
 
 
 

 

  

در جست و جوی حقیقت و  عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است که

دستیابی به عدالت به خصوص در مورد اقلیتهای ملیتی و مذهبی، همجنسگرایان و ترنسجندرها، زنان، 

 که به دلیل عقاید سیاسی شان تحت تعقیب قرار می گیرند است و کسانی

  
 

  

 هادختربچه ازدواج اجباریدرباره  های عدالت برای ایران توصیه

        ای وضعیت حقوق بشر در ایراندومین اجالس بررسی دوره
 

 

 در دولت وظایف به طورمستقیم به که را توصیه  ۰۱ کمدست ،بشر حقوق وضعیت ایدوره بررسی اولین در ایران اسالمی جمهوری

 وجود این با 1پذیرفته است.شود، مرتبط میبرای ازدواج آزادانه و مبتنی بر رضایت  زنان و دخترانحق محافظت از  با رابطه

 .است نکرده عمل مربوطه هایتوصیه اجرای برای خود تعهد به اسالمی جمهوری

 

 ها: واقعیت 
و به روز شده درباره این  تکمیلی هایگزارشو  "ایرانجمهوری اسالمی   ازدواج دختربچه ها در هب نگاهی: زنگ خطر"گزارش 

دانه، مبتنی بر رضایت و آگاهی و احق زنان برای داشتن ازدواج آزهای مبتنی بر جنسیتی است که دهنده سیاست، نشان 2موضوع

 کنند.را نقض می یدر سن قانون

 

اند سال قمری ازدواج کرده ۹های زیر مردانی که با دختربچه بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران،اهلل خمینی، آیت اساس فتوایبر  - 

ها... حتی با و ران نآلت جنسی مرد بین باس همچون مالشهای جنسی اجازه برقراری رابطه جنسی با آنها را ندارند، اما سایر لذت

 ای که به عقد مردی درآمده باشد، مجاز است.کودک شیرخواره

 

  سالگی به عقد دیگری درآورد. ۰۱سالگی و پسران را در زیر سن  ۰۱تواند با تایید دادگاه دختران را در زیر سن میولی قهری  -

 

بدسرپرست، ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را قانونی کرده  و سرپرستبی نوجوانان و کودکان از حمایت الیحه ۷۲ماده  -

 شود.مجبور به ازدواج میسال  ۰۱-۰۱دقیقه یک دختر بین  ۰۱هر است. در ایران 

 

   3اند.شده مجبور به ازدواجسال در ایران  ۰۱هزار دختر زیر  ۱۱بیش از  ۰۱۹۷ماه نخست سال  ۹در  -

                                                           
 این توصیه ها از طرف کشورهای شیلی، استونی، آلمان، اندونزی، ویتنام، اتریش، بنگالدش، ایرلند و قطر بوده است.1 
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تجاوز در  اقتصادی، مشکالت ،با تبعاتی همچون محرومیت از نحصیل شوند،می ازدواجمجبور به  پایین سنین در هک دخترانی  -

 و مزمن پزشکی مشکالت باالی نرخ خشونت، ، تحملجنسی و جسمی هایاستفادهسوء روانی، هایخشونت ،چارچوب زناشویی

 .هستندروبرو  شاننوزادان میر و مرگ

 

 ها: توصیه
موظف به  تعهد این اساس بر و است بشری حقوق جهانی هایمیثاق و هااعالمیه به متعهد ایران اسالمی جمهوری اینکه به توجه با

 کند که جمهوری اسالمی:حمایت و ارتقای حقوق برابر است، عدالت برای ایران توصیه می

 

 .کند تصویبگونه قید و شرطی را بدون هیچ "ازدواج ثبت و ازدواج برای سن حداقل ازدواج، به رضایتمربوط به  کنوانسیون -

 
و   کودکان صدور اجازه ازدواج مسئول مستقیم طور به قضات و تمامی افرادی که پاسخگو کردن برای مؤثر قانونی اقدامات -

.شان هستند، انجام دهدها با سرپرستانخواندههمچنین ازدواج فرزند  

 

دوین ت در راستای ممنوعیت ازدواج اجباری و تجدیدنظر در قوانین فعلی برای ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده قوانین جدیدی -

 کند.

 

سال، ازدواج والدین یا  ۰۱امات موثر برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر دو اق تصویب کندرا زنان  علیه تبعیض رفع کنوانسیون -

تور کار اند، را  در دسزدواج زودهنگام و اجباری شدههایی که قربانی ادادن غرامت به دختربچهها و سرپرستان قانونی با فرزندخوانده

  خود بگذارد.

  
 


