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 ۳۰/۰۳/۲۰۱۵                    دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 نحوۀ اعدام "سنگسار"!
 

سار" از جانب نویسندگان محترم ، بخصوص گاز مدتی به این طرف، بر یکی از موضوعات "جزائی" بشکل "سن
آنالین"، با تعبیرات مختلف، چه بشکل "تحقیقاتی"  در "پورتال افغان جرمن

و چه بعنوان نظر و موقف سیاسی، مباحث جریان دارد. در حالیکه این 
نویسنده، بحث درین مورد را در شرایط و احوالیکه در کشور ما، "ثبات 

اسی" و حکومت "مقتدر" الزم وجود خارجی مطمئن ندارد، بحث روی یس
جاد ثبات سیاسی و ختم جنگ، تا حدی قبل از قوانین خاص را، قبل از ای

وقت دانسته، بدین سبب، در بحث سهم نگرفته است. صرفنظر از اینکه در 
بسیاری از موارد، تبصره های نا مطلوب و غیر دقیق نیز صورت گرفته 

 است.
 

 )در پایان این تصویر می خوانیم: "خرابه های پرزیپولیس، شهر مقر هخامنشی های پارسی."(
 

وقتی مطالب تحریری هموطنان را مرور نمائیم، بعضاً ممکن چنین انتباه هم حاصل شود که گویا این نوع جزا، 
تحت این مفهوم در آیات قرآن شریف واضح ذکر شده باشد. با وجود اینکه تعبیر درست از همه هدایات قرآن شریف 

مذهبیون "روحانی" صادق و مؤمن" می شماریم، را، که کتاب مقدس مسلمانان است، به صالحیت دانشمندان نخبه و 
" نام برده اند، به دوستان قرآن خوان و معتقدین مؤمن سورة النوراما باز هم، وقتی بعضی از هموطنان، از "

تهیه نمایند. آگاهان و دوستانی که به   ،مراجعه صورت گرفت، تا ترجمۀ هدایات شامل قرآن شریف را درین رابطه
سنگسار" ذکر "اعدام به شکل گفتند که، درین هدایات "قرآن شریف"، جزای مشخص  آشنائی دارند،زبان عربی 

نشده است. بلکه عمل جزائی و "تنبیهی" برای "گناه"  مربوطه ذکر شده است، 
با "تازیانه" و یا  بطور مثال طوری که مجرم یا مجرمین را در "محضر عام"،

 معذرت می خواهم. "شالق" جزا داده شود. که از تفصیل درین جا، 
  

وقتی موضوع "سنگسار" در قرآن شریف ذکر نشده باشد، پس مباحثه در مورد 
اینکه تحت کدام "شروط عملی" گردد، و یا تا اکنون "تطبیق درست" نداشته است، 

نمی باشد. اظهارات ذهنی غیر دقیق هر یک را که  بحث برای این نویسنده مطرح
نوع بی عزتی و بی احترامی در برابر  مغایر هدایات "قرآن شریف" باشد، یک

 عقاید مسلمانان دانسته شده می تواند که نیاز به بحث اضافی محسوس نمی باشد.
 نباید بحث را بخاطر بحث انجام دهیم.ا م
 

اما از اینکه در شرایط کنونی، تخنیک جدید اطالعاتی، زمینه های وسیع دسترسی 
به منابع اطالعاتی و اسناد تأریخی فراهم ساخته است، خواستم معلومات مختصری 

ر بارۀ "ریشۀ تأریخی" این نوع جزای اعدام که بعنوان زجر طوالنی مرگ را د
انسان یاد شده است، برای هموطنان محترمی تهیه نمایم، که احتماالً بزبان های 

 خارجی بلدیت نداشته باشند و یا دسترسی به این منابع برای آنها، سهل نباشد.
 

