حسن رضایی ،کودک ـ مجرم زندان رشت اعدام شد
ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب میآید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق
افتاده ،حکم اعدام به اجرا در میآورد

سازمان حقوق بشر ایران؛  ۱۱دی  :۱۹۱۱حکم حسن رضایی ،کودک-مجرم زندان مرکزی رشت
(الکان) به اجرا درآمد .سازمان حقوق بشر ایران اعدام این کودک-مجرم را شدیدا محکوم میکند.
محمود امیریمقدم ،مدیر سازمان حقوق بشر ایران« :جامعه جهانی و بخصوص کشورهای اروپایی
باید در قبال این اعدام واکنش مناسب نشان دهند .دهها کودک مجرم دیگر در زندانهای ایران در انتظار
اعدام به سر میبرند و تنها راه نجات آنان از مجازات مرگ ،تغییر قانون از طریق فشار پایدار
بینالمللی است ».او افزود« :اعدام کودک مجرمان در سال  ۰۲۰۲میالدی نه تنها برای حکومت
اعدامکننده ،بلکه برای جامعه جهانی عملی شرمآور است».
در حال حاضر ،جمهوری اسالمی ایران تنها کشور دنیاست که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا
میکند .بر مبنای آمار سازمان حقوق بشر ایران و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر ،در  ۹۲سال

گذشته ،بیش از  ۰۲درصد اعدام کودکان در دنیا به دست حکومت جمهوری اسالمی ایران اجرا شده
است .
بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران ،صبح روز جاری ،پنجشنبه  ۱۱دی ماه ،حکم اعدام یک کودک-
مجرم بهنام حسن رضایی در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
به گفته نزدیکان حسن رضایی ،او زمانی که  ۱۱سال سن داشت ،به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام
محکوم شده بود .
حسن رضایی که از  ۱۰سال پیش در زندان بسر میبرد ،دو هفته قبل برای اجرای حکم به انفرادی
منتقل شد اما اعدام وی به تعویق افتاد و به بند عمومی بازگشت .این کودک-مجرم ،سال گذشته نیز
یکبار جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود ،ولی موفق شد از شاکیان پرونده مهلت اخذ
کند و به بند خود بازگشت.
اعدام حسن رضایی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعالن
نشده است.
ایران تنها کشور جهان جهان به حساب میآید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده ،حکم
اعدام به اجرا در میآورد .این در حالی است که ،ماده  ۱۱قانون مجازات اسالمی جدید که از سال
 ۱۹۱۰به تصویب رسید به قضات این اختیار را میدهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت
آن را ندانند و درک نکنند ،حکم اعدام صادر نکنند .
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسالمی از امضا کنندگان
آن است ،صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایمی که در سن زیر  ۱۱سال انجام شوند ،ممنوع کرده
است .

بر اساس گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران ،در  ۱۲سال گذشته دستکم  ۱۹کودک مجرم در
ایران اعدام شدند .با توجه به فضای بسته و سرکوب فعاالن مدنی و محدودیت ارتباط با زندانها ،این
احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.

