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 يترتاريفيك     ضني وتويذة ضةوساوةكاين         ي  الوان وةكوو باق          يبارودؤخ      ،   سةرمايةداريدا        ي لة دونيا    
 راثؤريت     هةربةم ثيية لة        . دلَتةزينة      كؤمةلطة    ن وةكوو ئايةندة سازاين                ئةوا    نيةوذياين      وةهاي     
  كةمتر لة   يمليؤن الو لة رؤذيكدا داهاتيك                 455ي نزيكة  ةوةييدا      نيونةت   ي ريكخراو      ي 2005  ي ساالنة  

،  ئايدزن    ي وايروس    ي  مليؤن الويش طريؤدة          10مليؤن الو نةخويندةوارن و                 12، هةية   دؤالريان       2
 170 بؤ ي  بيكار  ئاسيت ي   ضوونة سةرةوة       يهةوالَ     ر  كا ي نيونةتةوةي       ي لةمةش واوةتر ريكخراو               

وة              ا د الو  ئة     . مليؤن  ر      بص شك  ما ئا و و  نة          ما قا ر رِ          ي ئة تا رةوة  ة      سة د نةو           ي ا روو ثيويست   
 كةمتر   وداهايت     ي  بيكار    .  سةرمايةداريدا        ي  الوانة لة كؤمةلَطا         ذياين   ي هةلوومةرج        ي رةنطدةرةوة        

 ثيداويستية     ي نرخ  ي  رادةبةدةر          لة ي وضوونة سةرةوة           طراين   ي لة دونيا      . دؤالر لة رؤذدا              2لة  
 ينة كارهاييك      خؤيان روو بكة       ي  مانةوة    الوان ناضار دةكات تا بة مةبةسيت                ،  ذيان   سةرة تاييةكاين      

بةدرةوشت           خوازراو         نة  حاكميةيت                             . و  ذير  لة  بارودؤخيكداو  وةها  ا             لة  ند را دا ية   . سةرما
كةويتة    دة     و ي ئاساي  روشيت  سيكص دةبيتة دياردةي           يةيت   كؤمةالَ   ي زاران دةرد            هة سةرهةلَداين      

 قازانج      ماهيةيت   يداران بة ثي       سةرماية     . يخالق  ئة  و  يت ةالَي   كؤمة  ريتة باوةكاين        لةطةلَ نة    دذايةيت     
  خؤيان دةبةن و زةيين           ي  دلَخواز     كؤمةلَطة بةرةو شويين        ي  زيندوو    ي ثةرستانةيان خةريكن بريورا            

مةسائلهاييك         ئة  بة  و                      ي وان  كةلَك  و  خؤياندا  لة  فةرهةنط  مادة سرِ           وةك  لة  كةرةكان      ةرطرتن 
دةكةن          الييكةوة               . خةريك  لة  كة  طرنطترين سةرضاوةكاين                   مادةييك  لة  يةكيك  داهايت    بوةتة    

ميليارد دؤالر لة           1600لة سالَيكدا    ،   راطةيةندراو        ي  ئامار   يبة شيوةييك كة بة ثي      .    جيهان  ي ئابوور    
هؤكارة      الوان لة تيطةيشتين        ي ا ريورِ  لة الييكي ترةوة ب           .  دةكات     ئةم بة شة دابيين       ي مالَ  داهايت    

ص ب ،  ر دةخةنةوة        لة كؤمةلَطةدا دوو            ئالَؤزوو نالةبار          ي  هةلوومةرج       سةر هةلَداين     كاين  بنةرةتية    
م قاعيدة     ئيسالميدا لة    ي  كؤمار   لة ذير حاكميةيت         هةية  ي مليؤن الو      45ئيران كة     ي  طومان كؤمةلَطة      

 طيان وبوونيان لة بةردةم هةرةشةو                 ي ئةوروثاي      ي  زياتر لة كؤمةلَطة       يةدةر نيةو تائاستيك       ب طشتية  
 .داهاتوون لة ذياندا            ئاسؤو يب    بص  دا ي ئيسالم  ي  كؤمار     ذير دةسةالَيت       ئيراين    لة الوان      . مةترسيداية    

تةنيا لةسةرالوان بةلَكوو لة سةر                 ترسناكن كة نة    و و ئةوةندة قوولَ         ي ذار   و هة     كؤسث نةكاين   الية  
ئيران كاريطةر         ي هةموو كؤمةلَطة         نالةبار      دةيان رةوشيت         ثةرةسةندين        بوون و       .  داناوة      ي    ي 

