به مراجعه به رأي و نظر مردم صورت گرفته است كه نشـان از برتـري   

  .ن به افكار عمومي در برابر هنجارهاي حقوق بشري داردداد
ترين ابقاگران غربي اعـدام بـه   تا اينجا ديديم كه افكار عمومي در دو كشوري كه شاخص

آيند، تا حد زيادي توانسته است در زمينه ابقاي اين كيفر به حساب آيـد و مـورد   حساب مي
بايد به اين موضـوع بپـردازيم كـه چـرا در     حال . گذاران قرار گردتوجه سياستمداران و قانون

  حالي كه در كشـورهاي ديگـر اروپـايي و نيـز در قـاره اسـتراليا نيـز افكـار عمـومي بـا ديـد            
اند، همراهي افكار عمومي تنها توانسته است در چند كشـور  نگريستهاي به اعدام ميجاندارانه

ها از اعدام درصدي فرانسوي 62به ابقاي اعدام منجر شود؟ اطالعات موجود نشان از حمايت 
درصـد   76مـيالدي  1998در لهستان در سـال  . دارد 1981در روز بعد الغاي اعدام در اكتبر 

كردند و يك سال بعد از الغاي اعدام، ميزان حمايت از اعدام در اين مردم از اعدام حمايت مي
تنها  ان غربي نيزدر آلم )Krajewsky, 2009: 107( درصد رسيد 77كشور به اوج خود يعني 

پيمايشي با هدف سنجش افكار عمومي در ارتباط  1949چند هفته مانده به الغاي اعدام، در 
درصدي مـردم   74با الغاي اعدام در اين كشور صورت گرفت كه نتايج آن حكايت از حمايت 
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 1در انگلستان نتايج نظرسـنجي يوگـو  ). Kury et al, 2009: 67-69( آلمان غربي از آن داشت
  درصد مردم از اعدام براي مرتكب قتـل يـك افسـر پلـيس حمايـت       56نشان داد  2003در 
اعـدام   درصـد از  62داد نشـان مـي   2003همچنين نتـايج نظرسـنجي ديگـري در    . كنندمي

  .)Http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/97( كنندحمايت مي
عليرغم حمايت عمـومي از اعـدام    در قسمت بعد به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چرا

  .در ديگر كشورها، اين حمايت عمومي تنها در چند كشور معدود اثرگذاري داشته است
  

  :چرايي تأثير افكار عمومي بر ابقاي اعدام .4
ها به اين زيمرينگ و جانسون در مورد نقش و جايگاه افكار عمومي در افزايش شدت مجازات

  كـه در ديگـر نقـاط دنيـا غيـر از ايـاالت متحـده نيـز         وجود اينكنند كه با موضوع اشاره مي
هـا بـه   گاه ميزان شـدت مجـازات  جا هيچشود، چرا در آناي يافت ميهاي كيفرگرايانهنگرش

به عالوه خصومت نسبت به مجرمين يك رفتـار و انديشـه   . همين نسبت افزايش نيافته است
 ,Zimring and Johnson)باشـد  نمـي  هاي اخير نيـز تكراري و طبيعي است كه مختص دهه

به نحو مشابهي اين استدالل قابل طرح است كه گـرايش مـردم بـه اعـدام بـه      . (269 :2006
باشـد و حتـي فراتـر از    عنوان يك پاسخ كيفري به رفتار مجرمانه، مختص جامعه آمريكا نمي

د داشـته  اين مختص زمان حاضر نيز نبوده است بلكه در گذشته نيز با شـدت و ضـعف وجـو   
ها در بسياري از كشورهاي غربي در سطح قانونگذاري تجلـي پيـدا   پس چرا اين نگرش. است

هـا بـه   به عبارت ديگر چرا با وجود كيفرگرايي باال در ديگر كشورهاي غربي، آن. نكرده است
  اند؟سمت الغاي اعدام حركت كرده

الت كيفري اياالت متحده توان در ساختار نظام عديك پاسخ ممكن به اين وضعيت را مي
هاي نظام عدالت كيفري در اياالت متحده دانيم مقامگونه كه ميدر واقع همان. جستجو كرد

ايـن موضـوع بـه    . شـوند انتصابي نبوده بلكه به وسيله انتخابات و از جانب مردم برگزيده مـي 
  پـايي را بـر جـاي    ها، قضـات و فرمانـداران ايـاالت آثـار دير    احتمال زياد بر عملكرد دادستان

