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ئستا . به ناوی دین له ئراندا کرا ه کری هتوو ماورانک ه ساڵ جه نای26له دوای 
   به  ناحه ته که و قه ه ئ ه تهگشتوون، ئازادیخوازانک به هه ر گه رایشکی فکری و ئیعتیقادی

  ستی له ربه  ئازادی و سه گشتن به، گادا  سیاسی کۆمهر کارو باری سه زاڵ بوونی دین به
 کاروباری وتدا هیچ شتکی  ی دین له وه نگدانه  و ڕه ناموومکینه  کانی جۆراوجۆردا شتکی  بوواره
ناتوان ، تی  کردوویهدا  ساه26و  ی ئه  ماوه  ڕژیمی کۆماری ئیسالمی له ی که وه  له بجگه

  . خۆبگرێ له
 ئازادی ک ساسکی وه  ئه مۆکه بینین ئه  ده که  ته یه قیقه و حه ت هنان به ناحه  پی قه به ر  هه
  ساسه و ئه ڕیان به  باوه  که وه که نی خه ی کۆمه ن زۆربه  الیه له، ت  سیاسه جیاوازی دین له، دین

ی و ی وره بۆ گه) ویستی میللی ( نویی  به وه وانه ن ئه  الیه کرێ و له  پشوازی ل ده هه یه
  . کرێ رده سه  داهاتوودا باسی له النی ئران له لھاتووی گه

کسانی   یه کان له دینهموو  ستی هه ربه  سه  که  گشتوونه ته ناحه و قه مرۆکه به النی ئران ئه گه
ست تر ب  بادهت خۆی پ   دینکی تایبه دی که  ناتوان بته ریه رابه و به  و ئه یه وه ئوانه
  . روانی ت له

ی ئازادی  مانکاتدا بناغه  هه  و له کانه ڕی ئینسانه  واقعدا ئازادی باوه کان له ئازادی دین و ئاینه
ن و زانست و  که  ده شه کان گه ره  و باوه ندیشه  ئه  که یه و ئازادیه نا ئه  په له.  ربینه فکری و ڕاده

  . کانی ژیاندا موو باره  هه گا له وتنی کۆمه ب بۆ پشکه ده ر و ڕگاخۆشکه وێ که رده یی ده وره گه
وتن و  گی پشکه  شاره پینایه، ورانی ڕوناکبیری  ده ربوون له پش تپه، رب غه دوونیای  ر له گه ئه
و  و ئازادیانه  ئاکامی ئه له،   کایه ته مۆیان هناوه وتووی ئه جیبی دوونیای پشکه دونی عه مه ته

  . ن  بگه م قۆناغه  توانیان به توو حوکمرانیدا بوو که  سیاسه ی دین لهدوربوون
کانی   ڕوداوه چاوخشاندن به، رب غه دنی  ممه وتنی دونیای موته ی پشکه ر بناغه سه  له وه لکۆلینه

ردی دین ساالری و   روکه  کردن له وه لکۆینه،  تاکوو ئستا وه ورانی باستانه  ده مژوی ئران له
  اوخشاندن بهچها  روه  و هه وه کهیکی د  الیه ک و ئازادی دین وئائین له  الیه  لهدین ستیزی

   که ته قیمه زموونکی مژوویی زۆر به ئه،  ئران تی دینی کۆماری ئیسالمی له ی حکومه کارنامه
ت و   سیاسه جیاوازی دین له_  ئازادی دین ئازادیخوازانی ئرانی واته) ویستی میللی ( ڕاستی به

النی ئران  کانی گه موو پکھاته  هه  ڕز له یی که  دمۆکراتیک و فرهتکی وله زراندنی ده دامه
،  بپارزرێ وه کانی ژیانه باره موو  هه موو هاووتیانی ئران له قوو حقوقی هه بگرێ و حه

  وه ک پکه موو الیه  ههکرن و ش نه ی خۆنوسی خۆیان ب به  مافی چاره کانی ئرانیش له وه ته نه
، یی تیدا بژین  ئاسوده ک به موو الیه  هه بۆ پک هنانی وتکی دمۆکراتیک و فدرای که

  . ربگرن کی ل وه که
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