در منابع "انترنتی"، بسهولت می یابیم که این نوع "اعدام"، در عمل از عهد و زمان قدیم، بعنوان انتقام جوئی 
"اجتماعی"، وسعت و عمومیت داشته است، که قتل فوری یک قربانی را ممکن می ساخته اند. مؤرخین منشاء این 

 ۴"ما قبل تأریخ"، قریب به  ند، که آغاز آنرا  ازعمل را در ساحۀ مدیترانه، ومناطق ماقبل آسیا، تخمین نموده ا
میالد، یاد نموده و تا آغاز قرون "اوسطی" بعد از قرن ششم میالدی، می شمارند. در یک  هزار سال قبل از
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میالدی )بهر صورت قبل از اسالم( در جوامع "انتیک  ۶۰۰قبل از میالد، الی  ۸تا قرن  ۱۲جمعبندی دیگر، قرن 
 راتوری روم" نیز، یاد نموده اند. یونان" و "امپ

 

، یک شکل آنرا، "مارکس «پهلو»اشکال اجرای آنرا در مراحل مختلف متفاوت گزارش داده اند. در گرافیک 
م ترسیم نموده است. بصورت عموم ۱۵۰۶(، از سنگسار )"ایچ آی شتیفن" در سال Marx Reichlichرایشلیخ"   )

عمول طوری بوده است، که انسان ها را تا طوری که درین منبع می نویسد، شکل م
اند،  پوشانیدهقسمت " ران "، باال تر از "زانو"، در چقری زیر خاک و سنگ می 

 ضربه های سنگ، بر سر او، او را به قتل می رسانیده اند. ورود بعد با
 

 د. وقتیآن ممکن "نو آوری ها" آورده باش حوادث بی شمار امروزی، بر اشکال
دولت اسالمی »، "پیلوت اُردنی" در "قفس" "به آتش زدن"، خبر درین اواخر،

منتشر شده است، ممکن در ذهن "افراطیون" بی قانون، هر نوع  ،«عراق و سوریه
عمل وحشیانه و زجر دهندۀ انسان، یک عمل عادی باشد. به این تصویر نگاه کنید، 
که از یک ویدیوی قتل زن جوان بی گناه و معصوم کشور ما، فرخندۀ شهید، 

 فراموش نا شدنی، گرفته شده است. 
 

 زارشات "انترتی"، گفته شده است، که در بعضی از دولت های در گ
عملی می گردد. جزای سنگسار، "اسالمی"  در مناطق مختلف، در حال حاضر، 

چه بر طبق فیصله و حکم "تشکیالت حقوقی" )مانند پادشاهان و یا تشکیالت قضائی( باشد، و چه بشکل محاکمه 
( در "اندونیزیا"، Aceh"افغانستان"، والیت "آچه" )های صحرائی، چون قتل دسته جمعی، در جمله از کشور های 

"ایران"، "عراق"، "یمن"، "نایجیریا"، "پاکستان"، "سومالیا"، 
نام  ،"سودان"، "عربستان سعودی"، "امارات متحدۀ عربی""برونی"

 م عملی شده است.۲۰۱۴برده شده است، که در سال 
 

یک  (،Mustafaei"مصطفائی" ) با این نوع جزا که بقول در رابطه
، حین «ناروی»االصل، پناهنده در  حقوقدان و وکیل مدافع ایرانی

«. سنگسار در قرآن  نیست»می گوید که:« بی بی سی»صحبت با 
ً تقاضا می نماید، که « منتفی» ز نظر او می تواند، جزای سنگساربناًء ا ایران باید اعدام »گردد. او صریحا

وقدان، هم چنان مدعی است، که در کشور های اسالمی، زمانی طرزالعمل هایی همین حق«  سنگسار را قطع نماید.
این حقوقدان، صحبت هایی دارد « فارسی»هم موجود بوده است، که بعداً عملی نشده است. در لینک ذیل، به زبان 

 که قابل، شنیدن و آموزنده است. 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8919138.stm 
 

این حقوقدان درین صحبت خود حرف معقول و جالبی، بزبان می آورد که در 
می پذیرد هم را درک کرد. این امر را وضوعات حقوقی و سیاسی باید سرحد م

هم سوء استفاده های سیاسی صورت می گیرد او به  که در تحت نام حقوق بشر
این نظر است، که مجازات سنگسار باید تغییر یابد و بعبارت دیگر قابل تغییر 

است، استدالل می نماید که باید « انسانی»می باشد. موصوف طرفدار مجازات 
« لینک»گی اجتماعی داده شود. دوباره به زند به چنین انسان، شانس برگشت

موضوع خدمت خوانندگان محترم تقدیم شد، تا نظر این حقوقدان را با کلمات 
 خودش بشنوند.

