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ان به عنوان شهروند درجه دوم رفتار یمشود،  ایران: کارشناس سازمان ملل یمگوید با  زنان و دخیر
 اصالحات فوری الزم است

 

، هزاران  *یک کارشناس سازمان ملل -( 2021مارس  8ژنو )
ی
در گزارشی به شورای حقوق بشی با اشاره به خشونت خانگ

ن  ان بی 
گوید در ایران همچنان با زنان یمدار در قانون و عمل سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه 14تا  10ازدواج دختر

ان به عنوان شهروند درجه دو رفتار یم  د. شو و دختر

 
اندر مورد حقوق زنان و د ترین موضوعاتاز نگران کننده یگ»  جاوید« . ، مسئله ازدواج کودکان استایران امروز  در  ختر

 47مارس به نهاد  9که در   گزارشی ، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشی در جمهوری اسالیم ایران، در  رحمان
ن اظهار داشت. عضوی شورای حقوق بشی ارائه خواهد   شد چنی 

 
ان کشور باید »  دولت و دیگر رهتر

 
ند و سیاست فورا  رویهتری را برای کاهش این های بیشها و برنامهسن ازدواج را باال بتر

 
ن
 «کنند.   در کشور معرف

 
ان در سن کم   یم 13طبق قانون ایران، دختر

ی
ن یمکنتوانند ازدواج  سالگ  نت 

ان حتر کوچکتر با به طور قانونن توانند ند. دختر
 16000، بیش از بر اساس آمار رسیم دولت رضایت پدر و مجوز قضانی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران

ن   بی 
 سال ازدواج کرده اند.  14تا  10دختر
 

برای رشد و رفاه سن قانونن کنونن برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان »رحمان اظهار داشت: 

ان مضن است، از جمله از   مدختر
ی
های قبیل برای تالش خشونت. درحایل که  عاری از نظر تحصیالت، اشتغال و زندگ

، حقوق کودک برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون ، اکنوندارم را مورد توجهاصالح قانون 
 «فشار وارد شود. باید 

 

ن نگرانن این گزارش   را برجسته کرد. برخن از اقدامات مثبت مانند قانون همچنی 
ی
های جدی در مورد خشونت خانگ

ی انجام دهد. مضانه یماست، اما گزارشگر ویژه از دولت ایران ذکر شده ضداسیدپاشی   خواهد تا اقدامات بیشتر
 

 نیستهای موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جاحمایت»گوید: رحمان یم
ن
. من نبه از زنان و کودکان کاف

دهد، اما مجلس برخن اقدامات مثبت را ارائه یم خشونت ارائه شده به حمایت از زنان در برابر  کنم که الیحهیم تایید
ح یمهمانطور که گزارش من   نیست. حمایتدهد، شی

ن
قبل  الیحهمن خواهان اصالحات بیشتر در های آن به اندازه کاف

ش خدمات حمایتر برای زنان و کودکانن هستم که خشونت  آن از تصویب  و گستر
ی
 «کنند. را تجربه یم خانگ

 
فت ح آموزش و حقوق تابعیت، گزارش زمینه از جمله در  ها ضمن برشمردن پیشی دهد که چگونه تبعیض یموی شی

 در همه زمینه
 
نفوذ کرده است و با زنان ایرانن به عنوان شهروندان درجه دو رفتار  عمیلرویه های قانون و جنسیتر تقریبا

علیه زنان به دولت ن رفع هر گونه تبعیض از جمله تصویب کنوانسیو هانی را توصیه مسائل برای بهبود این . او شودیم
 است.  نپیوسته کنوانسیونبه  ایران یگ از معدود کشورهانی است که  ارائه داده است. 

 
ایران وجود دارد که باید تغیت  کند. زنان ایرانن در زمینه های مختلف  عمیل در  تبعیض آشکار در قانون و رویه»او یم گوید: 

 خود، از جمله در ازدواج، طالق، 
ی
نیاز به اجازه از همش یا شپرست شتغال و فرهنگ، یا محدود شده اند و یا ااز زندگ

https://undocs.org/en/A/HRC/46/50
https://undocs.org/en/A/HRC/46/50
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25651
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25651


قابل آنانسانن  حیثیت ذانر شود استقالل و پدری خود دارند و این باعث یم  غت 
ً
 ساختارهانی کامال

ن ها سلب شود. چنی 
 «قبول هستند و اکنون باید اصالح شوند. 

