
برنام ھاي ھفتگي خالصه اخبار ايران آشنائي با ما
برنامه ھاي ضبط شده علم و فرھنگ جھان فرکانس ھا

جستجو گزارش ھاي ويژه ورزش ماھواره ھا

صفحه نخست  بدون تصویر

مبارزه با «تھاجم فرھنگی» و قانون لباس:
راھکار گسترش ترس و آفريدن دشمن فرضی

 [ 5:25 hours ago ]
[ 6:25 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

وزير دفاع جمھوری اسالمی تھديد کرد که
ايران می تواند دست به حمله پیشگیرانه بزند

[ hours ago 7:25 ]   متن کامل
[ 4:18 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

ابراز نگراني سازمان مجاھدين انقالب
اسالمي نسبت به شرايط داخلي و خارجي

ايران از نگاه يک روزنامه نگار
[ hours ago 7:25 ]   متن کامل

[ 4:07 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

فرمانده نیروی انتظامی جمھوری اسالمی: 82
درصد کل قاچاق در ايران از مبادی رسمي

صورت مي گیرد
[ hours ago 7:25 ]   متن کامل

[ 1:24 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

گروه ھای فشار مانع سخنرانی وکیل اولیاي
دم قتلھاي محفلي کرمان در سیرجان شدند

[ hours ago 16:25 ]   متن کامل
[ 3:30 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

کنفدراسیون اتحاديه آزاد کارگري جھان خواستار شرکت
در دادگاه محاکمه 4 فعال کارگري سقز و سنندج شد

[ hours ago 17:25 ]   متن کامل
[ 2:49 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

نرخ خريد و فروش ارز و بھاي طال در بازار تھران
 [ 18:25 hours ago ]

[ 00:38 seconds ] صدا (wma) | صدا (rm) 

گزارش ھاي ایران
يک دختر نوجوان در شھرستان نکا به اتھام «اعمال منافی عفت» به دار آويخته شد 

چند روز پیش در شھرستان نکا، در استان مازندران، يک دختر نوجوان به دار آويخته شد. اتھام اين دختر نوجوان
عمل منافي عفت اعالم شده است.گزارشھا درباره سن اين نوجوان از 16 تا 22 سال متفاوت است. دو تن از
شھروندان نکا به راديو فردا مي گويند: اين دختر از نظر سالمت کامل روحی برخوردار نبوده و اعدام يک دختر
نوجوان در مالعام و نگاه داشتن او باالي دار به مدت 45 دقیقه درست نبوده است. دکتر محمد حسین آغاسی

حقوقدان نیز در مصاحبه با راديو فردا می گويد که مجازات قانونی اعمال منافی عفت، اعدام نیست. 
 [ 5:55 mins ] صدا (wma) | صدا (rm)  فريدون زرنگار

ژان خاکزاد (راديو فردا): چند روز پیش در شھرستان نکا در استان مازندران يک دختر نوجوان به دار آويخته شد.
اتھام اين دختر نوجوان عمل منافي عفت اعالم شده است، اما به گفته چند تن از شھروندان شھرستان نکا، اين
دختر نوجوان از سالمت کامل روحي برخوردار نبوده است و اعدام او در مالعام واکنشھاي مختلفي را در
شھرستان نکا به دنبال آورده است. ھمکارم فريدون زرنگار در ھمین زمینه با دو شھروند اين شھرستان و يک

حقوقدان مصاحبه کرده است.

فريدون زرنگار (راديو فردا): خبر باورنکردني است. يک دختر جوان به جرم انجام اعالم منافي عفت در
شھرستان نکا در مازندران اعدام شد. آن ھم در مال عام و در فراز يک جرثقیل. گزارشھا در مورد سن اين نوجوان
متفاوت است. به روايتي اين دختر 16 ساله بوده است، به روايتي ديگر 19 ساله و برابر خبري ديگر 22 ساله. دو
شھروند ساکن نکا، که يکي از آنھا ھم اين دختر را مي شناخته در اين باره به راديو فردا مي گويند: خبر اعدام اين
دختر درست است. گفته ھاي ھردو شھروند از نکا گواھي بر اين دارند که اين دختر از نظر روحي نیز در بھترين

حالت نبوده است.

