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ه دا

آدام گ

ع ا ّات و رو ،هّ  نز  ،ن  2010 ل ان درا ق ر  ٔ ا از

 ار  ا ع ا را ّ  نز  ای ا اّو ا ،ّا .ه ا ح  در ا  ده 

 ر" ت دور دو  انا  د ذّا ز ّ  نز    ا     .ا

 ،ده  در دور  اّ    ر از دداری ا ّ  آن ّ دی دری زدا  و اادواری"، رو

   د را و ،ا ر ز ، ق ای ّ  نز   یر ،وه 1.د آن وارد

  در  ای  اه ،د و ا ررا در ا  ا  ا  اّو ارد ا . ه 
2. دا  ،انا  ،ن     ت  اشرا  در ا ،دارد ور

ف ا  دا  ای ا   وات در  ّ دم در اان و ری ار ن ای  ا و

ق از  ده زن  ٔ ّ ارد.   در ا  ر ق  اان ری دار ن  ق

ّ  نز ین ت وّ ان درا ر ً  .ا ّ  نز ُ از  ءا  ،انا 

از ا  مّر   ، دهد ا  ان ز  ّ  نز ن از د . را ارز

.ز آن را ا  ی ان وا  ق د آن  در   دها ر رت   ق 

. ّ اندر ا  ق  ای  دی را ّ  نز ٓا 

3ا ری از ن ءۀ ان در ز   انا ، ل 36 ان درا ری ا ٔ از 

   ه اء ده د،  ؛  ًق ا ق  و  و ق ا ف ّ ال

 ادی، و  ٔ  از انی  از  ق ق دک. اّ، از اب   1979ن دوی ری

رژ  عّا اندر ا نا د ار  ودا ا ای رارا (  ر )  دها ان اّدا ا

از ن  ا. د ن  ای رود ری ا اان  ق  ا ده در زن اب   از

آن  ، از  ن ف ّ ال   زن  اان آن را اء ده ا.4 آر  ور  اری

  ان  را  ق ا ر ّ   تاو  انا زد، دو ن د  در

    رزد. ا ّ  ری ور  را  ی ، ری  ،و    

ّ ن ذ آن در و و با  ، رش از ، ق   ان درد ا ّ  ایر  در

 ا  ل  1948ق  را ده  د.

ا  ور ا ا   ر د؛  در ّ  نز در ر   دن" را  " دان روا

،ِ در  د ار ّ رد   در  ای آن   از ،  د ر  افا  در  در

  را ال ا  ارد، و در ٔ 5اا  ش  ای اد    ا ن ،ً

  در اات دش  د  . اان  اژ د  ا  ٓا ن ا ن

 و  آن ّ راً از اء ازۀ ورود  ر  اران زن ّ  در روّی ّص  در ص

ا ن  و د اع    ار وۀ ا ای ق  اان، در ل  د ا ، ار

   رهد ا  در دان و . ن  ید اّد ،د زهان اا  ای ورود ، ر 

 یارد ٓا  د  زۀاز ز    ای هو ار  زۀ ورودء ارد ا ا  تود ا از

بزده و ه در ّ ر ری آی  را ر زد.6 اّ، اان  وه ٔر در  ری از د ری  ق

، ا  دان ر  .  ر ا  ،د ما  ز  ی ، یر ۀّ  از  زه دادا 
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ه  در  ا آن    د ََ  را ا و ، لان را دا  ق ای هو ار  ر

  ا ای  (ژ) ان ب ی خ ح ق  ا ،رد.

 ری دن اان ٔ ر ار وۀ ق  در ار اان،  ری ا در  د ات  ،ان

،ّ  نز  .د داردن، ووه آوار ن ص در ، د و د  ا   هایا 

ص از  رای ا ،زم ا  اا ازۀ د  اد  ا، از  داده ا ، را

  در ،ّا .ه ا ح ،دا انه ای داد ن و ر    د  ع در ؛ ا

ّ آن   ده ءُرم را ا  ا هداد ا ( و ه، روّ تا) رای ا ء دااز ا  

.ع دار  دا   ا هداد  را  ر رای ا  ا  ر ،اا

  ب یر ن ب در ۀ ن د  دّد اا  ّ  نز ا ان درل اّ ر

ا. اان، ص در زن  ایاد، در د د د را  ی در ل ر ح اا  در ای

 ،ً وو    وز، ر ر، و  دو در آ و ا ،ٓ و  زد.  از

دور  دا ر زن ّ  از "ار دا" اان،   از ری   ّد اان  از دای در ل

 د رّ  ۀ ب ۀ  ٓا  ً   ٔت ،ریا ا ای ازر  ً ،ر

  درو   دار ا    ،ه ری ذا  در  ن ،دّا  .ده داردٓا

اان  ان رژ "ا    ّ ،"ن دن    ب ه در ل     1979ن

ذ آ و ارو در  ی د در م ا  ،. ا ا در  د  های ا ارد و

  ٔ اان،  ان  از 45 دول  زن   ّ  در ن ق زن، و ک د

  او . م زن رۀدر ّ  نز ن دۀرد ا نار دادن ز ٔ  ای ر یدو 

ر اان در ر د دوی  در  ط  زنی دو ار دارد.

