واکاوی حادثه اعدام سال  8811شهرستان سیرجان
و بررسی تأثیر آن بر نظم و امنیت در جامعه
چكیده
از سال  6831یکسری سرقتهای مسلحانه ،زورگیر و اخاذی در سطح و اطراف شهرستان سیرجان به وقوع پیوستت .بعت
از گذشت دو سال بان  5نفره سارقان مسلح سیرجان به علت انجام  83فقره سرقت عادی و مستلحانه دستتییر و پت

از

سیر مراحل قضایی ،دو نفر از متهمان به نام م .ا .متول  6811و ا .ف .متول  6815به اع ام محکوم ش ن  .این حکم قترار
بود در تاریخ  6دی ماه  6833در مال عام در شهر سیرجان انجام شود .که در نهایت در روز اجترای حکتم پت

از یتور

خانواده ،اقوام و دوستان مجرمین به سمت مأمورین دو نفر اع امی را از پای چوبه دار پایین و از محل فراری دادن کته در
این میان  3نفر از مردم کشته و نزدیک به  01نفر زخمی ش ن .
این تحقیق با ه ف بررسی دالیل و نقاط ضعف امنیتی در ع م اجرای موفق حکم اعت ام دو نفتر اعت امی ستال  6833در
شهرستان سیرجان و همچنین جلوگیری از به وجود آم ن حوادثی نظیر اع ام ناموفق در سایر نقاط مشابه و ایجتاد رو
و مت ی مناسب برای اجرای احکام اع ام در مأل عام میباش .
رو

بکار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی است که به صورت مقطعی انجام ش ه است .در ایتن تحقیتق از رو هتای

مختلفی مانن مصاحبه ،مشاه ه ،بررسی اسناد ،فیلم ،تصاویر و پیشینه مرتبط با واقعه اع ام شهرستتان ستیرجان صتورت
گرفته است .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به صورت توصیفی و تبیینی میباش .
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میده که عوامل متع دی در بتروز واقعته اعت ام نتاموفق شهرستتان ستیرجان دخیتل
بودهان که میتوان به؛ بی ت بیری و ساده انیاشتن موضوع از سوی مسئولین و متأمورین ،عت م توجته بته زمتان و مکتان
برگزاری اجرای حکم ،ع م اطالع رسانی کافی و همراه ساختن افکار عمومی برای اجرای حکم ،ع م انجتام کتار اطالعتاتی
قبل و حین اجرای حکم اع ام ،ع م استفاده از نیروی کافی برای اجرای حکم ،ع م استفاده از موانع فیزیکی بین متردم و
محوطه اصلی اع ام ،نامناسب و استان ارد نبودن وسایل اجرای حکم ،کمبود تجهیزات مناسب جهت اجرای حکتم ،تتأخیر
مقامات قضایی در محل اجرای حکم ،ع م تمهی ات الزم جهت استقرار خانواده محکومین در مکان مناسب ،عت م انتختا
فرد معین جهت حلقه آویز کردن مجرمین ،ع م استفاده از پلی

زن در زمان اجرای حکم اع ام ،تأکیت اعضتای شتورای

تأمین شهرستان برای اجرای مج د حکم در همان محل قبلی و در نهایت از بین رفتن قبح جرائم ارتکتابی محکتومین در
اذهان عمومی اشاره کرد.
کلید واژه :اعدام ،مجازات ،نحوه اجرای حكم ،پلیس ،نظم و امنیت
مقدمه و بیان مسئله

اع ام یکی از ق یمیترین رو ها برای مجازات افراد مجرم در طول تاریخ بوده است و هر فردی که بر ختالف قتوانین آن
جامعه عمل کن مجازات میشود .اع ام ش ی ترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شت ه استت و بته طتور
معمول نسبت به مجرمانی اعمال میشود که مهمترین جرایم را مرتکب ش ه و برای جامعته خطرنتا

و بته یقتین قابتل

اصالح نخواهن بود اع ام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رستوا کننت ه یتا بته اصتطالح «ترهیبتی و
ترذیلی» که ه ف از آن به ویژه طرد اب ی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکتار جامعته را از
خطر بالقوه بزهکار مصون میسازد .کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست بلکه هم در شرع و هم در قانون بترای یکستری
از جرمها ،مجازات اع ام را در نظر گرفته ش ه است .حکومتها برای اینکه بتوانن نظم و امنیتت را در جامعته برقترار و از
هرج و مرج جلوگیری کنن میبایست بتوانن قانون را به خوبی اجرا کنن و نماد اجرای نظم و امنیت در جامعته در کنتار
سایر دستیاههای امنیتی بر عه ه نیروی انتظامی در کشورمان است .در این راستا هرچه پلتی
نظم و امنیت را بهتر در جامعه برقرار کن  .یکی از مواردی که در اهم کار پلی
هم زنن ه نظم و امنیت در میان مردم و جامعه میشود و پلی
پ

مقتت رتر باشت میتوانت

قرار دارد مبارزه با افرادی که به نوعی بتر

میبایست آنها را دستییر و تحویل مراجع قضایی ده و

از سیر مراحل قضایی و اعالم مجرمیت ،بتوان با قاطعیت هرچه تمامتر آن را اجرا کنت  .یکتی از دشتوارترین احکتام،

اجرای حکم اع ام اشرار ،سارقان مسلح ،قاچاقچیان مواد مخ ر و به نوعی محاربین فیاالرض در مأل عام است .کته در هتر
آن امکان دارد که طرف اران ،اقوام و دوستان این مجرمان مانع از اجرای حکم و درص د فرار آنها برآین  .ب ین منظور اگر
دستیاههای امنیتی با ت بیر و اقت ار عمل کنن میتوانن این حکم را اجرا و افتراد ختالف کتار را بته ستزای اعمتال ختود
برسانن  .بر این اساس ما در این تحقیق سعی در واکاوی واقعه اجرای اع ام دو نفر سارق مسلح در تتاریخ  6833/61/6در
شهرستان سیرجان را داریم .که در این واقعه دو نفر مجرم که قرار بود در مأل عام اع ام شتون توستط متردم از چوبته دار
پایین آورده ش ه و از محل فراری داده ش ن و این حادثه منجر به کشته و زخمی ش ن تع اد زیادی از مردمی کته بترای
مشاه ه اع ام به آنجا مراجعه کرده بودن  ،ش ؛ لذا در این تحقیق سعی در پاسخ گویی به ایتن ستاال استت کته دالیتل و
نقاط ضعف امنیتی در اع ام اجرای موفق اع ام در شهرستان سیرجان چه بوده است.
هدف کلی تحقیق
ص حَیاة یا أُولِی الْأَلْبا ِ»؛ عاقبت حکم قصاص برای حفظ حیات
با توجه به آیه قصاص (بقره « : )6۷۱ /وَ َل ُکمْ فِی الْقِصا ِ
شماست .ه ف اصلی از این تحقیق؛ اجرای حکم اع ام برای برقرار کردن نظم و امنیت در جامعه است نه برای به وجود
آوردن بی نظمی در جامعه.
اه اف جزئی تحقیق
 -بررسی دالیل و نقاط ضعف امنیتی در ع م اجرای موفق برای اجرای حکم اع ام در شهرستان سیرجان.

 جلوگیری از به وجود آم ن حوادثی نظیر اع ام ناموفق در نقاط مشابه.و مت ی مناسب برای اجرای حکم اع ام در مأل عام.

