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  بھرام رحمانی

٠٣/٠٩/١٠  

  

  !مسابقه حکومت اسالمی و طالبان در اجرای سنگسار
    

    

يش از صد شھر جھان، عليه جھل ب ، ھزاران نفر در٢٠١٠ست اگ ٢٨ برابر با ١٣٨٩ ]سنبله[ شھريور٦روز شنبه 

خبر اين تظاھرات ھا را صدھا شبکه تلويزيونی، راديو و روزنامه .  سنگسار دست به تظاھرات زدند و جنايت و

، يک روز بزرگ و تاريخی عليه اگست ٢٨بنابراين، روز . بين المللی در کشورھای مختلف جھان انعکاس داده اند

   .و روزی تاريخی در ھمبستگی جھانی با مبارزات مردم ايران استسنگسار و وحشی گری حکومت اسالمی 

چھار تشکل ايران سوليداريتی، ميشن فری ايران، کميته بين المللی عليه سنگسار و کميته بين المللی عليه اعدام روز 

ه اعالم کرد» صد شھر جھان عليه سنگسار« را روز اکسيون بزرگ ١٣٨٩ شھريور ۶ اگست برابر با ٢٨شنبه 

.  کشور جھان برنامه ھای خود برای شرکت در اعتراض اين روز را اعالم داشتند١١٠ کمپين در ١١۴بودند که 

اصی برخوردار خاين کمپين عليه نفس اعدام و سنگسار بر پا شد که لغو سنگسار سکينه محمدی آشتيانی از اولويت 

  . بود

مردم آزاده و انسان دوست سراسر جھان به خيابان ھا در اين روز، ھزاران نفر از اپوزيسيون حکومت اسالمی و 

مجازات قرون وسطائی سنگسار، عليه سبعيت و آدم کشی و تبه کاری حکومت اسالمی و برای نجات  آمدند و عليه

   .و ساير محکومين به سنگسار اعتراض کردند» محمدی آشتيانی سکينه«

 کشور جھان تجمع کردند و با ٣٢ يک صد شھر در بيش از  اساس گزارشات، ھزاران نفر در اين روز، درهب

سکينه محمدی آشتيانی و ديگر «، »زنده باد آزادی و برابری«، »سرنگون باد حکومت اسالمی«شعارھای 

سخن رانان اين تجمعات و ھم چنين قطعنامه ھائی ... و» زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، »محکومين آزاد بايد گردند

شکنجه و اعدام و قوانين ارتجاعی  ز جمله به قتل عام زندانيان سياسی، آپارتايد جنسی، زندان وکه منتشر شده است ا

  . کيد شده استأ سال جنايت عليه بشريت ت٣١مذھبی و ضرورت محاکمه سران حکومت اسالمی به جرم 

ه محمدی آشتيانی در کمپين جھانی لغو احکام وحشيانه شکنجه، اعدام و سنگسار در ايران و لغو حکم سنگسار سکين

ايران و موضع گيری دولت ھا در اين رابطه، ھر چند که در راستای منافع اقتصادی و سياسی و رقابت ھايشان با 
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حکومت اسالمی صورت می گيرد اما انعکاس آن در سطح بين المللی و رسانه ھای جھانی افکار عمومی مردم 

  . ه استآزاده جھان را به جنايات حکومت اسالمی جلب کرد

در واقع اين اولين بار است که در ابعاد جھانی، نسبت به جھل و جنايات بی شمار حکومت اسالمی يک حرکت 

حرکتی به پيش و در راستای دفاع از حرمت و موجوديت انسان در جامعه . اعتراضی گسترده ای راه افتاده است

انم سکينه محمدی آشتيانی محدود شود که در خود اما نبايد گذاشت اين حرکت صرفا به لغو سنگسار خ. ايران است

يگ گام مھم انسانی است، بلکه بايد اين حرکت جھانی تا لغو ھمه احکام غيرانسانی شکنجه و اعدام و سنگسار و 

تری به اين کمپين ھای بين المللی، قوت قلب و قدرت بيش . ديگر قوانين ضدانسانی حکومت اسالمی ادامه يابد

ی اجتماعی و سياسی داخل کشور می دھند تا در جھت سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت ن جنبش ھافعاال

  . اسالمی گام ھای سرنوشت سازی بردارند

در شمال اين کشور به سنگسار » زنا«، طالبان يک زن و مرد افغانی را به اتھام ١٣٨٩ ]اسد[اواخر مرداد ماه

  . محکوم کرد

بران طالبان يک زن بيست و سه ساله متاھل و يک مرد بيست و ھشت ساله شماری از مقامات محلی و يکی از رھ

به سنگسار )  قندوزواليت(متاھل را در برابر حدود صد تن که اکثر آنان از طالبان بودند در بخش امام صاحب 

  . محکوم کردند

ان آنان را در ھنگام  به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين زن و مرد روستای خود را ترک کرده بودند و طالبءبنا

يکی از ساکنان که شاھد اين سنگسار بود اعالم کرد، در حالی که دستان اين زوج را . بازگشت بازداشت کرده بودند

از پشت بسته بودند در يکی از ميدان ھای روستای خود به نام مالقلی به صورت ايستاده نگاه داشته شده بودند، 

