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ری ا اان: و   دن

ری ا اان: و   دن
(ICAVI) اندر ا   ا فا

دن در اان در ض ا      رری ه، در ا ا و ُف ل  ّ  و  دک

، از  د وم  .ّدۀ  1041ن  اان ازه د  ال ز ّ غ،  در  15  و

در دان ـ   ُب  ی ا، ازدواج ، ا ّ درا ر  د و   دک  داده ان

  (2013 2 ا) ه 1392 10 در  "    ند از  ن" 27 ّدۀ 1.داد  آن را

ا 2 ا. دارد ازدواج    د  د زها  و   د  ردی را ،ن ر رای

. ل دا ن درد     ا 

از   دک   زده   ، از آن در ل  ءادۀ  اادی  ا از آ را  ه دار روو

، و   در ارس ای  ا 3.ان اام ان  ا  از  ر ا  زات اام

را  ر    .اد دن  اوده ا . ار ا اا ق دن، ود  30000  25000دک

در ان در ن ز  و ود  150  100دک    د ن از  رری و ا  ری

  .ا و در ر و روا   از    اند در ز ادران ز   د . 

،ّا . ّ وا ر  در ٓا ر  د  را در از ز و و دا ن ا یرت  ند

ا    ز رری  دن در اان  دارد:

•   اند در ز دران   د

اام دن•

•د هاز  زه ازدواجا وا ا   ی ن و از :ند    دن 

 د ز از وا   د

 تّ ن ی در دوران     اد ز دران   د ای زات ن در ّ ط 

 ،انرات زّ  ط یّده یه ی از ا  اد ّده و 234 از .ه ا  ،ٓا د  ندرا

انز   ا ،آن  .ره داردن اد ن وز  (69 ّدۀ) ّده   ،4داز ناو زانز    

 ن" ،ا  انرات زّ 69 ّدۀ .ارد ناز    ، ، ا ،  را 

ا ان زز  ره داردآن ا  ط ۀ و "د  ... لزی و آا ا ی از   ... 

ال د ّ  دو ل م را  اه دا . اّ در ن  ار دارد  در  زان  ّ ا ای ال
5. ار دو ا   ٓرت ا ا  در . د داو   دو و 

  ا رۀ ودر ان زان، زن در اد  ریر در ز ICAVI ٓا و ح ای ّ ی در

 ا ،ا ، ای   ا  ّ ٓا  ا  و ی دادهاارش ها ان زدرا

  د. در اه ا  انز ا در  نٓان ارات زّ ، در .ار د و ا ا ا و
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انن در زد  ریر .  ده آن  اشر ز  ا ت واا  در را ،ردی

ون  ّ  آن ی د زا آ در ن  ز   دران و  زان  دار .ت

زان ن رری  را  در رد دران ل دار، از ُ  دادن،  زدن،  از ر  د، در رد

م د و   ا ان ،(م د و از ا) ای آزاد ن م   ل  در ، ر   لا

 ی آز ا . وه، رری از ع روا  دن در   ا ارد ا: اده از زن

. ت زّ ای ز در از دن ا دک و روی  دران در  ،دن  ،د زدن ،ٓا و ز

در رب ق دن در اان، دو ع ا ج اح ا :ناری و م ر از  ، و  از ی

ا دو ، م  ز  ّ  .د ٔت و دو   از  ری ا ت ،ّا .د

 د .روی آورد   ًا ،از ا  ّ  ّ ون ،تاو  ، ن وارداز  ر را از و دا

 دران زا ز  ً از اده   ر در ز ود ارد  د او در زان   د.

  ،دیا ٔ  ّ  زات .د ی زات   را ا 2012 ل از  ای نند اما

ناری  ی وت ال د.

ص   از زات ا  در  (ام ا)  در آن زات  ا  م   ،ه1.

ا .زات   گ ص د  آن  اده د را   ان  ا د.

.2 ) ر و اط، ز  از ا  ه و   ع آن در ان و  ا زا رت از ود

ا) د.

 زا ای ق اّد ّر ا .ان وع زات    ل ه ا .زات گ ای ق3.

.ان ار اّ اّد  رزه ن  م ا  رت رّ اد

د داو ً  ن ا  و   یزات ده و  را ا ی ن دیان ز  6 زات ن

ا. ا ،ّری ا اان ام د  اام دن را ف ده ا. ا  ،ّّدخی 145 و  146ن زات

  ّ ،ری ن "غ" ا  ،ـ ُل ی ای دان و  15ل ی ای ان،  در  دو رد

ق ق دک را   . ّدۀ 87، اام در زات     و  در د در رد ال

،  ا  ای ن راا امّده ا ا ا .ه ا آن  ٔد تاه و ا  ل ه از 

ا ا اامی ان در  ص  ّ ا    رت د.

