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 افسانه وحدت

  ٢٠١۴يل ر اپ١١
  

   ساله قانونی می شود٩تجاوز به دختران 
  

مسلمانان «نواده برای اين يكی از بندھای پيشنويس قانون خا.  سال تقليل می يابد٩ سال به ١٨سن ازدواج دختران از 

 .اين كشور مورد بررسی قرار گيرد» پارلمان«در عراق است كه قرار است در ماه آينده در » شيعه

ن حقوق كودك و زن در  اعتراضات فعاال می برد،١٩۵٩ كه عراق را به قبل از سال ،اين پيشنويس سراسر توحش

 .ھمراه داشته استه عراق و در سطح بين المللی را ب

فرقی .  و ارضای آنھا آفريده است خداوند زن و دختر را برای اميال جنسی. يت اسالم و قوانين اسالمی ھمين استواقع

ھايش  اما جانيان حاكم بر عراق چندين سال از ھمپالگی. اين ميراث محمد است.  ساله٩کند دختر شيرخواره باشد يا  نمی

 سال ١٣ سال را از قوانينش برداشت و مجبور شد آن را به ٩جمھوری اسالمی الاقل از ترس مردم لفظ . عقب است

  .تغيير دھد

 آنھا كه ۀديدند که دوستان شيع کردند و می اخبار ايران را دنبال می» نخست وزير عراق و پارلمانش«الاقل خوب بود 

 سال زنان را تھديد و تحقير کردند، شالق زدند، با پونز و اسيد ٣۵. در ايران حاكم اند ھر چه ريسيدند پنبه شده است

اما دختران اروپائی تر شدند و مبارزه با . ھا دنبالشان کردند تا چادر و مقنعه سر آنھا کنند ھای فاطی کماندو پاشی، گشت

، تعدادشان بيشتر و بيشتر  کردند از دانشگاه محرومشان کنند ھر چه سعی.  زنان تبديل شدۀتن عريان به بخشی از مبارز

 ٩کاری نکنيد که اين بار . از ورزشگاھھا بيرونشان کردند، اشتياق آنھا برای داخل شدن در ورزشگاه بيشتر شد. شد

  .ھا عليه تان قيام کنند ساله

 ھر كس از سكوالرھا تا آزاديخواھان و تا سوسياليستھا و. اعتراضات در عراق بايد مورد حمايت كل جامعه قرار بگيرد

نه فقط در عراق كه . كه قلبش برای بشريت می تپد بايد عليه اين ارتجاع ناب محمدی و اسالمی پا به ميدان نبرد بگذارد

 ۀرنسانس بعدی ھم. سر رسيده استه تاريخ مصرف اين مرتجعين ب. در كل جھان بايد اين بربريت اسالمی را عقب راند

  .* ه ابديت خواھد سپردتان را ب بساط لفت و ليس و توحش اسالمی
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