 -ایجاد رو

کلیات و مفاهیم نظری
مفهوم اعدام :در فرهنگ فارسی معین اع ام به معنای نیست کردن و نابود گردانی ن است .همچنتین اعت ام
در لغت نامه دهخ ا به معنای نیست گردانی ن( .منتهی االر ) (ناظم االطباء) و کشتن استت .بتا توجته بته تعتاریفی کته
فرهنگ فارسی معین و لغت نامه دهخ ا آورده ش ه است میتوان اع ام نوعی کیفتر و مجتازات و بته عبتارتی دییتر اشت
مجازات برای محکوم است.
مفهوم نظم و انضباط اجتماعی :الستر نظم اجتماعی را انیارههای منظم و پیش بینی پذیر رفتار میدانت  .از
دی گاه کارکرد گرایانه نظم ،وضعیتی است که در آن همه چیز در جاییاه خویش قرار گرفته استت .آلتن بیترو در تعریتف
نظم اجتماعی مینویس  :مضمون نظم ،ان یشه چیزهایی را که هر یک به جایی مطلو و به طور دقیق مرتب گشته استت
در ذهن متبادر میسازد (چلبی.)651 :68۷5،
مفهوم پلیس :واژه پلی

واژهای نیمه فرانسوی که از واژه التین و واژه آلمانی گرفته شت ه استت .پلتی

در

فرهنگ لغات به معنی نظم ،انضباط و یا سازمانی دولتی است که مأموریتش حمایت قتانون جلتوگیری از تخطتی ،تتأمین
نظم عمومی و حافظ جان و مال و ناموس افراد تعریف ش ه است .نظر کلیه جامعه شناسان بر این اصل مهم است اما شأن
نزول کلمه و واژه پلی

که از واژه پولی

گرفته ش ه است به زمتان استکن ر مقت ونی و جانشتینان آن برمتی¬گتردد .از

نخستین سازمانهایی که با تشکیل جوامع بشری به وجود آم سازمانی با نام پلی

یا نیروی انتظامی یا هر استم دییتری

برای ایجاد نظم بوده است (.)http://www.police.ir

شیوههای اجرای اعدام
مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر را در سالهای اخیر به خود مشغول کرده است و فعالیتهتای زیتادی
در سراسر جهان برای توقف این شکل از مجازات در حال انجام است .در حال حاضر بیش از  ۱۷کشور به طور کامتل ایتن
مجازات را حذف کردهان و برخی دییر از کشورها نیز با تغییر قوانین این مجازات را تنها در شرایط خاص و بترای جترائم
خاصی اجرا میکنن ؛ اما هنوز نزدیک به  18کشور در جهان از مجازات مرگ بته طتور مستتمر بترای مجتازات محکومتان
استفاده میکنن که در این میان سهم کشورهای عربی و ایران (به همراه چین) در اجرای مجتازات مترگ بتیش از ستایر
کشورهاست.
در کنار مبارزات فعالین حقوق بشر برای حذف مجازات مترگ بخشتی از مبتارزه آنهتا بترای انستانی کتردن شتکل ایتن
مجازاتها نیز هست چرا که در بسیاری از کشورها هنوز از رو های خونین و دردناکی برای اجرای این شکل از مجتازات

استفاده میشود .رو هایی همچون سنیسار ،دار زدن و گردن زدن در بسیاری از کشورهایی عربتی و ایتران هنتوز متورد
استفاده قرار میگیرد.
شیوههای اع ام که در دنیا مرسوم بوده و هست عبارتن از:
- 6صن لی الکترونیکی- 0 ،تزریق مرگبار- 8 ،گاز مرگبار -3 ،دار زدن - 5 ،ستر بریت ن - 1 ،ستوزان ن - ۷ ،سنیستار- 3 ،
خرا کردن دیوار بر روی مجرم- ۱ ،پرت کردن از بلن ی -61 ،صلب - 66 ،تیر باران - 60 ،ستاتی -68 ،شتمع آجتین.
() http://inventors.about.com

روشهای اعدام
مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر را در سالهای اخیر به خود مشغول کرده است و فعالیتهتای زیتادی
در سراسر جهان برای توقف این شکل از مجازات در حال انجام است .در حال حاضر بیش از  ۱1کشور به طور کامتل ایتن
مجازات را حذف کرده ان و برخی دییر از کشورها نیز با تغییر قوانین این مجازات را تنها در شرایط خاص و بترای جترائم
خاصی اجرا میکنن  .اما هنوز نزدیک به  11کشور در جهان از مجازات مرگ بته طتور مستتمر بترای مجتازات محکومتان
استفاده میکنن که در این میان سهم کشورهای عربی و ایران (به همراه چین) در اجرای مجتازات مترگ بتیش از ستایر
کشورهاست.
در کنار مبارزات فعالین حقوق بشر برای حذف مجازات مترگ بخشتی از مبتارزه آنهتا بترای انستانی کتردن شتکل ایتن
مجازاتها نیز هست چرا که در بسیاری از کشورها هنوز از رو های خونین و دردناکی برای اجرای این شکل از مجتازات
استفاده میشود .رو هایی همچون سنیسار ،دار زدن و گردن زدن در بسیاری از کشورهایی عربتی و ایتران هنتوز متورد
استفاده قرار میگیرد.
برای اینکه بتوانیم دار زدن در ایران را بررسی کنیم در ابت ا بهتر است که نیاهی به رو های موجتود دار زدن در جهتان
بین ازیم .رو های اصلی دار زدن در جهان را میتوان به چهار گروه دسته بن ی کرد :
روش سقوط کوتاه یا بدون سقوط  :که در آن محکوم ارتفاع کمی را سقوط میکنت  .در ایتن رو

بته ختاطر

وزن ب ن که به صورت معلق قرار گرفته است طنا دور گردن محکوم سفت میشود و با فشار به گردن فترد وی را خفته
میکن  .معموالً در این رو

مرگ بر اثر خفیی یا قطع شریان حیاتی رخ میده و به این خاطر مرگ آنی نخواه بتود و

محکوم تا زمانی که از هو

معموالً طول طنا کوتتاه استت و

برود و بمیرد م تی را درد میکش  .برای اجرای این رو

در زیر پای فرد چرخ قرار میدهن و یا وی را بر روی یک چهارپایه قترار متیدهنت و بعت آن را از زیتر پتای فترد ختارج
میکنن .
روش معلق کردن :در این رو
میشود  .در این رو

محکوم به جای آنکه سقوط کن توسط یک وسیله و یا ماشین به بتاال کشتی ه

معموالً از جرثقیل و یا قرقره برای باال کشی ن محکوم استفاده میشود .ایتن رو

اگتر بته صتورت

سریع انجام شود ممکن است مرگ بر اثر شکستیی گردن باش ولی عموماً مرگ بر اثر خفیی و قطع شریان حیتاتی فترد
میباش و معموالً فرد تا زمان مرگ که م تی به طول می انجام در بین زمین و آسمان دست و پا میزن .
پیش از این در آمریکا از این رو

به این شکل استفاده میش که طنا را از یک قرقره عبور میدادن و سر دییر طنتا

را به شی سنیینی متصل میکردن و در زمان اجرای حکم شی سنیین را رها میکردن تا سقوط کن و فرد را بته شت ت
به باال میکشی  .ب ین ترتیب مرگ در اثر شکستیی گردن رخ میداد.
روش سقوط استاندارد :در این رو

محکوم کته طنتا بته دور گتردن وی آویختته شت ه استت از ارتفتاع

مشخصی که معموالً چیزی در ح ود  6.5تا  3متر است سقوط میکن  .این رو  ،در واقع همان سقوط کوتتاه استت کته
ان کی پیشرفتهتر ش ه است اما با این حال هنوز این ارتفاع از طنا منجر به شکستن گتردن افتراد نمتیشتود و در اکثتر
موارد در این رو

نیز فرد بر اثر قطع شریان حیاتی و یا خفیی جان میده  .گاهاً بلن بودن زیتاد طنتا نیتز منجتر بته

قطع گردن افراد میشود .نمونهای از این اتفاق در مورد اوا دوگان الوین آخرین زنی که در ایالت آریزونا در سال  6۱03بته
دار آویخته ش رخ داد و در هنیام اجرای حکم گردن وی ناگهان از ب نش قطع ش و در سالهای اخیر نیز اتفاق مشابهی
برای برزان تکریتی برادر ناتنی ص ام رخ داد و وی نیز در حین اع ام سر
روش سقوط بلند یا مشخص :در این رو

میزان سقوط فرد بر استاس وزن و قت و فیزیتک فترد محاستبه

میشود تا سقوط من جر به شکستن گردن وی شود .این رو
ویلیام ماروود در سال  63۷0اب اع ش  .این رو
آسان ترکن  .در این رو
نخاع فرد بیهو
برای این رو

از تنش ج ا ش .

