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جىاب آقای آيت هللا ٌاشمی شاٌرودی
رياست محترم قوي قضائيً
با سالم

پیوبى ًبهَ حمْق کْدک ثَ عٌْاى هیثبق ثیي الوللی
کَ ایزاى ًیش ثب اهضبء ّ پذیزع آى ،خْد را هتعِذ ثَ
اًجبم هفبد آى ًوْدٍ اطت ،ثب تأکیذ ثظیبر خْاطتبر ،
عذم صذّر حکن اعذام ثزای کْدکبى اطت ،اًجوي حوبیت اس
حمْق کْدکبى ثز ایي اعتمبد اطت کَ اعذام ًَ تٌِب حك
حیبت را اس کْدکبًی هی گیزد کَ ثَ دلیل ًبتْاًی در
تشخیص خیز ّ شز ّ حظي ّ لجح  ،هزتکت لتل هی شًْذ ّ
طخت اطت کَ آًبى را همصز اعوبلشبى دا ًظت ،ثلکَ ایي
رّع در هِبر ّ تخفیف چٌیي جزایوی در جبهعَ ًیش هْثز
ًتّدٍ ّ لشّهب آثبر هثجتی ثزای جبهعَ ًذارد ّ فلظفَ
هجبسات را سیز طئْال هی ثزد.
جٌبة آلبی آیت هللا شبُزّدی هتبطفبًَ در ُفتَ گذشتَ
ثبر دیگز ایي اتفبق تلخ ثزای دل آرا داراثی دختزی کَ
در سیز طي  18طبل هتِن ثَ لتل شذٍ ثْد اجزا گزدیذ .
ُن اکٌْى اهیز خبلمی ّ صفز اًگّتی در هعزض اجزای
حکن اعذام لزار گزفتَ اًذ .
 .تب سهبى تصوین گیزی درطت تٌِب الذاهبت
خزدهٌذاًَ شوب هیتْاًذ هب را اس ایي ثحزاى ًجبت دُذ
..
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ثٌب ثز ایي اًجوي حوبیت اس حمْق کْدکبى در خْاطت
هی ًوبیذ جٌبثعبلی ثَ عٌْاى رئیض لٍْ لضبئیَ ُن چْى
را ثزای تْلف اجزای ُز چَ
گذ شتَ توبم هظبعی خْد
طزیع تز ایي احکبم هجذّل فزهبییذ  ،تب اس خذشَ دار
شذى ّجَِ جوِْری اطالهی ایزاى در هجبهع ثیي الوللی
کَ خْد لزثبًیبى
جلْ گیزی ًوْدٍ ّ ایي دّ ًْجْاى
شزایط ،رّیَ ُب ّ طبختبر ُبیی ُظتٌذ کَ آًبى را ثَ
اس حك
طْی خشًْت ّ ارتکبة ثَ لتل طْق دادٍ اطت ،
حیبت هحزّم ًشًْذ .
عول اًظبًذّطتبًَ
اًجوي حوبیت اس حمْق کْدکبى
شوب راکَ هبًع اجزای ایي احکبم هی گزدد پبص هی دارد
.

با سپاس فراوان
اوجمه حمايت از حقوق کودکان
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