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 سارا مقدم

در شهرستان مشهد سنگسار شدند که از ميان اين سه  1387دي ماه  5 شنبه گذشته، سه مرد روز پنج
  . زنده بماند  نفر توانست نفر، يک

 گفته است که روز پنج شنبه، حکم اجراي سه فرد در يک منبع آگاه در مشهد به سايت روز در اين باره 
که تابعيت . غ.که يک نفر از اين سه تن، به نام محمود م.  آمدرضاي مشهد به اجرا در قبرستان بهشت 

اما دو تن ديگر در حين اجراي حکم . گودال سنگسار بيرون بکشد و زنده بماند  را از افغاني دارد، توانست خود
  .  قتل رسيدندبه

 توسط مجريان حکومتي و به دليل در ايران، برخالف برخي کشورهاي اسالمي ديگر، اجراي حکم سنگسار
نام داشته است تجاوز به عنف و.  که هوشنگ خجرم يکي از اين سه فرد. محصنه صورت مي گيرد جرم زناي 

 خبر دقيق تري از چگونگي محکوميت دو فرد ديگر در دسترس اما هنوز. شده است زناي با محارم عنوان 
  .نيست

 سه سنگساري، آمار اجراي احکام سنگسار در ايران را در دو سال اخير به شش نفر رساندهاجراي حکم اين
ح، . محبوبه، عباسنام سنگسار شدگان. شش نفر پنج نفر در حين اجراي حکم جان سپردند است که از اين 

  .  عنوان نشده استو فردي ديگر است که نام وي هنوز. خ غ، هوشنگ .محمود م. جعفر ک

 به اين ترتيب است که براي مردان طبق قانون مجازات اسالمي، شرايط اجراي حکم سنگسار در ايران
 کنده مي شود و پس از قرار گرفتن وي در آن افراد، شروع فرد محکوم شده را در بر بگيرد گودالي که تا کمر 

اگر اين فرد بر اساس اقرار شخصي اش محکوم شده باشد، امکان نجات وي   .به سنگ زدن به او مي کنند
 شهادت شهود، اما اگر فردي بر اثر. گودال، به آن برگردانده خواهد شد  حتا پس از بيرون آمدن از وجود ندارد و

  .  او بخشيده مي شودگودال نجات دهد، جانش به محکوم به سنگسار شود، اگر بتواند خود را از 

که با وجود داشتن همسر، با ) زنان و مردان(  قانون مجازات اسالمي براي افرادي 83اين مجازات طبق ماده
  .  صادر مي شودرابطه جنسي برقرار مي کنند، فردي ديگر 

 صورت مي گيرد که سخنگوي قوه اجراي حکم سنگسار اين سه فرد اخير در هفته گذشته، در شرايطي
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  اولبازگشت به صفحه

. توقف کامل اجراي احکام سنگسار خبر داده بودمردادماه امسال از 15مطبوعاتي خود در  قضائيه در نشست 
 کنفرانس خبري خود در پاسخ به خبرنگاري که از وي درباره حکم شنبه در با اين حال وي نيز ديروز، سه 

شيراز پرسيده بود، در پاسخ به اين جمله بسنده کرد که   زني به نام افسانه در سنگسار صادر شده براي
 نيز خبر در حالي است که پيش از اين اين .  سنگسار وي منوط به نظر قضات ديوان عالي کشور استحکم

تاييد اين ديوان رسيد در   به 87مرداد 14تاييد حکم سنگسار اين زن شيرازي در ديوان عالي کشور که روز 
  . سايت روز منتشر شده بود

مردادماه سال جاري، ايشان خبر از  15 هفتگي دکتر عليرضا جمشيدي در تاريخ اگر چه در نشست خبري
 ديگر به محکومان به سنگسار و تقليل مجازاتشان به ده سال زندان و نيز تغيير حکم دو تن  از عفو دو تن

اما مهمتر از آن .  انعکاسي نيافتو خبر احتمالي آزادي شان در رسانه ها شالق دادند، اما نام اين محکومان 
 که نشان دهنده اين است که برخالف همه آن گذشته است وقوع سه مورد اجراي حکم سنگسار در هفته 

  . کشور است  قابل اجرا در سخنها و مصاحبه ها، سنگسار همچنان، مجازاتي
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