. شـود جا شروع ميپذيري ساختاري نظام عدالت كيفري آمريكا نيز از همينآسيب. گذاردمي
هاي عدالت كيفري به عنوان اشخاصي كه به صورت مستقيم با موضوعات جـرم و كيفـر   مقام

سر و كار دارند در صورت انتخابي بودن، بيشترين تاثيرپـذيري را نسـبت بـه افكـار عمـومي      
سنت انتخابي . هاي قضايي بدانيمالبته اين اثرپذيري را بايد در سطح تصميم. هند داشتخوا

دموكراسـي و  : دهـد بودن قضات، دو ارزش اساسي وليكن متضـاد را در كنـار هـم قـرار مـي     

                                                 
1. YOUGOV 
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از يك سو لزوم دخالت رأي و نظر مردم در انتخاب مسئولين در يـك نظـام   . استقالل قضات
هاي نظام عدالت كيفري از فرد يـا  ضرورت عدم تأثيرپذيري مقام دموكراتيك و از سوي ديگر

بسياري از ناظران اين ترس را دارند كه . هاطرفي اين مقامافراد خاص و به طور كلي حفظ بي
هاي قضايي در تالش براي پيروزي در انتخابات، به استقالل خود لطمه زده و سر تعظيم مقام

به عالوه انتخابات قضايي در دو دهه اخير در اياالت متحده . ددر برابر افكار عمومي فرود آورن
تر شده و رقيبان انتخاباتي، توجه عموم را از طريق برجسته كردن ترس از جرم و بـه  برجسته

  .1اندويژه حمايت از اعدام جلب كرده
زيمرينگ و جانسون نيز معتقدند كه آنچه كه باعث تفاوت اياالت متحده در اين ارتبـاط  

  ايـن  . پـذيري سـاختاري آن نسـبت بـه فشـارهاي دموكراتيـك      شده عبارت اسـت از آسـيب  
هـا و قضـات و نيـز    انتخابي بـودن دادسـتان   پذيري نيز به نوبه خود به خاطر فدراليزم،آسيب

    .(Ibid: 278) سطوح باالي خشونت به وجود آمده است
هـاي انتخابـاتي در ايـاالت    وارد ديپلماسي 20به عالوه جرم و مجازات در نيمه دوم قرن 

در واقع پيش از اين، موضوع جرم يا اصـالً در مبـارزات انتخابـاتي مطـرح     . متحده شده است
تـا  . شـد كه در كنار ساير كاركردهاي دولت مثل آموزش و حمل و نقل طـرح مـي  نبود يا اين

گان حزب دموكرات در بيشتر اياالت جنوب، حزب غالب به لحـاظ تعـداد نماينـد    1960دهه 
شكافي كه . اما جنبش حقوق شهروندي شكافي را در حزب دموكرات ايجاد كرد. سياسي بود
هـاي اقتصـادي   كاران طرفدار سياسـت هاي نژادي و محافظههاي طرفدار سياستبين ليبرال
خواهها بر سر سـه موضـوع بـه بحـث و     كارها و البته جمهورياز اين دوره محافظه. ايجاد شد

اين سه موضـوع عبـارت بودنـد از    . ها را زير سوال بردندهاي ليبرالاستجدل پرداخته و سي
كيفـري و   ها نرخ باالي جرم را به سياسـت آن. كنترل جرم، تامين اجتماعي و تبعيض مثبت

ها هرچه كه باشد، مهم است انگيزه آن. دادندها نسبت ميقضايي ماليم و عدم شدت مجازات
شيم كه از اين دوره، موضوعات جرم و مجازات وارد گفتمان كه به اين موضوع توجه داشته با

اند كه ايـن موضـوع باعـث تقويـت نگرانـي مـردم در مـورد        منتقدين مدعي. سياسي نيز شد

                                                 
  :ك.براي مطالعه بيشتر ر. 1

 Brace Paul and  D. Boyea Brent(2008), State public opinion, death penalty and the 
practice of electing of judges, American journal of political sience , vol 52, no 2, pp; 360-
372 

شيوه مسـتقيم و   نويسندگان مزبور معتقدند در اياالتي كه رويه انتخابات قضايي وجود دارد، افكار عمومي به دو
تأثيرگذاري مستقيم افكار عمومي به واسطه وادار كـردن قضـات   . غيرمسقيم بر كيفر مرگ تأثيرگذار بوده است

