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

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

 است

 
مجرم محکوم به اعدام در زندان -کودک آرمان عبدالعالی،: ۰۰۱۱آبان  ۹ سازمان حقوق بشر ایران؛

رجایی شهر کرج، برای چهارمین بار در سه هفته اخیر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی 

 .مجرم روز چهارشنبه اجرا خواهد شد-گفته شده، حکم این کودک. منتقل شد

وق بشر ایران خواستار تالش جامعه جهانی برای نجات جان آرمان چندی پیش، سازمان حق

در حال »: در این باره گفته بود مقدم، مدیر این سازمان همچنین محمود امیری. عبدالعالی شده بود

ما از تمام کشورهایی که با . تواند جان آرمان را نجات دهد حاضر تنها واکنش جامعه جهانی می

خواهیم که تا دیر نشده، برای نجات جان آرمان تالش  پلماتیک دارند میجمهوری اسالمی روابط دی

 .«کنند



زندان رجایی  ۲بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، آرمان عبدالعالی از بند 

  .، مجددا جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد(معروف به دارالقرآن)شهر کرج 

جهت آخرین مالقات به زندان مراجعه ( دوشنبه)مجرم خواسته شده که فردا -این کودکاز پدر و مادر 

 .به اجرا درآید قرار است روز چهارشنبه حکم آرمان کنند و

ی که شبهات زیادی در «قتل عمد»مجرم محکوم به اعدام است که به اتهام -کودک آرمان عبدالعالی،

در  است و ۹۷۳۱اسفند ماه  ۹۱متولد  وی. ده استمحکوم ش( اعدام)آن وجود دارد به قصاص نفس 

اتهام ارتکاب این قتل درحالی . سال سن داشته است ۹۳تنها  ۹۷۱۲زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال 

 .مجرم وارد شده که تا امروز هیچ جسدی نیز کشف نشده است-به این کودک

به  مان در زمان بازداشت،آر. بازداشت شد« قتل عمد»به اتهام  ۹۷۱۲سال  مجرم،-این کودک

گاه پیدا نشد و آرمان اعترافات خود را بعدا پس  ارتکاب قتل اعتراف کرده بود، ولی جسد مقتول هیچ

 .گرفت

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

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

 .قرار نگرفته است

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

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

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

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

آمده درخواست اعاده  دست اش هم تمدید شده است، به این ترتیب با اسناد به صادر و دفترچه بیمه

 .دادرسی کرد



آمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار  دست به با توجه به مدارک

لیسانس در  او که حاال در مقطع فوق. دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار گرفت ۵در شعبه 

داند  دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعالم کرد قتل کار او نیست و نمی

 .د کجاست و ممکن است غزاله زنده باشدجس

در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند 

مجرم بودن متهم، رأی صادرشده -رغم کودک در نهایت نیز، علی. او را به قصاص محکوم کردند و

 .شد در دیوان عالی کشور تأیید ۹۷۱۱یک بار دیگر در سال 

طی ماه جاری نیز، آرمان چهار بار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد و هربار اجرای 

 .حکم وی به تعویق افتاد

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

 ۴۱کم  تا کنون دست ۲۲۹۲ز سال ا. کند کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می

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

 .مجازات اعدام در مورد کودکان نباید اعمال شود


