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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ می ٣٠
  

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست«

  )بخش ھفتم(
  

  حکم اعدام زن حمله در سودان

 ھنگامی که اعالم کرد ٢٠١۴ فبروری بازداشت و محکوم به داشتن رابطه نامشروع شد و در ٢٠١٣ گستمريم در ا

  .مسيحی است، به ارتداد نيز محکوم شد

 دين و ازدواج با مرد مسيحی جنجال زيادی در اين کشور ايجاد تغييرصدور حکم اعدام برای يک زن سودانی به دليل 

 يک ديپلمات نزديک به جريان دادگاه، زن حامله ۀ، با استناد به گفت» پرسفرانس« آژانس خبری  به گزارش. کرده است

  . ای که در سودان به دليل ارتداد به اعدام از طريق دار محکوم شده بود در زندان وضع حمل کرد

پس از او ھم چنين خبر داد که . حال مادر و نوزاد خوب است. اين ديپلمات اطالع داد که اين زن دختری به دنيا آورد

 .تولد کودک، رفتار بی رحمانه ای در انتظار اين زن خواھد بود

اين حکم .  ساله را به دليل ارتداد به اعدام از طريق دار محکوم کرد٢٧» مريم احيا«، ٢٠١۴ ی ماه م١۵دادگاه سودان، 

 از اصول دين اين زن به علت ازدواج با يک مسيحی: قاضی گفت.  صادر شد،پس از آن که او ھمسر يک مسيحی شد

  .و به اين دليل بايد بر طبق قوانين کشور سخت مجازات شود» عقب نشينی کرد«اسالم 

به شما سه روز فرصت داده شد تا توبه کنيد «:  خبرگزاری فرانسه به نقل از قاضی دادگاه، نوشته استپيش از اين نيز

  ».وم می کنممن شما را به اعدام محک. اما شما قصد بازگشت به اسالم را نداريد

اند تا به رعايت   ھای فعال حقوق بشر از دولت اين کشور درخواست کرده  ھای خارجی در سودان و گروه سفارتخانه 

  .حق اين زن در آزادی انتخاب مذھب احترام بگذارد

بت  دقيقه با اين زن که اکنون در زندان است، صح٣٠طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، يک روحانی مسلمان به مدت 

من يک مسيحی ھستم و ھيچ وقت مرتکب ارتداد «: کرد تا او را متقاعد به توبه کند اما او به آرامی به قاضی گفت

  » .ام نشده

اش   ابراھيم اسحاق، در دوران پايانی و سنگين بارداری یيالملل، گفته است که اين زن به نام مريم يح سازمان عفو بين 

  .کرد  اش، ادراف الھادی محمد عبدهللا خطاب می  قاضی دادگاه او را با نام اسالمی. د شود آزابرد و بايد فوراً  به سر می 

 و ھويتی که برای   برای اعتقادات مذھبیالملل، معتقد است که مريم يک زندانی عقيدتی است که صرفاً  سازمان عفو بين 

 اين سازمان، ھم چنين آمده است ۀدر بياني. زاد شود و بدون قيد و شرط آخود انتخاب کرده، به زندان افتاده و بايد فوراً 
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که مريم به پيروی از مادرش به عنوان يک مسيحی ارتودوکس بزرگ شده است زيرا پدر او که فردی مسلمان است در 

  .زندگی آن ھا حضور نداشت

ھم قاضی دادگاه، .  درخواھد آمدءبه گزارش رسانه ھای گروھی محلی، حکم اعدام دو سال پس از تولد کودک به اجرا

به صد ضربه شالق محکوم کرده است زيرا دادگاه ) زنای محصنه( نامشروع ۀ اين زن را به جرم داشتن رابطچنين

  .ازدواج او با مردی مسيحی را دارای اعتبار تشخيص نداده است

رک کرد و به ھمين دليل  سالگی ت۶پدرش وی را در سن .  مسيحی متولد شده استئیمريم از پدر مسلمان و مادر اتيوپيا

با مادرش به عنوان يک مسيحی زندگی می کرد اما دادگاه می گويد اين زن چون پدرش مسلمان است پس او نيز يک 

  .مسلمان است

   . شريعت به عنوان سيستم حقوقی استفاده می کندۀحکومت سودان، از قوانين وحشيان

  