 
ن از دولت خواست اقدامات مشخیص را   هایمجازات نقض برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از گزارشگر ویژه همچنی 

ن این اجرا بگذارد و مسجدی حقوق بشی به   رحمان به طور خاص عدم تحقیق به پاسخگونی وادارد. را  ها نقضئولی 

اضات نوامتر  مناسب دولت درباره
ن اعتر وهای امنیتر  2019شکوب خونی  از  ، که منجر به کشته شدن بیشتوسط نت 

در  ، و کسانن کهاعدام کودکان بزهکار  به ویژه، مجازات اعدام . وی همچنان نگران نرخ باالیمطرح کرد نفر شد را  300
اضات و آزادی بیان  ن گزارشروح هللا زمو  نوید افکاری، مانند اعدام شده اندرابطه با اعتر ده  های، و همچنی  استفاده گستر

افاتاخذ از شکنجه برای   اجباری است.  اعتر

 
کل سازمان ملل و  19-کوویدها مانع پاسخ ایران به  رحمان ابراز نگرانن کرد که تحریم شده است. وی درخواست دبت 

کاهش   19-کوویدها را در حمایت از مبارزه با  ها دست کم تحریمکند که دولترا تکرار یمکمیساریای عایل حقوق بشی 

 دولت در برابر ویروس کرونا منجر به 
ن
شفاف و ناکاف  بیشتر  مرگ ومت  دهند. با این حال گزارشگر گفت که اقدامات غت 

 کار یمفوت  شده است، از جمله 
ن
ات محافظتر کاف ن  کنند. کادر درمان که بدون تجهت 

 

ن  ، فعاالن حقوق کار، نگارانوزنامه ، ر مدافعان حقوق بشی مبتن بر اینکه  تاکید کردهای عمیق خود نگرانن بر وی همچنی 
غم خطرات  اندبازداشت شدهبه طور خودشانه که   دوتابعیتر و خارخر و وکالشهروندان  همچنان در  19-کووید، علت 

ن برای اعمال آزادی افراد توسط دولت زندان به ش بردند. هدف قرار دادن ن یاسم، از جمله ادامه دارد های اساش نت 

ن حجاب اجباری در روز  اض به قوانی  ه عربشایه و مژگان کشاورز ، که به دلیل اعتر ، منت 
 2019 در سال جهانن زن آریانن

. ستوده نشین، مانند قوق بشی و سایر زنان مدافع ح زندانن شده اند  ، آتنا دائیم و گلرخ ایرانی
 

، قویم و جنیس ایران تکرار کرد. از زمان نهانی اقلیتگزارشگر ویژه تاسف خود را از نقض حقوق بشی علیه  های مذهتر
عدام مورد ا 20از جمله بیش از ، رخ داده استهای ایران شدن گزارش وی، حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت

، استفاده نر  ی زندانن گناباددرویش  ، مرگ مشکوک اعدام بلوچ محکوم به زندانیان از زور علیه  رویهبهنام محجونر
ضان در استان سیستان ن فعال کرد 100از  ، بازداشت بیشو بلوچستان معتر  . بهائیان، و یورش به خانه و مصادره زمی 

 
گوی تعامیل به شورای حقوق بشی ارائه دهد. و در یک گفت 2021 مارس 9گزارشگر ویژه قرار است گزارش خود را در 

رسیم گزارش به فارش ترجمه شود. پخش یم تلویزیون وب سازمان ملل متحدگفتگوی تعامیل به صورت مستقیم در   غت 

س است.  ن در دستر  نت 
 

 پایان

 
ن الملل  وطه* آقای جاوید رحمان استاد حقوق بشی بی  خوایه مسلمانان در دانشگاه برونل لندن است. آقای و مشی

ن اسالیم یم ن حقوق بشی و قوانی  ده خود درباره موضوعات مرتبط با رحمان به تدریس قوانی  پردازد و به انتشارات گستر

ن اسالیم و رویه ، قوانی  ن الملیل حقوق بشی ن بی  یت جمعیت مسلمان ادامه های قانون اساش دولتقوانی  های با اکتر
ن آقای رحمان به دهد. یم های قضانی های شاخص مختلفن در حوزهحقوق بشی در پروندهعنوان یک وکیل مدافع همچنی 

 خود را ارائه داده است. 
ر
 مختلف نظرات حقوف

 

های ویژه شورای حقوق بشی شناخته هستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخیسی ازویژه و کارگروه گزارشگران
های ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشی سازمان ملل، عنوانن است که به شود. رویهیم

ن و یا شود که بیانر شورای حقوق بشی اطالق یمسازوکارهای نظارنر و حقیقت ه وضعیت حقوق بشی در کشور معی 

های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشی در شاش جهان یمپدیده
 برای کار خود دریافت نیممت  

ر
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کنند. آنکنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوف

 هر سازمان و دولتر هستند.  کرده و مستقل از 

 
 در دفتر حقوق بشی سازمان ملل ایرانصفحه 
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