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 تحرکات نظامیاخيرا جمهوری اسالمی به بهانه 

حزب دمکرات کردستان ايران در منطقه، به 
بهانه دنبال کردن آنها در کردستان عراق و حفظ 
امنيت مرزها، عالوه بر گسترش دستگيری ها 
در شهرهای کردستان، با لشکرکشی و استقرار 
نيرو در مناطق مرزی کردستان ايران، 
ميليتاريزه کردن هر چه بيشتر اين مناطق، 
مناطق مرزی و چندين روستا در کردستان 
عراق را نيز توپ باران کرده و خسارات زيادی 

اين لشکر کشی . به مردم محروم منطقه زده است
نيروهای رژيم و ميليتاريزه کردن کردستان 
عمال زندگی و معيشت بخش اعظم مردمی که 
در مناظق مرزی به شغل کوله بری اجناس 

حمالت .  مشغولند را غير ممکن کرده است
نظامی و توحش نيروهای رژيم تاکنون قربانيان 
زيادی از مردم کردستان عراق و ايران گرفته 

 . است
 

در ادامه مذاکرات قبلی فرماندهان سپاه پاسداران 
و نمايندگان جمهوری اسالمی با اتحاديه ميهنی، 
بارزانی و دولت اقليم در ايران و پس از بمباران 
مناطق مرزی مجددا هيئتی از جانب اتحاديه 
ميهنی، به رياست برهم صالح از مسئولين اصلی 
اتحاديه مينهی، و هيئتی از جانب دولت اقليم، به 
رياست کريم سنجاری از جريان بارزانی، در 

شورای عالی امنيت "تهران با علی شمخانی دبير 
در اين ديدارها نمايندگان .  ديدار کرده اند"  ملی

جريان بارزانی و طالبانی و دولت اقليم به 
جمهوری اسالمی تعهد داده اند که مانع حضور 
اپوزيسيون جمهوری اسالمی در خاک ايران 

همزمان هم اتحاديه ميهنی و هم جريان .  شوند
بارزانی احزاب اپوزيسيون جمهوری اسالمی در 
کردستان عراق را رسما مالقات کرده و 

 ممنوعيت هر نوع مبارزه مسلحانه و استفاده از 
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 در ١٩٨٧ترکيه از سال 
تب و تاب الحاق به اتحاديه 
اروپا بسر می برد و دولت 
ترکيه انتظار داشت اين تب 
و تاب با بستن سدی در 
مقابل سيل فراريان جنگ به 

اما .  اروپا به پايان برسد
تحوالت خاورميانه، 
کمرنگ شدن نقش امريکا 
در اين تحوالت، دست باال 
پيدا کردن قطب روسيه و 
متحدينش در منطقه، امکان 
ديگری را در مقابل دولت 
. اردوغان قرار داد

بخصوص بعد از دلسرد 
شدن اردوغان از ادامه 

" بشريت متمدن"ايفای نقش 

و ورود به اروپا، 
ترانسفورمرهای دولت 
اسالمی ترکيه ديگر آب را 
از سرگذشته می بينيد و با 
شتاب به دامان واقعيت 

. تاريخی خود برميگردند
تصويب قوانين جديد در 
ترکيه در کنار نزديکی 

 -ترکيه به محور روسيه
سوريه بخشی از اين   -ايران

 .بازگشت است
 

چندی پيش، پس از کودتا، 
ارودغان اعالم کرد که اگر 
مردم اش خواستار اعدام 
باشند مجازات اعدام به 
احکام دولتی و قضايی 

. کشور برخواهد گشت
اردوغان با پرچم تکه پاره 
شده و دروغين دمکراسی 
غربی اعالم کرد زمانيکه 
اعدام خواست مردم است 

احترام "دولت به آن 
ميگذارد حتی اگر اين به 
معنی منتفی شدن عضويت 
ترکيه در اروپای واحد 