  برگزاری دادگاه در کابل به جرم خروج از اسالم 

، برگزار شد به اتھام شخصی به نام ١٣٨۵است مولوی زاده در سال يت کابل به ري والۀ مرافعۀت عاميوان امنيدگاه ددا

   .ت، بازداشت شديحين مسئيوستن به آين فرد به اتھام ارتداد و پيا. دگی کردي ساله رس۴٢» عبدالرحمان ولد عبدالمنان«

ن يوی، ھم چن. ت و انکار از اسالم است، اعتراف کرديحين مسئي آ قبول که» جرمش«ن محکمه، به يعبدالرحمان در ا

ته يول کمؤدر رضا مسير افغانستان در پولند و حي مسعود برادر احمد شاه مسعود و سفولیگر به نام ياز دو افغان د

  . ه بودندحی شديگر از اسالم روی گردانده و مسيکدي در اروپا با ئیساي در وزارت خارجه نام برد که در کليدنسو

وقتی به افغانستان آمدم به من حق زندگی داده . دميی را شن بودم که خبر عفو از سوی کرزد من در اروپايوی می گو

د می يکأاو ت. ست چرا برای آن دو تن ھستي نئی وی ادامه داد که اگر من مرتد ھستم و برای من در افغانستان جا .نشد

  .ل خداست و بخشش خداستيکرد که انج

  

  اکستانپ

، مقابل ساختمان دادگاه الھور توسط بيست تن از اعضای خانواده ٢٠١۴ ی م٢٧ پاکستانی، ۀ سال٢۵فرزانه پروين، زن 

  .اش سنگسار شد 

ليس وپدر او، محمد عظيم، به پ . ماھه حامله بوده است کل او سهؤين، مصطفی کارال، اعالم کرد که موکيل فرزانه پرو

  .اش را برده است نه مخالف بوده و فرزانه آبروی خانوادگی گفت که او با ازدواج فرزا

ھا مورد قتل   ھا گفت با اين که در پاکستان ساالنه صد  اعوان، وکيل و فعال حقوق بشر در افغانستان به رسانهءضيا

 .شود  افتد، اين اولين بار است که زنی مقابل دادگاه سنگسار ناموسی می  ناموسی اتفاق می

 کرده و خانواده  ليس، به خبرنگاران گفت که فرزانه پروين از روی عشق با محمد اقبال ازدواجو بازپرس پرعنا مجاھد،

.  کند  شکايت میئی ربا پدر فرزانه از ھمسر او، محمد اقبال، به دادگاه به جرم آدم. با ازدواج او مخالف بوده است

 نفر از اعضای خانواده از جمله پدر و برادر او، فرزانه را ٢٠ شوند، نزديک به  فرزانه و اقبال که در دادگاه حاضر می

  .کنند با سنگ، چوب و آجر، در روز روشن سنگسار می 

ليس پس از تحقيقات، ھمه کسانی که در اين جنايت وپدر فرزانه به اتھام قتل بازداشت شد و پ«: کيد کرد کهأمجاھد، ت

  .»فجيع شرکت داشتند را دستگير خواھد کرد

ھای پاکستان،   او نشان داده است که در دادگاه ۀتجرب. بين نيست عوان، وکيل حقوق بشر، با اين حال خوش  اءضيا

  .شوند  مدت می  ھای کوتاه  شوند يا که محکوم به حبس  ھای ناموسی اغلب تبرئه می متھمان به خشونت 
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د و وقتی خشونت ناموسی از جانب خانواده دانن  قربانيان خشونت را مالک خون ريخته شده می ۀقوانين عرفی، خانواد

 کند در نبود قوانين حمايت از زنان مقابل خشونت خانوادگی و  کيد میأاعوان ت.  کند است، قانون زنان را حمايت نمی

  . بسته استئی و مراجع قضاپوليسناموسی، دست 

ا يک مرد بدون رضايت من به ما توھين او با ازدواج ب. من دخترم را به قتل رساندم«:  گفتئیپدر فرزانه در بازجو

  .»سف نيستمأکرده است و من ھيچ از کارم مت

 را متھم پوليساش او را روز روشن در برابر دادگاه عالی الھور کشتند، نيروھای  شوھر اين زن پاکستانی که خانواده 