به سمت و سوي تأييد اعدام بوده و تأثير غيرمستقيم آن نيز از طريق دخالت در فرايند انتخاب قضات و كمـك  
 .همسو باشند كردن به انتخاب قضّاتي بوده است كه با افكار عمومي



 

 

99  

 
 ب

ام  ت  اد
ا ی جاز

ی  اقا
عو ر اکار 

ری تأ
  

موضوعات جرم و عدالت شد و  سپس سياستمداران سعي كردنـد ايـن نگرانـي و تـرس را از     
در واقـع از ايـن دوره   . هاي كيفري شـديد و تشـديد مجـازات تسـكين دهنـد     طريق سياست

هــاي گفتمــان كارشناســي و تخصصــي در مــورد كيفــر كنــار رفــت و بــه جــاي آن، بحــث 
هاي نظـام  تغيير سياست. 1شدپسند براي جلب آراي عمومي مطرح ميغيركارشناسي و توده

ايـن تبيـين بـراي ابقـاي     . (Tonry, 1998: 3-8) عدالت كيفري نيز به همين دليل بوده است
. باشـد رگ به عنوان يك مجازات شديد در اياالت متحده نيز قابل تسري مـي پذيرش كيفر م

به واقع ابقاي كيفر مرگ در اياالت متحده نه به خاطر مطالبـات عمـومي، بلكـه بـه واسـطه      
ثيرگذاري افكار عمومي و أتغيير در گفتمان سياسي در اين كشور و فراهم شدن زمينه براي ت

به . و تخصصي پيرامون اين كيفر و كارايي آن بوده است هاي كارشناسيالبته پس زدن بحث
گيري و گسترش نوعي پوپوليسم كيفري در ميان سياسـت مـداران آمريكـايي بـه     واقع شكل

هاي قضايي ايـن پيامـد را در   پذير عدالت كيفري و انتخابي بودن مقامي ساختار آسيبعالوه
  .نتيجتاً اعدام ابقا شود پي داشته كه به افكار عمومي بيشتر بها داده شده و

ديويد گارلند معتقد است كه ابقاي اعدام در اياالت متحـده بـه واسـطه فرهنـگ خـاص      
جامعـه آمريكـا در معـاني عميـق و مـداوم      . آمريكايي و يا سوابق ديرپاي تاريخي نبوده است

در بايد علت ابقاي اعـدام را  . فرهنگي و اجتماعي نسبت به ديگر جوامع غربي متفاوت نيست
گارلنـد معتقـد   . همين چند دهه اخير تاريخ اياالت متحده جستجو كرد نه چند قـرن اخيـر  

است كه الگوي كاهش اعدام در اياالت متحده تقريباً هماننـد ديگـر كشـورهاي غربـي بـوده      
اين كشور همسو بـا ديگـر كشـورهاي غربـي در مسـير       20و  19چراكه در طول قرن . است

ايـاالتي ماننـد ميشـيگان،     1850و  1840نحـوي كـه در دهـه     بـه : نمودهالغاگرايي حركت 
هـا در حـال   در قرن بيسـتم نيـز ميـزان اعـدام    . ويسكانسين و رود آيلند اعدام را لغو نمودند

كاهش يافـت   1960به تعداد اندكي در دهه  1933مورد در  199كاهش بود به نحوي كه از 
جا وضعيت ايـاالت متحـده متفـاوت از ديگـر     در واقع تا اين. به صفر رسيد 1967و نهايتاً در 

وضعيت اياالت متحـده متفـاوت بـوده     1976ملل غربي نبوده بلكه در طول سه دهه  بعد از 
گارلند معتقد است الغاگرايي به اين دليل در اياالت متحده به نتيجه نرسـيد كـه ايـن    . است

فكيك قـدرت بـين قـوه    مانند قانون اساسي، ت(هاي خاص حكومت آمريكا مبارزات با ويژگي
-مقننه و دادگاهها، طبيعت محلي تصميم سازي در نظام عدالت كيفري، انتخابي بودن مقـام 

و شـرايط  ) سازي در نظام عـدالت كيفـري  هاي نظام عدالت كيفري و ويژگي سياسي تصميم
منشانه ديوان عـالي كشـور   مانند واكنش سياسي به فعاليت آزاد( 1970خاص فرهنگي دهه 

                                                 
 .شوداز اين پديده به عوام گرايي كيفري يا كيفرگرايي عاميانه تعبير مي. 1
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مقـارن  ...) ده فرمن و واكنش محافظه كارانه عليه دسـتاوردهاي حقـوق شـهروندي و   در پرون
بـه عـالوه   . شدند و اين تقارن مانع از اثرگذاري جنش الغـاگرايي در ايـاالت متحـده گرديـد    