اخيرا هم ممنوعيت .  است
برقراری رابطه جنسی با 

 سال از ١۵افراد زير 
طرف دولت ترکيه لغو شد 
و اعالم شد بزودی قانون 
آزادی تجاوز جنسی به 
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به گزارش ايلنا علی باقرزاده 
معاون وزير آموزش و 
پرورش اعالم کرده دولت 

مدارس "تصميم به تاسيس 
در برخی مناطق "   ابتدايیويژه

برای دخترانی که زودهنگام 
. ازداوج می کنند، دارد

باقرزاده می گويد ازدواج 
آموزان در  زودهنگام دانش

هايی که به نوعی  استان
های مذهبی و قومی با  تفاوت

هم دارند؛ مانند سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان و 
. آذربايجان غربی شايع است

هايی  از سوی ديگر در استان

که ساختار عشايری و قومی 
اند، فراوانی  خود را حفظ کرده

ها بيشتر از بقيه  اين ازدواج
 .نقاط کشور است

 
از سوی ديگر رئيس سازمان 

: نهضت سوادآموزی گفته است
تواند؛  معتقديم ازدواج نمی"

مانعی برای تحصيل باشد؛ 
منتها شرايطی بايد لحاظ شود، 

ها  چرا که خانواده
هايی در اين باره  حساسيت

در همين راستا در .  دارند
های متوسطه در  دوره
هايی که آمار باالتری در  استان

اين زمينه دارند، مدارس و يا 
ای  های خاص و ويژه کالس

آموزان  برای اين دسته از دانش
 ."در نظر گرفته شده است

 
معاون وزير مفتخر است و  
حتما بادی به غب غب هم 
انداخته که چقدر مسئوليت پذير 
است که حتی به فکر کودکان 

!  ابتدايی متأهل هم هست
انتظار دارند اين پزهای سوپر 
لوکس شان را در دفاع از 
 قربانيان قوانين سياه اسالمی را 
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خاک کردستان عراق عليه 
جمهوری اسالمی را به انها اعالم 

 .کرده اند
 

مستقل از معامله و بند و بستهای 
تاريخی و هميشگی اقليم کردستان 
عراق و احزاب بارزانی، طالبانی و 
گوران و اسالميها با جمهوری 
اسالمی، قلدری و شاخ و شانه 
کشيدن جمهوری اسالمی در اين 

گوش به .  دوره هشدار دهنده است
فرمان بودن احزاب ناسيوناليست 
کرد به دولتهای منطقه و مشخصا 
ترکيه و جمهوری اسالمی، طبيعتا 

با اتکا به .  يک پای اين ماجرا است
اين همکاری احزاب ناسيوناليست 
در کردستان عراق و دولت اقليم 
است که جمهوری اسالمی جرات 
ميکند قلدرمنشانه دست به تهديد 
نيروهای اپوزيسيون مستقر در 
خاک کردستان عراق زده و رسما 
اعالم کند که اين نيروها هر جا 

همزمان .  باشند در امان نخواهند بود
بيشرمانه اعالم کنند از بمباران 
روستاهای مناطق مرزی، از به 
خاک و خون کشيدن زندگی مردم 

 .بيگناه منطقه ابايی ندارند
 

) خط رسمی(حزب حکمتيست 
توحش جمهوری اسالمی، حمله به 
مردم محروم کردستان عراق و 

توپ و خمپاره باران آنها، لشکر 
کشی به مناطق مرزی ايران و 
ميلياريزه کردن اين مناطق و 
همزمان تهديد نيروهای اپوزيسيون 
در کردستان عراق را محکوم کرده 
و يکبار ديگر مخاطرات بند و بست 
و معامله هر روزه احزاب 
ناسيوناليست کرد در اقليم کردستان 
با دولتهای مرتجع منطقه از اسرائيل 
و عربستان و قطر تا ترکيه و 
ايران، تاثيرات اين  بند وبستها بر 
فضای کردستان ايران و زندگی 
مردم، بر موقعيت اپوزيسيون 
جمهوری اسالمی در کردستان 
عراق، نگرانی خود از سرنوشت 
اپوزيسيون جمهوری اسالمی و 
خطر معامله و بند و بست احزاب 

