
 به سلول انفرادی جهت اعدام مجرم ـ انتقال یک کودک

های جمهوری اسالمی  مکم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقا ، دست۹۱۰۲در سال 

 اند، در ایران اعدام شدند آن را امضا کرده

 
در زندان  نام حسن رضایی مجرم به-زندانی کودکیک   :۹۹۱۱آذر  ۷۲؛ سازمان حقوق بشر ایران

سال  ۹۱زمانی که زیر  او. جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد ،(الکان)مرکزی رشت 

 .بازداشت و به اعدام محکوم شده بود« قتل عمد»سن داشت به اتهام 

-ر ماه، یک زندانی کودکآذ ۹۲شنبه  بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، ظهر روز جاری، پنج

این زندانی که . مجرم در زندان مرکزی رشت، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد

به « قتل عمد»سال پیش بازداشت و به اتهام  ۰۹هویتش حسن رضایی احراز شده است، از حدود 

 .قصاص نفس محکوم شده بود

سال سن  ۰۱ه حسن رضایی، در زمان بازداشت، زیر منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند ک

مجرم ادامه -دست آوردن اسناد هویتی این کودک تالش سازمان حقوق بشر ایران برای به. داشته است

 .دارد



بار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، ولی موفق  حسن رضایی، سال گذشته نیز یک

 .ه و به بند خود بازگشتشد از شاکیان پرونده مهلت اخذ کرد

آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق  ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می

قانون مجازات اسالمی جدید که  ۲۰این در حالی است که، ماده . آورد افتاده، حکم اعدام به اجرا در می

دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا  به تصویب رسید به قضات این اختیار را می ۰۹۲۹از سال 

 .حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند

کم چهار کودک با نقض  ، دست۹۱۰۲بر اساس گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، در سال 

 .شدند اند، در ایران اعدام های جمهوری اسالمی آن را امضا کرده کنوانسیون حقوق کودک که مقام

ها، این احتمال که تعداد  با توجه به فضای بسته و سرکوب فعاالن مدنی و محدودیت ارتباط با زندان

 .مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد-احکام اعدام اجرا شده کودک

 


