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   قميشيژيان   آقايموضوع                          
  حقوقدان -اميرفيض

يون تلويز که درخدمت يکی از قميشی (ژيان) جيان که يک جوان ايرانی بناممده آاند ميل  بگلو روزنامه در
شخص مزبور ادعا کرده که  .با خانمھا ازکاربرکنارشده است جنسی  آزاراتھام  وده بعلت ب ای کانادھا

با خانمھا يک عادت وروش سکسی اوست وخانمھای طرف اوھم به اين عادت او  رفتارخشن جنسی او
 شخص نی نبوده واو قانوی به برکناربنابراين اقدام کارفرما  ،شته اندگاه بوده ورضايت درعمل راداآ

  .کرده استخسارت   ون دالريميل ۵٠مزبورمطالبه 

کنم احساس تکليف ميمانند ھرحقوقدان ايرانی ديگر يک ايرانی است وبنده ھم  قميشی آقاینظر به اينکه 
 آقای که ھی رانھا تصورنکنند که راآ که توضيحاتی دراين زمينه بياورم که مانع گمراھی جوانان بشود و

ف معروادامه زندگی شرافتمندانه ويا يا وب ومقبول برای رسيدن به ثروت وراھی مطل برگزيده   قميشی
بدترين زخمی است براعتباروشخصيت انسان که درمان  ی،. معروفيت به بدنامی وخالفکارشدن است

   .شدنی نخواھد بود

  

**  

  امــــــا بعد

م جر ھای جنسيتی که انواع مختلفی دارد ودرقانون کارکشورھا ھم پياده شده بھرکيفيت که باشدآزار
واجازه نميدھد ن حساسيت بسياردارد آن است که جامعه نسبت به آ مقصود ازجرم عمومی ؛عمومی است

   .تھذيب اخالق ورفتاروادارميسازديابه تاديب و نراآجريان يابد ومرتکبين  ن عمل آکه 
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ھای جنسی محدود به جوامع کشورھا نميشود بلکه اصلی است که با منشورحقوق بشر آزارمحکوميت 
   .شتيبانی شده استپ

 ،جرمی است با جنبه عمومی يعنی جامعه ،شناخته ميشودآزارھای جنسی که ازھمان باب شکنجه وآزار
بھرنوعی شروع  آزارواين بدان معناست که ھمينکه عمل  ،ديده آزاردھنده است نه شخص  آزارطرف 

شکايت بکند ويا  شدهآزارچه  ؛دھنده است آزار مکلف به تعقيب ،شد جرم تحقق يافته ونماينده جامعه
   .نکند رضايت داشته باشد يا نداشته باشد

اسالمی که دارای حکومت                                            ِ درھمه کشورھاجاری است به غيرازکشورھای اسالمی   اين قاعد کلی حقوقی
اگرشاکی خصوصی نباشد ويا راضی باشد   ن قانون آ. درنھا اقتباس ازشرع و فقه استآای قانون جز

 ھمسر . اساسا درحقوق اسالمی زن بھنگام نزديکی باقابل تعقيب نخواھد بودن آھای جنسی وانواع آزار
  .مقاومت ومخالفت زن اورا ناشزه خواھد ساخت .خود بايد به ميل ھمسرش رفتارکند

 محل اقامت ون کشورھای دمکراتيک جھان ازجمله کشور         ّ قانون مدو   قميشی آقایبنده تصورميکنم که 
   .سالمی يکی گرفته استرا با جمھوری ا کانادا کار خود

جنسی خانمھا کرده ولی دو ادعا ضميمه دارد يکی اينکه اين آزاراعتراف به بطور ضمنی  قميشی آقای
واين نوعی  ،سازی زن استآزاربرای ايشان مستلزم ابرازخشونت و ،يعنی داشتن سکس با خانمھا ،عمل

   .راضی ھستند گاه وآاو  اين اخالق وعادت عادت اوست ودوم اينکه خانمھای طرف ايشان از

شدن  دروا کافی برای ورود اتھام به ايشان و ،نھم بصورت عادتآجنسی خانمھا آزاربه  اعتراف ايشان 
 از ان معالجه ايشن تکاليف آ که يکی از ميباشدفی که قانون محول ايشان ساخته يدادستان به انجام تکال
  .بيماری ساديسم است

  اما ادعاي رضايت خانمها 

 اساسا رضايت  ،قبل ازعمل جنائی ھيچ تاثيری درماھيت عمل وتحقق جرم ومجازات ندارد رضايت
دھنده ميشود يعنی پس ازانجا م آزاررضايت صفتی است که متعلق به شخص  متوجه عمل نيست

   .موثردرمجازات متھم خواھد بوداگرشاکی رضايت بدھد  ،عمل وھنگام صدورحکم

ه بيماران ناعالج خودرا بنابه درخواست کتبی بيمار واعالم رضايت کامل درھمين سنوات اخيريک طبييی ک
   .ميفرستاد به زندان طويل المدت محکوم شده است زود ھنگام  به مرگ

