
  
  نادر ثانی

  
  !از کوزه همان برآید که در اوست

  

ها  خبرگزاري ،حکم سنگسار سکينه محمدی آشتيانیاعالم به نسبت المللی  پس از اعتراضات گسترده بين

ن ياما اين تنها قسمت اول ا.  موافقت کرده استحکماین با لغو جمهوری اسالمی قوه قضائيه گزارش دادند که 

اند و حال قرار است  ادر کردهص نامبردهای برای  حکم تازهشويم که   ه خبر متوجه میباشد چون در ادام میخبر 

  !نماينداعدام وی را به جای سنگسار 

  

و یا به عبارت " قصاص" سال پيش به جرم همکاری در قتل همسرش محکوم به چهارسکينه محمدی آشتيانی 

بر اساس سکينه  .ه بود شدمرگسپرده شدن به کام دیگر 

اتهام به " قصاص"دا از ج بيدادگاه جمهوری اسالمی حکم

 نيز محكوم زندانبه ده سال  "نامشروع " جنسی رابطهداشتن

 ضربه ٩٩  تحملمحکوم بهوی   همچنين در اين حکم.ه بودشد

به داشتن دو مرد متهم که بود شالق شده بود و این در حالی 

شالق  ضربه ۴٠ و ٢٠هر یک به  با او "نامشروع " جنسیرابطه

پس از مدتی سکينه توانسته بود که با  اما .محکوم شده بودند

رضایت گرفته " اوليای دم" خانواده یاری وکيل و آشنایان خود، از

 اما متاسفانه .از مجازات مرگ برهد" قصاص"و بتواند در مورد 

پس از گذشت این پایان کار نبود و ماجرا به این جا ختم نشد و 

مهوری اسالمی که به کافی بودن این جقوه قضائيه چند ماه 

ای جداگانه او  با دست و پا کردن پروندهداد  مجازات رضایت نمی

 جاست  جالب این. محکوم به سنگسار کرد" زنای محصنه"ارتکاب به اتهام او را بار   اینو برای بار دوم محاآمه را 

 این حکومت قوه قضائيهی اسالمی قرار نگرفته و های جمهور بار دو مرد متهم پرونده مورد عتاب بيدادگاه  که این

  آری از دید بيدادگاه. بسنده کرده استها صادر شده بود  ی که در مورد آنربات شالقضحکم ستيز به همان  زن

  !آید تر از قتل به حساب می بس سنگين" جرمی"، "نامشروع " جنسیرابطهجمهوری اسالمی، داشتن های 

  

 العمل  عکسهای غربی  روی پرونده سنگسار سکينه  اين امر با  ها و دولت برگزاريبا توجه به متمرکز شدن خ

گویا از الغای حکم مجازات که گروهی . مواجه شدرژیم حاکم بر ایران " مخالف"جریانات گوناگونی در صفوف های 

لغو خبر  شنيدنآنان با   !بخوانندبقيه خبر را هم که باید اند فراموش کرده اند   وحشيانه سنگسار به وجد آمده

 در اعدامانگار که از دید اینان صدور و اجرای حکم . از قرار موضوع را تمام شده تلقی کرده اند سنگسار مجازات 

کنند که رژیمی که در   شاید اینان تصور می !باشد وحشيانه نمیبه همان نسبت  سکينه محمدی آشتيانیمورد 

، بار دیگر گامی " قدمی به پس نهاده استبه حکم سنگسارنسبت للی الم اعتراضات گسترده بينسيل "مقابل 

گيرند که رژیم جمهوری اسالمی در طی   اینان در نظر نمی !به پس برداشته و حکم اعدام را نيز لغو خواهد نمود

ه ون توجه بدهر کجا که منافع جمهوری اسالمی حکم کند بحيات ننگين خود بارها و بارها نشان داده است که 

بهار "حمله به کردستان، سنگر آزادگان، در . های ضد مردمی خود را پيش می برد افکار عمومی سياست

های گرانقدری  انسانوخون کشيدن   و به خاک١٣۶٠حمله به کوی دانشگاه، کشتارهای وحشيانه سال ، "آزادی

فجيع عام   خارج کشور، قتلها و سعيد سلطانپورها، قتل مخالفان حکومت در داخل و انگيز دهقانی روحچون 



 ١٣٨٨ و ١٣٧٨های معترض در جریان و در پس اعتراضات سالهای  ، کشتار توده١٣۶٧زندانيان سياسی در سال 

  . هایی برای نشان دادن درستی این مدعاست تنها نمونه

  

مشغول " بحث"ن ، بيشتر به ایقرار دارنددرون و بيرون حکومت " طلبان  اصالح"گروهی دیگر، که بيشتر در ميان 

! از نظر قرآنی و شرعی درست است یا نه) چه سنگسار باشد و چه اعدام(هستند که آیا صدور مجازات مرگ 

اسير هستند و ای که جمهوری اسالمی پيش کشيده قرون وسطایی " مالحظات"اینان نيز در چهارچوب همان 

 و "زنای محصنهارتکاب "به نام " جرمی" داشتن اخته و درک کنند که اصوًالدتوانند نگاهی به اصل مسئله ان نمی

که اعمال تنها و تنها با قبول قراردادها و مناسبات یک رژیم ضدمردمی " جرم"تعيين مجازاتی برای ارتکاب به این 

  !پذیر است و بس امکان توجيه می کند،قرون وسطایی های  خود را با فرهنگ و سنت

  

" طلبی اصالح" که امروز ادعای اتفاقا کسانیاندازیم خواهيم دید که  گذشتهجالب اینجاست که اگر نگاهی به 

 در زمره اند ه پا کردهبها بر عليه حکومت  شورش تودهگسترش کرده و با به کار بردن این تزویر سدی در مقابل 

