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اعدام دختر نوجوان در شھرستان نكا 

خبر تكان دھنده اعدام دختر نوجوانى در نكا كه دچار عقب افتادگى ذھنى بوده است به رسانه ھا راه يافته است.
مى گويند او را اعدام كرده اند چون "عمل منافى عفت" انجام داده است. شھروندان نكا مى گويند اين دختر
نوجوان را در مالعام دار زده اند و 45 دقیقه باالى دار نگه داشته اند. يك نفر كه اين دختر را مى شناخته در گفتگو با
راديو فردا مى گويد:"چى بگويم، او يک بچه بود که مدرسه مى رفت. بچه دانش آموز مدرسه بود. وقتى که من او
را در راه مى ديدم، عقل سالم نداشت و جامعه فعلى ما االن اين است و اگر خودت ھم نخواھى و خانواده خوبى
نداشته باشى به اين روز دچار مى شوى. به نظر من، از نظر عرف يک اشتباه بزرگى بود که يک خانم در سن
پانزده شانزده سالگى باالى دار برود در بین جمعیت، از نظر عرف براى يک زن، بد است. من مى گويم نبايد اينطور
باشد، من مى گويم آن گناھکارھاى اصلى را بايد بگیرند. درست است که يک نفر خطا مى کند و گناھکار است،
من اين را قبول دارم، ولى يک زن، يک جوان، يک دختربچه که بدتر از اينھا دارند زندگى مى کنند و دارند اجتماع را
به فساد مى کشند، نبايد يک زن در اجتماع اسالمي، يک دختر 16 ساله نبايد باالى دار برود. اين ضربه اى به دين
ما است. من از نظر خودم که واقعا ضربه روحى برايم بود، من نرفتم اما ھمین قدر که شنیدم و دورادور گفتند. ولى

 
به نظر من کدام مسلمان و کدام خدا و کدام دين مى گويد 45 دقیقه يک دختر جوان باالى دار نگاه داشته شود." 

يک پسر جوان اھل نکا مى گويد:"اين دختر از نظر اعصاب و روان کمى خراب بود. مثال وقتى يک نفر را در خیابان
مى ديد مى گفت اين را دوست دارم. وقتى داخل شھر راه مى رفت، مى گفت اين آقا به من متلک انداخت من
مى روم به پلیس 110 مى گويم، ولى چنین چیزى نبود. بعضى مى گويند اگر شوھر داشت اعدام مى شد.

 
شوھر ھم نداشت، فکر کنم 19 سالش بود. در خط سى مترى نکا اعدامش کردند." 

اين جوان به اين پرسش كه آيا از قبل اعالم کرده بودند که مى خواھند او را اعدام کنند؟ پاسخ مثبت مى دھد و

 
مى گويد: بله اول اعالم کردند، يک ماه دو ماه پیش روزنامه نوشته بود و چند وقت پیش اعدامش کردند." 

وى سپس در مورد واكنش مردم به اين اعدام مى گويد: ھمه مردم احساس ناراحتى کردند و ھیچ کس اعتقاد

 
نداشت که آن ريسمان را باال بکشد، رئیس دادگاه اعدام کرد و ريسمان را باال کشید." 

مردى را كه ھمراه اين دختر دستگیر شده بود تنھا به صد ضربه شالق توسط رئیس دادگسترى محکوم كردند كه
پس از اجراى حد اسالمى آزادش كردند. 

 
 

22:00 2004.08.19   

آخرین مطالب مرتبط در روشنگرى: 

http://www.roshangari.net/
mailto:info@roshangari.com
http://www.roshangari.net/links/index.html
http://www.goftogo.com/Guestbook/guestbook.html
http://www.roshangari.net/#elamie
http://www.roshangari.net/#articles
http://www.roshangari.net/zist
http://www.roshangari.net/archive.html
http://www.roshangari.net/farhang
http://www.roshangari.net/#tazeha
http://www.roshangari.net/#zanan
http://world.roshangari.net/
http://www.roshangari.net/#news


9شھریور:یك نفر دیگر در رجایى شھر بھ دار آویختھ شد  30‑08‑2004
7شھریور:تقاضاي  اعدام  براي  یك  زوج  جوان    28‑08‑2004

4شھریور:اعدام در سحرگاه چھارشنبھ در كرج  24‑08‑2004
2شھریور:یك نفر دیگر بھ قصاص محكوم شد  23‑08‑2004

روش جدید دستگاه قضایی: سرکوب و اعدام زنان با دو فوریت
*پیکر دختر نوجوان بر دار جرثقیل ھشدار دھنده است. اعدام ھای علنی و بدون مقدمھ،آن روی سکھ اعدام ھای مخفی است و برای

جلوگیری از دخالت افکارعمومی در روند تشدید سرکوب صورت می گیرد.*تنھا طى 36 روز 41 نفر یا اعدام شده یا حكم اعدام
گرفتھ اند   22‑08‑2004

اخبار ومقاالت مربوط بھ اعدام در روشنگرى(كلیك كنید)
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