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  بھروز سورن

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢١
   

 سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمھوری اسالمی باز ھم قربانی گرفت
   

    
  

ی شده اند و آمارھای واقعی اين حوادث در پرده ئ مليکا و ستايش و اھورا تنھا مواردی ھستند که رسانه ،تجاوز وقتل اتنا

. دھد وفور روی میه اين وقايع تلخ ھم در کانون خانواده و ھم محيط ھای آموزشی و مدارس ب. ای از ابھام قرار دارد

ی شده است و در بسياری موارد ئر جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه موارد بسياری از تجاوز و آزا

بدين ترتيب کودکان ھم در صف کار خيابانی و کارگاه ھا . سکوت می کنند! يا از شرم! ديگر خانواده ھا برای حفظ آبرو

نسی و تجاوز و قتل و زار جآ ھولناک ۀو ھم در صحن و محيط ھای خانوادگی و آموزشی بزرگترين قربانيان پديد

   .خشونت ھستند

*****  

 رسانه ھا پاک نشده که خبر ۀزار جنسی از صفحآ مليکا و ستايش نازنين پس از تجاوز و ،ھنوز ماجرای قتل آتنا 

اھورای کوچولو توسط ناپدری پس از .  رشتی منتشر شده استۀھولناک و دردآور تجاوز ناپدری به کودک دوسال و نيم

. ع می کنندموران انتظامی را مطلأصدای گريه و فرياد او را ھمسايگان می شنوند و سراسيمه م. رسد میتجاوز به قتل 

  . ش را از زندگی ربود و در بيمارستان جان دادخونريزی شديد او سھم

جمھوری اسالمی نھالی را که با فرھنگ ارتجاعی و . ناپدری اعتراف کرد و دلی پر درد برای ھمگان باقی گذاشت

 امروزه با اين جنايات و فجايع ،و فتاوی آيت هللا ھايش کاشت! ذھبی خود که از ابتدای روی کار آمدنش با قوانين الھیم

ويژه  در ه  آسيب ھا و ناھنجاری ھای اجتماعی و بۀنھادھای رژيم  که به مقول. پی در پی اتفاقيه  بارور کرده است
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له بوده أ پاک کردن صورت مسً چند را برای مقابله با آن که عمدتا کودک آزاری بی توجه بوده و ھستند اصولیۀعرص

  . گيرند کار میه است ب

ليسی و انتظامی وی که ھر روزه اتفاق می افتند و در پرونده ھای پئاصل بی تفاوتی و اختفای اخبار و گزارشات جنا

طور وسيع ه را ب نآمومی و انسانی که افکار ع نآشود مگر  ی شدن آنھا پيشگيری میئثبت می شوند اما از رسانه 

 رھبری نيز يکی از ۀ سعيد طوسی قاری ويژۀپروند. ی کنند و اعتراضی گسترده نيز صورت گرفته باشدئرسانه 

  .توان ناشی از فشار افکار عمومی برای افشای آن دانست مواردی است که می

 مجازات قرون ۀمالء عام و چنانچه اين شيو در یله با اعدام عوامل اين جنايات و بخشأاصل پاک کردن صورت مس

بوديم  بايستی امروز سير نزولی اين اتفاقات وحشتناک را شاھد می افتاد می ثر میؤی و خود خشونت پرور مئوسطا

اصل ايجاد وحشت و رعب عمومی بدينوسيله . توان گفت که خالف آن واقع شده است که با نگاھی آماری می حال آن

  . و پس از تکرار مکرر مواردی اينچنينی موضوعيت خود را از دست داده استًقاعدتا

کند و اصل و کانون خانواده مورد ھجوم سرمايه داری ھار و سودجوئی طيف فقھای حاکم قرار گرفته  فساد بيداد می 

 منابع مالی ملی از آقازاده ھا در دزدی و اختالس اموال عمومی و. رشد فقر و بيکاری و اعتياد انفجاری است. است

مذھب و قوانين ارتجاعی فقھی بنيان ھای آموزشی . ديگر سبقت می گيرند و تورم و بحران مرزی نمی شناسد يک

آموزش . حکومتيان و دست اندرکاران آنھا شده استۀی و خشونت پروری پيشئکشور را آلوده کرده اند و خشونت زا

ی فقھا و ئالی رساله ھای قرون وسطاه کومتيان نمی گنجد و يا از الب حۀھای ضروری جنسی و روانشناختی يا در مخيل

  . شود مراجع مذھبی بيرون کشيده می

ونه دليل و برھانی تجاوز و قتل اين کودکان  ھيچگ. شکی نيست که عامل تجاوز به اھورای کوچولو جنايتکار است

مان اسالمی شريک مستقيم اين جنايتکاران ھستند و با  کشيد و جار زد که حاکدادنازنين را توجيه نمی کند اما  بايستی 

  . رفتار خود و ايجاد محيط ھای مساعد برای پرورش آنھا و دست در دست آنھا در اين جنايات سھيم اند

 ،شود  و مناسباتی که ھر گونه ارتباطی ميان نوجوانان دختر و پسر غير شرعی و غير قانونی محسوب میءدر فضا

  قضائيه آنان را محکوم به شالق  میۀرا بازداشت و قو! انتظامی و ارشاد رژيم پی در پی متخلفانموران أوقتی که م

 ،له را با مجازات اعدام پاک می کنندأجای حل ناھنجاری ھای اجتماعی صورت مسه کند و ھنگامی که حاکمان مکررا ب

 نھادھای حراستی رژيم در مدارس و  در شرايطی که،زمانی که شوھر دادن دختران نوجوان شرعی و قانونی است

 آنھا بنيان ھای ۀکنند و نشست و برخاست ارادی و آگاھان  دختران و پسران جلوگيری میۀدانشگاه ھا از ارتباط آزادان

گونه حراستی از اين کودکان مقتول و ساير  کند از سوی ديگر ھيچ حکومت اسالمی شان را با خطر جدی مواجه می

بدين شکل ھمواره شاھد سير صعودی اين جنايات  . نمی کند،د آزار و اذيت جنسی قرار می گيرندآنھا که فراوان مور

  .خواھيم بود

ی شده اند و آمارھای واقعی اين حوادث در پرده ئ مليکا و ستايش و اھورا تنھا مواردی ھستند که رسانه ،تجاوز وقتل اتنا

. دھد وفور روی میه  خانواده و ھم محيط ھای آموزشی و مدارس باين وقايع تلخ ھم در کانون. ای از ابھام قرار دارد

ی شده است و در بسياری موارد ئموارد بسياری از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه 

گاه ھا بدين ترتيب کودکان ھم در صف کار خيابانی و کار. سکوت می کنند! يا از شرم! ديگر خانواده ھا برای حفظ آبرو

زار جنسی و تجاوز و قتل و آ ھولناک ۀو ھم در صحن و محيط ھای خانوادگی و آموزشی بزرگترين قربانيان پديد

  .خشونت ھستند
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