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كتاتوري نيشان دةري وةزالَة هاتين بزوتنةوة كؤمةالَيتةكاين خةلَكي ئَيران لة دذي حكومةيت دي
ئةوان هةولَ دةدةن كة دةنطي حةق خوازانةي خؤيان بة طوَيي خةلَكي . خةلَكةكةي لة ضنط زولَم وزورة

لة ..." دانشجويان، فةرهةنطيان و ثةرةستاران و "ئةم جؤرة بزوتنةوةانةي . تةواوي جيهان بطةيةنن
ةالَتداراين رذميي ئيسالمي لة هةر جؤرة حةرةكةتَيكي دةس. اليةن رذميي ئيسالميةوة سةركوت دةكرَي

ةوة هيض دودلَيةك ن لة درَيذة ثَيي داين ئةم بزوتنةوانةدا دةبينان و ِروخاين خؤينخةلَك دةترسَي
حكومةيت . انية كة ذنان ي ئريان يةكةمني و زؤرترين قوربانياين بزوتنةوة كومةالَيةتيةكان بنةدلةو

 سالَ بة شَيوةي جؤراوجؤر نارةزايةتيةكاين ذنانيان كة بو بةدةست 26 دذي ذين ئيسالمي لةماوةي
هَيناين مافة سةرةتاييةكانيان بوة، سةركوت كردوة و لة بةشداري فةعاليان لة بزوتنةوة 

  .كومةالَيةتيةكان ثيشطريي كردوة
كان لة وة بة بريو بوضونة ئايينيةةلة كومةلطاي ئيسالم لَيدراوي ئريان كضان لة كايت مندالي

ضوارضيوةي بنةمالةدا و هةرةشة و طورةشة بنةمالةييةكان و كومةلَطا بةرةوِرو دةبن كة ئةم جؤرة 
بةرتةسكي و مةحدوديةتانة دياري دةسيت رذميي مةالكانة، ضونكة ئةوان دةياةوَي كة مرؤظةكان 

 دَينة نيو طورةثاين ئَيستا دةتوانني لةوة تيبطةين كة بؤضي كاتيك ذنان. ئةلقة لة طوَيي ئيسالم بن
ئةم بارهَينانة هةر لة كايت منداليةوة لة ميشكيان ِرو ضووة و جطة . يان جوريكي ترةينكومةلَطاوة روان

بةستراوةتةوة و بوةتة هؤي ئةوة كة لة هةلسورانة كومةاليةتيةكان لة زجنرييك كة دةست والقياين ثي 
  .ةلَطاوة شتَيكي ترينة كاتيك كة دَينة نَيو كوموةال خبرَين

كومةلَطايةك كة ئولطوي سياسي، كومةاليةيت و ئابوري ئةو لة ياساكاين ليكدانةوةكةي خومةيين لة 
لةم ياسا . ياسايةكي ئاوا، ياساي بنةرةيت رذميي ئيسالمي بنيات نراوة و بة سةر خةلكيش دا داسةثاوة

  .ةبنةرةتية دواكةوتوة توندةدا مافة سةرةتايي كاين ذن وة ذَير ثيي خراو
ئيسالم جاريك و بؤ هةميشة لة هةربابةتيك دا تةعيين تةكليفي " لة روانطةي بوينادطةرا ئيسالميةكان 

ذن وةكو ئينسانيك لة بةرابةر كومةلطادا مةترةح نيية "لة روانطةي موحافزةكارةكانيش و  " كردوة
كة ئةم " يختيار ساحب ئبةرَيكيبةلَكو تةا وةكو دايكيك و هاوسةريك مةترةح دةَيب نةطيانلة

 بو ثياوان بوار خؤش دةكات كة ئيجازةي هةركاريك لةوانة ليدان و كوشتين ذنان بة يةليكدانةوانة
بةداخةوة ئةم . خؤيان دةزاننرةواي ثياوان لة ِروي ياساكاين ئيسالميةوة ئةوة بة مايف . رةوا بزانن

