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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ جنوری ٢۶
  

  ]تجاوز گروھی زير نام دفاع از عفت قبيله ئی[
از ده ھمسايه، به تجاوز گروھی  ساله را به دليل برقراری رابطه با پسری ٢٠ در ھند، دختری ئیيک شورای روستا

 .محکوم کرد

 

  

ای يک روستا شور. دھد ای عجيب خبر می  ھند از يک تجاوز گروھی ديگر در اين کشور و اين بار با زمينهپوليس

  . نقدی محکوم کرده است ۀای را به خاطر دوستی با پسری از ده ھمسايه، نخست به جريم  ساله٢٠دختر 

پس از اين، مجازات تجاوز گروھی . اند  پرداخت آن بر نيامدهۀ دختر از عھدۀ يورو بوده و خانواد٢۵٠اين جريمه معادل 

  .شود ن میييبه دختر تع

. اند  درخت بسته روی شورای ده بهبه  پسرش را اول به زمين کشيده و روکه دختر و دوستشرح ماجرا اين گونه است 

  .کند  که پدر و مادر دختر پول جريمه را ندارند، دستور تجاوز را صادر می آنرئيس شورا با شنيدن

  .يکی از داليل اين مجازات آن بوده که مرد ده مجاور به کاست و مذھب ديگری تعلق داشته است

دخترک قربانی ھم . اند  نفر ھستند، دستگير شده١٢ روی داده و عامالن تجاوز که جنوری ٢١شنبه  اين واقعه روز سه

  .اينک در بيمارستان بستری است

  .رئيس شورای ده، خودش در ميان متجاوزان بوده است
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در برخی . کنند ی تبعيت نمی در ھند، اختيارات و مقررات خود را دارند و از قوانين حقوقی رسمئیشوراھای روستا

  .کنند ايستند، از ده رانده و طرد می نقاط ھند، کسانی را که جلوی تصميمات شورا می

 ساعت، يک زن مورد تجاوز ١٨گويد به طور ميانگين در ھر   ھندوستان میپوليس. آمار تجاوز در ھند بسيار باالست

 بار   ساعت يک١۴ا و آزارھای جنسی ديگر در ھند، ھر ھ ميانگين ثبت مزاحمت. گيرد نو قرار می جنسی در دھلی

  شود عنوان می
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