نگسار محکوم کردند و افرادی در داخل جمعيت به سوی اين دو تن سنگ طالبان آنان را به مرگ از طريق س«

  » .پرتاب کردند تا ھنگامی که آنان جان خود را از دست دادند

اکنون نيز حکومت اسالمی با وجود اعتراضات گسترده بين المللی، باز ھم به حکم وحشيانه سنگسار سکينه محمدی 

ت اسالمی و طالبان در اجرای حکم وحشيانه سنگسار با ھمديگر مسابقه بنابراين، حکوم. آشتيانی اصرار می ورزد

افکار و ايدئولوژی اين دو جريان اسالمی و قوانين و سياست ھای آن ھا شبيه ھم است و ھر دو جانی و . می دھند

قوق کشتن انسان ھا و محروم کردن آن ھا از ھرگونه آزادی و حق و ح. ارتجاعی و ضدآزادی و ضدانسان ھستند

ی با افکار تواافکار خامنه ای، کم ترين تف. انسانی، در نزد اين جانيان اسالمی از آب خوردن ھم راحت تر است

  . مالعمر و ھيتلر ندارد

حکومت اسالمی در اقدام جانيانه ديگری برای مقابله با کمپين جھانی لغو سنگسار، سکينه محمدی را زير شکنجه 

و يا اين که گفته می شود زنی که به . تلويزيونی به قاتل بودن خود اقرار کندمجبور کرد در نمايش چندش آور 

  . تلويزيون آوردند سکينه محمدی نبود

سکينه «: پس از اين شو تلويزيونی، ديگر رسانه ھای دولتی ايران نيز در سطح وسيعی آن را پوشش دادند و نوشتند

خود » جرم« يک برنامه تلويزيونی در حکومت اسالمی به زنی که به سنگسار محکوم گرديده در» محمدی آشتيانی

  . کرده است» اعتراف«

سيمای جمھوری اسالمی ايران، و  عنوان برنامه ای بود که ده ھفته پيش از شبکه دوم» ماجرای قتل آلوده به فساد«

  . در برنامه معروف بيست سی پخش شد
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 ھای او از آذری به  زنی که گفته شد سکينه محمدی آشتيانی است و گفته»  و اعتراف تلويزيونیئیبازجو«در اين 

قتل شوھر او را کرد يکی از خويشاوندان شوھرش که با او آشنايی داشته پيشنھاد » اعتراف«شد  فارسی ترجمه می 

 طور ناواضح نشان داده  در اين برنامه به»  کننده اعتراف « چھره.  است داده و خانم آشتيانی با اين عمل موافقت کرده

   .شد و صدای او نيز در زير صدای مترجم از وضوح کافی برخوردار نبود می 

 که اين خانم، امکان قتل شوھرش را به اين استان آذربايجان شرقی می گويد يس دادگستریئدر ادامه اين برنامه، ر

را  کرده است که فرزندان خود را به بيرون از خانه فرستاده است، و با تزريق دارو، ھمسرش صورت فراھم

   .بيھوش کرده است

در واقع رسانه ھای حکومت اسالمی نيز مبلغ از روزنامه کيھان، رسالت، جمھوری اسالمی، خبرگزاری ايرنا، 

ره گرفته تا صدا و سيما مروج و مبلغ سانسور، سنگسار، اعدام، شکنجه، ترور و رعب و وحشت فارس و غي

در حالی که قاعدتا اصلی ترين وظيفه رسانه ھا، خبررسانی است اما در حاکميت جمھوری اسالمی، رسانه . ھستند

اس دھند تا زھر چشم بيش ھا نيز موظفند جھل و جنايت و سرکوب و کشتار و ترور حکومت را با آب و تاب انعک

 سال است که تعدادی از زندانيان سياسی را در زير شکنجه وادار ٣١حکومت اسالمی، . تری از جامعه گرفته شود

کرده است به اعمالی که مرتکب نشده اند در مقابل دوربين ھای تلويزيون اقرار کنند تا از اين طريق جنايات خود را 

اما ھر بار از سوی افکار عمومی آگاه جامعه، با خواری و خفت و . ه نشان دھددر نزد افکار عمومی جامعه موج

کليه ارگان ھای جھل و جنايت حکومت اسالمی، بسيج شده اند تا با درشتی در بنابراين، . رسوائی مواجه شده است

    .مقابل اعتراضات بين المللی به حکم سنگسار خانم سکينه محمدی آشتيانی، او را سنگسار کنند

» روز«جاويد کيان که با محمد مصطفائی مشترکا، وکالت خانم محمدی آشتيانی را برعھده داشتند، در مصاحبه با 

از اين زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم » اعترافات«از تحت فشار بودن فرزندان سکينه محمدی و اخذ فيلم 

کنون برای در امان ماندن از دستگيری به نروژ محمد مصطفائی، وکيل ديگر خانم آشتيانی، که ا. خبر داده اند

  :پناھنده شده است درباره اين فيلم می گويد

 جمھوری اسالمی بايد بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه ھای دروغين و ئیدستگاه قضا«

خانم سکينه محمدی، به » اعترافات«به گفته جاويد کيان، در پی پخش . تخريب، کارھا و رفتارش را توجيه کند