در واقع برای رفع مشکالت رو

ستقوط استتان ارد توستط

دار زدن را کمی انسانیتر میکن و میتوان مرگ را برای محکوم کمتی

ارتفاع سقوط به شکلی انتخا میشود که بر اثر سقوط گردن محکوم شکستته و بتر اثتر قطتع

ش ه و با مرگ سریع بمیرد.
در ابت ا ج ولی از وزن و طول طنا اب اع ش که بر اساس وزن محکوم طول سقوط را مشخص میکردن

کم کم با گذشت زمان این ج ول تغییراتی کرد و فاکتورهای دییری نیتز در انتختا ارتفتاع ستقوط وارد شت ن تتا ایتن
اطمینان حاصل شود که مرگ فرد بر اثر سقوط از آن ارتفاع تنها منجر به شکستیی گردن وی شتود .در حتال حاضتر در
اجرای این رو

عالوه بر آنکه ارتفاع سقوط را بر اساس وزن و ق محاسبه میکنن  .بلکه مسائل مانن بیمتاری مفاصتل و

سایر مشکالت فرد را نیز بررسی کرده و سپ

مشخصات سقوط را برای فرد تخمین میزنن  .برای این کار در کشتورهایی

مثل امریکا پیش از اجرای حکم فرد سالمت فرد و مشخصات وی را بررسی میکنن .
همانطور که دی م رو های متفاوتی در جهان برای اع ام وجود دارد که هر یک به مرور زمان و بترای بهبتود و ستریعتر
کردن و کم درد کردن فرآین مرگ تکمیل ش هان  .اما متأستفانه در کشتور متا عمومتاً بترای دار زدن محکتومین از رو
سقوط کوتاه و معلق کردن استفاده میشود .اع امهای در زن ان معموالً به رو

سقوط کوتاه هستن یعنی فترد از جتایی

آویزان میشود و طنا به دور گردن و زیر پای او چهارپایهای که معمتوالً ارتفتاع آن از یتک متتر تجتاوز نمتیکنت قترار
میدهن و بع با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی میشون و این سقوط معموالً کمتر از یک متتر استت و مترگ در
این حالت بیشتر بر اثر خفیی و قطع شریان حیاتی رخ میده و محکوم م تی را تا مرگ درد میکش  .اما در اعت امهایی

که در مال عام انجام میشود عموماً از جرثقیل استفاده میشود و از رو

معلق کردن ،که در آن فرد بته جرثقیتل متصتل

میشود و بع در هنیام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به باال کشی ه میشود این رو

نیتز منجتر بته قطتع شت ن

گردن نمیشود و مرگ بر اثر فشار طنا بر گردن محکوم و قطع شریانهای حیاتی وی میباش  .معموالً فترد بعت از بتاال
کشی ه ش ن م تی را در بین آسمان و زمین دست و پا میزن تا سرانجام بع از چن ثانیه جان ب ه .
(.)http://en.wikipedia.org/
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بسیاری از مردم ممکن است تعجب کنن از اینکه مطلع شون اگر اع ام به رو
بی درد ترین رو های اع ام است .رو

م رن آن انجام شود یکی از سریعترین و

ج ی اع ام  long dropنامی ه میشود .در این رو

افرادی که مأمور اع ام

هستن میبایست که از قبل فاصله الزم برای شکستن گردن بر اساس وزن ،ق و ساختمان ب نی فرد ان ازه گیری کنن .
ب ن بایستی پ

از باز ش ن دریچه زیر پای فرد با سرعتی به پایین رها شود که نیرویی معادل  6051- 6111پون بر

روی گردن پ

از محکم ش ن طنا وارد شود .این فاصله میتوان در هر مکانی با ارتفاعی بین  0.۷-6.5متر باش  .گره

طنا میبایستی در سمت چپ گردن در زیر فک ،قرار گیرد .ضربهای که به گردن در انتهای طنا وارد میشود ،برای
شکستن یا جا بجا کردن مهره آسه کافی است و بایستی که طنا نخاع را قطع کن  .این حالت ای ه آل رو

long drop

است .زمانی که گردن شکست و نخاع قطع ش  ،در م ت چن ثانیه فشارخون به صفر میرس و فرد از هو

میرود .بع

از چن دقیقه نیز مرگ مغزی رخ میده  .مرگ کامل چیزی در ح ود  65الی  01دقیقه طول میکش ولی فرد هیچ
ک ام از این مراحل پایانی را احساس نخواه کرد)www.howstuffworks.co( .

اگر فاصله به خوبی ان ازه گیری نش ه باش یا دییر فاکتورها درست انجام نشود ،فرد در اثر بری ه ش ن سر (زمانی که
ارتفاع زیاد باش ) یا خفه ش ن (در زمانی که فاصله کم باش یا طنا در موقعیت مناسب قرار نییرد) خواه مرد .خفه
ش ن ممکن است در عرض چن دقیقه رخ ده و یک مرگ مشقت بار برای فرد باش  .عروق کاروتی در گردن ،که خون
مورد نیاز برای مغز را فراهم میکنن  ،فشرده میشون  .مغز متورم میشود و در قسمت باالیی ستون مهرهها ،نخاع دو
شاخه میشود .عصب واگ فشرده میشود و باعث رفلک
به علت فشرده ش ن نای و در نهایت سبب از هو
الی  01دقیقه طول میکش  .در رو

واگ میشود که منجر به ایست قلب میشود .فق ان اکسیژن

رفتن فرد میشود و منجر به خفیی میشود .تکمیل این مواد از 5

 short dropکه در بعضی کشورها انجام میشود مرگ فقط در نتیجه خفیی و/یا

فشردگی عروق ناحیه گردن رخ میده  .در بعضی موارد هم اع ام با باال کشی ن فرد صورت میگیرد.
علل مرگ به خاطر دار آویختگی :
 - 6انس اد سرخ رگهای حیاتی گردن و نرسی ن خون و اکسیژن به مغز.
 - 0شکستن گردن و آسیب پیاز مغز (ح اقل  601سانتیمتر بای طنا

سقوط کن و سپ

بایست تا گردن شکسته

شود).
- 8انس اد شاه رگها و افزایش ناگهانی فشار خون که منجر به ایست قلبی میشود.
- 3خفیی در اثر انس اد مجرای تنفسی (دار زدن با طنا کوتاه).
 -5شو

وقفهای از علل دییر مرگ بر اثر دار آویختیی میباش فشارهای  5کیلویی باعث بسته ش ن شریان کاروتی و

 05کیلو موجب شکستیی دررفتیی مهرهای گردنی میشود( .منبع ویکی پ یا).
در اع امهایی که فرد با جرثقیل باالبرده میشود یا از ارتفاع کوتاه سقوط میکن ستون مهرهها سالم میمان و فقط
خفیی در اثر فشار بر شریانهای حیاتی ب ن رخ میده .
اما اع امهایی که با سقوط فرد محکوم همراه باش شکستن مهرهها رخ میده و نخاع در این حالت سریعاً« قطع ش ه و
فرد بیهو

میشود و قسمتهای کنترل کنن ه اعمال حیاتی ب ن مانن مرکز تنف

در بصل النخاع مختل ش ه و مرگ

در اثر فلج ش ن عضالت تنفسی و به طبع آن خفیی و مرگ رخ میده که در این حالت محکوم درد کمتری را تحمل
کرده و از حالت خفیی در اثر فشار بر شریانها مرگ راحتتری رخ میده .».

