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UKAMENOVÃ•NÃ• NEVÄšRNÃ•CH
NedÄ›le, 10 srpen 2008

V tomto roce si pÅ™ipomínáme nÄ›kolik století od zru&scaron;ení otroctví v civilizovaných zemích. Islámská republika Írán
&scaron;okovala v dobrém svÄ›t tÅ™etího tisíciletí - zru&scaron;ila trest smrti ukamenováním za cizoloÅ¾ství. ZÅ™ejmÄ› si
prezident AhmadínedÅ¾ád pod tlakem USA a Izraele uvÄ›domil, Å¾e v atomovém vÄ›ku, jehoÅ¾ je sám zastáncem, nemají
stÅ™edovÄ›ké tresty co dÄ›lat.
Za v&scaron;e mÅ¯Å¾e islámské právo &scaron;aríja, které je muslimy chápáno jako Bohem seslaný vÄ›Ä•ný a neprom
zákon, jenÅ¾ jako jediný má povoleno srovnání s Koránem. Slovo "&scaron;aríja" je vykládáno jako "pÅ™ítomnost BoÅ¾í
vÅ¯le". PÅ¯vodní význam byl "cesta k napajedlu".
Írán je snad nejortodoxnÄ›j&scaron;í islámská zemÄ›, jejímÅ¾ absolutním
vládcem byl v nedávné dobÄ› hrozivÄ› proslulý ajatolláh Saijid Alí Chameneí, dnes ho nahradil umírnÄ›nÄ›j&scaron;í
Muhammad Chatámí. VeÅ™ejné popravy se v Íránu poÅ™ádají jen v pÅ™ípadech, jeÅ¾ vyvolaly veÅ™ejné rozhoÅ™Ä•ení. TÅ
hromadného vraha dÄ›tí je davem pÅ™ijímána s nad&scaron;ením. RoÄ•nÄ› je v Islámské republice popraveno v prÅ¯mÄ›ru 170
osob. Homosexualita, &scaron;pionáÅ¾, ozbrojené pÅ™epadení, prodej drog a odpadlictví od víry se v Íránu i nadále trestají
smrtí.
Pohled na tento problém mají ve vládÄ› prezidenta AhmadínedÅ¾áda rozdÄ›len tak, aby jeden ministr byl ten dobrý a
druhý tím zlým. Aby si (vÄ›t&scaron;inou fanaticky poslu&scaron;ná) veÅ™ejnost mohla myslet, jak je jejich vláda objektivní.
Zvý&scaron;ení poÄ•tu poprav nedávno kritizoval relativnÄ› umírnÄ›ný ministr spravedlnosti ajatolláh Mahmud Ha&scaron;emi
&Scaron;ahrudi. PokraÄ•ování poprav v&scaron;ak i pro pÅ™í&scaron;tÄ› následnÄ› povolil generální prokurátor Saeed
Mortazavi. Nyní se v&scaron;ak umírnil i on; moÅ¾ná má milenku a nerad by byl rozlíceným davem ukamenován...
Jen
pro názornost, jak takový ortel probíhá, jsem ho mÄ›l popsán i s drastickými detaily íránskou Å½idovkou, která se
&scaron;Å¥astnÄ› dostala z Iránu do Izraele:
"ZuÅ™ivá lÅ¯za zabalí odsouzence k ukamenování do bílého prostÄ›radla,
sváÅ¾ou mu ruce i nohy a strÄ•í do hluboké jámy, zasypou do poloviny tÄ›la - tak, aby byl zbytek k dispozici kamenÅ¯m. Ty
nesmí být ani malé, ani pÅ™íli&scaron; velké. Aby smrt pÅ™icházela pomalu, bolestnÄ›, aby si chudák cizoloÅ¾ník vytrpÄ›l své
Nejlíp ho trefit do hlavy, týla, nosu, do Ä•ela nebo oÄ•í..."
Pro v&scaron;echny hÅ™í&scaron;né ÍráÄ•any a ÍráÄ•anky musí bý
zpráva velkým ulehÄ•ením. Kamenování za cizoloÅ¾ství je zru&scaron;eno. HÅ¯Å™ jsou na tom doposud ti, kteÅ™í mÄ›li
pÅ™edmanÅ¾elský sex - kdyÅ¾ se to na nÄ› pro&scaron;vihne, trestu (stovce ran holí) neujdou... Za kÅ™ivé naÅ™Ä•ení a opi
osmdesát ran biÄ•em. Kdo krade, musí se smíÅ™it s tím, Å¾e pÅ™ijde o pravou ruku v zápÄ›stí. PoÅ™ád je na zlodÄ›jích, jest
dopustí téÅ¾ loupeÅ¾ného pÅ™epadení, výmÄ›nou za smrt ukÅ™iÅ¾ováním.
Inu - jiný kraj, jiný mrav... BÅ™etislav Ol&s
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