  ! اند افتاده اسالمی را وارد قوانين قضایی ایران نموده  هستند که قوانين شریعتی عقبیآنان

  

زنای "به نام " جرمی "ارتکاببرای  مجازات سنگسارتعيين قانون سنگسار رجوع کنيم می ببينيم که اگر به تاريخ 

مجلس  کميسيون امور قضائی" تصویبمورد قانون مجازات اسالمی در چهارچوب  ١٣٧٠ مرداد ٨، در "محصنه

 و وارد نظام هتأیيد گردید" ت نظاممجمع تشخيص مصلح" از سوی ١٣٧٠ آذر ٧ و در قرار گرفته "شورای اسالمی

" مجمع تشخيص مصلحت نظام"اعضای نگاهی به ترکيب جالب است که . ه استشد قضائی کشور

شيانه و حکننده نهایی این مجازات و  و تصویب کننده يينعدهد که ت  نشان می١٣٧۵ تا سال تأسيس بدو از

.اند ودهب کسانی هافتاده چ عقب

  

  : چنين آمده است این" صلحت نظاممجمع تشخيص م"در سایت 
 

است که با فرمان . ش. ه١٣۶٨ تا سال  .ش.ه ١٣۶۶دوره نخست شکل گيری مجمع سال  .١"

در این دوره وجود جنگ تحميلی و شرایط خاص سياسی و .  آغاز گردیدحضرت امام خمينی

  .توان برشمرد های خاص دوره یاد شده می از ویژگیاجرایی کشور 

   
  :باشد طی دوره یاد شده بدین شرح می مع مج ترکيب اعضای

   
 نگهبانی شورایفقها: الف 

 -) س مجلس وقتيرئ (ی رفسنجانی هاشم-) س جمهور وقت يرئ (یخامنه ا …ت ایان آیآقا: ب

ن يرحسي م-ها  یني خوئی موسو- ی توسل- ) ی قضائی عالیس شورايرئ (یلي اردبیموسو

   )ر وقتینخست وز (یموسو
 ارائه گزارش جلسات به یبرا)فرزند حضرت امام  (ینيد احمد خميت االسالم سمرحوم حج: ج

  حضرت امام

    

 قانون اساسی در این   پس از بازنگری١٣۶٨دوره دوم مجمع در پایان جنگ تحميلی در سال  .٢

  . شکل گرفت ١٧٧و  ١١٢ ، ١١١  ،١١٠قانون با وظایف احصاء شده در بندها و اصول 



   
 مقام ١٢/٧/۶٨ع طی دوره دوم بر اساس حکم مورخ  مجمیب اعضايترآ

  :باشد  خامنه ای بدین شرح می ... آیت ا، حضرتمعظم رهبری
   

  )نفر ۶( نگهبان ی شورایفقها

  )هي مقننه و قضائ-ه ی مجریقوا( سه قوه یروسا

  )شود ی میوع مورد بحث مجمع مربوط به و آه موضیریوز(ر مربوط یوز

ضوع بحث در مجمع مربوط آه مو یدر صورت (ی اسالمیس شورا در مجلون مربوطيسيس آميرئ

  ) شودیبه و

 -ها  یني خوئید محّمد موسوي س- یني خمد احمدي س- یوسف صانعی - ی آنیمهدو: انیآقا

ن يرحسي و مینور … عبدا- یرضا توسل محّمد- ی حسن صانع- ی آرمانیوحد میعلمحّمد

  )١ ("یموسو

  
حسين موسوی شويم که مير ه میبا مطالعه اين ليست متوج! آری

در زمان تصويب مجازات  خود شده،" یطلب  اصالح" که حال مدعی

نظام ننگين و مع تشخيص مصلحت جاز اعضای مسنگسار، 

گر آن است اين امر نشان. بوده استضدانسانی جمهوری اسالمی 

 جمهوری اسالمی وارد صحنه "اصالح" که حال در لباس یکه فريبکاران

. اند  بوده  جنايتکارانهغایت ی بهن و مجريان احکاممصوبياز  داند خو شده

ها و ایجاد  فریب دوباره تودها هدف جا ب جا و آن حتی اگر این ها اين

به ادا و اطوار بر تن کرده و " قبایی تازه"سدی در مقابل مبارزات آنان 

ا بقيه نداشته و در واقع همه يچ فرقی بهجديدی دست بزنند ماهيتا 

به همين  .جمهوری اسالمی سرو ته يک کرباسنداندرکاران  دست

کمک به فريب مردم بوده و به  عدم افشای اینان تنها و تنها دليل هم 

روشن است که . ای نبيند نظام ظالمانه حاکم صدمهاند تا  م می شود که با همه وجود در تالشنفع کسانی تما

تواند در کنار مردم و در جهت   نمی،قبول داشته باشد به هر شکلی که کسی جمهوری اسالمی را حال وقتي

  ".که در اوستتراود از کوزه همان "چرا که . ها گام بردارد منافع آن

  

های آن   رژیم جمهوری اسالمی در تماميت آن و با تمام دارودستهامان بر عليه ای بی بنابراين تنها با ادامه مبارزه

 به همين دليل هم بايد با. گام برداشتآزاد و انسانی ای  ه جامعه خواست رسيدن بدر جهتتوان  میاست که 

و گام برداشتن برای افشای هر چه " هر جناح و دسته نابود بايد گرددجمهوری اسالمی با "سر دادن شعار 

را با تمامی اين رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی بتوان  تا  اين رژيم جنايتکار کوشيد گسترده

  .انداختدانی تاریخ  به زبالهاش  های درونی جناح

  
nader.sani@gmail.com 
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