ناسيوناليست کرد و جريانات 
اسالمی که همگی در دولت اقليم 
کردستان جمع شده اند با جمهوری 

 . اسالمی را گوشزد ميکند
 

دولت اقليم و احزاب ناسيوناليست 
کرد در عراق در کنار جمهوری 
اسالمی مسئول هر توطئه و جنايتی 
عليه مردم بيگناه  و عليه نيروهای 
اپوزيسيون ايرانی در خاک عراق 

 . است
 

 -حزب کمونيست کارگری
 )خط رسمی(حکمتيست 
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در صورت رضايت "کودکان 
را تصويب و از چند ماه "  خودشان 

 . ديگر به اجرا در خواهند آورد
 

مجازات اعدام و تجاوز جنسی به 
کودکان و هزاران قانون عصر 
حجری ديگر جزء الينفک اسالم و 
شريعت بوده و اکنون دولت اسالمی 
ترکيه قرار است برای رسيدن به 
مقصد اصلی آنرا به قانون تبديل 

 .  کند
 

اعدامها قرار است مانند دوره 
 ايران توسط ۵٧سرکوب انقالب 

ضد انقالب و به نام دقاع از انقالب 
 هر صدای ۶٠در سالهای 

اعتراضی را بعنوان ضديت با 
، اسالم، "حکومت منتخب مردم"

در خون خفه کند و لغو .... خيانت و 
ممنوعيت رابطه جنسی با کودکان 

 سال قرار است اعالم کند ١۵زير 
در ترکيه حکومت کثيف اسالمی 
برقرار است و منتظر تعرضات 
بعدی به حقوق مدنی و اجتماعی 

 . باشيد
 

برقرای رابطه "اعالم کرده اند 
جنسی با کودکان با انتخاب آزادانه 

اين قانون در .  آزاد خواهد شد"  خود
کودکان "  حق انتخاب"مورد تحقق 

نيست، برعکس قانونی کردن و 
رسميت دادن به تجاوز جنسی به 

کدام انتخاب آزاد از .  کودکان است
جانب کودک؟ کدام کودکی 

ميکند که مورد تجاوز "  انتخاب"
جنسی قرار گيرد؟  کودکی که زير 
انواع سنتهای عقب مانده و 
ارتجاعی و اسالمی خفه شده، 
کودکی که در هراس از طرد شدن 
در خانواده و جامعه به هر 

آری ميگويد؟ کودکی که "  انتخابی"
نه امکان و نه جرات مقابله با 
دستورات پدر و مادر و قوانين و 
سنتهای ارتجاعی و ضد بشری 
مذهبی را دارد؟ کدام کودکی با 
انتخاب خود قبول کرده که او را 
سالخی جنسی کنند؟ اين کدام 

است که من دختر "  انتخاب آزادی"
را به عنوان کنيز و آشپز و يا 

ترن کارهای  مسئول حقيرانه 
اجتماعی به جامعه معرفی ميکند؟ يا 
نقش واالی من را در رفع و رجوع 
نياز پدوفيلها با اسم شوهر يا هر 
چيزی به جامعه معرفی کند؟ اين 
کدام انتخاب آزادانه ای است که من 
دختر را از همه امکانات و 
تفريحات و نيازها منع ميکند؟ دختر 
بچه هايی که قرار است از اين به 

مورد "  با رضايت خودشان"پس 
تجاوز قرار گيرند قربانيان قوانين و 

اين را .  احکام و سنتهای اسالمی اند
خود کوک نام "  انتخاب آزادانه"

