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اعدام دو نفر به جرم 'محاربه' در اصفهان

نیکی محجوب

بی بی سی

عبدالله و محمد فتحی شوربار�کی، دو برادری که در ایران به دلیل سرقت مسلحانه به "محاربه" متهم شده بودند، امروز

صبح (سه شنبه ۲۷ ارد�بهشت، مصادف با ۱۷ مه) در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

�در برادران فتحی که در ترکیه به سر می برد، با تائید این خبر به بی بی سی فارسی گفت: "پیش از اجرای حکم از سوی زندان با

خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند که ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شو�د و با گروه اعدام صحبت کنید تا اجرای

حکم ۲۴ ساعت به تعویق انداخته شود. اما نها�تا �سرانم را اعدام کردند."

FATHI
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آقای فتحی با اشاره به ا�نکه عبدالله ۲۸ ساله و محمد ۲۷ ساله تنها فرزندان �سر او بودند، گفت: "جنازه �سرانم را با آمبوالنس به

مادرشان تحویل دادند."

عبدالله و محمد فتحی در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به همراه �نج نفر د�گر به اتهام سرقت گسترده از طالفروشی ها در کرج دستگیر

شدند.

�در آنها حکم اعدام فرزندانش را "مخدوش" توصیف کرد و گفت: "نسبت به صادر کنندگان این حکم اعالم جرم می کنم، این حکم

ایرادات ز�ادی داشت، در کیفرخواست و نها�تا حکم دادگاه مشخصات فردی �کی از �سرانم به غلط قید شده بود و در حالیکه سه

سال از تاهل �سر من می گذشت، قاضی پرونده او را مجرد ذکر کرده بود".

�در برادران فتحی گفت: "من و برادر همسرم از فعاالن سیاسی هستیم و در ابتدا دو �سرم به ارتباط با دایی خود متهم شده بودند

که از زندانیان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمر�کا به سر می برد."

او ادامه داد: "در ابتدا همه هفت نفر را به جرم سرقت مسلحانه به محاربه متهم کردند، اما اتهام محاربه در مورد �نج نفر از آنها

منتفی شد".

هادی قائمی: پرونده پر از ابهام است

هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت که با توجه به ابهامات موجود در

پرونده و مستندات موجود، اجرای حکم برادران فتحی می با�ست متوقف می شد.

او گفت: "بر اساس گفته های خانواده و نامه های خودشان از داخل زندان، این دو برادر تحت شکنجه شد�د قرار گرفتند و مجبور

به اعتراف شدند. در حالی که این دو به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند، �نج نفر د�گر از این اتهام مبرا شدند".

از ایرادات د�گری که به گفته آقای قائمی به این پرونده وارد است و وکالی این متهمان نیز به آن استناد کرده اند، این است که این

دو ساکن اصفهان بودند، اما در مازنداران دستگیر شدند و در حالی که دادگاه به گفته وکال با�د در مازندان برگزار می شد، به

اصفهان منتقل شد.

آقای قائمی گفت: "قاضی پرونده حکم اعدام را بسیار شتاب زده صادر کرد".

مسئله د�گری که سخنگوی کمپین حقوق بشر به آن اشاره کرد، احتمال ابتالی این دو برادر به بیماری روانی است: "این دو در زمان

جنگ در آبادان زندگی می کردند و دچار بیماری روانی بودند. دکترهای متخصص هم نامه هایی را در همین خصوص به قاضی

نوشتند، اما هیچ کدام از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و حکم اعدام تائید شد".

در قوانین ایران، سرقت مسلحانه از مصادیق محاربه دانسته شده است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال
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درخواست توقف اعدام دو برادر در ایران

گزارش ساالنه عفو بین الملل در مورد ایران: ادامه نقض حقوق بشر

شکنجه روحی و فیز�کی زندانیان سیاسی در ایران؛ 'سندی د�گر'

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

مخالفت رهبر ایران با تصو�ب ال�حه مبارزه با تامین مالی ترور�سم

رهبر ایران در د�دار با نما�ندگان مجلس از آنها خواست به جای تصو�ب ال�حه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین المللی

مقابله با تامین مالی ترور�سم، �ک قانون د�گر درباره این موضوع تهیه و تصو�ب کنند.
20 ژوئن 2018 - 30 خرداد 1397

کیم از 'نقش چین' در به جر�ان انداختن روند صلح قدردانی کرد

20 ژوئن 2018 - 30 خرداد 1397

وزیر نفت ایران 'شخص ترامپ' را مسئول بی ثباتی بازار نفت دانست

20 ژوئن 2018 - 30 خرداد 1397

گزارش و تحلیل
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آن چه با�د درباره اسپانیا بدانید؛ نظم آهنین تنها راه مقابله با �ادشاهان 'تیکی تاکا'

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ نما�ه تیم ایران

http://www.bbc.com/persian/world-44484525
http://www.bbc.com/persian/sport-44279203
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جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ نما�ه تیم اسپانیا

گفت وگو با راشین خیر�ه که طرح گوگل برای جام جهانی را زد: خواستم باغ ایرانی را تصویر کنم

http://www.bbc.com/persian/sport-44279201
http://www.bbc.com/persian/arts-44542542
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عجیب ترین اتفاقات جام جهانی: از مرده ای که گل زد تا داور مست

با کمک داور و�دئویی، �د�ده نوظهور جام جهانی، آشنا شو�د

http://www.bbc.com/persian/sport-44525183
http://www.bbc.com/persian/sport-44496425
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جزئیات �ک گل 'از پیش تعیین شده'

بدن ناآماده در میانسالی؛ چه با�د بکنیم؟

پربیننده ترین ها

1جوان ۲۰ ساله در مراسم سوگواری اش به خانه برگشت

2مخالفت رهبر ایران با تصو�ب ال�حه مبارزه با تامین مالی ترور�سم

3ا�ستگاه خبر؛ چهارشنبه ۳۰ خرداد

4آن چه با�د درباره اسپانیا بدانید؛ نظم آهنین تنها راه مقابله با �ادشاهان 'تیکی تاکا'
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