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رییس دادگستری آذربایجان شرقی با یادآوری این مطلب کھ دستگاه قضایی دراجرای قوانین و مقررات مصمم است، گفت ھر زمان ریاست
محترم دستگاه قضایی مصلحت بدانند ، حکم اعدام سکینھ محمدی قابل اجرا خواھد بود.

مالک اژدرشریفی روزیکشنبھ درگفت وگو با ایرنا اعالم کرد جرم سکینھ محمدی آشتیانی فقط ارتباط نامشروع نیست بلکھ جرائم وی متعدد و
بسیار سنگین است .

سکینھ محمدی آشتیانی درسال   ١٣٨۵بھ اتھام زنای محصنھ، قتل و جنایت ازسوی دادگاه کیفری تبریز بھ اعدام محکوم شده است .

وی افزود:ما بھ دلیل مالحظات اخالقی و انسانی قادر بھ بیان جزئیات جنایات وی نیستیم.

رییس دادگستری آذربایجان شرقی گفت :  اگرفقط یک مورد ازجنایت وی در مورد نحوه بھ قتل رساندن شوھرش بیان شود آن وقت عمق
بی رحمی و جانی بودن وی برای افکارعمومی آشکارخواھد شد.

بھ گفتھ وی صحنھ قتل وجنایت وی درکشتن شوھرش بھ قدری دلخراش و فجیع بود، کھ بسیاری ازکارشناسان جنایی معتقدند، اگر وی دراین
جنایت حتی سر شوھرش را از تن جدا می کرد ، بھتر بود.

رییس دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد با وجود قطعیت والزم االجرا بودن حکم بھ دلیل مالحظات انسانی و دستور ریاست محترم
قضایی حکم وی متوقف شده و فعال اجرا نخواھد شد.

وی بھ دستور رییس قوه قضاییھ و بنا بھ مالحظات انسانی حکم سکینھ محمدی آشتیانی متوقف شده وفعال اجرا نمی شود.

وی گفت دستگاه قضایی دراجرای قوانین و مقررات مصمم است و ھر زمان ریاست محترم دستگاه قضایی مصلحت بدانند، بدون توجھ بھ
جوسازی رسانھ ھای غربی حکم وی را اجرا خواھد کرد.

رییس دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره فضاسازی رسانھ ھای غربی و مدعیان دروغین حقوق بشرعلیھ کشورمان و گفت:  خود آن ھا
بزرگترین ناقض حقوق بشر و جنایت علیھ بشریت ھستند.

وی اضافھ کرد:  آن ھا انواع جنایت را دراقصی نقاط جھان علیھ ملت ھای مظلوم از جملھ عراق، افغانستان و فلسطین مرتکب می شوند، کھ
نمونھ اخیر آن استفاده از اسرای فلسطینی بھ عنوان سپر انسانی است، لیکن ھیچ کس محکوم نمی کند و صدایی از مجامع بھ اصطالح حقوق

بشری بلند نمی شود و گویی در این قبیل موارد این نھادھا و سازمانھا دچار نابینایی و ناشنوایی ھستند.

رییس دادگستری آذربایجان شرقی افزود:  ھنوز آثار جنایت و زخم ھای ناشی از بمباران ھای شیمیایی صدام معدوم علیھ ملت ایران کھ مواد آن
توسط استکبار جھانی تھیھ شده بود، پا برجاست و تاکنون جامعھ جھانی نتوانستھ پاسخ قانع کننده ای در ارتباط با ھجوم وحشیانھ متجاوزین

آمریکایی بھ کاروانھای عروسی در افغانستان بیابد، کھ مدعیان دفاع از حقوق بشر باید در این گونھ موارد بھ ابھامات جامعھ بشری پاسخگو
باشند.

-------------------------------------------------
----------------------

سکینھ محمدی  آشتیانی متولد ١٣۴۶ متھم بھ زنای محصنھ در ایران و محکوم بھ اعدام می باشد.
زندگی نامھ

سکینھ محمدی آشتیانی دارای دو فرزند بھ نام ھای فریده و سجاد است.[١]

حکم سنگسار
وی بھ اتھام انجام زنای محصنھ، بھ سنگسار محکوم شده است.