 

 م۲۰۰۲جون  ۶، به تأریخ «بی بی سی»در یک گزارش دیگر ظفر عباس" "
ار نفری نوشته را برانداخت" در پایان این تصویر چه ش می دهد که "پاکستان حکم سنگساراز اسالم آباد گزار

در متن «. گروپ های حقوقی می گویند، زن ها تحت قوانین اسالمی درد و عذاب متحمل می شوند»است، که: 
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گزارش می نویسد: "یک محکمۀ اسالمی در پاکستان زنی را که به اتهام "زنا" به اعدام، با طریقۀ سنگسار محکوم 
( در محکمۀ شرعیه )اسالمی( فیدرال در پایتخت، اسالم Zafran Bibi"ظفران بی بی" )» گردیده بود، برائت داد. 

حکم را اعالم داشته اند. او بطور خاص « آباد حضور داشته است، که "سه قاضی
از زندان ایالت سرحدی شمال غرب، از "ُکهات" به امر محکمه آورده شده بود، تا 

رئه و آزادی از جانب او حکایات شنیده شود. بعد از شنیدن حوصلمندانه، حکم تب
بی بی بعد از ثبت »فوری او صادر گردیده است. در پایان تصویر می خوانیم: 

 «موضوع هتک ناموس، محکوم گردیده بود.
موضوع نمونوی دیگری را، از منابع "بی بی سی"، که گزارشگر آن، به نام "دان 

م، که تحت عنوان: "حکم ۲۰۰۳مارچ  ۲۵( به  تأریخ Dan Isaacsایساکس" )
 سنگسار در نایجیریا بتعویق افتاد." در نظر می گیریم.

 

التماسی که قرار بود، به نسبت حکم اعدام » خلص خبر بدین متن نشر شده است:
یک زن مسلمان در شمال نایجیریا،  به اتهام زنا، به طریقۀ سنگسار آغاز یابد، به 

 «.گرداند.رتعویق افتاد، زیرا قاضی نتوانسته است، آنرا ب
 

(، باعث تحریک مخالفت قوی سازمان حقوق Amina Lawalقضیۀ "امینه الوال" )»
بشر، در سراسر جهان گردید. بسیاری ازین سازمان ها، نمایندگان خود را برای استماع موضوع اعزام داشته اند. 

می در سه سال در گزارش آمده است، که: "جزا های سخت جنایی مانند آن، بعنوان بخشی از شریعت یا قوانین اسال
گذشته در بسیاری از ایاالت شمال نایجیریا، اعالن گردیده است. هم چنان تذکر رفته است، که در حال حاضر، کم 

د، تا بحال سنگسار در نایجیریا، عملی نشده نها تحت درخواست التماس قرار داراز کم سه فقرۀ "زنا" که حکم آ
 ، آقای "مصطفائی" موضوعات سیاسی را دخیل می سازد.این گزارشگر هم چنان مانند حقوقدان« است."

 
، در یک محکمه در ماه «امینه الول»در عین حال تذکر می دهد که 

مارچ سال قبل، محکوم گردید، بعد از اینکه طفلی را بدنیا آورده 
بود.) در پایان عکس می نویسد که: "امینه در یک پروسۀ طوالنی  

 کشانیده شده است."(
 

ه این چند نمونه، نویسنده یقین دارد، که فعالین حقوق بشر و با توجه ب
تمام انسان هایی که مصروف مبارزه بخاطر رد بسیاری از قوانین 
ظالمانه در جهان، مانند محکومیت و منع هر گونه شکنجۀ زندانیان و 

دیکتاتور ها" و »غیره، می باشند، بخوبی می دانند که در قوانین 
ی از اشکال، پوشش های وجود می داشته باشد. سایر افراطیون، بشکل

ً مانند این حقوقدان ایرانی می دانسته اند، که "سنگسار" در  آنها حتما
موجود نیست. در کشور بحرانی ما الزم است، تا « ن شریفآقر»

موضوعاتی که با دین و عقاید مردم ارتباط دارد، توسط مغز های 
بهبود جامعه صورت گیرد، نه اینکه هر کس هر گونه تخیل و تصور فردی سالم دانشمندان مذهبی و حقوقی، بخاطر 
 خود را، بدون ذکر منبع و مدرک بنویسد.

 

 پایان
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