شکستیی قوس مهرهای آکسی

یکی از شایعترین آسیبهای مهرههای گردنی میباش  .معموالً «شکستیی در ستون

استخوانی شکل گرفته توسط زوای مفصلی فوقانی و تحتانی اکسی
اسپون یلولیزی

اتفاق میافت  .شکستیی در این محل که

تروماتیک C0نامی ه میشود .معموالً» ناشی از هایپر اکستنشن سر روی گردن است که باعث آسیب

ضربه شالقی 6میگردد .این نوع هایپر اکستنشن در محکومین به اع ام اتفاق میافت  .در دار زدن گره را قبل از اینکه
ب ن به طور ناگهانی از سقف آویخته شود به زیر چانه میان ازن به همین علت به این نوع شکستیی ،شکستیی 0گفته
میشود .در آسیبهای خیلی ش ی تنهی مهره  C0جلوتر از تنهی مهرهی  C8قرار میگیرد .با این نیمه دررفتیی در
آکسی

و یا ب ون آن احتمال آسیب نخاع و یا ص مه ساقه مغز 8وجود دارد و گاهی اوقات منجر به کوادری پلزی (فلج

هر  3ان ام) یا مرگ میشود( .مور.)683۷ ،
در کشورهای غربی ،اع امهای قانونی به نحوی طراحی میشون که محکوم از طنا

دار رها شود و گردن محکوم به

سرعت بشکن تا قطع ش ن ناگهانی نخاع به مرگ سریع فرد بینجام  .اما در اع ام به شیوه آویزان ش ن از طنا دار یا
موارد خودکشی به رو

ال متفاوت است .این افراد اغلب بر اثر اسفیکسیا میمیرن  ،یعنی
حلق آویز کردن ،داستان کام ً

نرسی ن اکسیژن کافی به مغز آنها را از پا در میآورد.
از قرن هج هم ،دلیل این خفیی و طول زمان آن سوال برانییز بود و  8فرضیه مهم برای آن مطرح ش ه بود :فشار به
مسیر تنفسی ،انس اد رگهایی که خون را به مغز میرسانن و فشار به عصب واگ که منجر به افزایش غیرعادی ضربان
قلب و در نتیجه حمله قلبی میشود .
اما به گزار

نیوساینتیست ،محققین کانادایی به تازگی با بررسی فیلمهای به جا مان ه از افرادی که حلقآویز کردن خود

را به تصویر کشی هان  ،فرضیه مس ود ش ن رگهای خون رسان مغزی را تایی کردهان  .به گفته این محققین ،فرد در
عرض  3ثانیه پ

از حلقآویز ش ن ،هشیاری خود را از دست میده  ،سپ

مراحل پیچی های از حرکات غیرارادی و

تشنج را نشان میده و در نهایت میمیرد .سریعترین مرگی که آنها مشاه ه کردن  10 ،ثانیه به طول انجامی ه و
کن ترین مرگ هم به م ت  ۷دقیقه و  86ثانیه طول کشی ه بود.
مشاه ات این محققین نشان میده که طی دوره های حرکات غیرعادی و تشنج ،ب ن فرد با دیوار و اشیای اطراف
برخورد میکن  .آنها میگوین بسیاری از جراحات و کبودیهایی که اغلب تصور میشود قبل از خودکشی اتفاق
افتادهان  ،در این مرحله پ ی ار میشون ( حتاجی هتاشمتی.)68۱6 ،
اجرای علنی احكام اعدام :اجرای حکم اع ام در مالءعام که هراز گاهی در مورد برخی محکومیتهتا اعمتال
میشود ،حاوی مسایلی بحثانییز است که در این نوشتار به دو مورد از آنها اشاره میشود .پرسش نخست این است کته

1

- whiplash injury
-hangsmans
3
-Brain Stem
2

مبانی حقوقی این نوع اجرای مجازات (علنی) چیست؟ و پرسش دییر اینکه مضرات و منافع اجرای اع ام در مالءعام ک ام
است؟
 -6آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب ،اع ام موضوع ماده  0۱8قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاههای عمومی و انقال مصو  6830که بر نحوه و تشریفات اجترای احکتامی کته منجتر بته ستلب حیتات انستانی
میشود ،تصریح ش ه بر وجو اجرای علنی این نوع مجازاتها داللت ن ارد .قطع نظر از این موضوع «آییننامه» بته ویتژه
در امور جزایی نمیتوان فراتر از قوانین مصو  ،مقرراتی را وضع کن  .در مقررات موضوعه کیفتری فعلتی ،جتز متاده 616
قانون مجازات اسالمی که ناظر به اجرای «حکم رجم» است و میگوی « :مناسب است که حتاکم شترع متردم را از زمتان
اجرای ح آگاه سازد…» ،هیچ نص صریح قانونی بر واجب بودن اجرای مجازات سلب حیتات انستانی در مالءعتام ،وجتود
ن ارد .از آنجایی که تفسیر موسع قوانین جزایی به ضرر متهم یا محکوم علیه کیفری منطبق با موازین جزایی نیستت زیترا
که اجرای علنی مجازات ،باعث هتک حیثیت محکوم علیه و بستیانش میشود ،به نظر نمیرس در مصت اق متورد اشتاره
(اجرای رجم) نیز قی «مناسب است» بر وجو اجرای علنی رجم داللت داشتته باشت .بنتابراین بت یهی استت .در متورد
محکومان به مجازات قصاص نف  ،مطابق بن «ز» از ماده  ۷آییننامه یادش ه اولیای دم مقتول یا وکیل آنهتا میتواننت
در محل اجرای حکم حضور یابن و این امر نیز به معنای الزام اجرای حکم در مالءعام نیست.
 -0در مورد فوای اجرای علنی برخی مجازاتهای سلب حیات انسانی ،گفته میشتود چنتین رویکتردی باعتث
عبرت سایرین و به ویژه مجرمان بالقوه میشود و اثر بازدارن گی دارد .در این شیوه مجازات کته اغلتب در متورد مجرمتان
قتلهای سریالی اعمال میشود گاهی خونسردی محکومان به اع ام در زمان اجرای حکم و برختی واکنشهتای آنتان کته
حکایت از ع م پشیمانی آنها دارد سبب میشود در اثر بازدارن گی اجرای علنی مجتازات اعت ام تردیت ایجتاد شتود و بتا
اظهار ن امت توأ م با خونسردی و ابراز شادی مجرم (به ویژه در مورد مبتالیان به اختالل شخصیت ضت اجتمتاعی) ماننت
واکنش احم روسی (یک قاتل) نسبت به قاضی اجرای حکم و بوسی ن وی باعث میشود بعضتی تماشتاچیها و مجرمتان
بالقوه احساس ترحم نسبت به محکوم علیه کنن که چنین وضعیتی تضعیفکنن ه اثر بازدارن گی در مردم است .از ستوی
دییر اجرای علنی این نوع مجازاتها ممکن است در نوجوانان موجب ایجاد تأثیر سوء شود .بته هتر حتال بایت ایتن نتوع
جنبهها مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد و باالخره آنچه مسلم است برخورد سلیقهای در اجرای علنی مجازاتها بترخالف
اصل تساوی عموم در برابر قانون و رعایت حیثیت محکوم علیه است .با این حال اعمال رویته ستنتی دربتاره اعت ام علنتی
قاتالن سریالی ،متجاوزان به زنان و دختران و به طور کلی دربتاره متواردی کته ارتکتا جترم موجتب جریحتهدار شت ن
احساسات عمومی ش ه ،گاهی خواست بخشی از مردم است که اجرای ع الت فوری را در حتذف فیزیکتی و علنتی مجترم
میبینن اما برخی از آنان ح اقل در زمینه عوامل جرمزا یا شخصتیت بیمتار مجترم (هماننت شخصتیت ضت اجتمتاعی)
اطالعات کافی ن ارن ( .اسماعیلیان)68۱6،