  . برای جلوگيری از اين جنايت نکردندکرده است که شاھد اين قتل بودند ولی فقط ايستادند و تماشا کردند و ھيچ اقدامی

زديم  ما داد می «: سی، گفته است بی  ھمسرش جان به در ببرد، به بیۀ خانوادۀمحمد اقبال، شوھر او که توانست از حمل

 ». کس گوش نکرد  خواستيم ولی ھيچ و کمک می

. کشيدند و با کلوخ به سرش کوبيدندروی زمين  کرد که خود را از دست بستگانش نجات دھد، او را ءوقتی اين زن تقال

  . رو مقابل دادگاه جان داد روانه پروين روی پيادهف

 مورد قتل ٨۶٩ خود به ٢٠١۴ اپريلکميسيون حقوق بشر پاکستان که سازمانی غيرانتفاعی است، در گزارش ماه 

 ھای  اين رقم شامل پروندهکيد کرد که أاين سازمان در گزارش خود ت.  در پاکستان اشاره کرد٢٠١٣ناموسی در سال 

 شوند،   رسيدگی نمیئی و مراجع قضاپوليس را که به ھر دليل توسط ئی ھا اند و پرونده مستندسازی شده   شود که  می

  .ھاشان به داليل ناموسی به قتل رسيدند  در پاکستان، توسط خانواده ٢٠١٣ زن در سال ٨۶٩. شود شامل نمی 

  

  ايران

ی ايران، از سنگسار، دست و پا بريدن گرفته تا قانون قصاص و شالق زدن و اعدام در مالء در قوانين حکومت اسالم

قوانين اين حکومت، دست مردساالران، ناموس پرستان و جانيان را باز گذاشته تا به راحتی آب . ، وجود دارد...عام و

  .  خوردن زن و دختر خود را بکشند

شاوندانش پنھان شده بود، يكی از خوي ۀ اش را كشته بود در خان  ساله٣٠ و ٢۵ دختر ٢در خراسان رضوی، مردی كه 

  .ر شدي و دستگئیشناسا

رم يم بگي باعث شد كه تصمئیآبرو لم را از دست دادم، فشار روحی و ترس از بی واورم، كنتريگر تاب بينتوانستم د«

ت ين جنايا. ، دخترش را به قتل رساند١٣٩٣ ]جوزا[ن ھا اعترافات پدری است كه روز سوم خرداديا» .دخترم را بكشم

 پارسال روی داد و دختری به ]سرطان[ري ت١٣ كه در ئید كه عالوه بر ماجرايدر حالی در استان كرمانشاه به ثبت رس

د يچرخ د، ھنوز مردم ماجرای قتل سه دختر به دست پدرشان كه فلم آن دست به دست می ي اش به قتل رس دست خانواده

  .كرده بودندرا فراموش ن

 ساله و الدن ١۶ ساله، مھسا ١٩مھتاب . اند اد نبرده يمردم كرمانشاه، ھنوز قتل سه دختر نوجوان توسط پدرشان را از 

شان يارتگاه روستايد عروسی و گردش ھمراه پدر خود به زي، در حالی كه برای خر١٣٩٠ور ماه سال ي ساله، شھر١٢

ن سه دختر كه به يپدر ا. دندي پدر به قتل رسۀك گلوليالھو رفته بودند، بر اثر شل داۀخان در منطق واقع در تختگاه عادل 

اتھام حمل مواد مخدر و سالح به حبس ابد محكوم شده بود برای مراسم عروسی مھتاب، دختر بزرگش از زندان 

شت ساعتی با عجله به ولی بعد از گذ. رون برديد، سه دخترش را از خانه بي خرۀروز حادثه ھم به بھان. مرخصی گرفت

پولی و  البته پدر، كشتن دخترانش را حاصل بی . خانه برگشت و خبر قتل سه دخترش را به زنش داد و فرار كرد

  . عنوان كرده استئیآبرو ری از بی يجلوگ
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 ن جمعيگرش كه از گردش با پدر خوشحال و از قضا مشغول فلم گرفتن از ايدر روز آن حادثه مھتاب و دو خواھر د