هؤكار         ي ئيسالم  ي  كؤمار    ي ئيراندا كة رذمي          ي لة كؤمةلَطة      كؤمةالَيةيت       ئةم  يرةك     سةي  وةكوو   
بةالَية         وةكوو سةرمايةكاين                       ، هةموو  نة  داهاتوو       لة الوان  بةلَكوو         يي   كؤمةلَطة  قازانج            وةك 



توانا            كة  كردين        ي هينةرانيك  كةلَةكة  دةروانيت                   ي ة سةرماي      هةية  بالَويان  بةر   ئةم سياسةتة    .  
  . ئيرانداي بةسةر كؤمةلَطةي ئيسالمي كؤماري زالَسياسةيتضارةكة سةدةييكة بوةتة زياترلة

  
  

  كةرةكانووش بوون بة مادة سِرت
   ثي ر    ي بة ما دةولَةت         ي ئا يةك                       12  هةر  ا  ند ا ئير لة  كةس   تووشي          مليؤن  دة     بة شيوةييك   ما

 ئةو ريذةية       ي  30 هةتاويدا لة سةدا           ي 1383 سالَي   مانطي سةرةتاي       8وةي   سركةرةكانن ولة ما          
ي  هةروةها بة ثي        . دةبتةوة        بالَو    كةر لة نيو الواندا           سِري تةن مادة        6لة رؤذيكدا        ،   كردوة    ي زياد   

  كةر طياين    سِري مادة    تووش بوو بة      يكةس     22   رؤذدا     ك  رذمي لة ية     يةكيك لة بةر ثرساين        وتةكاين    
كةر لةئيراندا        سِري تووش بوون بة مادة           تةمةين   . كةس    7832  دا دةبنة     واتا لة سالَ     ، لةدةست ئةدات       

 ثيك هاتوون لةكضان كة ناضارن بؤ بة دةست                      كةسيان  30و لة سةدا        سالَة     20تا   16يوان   لة ن  
 ئينسان  يضاخ اق  ةكاين   الين تؤرِ      و لة   نةخوازراو         ي ئةم مادةية روو بكةنة لةش فرؤش                     هيناين  

ك               ة ر كة ة سر د ما ة          و د ئيستفا ة سو و نة يلَ                ي ا ن  يا ر وجؤ ا ر جؤ كر       ة د   رة           ب   . ي ما ئا ن  ما طو ص 
لةطةلَ رؤذ زياتر  تةشةنة                رؤذ     ئةم بةالَية      . ناطرن     كان لة خؤ     يةندراوةكان هةموو راستية                راطة   

 يسةرؤك   "  مستةفا ئةقليم    ي ئةو جيطاية كة بة وتة          تا   .  جؤراوجؤر لةخؤ دةطريتاليةين دةسينيت و
 بكةينةوة  زياتر        طريؤدة ينيةكان كؤ        ي  ئيران ئةطةر ريذة         " ةالَيةيت    كؤم  ي فرياطوزار       ئةجنومةين    

لةم نيوةدا بة          . مليؤن كةسيان مندالَن         8كةرن  كةزياتر لة          سِري  مادة   ي س طريؤدة      مليؤن كة   16لة  
 هةزار كةسيان ثيك هاتوون           600 هةزار كةس طريؤدةن و             200تاران يةك مليؤن و         ي  تةا لة شار    

   لةدةبص دة مالَ ويران كةرةي ئةم مالة رادة بة دةر ةمانةش ثةرة سةندين ئي سةرة را.لةكضان
 ئةم  كارة      زامةكاين     يهةست بة قوولَ       تا  ببينني  كراودا       زولَم يلَ    ي ماوةر    جة   ذياين   ي  تر كاين  بةشة 

لة سةدا     ،  تةالَق    ئاسيت ي 50 لة سةدا    ي ضوونة سةرةوة       . ني ساتة بةر دةواموو كة مةرشكينة بكة               
 ئايدز كة لة اليةن قامي            يتووش بوون بة وايروس             ي  70لة سةدا      ي،   ئازار     دالَ   هاوسةرو من      ي 65

مة بة  صنطةتيظانة كة ئ     منوونةهاييكن لةو كاريطةرية                 .  ئيرانةوة راطةيةندراوة                بيهزيسيت    يمقام  
  . كومةلَطةدا دةيبيننيي هةذاريذص تويريزو ص لة ن طشيتيوةصش

