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  !بوو دان سداره  بارانکردنی ژنان و سزای له رده به  به

 د حمه ھیوا ئه: کردنی ریپۆرتاژ  ئاماده

ھا  روه ھه ، وه کۆماری ئیسالمی ئیرانه ن رژمی الیه  دوو مناڵ، له ساڵ و دایکی 43ن  مه ته  نی ژنهد ئاشتیا محمه  کینه بارانکردنی سه رده بهبریاری 
باسی ناو میدیا  واڵ و رمترین ھه گه  کک له یه  مرۆ بۆته ئه ، ونه قزه  م تاوان و یاساو بریاره دژی ئه  ی جیھانی لهرفراوان و به وره تی گه زایه ناره

یاندنی تری  یان راگه و ده کانی گاردیان و تایمز و نیوزویک رۆژنامهو   زیره جهئای تی ئین و ک بی بی سی و سی ئین ئین و فۆکس و  کانی وه جیھانیه
  . کانی تری جیھان جۆره جۆربه  لۆکای و ناوخۆیی وته

  له.  ساه 17ن  مه ککان ته و یه یه ئستا دوو کوری ھه. ساچوو پیاوکی به  شوو بکات به  که  سایدا ناچارکراوه 14نی  مه ته  ئاشتیانی له  کینه سه
و پاشان   قامچی لدراوه 99دا  یه و ماوه و له  ورز زیندانی کراوه زیندانی ته  ی خزان له وه ره ده  ندی سکسی له یوه تی په تۆمه  به  وه 2005سای 

  .بارانکردن رده به  به  حکوم کراوه هم

  

دان،  سداره  باران و سزای له رده ی دژی به رپرسی کۆمیته دی، به حه ی مینا ئه ک ئاراسته هی نامه  وه ئیرانه  له  کینه کانی سه پش منداه وه له  فته ند ھه چه
باران  رده به  دایکی له  ن که بیت و بتوانن کارک بکه  وه فریای دایکانه  به  ن که که و داوای لده بارانکردن دایه رده ترسی به ر مه به  دایکیان له که ،ن که ده

  کینه مپینی پاراستن و رزگارکردنی گیانی سه که  وه مازی یه م نه ریه دی و مه حه ن مینا ئه الیه  له دا وازه م بانگه وای ئهد  به. ن ان رزگار بکهد سداره  و له
  به مۆدرنو ی ئازادیخواز کل و خه یت سایه که ھا ریکخراو  و ده بت و  سه هی د وره کی گه یه وه نگدانه دهمدا  کی که یه ماوه  نرت و له یه گه ئاشتیانی راده

ناو میدیا   بت له ی ده وره کی گه یه وه نگدانه خیرایی ره  ھا به روه ھه.  کینه مپینی رزگارکردنی گیانی سه که  بن به ست ده یوه دن و په  وازوه م بانگه نگ ئه ده
  .کاندا جیھانی و لۆکاییه

  

ری ووتانی  راسه سه  ئاشتیانی له  کینه دانی سه سداره  بارانکردن و له رده زار ئیمزا دژی بریاری به ھه 700  ر لهدا زیات فته ی س ھه ماوه  نھا له ته
و سان  سداره  بواری دژی سزای له  سوراو له تی و ھه سایه ریکخراو و که 58 دی و حه ری مینا ئهر پشنیا سه له دا مه دوای ئه  ، به وه کرته جیھاندا کۆده

لجیکا، پاکستان،  ، بهانسا، سوید، بۆسنی ره دا، فه نه ندا، ئیتالیا، که مریکا ، ھۆه ریتانیا، ئه بهکانی  ووته  کانی مرۆڤ له بارانکردن و مافه رده به
بارانکردن و  رده به  دژ به و  کینه رۆژی سه  به 24/7/2010ژی لمانیا، رۆ ئوسترالیا و ئه دانمارک، ، سویسره نایجیریا، ئایسلند، فریقای جنوبی، ئه
ندی  ناوه  له  کینه ی سه ی ونه وه رزکردنه به  دا به و رۆژه له  ن که که کان ده ئازادیخوازه  م ئینسانه رجه وازی سه کریت و بانگه دان دیاری ده سداره  له

  .رببرن ده  ریه ربه به  و یاساو بریاره تی دژ به زایه کانی خۆیاندا ناره شاره



سوراوانی بواری  ن ھه الیه  زن له ی مه وه تی و خۆپیشاندان و کۆبوونه زایه ری جیھاندا ناره رتاسه شاری سه 34  وت و له 14  دا له 24/7رۆژی   له 
ی  تا زۆربه  دا و ئوسترالیاوه هن مریکا و که ئه  له .ریکخرا به  وه لکی ئازادیخوازه باران و خه رده دان و به سداره  سزای له  ژنان و مافی مرۆڤ و دژ به

