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 ل ای اریان ا راد  ط ا ام درزات ا ده ازان: اا
ر ا

 وری ا ،داز اندر ا  ل ب و ای اریان ا  ر اد ده ازع ا   از ا 

 دو ی نز و   نز ارش      را  و  ی ا ا  ر 

. ا ان آن   ر اد ع ای مٔ ی در اما ا  ،ن

اان ری   و   ا  اً از رس  ،د ،چ ، آذر  ،  و ب ی اازی،

 ه ا . ا ل  ب  اا رت دو را در د دار و  اول ن ا ری ا اان

.  مر ا ر  ان  م رای ا ا   (انا   از ا)

 ،ر  ژیا    رداری ا از  ار و د  د را ادا ن ی   

.ار اا   ن وز  ،

 در ر .زد  ر را دا در  ی و ا  ی    ری  ب و ،لا ا

ی ا از  ری  ود ا ًا ن  ّ ی ،د   ی ا   ی  یا 

ااد   ر ری  ال     دو ی  د.

 ود وه ی ر ر  در ن رزات ا اش   ق  ای ا ی  و  ،اد

  نز  سر .ا ال ا ه ای در ان ان  ازیی ا ب و د ،  ی اما

 ط ی     ا  اد واارد ا اد "  د ما ًااک، اا ر ، ا  ص در

."ی ا ا  ،ه ا م نق ا

  اد ر اان

70     انا .ده ا ر اد  د اد ی در اا  ا د  ان درا ری ا

ا    .دارد ّ ی ه ف اد از ا  ن  و  د  ن 5 ود در ، ن

ای م، د  د رزه  اد ر اان،  ل  از  130ار   اد روی  آور  .ارش ده ن ق

 ص ارا ری در آان اا  ا ،  ر اد ا  ط اندر ا  اما از 75 در  ،

 ،ا دو ا  ، ،   در  انده از دارو در اءا ص ی در  ر ٓا .د

.ه ا ما    ندر ز (NISRD) ن ا ای انا    دد و   1976 ل

ر ق ن داد  " ً د  اد ر از ن  و ا ً ّّری از ءف ن دی

 و   زده   ار 500  ار 200  ک  دان اد    در ".د ک  از

 در د و   ان دارایل ا   وزد. ا ک ده ا ل و 64  55  ر اد  د 

.دار  ل 30 از  وزاد ا ن ف و 80 در 

ا   ر اد   رد و در  ا ا   ۀ  1979 ل ب اا

د. آ ا ، ر اب 1979 اان، اط ب را  ا ادۀ اان از اد ر دا. در  در داد

 م  ی ا و در اد ر را   و  ی را در ا ص اذ د: از ا  ف

ا ا  ای   ا ار ادیب ار و در  ا "هف د" ادان ا  ر اد ن
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ر  ان  ر اد    در . ای ا ی و "ر "  ان د  ؛ ک

 اه ا دا و م دن ف ن اد ر،    و اام اران ف ۀ اد ر . از

 م در ٔ در ٓری از ا ؛ه ا امر ا اد ۀو ه و ف ار ل 1979، ده ب ان از

. دار آو  ر ارای از ا  (Foucault) 

 ل ب و ای اریان ا  ر اد 

 در اان ای د دن ا ن و ب  ی  و ای وه ی ، از  اد ر اده

  دان و ر و اد   ی  و  ا ،د ا ر  دا ا   نز  . 

در ادا  ر اد ا و  اماز ا  دوره .  ای ا ز   ی  یم أ ام درو ا

.  رو   را  ا ،ه آا

دوره اب 1979و وع  اان و اق

در ه  ل 1980 آ ا دق  ،م ا"    اام" در ان،  د رزه  اد ر

 و ی " "ف ن اد ر      اام د. ا ش   زن    اان و

. عو  83-1980 " باق (1980) و "ا

ن  اان و اق در 1988

  1988 ز در ا .ٓد او  ر اد ی امدر ا  ال 1988 ا اق در ان وا   ٓاز ا 

  م ری ا (رای )  اام را ای  30 م و و  5م ک در د،

زات ف ه و وه اد ر   . در آن زن د رزه  اد ر،  م  ی ط  اد

 ن  ر در اد ن از   1989 ل ی و ژا  زۀ در . ٔ ،  رت ر را

 ا . لد د  ،1988 ل  ناام زج ا ر در اد ن ف اموه ا  . اما

  و ا د ا  دا  ، ی ی اص ا ،ر اد ن ف ب و  ی

. د    و  ه داده

دورۀ اب د ای اد

  دوره د. ا مٔ ام دردر ا اا  (2001-2008) اد یا ٓاض اد ا باز ا  و  دورۀ 

ا ،  ای از  انر ا اد ان" ،   .د اه ر اد ف ا دن  

 ال ا  آن را     یی را ر  ار داده ا  ر را در  ن دو و 

ا ." ا ع    ا ی  ٔ ار ، اات    دارد و ا دا ا   .ارش

.ده ا ر اد  ط اندر ا  اماز ا د در 2011 ل در ، ق ن هد

 ا ود ران اا از  اد ر  ای ب   و ا  در دا اده ده ا، ا ٓ از آن

. هٓآن ا ذا  از  ا ده ا دها   نز و  یر از  ری ای ا  رت 

 ان ل در ن ن اد ر د  ر ر " ی  ن " را در ل 2008 در ن  دی
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از د   اد ر و م زن   (UNODC) در ان ح د. ف  از ا وا  ران اا در

