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  . متعددی از تجاوز فردی یا گروھی بھ زنان منتشر شده استاخبار این روزھا 
در گفتگوی اخیر خود با خنگوی قوه قضائیھ س. ، محدود نیست پرونده این تجاوزات بھ مواردی کھ اخیرا علنی شده

  .وجود دارددر کاشمر فقط ه تجاوز روندھا مورد پ دهاعتراف کرد کھ ھا  رسانھ
چھ تعداد پرونده قضایی در این مورد  ؟گوید ھ میچآمار تجاوز بھ زنان . اند این اخبار سؤاالت زیادی را بھ وجود آورده

  عوامل اصلی ارتکاب این جنایات چھ کسانی ھستند؟ ؟وجود دارد
کسانی کھ بھ باغ  .ما اجازه حرف زدن نداریم: "گوید مییکی از زنانی کھ در خمینی شھر مورد تجاوز واقع شده است، 

کھ با تنی چند از اشرار تبانی کرده بودند تا این فاجعھ را رقم بزنند و حال  ھجوم آوردند از نیروھای لباس شخصی بودند
  ".آنھا ھستند کھ نمی خواھند مجرمین اصلی دستگیر شوند

گویند کھ عامالن تجاوز بھ زنان، عوامل و مزدوران خود رژیم  ھم می پس بی دلیل نیست کھ در کوچھ و خیابان مردم بھ
ت در میان اا ارتکاب این جنایخود را باز گذاشتھ تا از سویی، ب ی از اراذل و اوباشبرخست جمھوری اسالمی د. ھستند

  .ھا علیھ زنان لشکرکشی کند در خیابان، "مبارزه با بدحجابی"بھ بھانھ  از سوی دیگر، زنان رعب و وحشت بیافرینند و
مستقیما در این جنایات نقش نداشتھ باشند، باز ھم مسئول ھم مزدوران و اوباش خود رژیم  ،در برخی از موارداگر اما 

  .این فجایع جمھوری اسالمی است
دی دست دوم در جامعھ، عنوان موجولیغ زن بھ اش، با تب ستیزانھ ھاست با قوانین زن جمھوری اسالمی است کھ سالاین 

، خشونت علیھ زنان را در ھا در خیابانزنان  ی روزمرهتوھین و تحقیر ضرب و شتم و با با ترویج نگاه جنسی بھ زنان، 
  .جامعھ بھ امری عادی تبدیل کرده است

دوباره بھ یم سران رژھم آخوندھا و کند، شکایت کند، باز  و جرأت میشود  تازه وقتی کھ زنی قربانی چنین جنایتی می
  .کنند می شاندستگیرو حتا   سرزنش ،کنند اعالم میزنان را مقصر  آیند و میدان می

بھ این دالیل است کھ در . درست بھ این دالیل است کھ ما زنان دیگر حاضر نیستیم، این رژیم ضد زن را تحمل کنیم
اعتراضات دو سال پیش چنین کردیم و باز ھمان گونھ کھ در . گیریم صف اول مبارزه علیھ جمھوری اسالمی قرار می

  .ھم در اولین فرصت چنین خواھیم کرد
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