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ئصمة ئةو بنةمايانةي خوارةوة وةكو الين كةمي بنةماكاين رصكخراوةو حيزبة 
هةر ئةوجؤرة كة ضةث بة . ران لةمةِر مةسةلةي ذنان رادةطةيةننيضةثةكاين ئص

ئاِرمان و داخوازيةكاين سةقامطريكردين عةدالَةيت كومةآليةيت دةناسرصتةوة، لة 
مةِر مةسةلةي ذنانيش هةر بة خوازياري ئازادي و بةرابةري ذنان كة رؤرجار لةو 

صكخراوةو حيزبة  ر.بنةمايانةي خوارةوةدا رةنط دةدةنةوة، دةناسرصتةوة
وةكو بنةماي ضةثةكاين ئصران لة هةولَي ئةوةدان كة ئةم بنةمايانةي خوارةوة 

سةرةكي و دصموكراتيك لة نصو جةماوةري خةلَك دا جصي خؤي بكاتةوةو لة اليةن 
  .كؤمةلَطاشةوة بة رةمسييةت بناسرص

رابةري ي رةشةمة رؤذي خةبات بؤ ئازادي و بة17ي مارس كة رصكةوتة لة طةلَ 8 )1
رصزطرتن لةم رؤذة دةبص لة سةرانسةري ئصران دا . ذنان لة سةرانسةري جيهان داية

بةِرصوة بضص و طرينطي مصذوويي و جيهانيةكةشي بة ئاطاداري تةواوي خةلَك 
 يةكصك لة تايبةمتةندييةكاين دذي ذين رذميي ثاشايةيت و كؤماري ئيسالمي .رابطات

ي مارسة بةو رؤذانةي كة منونةي طوص رايةلًَي 8 هةولَي بص ئاكامي ئةوان بؤ طؤِريين
  .و ذصردةستةيي ذنانة، نةك منونةي ذياين ذنصكي ئازاد و بةرابةر

لة ئصران طةورةترين سةرضاوةي ستةم لة سةر ذنان و طةورةترين دةولَةتصكي ) 2
 لة كؤماري ئيسالمي دا ستةم لة ذنان لة سةرةوةترين .ثياومةزين دةسةآلتدارة

ياساي بنةِرةيت . كاين دةولَةتةوة بةرنامةرصذي دةكرص و بة كردةوة دةردصثلةوثاية
و جةزايي و مةدةين ئصران لة دذي ذنانة و ثص شصل كةري مايف بةرابةري ذن و 

 كةلَك وةرطرتن لة ياساكاين ئيسالمي يةكصك لة طرينطترين هؤكارةكاين .ثياوة
وكؤي ئةمانة هةل ومةرجصكي  طرد. سةركويت ذنان لة رذميي كؤماري ئيسالمي داية
ئةم ياسايانة دةبص دةست بة جص . دذوار و دذي ئينساين بة سةر ذنان دادةسةثصنن

جيايي دين لة دةولَةت و يان ئةحكامي قوِرئان و دين لة مةِر . هةلَوةشصنةوة
دامةزراوة . مةسةلةي ذنان، لة يةكةمني مةرجةكاين ئازادي وبةرابةري ذنانة

 و ئةزيةت و ئازاري ذنان لة بةت بة ذنان دةبص هةلَوةشصنةوةئينتزامييةكاين تاي
 ئصمة ذنان و الوان بؤ .اليةن كةساين ناسراو بة ليباس شةخسي يةوة ، نةمصنص

بةرامبةركص لة طةلَ ئةم ياسا داثلَؤسصنةرانة بانطهصشت دةكةين و ئةم خؤِراطريية بة 
  .نيبةشصك لة خةبايت سياسي جةماوةري خةلَكي ئصران دادةنص



ذنان تةنيا لة طةلَ دام و دةزطاي دةسةآلت بةرةورو نني، بةلَكو نيزامي ثاترياركي ) 3
ئةم ثةيوةنديانة كة دةبنة . دةسةآلت، ثياوان بؤ ذصردةستة ِراطرتين ذنان هان دةدات

هؤي ئةوة كة ثياوان بة سةر ذنان دا زالَ بن، بة زةرةري زؤربةي ثياواين نصو 
 .ي داثلَؤسصنةر و نيزامي ضينايةتيش بة هصز دةكاتكؤمةلَطاية ضونكة نيزام

ضونةسةري توندوتيذي ثياوان لة دذي ذنان لة بنةمالَةدا، لة شصوازةكاين بة روالَةت 
شصوازة بص زةرةري وةك بةرتةسك كردنةوةي مةوداكاين ذنان و كضان، هةتا 
 بةهصز بةرضاوة توندوتيذيةكاين وةك لصدان و ثصدادان و كوشنت، لة ئاكامةكاين