گفته است خانم محمدی را به اطاق سی و ھفت زندان تبريز برده و عليه خودش از او اعترافات گرفته و » روز«

به گفته وی اين اعترافات در شرايط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی . ضبط کرده اند

  » .ک زده و وادار به انجام چنين مصاحبه ای کرده اندرا مورد ضرب و شتم قرار داده و کت

کار خطرناک ديگری ھم که انجام داده اند اين است که از چند نفر از «به گفته اين وکيل دعاوی، مامورين حکومتی 

  » .اعضای خانواده و بستگان خانم محمدی ھم عليه وی فيلم تھيه کرده اند

کلش تحت فشار به ؤا بی بی سی فارسی گفت که مگو ب و آشتيانی در گفت، وکيل مدافع خانم محمدی ئیمحمد مصطفا

  . اين اعترافات دست زده است

جان او در دست کسانی است که قدرت «: او با اشاره به اين که سال گذشته خانم محمدی آشتيانی را ديده است، گفت

که درباره اين پرونده به وجود آمده، از او را در دست دارند و طبيعی است که با توجه به انعکاس خبری گسترده ای 

  » .خواسته باشند تا اين مسائل را بگويد تا مورد عفو قرار گيرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 برعھده داشته، که پيش از اين وکيل مدافع تعدادی از نوجوانان ئیوکالت خانم محمدی آشتيانی را محمد مصطفا

ترک ايران شده است و ھم اکنون در نروژ به سر محکوم به اعدام در حکومت اسالمی بوده و به تازگی مجبور به 

  . می برد

سکينه محمدی » وکيل مدافع«، ئیمجری برنامه تلويزيونی گفته بود که بخش ديگری از ماجرا به محمد مصطفا

عليه حکم سنگسار را بر افروزند تا وی بتواند از » آتش تبليغاتی«ارتباط دارد که به رسانه ھای غربی کمک کرد تا 

به گفته مجری اين برنامه تلويزيونی، خانم محمدی گفته است که وکيل مدافع خود را حتا يک . پناھندگی بگيردغرب 

  . بار ھم نديده است

اعترافات خانم محمدی در حالی پخش شده است که اخيرا، روزنامه گاردين، چاپ لندن، به نقل از او گزارش کرده 

  . د ھستند او را به طور مخفيانه و بدون اطالع رسانی سنگسار کنند حکومت اسالمی در صدئیبود که مقامات قضا

.  ای با خبرگزاری رويترز اعالم کرد که اعترافات با زور گرفته شده است ، ھم چنين در مصاحبهئیمحمد مصطفا

   ». امری عادی استئیبرای تلويزيون ايران دروغ گو«:  افزودئیمصطفا

. راف شده است و جامعه جھانی بايد به ياری وی برای نجات از مرگ ادامه دھدوی وادار به اعت«: کيان، گفته است

، وکيل چھار زنی که در ايران با خطر سنگسار و اعدام »جاويد کيانی«، »روز آنالين«به گزارش سايت خبری 

دی، مريم مواجه ھستند، در مصاحبه با اين سايت خبری از مجامع بين المللی خواسته است برای نجات سکينه محم

ھم زمان با اين فراخوان وکيل دعاوی ايرانی، برنامه خبری بيست . قربان زاده، کبری بابائی و آذر باقری اقدام کنند

ه مصاحبه ای از سکينه محمدی آشتيانی پخش کرده است که ب» صدا و سيمای اسالمی ايران«و سی دقيقه تلويزيون 

و قتل ھمسرش اعتراف کرده و ضمن » زنا«قرار دارد به ارتکاب اساس آن، اين زن که در خطر سنگسار و اعدام 

پرداخته و او را نيز متھم به » محمد مصطفائی«سخنانی به بيان اعترافاتی عليه خود به عنوان محکوم و وکيلش، 

  . سوء استفاده کرده است

پخش اين .  شکنجه بوده است، اين اعتراف به احتمال بسيار ناشی از)جاويد کيان(به گفته وکيل مدافع او، ھوتن 

  . نمايش تلويزيونی ھمبستگی جھانی با سکينه محمدی را تقويت کرد

 کشورھای مختلف یبسياری ار رسانه ھا. ھا درباره اين زن افزايش يافته است با پخش اين اعترافات، نگرانی 

   .جھان، به طور گسترده خبرھای مربوط به سکينه محمدی را انتشار داده اند

عقيدتی در ايران، تحت شکنجه،  زمان ھای بين المللی مدافع حقوق بشر می گويند بسياری از زندانيان سياسی وسا  

   .تلويزيونی می شوند وادار به اعتراف در دادگاه ھا و شرکت در مصاحبه ھای

مجازاتی محکوميت حکم سنگسار به عنوان «، ضمن ٢٠١٠ اگست ١٢  شنبه الملل، در روز پنج  سازمان عفو بين

اما در بيش . استفاده کرده است» اعترافات«تصريح کرد که رژيم ايران ھمواره عليه متھمان از اين گونه » وحشيانه

   .اند اند که زير فشار شکنجه به اظھار اين گونه اقارير مجبور شده  اظھار داشته ًتر موارد متھمان بعدا