  

   ئيزدواجاق وضوونة سةرةوةي تةمةينزياد بووين تةلَ
رصذةكاندا راوةستاون بؤ ئةوةي كؤتايي بة ذياين                             و د  رؤذانة هةزاران كةس لة ريزة دوورو                            

  .ي هةتاوييدا1383ي بة ثصي ئامارة راطةيندراوةكان لة سالَ. هاوسةريةيت خؤيان بصنن
ةية  ي ئةم ئامارة سةملصنةري ئةم راست              ،  هةزار مةورد         38 لة يةك مانطدا طةيشتوةتة            رصذةي تةالق      

لسووكةوت      جودايي و تةالق، لة هةذاري و نةتوانيةنة لة هةَ                         ةكاين   ي هؤكار    95زياتر لة سةدا       كة  



 بصكاري   لة سةرةوة بووين نرخةكان و لةوانة شوصين نيشتةجص بوون و                        .   لةطةل طرفتةكاين ذياندا           
 بص هيوا لة      ذن و ثياوي جودا بوو لة يةكتر،                 و ت ئةبص  د دريذخايةنيش بة سةر ئةم ثرؤسانة دا زيا                  

 دةرونيدا        ئاوي   ي رابووردوو ثص دةنصنة نصو دونياييكةوة كة لةهةل ومةرجي قةيران                                     ذياين تالَ     
 هةركامةيان لة         و دات   يان ئة   بووين هةزاران روةشيت نالةباري كؤمةاليةيت لة كؤمةلَطةدا طةمارؤ                                  

ر  وةها هةلوومةرجصكي نالةبا              لة ثالَ   .   سي هةرضي  خراثتر كردين ذيانياندا دةوور دةبينن                        الَ مة 
            .داية كة الواين بص داهاتووة

دوور       لةئةزدواج و ثصك هيناين ذياين هاوسةريةيت خؤ                          و بص شويين نشيتةجص بوون،           بص كار   
دامةزراوة رنطاورةنطةكاين كؤماري ئيسالمي بةردةوام                               ا نية كة كار بةدةستاين          لة خؤرِ   .   دةطرن    

الةباري    مةين ئيزدواج لة بارودوخي ن                هؤكاري بنةرةيت زياد بووين تةالق و ضوونة سةرةوةي تة                           
ستا زياتر لة      و لة سةر ئةوة جةخت دةكةنةوة كة ئي                 دةبينن    ضوودا    ئابووري جةماوةري ستةم يلَ             

  . ميليون الوي ئرياين هيض عةالقةيصك بة ئيزدواج كردن نيشان نادةن9
  

  كاريصب
هةر                                                        لة  كؤمةاليةيت  لةباري  نا ئلي  مةسا كردنةوةي  كةم  رة سةرةكيةكاين  هؤكا لة  يةكيك 

 كؤسث و لة      دةبيتة هؤي       ئاسايشي ثيشةيي لة خؤيدا          نةبووين        و ي كار بي   . كؤمةلطةيصكدا كارة          
  !ناوضووين كةسيةيت و بنةمالةكان

  ية ثوريت سةرؤكي رصكخراو          كارن و بة ثصي را        ي هصزي فةعايل كؤمةلَكة يب          3 لة  2لة واليت ئرياندا         
  . زيادي كردوة15دا لة سةدا ران ئاسيت نرخي بصكاري الوان لة سالَص الواين ئينةتةوةي

 كار، داخراين        ي  هةزار كةس لة خويندكاراين ئامادة                   400ي نزيك بة     تةواو كردين خويندين باالَ             
بصكار    ي مةكينة    ة كة  هةزاران كارخانة و دامةزراوةي دةولةيت، لة سةر ئةم خالَة جةخت دةكةنةو                                        

ص نةكراو بةرو وثصش            ث كي باوةر      بةخريايي    ي ذيان    سازي لة ئرياندا وةكوو باقي طرفتةكاين تر                      
لة ضوارضصوةي                 سةرمايةداراين             . دةروات         ئرياندا  لة  بة                  وابةستة  بةرذةوةندي ضينايةتياندا   

و تايبةيت سازي      نوي سازي       ،  لة سيستةمي بةريوةبةريةيت          ي جياوازةوة و لةوانة ئالَ طؤرِ                  و بيانو  
ي كؤمةلطةيصكي بص        دةكةن و ئةوان رةوانة                 كارخانة بةخصلي ئةرتةشي بصكاراين كؤمةلطة زياد                        