ثةرةسةندين خؤكوذي و خؤسوتاندن لة نصو . بووين ثةيوةندييةكاين ثاترياركي ية
الودا  كاردانةوةيةكة لة بةرابةر كةش و هةواي داثلَؤسصنةرانة كة ذنان و كضاين 

ئصمة دةسةآلتدارصيت . ثةيوةندييةكاين ثياومةزين  و ثاترياركي بؤ ذناين ثصكهصناوة
دةكةين و ثياومةزين وةكو يةكصك لة سةرةكي ترين ثياو بة سةر ذن دا ئيدانة 

هةر لة . كؤسثةكاين طةشةو بةرةو ثصش ضووين دصموكراسي لة كؤمةلَطادا دةزانني
بةر ئةوة خرؤشاين ذنان لة دذي ثياواين مةزن خواز و لة دذي ثةيوةندييةكاين 

  .ثاترياركي بة شتصكي عادآلنة دةزانني و ثشتيواين لص دةكةين
ةو بريوبؤضوونة باوانةي كة جةخت لة سةر بص توانايي و تةواوي ئ) 4

ذصردةستةبووين ذنان و طوص رايةلَ بوون لة بةرابةر ثياوان دا دةكةنةوة، دةبص 
هةلَوةشصنةوةو خةبات بؤ سِرينةوةي كؤمةلَطا لةم بؤضوونانة بة ئةركي سةرشاين 

زهةبيانةي كة ذنان  ئصمة تةواوي ئةو ثصودانطة ئةخالقيية باو و مة.هةموان دةزانني
 ئصمة جةماوةري خةلَك بؤ .بة دوقؤلَي باش و خراب دابةش دةكةن، رةد دةكةينةوة

ئةوة بانطهصشت دةكةين كة ئةم بؤضوونة باوانة و ئةو ثصودانطة ئةخالقيية كؤنانةي 
كة ذناين ذاكاندوةو لصهاتوويي و هةسيت داهصنةرانةي ئةواين دامركاندؤتةوة، 

 خولَقصنةر و ثةرةثصدةري ثصودانطي نوص لة ثةيوةندييةكاين خبةنة ثةِراوصزةوةو
 ئاماجني ضارةنوس سازي خولَقاندين ثصودانطي نوص، .نصوان ذن و ثياو دابن

  .ثاراستين ئازادي ذنان و بةرابةري نصوان ذن و ثياوة بة ماناي راستةقينةكةي خؤي
دذي بريوبؤضون و ئصمة الواين كوِر وكض بانطهصشت دةكةين كة يةكطرتوانة لة ) 5

ثةيوةندييةكاين ثياومةزين راثةِرن و لة بواري ثةيوةندييةكاين نصوان ذن وثياودا 
ئةو ثصودانطانةي كة درةوشصنةرةوةي بةرابةري نصوان ذن . ثصودانطي نوص ثصك بصنن

لة ضوارضصوةي بنةمالَة و كارو خوصندن تا : و ثياون لة سةرجةم بوارةكان دا لةوانة
  .دي ئةوينداري دةطاتة ثةيوةن

ئصمة داوا لة موعةليمةكان دةكةين كة لة وتنةوةي ئةو وانانةي كة ثص شصل كةري ) 6
بةرابةري نصوان ذن و ثياون، خؤ ببوصرن و بة جصطاي ثصوةرو بؤضوونة باو و 
مةزهةبييةكان سةبارةت بة ذنان، ئةو ثصوةر و بؤضوونة نوصيانة فصري مناآلن و 

  .ةري ئازادي و بةرابةري ذنان و سةرجةم مرؤظايةتنيتازةالوان بكةن كة موذدةد



 كؤماري .فةقري ئابوري زياتر لة هةموو كةس ذنان دةكاتة قورباين خؤي ) 7
ئيسالمي بة بة كردةوة دةرهصناين سياسةتةكاين سندوقي نصونةتةوةيي ثولَ و بانكي 

 لة هةل .وةناوةجيهاين ، زياتر لة نيوةي خةلًَكي ئصراين بؤ ذصر خةيت هةذاري ثالَ ثص
ومةرجصكدا كة ذنان لة زؤربةي ئيش وكارةكاندا بة هؤي ذن بونيانةوة بص بةش 

اضار كردوة كة بؤ دابني كردين كراون، ئةو هةل ومةرجة نالةبارة زؤركةسي ن
ذناين كرصكار لة يةكةمني كةسانصكن كة . بذيوي ذيانيان خةريكي لةش فرؤشي بن

