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دادر د در وی ن اد ر
ا و وز

در  لی ا اان  از  در م دوم از ظ آر اام زان ار دا ا ،      ان

 م  اام از آن اان ا. از ا     ا ط  اد ر  اام م ها ر وه

.د  را ی ال ن در اما

 امر ا اد  ط تا  ااز ۲۵۰۰ ز   ل ۵ در  د ن انا  ق نز یارش

.د  ان رادر ا اما  ود ۷۰ در ی ان ا 

در  دو ل ا   زات اام ای ا ط  اد ر و  اح ن رزه  اد ر در ح  ه

 ای را در ا .د آورده او  ن را ام ازات ا نٓا  ای ده و ان ا   و  ،

. دا  ن راه درازی در او ا   ر   ه ارا  

دادر   د ن دها دآوری ی ق ید ان و دا  ق نز   در ا  ار

 د رگ  در راه اای ا ای ا د از ن در اان ا. در ری ارد ن ط  اد ر

 ه ه دادهف داد ن ازا   را ا و  و اا ا و  ه، دو  و ر زدا  در

 ق نز  د ه هدر داد  ا و دا     از    .هاه دل داد در

ا    . دا ا  ا هو در ا ا و  و  ع دادهزه دا و    انا

ارد ز  ات ا در و دادر ا  زان رت   ال ا در آه د اد اای

. ه  د  ی رت ر اد 

اس ا ل #   از  م   ،س، اس، ک، ه و  ک را وارد ر  از ر

در     ز و   و وش   در ض وش ار د  اام م د.    از ۳۰

 و رو   ره  و  و   ت دون و د ، ، ، ،و م

 ره  راد از  وش و  اری و ۱۳۹۰ ل از  .د م اما # ر را وارد

1 ا اه    ی از ا  ل در ا  ا امزات ا  راد و 

د   ای ام د   دی   از  30م اد ر از ع   اد  ، ، وش و

اری  زا در  زات ادر از ع و ا. ا     ه ری م  اام ه
2 اام ازات ا ایا  رٓو ا

دادر رو

3456، روزر، و ل ا  ان  ا ٓت ده در     اام  ا ان د؛ ر

دی از  د ا از وی ا د    و  اء ه در ار ا د ارد  از ا ی  اء

ای  از ن اده . ا د   در رد ع ام ا ااد ارا د و      و ن را

ا د789از ا ن ا ۵۹۶ اام (۶۱ در) از  اا از ی  ر ان ه ا"11 10وش و داری

اما ود ۷۰ در  ٓاز ا و ، امم ا ا  د ا  ادیا      12،ام شر" ا اد

ون  د اام ه ان  ات ا ع  ا  .زد از ن و ن در ا ه ۱۳۹۴،

  ن دار ن و را در رو " :د  اده ن ور زر در ا ون ر وردی د 
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دان آن رو اام ها .زن آ اوز  ه   از ا   ا ام ران د را   ای

 از  هداد  وردی  را  رات درا د."5 ا ادا از ا   ا ،اده   
13د ی را رو م ا ص ت در و ر  و د  ت ن ن و نی اداد

اد ارو ،زن  و اان در رزه  اد ر

 ور   م و ی از ،ر اد ل ف   (UNODC)  نز ر اد ق  رزه اداره

  ا  14ص داده اسان ار در ا اد  رزه ت ای اوا ژ و  ی ه ٔ

 نز دد: ا  ۲۰۱۴ در د ار  در ن رز .  ده ن اما   زدا 

ن د  ا زن  از  ۱۵ن در  دو اان داده ا   رزه  اد ر اان آن را ف ت

"ل  ،" آزش  ، ات، ن، ای ن، دوری ص د در  ،ی

 ده اد ر، هی زی و زن  .وژهی اداره رزه  اد ر زن  در اان  ی

اا اه ه ا   "اا  اد ر و ر   دام اا ن" و "اا ام ط  اد

ر" د. 15ن ر زنی ق ی از ا د زن  اا  ی د  اان را وط  ف

زات اام ای ن اد ر  و ا    ری ان، ا و دارک  د را از
16ا  د اداره  نز   انر ا اد  رزه ت

اد ارو ا ودی  ز اات ا اان ای  از ازن اد ر  ارو ده و   لی

ات ا  و ٓا  ی در ق داتا  ر را اد ق ی از   انا  ری ش و ا

 رو  ن دوٓر ا از روی  ر ی ا .  ر را اد ن ای امزات ا  ر آورد

 ه ن درا   ان و  ا  را ی ارودص ا ب و  روا  را ا

و  اان ای ف زات گ ای ن در ن ا را در  را ار د.