فريقای سازمان عفو بين الملل، گفت که اين به اصطالح حسيبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورميانه و شمال آ

اعترافات بخشی از اعترافات اجباری است که در طول يک سال گذشته از بازداشت شدگان به اجبار گرفته شده 

  . است

خانم حاج صحراوی با اشاره به اينکه شيوه پخش اظھارات خانم محمدی آشتيانی از تلويزيون ايران استقالل دستگاه 

 در ايران جدی گرفته شود، اين ئیاگر قرار باشد دستگاه قضا«: ال می برد افزوده استؤ ايران را زير سئیضاق

  » . مرور پرونده او تاثيری نخواھد گذاشتهاظھارات نبايد در نظر گرفته شود و بايد اطمينان حاصل شود که ب
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کسيون عليه سنگسار و ا ١٠٠لی بيش از مريکای شماا، در بيش تر کشورھای غربی و ٢٠١٠ اگست ٢٨روز شنبه 

 ارزنده در سطح بين به ويژه لغو سنگسار سکينه محمد آشتيانی، سازمان دھی و برگزار گرديد اقدامی انسانی و

  . کومت اسالمی بودحالمللی عليه 

خطر . مه داردلمان، کارزارھای بين المللی برای لغو حکم خانم محمدی آشتيانی ھم چنان اداابه گزارش منابع خبری 

لمان ادر . ی در عرصه بين المللی منجر شده استتوا شدن حکم سنگسار اين زن تبريزی به اعتراض ھای متفءاجرا

کم سابقه «که نزديک به يکصد و چھل ھزار نسخه تيراژ دارد، در اقدام » فرانکفورترروند شاو«رونامه سراسری 

رای نجات جان اين زن محکوم به سنگسار را در سايت طومار بين المللی جمع آوری امضاء ب» لينک«، »ای

  . خود قرار داده و خوانندگان خود را به امضای آن فراخوانده است» آنالين«

مورد سکينه آشتيانی مھم تر از آن است که اصل بی طرفی «: لمانی می گويند کهامديران اين روزنامه معتبر 

اين روزنامه درمطلب ضميمه خود بر اين فراخوان می » .او شودروزنامه نگاران مانع از تالش برای نجات جان 

برای ما روشن است که نقض دھشتناک حقوق بشر در ايران امری روزمره است و سکينه محمدی آشتيانی «: نويسد

ولی اقدام ما در اين مورد با اين اميد است . ھم درايران تنھا کسی نيست که در معرض تھديد چنين سرنوشتی است

  » .بتوانيم سھم کوچکی در نجات جان او ايفاء کنيمکه 

خواھان » ليبراسيون« فرانسوی  ای در روزنامه معی از ھنرمندان، نويسندگان و سياست مداران با انتشار بيانيه ج 

    . اند که اکنون در زندان تبريز با خطر سنگسار مواجه است ممانعت از سنگسار سکينه محمدی آشتيانی شده 

 ليبراسيون به سکينه محمدی   اول روزنامه ، عنوان اصلی صفحه١٣٨٩ مرداد ٢۵ -  ٢٠١٠ اگست ١۶نبه روز دوش

ليبراسيون، . به سنگسار محکوم شده است» زنا« ساله که در ايران به اتھام ۴٣آشتيانی اختصاص داشت؛ زنی 

ی مانع از سنگسار سکينه محمدی بايست«: فراخوان جمعی از روشنفکران را منتشر کرده که در عنوان آن آمده است

    ».شد

ژوليت بينوش و ميا فارو :  اند، از جمله  تن نويسنده، ھنرمند و سياست مدار امضاء کرده ١٧اين بيانيه را 

نويسنده و (، مرجان ساتراپی )نويسنده(، ميالن کوندرا )سياست مدار(، سگولن رويال و رشيده داتی )ھنرپيشه(

  ). فيلسوف(آنری لوی -و برنار)  شناس ايران(، يان ريشار )خواننده(، باب گلدوف )انيماتور

 خانم  آنری لوی منتشر شده بود، شرحی در مورد پرونده-سايت برنار در مقدمه فراخوان که نخست ديروز در وب 

ز در حضور يکی ا» روابط نامشروع«سکينه محمدی آشتيانی آمده و در آن گفته شده که به او به اتھام داشتن 

» رجم« برد و در انتظار  اکنون او در زندان تبريز در انتظار مرگ به سر می.  اند  شالق زده  ضربه٩٩فرزندانش 

 اند و او حکم را امضاء کرده  در فراخوان آمده است که وقتی حکم سکينه محمدی را ابالغ کرده. يا سنگسار است

  . به چه معنا است» رجم«دانسته  است، نمی 

شود، زير   روشنفکر، کل سيستم قضائی حکومت اسالمی را که منجر به صدور چنين احکامی می ١٧ بيانيه اين

   برده و از جمله بر اين نکته تاکيد دارد که متھم حتا اين امکان را نداشته که با زبانی روشن دريابد در محکمه سئوال

 کند که او در کشوری زندگی می «محمدی آشتيانی زن است و  شود که سکينه  فراخوان يادآور می.  گذرد او چه می