گارلند معتقد است جنبش الغاگرايي در اياالت متحده بر عكس اروپا بيشـتر تمركـزش را بـر    
اعدام در اين كشور، متمركز كرد و همين موضوع باعث شد بـا  قاعدگي اعمال خودسري و بي

تصميم اكثريت قضات در پرونده فرمن راه براي اصالح قوانين مربوط بـه اعـدام بـاز بمانـد و     
  .فراهم شود 1976زمينه اعمال غيرخودسرانه آن بعد از 

مـد، از  آبـه حسـاب مـي    نهاهاي مخالف اعدام كه رأي فرمن پيروزي بزرگي براي آليبرال
هاي رفاهي، فروپاشي خانواده و كاهش بابت افزايش جرم، افزايش سياست 1970اواسط دهه 
شـدند و تحـت چنـين شـرايطي بـود كـه       پذيري شخصي، مورد سرزنش واقع مـي مسئوليت

موافقت با اعدام به معناي مخالفت با فساد اخالقي تلقي شد و مخالفت با اين كيفر به منزلـه  
در ديگر كشورهاي غربي . ين فساد و مخالفت با افكار عمومي قلمداد گرديدهمراهي و تأييد ا

اند نخبگاني كه كنترل قوه مقننه را در دست دارند، توانايي قانوني و فرصت سياسي را داشته
در آن كشـورها الغـاي اعـدام در    . ثيرگذاري افكار عمـومي الغـا كننـد   أكه اعدام را به دور از ت

هاي ملي به اين علت فرصت سياسـي الغـا را   وده است و اين پارلمانصالحيت پارلمان ملي ب
اند كه حمايت عمومي از كيفر مرگ، تجلـي مسـتقيمي در نظـام انتخابـاتي يـا ديگـر       داشته

گويي سياسي نيافته بود و احزاب سياسي نيز طبق توافقـات دوجانبـه، موضـوع    اشكال پاسخ
در حالي كه در اياالت متحـده  . دادندتي قرار ميهاي انتخابااعدام را خارج از چارچوب رقابت

در سطح ايالتي . بر اساس قانون اساسي، صالحيت الغا براي كنگره اياالت متحده وجود ندارد
سـازد كـه   هاي متعـددي دارد كـه ايـن احتمـال را افـزون مـي      نيز ساختار حكومتي، ويژگي

كـه  بود انضباط حزبي و ايـن از جمله ن: احساسات و افكار عمومي به كنش سياسي بدل شود
هاي سياسي پوپوليستي شان را كنترل كنند، مكانيزمهاي انتخاباتياحزاب قادر نيستند برنامه

كـه  در واقع در چند دهه اخير به مـوازات ايـن  . هاي قضاييو به ويژه نظام انتخابي بودن مقام
اختارهاي عوامگرايانـه  ثير اين سأاند، تجرم و مجازات داراي برجستگي عمومي بيشتري شده

    .(Garland, 2005: 347-376)تر گشته است نيز افزون
موضوعات جرم و كيفر به نحو وسيعي وارد گفتمان  1960به اختصار بايد بگوييم از دهه 

له در كنـار افـزايش   أايـن مسـ  . شدسياسي در آمريكا شده و در مبارزات انتخاباتي مطرح مي
هـاي سـركوبگرايانه   افزايش ترس از جرم و در نتيجه رشد نگرشميزان جرم و جنايت، باعث 
از سوي ديگر از اين دوره، اعدام يك معنـاي نمـادين بـه خـود     . در ميان مردم آمريكا گرديد

رو در گفتمـان سياسـي ايـاالت    از ايـن . ي خالفكار بدل شـد »آنها«گرفته و به نماد مبارزه با 
. شـد ييد رفتار خالفكارهـا تلقـي مـي   أرهه به معناي تمتحد، مخالفت با اين كيفر نيز از اين ب
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ثيرگـذاري افكـار   أله در كنار ساختار حكـومتي ايـاالت متحـده كـه راه را بـراي ت     أهمين مس
گذاشت باعث شد افكـار عمـومي بـيش از پـيش بـر نهـاد اعـدام و ابقـاي آن         عمومي باز مي

اش م در مبارزات انتخابـاتي كه عليه اعدا 1988بعد از شكست دوكاكيس در . ثيرگذار باشدأت
در . مداري دست به اين ريسك زد كه با اعدام مخالفت كنـد موضع گرفته بود، كمتر سياست

