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 اام در اان: رزه  م  ااری ای ا ر و و؟
د ای ّم

 ّن

  ، ق دو ینز یارش  .ص داده اد ا  ی رااماد ا  ، از  ،انا

  در اان اام . ا ،ّی   ود دارد  اد وا اام  ا  از اد ارش ه

ا  .ن ای اان، اّ از  ق اّد ّر،  ،وز ، آدمر  ، و ، ،ر) رزۀ

  ّت ر)، ور ،اط و ز از  اردی ا   زات اام ا. ا ا   در

اان اام ّ   ارب ا  از  ، وز ، و در ار دا و ق اّد ّر  زات گ

  ری انوه، ا .ه ا  اماد ا و  یادرو  داری طد ارو ّا ، م

اد اامی در  م ا .ان  ا ور  ت اا از زات گ  ان ااری  ش اس در

 اده . اّ    از رو اام در لی ا را ارا  و  ودی از  وه زات اام

در اان  ار ا دا. ا اان ز زات اام ای  ان، ا ، اراد و ر ای ز را

. ا ار  رد ت در ا ا ّارد، ا اا 

ارشی ط  اام

ر ا ارشی ه دررۀ زات اام در ده ل  در اان َرَو رو  اا  ی ام اام را ن

د.1 ا ارش   ً  و وه ا  ت ری ا اان ام  و ن ّ اام را

، ل  در ،ّارد. ا دو  ٓا ا درا  اندر ا    امم اا اد وا ص در ، ما

اد اهای از اامی ام ه را، زی  دو ق  ٔ دها. اّ   ی ا اا در اد

.( ّ 1 ره دار )  ٔ را اا َرَو اما ر ر   . ن ان رادر ا اما
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(2007-2003) ا   یارش ی  2012 ی 2003 ول  اما ۀ َرَون د ق ول :1 دار

.دها مان ات ا  های ا ٔ یامه ا ر مار .ان (200802012) اا  ق و

اامی در  م

ر  ذ ، اان ری  اد ی اامی م ا. ام اامدر  ٔم ً در اد در ی ی

 ، اده از ّ اا د.2 زا   ّ  ه د  ا    او  دد.  اوت

ه ا  زا ا .    ق یوه ام راع ا ا . ل ده د اگ ز 
3.ا ا را    می درامی ا ل  د و .د ب  و

 ارشی ه در  ل  ،ی رگ  از، ان، ج و ان  اد اامی در م

را  د اص دادها. ان رس،  از  آن ا، ا   ان اامی  م ده ا. در ل 2012،
4. من اا رد در ا 28 ،م  اماز 60 ا

  ّ ا، در ژاّ 2008 ۀ  اان  ور  از ّت  د اد اامی در  م را

 د 5. اّ   اامی  م   ً  رّ ۀ   ر. ا اام   اامی

اا  ی روم َرو  یاماد ا 2009 ل ت دراز ا  تان ااز ز ّا . 2009 ی 2008 و م در  در

ا .(دار 2   ه) د 2009 ل از  ا  از  2012 ی 2011 و م در  ی دراماد ا .ا دا

.ل 2012 ا ّ از  2013  ه 9 م در  یامه، ا ارش رٓا   از  ل 2013 ادا در َرَو
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دار2: اامی در  م در دورۀ ز 2008-2012. ارم در ی