رَي بةلَكو حوكمي ئاشكراي ئةوانيش دةر ياسا دواكةوتوة ثياوساالرانةية نةتةنيا ثَيش بةم بابةتانة ناط
  .دةكات

  : بؤ وَينة.ئةو روداوانةي كة لة نيو كومةلَطادا ِرو دةدةن تةواوي نيشان دةري ئةو جةناياتانةن 
وة يان هاوسةريك بة هؤي .  سالَ تةمةن كة طوماين كة كضةكةي بوو، كضةكةي دةكوذَي66باوكيكي 

  .ةكةي بة سيمي بةرقةكةوة وةسل دةكات و دةيكوذَيناموس وشةرفةي بنةمالةيي خؤيي هاوسةر
ئةو دةَيب لةطةلَ . بنةمالة دةَيب بؤ كضةكانيان َيب ئةوةي ثرسيار لة كضةكةش بكةن هاوسةر هةلَبذَيرن

بابةتةكاين . ئةو ثياوةي واثي يان باشة ئيزدواج بكات دةنا ئينكاري بكات، هةرةشةي كوشتين لَيدةكةن
. يي و كومةالَيةتيةكان لة ئَيران ِرو لة زياد بون دايةي سةركوتة بنةمالَةخؤسوتاندن ي ذنان بة هؤ



تةواوي ئةوانة سةرضاوة طرتوون لة ياسا دواكةوتوة ئيسالميةكان كة لة نيو ئةو، ياسايانةدا هيض 
نةتةنيا قانوين وةاليةيت فقيهة موجازاتيان ناكات . ئاسةواريك لة سةر بة خؤيي تاكة كةسي ذنان نيية

 موركي تةئيد لة سةر كارةكانيان دادةينَ و بوار ؤ ئةوان هةية كة بةم ياسايانةش ببةلَكو تةبسةرةيةكي
  .ئةم جؤرةية ضارةنوسي ذنان لة كومةلَطايةك كة ذَير دةسةالَيت ئايينة. بؤ تاوانةكاين تر خؤش دةكات

 كوماري ئيسالمي بؤ ذنان حجاب بوة كة ئةو سوكايةتية لة تةواوي جيهاندا ينيةكةم دةسكةوتةكا
  :نوينةري ئيسفةهان لة مةجلسي رذمي دا دةلَي. نطي داوةتةوةدة

ئو جؤرة لة جل و بةرط . حجايب بةوشَيوةية لة كؤي دين دايةن بؤ كوَي ضووة، َيب تاغريةيت ديين 
 ئريان جؤريك جل لة بةردةكةن كة ينكضان و ذنا.  لة كوَي دين دايةقذثوشني و رازاندنةوةي 

  .كةنرةقاسةكاين هايل وود شةرم دة
من نازامن ئةم نوينةرة لة كام دين قسةدكات، ديين ئينسان كوذةكان كة زةهرا كازميان بة قةتل 

 يان برايةك كة دةست درَيذي دةكاتة سةر ،يان باوكيك كة جطةر طوشةكةي خؤي دةخنكَييين، طةياند
ة حيجاب ئايا طرفتة ئابوري و كومةاليةتيةكاين خةلَكي رةنج ديتووي ئريان ب. خوشكةكةي خؤي

  . ضارةسةر دةَيب؟ ئةوة شتَيكي ئاشكراية كة هيض كات ضارةسةر ناَيب
دةَيب بةرنامة رَيذي ئابوري وكومةالَيةيت لة ئاستيكي جيهاين بؤ خةلَك دابني بكرَي تا بة هؤي فةقرو 

ض كةسيك وةالمدةرةوةية لة بةرانبةر . دةسكورتيةوة كضةكامنان نةكيشرَينة لةش فروشيةوة
اين خةلَكدا؟ بةدلنيايةوة مةقامايت ئيسالمي ناتوانن ئةو قةيرانانةي كة ئيستا لة طوِرَي داخوازيةك