واقع در طول چند دهه اخير، نوعي كنش و واكنش ميان افكار عمومي و تصـميم سـازان در   
در . 1اسـت اياالت متحده به وجود آمده كه در نهايت به ابقاي اعدام در اين كشـور انجاميـده   

واقع طرح مباحث مربوط به جرم و كيفر در مبارزات انتخاباتي باعث تقويت اين تفكر گرديـد  
له جرم كارآمد نبوده و بايد به كيفرهاي شديدي مانند اعدام متوسل أكه برخورد ماليم با مس

هاي انتقادآميز در برابر تصـميم  گيريها و موضعاين موضوع باعث شد يك سري واكنش. شد
له، أدر كنـار ايـن مسـ   . احيا شـود  1976يوان در پرونده فرمن شكل بگيرد و كيفر اعدام در د

گرايانه نظام عدالت كيفري در اياالت متحده نيز وجود داشت كه بـه ادامـه ايـن    ساختار عوام
  .روند و ابقاي اعدام كامالً كمك كرد

ثيري أرگ به واسـطه تـ  در مورد كشور بالروس بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه كيفر م
 مواسـطه از طريـق يـك رفرانـدو    كه افكار عمومي بر سياست كيفري اين كشور گذاشته و بي

در اين كشور به واسطه درك و دريافتي كه نسبت بـه دموكراسـي   . ابراز شده، ابقا شده است
در واقع برداشـتي كـه از دموكراسـي در ايـن كشـور      . وجود داشته اين رويه پيش آمده است

ب بوده، به سياستمداران اين اجازه را داده كه در مورد موضوعي به افكار عمومي مراجعـه  غال
اصـوالً افكـار عمـومي پيرامـون     . كنند كه اصوالً افكار عمومي پيرامون آن شكل نگرفته است

در واقـع نتيجـه   . باشـد اي مـي ثر از گفتمان غالب سياسي و رسانهأاعدام در اين كشور نيز مت
شد از قبل نيز حدس زد چرا كه الگوي غالب جوامع عبـارت اسـت از   ومي را ميچنين رفراند

  .حمايت از اعدام
  

                                                 
هاي اخير سياستمداران آمريكايي از كانديداهاي رياست جمهوري گرفته تا فرمانداران اياالت، اين در سال. 1

از اتخاذ موضع عليه اعدام به خاطر ترس از تأثير آن بر شانس انتخاب شدنشان،  بايداند كه احساس را داشته
هاي دادستان عمومي و قضاوت بايد طرفـدار كسـاني   واقعيت اين است كه كانديداهاي پست. خودداري كنند

رهبـران سياسـي مثـل    . گوينـد باشند كه به نحو مثبتي به احساسات عامه مردم نسبت كيفر مرگ پاسخ مي
ج پتكي در نيويورك و يا فرماندار جورج دوكمجيان در كاليفرنيا به نفع اعـدام مبـارزه كـرده و يـك بـار      جور

كنـد  چنان كه جاناتان سيمون خـاطر نشـان مـي   آن. اند كه كيفر مرگ اعمال خواهد شدرسماً تضمين كرده
كيفر اعدام، به رياسـت جمهـوري   اند از زمان احياي هيچ فرمانداري از اياالتي كه اعدام را ممنوع اعالم كرده

 . ك.ر. جورج بوش در اين زمينه نقطه عطفي در اين زمينه بود 1988مبارزات انتخاباتي . برگزيده نشده است
Hood Roger and Hoyle Carolyn (2008), Op.cit, p; 355-8 
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  :گيرينتيجه. 5
  انـدازيم، بـه نظـر    در ابتدا كه به وضعيت كشورهاي ابقاگر اياالت متحده و بالروس نظـر مـي  

اعتبار بخشـيدن  آيد كه در اين كشورها سنت متفاوتي نسبت به اروپا و استراليا در زمينه مي
الظـاهر در ايـن كشـورها اعـدام بـه اعتبـار       چراكه علـي . به افكار عمومي بنا نهاده شده است

اما با تعمق بيشتر اين ديـدگاه زيـر سـوال    . حمايت عمومي از آن ابقا و احياناً احيا شده باشد
دام در كه حمايت عمومي از اعشود كه چرا در حاليرود؛ چرا كه اين سوال مهم مطرح ميمي

