
 آرمان عبدالعالی برای ششمین بار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد

 نوامبر 21

تنها  ۹۷۱۱در زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال  است و ۹۷۳۱اسفند ماه  ۹۱متولد  آرمان عبدالعالی،

 استسال سن داشته  ۹۳

 

مجرم محکوم به اعدام زندان -آرمان عبدالعالی، کودک: ۰۰۳۳آبان  ۰۳ سازمان حقوق بشر ایران؛

 .رجایی شهر کرج، برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتفل شد

مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه انتقال آرمان عبدالعالی برای ششمین  مقدم، محمود امیری

سلول انفرادی جهت اجرای جکم اعدام مصداق شکنجه است خواستار واکنش سریع جامعه جهانی  به

 .«مجرمان در ایران را بر بتابد-جامعه جهانی نباید شکنجه و اعدام کودک»: شد و گفت

آبان ماه، برای ششمین  ۱۱بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، آرمان عبدالعالی، روز گذشته، شنبه 

مجرم زندان رجایی شهر کرج، آخرین -این کودک. جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدبار 

 .بازگشت( بند دارالقرآن)آبان ماه، از سلول انفرادی به بند خود  ۹۹شنبه  سه روز  بار

اجازه آخرین مالقات به پدر و مادر آرمان »: یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت

 .«اده نشده استعبدالعالی د



تنها  ۹۷۱۱در زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال  است و ۹۷۳۱اسفند ماه  ۹۱متولد  آرمان عبدالعالی،

مجرم وارد شده که تا امروز هیچ -اتهام ارتکاب این قتل درحالی به این کودک. سال سن داشته است ۹۳

 .جسدی نیز کشف نشده است

ر سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام آرمان های گذشته، کارشناسان حقوق بش طی هفته

المللی، از جمله  مجرمان طبق قوانین و معاهدات حقوق بشری بین اعدام کودک .عبدالعالی شدند

  .نامه حقوق کودک، ممنوع است پیمان

 وکیل آرمان، پیشتر درطی یک مصاحبه اعالم کرده بود که میله بارفیکس که آرمان در هنگام بازداشت

گاه توسط پلیس مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته  اعتراف کرده غزاله را با آن به قتل رسانده، هیچ

 .است

و به ارتکاب قتل اعتراف  روز را در سلول انفرادی سپری کرده ۳۱آرمان در زمان بازداشت، مدت 

حکم قصاص نفس کرده بود و بر همین اساس، بدون توجه به کودک بودن وی در زمان قتل انتسابی، 

ولی پیش از اجرای حکم، وکیل آرمان  .این حکم به اجرا درآید ۹۷۱۱صادر و قرار بود که دی ماه 

در دانشگاه برگه مرخصی به نام او صادر ( مقتول)متوجه شد بعد از تاریخ تشکیل پرونده برای غزاله 

  .مده درخواست اعاده دادرسی کردآ دست اش هم تمدید شده است، به این ترتیب با اسناد به و دفترچه بیمه

کند و بیشتر از تمام  مجرمان را به مرگ محکوم می-ست که کودک ایران یکی از معدود کشورهایی

 ۴۱کم  تا کنون دست ۱۲۹۲از سال . کند کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می

کند که اعمال مجازات  به صراحت بیان می کنامه حقوق کود پیمان. اند کودک مجرم در ایران اعدام شده

 .اعدام در مورد کودکان نباید اعمال شود