  » .دارند ترين حقوق را از زنان دريغ می  ای  در آن پايه  

بايستی .  اين بيانيه از جھانيان خواسته اند که برای جلوگيری از اعدام سکينه تالش کنند روشنفکران امضاء کننده

 محمدی  ر عمومی جھانی خواسته است، به ياری فرزندان سکينهبيانيه از افکا. شد» اعدام به ھر شکلی«مانع 

  . محمدی نجات يابد اند، بکوشند تا سکينه  برخيزند و ھمان گونه که آنان فراخوان داده 
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  اند و نوشته  روشنفکر که در ليبراسيون منتشر شده، در پايان آن به تاريخ و فرھنگ ايران اشاره کرده ١٧بيانيه اين 

وشت سکينه به طور نمادين سرنوشت ھزاران زن است و مايه تاسف برای کشوری باستانی با يک چنين اند که سرن

  . غنای فرھنگی است

به گزارش خبرگزاری . ادامه دارد» سکينه محمدی آشتيانی«در فرانسه امضای اين فراخوان لغو حکم سنگسار 

رئيس جمھوری دھه ھفتاد ميالدی که » دستنوالری ژيسکار«فرانسه، ژاک شيراک رئيس جمھوری سابق فرانسه، 

در زمان وقوع انقالب در ايران رياست جمھوری فرانسه را برعھده داشت، فراخوان آزادی خانم آشتيانی را امضاء 

  . کرده اند

ھمسر رئيس جمھوری فرانسه طی سخنانی در پاريس اطمينان داد که » کارالبرونی سارکوزی«ازسوی ديگر، 

  . رئيس جمھوری فرانسه با جديت مساله حکم سنگسار خانم آشتيانی را دنبال می کندنيکوال سارکوزی 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ھنگام انتشار اين فراخوان، روزانه بين ھزار و ھشتصد تا دو ھزار نفر به امضاء 

   .کنندگان می پيوندند

مدی آشتيانی زن محکوم به سنگسار در ايران ای به سکينه مح کارال برونی، ھمسر رئيس جمھوری فرانسه نامه 

   . آگوست منتشر شده است٢۴اين نامه در روزنامه ليبراسيون در . نوشته است

قانون «و رسانه » ِال«روزنامه پرتيراژ ليبراسيون در ابتدای اين نامه نوشته است که اين نامه در قبال پيشنھاد مجله 

   .فرانسوی نوشته شده استمتعلق به ھانری لوی، فيلسوف شھير » بازی

ھا در ابتکاری مشترک از ھمه ھنرمندان، سياست مداران، مردان، زنان و خوانندگان  به گزارش ليبراسيون، آن 

 چه که حاکمان  ای برای سکينه بفرستند تا اين مادر ايرانی بداند، بر خالف آن خود درخواست کردند پيامی و نامه 

 تنھا نيست و تمام جھان ھم اکنون در حال نگريستن و مورد قضاگست قرار دادن کنند وی مذھبی ايران تصور می 

   . شوند ھستند اعمال و کردار قاتالنش که ھمانا حاکمان مذھبی جمھوری اسالمی شناخته می 

روزنامه ديلی . رسانه ھای وابسته به حکومت اسالمی، جمالت رکيکی را عليه خانم سارکوزی انتشار داده اند

ف چاپ انگلستان نوشت، رژيم تھران در واکنش به موضع گيری اخير کارال برونی در دفاع از سکينه تلگرا

   .ناميد» فاحشه«محمدی، زن ايرانی محکوم به سنگسار، ھمسر رئيس جمھور فرانسه را 

نتشر به گزارش سايت عصر ايران، اين روزنامه نوشت، روزنامه حکومتی کيھان که تحت کنترل دولت در ايران م

می شود، کارال برونی، ھمسر رئيس جمھور فرانسه و ايزابل آجانی، ھنرپيشه معروف فرانسوی را که از کمپين 

تلويزيون دولتی نيز ھمسر رئيس جمھور . خطاب کرده است» فاحشه«آزادی سکينه محمدی حمايت کرده اند، 

   .متھم کرد» فساد اخالقی«فرانسه را به 

فواحش فرانسه ھم وارد داد «و اختناق حکومتی سه شنبه ھفته گذشته در مطلبی با عنوان کيھان، اين ارگان سانسور 

به تازگي كارال بروني ھمسر بدنام نيكوال ساركوزی و آجيوانی بازيگر «: ، نوشت»و قال حقوق بشر شدند

فاسداالخالق برونی، ھنرپيشه و خواننده . حمايت كردند» م- س«فاسداالخالق فرانسوی طي اظھارنظرھايی، از 

ايتاليايی اگرچه توانست خانواده ساركوزی را از ھم بپاشد و ھمسر رييس جمھور فرانسه شود اما به تازگی اخبار 

. حكم صادره ناعادالنه است: گفته است» م-س«وی در دفاع از . جديدی از ارتباطات وی با يك خواننده منتشر شد

از ھمان جا (...) خانم . ك نفر محكوم به مرگ شده، واقعا متعجب شدممن واقعا از اين كه او به خاطر دوست داشتن ي