سکینھ در تاریخ ١٣٨۵/٢/٢۵ بر اساس حکم صادره از شعبھ ١٠١ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) با شماره ٨۵/٢/٢٧-١١۴ بھ اتھام

قوانینموضوع کلی:
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داشتن رابطھ نامشروع با آقایان ناصر و سیدعلی بھ تحمل نود و نھ ضربھ شالق تعزیری محکوم می شود.[٢]

حکم صادره پس از قطعیت بھ اجرای احکام ارسال و مجازات اجرا می شود.  در تاریخ ١٣٨۵/۶/١٩ موضوع پرونده در شعبھ ششم دادگاه
کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا بھ تبع یک پرونده قتل، رسیدگی می شود.  قضات شعبھ ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتھام زنای
محصنھ را بھ سکینھ نسبت داده و بدون آنکھ دالیل اثبات دعوی درباره این اتھام، بر مجرمیت سکینھ طبق ماده ٨٣ بھ بعد قانون مجازات

اسالمی وجود داشتھ باشد و علی رغم انکار وی در آخرین جلسھ دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکھ تمام مطالب گذشتھ را بھ دروغ عنوان
کرده بود، دادگاه صرفا با استناد بھ «علم قاضی» حکم بھ سنگسار این زن صادر می کند.[٣]

واکنش جھانی
وزیر امور خارجھ بریتانیا حکم سنگسار سکینھ محمدی را "قرون وسطایی" توصیف کرد و گفت اجرای آن باعث ایجاد "نفرت و انزجار" در

جھان خواھد شد.  سخنگوی وزارت خارجھ آمریکا این حکم را بعنوان "مرگ ھمراه با شکنجھ"، یک اقدام وحشیانھ خواند و آن را محکوم
کرد.  پیش از این کشور ھای نروژ و فرانسھ نیز این حکم مقامات ایرانی درباره سکینھ محمدی را محکوم کرده بودند.[۴][پیوند مرده] لوال

داسیلوا رئیس جمھور برزیل از ایران تقاضا کرد کھ اجازه دھد وی بھ برزیل پناھنده شود کھ ایران این درخواست را رد کرد.[۵] پس از این
رئیس جمھور برزیل اعالم کرد کھ اعدام وی از نظر انسانی قابل قبول نیست.[۶]

-----------------------------------------------

نظر
فتین حقوق بشر؟ طرف زمان ر زن خودتون بود باز ھم می فقط بلدین شلوغش کنین و تو دنیا آبروریزی راه بندازین.  ببخشید آقایون محترم ا

ھ بوده، اونوقت فایده این زن ...  قاتل جیھ و این چھ زنده بودن شوھرش با مرد غریبھ بوده، بعد شوھرش را کشتھ، بعد ھم کھ با مردای دی
ید بچھ ھاش؟ چرا این بچھ ھا بدر نمی خواستن، اما مادر قاتل می خوان؟ مادر ..... می خوان؟ نمی مادری از آب درمیآد کھ اینقد می 

یش.  چرا زد شوھرش را کشت؟ حاال دلش ......  می خواست، می رفت شوھر می کرد، چرا رفت می رفت دنبال زند خواست طالق می 
چوب حراج زده بود بھ .....؟ خانومای محترمی کھ ادعای حقوق بشر دانیتون میشھ، شوھرش بشر نبود کھ این خانوم زد کشتش؟ من بشر
فتی ھ این زن با شوھر خودت خوابیده بود بازم می  ند می کشھ؟ ا ی من و بھ  نیستم کھ این زن فاحشھ می آد با شوھرم می خوابھ و زند

حقوق بشر؟؟؟؟ واسھ معروف شدن خودتون الکی بھ اسم حقوق بشر تو دنیا سرو صدا راه نندازین.  کثافت باید از روی زمین باک بشھ.