از آن ا  ل   ماز ار  ا  2012 2011 و

 یاما

ر  در  ذ ، اد اهای از اامی   ام ه در ر ل  ارش ه ا. ارم در

ل  2010 اامی  د  در زان وآد   ،  ان  اا  ّ  6. ر

.ار ار د امی اارش ری از  و ّ  ، ید  ان وا  م ّ م ،ده

 ا وا ،زن ق  اان ا   اامی  در 15 زان  در دو ل  را رد

 ار . اامی   ام ه ّ %49   اامی  ٔهای ا  در ارش  زن ق

ا  ه ما   یاما ر  ا ا ّ ض .ه ا ل 2012 ذ ام درزات ا رۀان درا 
7.ه ا ارش ان از 

ا ّ اا اما ا .رخ داده ا  دٓاان وه در ز   ل  در   یاما ا

 ّ ،  اح   از اات  از ات 2009 زا ، ا د 8.اً، ارشی  ٔهای

 ن  ای در . امن از  در ا70-50 ز  د  ل 2010 را در  ام دا 

ری ر ،ت  اان  ٔد   رد  اام د  در ه اوت 2010 رخ داده و ّ آن
9. امروز ا  در ا63 ز

 ن ٓی ااده ن وای زاز و امه و ا اما  م رّ اّد   تّا ّ  ه اماد اا ا

ا ا درا   ٓع اا اما   د ه هٓام ااز ا   تّ  ناد ز .د ه دا

. ت داده زۀا   و   انز  ط ،اماز ا    ،وه .ٓا

ا ور ود دارد   زا از ر  ا 2010 اام ّ .اّ 226 اام  را  از  ٔ  د و
10. مل ا ن اً در ن اماز ا   از  ا
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ری از وان ا و  اع  از  و   در زۀ اام ن د .رتی  و  اً
11.د ٔ د را عام اا

اامی  د   از آن  ّ ا  آن  ّ ّ ، .12 در ل 2011 اامی ارش ه

در ا زان  133رد د.13 اّ، اام در اّ 2012 داً وع  و ّا  ّر 2013 ادا .14 در ّ اّ ت

ا اا ّ  ا   اّد ّر اام   .ارشی  ٔه، در ّ اّ ت، اام  ر ّدی دو

 د ن ارش  .ها اما اده ز ّا ّ د  و  رت ، و ر یروز ، در 

ت زّ در ا500 ز اّ  د زده  .دها ن اادی زاد ز ،دورۀ ز ن ا امن ا در
15.ها امان اا ا 2013 در ر  2012 ا 

اامی   ا اّد ّر

ا   ادّ ّر، وز  ،ر و  از اّت های   ام اام دررۀ آ از ی ت  اان

 ل  در اماز ا 80 در  70  .ا امهای از ا  ر دّ اّد   تّا ،ّد. ا در

،ا ن و اروا    ،انای ا ل آنر و اّ اّد ق 16.ده ا رّ اّد   تّا  ط

،و  ر ازّ اّد م 30 ر دار دارد. در اّ اّد ن ای یّ ا انای ا ن .ه ا ایٔ

  تّای ا ه در اما  د. و اما  ور  ، اّد   ،الاسدی ، ،ر

ادّ ّر  اف   .وه، د اد ر و ا زن  (UNODC) در رزه  ق ادّ ّر  اان ری

.دها مر ا در ا امی ا مار ا ر را دّ اّد در ز ا رزۀ   ات ا 17.

ا ،ّ اام   در  ل ّ  اّت   اّد ّر،  ای ود ارد  ن د ا اات

.ده ا اا  رو ی ا ل آن درا  ر وّ اّد ق ، . ده  رّ اّد ق  

 ، یدر  ،بی اهدر داد  م اما  رّ اّد   تّا ّ  اندر ا  

  ٓوه، از ا  .د داردری وت ااا  و  ،د  ی هرۀ دادد درّ یارش .

 ا (ود د در) ااد اام ه ام د، ا ًان ا  را  ّ  دا   از اام

ن دارای ا ّ آن ی دها  ت  اّد . زا ا ،و اا – ی در ارط  اات

 ،د انز در ز   ، ه ده . م اما  2010 ل در (ا  ) ر مّا  و 2009 د د

 ٓا  یّ د  ناام ز18 ا. امم ا ن  2011 و در ژا  رّ اّد اه دا  مّا

از اام  د اّت   اّد ّر وا ّی و  ا را اد. وه، اد  ا ا  د اد ر
19. و اما ا   ا   ری رّ اّد ق  رزه ان درت ا   نز ا و

