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 ق  ور ا

در    اان در ه  ،رن دا  ا  ر  اری ای ا ر  در رژ اان

 ش  ر  :ای،   ،   ور و - ر ص-   ده ق  .ن

 دا دت د رس را ص درره ری ده دا ه ا . وه ر   اان،

  انا  از   د  ن در آن  ،د انا  نااز ز   وژه رهدر

. روی  دا  ناز   ه وو دن

ال ،   در   زن د رخ داده ، ا  ر ر اان،  رو ،ش را  » زه»

 از ز  ای  اتا  ل ا  .ده ا مای ا  تا ای ها ه درو ، ا   

 ا  ت  عا  -د  ر ان - ادر ا  ق ده و   ، ه 

ا  ار ای  ت

زم  دآوری ا ز  در ل 1975 ات ه  روی  درره ا ای درص ل ت اه

   ض، در اد. در ج  و ا   روی  ددر در ا  ق    ،د

 انا  اتا در .  ار  از  ق   ن ا ی، در ق ،دیا، ا   

  رود ارد.

 آن،   اات ری درره   ای وش د و  ر  ب ی دا رژ اان از د

ف دد.

 – دارد ن ادا رو» ی رو » در دو  ان ادر ا  ق ی     ور ارد ز

.ه ا  

 ام1. ا

 از رن رو  رت، اان  ا خ اام در ن را دا.در ل  در دو رو ،خ اردة

- ه ا م2013 ا ٓری در ا ر  ب وین ااز ز ارد ا 650 از  و ا اا  رو  اما

 وه .د   هد دیز    ا وا -ا ه در   نز   ل ام در20 ا  از

.ده ا امرد ا 330  ن  2014 ل ایاز ا ،ی ا اماط در اا ، ا

 نا2. ز

ا895 (ز ا -اندر ا  ق ره ودر   نز هو ار ،  ا د ارش ا   

وان) زا  و  ، در اان ود دارد.

 نز د در د و ای ده - را  ،ی ق ر و  از -  ناادی از ز رو 

آزاد د ، ا آزادی  ااد زا  وا ی دردک ری در م ار دادن  ن - از  ام   م ،

.ار د عا  د - را  قا   ٓا  ن  
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ا  ، رر   ض در»  داده ا   ن زدا ، 2014 ل در  ا ارش د 

 آ و  در ی اادی ای  اات اری...»

ا ارش رری و  ه  زان اا      ی   ، ب و  ،ق زدن و

 در 100 در ارد رخ  د  .ی  ؛  وز ، آزار   ،، در 60 در ارد رت

.ا  ر ادیل ا  ،  و ی روا  د و 

4. آزار و اذ ن

ال،  ل زا ن     اان،   م «ران» ا 20 . ا   ٓزات گ

.  ٓی ا      ا

 ا ور  ،ای  ا ٓی، ار  م ، ی ا   دن   ی رواد ر 

.ده ا مام ا ،ها ّ  او  ن  اندم ا ت

آزار و اذ  رژ اان در رد ن ،  ش ت  اه ی    آن ه ا؛   از

.ه ا داده ا  و  ار  د  ز ن

5. آزار و اذ روز ران و   آزادی ن

 ا  هداد    از  ون و زدا را   گران و و روز  رژ   در

«  م» و  »  ر ر» آ را   ، ده   از روز را  در ن ی  از

ات وش ر ری 2009 د ه ا ، ن در زان    . اا رژ  روز آن، ر،

.ده ا  ن را ط و ،را

 ه لن و ا    .6

در اان ان  ال  و  ن ود دارد. در وا  م  ری ا ه  د رژ را ای

 دة ق  ز  ارد و     ن را از زات ف  زد.

 در   -ی ا ر  ،رو  ه ب یداد وز  ا   ،را  در

.ده ا ل 1988 در در  ام 5000 ز   از  ق  رگ هو

در وا ور   ق  در اان در ی  ن  د   در دوره ر ری رو، رژ ی

  رو ا. و ن   زدا ی ، اام، ، و ب ا ی  و  ، ان

.د  ادا  ن و  ق

 ای  ود دارد:
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 ار  ب و رد انز   ای ز و  انس و زار ی انن در زاز  ه 28 در 25 و

 دآور  و  زان  350 زان او د. دو ل  ب،   ط و  ی، ر  در

16 ژو 2014 اام   .را اد، روز ر،  از ز از اا  م «  م»  داده ااه

 ز دوره ،ی ز .  ح « ا  امم» و «ا  » ی   تا .

 د را ،  ام «  م» آز د.

دا ده ده دا ب از  ا  ر ،رو   ان ن او  و – رو     

.ٓا درا  انن در ا وا  د و ز