ا  تاا و د ّ  نز ی از  ان در اا  ا ت ق اد  ا  ّ 

ر  ی و)  در ا ّ ّٔ ،ود ا ،د  ّ  ان درا  ت ّ   و

ق  اان) ز   ّ  ارض    از حی داا  ا  آن درت  .ر ا در

 د ال  ٔ  د ای ی رزه  اّد ّر   د زن ّ  در ار اّد ر

 یر در ا ا    د ٔ  ن ا ل اوا .ه ار ٓا  ارض دارای ا و

وا  ااف ه د  ان دارد   در اا اده از زات گ، ی  و ّ اامی

رج از آ دادر  ، وه  ا دی و د ای  در ا زی،  د.

 رای ق   ٔ ، 7ای رت  وی دول  از ری ق  در   ه، در ض ادات

ّ ،ّ  نز یٔت  ادی از  ،ء آن8 ا.ا ار دا   ق نّ ی از ّ 

     ای اب  و در ل  دارای های دو ا  ای اام ب ق

 ه ، از  ن دی، ، رو، اه،  ج و ان. ا رای ق  در درون

، "ّ "  در ا دن ود   دارای  ر، دارددم ادی ون دول ا را، در د ا

در   ت  أ   ر و زد و ی  از  ا ف د.

 ط  ر در " ،ر  ادواری" رای ق  زور رّ  را در ار،   اء را،

 ّ ر ار د   ری از ر زن ّ ، ا  ق  ،ن  ر  از

ا    .ار د د   د رار   ا ا و د ۀ آن ا ءی اف

دی  ای ا ا  و در ی   ّ ا ّد رّ  دول  زن ّ  ام
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 ری در ا ّ  نز  ق رای د ن  ل را داردا د ا  در    .د

در  ام د و  ٔزنی دو د  ا، ان در ا در ص   در  ار د،

ااف ی را   و   رودی  دازد.

 ای 188 از ،ا ا ّ 9 در. صآن ا  ق  ارز  2010 ر ان درا ادواری" اّو  ر"

 د.10 ا ل  را د   از  ً و  را  123 اان اا ، ح "ادواری  ر" در

 نز ۀان وار و د  ق  یر "  د ح انه و دّ تا  د دی ش

، و وا ی روّ ،(24-30   ه  29؛) "د زه دادها دها ان راا   ی  ّ و ّ
11.ا  ّ ز ، د  وه  ۀان وار از  ی  و  د تّ  د دو 

 ق و " ر داردر اد را د هد  د دهادواری" 2010 ا  ر"  ان ازا  ٔت

.ا  ار دهرد ا "  یهد ا و  ر لِا   یر  ّ اره ر ا

ا ٔت  46 از  دت از اان ای اء و  ٔن ف ّ ال   زن (CEDAW) و اء ازۀ

،ان اا  ق د  هرۀ وّص در ی  ی از   ، ه در زو ار  

 2010 "ادواری  ر" از  126 از   لا UPRIran.org رزار 2014، و  ز زد.12 از 

،ٓی ااّد   ، ه و در ده ارد ا 81 ،ه ا یّ  و 30 ورد ً رد   ،ه  یّ   ً

اّت زم ای وت ود ا ا   13.ر  اان  ا   ل ق ا و ادی و

،رژ  ددازد؛ رو ا رژ  درج از رو ل اا    و  ق از  ندوا 

ا و ا ًوات ا، و  آن   رت  ا  .زوری ای   از ی  اان از

"ر  ادواری"    2010ر دن آن    د در ص ارد  رّد ده، ود ارد.