زياتر لة مانة دةبص لة           .   ايي مالَ وصران كةرةوة           نة داوي هةزاران بةلَو دةكةن كة دةكةدرطا و ثصكةر
ويندين خؤيان لة        ي ئةو كةسانةي كة بة ثصي شياويةيت و بروانامةي خ                        46سةر ئاماري لة سةدا          

 لة سةدي ئةو كةسانةي كة          67ك كة لة كارةكانيان رازي نني و                لة سةدي كةساني     40سةركار نني و      
 تا  ين  ئاماذة بكة     ، جةخت دةكةن كة ئةطةر ثيشةي تريان دةس كةوصت كارةكانيان بة جص دصلني                                  

  .رو بص كاري كؤمةلطة باشتر بناسنيهةلوومةرجي كا
  



  لَما  راكردن لةلةش فروشي و
 كضي  54  دا  رؤذ   كي جنسي وةر دةطريصت و لة            ،لة لةشيان كةلَ       هةزاران ذن و كضي الولة ئرياندا                     

 سال، لةاليةن تؤرةكاين قاضاغي كؤماري ئيسالميةوة بة تةا رةوانةي ثاكستان                                   25 تا  16تةمةن    
ئريان،                            8بووين     .   دةكرصن     لة  ريدا  هةذا هصلي  ذصر  لة  ذن  ميليون  و        4  ذن    600هةزار  وكضي     
منونةهايصكي     .    هةزار لةش فرؤش لة تاراندا                  8وشةقةمةكاندا دةخةون و               ني قامي كة لة    سةرشة 

كؤمةلطةيصك كة كار بةدةستاين           .   بضووك لة باروودوخي ذنان لة كؤمةلطةي ئرياندا نيشان ئةدةن                             
ومةقامي ذن بة تةا          "   ئةرزش    " بةردةوام لة شةيثوورةكاين  ثروثاطةندةيانةوة رايدةطةيةنني كة                                  

  !مي كؤماري ئيسالميدا بة ماناي راسيت بة رةمسيةت دةناسرصتلة نيزا
 كة ئةمرؤكة قاضاغي ذنان و كضان بؤ والتاين تر بوةتة يةكصك لة ثر                                 يب هؤكار نية        و   ا رِ لة خؤ  

دةستاين                                       بة  كار  و  ئيسالمي  كؤماري  رذميي  تيجارةيت  ترين  وبةوبؤنةوة          قازانج  بة    ساالَ   نة 
 كة بة ثصي    نيان ت فرؤشتين كضان و هةالَ        .   نةييان زياد دةبصت           متةن بة سةرمايةي ئةفسا          ها ميليارد   

طةيشتووتة                          بوردوو  را لَي  كةس         300ئاماري سا هةزار  بة              ،   نزيك  نصوةدا  لةم  دةرسةي    86    
ما            ئةوكةسانةي       لة  جار  يةكةم  بؤ  كة  هةلَ  لَ   درصذي                          و   دصن  دةس  قاضاغةوة  تؤرةكاين  اليةن  لة 

 لة  ة ذنان وكضان       وئازاري       ترسناك و ثرداخ        ئاشكرا كردين هةل ومةرجي            ، تة سةر ي  دةكر   ان جنسي 
  . هةية بة ئةرزشةكاين ذني باوةِرالي خؤيةوة بة كةداكةصنيزام

  

  كؤض كردن
  

صكي زؤر بةر يا لة ئرياين ذير حاكميةيت كؤماري ئيسالمي اليةهةالَتن وودياردةي دةرضوون
ي و ئابوري و اجوري سياسادةصيك كة ميليوا ئرياين بة هؤكاري جورتاِر.  خؤي طرتوة لةويبالَ

سيماي  .تالَ هيشتووة و روويان كردوةتة دةرةوةي وي خؤيانيان بة جي وحالَكؤمةاليةيت مالَ
زاملانةية كة هةزاران  كي ئريان و بة تايبةت الوان بةر تةسك وكؤمةلطةي ئريان ئةوندة بؤ خةلَ

ئيران بةجي بيلَن  والَيت هصنةر مةترسيي مةرط  دةيان كردين قةبوولَبةالو وادار ئةكات كة 
ران خوازياري صي الواين ئ75ئامارةكان حيكايةت لةوة دةكةن كة لة سةدا  .ورووبكةنةوالَتاين تر