نهادن طنز تلخی است در مورد 

آينده و تاريخ سياه و وحشتناک 
زندگی کودکان تحت حکومت 

 .اسالمی ترکيه
 

مردم در "  انتخاب"پشت لفاظی 
" انتخاب"بازگشت حکم اعدام و 

 سال در سالخی ١۵کودکان زير 
جنسی شدن يک واقعيت تلخ خوابيده 

واقعيت عبور دادن جامعه از .   است
 و قرون وسطايی  يک گيت ارتجاعی

و ورود آن به شاهراه برقراری 
هدف پشت .  حکومت اسالمی است

اين فتوا ها از جانب جمهوری 
اسالمی ترکيه هموار کردن راه 
برای عروج ارتجاع اسالمی در 

ارتجاعی که محصول .  ترکيه است
کثافت و دعوای قدرت و تقسيمات 
جديد منطقه ای بين دول متخاصم و 
مدعی سهم خواهی در خاورميانه 

 . است
 

اين نمايش تصويب يا لغو يک قانون 
در جامعه ترکيه نيست بلکه نشانه 
های حمله ای وسيع و افسار گسيخته 
از جانب دولت اسالمی در ترکيه 

اين نشانه قدرت گرفتن پرچم .  است
ارتجاعی ديگری برای به خاک و 

در .  خون کشيدن جامعه است
حاکميت مطلق قرار گرفتن دولت و 
جريانات دست راستی برای به 
تمکين و ارعاب و سکوت کشاندن 
اکثريت جامعه، نشانه قدرقدرتی و 
گستاخی راست و ارتجاع حاکم 

برای پس گرفتن هر اندازه آزادی و 
نشانه تعرضی .  رفاه در ترکيه است

وسيع به کمونيستها و آزاديخواهان، 
فعالين حقوق بشر، جنبش زنان و 
مبارزان رفع تبعيض، جوانان 
راديکال و کودکان و فعالين و 

 .نهادهای کارگری است
 

همه آزادی خواهان و فعالين حقوق 
مدنی و اجتماعی دنيا بايد تعرض به 
کرامت و حرمت انسان و به بردگی 
جنسی و جسمی کشاندن انسان ها را 
محکوم کنند و در برابر اين توّحش 

 . سد ببندند
 

تعرضی که به صف و جنبشی عظيم 
جنبشی در .  برای مقابله نياز دارد

دفاع از آزادی، برابری، رفاه، در 
دفاع از حرمت و کرامت انسان، 
جنبشی عليه تعرض به حقوق 
انسانی آحاد جامعه و به بردگی 

فقط چنين جنبشی توان .  کشيدن آنها
سد بستن در برابر اين توحش را 

 . دارد
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رويداد هولناکى در اواي�ل م�ارس 
در .  انگلس�ت�ان را ب�ه�ت زده ک�رد

شهر سربزير و تاريخى گالس�ت�ر، 
که به کافه ه�اى دن�ج و ک�ل�ي�س�اى 
بزرگ قرن يازدهمى اش ش�ه�رت 
دارد، خانه اى کشف شد که م�دف�ن 
اجساد قربانيان قتل هاى مرموزى 
در طول بيست و پنج سال گ�ذش�ت�ه 

 جس�د ٩تا نيمه مارس .  بوده است
از کف زير زمين و حياط خ�ل�وت 

 ک�رام�ول ٢٥و حمام خانه شماره 
" و "  خ�ان�ه م�رگ" استريت، ک�ه 
لقب گ�رف�ت�ه اس�ت، "  تاالر وحشت

به تخم�ي�ن پ�ل�ي�س، .  کشف شده بود
برمبناى قرائنى نظ�ي�ر گ�م�ش�دگ�ان 
سالهاى اخير در منطقه، اي�ن ع�دد 

 . برسد٣٠ميتواند به 

با هر جسد يکبار دي�گ�ر ن�ف�س در 
سينه آنها که در اين سالها گ�م�ش�ده 

ب�ا ه�ر .  اى داشته اند حبس ميش�ود
جس��د، ازدح��ام خ��ب��رن��گ��اران و 
توريستها و مردم کنجکاوى که در 
محل با دورب�ي�ن و وس�ائ�ل پ�ي�ک 
نيک اطراق ک�رده ان�د، ان�ب�وه ت�ر 

