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همراه با موجوديت جمهوري  سنگسار يكي از وحشيانه ترين و ضدانساني ترين آردارهاي دوران بربريت است، آه

سرزمين ما برقرار شد و از زنان بيگناه ايراني قربانيان  اسالمي و به نام يكي از قوانين جزايي اين رژيم خونخوار، در
  .بيشمار گرفت

اين قانون ضد بشري، توسط   ماه پس از روي آارآمدن حكومت وحشت، زمينه اجراي14 و نزديك به1359 تيرماه 11در 
مرتضي فهيم « آرمان و به فرمان آخوند تبهكاري بنام شيخ  ان اين حكومت فراهم شد و اولين زن ايراني در شهرسردمدار
جهاني را  روز خبر انجام اين جنايت شرم آور نه تنها آرمان و ايران را به شدت لرزاند بلكه در آن. سنگسار شد» آرماني

و ) همخوابگي حرام و نامشروع(جرم زنا   ماهه آبستن بود، به4 آه گلنار زن زيبايي. نيز به شگفتي و ناباوري واداشت
ديگري از بدآاريهاي اين ددمنشان سنگدل، در تاريخ و در آارنامه  به فرمان يك آخوند جنايت پيشه سنگسار شد و برگ

  .گشوده گرديد سراسر سياه آنان

داشت طناب پيچ شد و تا آمر درگودالي  داري آه به سردر آن روز گلنار، اولين زن سنگسار شده ايراني، در چادر سفيد گل
درنده خو، با فرياد آشيدن نام خدا، به سويش پرتاب ميكردند، سنگسار  خاك گرديد و باسنگهايي آه گروهي انسان نماي

سنگي،  با هرضربه. وصورت وسينه زن آبستن را درهم ميكوبيد و خون چادر گلدارش را گلگون ميكرد سنگها سر. شد
چشمانش از آاسه چشم بيرون  .كه اي از گوشت و استخوان سروصورت او از هم پاشيده و به گوشه اي پرتاب ميشدت

  .سرانجام در زير تپه اي از سنگ مدفون شد و جان سپرد ميآمد و صورت زيبايش به گوشت له شده بدل ميگرديد، گلنار

زيباي شوهرداري بود آه شيخ  گلنار زن« : نار مينويسددرباره گل) سنگسار(زنده ياد دآتر آورش آريامنش در آتاب 
و چون گلنار در برابر خواست اين عضو قدرتمند حكومت  مرتضي فهيم آرماني، به او نظر داشت و در پي تصاحب او بود

پايداري،  پاآدامني خويش را آلوده نساخت به تير آينه جويي او گرفتار آمد و به گناه اين آخوندي ايستادگي آرد و شرف و
شتند و سپس او را کجرم ضديت با انقالب  آيفري بس سخت و دردناك ديد، به فرمان شيخ بدآار ابتدا شوهر گلنار را به

  .سنگسار آردند ،همراه با نطفه چهار ماهه اي آه در شكم داشت

و زنان بيگناه بيشماري تكرار شد  در درازاي عمر جمهوري خون و وحشت، سرگذشت جانسوز گلنار بيگناه بارها و بارها
سنگسار زن ايراني در . بيرحمانه سنگسار جان خويش را از دست دادند با روش) ديوان(بخاطر پايداري در برابر خواست 

ايرانيان وجهانيان  آه با شعار قانونمندي و گفتگوي تمدنها و جامعه مدني به ميدان آمد و به فريب دوران آخوند مكاري
و تمدن و جامعه مدني در اين رژيم، عمال چيزي  ه يافت و به همگان اشكار آرد آه سخن از قانونپرداخت، همچنان ادام

  .سنگسار وتيرباران وقتل و آدم ربايي نيست جز بيكاري وفقر واعتياد و خودفروشي و

به جرم بازي در  سال زندان 7گذراندن   ساله بيگناه ايراني، پس از35چندي پيش، در جامعه مدني خاتمي، بار ديگر زن 
آه در جهان متمدن نه تنها مردم بلكه جنايتكاران و حتي حيوانات و  فيلمهاي سكسي سنگسار شد و نشان داد در دوراني

سراسر آشور  حقوقي برخوردارند، اين تبهكاران آه با جامعه مدني خود فقر وفحشا و اعتياد را در جانوران از حق و
 ولي اين نامردمان بايستي بدا. سنگسار آردند  زن بيگناه را با اتهامي پوچ و بي اساسگسترده آردند، با آمال بيشرمي يك

آزادي و قانون و تمدن، و نه سنگسار و تيرباران و ترور و آدم ربايي، ديگر  نند، نه روضه هاي آخوند خاتمي درباره
دروغ و بيمايه هرگز  با دادن وعده هايبرابر خشم توفنده يك ملت بپاخاسته آارگر نيست و با ايجاد وحشت و  هيچيك در
 .را براي هميشه پايدار نگه داشت) حكومت وحشت و دروغ( نميتوان 
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