اان  در  31 ا 2014 دو" ر  ادواری" د را در دارد و ا  را ای ارز  در

ز را ر ز  اان د در ل  ّ 2010ه و م د  ر ری روّ   ی  ی در

 و   ق رای  دول  ه  14 در. ا  ّ  نز یا  اند ارو

ن ا .دها ه درٓادواری ا  ر ای دٓص ا در  ق نّ ان وا   را از

و ۀ ا ل و ن  ق  اان ا  در ا  و ی  ر ق  اان ح ه،

و د    ّ ا  در "ر  ادواری"  2010 ا. از  ارد  ّا اا ان

  ه ح  ق نّ ّ ا .ن ا ت و آزادیّا  د د ،ی دّآزار ا اذ ،اما

 ف  ق ام در زرا از ا   انای ا ٔ ّ  اتا  انی او ر ا 

ا.15 ا  ود دارد  ت ری،   آن، در ص ا ای  ا ای ن د اات در

د ت از  ق  اده د،  ا   از ّن از  رزار ا ای ق  در اان  اده
16.د ار ای اتا دن ّ ای  ق در  د از

ا ٔت  ّ  نز ، ح ن  ّ و در ا  ّ  نز م در  ط ّ 

   در ا    ٔ ق  ارد  ، ااه  ،ر دو ری ا را

 . ا ،زوری ّ را در ار  ، ا از ا، آوارن و، در رت ان،  در اان، ار

د  دو ری ا اان را در ّ ات ا و و دا   ن ااش ا  دارد.

 زوری ر ای  و ااض  ای دو و   ا آورد  در ش ای ذ در اان ای

اء و  ٔقی  زن ّ  و وی اری ا  ل اّذ ری در ل ر ق  در

 د انا  ق ر  ا ،ً .د  ل ان درا ری ا  ا  ز
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 نز در  ق دا و ای هایبد ان  د  ق  ارد ۀ ای  ن دارایاا 

  ت د از  اای آن در  ّ دم در اان . ا  ان وّ ل    ، و

اس ای ن اوم د ق  ای ّ اان، ف  از اّ ع ا  ،ٓا د.

 ی ای  ّ ن در ا ر و در  ح  ،ری ا اان  ارد ز را در  د:

•.ا ٓی اف از  ر ا  ن ات و ،ّ  نز ر  د   دن 

• ای ّ  نز ۀی ون رو ان ودا  ق ردر ا ّ  نز ۀو ار  زهء اا

 اان ای ارز  ا ر از ّا و ا ا ق   دت ز  اان  زوری

.م داده اادواری" 2010 ا  ر" در ری ا  اّ و  ق  یر

• از  ّ  نز یق  " ن از " را  ودنای ا ش  ن ن

.ی آن اف از 

: ف ارد ز  د را ّ ا  ر انرد ا در    یوه

• ،ن و ّ  نز ر  د و ر  انا دا  ل   یراه  ای

. ر  ای ان وا   و ت ژدر ا  ون آن ، ری  ب در ر

• ی درک او ا  ق زشٓا  د د از  ان  ان راا  ق ن دا ر 

.   از  ، ی اروآن رو ٔ

آزش  ل ای اان دررۀ   ا  ق  و قی ا  اان از اء ن•

. ءار آن ا

•. ق  ر ارد زش و درکٓد ا  راتا ان و ده ازی داد     ٓا اا

 ری    وه در    زی رد ا و  اف، ر   در زن ّ  و•

. دا ّ ر ا ت د

:ا ا  و ّ  نز

•رد ارز  اداره ح و  د  (UNODC) ا ر وّ اّد ردر ا ّ  نز د  های را

ّد ار    د   ای  ّق و ال اّد ّر در اان  های ّف و   د

  اات ا  ٓا ا ّ اده اه از زات گ  د.

•.  2014 انادواری" ا  ر" ّ در   و ّ ی

•. ّ   ری و  ون ،انا    نّ ه وی وم رون از دار 
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.() ا  ود آزاد و د  -58 ؛() دد لِی اۀ د  و ا ، زات  رر
http://www.ohchr.org/ 2014و  ً ،1988 از زد ارر و د  هی و م رون ادار  ،ّ  نز  ق رای 11

.EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx
12 اان  45 را در زن ر و   د را در  ی در ژو 46 ً ،2010 ، را رّد د. ا ر  16 د را  رد

ژو ، – انا ری ا "ادواری  ر" رۀری در وه ارش ،ّ  نز  ق رای   ه .  د
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/140/58/PDF/G1014058.pdf?OpenElement ،2010

./http://upiran.org ،انادواری ا  ر 13

  ق د در ز  ی ی  ً ری رو ر ٓا  رد ان در اا  ق ر ی ا 14

.ده ا د ازا 
،2014  ، ل ،ه ا ا ر  ق ،ان اای ا ا  ند ر در رو   در ، ر 15

.http://222.ft.com/cms/s/0/67ee8afa-d929-11e3-a1aa-00144feabdc0.html#axzz3GmufspYo
http:// ،اندر ا  ق ای ا رزار ،2014 ای، ژو اتا ی از  :اناز ا ا ، دی 16

./www.iranhumanrights.org/2014/07/voices