همسايه ها پ�ن�ج�ره ک�راي�ه .  ميشود
هرکس به فراخور شغل و .  ميدهند

. ت��خ��ص��ص��ش چ��ي��زى م��ي��گ��وي��د
م��رگ ي��ک " ش��ه��ردار گ��ال��س��ت��ر 

. را افس���وس م���ي���خ���ورد"  ش���ه���ر
م���ف��ت���ون "  ع��ل���م��ى" خ��ب��رن���گ��ار 

ت��ک��ن��ول��وژى رادارى م��ي��ن ي��اب 
ارتش در جنگ فالکل�ن�د اس�ت ک�ه 
اي��ن��ک اب��زار اص��ل��ى پ��ل��ي��س در 

در .  حفارى ها و کش�ف�ي�ات�ش اس�ت
حاليکه متخصصين عالئم شن�اس�ى 
پ��ل��ي��س در ت��الش کش��ف ه��وي��ت 
ق��رب��ان��ي��ان از روى ژن آن��ه��ا و 
ب��ازس��ازى چ��ه��ره آن��ان هس��ت��ن��د، 
روانشناسان در تقالى درک مخيله 

ک�دام ج�ان�ور، ک�دام .  و ذهن قاتلن�د
موجود بيمار و در هم پي�چ�ي�ده اى 
ميتواند م�رت�ک�ب چ�ن�ي�ن ج�ن�اي�ت�ى 
شود؟ اينکه عامل اين جنايات باي�د 

بوده باش�د ت�ق�ري�ب�ا ي�ک " مريض" 
آخ�ر، ب�ق�ول .  فرض عمومى اس�ت

پزشک قانونى در محاکمه پرون�ده 
مشابهى در آمريکا، کسى که ق�ادر 

ق�ت�ل ه�اى غ�ي�ر "  به ارتکاب اين 
است چط�ور م�ي�ت�وان�د آدم "  عادى

 .سالمى باشد

 س�ال�ه ٥٢، ب�ن�اى فردريک وس�ت

مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام 
. ارتکاب اين جنايات دستگ�ي�ر ش�د

روان��ک��اوان م��ت��ع��دد ب��ي��ش��ک ب��ه 
دهليزهاى ضمير او خيره خواهن�د 
شد و از ح�دس�ي�ات خ�ود ک�ت�اب�ه�ا 

اما يک نکت�ه، ک�ه .  خواهند نوشت
ب��ع��ن��وان ي��ک ج��م��ل��ه س��اده در 
گزارشات پ�ل�ي�س و خ�ب�رن�گ�اران 
ذک��ر م��ي��ش��ود و م��ي��گ��ذرد، ب��ه 
واقعياتى فراتر از ق�ات�ل و دن�ي�اى 

ت))م))ام :  درون��ى او اش��اره م��ي��ک��ن��د
 .قربانيان اين جنايت زن بوده اند

 آن�ت�ون�ى ک�ن�دىو اين ما را ب�ه ...  
 .ميرساند

 روزنامه تايمز لندن، ٤در صفحه 
 مارس، و از قضا درس�ت ٩روز 

پش����ت گ����زارش����ى در م����ورد 
خ��راش��ه��اى م��اج��راى ک��رام��ول 
استريت بر سيماى دوست داشتن�ى 
شهر گالستر، م�ط�ل�ب�ى در م�ورد 
تحوالت م�ه�م اخ�ي�ر در ک�ل�ي�س�اى 
ان��گ���ل���س���ت���ان و ن���م���ون���ه اى از 
اصطکاکهاى درونى آن چاپ شده 