یافتههای تحقیق
از سال  6831یکسری سرقتهای مسلحانه ،زورگیر و اخاذی در سطح و اطراف شهرستان سیرجان بته وقتوع میپیوستت.
فکر تمام مأموران انتظامی را به خود جلب کرده بود و اینکه این سرقتها ادامه پی ا کرد ولی خبتری از دستتییری افتراد
سارق وجود ن اشت تا اینکه پ
مسلحانه دستییر و پ

از گذشت دو سال بان  5نفره سارقان مسلح سیرجان پت

از  83فقتره سترقت عتادی و

از سیر مراحل قضایی ،دو نفر از متهمان به نام م .ا .متول  6811و ا .ف .متولت  6815بته اعت ام

محکوم ش ن  .قرار ش این حکم در تاریخ  6دی ماه  6833در مال عام در شهر سیرجان صورت پذیرد.
در همین رابطه روزنامه نیارستان در اسفن ماه سال  683۷با یکی از مجرمین مصاحبهای انجتام داد و در آن از چیتونیی
و علت سرقتها پرسی ه ش  .او در مصاحبه ا

بیان داشت که در آن دوران به جرم حمل مواد مخ ر در زنت ان ستیرجان

به صورت زن ان با کار حضور داشتم .وضع خوبی ن اشتیم و درآم کافی نیز وجود ن اشت .از شیراز استلحه تهیته و اولتین
سرقت مسلحانه را با سرقت یک خودرو از شهر

گل گهر سیرجان آغاز کردیم که بع م تی صاحبش را از محل ختودرو

مطلع کردیم .وی بیان داشت که روزها تا ظهر در زن ان بودیم و بعت ظهتر بترای سترقت بته شتهر میآمت یم و بعت بتر
میگشتیم زن ان .مأموران توی شهر دنبال سارق میگشتن اما من توی زن ان بودم به همین خاطر بود که دو سال طتول
کشی تا به همراه چهار نفر از هم ستانم شناسایی ش یم.
پ

از اینکه ساعت  ۷/35دو نفر مجرم را پای چوبه دار آوردن و حلقه طنتا دار را بتر گتردن آنهتا آویختتن و ختودرو

نیسان زیر پای آنها کشی ه ش  .لحظاتی پ

از اع ام سنگ پرانی شروع میشود و مسئوالن از صتحنه دور میشتون  .در

همین هنیام مأموران اق ام به شلیک هوایی میکنن اما آنها هم به دلیل فشار جمعیت ،خود را از صتحنه دور میکننت .
یک زن که احتماالً از بستیان اع امیها بود به طرف آنها میدود تا زیر پای یکی از آنها را بییرد و پ

از او برخی افراد

حاضر به کمکش میشتابن و دو نفر اع امی را از پای چوبته دار پتایین کشتی ن و بته مکتان نامشخصتی انتقتال دادنت .
بالفاصله تیم پلیسی سیرجان وارد عمل ش ن تا اینکه موفق ش ن ساعت  6811در منزلی در روستای اکبر آباد دستتییر
ش ن .
شنی هها و اخبار تایی نش ه حاکی از اجرای حکم اع ام برای دومین بار در همان مکان و در حضور مردم اجترا شتود .بته
همین علت جمعیت بیشتری در محل حاضر میشون  .برخی حاضران با پرتا کتردن ستنگ و اشتیاء مختلتف بته طترف
مأموران عصبانیت خود رانشان میدهن و ع های از معترضین یک ختودرو نیتروی انتظتامی را واژگتون میکننت  .صت ای
تیران ازی شروع میشود .که در اثر تیران ازی تع اد  3نفر کشته و نزدیک به  03نفر زخمی ش ن .
سرانجام دو نفر اع امی فراری را به کرمان انتقال دادن و در ساعت  0011در زن ان کرمان به دار مجازات آویختته شت ن .
به دنبال بروز حوادث پ

از اع ام  0سارق مسلح در سیرجان 83 ،نفر از افرادی که در این آشو ها دست داشتته توستط

نیروهای انتظامی دستییر ش ن .

قدرت رسانهای اعدام سیرجان
ماجرای اع ام دو سارق مسلح در سیرجان و اخبار مربوط به فرار از پای چوبه دار و دستییری مج د آنها خیلتی زود بته
تیتر اول رسانهها تب یل ش  .لحظاتی از اتفاق نادر نیذشته بود که خبر مذکور با عنتوان «دو اعت امی در ستیرجان ربتوده
ش ن » ابت ا روی خروجی خبر گزاری رسمی فارس قرار گرفت و از آن لحظه بته بعت بتود کته ستایر منتابع ختارجی بته
پرداز

آن پرداختن تا متأسفانه نام سیرجان این بار همراه با یک خبر مشمئز کنن ه برای چن روز در ص ر اخبار ایتران

و جهان قرار گیرد .هر یک از رسانهها با توجه با اه اف خود از یک زاویه به آن نیاه میکردن  .برختی شتبکههای ختارجی
دست نشان ه دشمنان این انقال  ،فرار اع امیها را نجات دو نفر از افراد مخالف این انقال که در حوادث پ

از انتخابات

ریاست جمهوری سال  6833اتفاق افتاده بود معرفی میکردن و برخی اذعان میداشتن که مردم فهیم ستیرجان دو نفتر
از طرف اران موسوی (کان ی ای ریاست جمهوری سال  )6833که در جریان آشو ها داخلی دستییر ش ه بودن را از پای
چوبه دار پایین آوردن و مانع از اجرای حکم اع ام ش ن .
واقعیت این است که نیاهی که امروز مردم ایران و حتی جهان به سیرجان دارن با نیاهی کته در حادثته اعت ام ستیرجان
داشتن کامالً متفاوت است .تا قبل از این اسم سیرجان به گو

مردم دنیتا نختورده بتود و یتا اگتر ختورده بتود چنت ان

ذهنیتی منفی از آن ن اشتن  .اما امروز دییر متأسفانه سیرجان را با یک نام میشناسن  .اع ام! شای ع های بر ایتن گفتته
خرده بییرن و آن را کمی اغراق آمیز ب انن که البته حق هتم دارنت  .ولتی وقتتی پت
جستجوی سیرجان را در سروی

اینترنتی گوگل داشتم این سروی

پ

از حادثته اعت ام ستیرجان قصت

از درج حتروف اولیته ستیرجان دو پیشتنهاد را

مطرح میکرد .سیرجان اع ام و اع ام سیرجان! موضوعی که اصالً نمیتوان خوشاین شهر آرام و مذهبی چتون ستیرجان
باش  .شای بتوان گفت :بار روانی منفیای که وقایع روز اول دی ماه  6833بر ذهنها گذاشتت بته مراتتب ستهمیینتر از
جنگ تمام عیار با خرابیهای فراوان بود .نمیخواهیم در این باره زیاد از ح منفی بافی کنیم امتا ایتن خبرهتا نمیتوانت
برای افرادی که به سیرجان مسافرت میکنن یا دانشجویانی که سیرجان را بترای ادامته تحصتیل انتختا میکننت و یتا
سرمایه گذارانی که قص سرمایه گذاری در این شهر دارن خبرهای خوبی باش (احم زاده.)6833 ،
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق سعی در واکاوی واقعه اجرای اع ام دو نفر سارق مستلح در تتاریخ  6833/61/6در شهرستتان ستیرجان را
داریم .که در این واقعه دو نفر مجرم که قرار بود در مأل عام اع ام شون توسط متردم از چوبته دار پتایین آورده شت ه و از
محل فراری داده ش ن و این حادثه منجر به کشته و زخمی ش ن تع ادی از مردمی کته بترای مشتاه ه اعت ام بته آنجتا
مراجعه کرده بودن  ،ش ؛ لذا در این تحقیق سعی در پاسخ گویی به علل و عوامل دخیل در وقوع حادثه (معایب و نتواقص
اجرای حکم) در شهرستان سیرجان ب ون هیچ گونه غرض ورزی و پیش داوری و همچنین متهم کتردن فترد یتا افترادی،
صرفاً به منظور بیان معایب ،نواقص و ارائه راهکار علمی برای اجرای دقیق اع ام باشیم.