ن ی  ن ری ، و از   ،  ی دی را ای ر  ن در ش

اد ر در اان   دا  ،وه ا دن  اد ر  رژ  ان آزی ای   ب اده ه

ون ر ان در  نز ر اد  و ا  ا  ن ن 2012 در 25 ر ل در ان  .ا

.ا د ا در  ر اد ش ل (د س  ) د  ر داا ،ر ر ر

 د دها ر ی ر   دن ف ن ود ع ازای د ا   ان ازر ای ااو ر د 

.ن د ،دم آن ا ر و  ن   ل ان راد

 زن   و   ا   اد ر اان

ری ا اان در   ا  ن ان   ق اد ر و داروی روادان زن  ا و از

زن  و از اار و زوری  ا ای رزه  ق اد ر د  د. در ل  اان از   از

 ای   د   اد ر و م زن   (UNODC) و ر اد ارو د  د.  ود م

ا د اد ر و    ا از   ای رزه   اد ر، آر  در   آ اره

.ا  اا   ز  انا ری ا  از ا د  ر در اد ن اد  د  ن 

     ا و زن   اان،   ارش OECD، در  ی  2007 2011 دو اان  556.3ن در از

ری ا  ن    ا ا   ا ذ  .ده ا را در ا  دیی ا 

اان در    از ر  ااً ع ه ا؛ م  ی ر  از  دو   د.

   ا   رزه  اد ر اان از  ی دو  ه ا و    ف و

،   ر را اد یدو را ا   انل در ا ان  .ر  ن  ،ر در ا ۀ

وز ا  زن ره ا    رزه  اد ر ا .ف ا ا د  اد ردرن ن

.ر ا اد ق  رزه ای ای د  و   ذا  

 از  NGOی ق ی ا  را    ار  د     ب ه اان در اام و زا دن

د اد ر و ف ار دادن  ی   ،زن  و   ا  اان ا دو  درد و

ر ان را   .  ان ل اد ر رج از    ی زی د، دو ا ه ا. در ر

.ه ا زی  18 گ   روی داده د 38 ه ا

  ارش ده ن ق  (HRW) و زن  ا ٓ ا (HRI) زن  و  " : ر  از

  در    و      دن آا د .  ا  و  ر  ،ی

 ،ون داده   و  اام ای دا ار  از اد ر،  ای  ان ه ای   ا ر

 ،ر اد ن ق ا  نز ر  انا  و   وه  ". هار د م درا ا در

وه  دادر د را   ً    اد  ر ام اام  در   ن  ا ا   د."

 اد ر ً در دن اان  ا  .ان ل در 23 ژا 2013 ر د رزه  اد ر در ه،

NGO ا .   ار 50 ه ر در اد د اد  د ما ،  ن   د نا 

 و ر ی د ا د را  200ار    ز .ارده ا  اوی ار   د  85 در  زان

".ر ا گ در  () ر" ر اد دۀا     .ر ا اد  ط ند ندر ا
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د آری د و ر دررۀ اد د اد ر و اام ی ط  اد ر در اان ا را در   ی

 اا و ا ی  ً ،د ، ود آورده ا .دم د   د  د د ا آن از ادث زد

ط  اد ر  ،   اان را در ا ه رد ال ار  د .دی اان ااً ن   و

.د د ک م و  ن    در دوران  د  ن  رهآن ا   در  ت دو

ا ش اد ر در دن وا  ًد  ا  ا. اره  ا   ا ا  دم

.  ر ر اد  دۀ ا از ا   ن ًاا  ر ند   ند ،اق ند د در

 ا ی ازرا  ،د  ر را اد  امزۀ اا  انر ا اد دو رو  ،ی  ای

ا را   د   ً ،ق  ا ق  و  (ICCPR) دررۀ  ز  اان   ن

ا ق ا. ا اام    ال ا ا ا  در د ا" : ان  آزاد  د آه ا و در ق و

ت و ا دراز  راه  ی (ق  ی درو )  ق ی  ی درو  "ا   م

ای ن اد ر  دو  ل ا ٓ. ا ع ز ه   د  اان   ن ان 1988اد

ر زن   ا و از زن  و اار و زوری  ا ای رزه  ق اد ر   د.

در  ر ی ق و    ی ب ه اان، ا  ی  ا   ق ی ر ی

  را درد و ر  دو ا      ان، ازا    و  نز  د دارد وو

  . ا  ا  را  داده، وا ن داده و آن را م    ، از  ءاده

.د   ،امزات ا ده ازا   ً ،را  ق ن از 

اان ای   ات  ا اش ز دارد  در رود اا م اری و ا دن ااد د   .  وه

. حا ،دو   را در    ی نز در ر ص اش در ا ا  

  ا و دون   روی دو ر وارد   دو  زن ی  ا ازه د وارد ر  و از

دو ی  ارک ای ن در روش   ٓا .     ن    ی نز

.   ،ریی ا یاا  در ٓا ا و  اده ر و اد د 

 ق  ارد  را ا       ن را ش  و ر  یو ن و ادا ،در ا

ا ی د و  ی    اد ر  . رو   ادۀ  و دا از زات اام ای

 یرزو ردن  ن . ا  ش م و ا    د دم  د درا  

ا   ای ر  رت  ز ،ی اش ق ات  امای ا انا روی دو   ر لای ا

.ه ا  ،  ش ا ای    ن و ای ً و