  : يةكيك لة ئيمام جومعةكاين دةيلَ. ضارةسةربكةن
نةك جؤري جل و بةرطةكةي و رةنطةكةي، ئايا ، ئرياين مةتانةتةكةي سةرنج راكَيش بَيت دةَيب ذين 

 كة  تر ا مةتانةت تةنيا ذين موسلمان هةيةيت؟ ذناينمةتانةت هةر لة موسلمان بوون داية؟ ئاي
  بِروايةكيان بة ئيسالم نيية مةتانةتيشيان نيية؟ ئايا جل وبةرط كة سايةيت مروظ دةناسيَين؟ 

  يان ضارةشَيوي رةش سونبويل مةتانةيت ذن موسلمانة؟
يض شونيكيش زؤرن ئةو كةسانةي كة لة ضوارضَيوةي ئيسالم دا جةنايايت زؤريان كردوة و لة ه

 ثياوان بةرةو الي خؤي ةعةي قذي ذنئةش: ةكالي كة خراثترة لة مةالكانبةوتةي م. وة ناكرَيَيلباسيان 
  ئايا ئةم ئةشةعةيةي قذة تةنيا ذين موسلمان هةيةيت؟ . رادةكَيشي

  ئايا ئةم جةنابة نازاينَ كة تةواوي ذناين والتة ثيشكةوتوةكان َيب حيجابن؟ 
ئايا تا ئيستا زانيوتانة كة .  بة ثيشكةوتويي ذناين ئيمة طرتوةبةريةتةكانة كة حيجاب يةكيك لة باب

  بوضي ذناين ئيمة لةوةرزشي ذنان لة ئاسيت نيو نةتةوةيي دا بةشداري ناكةن؟ 
بة شداري ذناين ئيمة لة . هةر بة هؤي زجنريي حيجاب و ياساي دةست و ثيي طريي ئيسالمةوةية

. خةلَك شتيكي تري بة دواوة نييةالميةوة بيجطة لة طالتة ثَيي كردين سالوين وةرزشي بة ثوششي ئيس
ئةم بابةتانةية كة ذناين ئيمةي وةزالة هَيناوة و ئةم جؤرة نارةزايةتيانةي كة دةتوانني لة زةدو 

 ليضكةكانيان لة سةريان هةلطرت و ئاطريان تيي بةرداو ذنان كة82خوردةكاين مانطي ثوشثةري 
ضيمان لَيي دةكةن لة ثشت دمامكي ئايني خةلكتان فريو داوة و ثَيش تان بة هاواريان كرد كة 

لة حاليكدا كة لةم كاتة دانة دةسةالَيت ئَيوةمان دةوَي نة بة بريو بوضونة . ثيشكةوتويي كومةلَطا طرتوة
زادي سةدة ناوراستيةكةتان ثَيي بةندين و بؤ بوضونةكةتان هيض بةهايةك دانانني ثَيمان طةرين بابة ئا

  .ذيان بكةين لة طياين ئَيمة ضيتان دةوَي



 تا ئةم رذمية دذي ذنة ئيسالمية لة سةر كارة، ئازادي تاكة كةسي نةبؤ ذنان هةر بةو دالة كؤتايي
ثةس دةَيب تةواوي هةولَي خؤمان بؤ سةرةوخنون .  نابَيتجؤرة بؤ تةواوي خةلَكي تريش دةستةبةر

  .خبةينةطةركردين ئةم رذمية ئيسالمية دواكةوتوة 
تا بةلكو دواي ئةم رذمية دواكوتوة ئيسالمية دةسةالتَيكي تر لة ئريانيكي ئازاد و ئاوةدان ببَيتة 

   . بة هيواي رؤذيكي وا. سةركار كة رَيز لة مافة سةرةتاييةكاين شارومةندان بطرَي