ق��ه��رم��ان م��اج��را حض��رت .  اس��ت
اقدس آنت�ون�ى ک�ن�دى س�ر کش�ي�ش 

ک��ل��ي��س��اى .  الت��ون و ت��واب��ع اس��ت
 سال قبل ٥٠٠که حدود ( انگلستان 

ب�االخ�ره )  از کليساى رم ج�دا ش�د
 مارس، دو ده�ه پ�س ١٢در روز 

از تصويب اصل پذيرش زنان ب�ه 
مقام کشيشى در س�ي�ن�ود م�رک�زى 

 زن را در کليساى اع�ظ�م ٣٢اش، 
. بريستول به اين کس�وت در آورد

اين را ال�ب�ت�ه اف�ک�ار ع�م�وم�ى در 
انگلس�ت�ان، و ق�ب�ل از ه�م�ه خ�ود 
زن��ان م��رب��وط��ه، گ��ام م��ه��م��ى در 
. اح��ق��اق ح��ق��وق زن��ان م��ي��دان��ن��د

ت�ن�ه�ا " يکيشان ب�ا ش�وق م�ي�گ�وي�د 
وقتى در خدمت کليسا برابر باشي�م 
ميتوان گفت که در پيشگاه خداون�د 

آنچه مسلم است اي�ن�س�ت ".  برابريم
که در ظرف چند ماه آي�ن�ده ح�دود 
هزار و دويست کشيش زن هم در 
انگلستان خواهيم داش�ت ک�ه ک�ن�ار 
همقطاران م�ذک�رش�ان ب�ر م�ن�اب�ر، 
آم��وزش ک��ه��ن��ه و م��ردس��االران��ه 
مذهب درباره زن و جايگ�اه وي�ژه 
او در پ��ي��ش��گ��اه خ��داون��د را، ک��ه 
ترجمه الهى جايگاه وي�ژه او زي�ر 
لگد جام�ع�ه م�ردس�االر اس�ت، ب�ه 

 .خورد مردم بدهند

با همه ربطى که اين موض�وع ب�ه 
بحث ما دارد، بايد بهرح�ال اي�ن�ج�ا 
از آن ب��گ��ذري��م، چ��ون م��ن��ظ��ور 

 .معرفى جناب کندى است

ايشان نظير بسي�ارى از کش�ي�ش�ان 
نر در کليساى انگلستان، که بعضا 
حت�ى از س�ر ان�زج�ار ب�ه آغ�وش 
کليساى رم برگشتند، از اين تحول 

 :ميگويد. خشمگين است

کش��ي��ش��ان زن ب��اي��د ب��ر دار " 
سوزانده ش�ون�د، زي�را ب�ه ق�درت�ى 
دست ميبرند که هيچ ح�ق�ى ب�ر آن 

در قرون وسط�ى ن�ام اي�ن .  ندارند
تنها راه مق�اب�ل�ه .  سحر و جادو بود

با ساحره ه�ا اي�ن�س�ت ک�ه ب�ر دار 
 "سوزانده شوند

ان��ج��ي��ل در اي��ن م��ورد ک��ام��ال "  
م�ردان و زن�ان از .  روشن اس�ت

م�ا .  نظر بيولوژيکى تفاوت دارن�د
. هرگز نميتوانيم مان�ن�د ه�م ب�اش�ي�م

نميتوانم تصور ک�ن�م ک�ه ي�ک زن 
چگونه ميتواند تجسم مسيح ب�اش�د، 

 ."جراحى عالج کار نيست
فردريک وس�ت، ي�ا ج�ان�ى خ�ان�ه 
م��رگ ه��ر ک��ه هس��ت، دوزخ��ى 
اس�ت، پ��ل�ي��س م�ي��ب�رد و پ�ن��ه�ان��ش 

تا سالها نام�ش و اع�م�ال�ش .  ميکند
پش��ت م��ردم را در خ��ل��وتش��ان 

اما آنتونى کندى بهش�ت�ى .  ميلرزاند
است، ميت�وان�د ب�ى ه�ي�چ ج�رح و 
تعديلى مسيح را ن�م�اي�ن�دگ�ى ک�ن�د، 
کودکان کودکستانى ما در خ�ي�اب�ان 
به او لبخند ميزنند و سالم ميکنن�د، 
کسى در خانه او دن�ب�ال جس�دى و 
در مغزش در جست�ج�وى م�ع�م�اى 