كند كه اشھدتان را   پدر به شوخی عنوان می ءدر ابتدا. شوند  پدر می ۀك گلوليباره قربانی شل ك يز ھستند، به يخانوادگی ن

 زده شده تنھا از   شوكءمھتاب كه در ابتدا. ك قتل كنديل به يك دو گلوله كافی است كه شوخی را تبديد ولی بعد شليبخوان

دن قصد دارد از دست پدر فرار كند كه مورد اصابت گلوله قرار می يغ زدن و دويبا جرد ولی بعد ين اتفاق فلم می گيا

  .شود رد و كشته می يگ

آباد شھرستان كنگاور كرمانشاه، مردم اين   ساله در شھرك حسن ١٧ك قتل خانوادگی و كشته شدن دختر يماجرای 

  . منطقه را دچار شوک کرده است

زی يد ناشی از دعوای خانوادگی، دچار خونريبر اثر ضرب و جرح شد» ايدن«م ك دانشجو به نايك سال قبل يحدود 

ل در اتاق ي تحصۀدن از ادامين دختر كه توسط پدر و برادرانش برای دست كشيا. مغزی شد و جان خود را از دست داد

رو ه تری روبشيشونت بن بار تالش كرده بود تا خود را از حبس خانگی نجات دھد كه ھر بار با خيزندانی شده بود چند

  .زی مغزی جان خود را از دست دادي به سبب خونر٩٢رماه ين كه سرانجام در چھارم تيشد تا ا

اين آمار نشان می .  ناجا جديدترين آمار مربوط به قتل در کشور را اعالم کردپوليس: ، نوشت١٣٩١ تير ١٢خبرآنالين، 

  .صد ھزار تن اعالم کرد مورد در يک٢/٧دھد که نرخ واقعی قتل در کشور را 

 درصد قتل ھا در سال قبل ١۵ آگاھی ناجا با بيان اين که پوليس ئی معاون مبارزه با جرايم جنائیسرھنگ مصطفا

  .زن کشی در صدر قتل ھای خانوادگی است: ناموسی بوده است می گويد

 ،بر جامعه، قوانين دولتی، سنت ھاھا را ناشی از بسترھای نامناسب حاکم  ن گونه قتل يکارشناسان و رفتارشناسان ا

له اين است که قوانين اسالمی ھمه ارتجاعی و مردساالر و أاما مھم ترين مس. می دانندھای روانی  فرھنگی و اختالل 

  .زن ستيز ھستند

  

  سازمان ملل

 در سراسر دنيا به قتل رسيدند که بيش ٢٠١٢سازمان ملل، در گزارشی اعالم کرد که حدود نيم ميليون نفر در سال 

  .  بوده استامريکاترين ميزان آن در 

 ھزار نفر در ۴٣٧، در گزارشی جديد اعالم کرد که بيش از )UNODC(دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل 

فريقا ا، سپس در امريکا در ء اند که بيش ترين ميزان آن ابتدا  جرائم منجر به قتل کشته شدهۀ نتيج در دنيا در٢٠١٢سال 

 . و کم ترين ميزان نيز در اروپا و آسيا و اقيانوسيه بوده است

  اين که افراد بی: سرپرست بخش پژوھش سياسی و جرائم در دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل، گفت

 ھای زيادی نيز آسيب ديده و داغدار می   روند، جوامع و خانواده سف برانگيز از بين میأالنه به طرزی تشماری سا

 رو بسيار حائز اھميت است که بفھميم جرائم خشن تا چه ميزان به کشورھای سراسر دنيا سرايت کرده که  شوند؛ از اين 

  . دھد ثير قرار می أبه ويژه مردان جوان و زنان را تحت ت

 درصد ٩۵ درصد قربانيان جرائم منجر به قتل و ٨٠بر اساس گزارش پايگاه خبری سازمان ملل، به طور کلی مردان 

 ھای خانوادگی است که بيش از   ھا مربوط به خشونت  درصد اين قتل١۵تقريبا . دھند عامالن اين جرائم را تشکيل می 

  .  دھند دو سوم قربانيان آن ھا را زنان تشکيل می

بسيار :  توانند برای زنان خطرناک باشند و گفت ھا تا چه ميزان می سف کرد که خانه أن کارشناس، ھم چنين ابراز تاي