--------------------------------
سکینھ محمدی آشتیانی از سال ١٣٨۴ در زندان تبریز روز و شب را بھ سختی سپری می کند.  او بھ اتھام گناه ناکرده زنای محصنھ بھ

سنگسار محکوم شده است.

سکینھ در تاریخ ٢۵/٢/١٣٨۵ بر اساس حکم صادره از شعبھ ١٠١ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره ٢٧/٢/٨۵- ١١۴ بھ
اتھام داشتن رابطھ نامشروع با آقایان ناصر و سید علی بھ تحمل نود و نھ ضربھ شالق تعزیری محکوم می گردد.  حکم صادره پس از قطعیت

بھ اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامھ صادره اجرا می شود.

در تاریخ ١٩/۶/١٣٨۵ در حالی کھ موضوع دادنامھ صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومھ گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبھ
ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا بھ تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.  قضات شعبھ ششم دادگاه کیفری استان،

این بار اتھام زنای محصنھ را منتسب بھ موکلھ نموده و بدون آنکھ ادلھ اثبات دعوی پیرامون این اتھام بر مجرمیت سکینھ طبق ماده ٨٣ بھ بعد
قانون مجازات اسالمی وجود داشتھ باشد و علیرغم انکار وی درآخرین جلسھ دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکھ تمام مطالب گذشتھ را بھ
کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد بھ علم قاضی حکم بھ سنگسار این زن بی پناه صادر می نماید.  این در حالی است کھ اوال-

سکینھ محمدی طبق دادنامھ شماره ١١۴-٢٧/٢/٨۵ در شعبھ ١٠١ دادگاه جزایی اسکو بھ اتھام داشتن رابطھ نامشروع بھ تحمل ٩٩ ضربھ
شالق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی توان اتھام دیگری در رابطھ با یک موضوع بھ متھم تفھیم نمود،

دادنامھ صادره بھ قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینھ فاقد وجاھت قانونی بوده و می باشد.  ثانیا- دو نفر از پنج نفر
مستشار شعبھ ششم دادگاه کیفری استان بھ نام ھای آقایان کاظمی و حمدالھی عقیده بر برائت سکینھ داشتھ و صراحتا در حکم صادره اعالم

می دارند کھ:« در پرونده متھمھ نسبت بھ جرم زنای محصنھ ھیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواھد موجود در
پرونده ھم طرق متعارف تحصیل علم نیستند » بنابراین با توجھ بھ ابھاماتی کھ در پرونده وجود دارد ، سکینھ مستحق مرگ آن ھم از طریق

سنگسار نیست مضافا بھ اینکھ دو نفر از مستشاران شعبھ عقیده بر برائت سکینھ دارند.

سکینھ محمدی دو مرتبھ درخواست عفو و بخشش داده و اعالم کرده است کھ دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد کھ آنھا در خارج از
زندان منتظر او ھستند و ھمچنین بارھا گفتھ است کھ بی گناه بوده است و اگر عملی خالف شئونات اسالمی مرتکب شده، توبھ کرده و از

کرده خود کھ صرفا رابطھ نامشروع بوده است پشیمان است و حال ھر لحظھ امکان دارد کھ این زن سنگسار شود.

صرفنظر از ایراداتی کھ در ماھیت پرونده وجود دارد کھ اجرای حکم سنگسار را با مشکل جدی مواجھ می کند.  بھ دلیل اھمیت و ارزش جان
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آدمی درمقام درخواست عفو و بخشش، خطاب بھ ریاست قوه قضاییھ، ریاست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون عفو،
تخفیف و تبدیل مجازات نامھ ای نوشتھ و در خواست توقف اجرای حکم سنگسار و تبدیل آن بھ مجازات دیگری کھ موکل بھ زندگی و جامعھ
برگردد را نموده ام.  و امیدوارم ھرچند درخواست عفو و بخشش خانم محمدی دو مرتبھ مطرح مردود اعالم شده است این بار بھ دالیلی کھ

