
 

 
  

 

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، 

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

 

 

 
 

 جنسی شکنجهدرباره ازدواج  های عدالت برای ایران توصیه

        ای وضعیت حقوق بشر در ایراندومین اجالس بررسی دوره       
 

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

 اشاره متخلفان مجازات و محاکمه و آمیزاهانت و غیرانسانی رحمانه،بی هایمجازات ، شکنجه اشکال تمام بردن بین از با رابطه در

 .است نکرده عمل مربوطه هایتوصیه اجرای برای خود تعهد به اسالمی جمهوری وجود این با. بود پذیرفته را داشت

  

 ها واقعیت
اسالمی  ، حجاب اجباری، عقیم سازی اجباری، شکنجه جنسی و حق حرمت بدن در جمهوری  هاهویت بیمارانگاری، هاتنبیه بدن"

ارائه شده  (یو پی آر)ایران در بشر حقوق وضعیت ایدوره بررسی اجالسعدالت برای ایران به ی است که از سوی گزارش،1"ایران

در این زمینه،  مقامات امنیتی و قضایی باالترین مقامات دولتی از جمله جزئیات نقشمشخص کردن  است. در این گزارش عالوه بر

 ارائه شده است:به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان  نیز جنسی  هایشکنجهف وسیعی از آزارها و مستندات طی

 

های ویژه نزدیکی با گروهه، بسیاسیفعالیت گیرد. ها را در برمیطیف وسیعی از فعالیتزندانی عقیدتی  زناندالیل دستگیری  - 

شناخته شدن به عنوان   ، غیردولتی هایسازمان، فعالیت درهای دانشجوییفعالیت ، زنان حقوق فعالیت در زمینه ، مخالف حکومت

های فعالیت های مذهبی،دفاع از حقوق اقلیت دارند، یتی متفاوتجنسهای یا دفاع از افرادی که هویت جندر و ترنس همجنسگرا

، در تظاهرات های ترویجی در زمینه حقوق بشر، شرکتنویسی، فعالیتها، وبالگنگاری، همکاری با رسانهفردی همچون روزنامه

( از جمله حجاب) پوشش مقررات به مربوط قوانین نقضی دینی به رسمیت شناخته نشده از سوی حکومت و هاوابستگی به اقلیت

 زنان زندانی عقیدتی در ایران هستند. بازداشتدالیلی 

 

 را ممنوع کرده است. "هر شکل از شکنجه"قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۸۳ماده -

 

 بازرسی اندامهای جنسی مبتنی بر جنسیت، آزارآمیز، ادبیات توهینهای جنسی، توهین بندو باری جنسی، به اجباری اعتراف -

یا مبتنی  های جنسیشکنجه شان از جمله انواعمادران جوان و نوزدانسوء رفتار با اجباری، نادیده گرفتن نیازهای ویژه زنان باردار، 

 اسالمی هستند.های جمهوری در زندانبر جنسیت 

 

                                                           
   http://justice4iran.org/english/?p=8969این گزارش را در اینجا بخوانید:1 

  

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1179&file=EnglishTranslation
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1179&file=EnglishTranslation
http://justice4iran.org/english/?p=8969


 

 
  

 

زندانی سیاسی پیش از اعدام به صورت سیستماتیک از سوی مقامات زندان مورد تجاوز قرار  باکرهبسیاری از زنان  ،۰۶دهه  در -

همچون رئیس  فعلی قوه  ه بسیاری از آنها نه تنها هرگز به دست عدالت سپرده نشدند، بلک مقامات مسئول در این زمینه  گرفتند.

ها و بازماندگان این زندانیان سیاسی همچنان در . این در حالی است که خانوادهبه مناصب باالتری منصوب شدندقضاییه دولت 

 2 شان هستند.و جبران بخشی از درد و رنج از دست دادن عزیزان  انتظار پاسخگویی

 

 توصیه ها
 

بین الملیی خود، ارائه  ات تعهد به توجه با جمهوری اسالمی ایران عدالت برای ایران از کشورها می خواهد توصیه های زیر را به 

 کنند:

 

 به منجر هایروش و جنسیت بر مبتنی هایسیاستتمامی نهادها و افراد مسئول در و تحقیق از  پاسخگو کردنامکان  -

 ای جبران کند.را به گونه جنایاتاین  بازماندگانصدمات وارده به قربانیان و   و کند فراهم را زندانی زنان شکنجه و استفادهسوء

 

 اعتراف همچونهای جمهوری اسالمی ایران در زندان اشکال مختلف شکنجه جنسی اقدامات موثر و قانونی برای از بین بردن - 

آمیز، ستم مبتنی بر جنسیت، بازدید بدنی اجباری، نادیده گرفتن توهین های جنسی، ادبیاتبندو باری جنسی، توهین به اجباری

 انجام دهد.را شان اردار، مادران جوان و نوزداننیازهای ویژه زنان ب

 
سطح ملی و در  خشونتمانع اعمال که  کند هاییطراحی سیاستاقدام به ، نظام کیفری مبتنی بر حقوق بشرعالوه بر تدوین  - 

 نشین، شود.های مناطق دورافتاده  و حاشیهبویژه زندانها  و زندان

  
   

                                                           
 ملل سازمان عمومی مجمع به خود گزارش در  زنان علیه خشونت مورد در ملل سازمان ویژه گزارشگر بار، اولین برای ،عدالت برای ایران گزارش اساس بر2 

 به این موضوع اشاره کرد.  3102 اکتبر در متحد

  