  . زنند ناراحت کننده است افرادی که بايد از عزيزانشان محافظت کنند خود کسانی ھستند که دست به خشونت و قتل می 
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 ٨ سال ھستند که ٣٠ از قربانيان جرائم منجر به قتل افراد زير  دھد که بيش از نيمی ھم چنين اين گزارش نشان می

  .  دھند  سال تشکيل می١۵درصد از آن ھا را کودکان زير 

 زندگی می کنند که از ئی ميليون انسان در دنيا در کشورھا۵٠ در اين گزارش، ھم چنين ھشدار داده شده است که تقريباً 

  دھد حدود نيمی از قتل فريقا قرار دارند که نشان می ا و امريکارھا اغلب در اين کشو. بيش ترين آمار قتل برخوردارند

  .  اند  درصد از جمعيت جھان را در خود جای داده١١افتد که تنھا   اتفاق می ئیھا در کشورھا

 عمد به طور ميانگين از ھر صد قتل: دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل در پايان گزارش خود آورده است

 ھای مختلف متفاوت  ھا در قاره  شود که ميزان اين محکوميت   مورد آن منجر به محکوميت عامالن آن می۴٣در دنيا 

  .است

  

  مجازات خروج از اسالم

در قرآن و به خصوص در احاديث و سنت . است» ارتداد«يکی از احکام اسالمی که ريشه در سنت اسالمی دارد حکم 

 . حکم اعدام و مرگ برای مرتد استۀرد که بيان کننداسالمی مواردی وجود دا

کسانى که بعد از روشن شدن ھدايت براى آن ھا، پشت به حق کردند، شيطان اعمال «: گفته است» قرآن«در » خداوند«

  »زشت شان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوھاى طوالنى فريفته است

 ايد ھر کس از شما از دين خود برگردد به زودی خدا گروھی ديگر را می  دهای کسانی که ايمان آور:  مائده۵۴ تآي

دارد و آنان نيز او را دوست دارند اينان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند در راه  آورد که آنان را دوست می  

دھد و خدا  که بخواھد می ترسند اين فضل خداست آن را به ھر   کنند و از سرزنش ھيچ مالمتگری نمی  خدا جھاد می

  .گشايشگر داناست

گمان کسانی که پس از آن که راه ھدايت بر آنان روشن شد به حقيقت پشت کردند شيطان آنان را  بی :  محمد٢۵ تآي

 .فريفت و به آرزوھای دور و درازشان انداخت

ارزار در آن گناھی بزرگ و باز  پرسند بگو ک  ماھی که کارزار در آن حرام است میۀاز تو در بار:  بقره٢١٧ تآي

و بيرون راندن اھل آن از آن جا نزد خدا ) حج(داشتن از راه خدا و کفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام 

جنگند تا اگر بتوانند شما را از  از کشتار بزرگ تر است و آنان پيوسته با شما می ) شرک(بزرگ تر و فتنه ) گناھی(

د و کسانی از شما که از دين خود برگردند و در حال کفر بميرند آنان کردارھايشان در دنيا و آخرت دين تان برگردانن

  . شود و ايشان اھل آتشند و در آن ماندگار خواھند بود تباه می

 مرتد(ھركس از مسلمانان از اسالم برگردد : دم كه فرمودي شن- ه السالمي عل-از امام صادق «: عمار ساباطی، گفته است

شنود   را انكار كند وبه او نسبت دروغ دھد، برای ھركسی كه می - ه و سلمي صلی هللا عل-امبری حضرت محمديو پ) شود

. رديگ م می شود و زنش عده وفات می ين ورثه تقسيشود و مالش ب شه از او جدا می يخون او مباح است و زنش برای ھم

  )٣٢۴، ص ٢٨، ج عهي، وسائل الش١ت ي، روا١٧۴، ص ۶فروع كافی، ج (

ا آمده وبعد مرتد شود من گردن او را می يھركس از مسلمانان به فطرت به دن:  فرمود- ه السالمي عل-حضرت علی «

رفت گردن او را می يو اگر نپذ) رھا می شود(دھم اگر توبه كرد  افته او را توبه می يزنم، و ھركس بر فطرت تولد ن 