مرقوم گردید عفو و بخشش سکینھ مورد توجھ مسئولین قرار گیرد.  بدیھی است در خصوص اینگونھ موارد ، ریاست وقت قوه قضاییھ
حضرت آیت هللا شاھرودی بارھا درخواست تبدیل سنگسار محکومین را بھ شالق از مقام معظم رھبری نموده بودند کھ معظم لھ با درخواست

ریاست محترم قوه قضاییھ موافقت کرده و بدین نحو جان یک انسان از مرگ رھا گشتھ است امید است کھ اینگونھ لطف و عنایت اسالمی
مشمول حال موکلھ نیز قرار گیرد.

منبع:  مدافع، وب سایت شخصی محمد مصطفایی

---------------------------------------

سکینھ محمدی آشتیانی
١٣٨٩/٠۴/٢٠

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی روز شنبھ اعالم کرد، بنا بر دستور رئیس قوه قضاییھ حکم سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی متوقف
شده است.

بیشتر بخوانید:
محمدجواد الریجانی:  اعتراض ھا بھ سنگسار تاثیری در نظر قضات ندارد آمریکا:  حکم سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی مجازاتی وحشیانھ

است بریتانیا:  ایران حکم قرون وسطایی سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی را لغو کند
اعتراض ٩٠ تن از چھره ھای جھانی بھ حکم سنگسار سکینھ آشتیانی سکینھ محمدی آشتیانی، کھ پیش از این بھ اتھام زنا بھ ٩٩ ضربھ شالق
محکوم و مجازات شده بود، پس از باز شدن پرونده قتل شوھرش، بار دیگر پرونده «داشتن رابطھ نامشروع» وی بھ جریان افتاد، و این بار

بھ سنگسار محکوم شد.

در حالی کھ حکم سنگسار این زن ۴٣ سالھ تبریزی با واکنش ھای گسترده جھانی مواجھ شده است، این مقام قضایی ایران از توقف این حکم
بھ دستور صادق الریجانی، رئیس قوه قضاییھ خبر داده است.

مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی، روز شنبھ بھ خبرگزاری ایرنا گفت:  «با وجود قطعیت و الزم االجرا بودن حکم بھ
دلیل مالحظات انسانی و دستور ریاست محترم قضایی حکم وی متوقف شده و فعال اجرا نخواھد شد.»

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی با این حال گفت:  «دستگاه قضایی دراجرای قوانین و مقررات مصمم است و ھر زمان ریاست محترم
دستگاه قضایی مصلحت بدانند، بدون توجھ بھ جوسازی رسانھ ھای غربی حکم وی را اجرا خواھد کرد.»

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی، ھمچنین با بیان این کھ «جرم سکینھ محمدی آشتیانی فقط ارتباط نامشروع نیست»، اظھار داشت:  «
اگرفقط یک مورد از جنایت وی در مورد نحوه بھ قتل رساندن شوھرش بیان شود آن وقت عمق بی رحمی و جانی بودن وی برای

افکارعمومی آشکارخواھد شد.»

سکینھ محمدی آشتیانی، پیشتر بھ اتھام قتل ھمسرش محکوم بھ اعدام شده بود، کھ با رضایت اولیای دم  اجرای حکم اعدام منتفی شد.

حکم سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی، کھ اتھام روابط نامشروع صادر شده است، واکنش ھای بسیاری را در سطح بین المللی برانگیخت؛
بریتانیا این حکم را «قرون وسطایی» خوانده، ایاالت متحده سنگسار را مجازاتی «بربرانھ» توصیف کرده، فرانسھ خواھان لغو این حکم شده

و اتحادیھ اروپا نیز در این باره بھ شدت ابراز نگرانی کرده است.

حکم سنگسار برای این زن تبریزی در حالی صادر شده است، کھ شماری از مراجع تقلید، رسیدن بھ یقین در مورد چنین «جرمی» را بسیار
بسیار نادر می دانند.
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