آجيوانی (!) در قعر سلولتان بدانيد كه ھمسر من آزادی شما را دنبال می كند و ھرگز شما را فراموش نخواھد كرد
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انم جاری در قلب من حك شده و ھر روز بر زب(...) نام او : م گفت-بازيگر بدسابقه فرانسوی ھم در حمايت از س

   »(!)تو سرشار از توانايی ھای سركوب شده ای. است

فرانسه از بيست و ھفت کشور عضو اتحاديه اروپا خواسته است که در اقدامی مشترک تدابيری جديد عليه نقض 

حقوق بشر در ايران اتخاذ و در صورت لزوم از ابزار مجازات ھای بين المللی عليه حکومت اسالمی نيز استفاده 

  . کنند

آشتيانی مشترکا - فرانسه از بيست و ھفت کشور عضو اتحاديه اروپا خواسته است که برای نجات جان سکينه محمدی

دولت ايران را مورد خطاب قرار بدھند و در صورت لزوم نيز از ابزار مجازات ھای بين المللی عليه حکومت 

  . اسالمی استفاده کنند

 ھزار نفر پتيشن حمايت از آزادی سکينه محمدی آشتيانی را ٢١٥ از  اگست بيش٢٨در آلمان نيز تا روز شنبه 

   .تاکنون تعداد امضاء ھا برای نجات سکينه از مرز يک ميليون و صد ھزار گذشته است! امضاء کرده اند

 شھر جھان، مقامات زندان تبريز به سکينه ١١١ اگست بدنبال برگزاری تظاھرات جھانی در حداقل ٢٨عصر روز 

سکينه شروع به گريه کرد و .  اگست اعدام می شود و اگر وصيتی دارد بنويسد٢٩دادند که صبح زود روز اطالع 

)  اگست٣٠«اما اکنون .  اين روز صبح زود او را به محل اعدام ببرند وصيت نامه اش را نوشت و منتظر شد تا

اضات جھانی می دانند اما وانمود خبری نشده و به نظر می رسد حکومت اسالمی به شدت خود را تحت فشار اعتر

   .می کند که به خواست افکار عمومی جھانی اھميتی نمی دھد

روش است که دولت ھا در راستای منافع و رقابت ھای خود با حکومت اسالمی، به کمپين جھانی لغو احکام 

 بيش تر به وحشی گری ھای اما اين اقدام آن ھا، رسانه ھا و افکار عمومی مردم جھان را. غيرانسانی پيوسته اند

برای مثال، دولت برزيل در حالی که با حکومت اسالمی روابطه حسنه ای دارد . حکومت اسالمی جلب کرده است

  . از اين حکومت خواسته است اجازه دھند تا آشيانی به برزيل سفر کند و از حق پناھندگی برخوردار گردد

گفته است » پرس تی وی« در گفتگو با شبکه خبری ٨٩مرداد  ٢٨احمدی نژاد، رئيس جمھوری حکومت اسالمی، 

اين رئيس جمھور . که زن ايرانی محکوم به سنگسار با وجود درخواست برزيل به اين کشور فرستاده نخواھد شد

معتقدم نيازی نيست برای رييس جمھور برزيل مشکالتی ايجاد «: معروف به تيرخالص زن و تروريست، ادامه داد

   !؟»ما اصرار به صادرات فناوری به برزيل داريم نه فرستادن چنين مسائلی... ه برزيل فرستاده شودو اين زن ب

: با اين وجود، مارکو اوريليو گارسيا، مشاور ارشد رييس جمھور برزيل در امور سياست خارجی گفته است

   ».برزيل بار ديگر تالش می کند تا اين زن ايرانی محکوم به سنگسار را نجات دھد«

اکنون برزيل، در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمھوری قرار دارد و موضوع روابط اين کشور با حکومت 

   .اسالمی و زن محکوم به سنگسار، بر رقابت ھای انتخاباتی برزيل سايه انداخته است

    

سنگسار شدن مادرمان شب را پنج سال است كه با كابوس : فرزندان سکينه، درد جانسوز خود را چنين بيان کرده اند

اين . سنگسار خواھد شد» زنای محصنه«او می شنيديم كه به اتھام » جرم«ھميشه در مورد . به صبح می رسانيم

 ،كلمه وحشتناك در ھر مالقات ما با مادرمان تكرار می شد و ھمه ما بارھا گريه می كرديم كه اگر چنين اتفاقی بيفتد

   .ما چه خواھيم كرد
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 اين در و آن در زديم، به ھر كس و ھر جائی كه فکر می کرديم كمك ،رای نجات مادرمان دوندگی كرديمبارھا ب 

ولی نمی دانم چرا .  نامه نوشتيم و گفتيم نگذاريد داغ بی مادری ھم به دردھای مان اضافه شود،مان كنند سر زديم

    . ما ھميشه كابوس داشته باشيمگوش شنوائی نبود و گوئی برخی خوش شان می آمد مادر ما زجر بكشد و

   .دو ماه قبل بود كه شنيديم ھمه راه ھا بسته شده و ممكن است به زودی مادرمان سنگسار شود

اكنون كه بسياری در مورد مادر ما و سرنوشت تلخ او . باالخره به دنيا متوسل شديم و از مردم دنيا کمک خواستيم