گيري براي ابقا يا الغاي آن وجـود داشـته اسـت،    بيشتر جوامع غربي حداقل در زمان تصميم
اين همراهي و همدلي تنها در چند كشور معدود توانسته است به ابقاي اعدام منجـر شـود و   

گر قـابلي باشـد؟ در پاسـخ بايـد بـه ايـن       در ديگر كشورها نتوانسته است دراين زمينه كنش
هاي سياسي، چـه عوامـل   كنندهدهي به نهاد مجازات، تعيينه كنيم كه در شكلموضوع اشار

هـاي  جا كه مكانيزمرسد آنبه نظر مي. درون مرزي و چه برون مرزي، نبايد از ياد برده شوند
الزم براي تأثيرگذاري افكار عمومي بر نهاد مجازات وجود داشته باشد احتمـال الغـاي اعـدام    

ه از حيث مباني نظري يا رويه عملي اين موضوع مـورد پـذيرش قـرار    جايي كآن. كمتر است
كم و كاست، مورد توجه قرار گيرد و خوش آمـد يـا بدآمـد    هاي عموم، بيگرفته كه خواسته

ها به حساب آيد، احتمـال حركـت كشـور بـه سـمت و سـوي قافلـه        مردم در تصميم سازي
افكار عمومي در يك كشـور وجـود دارد    گاهي زمينه تأثيرگذاري. الغاگرايي كمتر وجود دارد

در اين كشور، افكار عمومي توانسته اسـت  . كه نمونه بارز آن را در اياالت متحده شاهد بوديم
هاي سياسي و فرهنگـي و سـاختار آسـيب پـذير نظـام عـدالت       به واسطه وجود پيش زمينه

  .كيفري، اثرگذاري وسيعي را بر ابقاي اعدام به جاي بگذارد
گرايانه نظام عـدالت كيفـري و بـا وارد شـدن در     ، افكار عمومي در ساختار عوامدر آمريكا

در واقع به . هاي انتخاباتي، علي الظاهر توانسته است بر ابقاي اعدام تأثيرگذار باشدديپلماسي
اش، افكار عمومي از حـدود چهـار دهـه    هاي سطحي بودن و تأثيرپذيريواسطه همان ويژگي

ري اياالت متحده شده و به عنوان ابزاري در دست سياسـتمداران ايـن   قبلْ وارد سياست كيف
كيفـري  هـاي  اي براي اعمـال سياسـت  كشور مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان بهانه

همچون تسامح صفر و نيز در فرايند ابقاي اعدام، به شدت مورد استفاده و استناد قرار گرفته 
گرايي كيفري استفاده شده و بـه مثابـه   عنوان جزئي از عوام جا افكار عمومي بهدر اين. است

هـاي  دليلي براي عدم كارايي سياست جنايي اصالح و درمان، ديـدگاههاي مـردم و برداشـته   
ها نسبت به نظام عدالت كيفري باعث ايجاد تحول عميقي در سياست كيفري اين كشـور  آن

اي، باشيم كه افكار عمومي در چنين جامعهاما بايد به اين موضوع توجه داشته . گرديده است
اي حاكم بر جامعـه آمريكـا   هاي توده مردم است كه متأثر از گفتمان سياسي و رسانهديدگاه
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دهـي  شكل گرفته و از سوي سياستمداراني مورد استفاده قرار گرفته است كه خود در جهت
مـومي بـر سياسـت كيفـري در     توانيم از تـأثير افكـار ع  پس نمي. اندبه آن افكار نقش داشته

گـرانِ عـالمِ   اي مانند آمريكا سخن بگوييم، چرا كه همين نظام عدالت كيفري و كـنش جامعه
نتيجتـاً  . كننـد سياست، اين ديدگاهها و افكار را در مردم پرورانده و حال از آن اسـتفاده مـي  

معـه آمريكـا بـدانيم    اي مانند جاتوانيم افكار عمومي را عامل ابقاي اعدام حتي در جامعهنمي
گرايي و حمايت از گزينـه اعـدام، حـداقل در برابـر برخـي جـرايم در       دانيم اعدامچرا كه مي

بسياري از كشورهاي غربي حداقل در زمان تصميم بر الغاي اين مجازات وجود داشته اما بـه  
به افكار  چه كه باعث اعتبار بخشيدنآن. ابقاي اعدام در آن دسته از كشورها نيانجاميده است

تواند به صورت درون مرزي و يا به عنـوان  شود همان عوامل سياسي است كه ميعمومي مي
 .عاملي برون مرزي در اين زمينه عمل كنند
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