  . وروپا و جۆرجیا ووتانی ئه

  

ناو   له  ن، وه نده بیرمینگاھم و له  وانه له  رخرا که و خۆپیشاندان به  وه تی و کۆبوونه زایه چوار شاردا ناره  له  بوو که  و وتانه کک له ریتانیاش یه به
  .چوو روه تی به زایه ن خۆپیشاندان و ناره نده له رۆژئاوای  ی ریچمۆند له وستگه م رده به دانی ترافالگارسکویر  و لهی مه  دوو شوین له  نیشدا له نده له

تژمر ی چوار کا و بۆ ماوه  رۆوه ی دوانیوه2کاتژمر   تا له ره سه تی، باغترین شونیه ره و قه  نه نده ندی شاری له ناوه  یدانی ترافالگار سکویر که مه  له
  و دروشم و تراکت و الفیته کینه ی سه ھا ونه یه لسوراوان ده کانی مرۆڤ و ھه مافه  نگر له باران و الیه رده دان و به سداره  کانی دژی له کۆمیته ریکخراو و

  کینه دان، سه سداره  بارانکردن، نا بۆ له رده بۆ بهنا "کانی،  ی شیعاره وه وتنه  ستکرا به ده  ریگای بندگۆوه  له، پاشان  رزکردوه یان به نگای ونه و پشه
. که مپینه ری که که مازی قسه م نه ریه مه  وانه وباسیان کرد له س قسه ندین که دا چه وه دوای ئه  به ".. ریعه ت، نا بۆ یاسای شه ریه ربه بپاریزن، نا بۆ به
لک  رچاوی خه رنجی به جگای سه  شکرا که پشکه  وه که مپینه سوراوکی که ند ھه ن چه الیه  لهژنان  یبارانکردن رده تی به مزی چۆنییه پاشان نمایشکی ره

ھا ئیمزا  ده سه ، وه لکدا بوکرایه خهناو   له  نهکی دانی سه سداره و له بارانکردن رده ترسی به مه  ت به باره سه  که پینهم ی که یانامه ھا به ده ھا سه روه بوو، ھه
  .کانی وامبوونی کاره رده بستی به مه  کرد به  که مپینه که  کی مالیان به کرد و برکی زۆر کۆمه ئیمزایان ده  وه رۆشه په  به  لک به و خه  وه هکۆکرای

  

وایان  وخۆ ریپۆرتاژ و ھه راسته خشی ی په شوه  به  ک بی بی سی ئینگلیزی و فارسی که یاندنی وه کانی راگه ناه که  کی زۆر له یه مان کاتدا ژماره ھه  له
و 5رادیۆی بی بی سی ئینگلیزی و   زیره مریکی و جه ھا سی ئین ئینی ئه روه ، ھه کردوه ودهب  جیھانیه  تیه زایه ناره و و ئه  که ر خۆپیشاندانه سه له

ھرام سروش و فریپز  مازی و به م نه ریه ل مه گه وتنیان له چاوپکهندان  بوون و چه  وێ ئاماده یاندنی تر له یان راگه کانی گاردیان و تایمز و ده رۆژنامه
   .نجامدا ئه..پویا

دان و  سداره  باران و له رده و به ریعه ت و یاساکانی شه ریه ربه وتوو دژی به رکه و سه وره تی جیھانی گه زایه ک ناره ری جیھاند یه رتاسه سه له  یه م شوه به
  .چوو روه به  ندانه زۆر شکۆمه  کینه پاراستنی گیانی سه

بریاری ن  نده له  ی ئیران له یاندنکی باویزخانه پی راگه  بهرژمی ئیسالمی ئیران  دا یهجیھان  تی و فشاره زایه م ناره دوای ئه  به  شایانی باسه
  . اندوهست ی وه که دۆسیه ی بیست رۆژ و بۆ ماوه  وه ۆتهدشان وه ی ھه کینه بارانکردنی سه رده به
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http://www.youtube.com/watch?v=Ok1iTl3wOug&feature=player_embedded  

 http://www.youtube.com/watch?v=SvRrZRU4Gfk&feature=player_embedded 

 



  

com/watch?v=asz_HE46Y50&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.  

http://www.youtube.com/watch?v=z6MTNR3Df_M&feature=player_embedded  

http://www.youtube.com/watch?v=dLnqg8pGcpw&feature=player_embedded  

http://www.youtube.com/watch?v=Ec8yaxsSKFI&feature=player_embedded 

  

     

   