از طرفی با توجه به آیه قصاص (بقتره « : )6۷۱ /وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» که م یفرمای د؛ «عاقبتت
حکم قصاص برای حفظ حیات شماست» .به دنبال این مطلب هستیم که به عموم مردم یاد آوری کنیم که اجترای حکتم
اع ام برای برقرار کردن نظم و امنیت در جامعه است نه برای به وجود آوردن بی نظمی در جامعه؛ و بترای برقترار کتردن
نظم و امنیت شایسته است که تمامی مردم و مسئولین با مشارکت هم این امر الزم و حیاتی را تحقق بخشن .
علل و عوامل دخیل در وقوع حادثه اعدام سال  8811شهرستان سیرجان
 -8عدم توجه به زمان برگزاری اجرای حكم :با بررسی دقیق زمان برگزاری اجرای حکم در مییابیم که زمان در نظتر
گرفته ش ه برای اجرای حکم مصادف با ایام محرم بود .که این زمان از لحاظ عترف عمتومی بترای متردم قابتل احتترام و
حساسیتهای خاص خود را دارد .دومین نکته؛ زمان حوادث پ

از انتخابات ریاست جمهتوری ستال  ،6833کته کشتور

یکی از ملتهبترین دوران تاریخ خود را از زمان انقال سپری میکرد
سومین نکتهای که میتوان ب ان اشاره کرد فاصله زمانی ابالغ دستور مقام قضایی مبنی بر اجرای حکم ( )6833/1۱/0۱تتا
زمان اجرای حکم ( )6833/61/16دانست .که در این فاصله زمانی کوتاه نمیشود مق مات الزم را برای اجرای هرچه بهتر
حکم انجام داد و از طرفی زمان کافی برای برنامه ریزی و برآورد دقیق اطالعاتی وجود ن اشت.
 -2عدم توجه به مكان مناسب برای برگزاری اجرای حكم :یکی دییر از معایبی که میتوان برای اجرای حکم اع ام
شهرستان سیرجان بیان کرد ،ع م توجه به مکان مناسب برای برگزاری اجرای حکم بود .محوطته اجترای حکتم ختاکی و
مملو از سنگ و خرده آجرهای ساختمانی بود که از هر ک ام از این سنگها میتوان به عنوان یک سالح برای ع م اجرای
حکم استفاده کرد .که متأسفانه این مکان به درستی انتخا نش ه بود یا اینکه محل از سنگ و خرده آجرهای ستاختمانی
پا سازی نش ه بود.
 -8ساده و سهل گرفتن اجرای حكم توسط مسئولین مربوطه :شای بتوان گفت یکی از مهمتترین عوامتل متوثر در
حادثه اع ام شهرستان سیرجان به ساده و سهل گرفتن موضوع توسط مسئولین قضایی ،امنیتتی و اعضتاء شتورای تتأمین
شهرستان سیرجان اشاره کرد.
 -4عدم اطالع رسانی کافی و همراه ساختن افكار عمومی برای اجرای حكم :برای اجرای حکم اع ام دو نفر مجرم
که دارای سابقه شرارت ،سرقتهای متع د به خصوص سرقت مسلحانه دارن  .الزم استت از مت تها قبتل توستط مبتادی
اجرای حکم چه از طریق رسانههای ارتباط جمعی و چه در زمان اجرای حکم اطالع رسانی الزم و کتافی صتورت پتذیرد و
افکار عمومی جامعه را همراه و همیام با خود برای انجام هرچه بهتر اجرای حکم در مال عام انجام داد؛ تا زمتانی کته پتای

چوبه دار دو نفر مجرم یا خانواده آنها اق ام به مظلوم نمایی میکنن و قص دارن اذهان عمومی را همسو با اه اف ختود
منحرف بکنن  ،موفق نشون .
 -5عدم انجام کار اطالعاتی قبل و حین اجرای حكم اعدام :نیروهای اطالعاتی میبایست از م تها قبتل از اجترای
حکم ،برآورد اطالعاتی الزم را جهت اجرای هر گونه اق ام غیر قانونی در زمان اجرای حکم اع ام انجام میدادنت ؛ و پتیش
بینیها ی الزم را در جهت افرادی که به نوعی قص بر هم زدن نظم و اجرای حکم را دارن شناسایی و مهار کنن  .یا اینکه
در زمان اجرای حکم نیروهای اطالعاتی با لباس شخصی و به صورت پوششی در بین متردم حضتور و از عک العملهتایی
که منتج به واکنشی میش شناسایی و خنثی میکردن .
 -6عدم استفاده از نیروی کافی برای اجرای حكم :یکی دییر از معایب اصتلی اجترای نتاموفق اعت ام در شهرستتان
سیرجان ،به ع م استفاده از نیروی کافی در محل اجرای حکم اشاره کرد .که این امر هم به واسطه ساده گرفتن موضوع و
ع م برآورد دقیق اطالعاتی از موضوع است.
 -7عدم استفاده از موانع فیزیكی بین مردم و محوطه اصلی اعدام :یکی دییر از معایب بکار رفته در اجرای حکتم
اع ام ،ع م استفاده از موانع فیزیکی بین مردم و محوطه اع ام است .که ب ین منظور متیتوانستتن از قبتل بتا بلو هتای
سیمانی یا نردههای فلزی مردم را از محوطه اصلی اع ام ج ا کنن ؛ و نیروها نیز پشت موانع فیزیکتی بهتتر متیتوانستتن
جمعیت را کنترل کنن .
 -1نامناسب و استاندارد نبودن وسایل اجرای حكم :یکی از وسایل اجرای حکم ،چوبه دار است کته تصتاویر گویتای
آن است که چوبه دار استفاده ش ه در زمان اجرای حکم در شهرستان سیرجان استان ارد نبوده است.
چن نکته در مورد چوبه دار میبایست لحاظ کرد؛  -6استحکام -0 ،غیر قابل دسترس بودن مردم به راحتتی بته آن-8 ،
داشتن ابعاد مناسب و ارتفاع مناسب از زمین.
یکی از مواردی که معموالً در کشور ما ب ان توجه نمیشود؛ داشتن چوبه دار مناسب برای اجترای حکتم استت .در اکثتر
کشورهای پیشرفته به دنبال این مطلب هستن که اع ام را چیونه برگزار کنن تا مجرم در کمتترین فاصتله زمتانی بت ون
درد و رنج به حیات خود خاتمه دهن  .ب ین منظور چوبههای داری را طراحی کرده که در آن سه شرط الزم باال را داشتته
باش .
نکته دومی که در اجرای حکم اع ام بایستی ب ان توجه شود طنا دار استان ارد است .که استان ارد طنا دار خود به -6
جن  -0 ،نوع گره طنا اع ام -8 ،فاصله حلقه طنا از چوبه باالیی که طنا اع ام ب ان بسته میشود -3 ،دریچه زیتر
پای اع امی بستیی دارد.

