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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٣ اکتوبر ١٣
  

   زن به علت ھمراه داشتن گوشی موبايليکسنگسار 
  

قر در آنجا فقط به علت ھمراه داشتن گون بخت از سوی قاضی مستندر يکی از روستاھای قبيله ای پاکستان يک زن 

  .گوشی موبايل به سنگسار محکوم شد

  

  

خروج از قوانين ” داشتن موبايل و ۀ فرزند بود به بھان٢د، اين زن جوان که مادر  کويتی الوطن می نويسۀروزنام

 اين زن معتقدند که ھمراه داشتن گوشی موبايل برای ۀاعضای قبيل. در کمال ناباوری سنگسار شده است“ اسالمی

  .زن، خيانت بزرگ به شمار می آيد و خيانتکار ھم مستحق سنگسار است

 گرديد، بر ءمبر گذشته با حکم قاضی مستقر در اين روستا اعالم و اجرا سپت١١ان روز حکم سنگسار اين زن جو

  . حضور در تشييع جنازه او داده شدۀ اين زن حتی اجازۀ منابع آگاه به خانوادفتۀاساس گ

ل قتل در اين منطقه از پاکستان، تفسيرھای افراطی و اشتباھی از شريعت و مقررات اسالمی وجود دارد به ھمين دلي

مجازات سنگسار ھم اکنون به عنوان يک مجازات قانونی . بسياری از زنان با بھانه ھای مختلف روبه افزايش است

آمارھای جديد نشان می دھد اجرای اين مجازات در سه کشور افغانستان،  . کشور جھان وجود دارد١۵حداقل در 

  .پاکستان و عراق روبه رشد است
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  :يادداشت فرستنده

تمام آنچه را امروز در کشور ھای به اصطالح اسالمی شاھد وقوع آن ھستيم، نتيجۀ چندين دھه تدارک جنايتکارانۀ 

مانده ترين امپرياليزم است که برای تسلط بر اين کشورھا، باعث احيای عقب مانده ترين افکار مذھبی شده، بر عقب 

  . و بی وجدان ترين افراد ھمچو جوامعی تکيه نموده اند

به مذبح انسانھای دربند و .. در نتيجه کشور ھائی مانند افغانستان، پاکستان، ايران، سوريه، ليبيا، سومالی، سودان و 

اسالم را بر گردن مظلوم مبدل شده است و به يقين اين وضعيت تا زمانی که مردم اين کشور ھا، رسن نفرت انگيز 

  .حامالنش حلقه نکنند، ادامه خواھد يافت

 به اميد چنان روزی

 