جرم مادرمان شده قتل و .  يك باره كل موضوع عوض شده است،داده اندحرف زده اند و به تقاضای ما پاسخ مثبت 

    !حكم او اعدام

 به دليل اين كه اسير است و شبانه روز در کابوس سنگسار و اعدام قرار ،او ھر حرفی االن بزند. اين واقعيت ندارد

 قبال رسيدگی شده و يك نفر به قتل او پرونده قتل پدر ما. ما می دانيم كه مادرمان قاتل نيست.  قابل قبول نيست،دارد

اكنون چگونه است كه رسانه دولتی، پرونده را .  ھمه اين اسناد موجود است،اقرار كرده و اين پرونده بسته شده است

باز می كند و خود حكم به قاتل بودن مادر ما می دھد و ظاھرا برای رعايت عدالت در مورد پدرمان می خواھد 

    اين چه عدالتی است؟. ودمادر ما ھم كشته ش

ما از سازمان ملل درخواست داريم برای رسيدگی به اين پرونده، يك ھيات بی طرف بين المللی به ايران اعزام كند 

   .تا ھمه اين مسائل را پيگيری كنند

   ١٣٨٩ مرداد ٢١سجاد قادرزاده پسر سكينه محمدی آشتيانی، 

ين خود، ده ھا ھزار انسان را اعدام، صدھا تن را ترور، صدھا تن  سال حاکميت خون٣١حکومت اسالمی ايران، در 

را سنگسار کرده و ھم چنين براساس قوانين اسالمی قصاص، دست و پای ھزاران نفر را بريده و يا چشم شان را از 

ده ھا ھزار نفر سياسی و غيرسياسی در سياه چال ھای حکومت اسالمی زير شديدترين و . حدقه درآورده است

  . شيانه ترين شکنجه ھای جسمی و ورحی قرار دارندح

    

خانم سکينه محمدی آشتيانی که اکنون معروف ترين زندانی در جھان، در انتظار کشنده مرگ به سر می برد از سال 

» ارتباط نامشروع«الملل، تاکنون به دليل اتھام   در زندان تبريز زندانی است و به گفته سازمان عفو بين١٣٨۵

ھائی که دريافت کرده است، جاويد   گويد طبق گزارش  عفو بين الملل می.  است  ضربه شالق نيز شده٩٩ متحمل

 ای برای بازبينی پرونده موکلش را به قوه قضائيه   صفحه٣۵ھوتن کيان، وکيل مدافع خانم محمدی آشتيانی اليحه 

   .تحويل داده است

 است که جاويد ھوتن کيان، يکی از وکالی خانم آشتيانی، درخواست در بيانيه سازمان عفو بين الملل، ھم چنين آمده

 اگست ١۵ صفحه ای را برای بررسی مجدد پرونده او به دادگاه ارائه داده است و قرار است نتيجه آن تا حدود ٣۵

اما تاکنون خبری از نتايج آن، جز پافشاری مسئولين قضائی حکومت اسالمی به اجرای .  مشخص شود٢٠١٠

   .ار سکينه، منتشر نشده استسنگس

در ھر صورت اکنون به نظر می رسد که حکومت اسالمی در اثر فشار افکار عمومی جھانی برای لغو سنگسار 

پرست، سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران،  رامين مھمان . کسنيه، شديدا تحت فشار قرار گرفته است

تصميم نھايی در مورد سنگسار سکينه محمدی آشتيانی، ھنوز  ت که اگست، به خبرگزاری فرانسه گف٢٨روز شنبه 

   . است اتخاذ نشده
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ای،  قوه قضائيه حکومت اسالمی نيز با صدور اطالعيه ) بھتر است گفته شود ستاد ضدبشر(» !حقوق بشر؟«ستاد 

   ».است اتھامات مطرح شده درباره خانم سکينه محمدی آشتيانی به اثبات رسيده « اعالم کرد که

حکومت اسالمی از ھمان روزھای نخست قدرت گيری . سرنوشت سکينه، سرنوشت ھزاران زن در ايران است

از اين . ، سرکوب سيستماتيک زنان را نيز آغاز کرد۵٧خود، ھم زمان با سرکوب شديد ھمه دستاوردھای انقالب 

قای خود را در ادامه سرکوب و رو، حکومت اسالمی پس از گذشت سی و يک سال از حاکميت خونين اش، تنھا ب

ھای اجتماعی حق طلب و عدالت جو مرعوب اين اما بخش آگاه جامعه ايران و جنبش. کشتار و وحشی گری می بيند

فضای ترور و کشتار حکومت اسالمی نشده و به مبارزه پيگير و بی وقفه خود عليه اين حکومت جانی و برای 

  . سانی ادامه می دھندرسيدن يه يک جامعه آزاد و برابر و ان

، برای مثال، اخيرا يک فعال حقوق بشر در مشھد. حکومت اسالمی، بسيباری از زندانيان را پنھانی اعدام می کند

 از اعدام ھای دسته جمعی و پنھانی صدھا زندانی در زندان وکيل آباد مشھد بدون اطالع ھا،در گفتگوئی با رسانه

 محکوم به اعدام در اين زندان وجود دارند که ٢١٠٠به گفته وی، حدود . ده استخانواده ھا و وکالی آن ھا خبر دا

