
 یني که گوش و بیجعفر پس از سنگسار در حال:  تکان دهنده از پرونده سنگسار تاکستان اتيجزئ
 ی کند، آقای مدي زنده بودن او را تائی پزشک قانونیاش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقت

   کوبد ی بزرگ بر سرش میماني بلوک سکيبا (...) 
  رساندیو اورا به قتل م

  
 سنگسار ی از ماجرای تکان دهنده ااتي جزئران،ي سنگسار تاکستان در گفت و گو با خبرنگار عصرای پرونده جنجاللي وک-رانيعصرا
 . کردانيب" مکرمه" موکله اشتي و وضعیانيجعفر ک
 سواد ی بیمکرمه، زن:  برد گفتی در زندان تاکستان به سر منکي صدر درباره موکله اش که به سنگسار محکوم شده و هم ایشاد
 . مثل نوشتن اسم خودش سواد داردی خواندن و نوشتن هم بلد نبود و اکنون در حد مقدماتی حتیري ساده است و هنگام دستگاريو بس
 از آن بوده است که حکم ی دهد که حاکی را به مکرمه نشان می سواد بود، برگه ای که او هم بیاني جعفر کش،يچند سال پ:  گفتیو

 به دفتر ازدواج مراجعه یاني به استناد همان برگه به همراه جعفر کزيمکرمه ن.از همسر اولش صادر شده است مکرمه یابيطالق غ
 ی کند و سند رسمی می ساله جار٩٩ عقد غهي جعفر و مکرمه صنينک فوت کرده است، برهمان مبنا، بي کند و محضردار هم که ایم

 .  دهدی ازدواج به آنها ارائه میعکس دار و قانون
 داشته است و زي نیگريالبته، جعفر همسر د.  کنندی خود را شروع می زوج ها زندگري ازدواج، جعفر و مکرمه همانند ساني از اپس

 . کرده استی میبه طور همزمان با هر دو همسرش زندگ
 ی اقوام شوهر قبل ازیکي شوند و در آنجا ی در اسالمشهر دعوت می عروسکي و مکرمه به ،جعفریپس از مدت:دي افزای مصدر

 محصنه تحت ی شوند و به اتهام زنای مکرمه و جعفر بازداشت مبي ترتني دهد و بدی خبر مسي و به پلندي بیمکرمه، آنها را م
 .رندي گی قرار مبيتعق
 او و همسر ني بوده و طالق بی واقعري به مکرمه ارائه شده، غیابي که به عنوان حکم طالق غی اگر برگه ایحت:  پرونده افزودليوک

 جعفر بوده با ی تصور که همسر شرعني او داد چرا که مکرمه با اانهي تازی توان حکم به سنگسار و حتی نشده باشد،نمیاولش جار
 معتبر بودن آن حکم ري از غزي توان گفت که جعفر نی نمی حتنکهيضمن ا.  نشده بود ی هم مرتکب گناهرعًااو ارتباط داشته است و ش

 حکم مذکور را به جعفر داده و به او ی به هر علتیگري سواد بودنش، امکان داشته است فرد دی با توجه به برايست زخبر داشته ا
 . مکرمه صادر شده استیابيگفته باشد که  طالق غ

 
 کرده ی جار آنهاني عقد را بغهي مستندا به همان برگه، صزي نهيي قوه قضای مکرمه، دفتردار رسماي به فرض اشتباه جعفر یوانگه

 توان گفت که ی سو مکي اوصاف، از نيبا ا.  شودقي باره از او تحقني تا در استي ناتي حدياست که متاسفانه محضردار مذکور در ق
 . شدی می حکم برائت جارستي بایم" تدرءالحدودبالشبهات" به صراحت قاعده ی مواردني و در چندهبو" شبهه"مورد از موارد 

 شد ی فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می به اسم آن دو برادي قانون نبوده، نبارشياگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذ:  افزودیو
 . هستی شناسنامه رسمی کند دارای می با خانواده همسر اول جعفر زندگنکي ساله که ا١٤ ني که افشیدر حال
 من قرار داده اند که آن هم اريرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اخت پرونده هنوز موفق به خواندن پليبه عنوان وک:  افزودصدر
 زي نی شاهدچي صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هی حال مطابق رانيبا ا. ستيکامل ن

 .م سنگسار کرده است صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حک،ی و قاضستيدر پرونده موجود ن
 خواستند بدون سر و صدا ی که مکباري ی ولدي به مرحله اجرا رسی احکام، رای اجرای مکرر قاضی هایگريسرانجام با پ:  گفتیو

 پرونده به گري احکام ، بار دی اجرایپس از آن و با اصرار قاض.  شودی مانع مني استان قزوی کل دادگسترسييحکم را اجرا کنند، ر
 شود ی میري حکم جلوگی از اجرای اهللا شاهرودتي به دستور آاي بار با مطلع شدن رسانه ها و گوني اه شود کی مکياجرا نزدمرحله 

 . که جعفر را سنگسار کرده انددي سرانجام خبر رسیول
 که مطلع هستم يیتا جا:  حکم اجرا شد ؟ گفتني چگونه ايی مخالفت مقامات ارشد قضارغمي سؤال که علني پرونده در پاسخ به اليوک
 داشته ی عفو بخشودگونيسي با کمزي نی ارتباطاتی دو نفر داشته است و حتني سنگسار ای برای اژهي احکام اصرار وی اجرایقاض

 ! استبي از عجاني شوند و اشوده دو نفر بخنياست تا مبادا ا
 ی اجرای صورت ظاهری بزرگ بود که حتینگ ها به حداندازه س:  که جعفر با آنها کشته شده است گفتيی با اشاره به سنگ هایو

 .رندي سنگ ها اکنون به تهران منقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گني با اشکال مواجه است؛ ازيحکم ن
 یسار در حال از آن است که جعفر پس از سنگی حاکزي نمي که در صدد اطالع از صحت  و سقم آن هستی رسمرياخبار غ:  افزودصدر

 کيبا  (...) ی کند، آقای مدي زنده بودن او را تائی پزشک قانونی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتینيکه  گوش و ب
 .  خواهد بودیفري کبي قابل تعقی ادعا وني رساند که در صورت اثبات ای کوبد و اورا به قتل میم بزرگ بر سرش یمانيبلوک س

 ام پرونده دهي شننکهي حکم طرح خواهند کرد، ضمن ااني پرونده و مجری قاضهي را علیتي احتماال شکایانينواده جعفر کخا:  افزودیو
 .ردي قرار گیدگي قضات رفته است تا مورد رسی انتظامی صادر کننده حکم به دادسرایقاض
 ی می فعًال از اعالم آن خوددارمي پرونده هستیريگي در حال پنکهي وجود دارد که به لحاظ ازي نیگريمسائل د:  گفتاني در پاصدر
 ی کودکهي که همراه اوست بقزي چهار ساله اش نی نشود و مکرمه بتواند از زندان آزاد شود و علجادي ای پرونده خللري تا در مسميکن

   .  نکندیاش را در زندان سپر
 پيک ايران : منبع