  )٣۵۵٢ت ي، روا١۵٢، ص ٣ه، ج يحضره الفقيمن ال. (زنم 

 و يا قرآن را قبول نداشته باشد و يا انکار کند   توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد کسی که يکی از ضروريات دين اسالم

  .ن شخص کافر استآاز مصاديق کفر است و ...  به امامان و پيامبران و ءو يا به عقيده برخی ھر گونه توھين و افترا
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. ه پس از ايمان به اسالم، از اسالم خروج پيدا کند و يا به کفر گرايش پيدا کند و کافر شودمرتد به کسی گفته می شود ک

اين ابراز کفر ممکن است به ھر شکلی باشد، که از نظر جميع فقھا در صورت انکار يکی از اصول دين، کفر روشن 

  .می شود و شخص کافر است

  :ده استکيد شأدر تعاليم اسالمی و فقھی، به دو نوع مرتد ت

کسی که پدر و مادر او مسلمان ھستند و در اين خانواده متولد می شود و تربيت می يابد و پس از بلوغ، :  مرتد فطری-١

  .دين اسالم را می پذيرد و بعد، از اسالم خارج می شود را مرتد فطری می گويند

ولد می شود و پس از بلوغ دين اسالم را می کسی که پدر و مادر او مسلمان نيستند و در اين خانواده مت:  مرتد ملی-٢

 .پذيرد و بعد، از اسالم خارج می شود را مرتد ملی می نامند

 .بر اساس سنت اسالمی، حکم ارتداد برای اين دو نوع مرتد و ھم چنين مرتد زن و مرد متفاوت است

دعوت به توبه و فراھم کردن شرايط  ءحکم مرتد ملی، ابتدا.  او پذيرفته نمی شودۀحکم مرتد فطری اعدام است و توب

  .بازگشت او است و اگر توبه نکرد، اعدام است

 دعوت به توبه و فراھم کردن شرايط بازگشت است و اگر ءحکم مرتد زن، چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی، ابتدا

  )حکم اعدام در مورد مرتد زن صادر نمی شود. (توبه نکرد، زندانی می شود

در فرھنگ دينی، بازگشت به کفر، . است» بازگشت«گرفته شده است، در لغت به معنای » رد «ۀواژکه از » ارتداد«

در برخی از .  مترتب بر آن، به اسالم اختصاص نداردئی ارتداد و احکام جزاألۀالبته مس. ناميده می شود» ارتداد و رده«

ب روی گرداند، کافر به شمار می آيد و بدان سبب اديان ديگر و مذاھب بزرگ نيز ھر گاه کسی از ديِن برگزيده و منتخ

  .که از دين سابق بازگشته، مرتد خوانده شده و مجازات می شود

در مورد مجازات .  اھل سنت با يکديگر موافق ھستند که فرقی ميان مرتد ملی و فطری نيستۀفقھای مکاتب چھارگان

اند، اما نسبت به جزئيات اين  ت عدم توبه، ترديد نموده مرتد نيز نسبت به مھلت دادن برای توبه و سپس قتل در صور

 به چشم می ئیاحکام نظير واجب بودن يا مستحب بودن مھلت برای توبه، چگونگی تقسيم اموال مرتد، اختالف نظرھا

  .خورد 

مھلتی که .  اش برطرف گردد  در ديدگاه حنيفه، مستحب است حاکم شرع، اسالم را بر مرتد عرضه نمايد تا شبھه:حنفی

سازد و اگر پس از انقضای   روز است که اين ايام را در حبس سپری می ٣شود،   مرتد در نظر گرفته می ۀبرای توب

  .مدت توبه نکرد، مجازات خواھد شد

 روز را مد نظر ٣گروھی .  مرتد نيز نظريات يک سان نيستۀ بين شافعيان، در خصوص مدت مقرر برای توب:شافعی

با اين حال، شافعيان به اتفاق آراء . اند ای آن را ھمان نخستين زمان ھا در محکمه محدود نموده  ه قرار داده، و عد

در مورد .  کردن از توبه کشته خواھد شد و در اين حکم بين زن و مرد تفاوتی نيستءمعتقدند که مرتد در صورت ابا

اند و گروھی ديگر معتقدند که در صورت  مرتد داده اموال مرتد نيز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک 

