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  1 باز هم درباره ژيان قميشي
  حقوقدان -اميرفيض

باب بی اسجريان قميشی که دررسانه ھا منعکس شده < :ديروز تلفنی ازپسرم درنيويورک داشتم که گفت
يند ميگو بردوستی با ما ترجيح ميدھند و دوست دخترمان دوری را .ابروئی ما ايرانيان مقيم اينجا ھم شده

  .و کتک بزنندزارجنسی بدھند آايرانيھا عادت دارند که دوست دخترشان را 

گزارشکر تلويزيون بی بی سی درھمين امروز تفسيری برجريان  ٢قای بھمن کلباسی آمتعاقب تلفن باال 
  .شايسته تقديم وضميمه  بحث قبلی باشديرمختصرورد که بنظرم رسيد اين تحرآقای قميشی آ

  چهارديواري اختياري است 

قای قميشی براينکه کاری که دراطاق خواب ميشود ارتباطی به ديگران ندارد برداشت نادرست آادعای 
    .وعقب مانده ای است

ه انسان ھا ھم درھرکجا ک داردتاثيری  ھمانطور که مقتضيات طبيعی برتمام اجسام وحيوانات حکومت
   .عه ميباشندوضوباشند اعم ازھوا ودريا وزمين واطاق خواب وغيره تابع قوانين مدون م

 ھر زادند وآقيد نھی قانون  ن نيست که افراد دراطاق خوابشان ازآبه معنای  ،چھارديواری اختياری است
ر زاآيا اگرکسی دراطاق خوابش مرتکب قتل وياشکنجه ويا آ. کاری که دلشان خواست ميتوانند بکنند

 .؟ خيلی تصورباطلی استمعشوقه اش شد چون در اطاق خوابش اين اتفاق افتاده پس قابل تعقيب نيست
   .زارھای جنسی نسبت به زنان دراطاق خواب صورت ميگيرد نه درمالء عامآ بيشتر جنايات و

   .ادعای ديگری که عنوان شده اخراج او ازسوی کارفرماست

امری خودسرانه تلقی نميشود بلکه عمل کارفرما دررابطه باقانون قای قميشی آاقدام کارفرما به اخراج 
   .کار وکنوانسيون ژنو ونيز قوانين ودادرسی کيفريی قابل ارزيابی است

 ،الئلد ، اطالع مزبور حسب کيفيت وکارفرمائی که ازوقوع جرمی بوسيله يکی ازکارمندانش مطلع ميشود
ن تکاليف گزارش به پليس است واگربه چنين اقدامی آه برای کارفرما ايجاد تکليف ميکند که درراس ھم

ثارکيفری شود کارفرما مسئول ودربرخی موارد شريک جرم آمبادرت نکند واحتماال عمل متھم سبب بروز 
جنسی دختران ھم  زارآقميشی اعتراف به ژيان قای آنطور که خبرگزاری ھا ميگويند آ ؛شناخته ميشود

                                               
  نوشته پيشين را در اين آدرس بخوانيد: - ١
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تورنتو مشغول جاسوسی  بھمن کلباسی، بورسيه دولت جمھوری اسالمی در دوران محمد خاتمی است که در يکی از دانشگاه ھای - ٢

سالمی بود که در نخستين ديدار اعليحضرت رضا شاه دوم از تورنتو کسانی که ترتيب سفر ايشان را داده بودند وطرفداری از رژيم ا
از مدعی بھمن کلباسی لسه به آشوب کشيده شود. پس را در سالن جا سازی کرده بودند تا ج وی و ديگر ھمکالسان توده ای اش

  ک-خبرنگار بی بی سی از آب در می آيد. ح
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راف ايشان کارفرمای اوعالوه برصيانت اخالقی جامعه درجھت مقصود اين است که با اعت ،کرده است
قميشی به ھمکاری ادامه زيان قای آتفاوت بماند که با  حفظ اعتبارسازمان خود نميتوانسته درحدی بی

  .دھد

  نقش شخصيت 

قای قميشی  بيان کرد که درجای خود ممکن است آبی بی سی شرح مبسوطی ازشخصيت رسانه ای 
د ولی امتيازات ھنری وعلمی واجتماعی وسياسی درھرموقعيتی که باشد سبب امتيازی برای ايشان باش

  ٣ .ناديده گرفتن وعدم شمول قانون نميشود

   

  

 

                                               
با  »اسکار پيستوريوس«توانخواھان بود بی شخصی که دو پا نداشت و قھرمان المپيک نزديک به يکسال پيش در آفريقای جنو - ٣

ماه محاکمه ادامه  قصد قبلی دوست دخترش که او ھم شھرتی داشت را در پشت در دستشويی به گلوله می بندد و نزديک به ھشت
در چھار ديواری خانه اش اين کاررا کرده ولی قانون در داشت تا اينکه چندی پيش مجرم شناخته شده و راھی زندان می شود. او 

  ک-دادگاه ھمگانی به جرم او رسيدگی کرده است. ح
  