ّدۀ  90ن زات     ااد  ز 18 ل (ان 18-15 و دان  9-18)   ود و ص م

، ا  د  در زن ارب م دارای "ر و ل"  دها ، ا از زات رن – زات

اام – ف . ا ن    ن زات ا ، در را  اام ان، د ، اّ اان ز
7.ده ا  د ای ن راد امان ا 

 ارشی زنی ق ، از  32 اام  ان در ن از ژا  2005 ن،  26رد در اان رخ داده

Convention on the Rights) دک ق ق ن ءان از اد. ا امان را ا  انل 2007، ا 8 در.ا

 (of the Child = CRCزن "     ّ زات اام و   ا ون ان د را ان در

International Covenant on Civil and Political)  و  ق ا ق د." و لل ا 18 ن زد رد
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 ".د  در ل ه از  صا ار ا رد ام درا "  ما  ا (Rights = ICCPR

. وگ رو  اندک در ا 130  د  ند اما ّ رزار 2008 ات، در ژوّ ا

 دن    دن

ٔ و  "  از دن و ان  ّ "   رای ن  ا  ا  ا ح

 ل وا  از  ای دّ نز   دارد از   ت  ن 9 ا.ه ا  ن 

 اضا  یّده ر و ت دارای ّر، ا ز ق ارث و   ه  از   د

 . 27 ّدۀ از ک (انص د) دک  و روا ،ا  ای ٓاز ا  ،ّ10 ا.

ا ّده، و  دک ا  او ازدواج . در ارش ا ا وان اان "ّدۀ   27 ا  د

دان دل  ااف ا  زا   و   رری    ّت   دن

دار روو  .ن ر   ر ا وا را ده د   ی د ا ری11، و  ّدۀ  21ان

 ی آن  ،در ا . ردر رأس ا   در  دک ۀ  ، دا   دک12 و ق
13".ده ا  ن آن را رای ، م  اا  

رری  دن در ل   را   ءرر  ان در اان را ا ، ا   رت  ه

ا، اّ اد  ا ا  ا ّده     دن دا ا زد زا ر  ا داهاش را ّ ه

 ّده در   او رری    . ان، دری  ا دی را رّ ۀ د در ی آه

. وم زم دارد هاشّ یادا   ای  ّ و ا دک را از و  ب

اان از دول اء ۀ  ّقی ط  ق دک ا و ّن ق  ،ق زن و ره دک  اح

. آن اا   ناز ر  اندر ا   رۀدر  ن 27 ّدۀ

اج

ا .ه ا   های  ، و   دو  ان، درن در اد   رءر و  ،ریر

، از از   هری از و .د ار ّ ن دک را در ّ   ری از ل در ف و

 در را . ه دک را  ریر  د  یٓا راتّ و ا از  د ٔت ّ لو ا دا

: د اندر ا   ا فا ، د ز ادران ز   د ی

ا ، ا از  و روا، در زان  ده د   دک از  اب ز در رج از  زان•

. ردار انز در دا ا  اّ از ا ،د وم

•: د اندر ا   ا فن، اد امرد ا در

 اام در   ارب م  ّدی ز ه ل  رت  ّ  ،د.•

در رد ّدۀ   27زا   وا ازه ازدواج  زاه را د، اف ا   در اان

:د

•  د    از آن  د ودها  ّدهای ،ی آن  .د ف ّ  27 ّدۀ ه   ر ن در

زا  ه  ز  رر د      ر ّه در آه  ا  راه د.
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http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/ :س ادر د ز   ان در اای ا ن 49 ّدۀ 1

 ن 1041 ّدۀ و iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html#.UqRwq6UkHGk
 در  http://www.refworld.org/pdfid/49997adb27.pdfد ا   : ) .ن زات ا اان  زن
http://iranvekalat.com/index.php/mojazat?1cf5d4cabaa2e91fc7823474607f5482=07524cc1a9 :ه ا  ز  در ر

(.ه ا  www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf در  انا  ن ر  d9282d85673fe29d10752e
 2ن.

.http://www.iranianchildren.org/news.html :ند ق اا 3 ا

 ّ  ارات زّ 9 ّدۀ ایا  ده  [2006] 1385 هآذر  ر ن درای ز و   رای  راّ 4

ّ و  ه رت دارد.
ّ 5اّ رات ر ای رر  زان ّ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)ب اّو ه زن ّ ه در

ی از م و رر  ن، ه در ژ در ل 1955، اّذ و  ّرای ادی وا در 663  (XXIV) در ر 31 ی
.( ه ا www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf رات را درّ اّ ر ) .1977  13 بّ (LXII) 2076 و   1957

http://www.hrw.org/news/2013/06/03/iran-proposed-penal- :2013 دی، ژو زات ن ر در یان: اا ، ق نه6 د

code-retains-stoning
/http://www.iranhumanrights.org/2008/06/juvexecutions ،2008 ن، ژوا امان، ادر ا  ق ای ا رزار 7

 :(From Ctadle to Coffin) ر  اره ز ،ا ز و ه دا   ه ً ،ند امرۀ ادر  ارش ع ازّای ا 8

.http://fpc.org.uk/fsblob/1063.pdf 2009، در ،ر 
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx? :2013  ، ند از  ،ن رای 9

Object=NEWS&ID=273ae197-fc64-4216-bb06-8dc75cca572b&WebPartID=eaaaa1e1-efd7-4bfb-91cd-
e8154ab52c31&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973

.ری ار و   ا ارد در  و  ّ  ه ازا  دک از دا و  ارد 10 ا

11 از  ن  اده.

 12ان ق دک (28 ژوCRC/C/15/Add.123 ،2000 ) ت  دررۀ ارش اّو ،ت 37، 38، 39 و 40.

" ؟  ن راد    انا ری ا ٓا ،(Association des Chercheurs Iraniens = ACI) انان او 13 ا

.http://aciiran.com/Legalising%20Paedophilia.pdf ،2003 ا ،"   نا ن ود از 