 -6جن

طنا اع ام بای از الیافی باش که باعث بری گی گردن مجرم در حین اجرای حکم نشود و آنق ر کلفتت

نباش که مانع از خفیی و اجرای حکم شود .از طرفی نیز نبایستی ناز
نبای از الیاف پالستیکی باش چون باعث بری گی میشود .بهتر است جن

باش که در حین اجرا پتاره شتود .جتن

طنتا

طنا اع ام از الیاف پنبهای باش .

 -0گره زدن طنا دار خیلی مهم و کار حساسی است که احتیاج به تجربه و تخصص باالیی متیباشت  .زیترا گتره
طنا بای طوری زده شود که پ

از اینکه طنا را به دور گردن مجرم ان اختی قابلیتت ایتن را داشتته باشت کته گتره

کشی ه شود و پشت سر (بصل النخاع) مجرم قفل شود .که خود این موضوع باعث میشود که زمانی تختته را از زیتر پتای
مجرم کشی ن و به سمت پایین کشی ه ش بالفاصله نخاع از داخل بصل نخاع خارج ش ه و در همتان ثانیتههای ابتت ایی
فرد میمیرد .ولی اگر گره طنا به درستی زده نشود باعث میشود تا حلقه طنا چرخی ه و فرد قطع نختاع نشت ه بلکته
در اثر خفیی جان ده که این خود زمانی بین  11ثانیه تا  ۷دقیقه را به خود اختصاص میده  .این زمتان ختود فرصتت
مناسبی است برای پایین کشی ن مجرمان از چوبه دار و فراری دادن آن ،نظیر آنچه در اع ام شهرستتان ستیرجان اتفتاق
افتاد .فیلم باقی مان ه از حادثه اع ام نشان میده که مجرمان دقیقاً چیزی نزدیک به  55ثانیه از چوبه دار آویزان بودنت
ولی هنوز خفه نش ه بودن .
نكته :گره طنا میبایستی در سمت چپ گردن در زیر فک ،قرار گیرد .ضربهای کته بته گتردن در انتهتای طنتا وارد
میشود ،برای شکستن یا جا بجا کردن مهره آسه کافی است و بایستی که طنا نخاع را قطع کنت  .ایتن حالتت ایت ه آل
رو

 long dropاست .زمانی که گردن شکست و نخاع قطع ش  ،در م ت چن ثانیه فشارخون به صفر میرست و فترد از

هو

میرود .بع از چن دقیقه نیز مرگ مغزی رخ میدهت  .مترگ کامتل چیتزی در حت ود  65التی  01دقیقته طتول

میکش ولی فرد هیچ ک ام از این مراحل پایانی را احساس نخواه کرد.
 -8فاصله حلقه طنابی که دور گردن مجرم میان ازن تا جایی که طنا به چوبته دار بستته متیشتود ختود دارای
محاسبات دقیقی است که در اجرای هرچه بهتر حکم کمک میکن  .این فاصله بر اساس قت و وزن مجترم انت ازه گیتری
میشود  .زیرا اگر فاصله طنا زیاد باش امکان ج ا ش ن سر مجرم در حین اجرای حکم را دارد نظیتر آنچته در چتین در
حین اجرای حکم اع ام زنی اتفاق فتاد؛ و اگر فاصله کم باش باعث میشود که فرد قطع نخاع نش ه و در اثر خفیی جتان
ده  .هرچه وزن مجرم کمتر باش این فاصله نیز میبایست کمتر در نظر گرفته شود و هرچته وزن مجترم ستبکتر باشت
این فاصله میبایست بیشتر در نظر گرفته شود .در رابطه با ق مجرم نیز این نکته را بای اشاره کرد طوری ایتن فاصتله در
نظر گرفته شود که پ

از کشی ن تخته از زیر پای او به زمین نرس  .برای شکستن گتردن و آستیب پیتاز مغتز (حت اقل

 601سانتیمتر بای طنا سقوط کن و سپ

بایست تا گردن شکسته شود) که اطالعات دقیقتر آن در فصل دوم اشتاره

ش ه است.
نكته :معموالً در کشور ما در برخی مواقع برای اع ام از جرثقیل استفاده میشود .در این نوع اع ام پ

از اینکه طنتا را

به دور گردن مجرم ان اختن او را باال میکشن  .در این نوع اع ام فرد صرفاً در اثر خفیی و جان دادن زیاد متیمیترد کته
بسیار ناخوشاین و غیر انسانی است .بهتر است بجای جرثقیل از چوبه دار استان ارد استفاده شود .ولی برخیهتا معتق نت

که استفاده از جرثقیل باعث میشود که مردم دستشان به مجرم نرس و هنیامی که دی ن که کتار از کتار گذشتته دییتر
دست به اق امات خشونت آمیز نمیزنن .
نكته :هنیامی که مجرم به محوطه اع ام آورده میشود بهتر است از چشم بن  ،دستبن و پابن استفاده شود.
نكته :در تصویر اع ام شهرستان سیرجان ایرادی که در این زمینه به خوبی دی ه میشود؛ نبود چوبه دار استان ارد ،طنتا
اع ام استان ارد ،گره اع ام مناسب ،ع م رعایت فاصله طنا  ،ع م استفاده از دریچه زیر پای اعت امیهتا ،عت م استتفاده از
چشم بن  ،استفاده از یک پابن برای دو مجرم که اگر یک مجرم کوتاه ق و دییری بلنت قت باشت ختود متانع از اجترای
دقیق حکم پ

از آویزان ش ن از چوبه دار میشود.

 -3دریچه زیر پای اع ام :یکی دییر از اصولی که در اع ام کمتر ب ان توجه میشود نوع تخته زیتر پتای اعت امی
میباش  .اگر این تخته به صورت دریچهای تهیه شود و به یکباره باز شود و مجرم بالفاصله به پتایین کشتی ه شتود باعتث
قطع نخاع سریع فرد اع امی میشود ولی اگر از صن لی یا وسایل دییر استفاده کنی که هنیام کشی ن از زیتر پتای فترد
اع امی باعث تا خوردن وی میشود که همین تا خوردن مانع از قطع نخاع فرد مجرم میشود و فترد اعت امی در اثتر
خفیی جان میده .
در حقیقت هنیامی که شخص محکوم به اع ام از طنا دار حلق آویز میشود ،ضربه ش ی ی به ستون فقرات و گردن وی
وارد میشود و در نتیجه باعث شکستیی و آسیب ش ی در بصل النخاع میشود که این امر موجب ایست دستیاه تنفسی
به دلیلی فلج ش ن ریهها میشود .البته اگر طول طنا کم انتخا ش ه باش  ،شکستتن گتردن اتفتاق نمیافتت و وی بتا
خفه ش ن کشته می ش و در حالتی که طول طنا بسیار زیاد باش  ،عالوه بتر اینکته گتردن شتخص محکتوم بته اعت ام
شکسته میشود بلکه سر وی از ب ن ج ا خواه ش  .گاه نیز خفیی ت ریجی در نوع خاصی از دار زدن بته محکتوم دستت
میده که در آن طنا را بر گردن محکوم ان اخته با وسیلهای مانن جرثقیل به آرامی از زمین بلن کرده باال متیکشتن
که مرگی ت ریجی و عذا آور در پی دارد و معموالً محکوم تا جان دادن کامل مچ پاهایش را به طور غیر ارادی به هم می
سای .
اما محققین کانادایی به تازگی با بررسی فیلمهای به جا مان ه از افرادی که حلقآویز کردن خود را بته تصتویر کشتی هان ،
فرضیه مس ود ش ن رگهای خون رسان مغزی را تایی کردهان  .به گفته ایتن محققتین ،فترد در عترض  3ثانیته پت
حلقآویز ش ن ،هشیاری خود را از دست میده  ،سپ