طةآللَةي . مةترسي لة سةركار دةركران و نةداين مةزايا بالَيان بةسةردادةكصشصت
جينايةتكارانةي دةرهاويشتين كارطا ضكؤلةكان لة مشويل ياساي كار، لة راسيت دا 

م ئامانج ذناين كرصكاري ثصكاوة، ضونكة زؤربةي كرصكاراين كارطا وةك يةكة
  .ضكؤلةكان ذنانن

ثةرةسةندين بص وصنةي هةذاري و فةحشا هاوارصكة كة خوازياري طشتطري بووين 
عةدالَةيت كؤمةآليةيت و دابةش بووين عادآلنةي سةروةت و ثصداويستيية 

اري ئيسالمي و ئةو كةمينةية  كارصك كة تةنيا بة روخاين كؤم.كؤمةآليةتييةكانة
وةدي دصت كة بة مذيين شريةي طياين خةلَك مالََ و سةروةيت ئةفسانةييان لة 

  .سةريةك كةلَةكة كردوة
ئصمة لة سةر ئةو باوةِرةين كة ثصكهصناين رصكخراوةكاين سةربةخؤي ذنان بؤ ) 8

. ةيي يةبةرةوثصش بردين خةبات بؤ ئازادي و بةرابةري ذنان ثصويسيت يةكي هةنوك
ئةم رصكخراوانة دةورو نةقشصكي طرينطيان لة بردنة سةري ئاسيت وشياري ذنان و 
سةرجةمي كؤمةلًَطا لة مةِر بص مايف ذنان و ثصويسيت خةبات لة دذي ئةو بص مافيانة 

 دياري كردين سنور لة طةلَ رذميي كؤماري ئيسالمي و رصكخراوةكاين .هةبوةو هةية
 بوون لة ثامشاوةكاين رذميي شا و رصكخراوةكاين ذناين سةر بة ئةو، سةربةخؤ

ذناين سةر بة ئةوان و دياري كردين سنور لة طةلَ ئيمثرياليزمي ئامريكا كة سةرؤك 
كؤمارةكةي بة ناو اليةنطري ئازاد كردين ذناين ئصرانة، لة ثصويستييةكاين رصكخراوة 

ظايةتني، بةلَكو تا ضونكة ئةوانةي كة ناومان بردن نةتةنيا دذي مرؤ. سةربةخؤكانة
  .ئةو جصطايةش كة بؤيان بكرص دذي ذنن

بة بِرواي ئصمة ئاوِردانةوة لة جصطاوشوصين ذناين نةتةوة ذصردةستةكاين ئصران ) 9
كورد، عةرةب، بةلوض، ئازةري، توركمةن و ذناين كؤضبةري ئةفغاين لة : لةوانة

يةكي زياتر  ضونكة ستةمي جنس.اليةن رصكخراوةكاين ذنانةوة، زؤر طرينطة
وشياري نةتةوايةيت كة لة ئاكامي . دةخرصتة سةر ذناين ئةو نةتةوة ذصر دةستانة

ستةمي نةتةوايةيت لةو نةتةوانة طةشة دةكات، كاريطةري جؤراوجؤري لة سةر ذنان 
لة اليةكةوة ئةوان بؤ طؤِرةثاين خةبايت سياسي ثالَ ثصوة دةنص و لة اليةكي . هةية

تةوايةيت ، كؤت وبةندةكاين ثياومةزين لة سةر ذنان تريشةوة بريوباوةِري نة
  .قاميتر دةكات



. ستةم لة سةر ذنان لة بةردةكاين بناغةي نيزامي ستةم و ضةوسصنةر لة ئصرانة) 10
هةر لة بةر ئةو هؤية سةرجةمي بزووتنةوة كؤمةآليةتييةكان بة قازاجنيانة كة بؤ 

وازي سةرجةم بزوتنةوة  ئصمة بانطة.ئازادي و بةرابةري ذنان خةبات بكةن
كؤمةآليةتية دصموكراتيك و حةقخوازانةكاين خةلَكي ئصران لة وانة بزووتنةوةي 
دانشجويي، كرصكاري، موعةليمان و هتد دةكةين كة داكؤكي لة شيعاري ئازادي و 

  .بةرابةري ذنان بكةن و لة خواست و داخوازيةكاين خؤيان دا بيطوجنصنن
ةرةتاييةكاين ذنان لة وانة هةلَوةشانةوةي حيجايب هةروةها لة داخوازي و مافة س

زؤرةملص ، هةلَوةشانةوةي حوكمي بةردةباران كردن و بة شصوةي طشيت مةجازايت 
تةآلق، خاوةندارصيت، مريات، ئيعدام، مايف بةرابةر لة ذياين هاوبةش دا، 