 گردد که اموالش از ملک  عدم توبه، چنين حکمی جاری خواھد بود؛ بر اين پايه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می

شود و ھيچ وارثی حق ارث  به ھر حال اموال مرتد در صورت خلع يد وی به بيت المال سپرده می . است وی خارج شده 

  .ردن از او را نداردب

حمزه کاشغری، شاعر عربستانی که به دليل توھين به محمد در توئيتر، از عربستان سعودی گريخته بود، در : حنبلی

  . برد او اکنون در زندان به سر می. مالزی دستگير و به کشورش ديپورت شد

د، اما در ھر صورت مدت مھلت را ھمان نفقھای حنبلی، نسبت به وجوب دادن مھلت يا استحباب آن اختالف عقيده دار

بايد از روی ميل باطنی صورت پذيرد،   او می ۀسازد و توب مرتد ايام مھلت را در حبس سپری می . اند  روز دانسته ٣
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نزد اين فقيھان، مرتد در صورت . اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دھد، جست و جو از حقيقت اين توبه الزم نيست

  .تن توبه مجازات خواھد شد، و در اين حکم بين زن و مرد تفاوتی نيستنپذيرف

. از ديدگاه مذھب مالکی، واجب است که حاکم شرع، اسالم را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواھد تا توبه نمايد: مالکی

در محکمه شروع می اين مھلت از روز اثبات کفر .  روز مھلت داده خواھد شد تا دست از کفر خويش بشويد٣به مرتد 

در اجرای اين مجازات تفاوتی بين مرد و زن نيست؛ تنھا تفاوتی که مالکيان برای زن . شود، نه از روز کفر ورزيدن 

  . وجود حمل نيز بر طرف گرددۀاست تا شبھ  وی گذشتن ايام عادت ماھانه ۀاند اين است که مھلت توب مرتد قائل شده 

 که قوانين حکومتی برگرفته از قوانين اسالم و قرآن ھستند جھل و جنايت و ترور و یئبه اين ترتيب، در تمام کشورھا

. ند و به طور سيستماتيک سرکوب می گردندادر اين کشورھا، زنان از ھمه بی حقوق تر. تجاوز حد و مرزی ندارد

  .تل صادر می کنندحتی سران کشورھای مذھبی و گروه ھای اسالمی، در خارج از مرزھای خودشان نيز فتواھای ق

به قلم سلمان رشدی، که منجر به فتوای ارتداد او از سوی خمينی بنيان گذار حکومت جھل » آيات شيطانی«کتاب رمان 

  .و جنايت و ترور اسالمی شد

  .آيت هللا عبدالحسين امينی و حسين قمی، احمد کسروی را مرتد اعالم کردند و او را مھدورالدم خواندند

االزھر در جواب استفتاء در مورد سيداحمد درويش برای خروج از اسالم و گرويدن به مسيحيت، در فتوای دانشگاه 

بايد به مرد مھلت داد تا توبه کند، در غير اين صورت، طبق شريعت اسالم، : تبار جھت ازدواج با زنی مسيحی آلمانی 

  .غ، مرتد شدند، بايد اعدام گردندفرزندان اين مرد ھم، اگر بعد از رسيدن به سن بلو. بايد اعدام گردد

مجازات خروج از دين اسالم مرگ است و بر اساس قانون حاکم در سودان، مجازات مرگ برای اتھام ارتداد به 

مواقع ھم به نمايش گذاشتن قسمتی  صورت ھای سنگسار، حلق آويز و يا مصلوب کردن شخص می باشد، و در برخی 

  .م می باشداز بدن شخص اعدام شده در مالء عا

 سال است که از نزديک با جھل ٣۵زيرا .  ايران، چنين اعمال وحشيانه را با گوشت و پوست خود لمس کرده اندۀجامع

 از حکومت ئیو جنايت ايدئولوژی ارتجاعی و غيرانسانی اسالم و قوانين حکومت اسالمی سر و کار دارند و برای رھا

  .م، بی وقفه تالش و مبارزه می کننداسالمی و ايدئولوژی ارتجاعی آن، يعنی اسال

  ٢٠١۴ ی بيست و نھم م- ١٣٩٣ ]جوزا[شنبه ھشتم خردادپنج

  .ادامه دارد

 

 