از

مراحل پیچی های از حرکات غیرارادی و تشنج را نشتان میدهت

و در نهایت میمیرد .سریعترین مرگی که آنها مشاه ه کردن  10 ،ثانیه به طول انجامی ه و کن ترین مرگ هم بته مت ت
 ۷دقیقه و  86ثانیه طول کشی ه بود (حاجی هاشمی.)68۱6 ،

 -9کمبود تجهیزات مناسب جهت اجرای حكم :از جمله تجهیزاتی که جهت اجرای هرچه بهتر حکم در نظتر گرفتته
نش ه بود یا تع اد آنها کافی نبود میتوان به؛  .6ع م وجود حفاظ فیزیکی بین مردم و محوطه اع ام  .0عت م استتفاده از
کاله خود ،سپر دفاعی و وسایل ض شور

به ان ازه کافی  .8کمبود خودرو آتش نشانی در مکان اع ام (در حالی که تنهتا

خودرو آتش نشانی که در اطراف حضور داشت بالفاصله پ

از درگیری محل را تر

کردن و هتیچ گونته اقت ام متوثری

جهت متفرق کردن مردم با استفاده از فشار آ استفاده نکردن )  .3نامناسب بودن وسایل اجرای حکم از جمله چوبته دار،
طنا اع ام ،نحوه گرن زدن طنا  ،ارتفاع طنا دار ،تخته زیر پای اع امیها اشاره کرد.
 -81تأخیر مقامات قضایی در محل اجرای حكم :طی نامهای که دادیار اجرای احکتام در تتاریخ  6833/1۱/0۱اعتالم
داشتن که مق مات اجرای حکم رأس ساعت  ۷صبح روز شنبه مورخ  6833/61/16در محل اجترای حکتم فتراهم شتود؛
مأمورین نیروی انتظامی سر ساعت مقرر مجرمان را در محل اجرای حکم آماده کردن ولی مقامات قضتایی ستاعت 1۷81
وارد محوطه اع ام ش ن و ساعت  ۷31دو نفر اع امی را پای چوبه دار آوردن  .که همه این تأخیرها باعث ایجتاد زمینته و
بسترهای مناسب در تحریک افکار عمومی و افرادی که میخواستن اه اف سوء خود را عملی کنن  ،فراهم ش .
نكته :درست است که حکم اجرای اع ام در مأل عام بوده است .ولی بهتر بود که این حکتم در ستاعات اولیته صتبح اجترا
میشود و بنا به صالح دی مسئولین امر میتوانست جس دو نفر اع امی در باالی چوبه دار بترای مشتاه ه عمتوم و درس
عبرت دییران باقی میمان  .هنیامی که خانواده ،اقوام و دوستان افراد اع امیها میدی ن که کتار از کتار گذشتته و دییتر
جان در ب ن آنها وجود ن ارد دییر تالشی جهت آزاد سازی آنها نمیکردن .
 -88عدم تمهیدات الزم جهت استقرار خانواده محكومین در مكان مناسب :یکی از اصتولی نیتز کته بت ان توجته
نش ه بود؛ ع م تمهی ات الزم جهت استقرار خانواده محکومین در مکان مناسب در زمان اجرای حکم استت کته متیشت

آنها را در گوشهای با نظارت بیشتر و نیروهای بیشتری تحت پوشش قرار دهن  .تصاویر و فیلمهای بتاقی مانت ه از اعت ام
سیرجان نشان میده که بالفاصله پ

از اجرای حکم اع ام خواهر یکی از اع امیها خود را به پتای چوبته دار رستان ه و

زیر پای برادر خود را گرفت تا خفه نشود و سایر مردم نیز با مشاه ه این عمل پشت سر خواهر اع امی خود را بته راحتتی
به چوبه دار رسان ن و در کوتاهترین زمان دو نفر اع امی را از پای چوبه دار پایین آوردن .
 -82عدم انتخاب فرد معین جهت حلقه آویز کردن مجرمین :در روز اجرای حکم اع ام در شهرستان سیرجان فترد
معینی جهت اجرای حکم از قبل مشخص نش ه بود یا اگر هم مشخص ش ه بود در آن لحظه حضور ن اشت.
 -88عدم استفاده از پلیس زن در زمان اجرای حكم اعدام؛ که این خود زمانی که خواهر یکی از اع امیها بته پتای
چوبه دار یور

آورد به خوبی مشخص ش که پلی

زنی در آنجا حضور ن اشت تا بالفاصله وارد عمل شود.

 -84نحوه اقدام مأمورین حاضر در صحنه مبین عدم توجیه آنان و ارائه آموزشهای الزم قبل از اجرای حك م
میباشد.
 -85تأکید اعضای شورای تأمین شهرستان برای اجرای مجدد حكم در همان محل قبلی :پت

از اینکته دو نفتر

اع امی توسط اقوام و دوستان خود از پای چوبه دار پایین کشی ه ش ه و از محل اعت ام فتراری داده شت ن  .تتیم پلیستی
سیرجان وارد عمل ش و موفق ش در یک عملیات ضربتی آنتان را ستاعت  68:61در روستتای اکبتر آبتاد نزدیتک جتاده
بن رعباس دستییر کن  .خبر دستییری به گو

مسئولین و اعضای شورای تأمین شهرستان سیرجان رسی  .آنها تأکیت

داشتن که میبایست دو نفر مجرم برای اجرای حکم مج د به همان محل قبلی انتقال داده شون .
شنی هها و اخبار تایی نش ه مبنی بر اع ام مج د دو نفر مجرم فراری برای دومین بار در همان مکان به سترعت در ستطح
شهر پیچی و این دفعه جمعیت بیشتری برای تماشا در محل حاضر ش ن .
بع ظهر مردم به مراتب نسبت به طرف صبح جسارت بیشتری پی ا کرده بودن و شهر از حالت کنترل طبیعی خود ختارج
ش ه بود و هنیامی که مسئولین جهت بررسی اوضاع به محل اعزام ش ن با واکنش مردم مواجه ش ن  .که در نهایت طتی
درگیری بین مأمورین و مردم تع اد  3نفر کشته و نزدیک به بیست نفر زخمی ش ن .
 -86از بین رفتن قبح جرائم ارتكابی محكومین در اذهان عمومی؛ متأسفانه به دلیتل تتأخیر در رستی گی و اطاعته
دادرسی از زمان اتفاق تا اجرای حکم باعث میشود تا قبح جرائم ارتکابی مجرمین که بالغ بر  83متورد سترقت و سترقت
مسلحانه بود در اذهان عمومی کم اهمیت و بی توجه شود.

نكته :یکی دییر از عوامل از بین رفتن قبح جرائم ارتکابی محکومین به ع م اطالع رستانی کتافی توستط مبتادی اجترای
حکم چه از طریق رسانههای ارتباط جمعی و چه در زمان اجرای حکم در خصوص سوابق و جرائم ارتکابی مجرمین.
پیشنهادات
 -6آموز

م یران و پرسنل انتظامی مجری اع ام.

 -0بهتر است با توجه به اینکه اکثر اع امها در زن ان برگزار میشود کارشناستانی از اداره زنت ان بترای فراگیتری اصتول و
استان اردهای چوبه دار ،طنا دار ،حلقه دار و تخته زیر پای اع امی آموز
آموز

و در هنیام اجرای اع ام از افراد متخصتص و

دی ه استفاده شود.

 -8بهتر است زمان اع ام در مأل عام در همان ساعات اولیه صبح اجرا شود.
 -3بهتر است از شیوههای نوین دنیا به جای چوبه دار در اع ام استفاده شود.
 -5بهتر است شرایط زمانی و مکانی برای اع ام در نظر گرفته شود.
 -1در رسانههای ارتباطی اه اف ،اهمیت اجرای اع ام را برای مردم تبیین و افکار عمومی برای اجرای احکام قضایی آمتاده
شود.
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