اما اين همان آدم و .  مخوفى نيست
 .همان واقعه است

خشم و نفرين آنتونى ک�ن�دى ک�ل�ي�د 
حل معماى ج�ن�اي�ات گ�ال�س�ت�ر را 

ه�ر دو م�ورد ب�اي�د .  بدست ميده�د
بعنوان نمونه ه�اى ج�ن�اي�ت�ک�اران�ه 
خشونت ع�ل�ي�ه زن�ان و ت�ب�ل�ي�غ و 
تطهير خشونت عليه زنان فه�م�ي�ده 

اين خشونت از مغز معل�ول .  شوند
وس�ت و از دي��ن م�ع��ي��وب ک��ن��دى 

ه�ر دو آن�ق�در .  سرچشمه نميگيرد
عقل داشته اند که قربانيان خود را 
در ميان اقشار بيحقوق تر ج�ام�ع�ه 

منشاء اين خش�ون�ت، .  جستجو کنند
دنيايى است که زن را در هزار و 

يک راه و رسم و ق�ان�ون و س�ن�ت 
زمخت و ظريف، قابل ست�م و ک�م 

و . ارزش ت��ع��ري��ف ک��رده اس��ت 
آگاهانه و ع�ام�دان�ه، و در اغ�ل�ب 
موارد به خشونت آميزترين ش�ي�وه 
ها، راه رهايى زن و خروج او از 

 .موقعيت قربانى را سد ميکند

اي��ن .  اي��ن ق��رون وس��ط��ى ن��ي��س��ت
هرچ�ه .  عصر سرمايه دارى است

ب�ا ب�ازار و س�ود ت�ن�اق�ض داش�ت��ه 
. باشد، دير يا زود کنار زده ميشود

بسيارى از جان سخت ترين افکار 
و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه 
در برابر نيازهاى پيش پا افت�اده و 
روزمره تجارت و توليد ور افت�اده 

و الج�رم، اگ�ر زن آزارى و .  اند
زن ستيزى و تبعي�ض و خش�ون�ت 
ع��ل��ي��ه زن ه��ن��وز ي��ک واق��ع��ي��ت 
پابرجاى زندگى مردم اي�ن عص�ر 
است، اگر عليرغم جنبشهاى ق�وى 
و اج��ت��م��اع��ى ب��راى ره��اي��ى زن، 
هنوز ستم جنسى در چه�ار گ�وش�ه 
جهان حکم ميراند، بايد ح�ک�م�ت�ش 
را همينجا، در همين عص�ر و در 

 .مصالح همين نظام جستجو کرد

، ه�م�ي�ش�ه " ج�ن�ون" جنايت از سر 
ام�ا .  ممکن است وجود داشته باشد

آن نوع جنونى که قربان�ي�ان�ش، از 
خ��ي��اب��ان و خ��ان��ه ت��ا م��درس��ه و 
ک�ارخ�ان�ه، ع�م�دت��ا زن�ان هس�ت�ن��د، 
ديگر جن�ون ن�ي�س�ت، ب�ل�ک�ه ب�ي�ان 
جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم 
 . ب�������ر ج�������ام�������ع�������ه اس�������ت
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خريد و از معاون وزير آموزش و 
پرورش و دولت اعتدالش برای 
فراهم کردن امکانات برای دخترانی 

" ازدواج های زودهنگام"که قربانی 
توقع دارند به .  اند قدردانی کرد

درايت شان در پی بردن به 
" تفاوتهای مذهبی و فرهنگی"

راه حل مقابله با "مناطق مختلف و 
آفرين گفت و مدال طال به "  آن

! و چرا که نه.  گردنشان آويخت
" ديپلماسی"مگر دنيای سياه 

بورژوايی دنيای بده بستان نيست؟ 
تعجب نکنيد اگر فردا افتخار دفاع 
از قربانيان قوانين سياه اسالمی در 
تجاوز به کودکان را به جمهوری 

