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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

  دادخواست]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آبان  ٨ ]تاریخ:[

 

 میباش اهایدر  یصدا

نظام« و   هیعل یغ یتبل تیهستند که قرار است به اتهام »فعال ییزوج بها یبازماندگان و همسرش بهاره قادر دینو

ماه خود به  کیدو سال و  تی گذراندن محکوم یبرا ت«،یمخالف به قصد بر هم زدن امن یهادر گروه تی»عضو

گرفته   دهیناد ییقضا میدر تصم ایآنها به نام در لهسا ٨دختر  هیبروند. اما مصلحت و حقوق اول رازیزندان عادل آباد ش

 قرار داده است.  یزیمخاطره آم تیشده است و او را در وضع

که معارض قانون بوده باشد، مجازات بدون آن  ،ییقضا ماتیتصم لیاست که به دل یاز صدها کودک یک ی ا،یدر

از   ییشان، جداباورها و اعتقادات لیشهروندان به دل ی ناعادالنه بودن حکم زندان برا ای. فارغ از عادالنه شودیم

ها را  آن  یو جسم یسالمت روان تواندی که م گذاردیم کان بر کود یجد یها، اثرات روانشدن آن  یزندان لیبه دل نیوالد

 مواجه کند.  شانیو اجتماع یدر روابط فرد یها را با اختالالتو آن  اندازدیبه خطر ب

هر دو با روند   ایکه پدر، مادر  یزمان ها،یریگمیمد نظر قرار دادن کودکان در تصم ،ی المللنیو ب یداخل نیقوان مطابق

حکم،   یو اجرا نییدادگاه، تع ،ییبازجو ،یریاعم از دستگ  ،یفریک یدر تمام مراحل دادرس شوند،یروبرو م ییقضا

 .شودیمحسوب م هاآن  یدر جامعه، جزو حقوق اساس یو بازپرور یآزاد

و  تیاحساس عدم امن ،یطردشدگ ،یسرپرستیرا در معرض خطر ب انیکودکان زندان تواندی م ن،یشدن والد یزندان

ها  اختالل در روند آموزش و رشد آن  یداریمختلف به آنها و پد یهابیقرار دهد و امکان بروز آس ادیتحمل استرس ز

 را باال ببرد.

را به عنوان   نیشدن والد ی، زندان١٣٩٩از اطفال و نوجوانان«، مصوب خرداد   تی»حما دیقانون جد نکهیتوجه به ا با

  رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیدر نظر گرفتن تعهدات بکرده است و با  فیکودکان تعر یاز عوامل خطر برا یک ی

  یحام یالملل نیو ب  یمل یمدن یاز نهادها ان،یزندان  قوقمرتبط با ح یهاثاقیحقوق کودک و م نامهمانیپ تیدر رعا

  نیکه با امضا ا میکنیدرخواست م یو کنشگران اجتماع یجمع یهاروزنامه نگاران، رسانه  ران،یحقوق کودکان در ا

 شوند.  ایچون در یکودکان یدادخواست صدا

 یبرا یقانون یهاتیها را مد نظر قرار دهند و از تمام ظرفخود کودکان و مصالح آن  اتیوکال بخواهند در دفاع از

 از کودکان استفاده کنند. تیحما

کودکان را مد   ه یمصالح عال شان،یهامیها بخواهند در تصمدر دادسراها و دادگاه  ییاز مقامات و ضابطان قضا نیهمچن

 یهابه مجازات، از مجازات  ازیدر صورت ن ایممانعت کرده  نیشدن والد ینظر قرار دهند و در حد امکان از زندان

 ناعادالنه مجازات شوند. رنج ببرند و نیاز ا شی ب ایدر نندما یحبس استفاده کنند و نگذارند تا کودکان نیگزیجا

خود را نشان   شتری ب  ییسخت کرونا طیکودکان، در شرا هیبر مصالح عال یمبتن ماتیدر تصم یبازنگر ضرورت

 تیکه کودکان بتوانند پدر و مادرشان را سالم در کنار خود داشته باشند و از حما میرا فراهم کن یانهیتا زم دهد،یم

 مند شوند.بهره طیشرا نیها در عبور از اآن  یو عاطف یروان
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IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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