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  حجب وحيا درقاموس خبرنگار
  درافق ايران »جنده« دو

  

  حقوقدان -اميرفيض

 اردرب بين المللی در ا خبرنگارقای سيامک زند که خودشان رآدی پيش بصورت اتفاقی به مصاحبه چن
قای زند مشترکا برنامه ای را آ جليل مرتضوی وقای آکه مجری برنامه  ؛ايران معرفی ميکند برخوردم

نچه آل ميداد به   ُ ـــ ھ قای زند راآقای مرتضوی درحقيقت آ .عليه شاھنشاه وبستگان ايشان دنبال ميکردند
 از ربرای اولين با نميشناسم و را مرتضوی که بنده او .قای زند گفته باشدآ ،که خودش ميخواست بگويد

 دنيا ھيچ مردی در< :زند ھم گفت االحضرت اشرف پھلوی وبه و برنامه اومطلع شدم موضوع را کشيد
  .>نيست که بدنش به بدن اشرف نخورده باشد

است يعنی ادعائی است که درھيچ شرائطی قابل پياده ای قای زند ادعای بی قواره آنجا که ادعای آ از
اره ه قوزيرا اساسا مطلبی ک ،. معموال اشخاص منطقی به چنين ادعاھائی اعتنائی نميکنندکردن نيست

نھم آاما وقتی چنين مطلبی ازناحيه کسی اعالم ميشود  ،حتی فحش ھم تلقی نميشود ؛اجرائی نداشته باشد
اره نوقت نميتوان مسئله قوآميداند  را خبرنگاربين المللی دربار دريک رسانه تلويزيونی وگوينده ھم خود

  .وع معياردانستوضدت گوينده را نسبت به بيان م                              ِّ را مطرح ساخت وحتما بايد شدت وح  

قای مرتضوی تلفن آبه دليلی که عرض شد  بالفاصه به 
يا بدن شما ھم به بدن واالحضرت اشرف آگفتم که  و ،کردم

قای زند درمصاحبه شما مدعی شد که بدن آکه  ؟خورده است
ھيچ مردی نيست دردنيا که به بدن واالحضرت اشرف 

امری  يا اصال چنينآ وشماھم ساکت مانديد؟ نخورده باشد 
ممکن است که بدن تمام مردان جھان به بدن يک زن خورده 
باشد ضرب المثل به گنجشک گفتند مناربه فالنت گفت يک 

مصداق اين مفت گوئی ھای  چيزی بگو که بگنجد 
   .پردردسراست

 ،ن بسياردشوارآسان است ولی اثبات آتوضيح دادم که ادعا 
 کسی است که رخبرنگا ؟قای زند قابل اثبات استآيا ادعای آ

ی نرا واقعآ بررسی کرد و واگرودنيشخبری را می بيند ويا م
ميکند واگرشايعه بود بعنوان شايعه  منتشر ديد بنام خبر

واگرفھم ودرک وعقل خبرنگارنتوانست قواره  وردآدرخبرمي
فرق بين يک   خبر تلقی نميکند. نراآاجرائی به خبربدھد 

مرتضوی از بوستون روی يل لج
د و کور است اينترنت برنامه دار
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ويا ممکن ميداند که بدن تمام مردان قای زند ديده آيا آشد  خبرنگاربايک عامی ھمين مسئله ای که عرض 
   ؟جھان به بدن يک زن خورده باشد

گزافه ودروع مانند تملق وچاپلوسی حدی دارد ازحد که گذشت ميشود مھمل وياميشود عالمت ديوانگی 
  .گوينده

 گاھی ازآبرای  چندروز بعد قای زند درميان بگذاردآباری چون تصورميکردم که اعتراض بنده را با 
قای زند داشت که بنده آقای مرتضوی زدم وتصادفا مصاحبه ديگری باھمان آسری به ھمان کانال  ،جريان

  !!ھم مستفيض شدم

  جنده دو

زن کانادا  سيتی سال انتظارکشيدن امروز ۴پس ازقای زند با خوشحالی خبرداد آاين برنامه است که در 
  ور تلقی شودآن نشاط آ است که خبر زن کشورخارجی شدن چه موھبتی بنده نفھميدم سيتی ؛شده است

بعد ھم فصل مشروحی درباره حجب وحيا صحبت کردند وگله ازاينکه حجب وحيا دربين ما ايرانيان بکل  و
 گفت ند مطرح کرد  وقای زآرا  شورای تجزيه طلبانازبين رفته است و دراثنای اين صحبت ھا موضوع 

  .>خرما اينها راميشناسيمآه درافق ايران وردآمنتظرالسلطنه = رضاپهلوي  دوتا جنده را <

ن موعظه ھائی که ازحجب وحيا کرد آواقعا حيرت کردم نه به 
حسابی  خرمردآ ؛برد نرا بکارآونه ازاين واژه زشت که براحتی 

خبرگزاری  بنده نھم بين الملی (آمدعی ھستی که خبرنگاری 
 ه اينک )بين المللی شنيده ام ولی خبرنگاربين المللی نشنيده ام