 سةرثةرشيت منداآلن، كار، خوصندن، سةفةر، مايف لة باربردين مندالَ، ئازادي
ئاموشؤي كورٍِان و كضان ثصكةوة لة شوصنة طشتييةكان و هتد بة بص هيض شةرت و 

  .مةرجصك، ثشتيواين بكةن
راثةِريين ذنان لة راسيت دا كاريطةري ثتةو لة سةر ثةيوةندييةكاين ) 11

ئصمة بانطةوازي بزوتنةوةي كرصكاري دةكةين كة بة . سةرمايةداري دادةنص
، بيكةنة مةسةلة و تةوةري  ينطي مةسةلةي ذنانثِروثاطةندة كردن لة مةِر طر

خةبايت كرصكاران بؤ مايف يةكسان لة . وشياري ضينايةيت كرصكاران و خةبايت ئةوان
 لة مةرجةكاين ثصكهصناين هاوثشيت بةرابةر كاري يةكسان دا بؤ ذن و ثياوي كرصكار،

اندا ي مارس لة كارخانةك8 بةِرصوةضوين مةراسيمي .لة نصو كرصكاران داية
بةشداري جةماوةري كرصكار و ئةو رص . سةركةوتنصكي طةورةية بؤ ضيين كرصكار

ثصوان و خةباتةي كة لة دةرةوةي شوصين كار و شوصين نيشتةجص بووندا  لة ثةيوةند 
ي مارس بةِرصوة دةضص، ثيشاندةري هةنطاونانصكي ثتةوة لة 8لة طةلَ رصزطرتن لة 

ن دةبص نيشاين بدةن كة لة خةبايت ذنان لة  كرصكارا.وشياري ضينايةيت ئةوان دا 
دذي ثياومةزين و بؤ دةستةبةركردين ئازادي و بةرابةري ثصشوازي و ثشتيواين 

 لة نصو كرصكاران دا دةبص .دةكةن و ئةوة بة بةشصك لة خةبايت خؤيان دةزانن
 ثصودانطي نوص بؤ ثةيوةندي نصوان ذن و ثياو كة لة سةر بنةماي بةرابةري و رصزطرتن

 كرصكارصكي سؤسياليست و تةنانةت دصموكراتيش ئةوة لة بري .دامةزرابص، ثصك بص
ناكات كة دةبص بؤ بةرةو ثصش بردن ، دنةدان و ضارةسةري هةر مةسةلةيةكي 

  .ثةيوةندي دار بة توصذ و ضينة ذصردةستةكان، ضاالك بص
 شةِر لة رذميي كؤماري ئيسالمي هةر لة رؤذي يةكةمي بة دةسةآلت طةيشتنيةوة) 12

 ئةطةر ئةم رذمية بصجطة لة كؤيلةكردين ذنان هيض جينايةتصكي .دذي ذناين راطةياند
بةآلم ذنان لة بةرامبةر ئةم زولَم و . هةر شياوي روخان بووتريشي نةخولَقاندباية، 

زؤرة دا بصدةنط نةبوون و تا ئةو جصطايةي كة بؤيان كرا خؤِراطري يان كرد و 
هصزصك كة .  و بون بة هصزصكي ناِرازي كؤمةآليةيت زؤر طرينطناِرةزايةتييان دةربِري



 لة .سةرةراي رصكخراو نةبوونيشي دؤست و دوذمن ناضارن بة رةمسييةيت بناسن
اليةكةوة كةسان و رةوتة ثصشكةوتنخواز و عةدالَةختوازةكان  بة هيواداريةوة ضاو 

كي تريشةوة لةم هصزة كؤمةآليةتيية خؤِراطر و نارازيية دةكةن و لة الية
دواكةوتوةكاين حكومةيت لصي دةترسن و بؤ ئةوةي سةرجنيشيان بةرةو الي خؤيان 
رابكصشن ناضارن ثِروثاطةندة بؤ ئةوة بكةن كة بؤ وةديهاتين مايف ذنان هةولًَ 

ئصمة لة سةرجةم اليةنةكاين شؤِرش و راثةِريين ذنان لة دذي هةل ومةرجي . دةدةن
ةست هصناين ئازادي و بةرابةري ثشتيواين دةكةين و ئصستا و خةبايت ئةوان بؤ بةد

 قولَتر بوونةوةشي هةولَ دةدةين و رايدةطةيةنني بؤ هةرضي زياتر ثةرةسةندن و
كة خةبات لة دذي هةر ضةشنة نابةرابةرييةك لة نصوان ذن وثياو دا و بة مةبةسيت 

  .ياليسيت يةبنةبِر كردين ئةو نابةرابةريية، لة بنةما سةرةكييةكاين خةبايت سوس
    

  
  
   