 د را ری دها   نز ا ر وّ اّد   د   ق ینز ری از ،ی ا در

 در  ی ۀ ٔ ر از  ،رک20 دا. اما ّ  وط را  ری    انا

21 د   اّد ّر و ا زن  ،دا ی   ح د   اّد ّر و ا زن  را
22. عل" ا  دم دراز   یامدر "ا  یاز ا  ،د 

 یاما

 از اّ  ّۀ  اان ای ور ام اام  ن   ر د "ر" ا. اح ر از

ن ا  ه و  ی "  او" ا. اح ر  از اب ا ل 1979 در ن ای اان
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ح  و ا ام    ر ر  در اع   ت دو  دا. اّ، اّم  اام و دن

ااد      ای اء ن   در ی آ د ا   ر ر.23 در ی

ا ،ر وهی ا در ن    اّم ر اام ها اا ی دا ا 24. زا د،

از   ری درت ااا و ا  دی از ی ارش 25.ها اما  م ر مّا  چ ب و
 ّ ر  گ م ه ود دارد.26

را  زات اام و روادی  در اان

ت اان اّد   د اد زد اام رزه  م ا زا  از د در  ااد اام ه   ّق

اّد ّر، وز    ده ا. ا ،ّوهی ق     ا از زات گ در اان ش ُر و

و در  ا  ازآرا و اات ا  – ی د. ااً، زن ق  اان ارش  از

ّ  اما  .ده ا  2013 ی 2007 و  اندر ا  یادو رو اماد ا  را 

 یادو رو اماد ا  داری ر را  .ه ا آورده  ه در ا مان اا ی ر ر

در اان را ن داد. ً، در ی   ات ر ری و  در اان ( ری ا در ر ر

اماد ا ّا .   ی ان  اماد ا ،(  ت رادر ا ر  ت و دار

ا .ر  اوج  آرا رش و از  در  ،رود رت ااا  از ز  ت، واز ا  و  یه در

ا اام  د اّت   ا، ا   ّر  ت اان زنی اام را  های زن  و

  و ز  ّ در اس دار تات از ا و ،اماد ا ،ّ ر  . به ا یر  و

.   ،ان اا  ا 

 ا یاما

ارشی ط  زات اام در اان وۀ  را   ّ  وی ا اان از ی در آها  د.

 ""   زی  در   ری از 27.  انا  و  یز در  د  

ر     (ق) ام   آن ی ز اار ش  28.ارش ود دارد  را   ب

ع ا .ا  ار    ازها  ع ا در ر .ده ا  ند ها  

 در زی اان  اام ا  ب   در   اّع ر  در  د اد ر و ا زن

. ،ری دار 

ا  ر 

 ا ا   ر و  د داردو ی وا ّا ،ا  اان ادر ا  در د اما ا

ّ ا ر ام در اا  م از  اما ی ا ل در .  امزات ا ده ازدن ا ود

ه  ام اام ا  ٓده ا .وه، وای ا  ات  در  ا ا اان  ه

 ارد ا  ده و در   ن ن ود ،نز  امزات ا ی  ً ا  .ا

اد اام   ا. ااّ  اام در اان راای د  اا ام اام ی   اّد ّر دارد. د

 انت ا و ( نز ا ر و اد د) ا   ری ص و ،اما ا  ا وا

ا در ا َرَو رو  د  ّ. ا  ٓزم ا  اوم  ا و وای آن  ّ ارد زات اام

.ر اّ اّد   تّا  ط امم اا    نز ا ر و اد ری د دن وط  و
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http:// :2013  ، ام در 12 روز24 ا ّاّ – اندر ز اام دو زان – اب ا در از  م  ام دران، اا  ق 2

.iranhr.net/spip.php?article2878
ا ،م دری ا اما   ا   انا  ق :انم در ا ی درامی ا ل ند ،انا  ق 3

.http://iranhr.net/spip.php?article2319 .2001
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