اشتغال بکاردارند که دريک دستگاه خبری  ايرانی به دوخانم
؟ کارالت ھای نگاری استکارخبرعنوان جنده دادن کجای 
جنده به زنی گفته ميشود که شغلش  .فاحشه خانه ھاھم نيست

فاحشگی است  بنابراين درکانادا جنده کسی است که پروانه 
   .داشته باشد کار

ايران کارميکنند پروانه فاحشگی  يا خانم ھائی که درافقآ
يا شورای تجزيه طلبان يک آ؟ قای خبرنگاربين المللیآ ؟دارند
درک يک شخصيت سياسی که  ياآ ؟شه خانه استفاح

کسی دشواراست کارسياسی ميکند با يک فاحشه خانه برای 
شرم وحيا که  ؟دشواراست !اين خبرنگاربين المللیکه برای 

 اررافق ايران کھمين است که دريک رسانه عمومی خانم ھائی که د نامه کشيديددگان برنبرخ بين نراآشما 
؟ واقعا حالم بھم خورد ازھرچه خبرنگاراينجوری فاحشه معرفی وخودت راھم شاھد معرفی کنی  را ميکنند
   .است

 ھری بول ،ميشناسم را نھاآولی زند ميداند که گفته است من  ھا چه کسانی ھستند من نميدانم که اين خانم 
 و مادر و زند ھمسرامک يسقای آ . مگررفتارنامردانه را شرافت واخالق محکوم ميکند اين ،ياحجھت 

اره از سيامک زند از تلويزيون اين نگ 
 جمھوری اسالمی برداشته شده

به » جنده«واژه  ...کنيد.... مالحظه
چه کسانی مربوط می شود؟؟ 
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دارد که ديگران اتھام فاحشگی را به  را ندارد، مگرنميداند که اتھام جندگی به ديگران ھمان اثر خواھر
   .زن  ودخترومادر اوبدھند

ارپا رپيدا ميکنيم نه با فرھنگ چروکامادرخارج ازکشور فعاليت سياسی ميکنيم الجرم بافرھنگ سياسی س
 را !!ايرادی نيافت وفقط فاحشگی دوزن درقطعنامه شورای تجزيه طلبان ويا ھدف انقای زند آ.  ریدا

ن دوخانم ھم ازسفارش شدگان زند بود شورا ميشد نورعلی نور واقعا که ايشان آ يافت که تصورميکنم اگر
   .شناسی استخبرنگاربين المللی است ويا خبرنگارفاحشه 

را  نھاآقای زند آکه به شورا ھا  ن خانمآچون نام شورای تجزيه طلبان دران برنامه ووابستگی بھرحال  

و اگرشورايک جفاحشه معرفی کرده بطورمستقيم به حيثيت سياسی واجتماعی شورا زيان وارد ميسازد 

درھمان برنامه  حداقل  ای زندقآکه  کند بايد اقدامی  ،باشد هدرک شرافت برای خود وکارمندانش راداشت

اين  محتمل در و اگرشورا به اين مھم اقدام نکند مستتر و ھای مزبور عذرخواھی کند وخانم شورا از

که  شوراحتما  متوجه ھست . درزمينه ھای فاحشگی ھم فعاليت داردمعناست که شورای تجزيه طلبان 

الجرم  ،نه يک فرد عادی ازسوی شخصی است که خبرنگاربين المللی معرفی شده است خبر انتشار
 وارد رسيدگی بشود واگرخبردرست است و ن اھميت بدھد وآيتواند خبررا بال تکليف رھا کند بايد به نم
ن آنھا تجديد نظر کند واگرخبردرست نيست ازآدرمورد اشتغال  ،ھا دارای کارت فاحشگی ھستند ن خانمآ

ھام تالش برای زمينه سازی تجزيه ايران تصورميشود ھمان ات ،ھا وخود شورا اعاده حيثيت نمايد خانم
ست که نيازی به ھسازش با جمھوری اسالمی ومشارکت درانتخابات برای شورا بقدرکافی سنگين  و

   .شناختن شورا بعنوان يک مرکز اشاعه فحشاء برای کسب شھرت وجذب مردم نباشد

  رفع تكدر

دردنيانيست که بدنش به بدن  ھيچ مردی< :قای زند شنيدم که گفتآ حقيقت  اين است که وقتی از
 دربار > قدری پريشان شدم که چطوريک خبرنگاری که مدعی است درواالحضرت اشرف  نخورده است

 دروغی که تاکنون ازھيچکدام از ،شاھنشاھی ايران حضورداشته چنين دروغ غيرممکن را چاق ميکند
قای مرتضوی واتھام آولی مصاحبه دوم ايشان با  .دروغسازن جمھوری اسالمی نخوانده ونشنيده ام

اين توجه راداد  ،صدا وسيماصورت بن جسارت واطمينان آ نھم باآ ،ھای شورا خانم جندگی به دونفراز
مبتال باشد که درک اھميت وتاثيرکالم را نميکند  قرينه زند به نوعی بيماری سيامک قای آکه ممکن است 

نقدراحساس مسرت داشته آسيتی زن شدن کانادا  است که از ای که ميتواند اين ترديد را استوارسازد اين
    .ن بوده استآکه اولين صحبتش درمصاحبه اعالم 

  

 