تعجب . اسالمی و دولت اعتدال دادند
" مجامع بين المللی"نکنيد اگر 

خودشان با به نفهمی و خريت زدند 
و به روی مبارک نياوردند که طبق 
قانون و شرع اسالم، که دست بر 
قضا در ايران حاکم است، تجاوز به 
کودک قانونی و مجاز است به روی 
خود نياورند که با وجود آنکه ايران 
جزو امضاء کنندگان کنوانسيون 
حقوق کودک است با ده ها تبصره و 
توجيه شرعی و مذهبی، قانون 
شريعت گريبان کودکانی را ميگيرد 

و به .  که از فقر فروخته می شوند
روی خود نياورند که معاون 
آموزش و پرورش با بی شرمی 
تمام، ازدواج زودهنگام دختران در 
استان های فقير سيستان و 

را به جای ...  بلوچستان، زاهدان و 
قوانين حاکم در اين مملکت، بر 
گردن تفاوت های مذهبی و قومی 

 .بيندازد
 

ارتباط جنسی با کودک، پديده ای 
است  که در تمام دنيا جرم سنگينی 

در کشورهای اروپايی و .  دارد
شمال آمريکا داشتن رابطه جنسی با 
فرد زير سن قانونی که بنا بر 

 ١٨ و برخی ١۶تعريف کشورها 
 . سال است مجازات قانونی دارد

 
اما قوانين سياه اسالمی تجاوز 
جنسی به دختران خردسال را با نام 
ازدواج تطهيرش و به رسميت می 

هرجا که دين و مذهب .  شناسند

حکمرانی می کند، اولين قربانيانش 
تعرض و تجاوز به کودکان و زنان 

کشوری که !  ترکيه را ببينيد.  است
قرار بود به کشورهای اروپايی و 
مدعی تمدن و دموکراسی ملحق 

با تصويب و نهادينه کردن .  شود
حکومت اسالمی، در اولين قدم با 

تصويب قانون سياه اسالمی، رابطه  
 ساله را مجاز 15جنسی با دختران 

شمرده است و می رود تا يک 
باتالق و زندان سياه ديگری مثل 

 . حکومت هم پياله اش در ايران شود
 

بايد بر صورت اين معاون تف 
بايد کل ساختمان آموزش .  انداخت

وپرورشی را بر سر وزير و معاون 

و دار و دسته مفت خورش خراب 
سکوت معلمان و خانواده ها .   کرد

و دانش آموزان، به اين اشک تمساح 
ريختن معاون وزير بی جواب نبايد 

تصور کنيد که بر سر .  بماند
درمدرسه بنويسد مدرسه محصالن 

بايد .  وقاحت تا کجا؟!   ابتدايی متأهل
به دهانشان کوبيد تا به اين  ياوه 

اين کودکان .  گويی ها پايان دهند
قربانيان قوانين سياه و قرون 

"وسطايی اسالمی اند کودک . 
واژه مشمئز کننده جمهوری "  متاهل

اسالمی برای کودکانی است که 
طبق قوانين اسالمی مورد تجاوز 

از کودکانی که بايد .  قرار گرفته اند
در دنيای کودکی خود از هر تعرض 

روحی و جسمی مصون باشند 
اسم ميبرند "   کودکان متاهل"بعنوان 

و سنگ دفاع از حق تحصيل شان 
اولين نياز .  را به سينه ميزنند

کودکانی که زير فشار تعرض 
جنسی، تعرض روانی و تعرض 
رسمی و قانونی دولت قرار گرفته 
اند، نجات از اين دنيای کثيفی است 
که اسالم و حکومت آن برايشان 

اين کودکان فقط قربانی . ساخته است
سنتهای عقب مانده عشيره ای 
نيستند، آنها قربانی حکومتی اند که 
خود منشا حيات و ادامه حيات 
قوانين اسالمی و سنتهای عقب مانده 

 . است
 

 