يک خانم ساکن نکا: چي بگويم، او يک بچه بود که مدرسه مي رفت. بچه دانش آموز مدرسه بود. وقتي که من
او را در راه مي ديدم، عقل سالم نداشت و جامعه فعلي ما االن اين است و اگر خودت ھم نخواھي و خانواده
خوبي نداشته باشي به اين روز دچار مي شوي. به نظر من، از نظر عرف يک اشتباه بزرگي بود که يک خانم در
سن پانزده شانزده سالگي باالي دار برود در بین جمعیت، از نظر عرف براي يک زن، بد است. من مي گويم نبايد
اينطور باشد، من مي گويم آن گناھکارھاي اصلي را بايد بگیرند. درست است که يک نفر خطا مي کند و گناھکار
است، من اين را قبول دارم، ولي يک زن، يک جوان، يک دختربچه که بدتر از اينھا دارند زندگي مي کنند و دارند
اجتماع را به فساد مي کشند، نبايد يک زن در اجتماع اسالمي، يک دختر 16 ساله نبايد باالي دار برود. اين ضربه
اي به دين ما است. من از نظر خودم که واقعا ضربه روحي برايم بود، من نرفتم اما ھمین قدر که شنیدم و دورادور
گفتند. ولي به نظر من کدام مسلمان و کدام خدا و کدام دين مي گويد 45 دقیقه يک دختر جوان باالي دار نگاه

داشته شود.

يک پسر جوان اھل نکا: اين دختر از نظر اعصاب و روان کمي خراب بود. مثال وقتي يک نفر را در خیابان مي ديد
مي گفت اين را دوست دارم. وقتي داخل شھر راه مي رفت، مي گفت اين آقا به من متلک انداخت من مي روم

جستجو در آرشیو ھمکاران
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به پلیس 110 مي گويم، ولي چنین چیزي نبود. بعضي مي گويند اگر شوھر داشت اعدام مي شد. شوھر ھم
نداشت، فکر کنم 19 سالش بود. در خط سي متري نکا اعدامش کردند.

ف . ز : قبال اعالم کرده بودند که مي خواھند او را اعدام کنند؟

يک پسر جوان اھل نکا: بله اول اعالم کردند، يک ماه دو ماه پیش روزنامه نوشته بود و چند وقت پیش اعدامش
کردند.

ف . ز : واکنش مردم به اين خبر چي ھست. مردم اين اعدام را چطور مي بینند؟

يک پسر جوان اھل نکا: ھمه مردم احساس ناراحتي کردند و ھیچ کس اعتقاد نداشت که آن ريسمان را باال
بکشد، رئیس دادگاه اعدام کرد و ريسمان را باال کشید.

ف . ز : پس از گفته ھاي اين دو شھروند سراغ محمد حسین آغاسي، حقوقدان و وکیل پايه يک دادگستري در
تھران مي روم و مي پرسم آيا از نظر حقوقي و قوانین جزايي جمھوري اسالمي جرم اعمال منافي عفت مي
تواند اعدام باشد؟ آقاي آغاسی مي گويد مجازات اعدام براي زنان، تنھا در مورد زناي محصنه پیش بیني شده

است.

محمد حسین آغاسي: ما براي منافیات عفت و براي بعضي ديگر از اعمالي که شرعا حرام است و تعريف شده
از ضوابط نامشروع بین زن و مرد يا مردي با مرد است، دو مبحث جداگانه داريم. يک مبحث آن، در قسمتي است
که راجع به زنا صبحت مي کند، زنا ھم که منافیات عفت محسوب نمي شود و از نظر قانوني اين تعريف را ندارد.
زماني رخ مي دھد که يک مرد نامحرمي با يک زن نامحرمي مرتکب عمل دخول بشود، نه راه رفتن در خیابان و يا
در کنار ھم بودن يا نشستن يا کاري غیر از آنچه که تعريف قانوني خاصي دارد و مورد ديگر ھم که در اينجا مصداق
ندارد، حد لواط است که مجازاتش اعدام است. البته در قسمت زنا ما يک ماده اي داريم که در اين ماده توضیح
دارد، فرق نمي کند که زاني يا زانیه يعني زني که زنا کرده يا مردي که زنا کرده، جوان باشد يا محصن باشد يعني
متاھل باشد يا نباشد و به ھر حال در چنین موردي مجازات مرتکب اعدام است. در مورد زن فقط بند الف ماده 82
قانون مجازات اسالمي است و در جايي است که يک زني با يکي از بستگان خودش که نامحرم است زنا مرتکب
بشود. توجه بفرمايید که منافي عفت نه، رابطه نامشروع نه، رابطه نامشروع را به امور ديگري در قانون اطالق مي
کنیم و زنا را فقط در موردش صحبت مي کنیم، اگر با محارم نسبي خودش زن يا مردي مرتکب عمل زنا شود، اگر
ھم حتي متاھل نباشد مجازاتش اعدام خواھد بود. ولي چون که گفته شده به خاطر عمل رابطه نامشروع اين
شخص اعدام شده، يا خبر صحت ندارد، يا اين مجازات بدون رعايت مقررات قانوني و در واقع با صدور حکم خالف

بین با مقررات شرعي صادر شده.

ف . ز : در خبر آمده بود که مرد دستگیر شده با اين دختر، تنھا به صد ضربه شالق توسط رئیس دادگستري

 
محکوم و پس از اجراي حد اسالمي آزاد گرديده است.

  بايگاني
  صفحه نخست
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