   .در انتظار اعدام ھای سريع، پنھانی و دسته جمعی به سر می برند

 زندانی که عمدتا متھم ٣٠٠به دنبال انتشار خبر اعدام ھای گسترده در زندان وکيل آباد، در چند ماه اخير دست کم 

. بوده اند، در زندان وکيل آباد مشھد اعدام شده اند و صدھا تن ديگر در آستانه اعدام می باشندبه فروش مواد مخدر 

به گفته وی، اکثر افراد اعدام شده و محکومان در صف اعدام از متھمان پرونده ھای مربوط به مواد مخدر و تعداد 

   .کمی نيز از محکومان به قصاص می باشند

 زن و سه مرد توسط قضات امنيتی حکومت اسالمی به سنگسار ١٢حال حاضر در گزارشات آمده است که در 

  . محکوم شده و حکم شان تائيد شده است

، حکم سنگسار برای ٢٠١٠ اگست ٢٩ھم چنين بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ديوان عالی کشور روز يک شنبه 

  . تدو متھم به زنای محصنه محبوس در زندان اروميه را تاييد کرده اس

پيش تر از سوی دادسرای عمومی شھر اروميه به اتھام زنای محصنه به » ساريه عبادی«و » ولی جانفشانی«

  .  دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تائيد شده بود١٢سنگسار محکوم شده و اين حکم از سوی شعبه 

برند،عالوه بر پروسه مبھم قضايی اين حکم  در زندان مرکزی اروميه به سر می ٨٧ھر دو متھم اين پرونده از سال 

در حالی تائيد می شود که متھمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود را در ھيچ يک از مراحل قضائی 

   .نداشته اند

اين حکم در حالی تائيد شد که از ماه گذشته تاکنون اعتراض به حکم سنگسار سکينه محمدی زندانی محبوس در 

   .تبريز، ھم چنان در اکثر کشورھا ادامه داردزندان 

 کيلومتری تبريز می ٢۵اھل شھر کوچک اسکو در .  سال سن دارد و دارای دو فرزند دختر و پسر است۴٣سکينه 

آدم کشان حکومت اسالمی، گذشته از اعمال شکنجه از عدم آشنائی به زبان . باشد و به زبان فارسی تسلط کافی ندارد

 توسط مردی کشته شد که مورد ٨۴شوھر سکينه در سال . کسب اعتراف از وی سوءاستفاده کرده اندفارسی نيز در 

سکينه که به ھم دستی در قتل متھم بود به دليل فقدان مدرک و جعلی بودن . بخشش خانواده واقع شده و آزاد گرديد

نامشروعی که پس از مرگ شوھر داشته  به اتھام داشتن ارتباط به اصطالح ٨۵اما وی در سال . اتھام تبرئه گرديد

  . به نود و نه ضربه شالق محکوم گرديد
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اين زن بی دفاع در مقابل متجاوزان و قدار بندان حکومت اسالمی، پس از اجرای حکم شالق دوباره دادگاھی شده  

ج کشور موجی از نفرت عمومی که اين حکم وحشيانه در داخل و خار. و به حکم ضدانسانی سنگسار محکوم شد

ايجاد کرد و اعتراضات وسيعی که در خارج در جريان است بازتاب گسترده ای در رسانه ھای جھانی داشته و 

مردم و سازمان ھای معترض . افکار عمومی را عليه حکومت اسالمی و قوانين وحشيانه آن راه انداخته است

لغو حکم سنگسار و آزادی سکينه محمدی خواستار لغو احکام غيرانسانی اعدام و سنگسار و ھم چنين خواھان 

  . آشتيانی ھستند

سکنيه که تا ديروز زن ناشناسی در اسارت جانيان حکومت اسالمی در زندان تبريز بود امروز به يک چھره جھانی 

مبارزه برای آزادی سکينه، جدا از مبارزه برای افشای ماھيت ھيوالئی و آدم کشی حکومت اسالمی . تبديل شده است

از اين رو، ھر انسان و جمع آزادی خواه و انسان دوستی موظف است از . فاع از حرمت و شرف انسانی نيستو د

  . ھر امکانی برای آزادی سکينه و ھمه زندانيان سياسی و حتا غيرسياسی تالش کند

جوئی، زندان ھای حکومت اسالمی در سراسر ايران، مملو از فعالين جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانش 

روزنامه نگار و وبالگ نويس و مردم آزاده ای ھستند که صرفا به دليل دفاع از حقوق انسانی خويش و ھم 

ده ھا ھزار نفر زندانی غيرسياسی صرفا به دليل فقر و محروميت فردی و . نوعانشان دستگير و زندانی شده اند

در چنين وضعيتی، مبارزه . ومت اسالمی استاجتماعی جرايمی را مرتکب شده اند که عامل اصلی آن ھا حود حک

برای آزادی ھمه زندانيان سياسی و غيرسياسی، لغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی، قوانين قصاص و ديگر 

قوانين ارتجاعی اسالمی، اعدام، سنگسار، در گرو مبارزه ھمه جانبه عليه ھرگونه ستم و تبعيض و استثمار سرمايه 

  .  حکومت اسالمی استداری با ھدف برچيدن بساط
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