  . بة جص هيشتين ئصرانن كة لةم ثيوةندةدا ئاماري كضان لة كؤران زؤرترة
 ةكايني سةرةتاية ثصداويستي لة سةرةوة بووين خةرجي خوصندن، طران بووين ونةبووين كار

 كردوةور حاكميةيت كؤماري ئيسالميدا بص هيوا  ذي لة كؤمةلطةي ئصراينالواينذيان و بارهينان، 
وة، ثيداضوونةوة بة ؤزنة ضارةصيك بدريطا دةبات تاكوو بؤ ذيانصكي باشترانبةرةو شوصنيكي

وان لة  كة ذياين الةي سةرةوة نيشاندةري ئةوةيسةر ئامارو ئةرقام وراستيةكاين هةلبذيردراو
 ندطؤكان و بالوكراوةكايني كة لة اليةن بلَةذير حاكميةيت كؤماري ئيسالميدا زؤر نالةبارترة لةو



 ئةوةندة بةر تةسك و تاسينةرة كة ستايي ئصرانفةزايي ئي. رذميي ئريانةوة ئاماذةي ثصدةكرص
  .جار الوان توش دذ كردةوة و سةركةشي نطةتيظانة دةكاتزؤر 

هيض جؤرة كوو نيزامي سةرمايةداري وا بةستةي ئرياندا، الوان خاوةين كي وةلة نيزامطةلي
ي كؤماري ئيسالميةوة ةلَدمافيك نني و بة شيوةهاي جوراجوور لة اليةن كار بةدةستاين كةن

راين توشي  و كؤمةاليةيت الواين ئينةبووين ئازادي تاك. كايةيت دةبنو سووتوشي دةستدريذي 
ي سةرةكي نالةباريةكاين سالميش وةكوو هؤكار و سةرضاوةكؤماري ئي. شي كردوةسةركي

رصطاييكي مومكينةوة الوان خباتة ذصر كونترؤيل تةواوةيت هةولَ ئةدات لة هةر . كؤمةلطة
 لة بوارة جؤراوجورةكاندا ردوو طةورانةدابةر ئةو هةموو كؤسثة وام الوان لة بةراخؤيةوة، بةلَ

       خستين سياسةتة كؤنةثةرةستانةكاين رذمي رصي جيبةرةكاين دةكةن و بةردةوام لة سةر بةر
ن كؤماري ة زةخت وزؤر لة سةر الوان لة الية سال26َماوةي  .كؤسثيان دروست كردوة
كةضي  بووة ملة الوان ئةوةندةي كة لة توانايانا سال26َلة بةرابةردا،. ئيسالميةوة درصذةي هةية

نارةزايةتيةكاين الوان لة بوارة ةندين ثةرة س. سياسةتةكاين كؤماري ئيسالمي نةبوون
دا بة باشي دةري دةخات كة توصذي الوي انست خوازي و كؤمةاليةيت و سياسيجؤراوجورةكاين ز

ئةمرؤ، بةرذةوةندي و خواستةكاين خؤيان لة راستاي وةها حاكميةت و سياسةتصكدا نابينن و 
ستا ئةزمووين تا ئيخؤيانن و بةرذةوةندي لة دةس ضووي خوازياري بةرةمسيةت ناسيين ماظ 

الوان بة هيض ماظيكي بنةرةتيان . داذصر حاكميةيت وةها نيزامهاصيكي طةندةلَ  لةدةري خةستوة كة
ا لة هةلو مةرجيدةست كةردةكاين سةرمايةداري رزطاريان كدا لة ئازار و بةالَناطةن و تة 

ران لة ايةداراين وابستةي ئيميي كؤماري ئيسالمي وةكوو ثارصزةرو مدافعي سةرمدةبصت كة رذ
دةسةالتصك لة جصطاي ئةو بصتة سةركار كة ثارصذةري بةرذوةوندي الوان . ات بصتة خوارةوةدةسةلَ

 الوان دةتوانن لة كةش و كة تةا لة وةها نيزاميكداية .و كرصكاران وزةمحةتكصشان بصت
نةراين سث وةكوو بونياد وزؤر و كةندوكؤسووكايةيت و  زؤملكي بةدوور لة تةوهني ويهةواي

  .نبطصِر  تيداكؤمةلطةي باشتر دةوري
  

  
 


