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  حقوقدان -اميرفيض

ود  بنظرميرسد تحريری تقديم شده ب ،قای ژيان قميشی به ھنگام ورود اتھامآنظربه اينکه در رابطه با اتھام 
   ١.بی مناسبت نيست  تحريرشود ،که نتيجه وتصميم دادگاه نيزھمراه تجربه ای باختصار

وضيح اينکه رکن مادی ت ؛ايران پادشاھی ھماھنگ ميباشد جزای استدالل دادگاه با موازين حقوقی قانون
اتھام نميتواند  ،ردن درمسيرشک قرارگيآمشخص نباشد وجريان  و تجاوزبه عنف اگرمعلومومعنوی جرِم 

   .درجايگاه جرم تحقق پيدا کند

درصورتی   ،داشتيم مان راء ديوان کشورآدر
ه به عباامکان مراج ،به عنفتجاوزِ  که مصدومِ 
د مقامات قانونی ازاين حق مسلم خو پليس و

به تجاوز به استفاده نکند ازموارد ورود شک 
 ،ين است اگربعداز تجاوزنعنف است وھمچ

ند بين طرفين وجود پيدا کروابط جنسی 
ازموارد رضايت وعدم شکايت  وھمچنين است 

اگرقبل ازادعای تجاوِزبه عنف بين شاکی ومتھم روابط جنسی وجود داشته باشد  ازموارد رضايت وعدم 
   .تطبيق با جرم تجاوز به عنف است

اکی بعدازروابط جنسی يشی با اين محمل روبروبود که دختران شمادعای شاکيان درپرونده اتھامی ژيان ق
رای ديوان آ واين درست موردی است که در ن روابط ادامه يافته است آبعدا ھم اند که باژيان داشته 

  .وجود دارد ۵٧کشورما  قبل ازشورش 

قای ژيان قميشی به اينکه روابط جنسی او باخشونت ھمراه بوده  باقبول دادگاه مواجه شده است آاعالم 
نزديکی  (زيرساسه اسالم) شاھی خشونت با تجاوز به عنف تفاوت دارد  درايران قدمقوانين ايران پاد در

مردان بازنان خود فارغ ازحالت نرمش ومحبت امروزی بوده است ودرحقيقت زن وسيله ای برای ارضای 
مرد ميبوده که بھرقسم که مرد مايل است اعم ازرعايت خشونت ويا غيره اززن بھره مندشود  حکم اسالم 

   .ھمين است ھم

عشقبازی مردان بازنان امروزه اقسام متعددی دارد که برخی با غل وزنجيرکردن زن ويا مرد ھمراه است  
نست که رکن مادی تجاوز جنسی مفقود باشد آاينھا ھيچکدام جنبه تجاوز به عنف راندارد  تجاوزبه عنف 

  .ربرزن مسلط گرددومرد بزو يعنی ازاصل زن تمايلی به نزديکی با مرد نداشته باشد 
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  تجربه 
قای ژيان قميشی بااستفاده ازھوشياری وپيش بينی احتماالت تمام ايميل ھای دختران طرف شکايت خودرا آ

   .نگھداری وبه دادگاه بجھت برائت خود ارائه داد

موزد که بخصوص درکشورکانادا که قوانين شامل مرور زمان نميشود بايد مراقب بود آتجربه باال بما مي
وتمام مدارک واسناد ومحاسبات خودرا چه با دولت ويا افراد محفوظ داريم تا اگر با اتفاقی غيرقابل پيش 

   .بينی مواجه شديم  دست خالی نمانيم

 