ی از ق اد ر

ن اان در ارد ری  ا ع اذن دها  اام ن اد ر زداره ده اس.17 از ا ٓ اان در

 راه ق اد ر از ان  ارو ار دارد و      و ری در انی زی اان و ان، وم رزه

  و ری   رزه ا  ق اد ر   آر د.  وم رزه ای درن دان  اد

ر در اان    د اد رد ء اده ار  و  ان  اد ر ر رده   رد  ار

د. ا     و ا ٓه و ا  ی در رزه  ق اد ر ا   . ن

اد ر  و وت ا   ا   ای  ی ا زن   ، و ا  اد

. ر انان در ا ت ه را در   و   ر

در دو ل ا و در  ری دی  ا ت   اان ز   ن ای  آوردن اد اا در

  انا  ه ی ر" ازاد ا ام اززات ا ف" ان ای را و در ا دها ح ان راا

رای ا ارا   ا  ی  "  زات اام در ا اد ر"  م داد و ن در ن

  رای ا در د ر ا. در آ ار  "ار " ر ن   ام د

 در ح  ،زات اام ن ای 4 د از ن اد ر  ا   .  ا ر د ار

ا"  ا زن و ی"، "ق اد ر  رت "، "اادی  ر   و دوره ار د" و

ا ح ا ر   رای ا  ه 3 آذر ر روز  18د "ها   ر اد  و ز"
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ارز  د آنو  ح ا   ق ان لا  19.داد اح را ا ن  ن  ای د و ا

د، ا ا     آر اام در اان د. ه  در ا ح ان ه،  اد ان

 از  ا  م   اردی : ا  ن وه از ر ای ن امزات ا ه ا  .ا

 ارب م ح م اه دا  ح م  د ه  ،اردی    اس ده ۱۸ ا ن  ده

 ل ۱۰  اما      اردی ،  نز  وه د زات ا ن ۱۳۰

  از آن  ران ا ۵ ل    ارب ا ع ن اد ر را دا    ،  وارد

دن اد ع ده ۸ ا ن  ر وط  آن  از ار 20 . ا در ا  ز ار ادی

.ه ا  د امزات ا ور   ر  دن آن وارد   

 رت در    ن در ا رای  از  دارد و  ری در راه    ح د او ا 

. رو دور از ذ  ا ح و در ی اه در  ات لو ا  ر  ن رای  از 

  م ا ت  ،ز  د د ه در و دی  و ا د ا  و ا ااد ر

 در ت زدا   ار   ، اح ن رزه  اد ر  دی د ا  ای

  ی ر   ه ،امر آآوردن ا  و ا  ایای ا . ن دا ی ااا  در

دادر د  ده و  دادر را رد ز ا ار د. از آن   ن  و  ر ی در

د  و ر و روا  یر  اف ازا ا   و  ب  اق  رر 

و زان  از  زدا  و و ن د دا و  و ا در داده ر د.

در ا ن اد ارو   از ا   در  ر ار دادن ت اا زی ده   وه   ن  اد

. ری ر اد  ای د دادر  و دادر و در ت اا ا

 
https://goo.gl/vUFSyi ر اد ن ای امزات ا رهل در   ؛1 ا

https://goo.gl/eE9wk2 89 ل ر و ا اد  رزه ن 2

3 روز ر؛ رای وت رو ره  743ٔت  دان  ر  ع  م ا ام اام ن  ارب ا اد

https://goo.gl/U0Dv2K ر  انر در د
د ا نز ا 4 در آر

د ا انا  ق نز 5 در آر

د ا نز ا 6 در آر

https://goo.gl/IPKfY1 ر ا   ( و  ) ا  ام7 ا

د ا نز ا 8 در آر

https://goo.gl/OtJsdI (11 ) 2015 انام در اا  ارش 9

https://goo.gl/OtJsdI (25 ) 2015 انام در اا  ارش 10

https://goo.gl/OtJsdI 2015 انام در اا  ارش 11

https://goo.gl/btvJlm  امر» ا اد ق» ما  ی -ا12 زن ا

https://goo.gl/KRfJ3F  ا  ۲۰/ در ااده ااز  13

UNODC https://goo.gl/kGsrZA))  نز ر اد ق  رزه 14 اداره

https://goo.gl/PFwDzr  نز رین د 15  15

https://   د را اداره  نز   انر ا اد  رزه ت د را از  رکو دا ن، ای ار 16

goo.gl/GhYAYy
https://goo.gl/Ja603F ده ا هزدار ر اد ن اما : ه ون 17

https://goo.gl/lSoZVX امای ادرا ود /راد ن از ای ۴د امزات ا ؛ اری 18

https://goo.gl/MEHnLp د لر ا اد ن ای اما  زات 19

https://goo.gl/XT7k5y  اما    و ا ر و  انا  ح 20