كه بدانيم وبدانند كه اعالم رضايت قبل ازوقوع جنايت هيچ تاثيري درماهيت عمل  مقصود اين است
   .يسازد ونه به درجه پائين ترازجرم جنائی مبدل ميکنديعنی عمل راازحالت جرم بودن نه خارج م ندارد

 آزارتکاب عمل ار زانجا که اعالم رضايت قبل آ . ازاعالم رضايت  درعلم حقوق يک عقد است 
است  عقد مجھولناحيه متھم معلوم نيست  که شامل چه عملياتی ميشود ودرواقع موضوع  از

 عملی بيھوده ،آزار ه قبل ازديدآزاراده رضايت نيست وبه عبارت س یواقع شدن ،رضايت لذا عقد
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قابل  و دھنده آزار ن نه مشخص است ونه قابل تصديقآعملی است که حد وحدود  آزار ،است
  .شونده آزارپيش بينی 

 زنی که به  واجبار بدور باشد ١ره وتدليس  ُ ک   رضايت شخص نسبت به ھرموردی بايد از
 ارآزنامعلوم  و دحاضرميشود که خشونت ھای نامحدوکی اعتبارنيازمالی ويا کار ويا حتی نيازس

توسل به اين نوع رضايت حتی درمقام شاکی دردادگاه ھم  ،وتن به نزدکی ميدھد دھنده را بپذيرد
ری ھای کارگآزار تحت عنوان اکارکشورھ قابل اعتبارنيست چنانکه اين موضوع صريحا درقوانين

    .پياده شده است کارگر و مابين کارفر

برضايت به اين جنايت مبادرت  عمال کودکان خود راميفروشند ،ده ھائی که دراثراستيصال وفقرانواخ
  ؟يا ميشود به اين رضايت ترتيب اثرداد وخريداروفروشنده را مصون ازتعقيب شناختآ ؛ميکنند

 بود که در ایدرسالھائی که درايران بودم وکالت تسخيری پرونده ای را عھده دارشدم که متھم راننده 
راننده مدعی بود که سرنشينان اتومبيل  ،ن کشته شده بودآيکی ازسرنشينان  ژگون شدن خودرووا اثر

سبقت بگيرد و ھرچه گفته جاده  ماشين ھا وترغيب ميکرده اند که ازتشويق  را او اند که رفيقان اوبوده
 ھارات راننده را تائيد وسرنشينان اتومبيل ھم اظ ،را مسخره وترسو ناميده اند خطرناک است رفقايش او

ست ندليل برائت متھم ندا رضايت سرنشينان اتومبيل را تاسف ازخبط وخطای خود کردند ولی قاضی اظھار
   .محکوم کرد دبه قتل غيرعم راننده را و

   نگراني بحق جامعه 

واھد فراھم کننده اين نگرانی جامعه ھم خ ،ميزش وسکسآجنسی خانمھا بھنگام آزار اقرار متھم به عادت
  .بود

ی ھم کم کم به ھای جنسيتآزار ،د را طی ميکندنجا که عادت خوب ويا بد افراد ھمواره سيرتکاملی خوآ از
 توامطرف                        ِ ويا حتی خوردن گوشت بدن   با خفه کردنکه لذت سکس ميرسد نجا آبه  و ،تکامل ميرسد

  .ميشود

ا چند کودک ر سی و ،قاتل معروف به اصغر ،غر بروجردیريخ يکصد ساله کشورما شخصی بنام اصدرتا
 ،زين به عنفروانشناسان نسبت به عمل اواظھارنظرکرده اند که متجاو ،ميکشته را نھاآ ،بعد ازتجاوز

   .خيالشان راحت بشود تاند که شکار خود را بکشند وقتی لذت کافی ميبر

به  زن وکودک را بعد ازتجاوز ١۴رشد ودستگي ١٣۴٠ھوشنگ امينی قاتل معروف ديگری که درسال 
  .ميبريدم وخرخرميکردند لذت ميبردم نھا راآ گفته است وقتی سرنھا سرميبريد درتحقيقات آ

                                               
ه  ] (ع کره . [ - ١ ْ   ْ     ک  ر                                                                         ِ               ) دشوار. (از ناظم االطباء). || چيزی که خود شخص آن را ناپسند دارد. || (ا مص ) زبردستی . صم  ُ

ه   ] (ع مصکره . [ ْ   ْ        ک   / ک  ر  ھة. ناپسند داشتن چيزی را.   َ     ُ َ                           ) ک راھة. کراھية. (از اقرب الموارد) (ناظم االطباء). م کر    َ                                                 َ     
 ).کاال بر خريدار. (آنندراج عيب االطباء). پوشيدن ) (ناظماالرب بر خريدار. (منتھی متاع عيب کردن ) پنھانمص (ع   َ ت   تدليس . [

  از لغت نامه دھخدا) -ک-(ح                                                                                                                          ... کتمان
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   .يعنی لذت تجاوز به زنان وکودکان با خرخرکردن مقتول کامل ميشده است

  قميشي آقاي

   !ميدان ديده وجھان نديده ای جوان 

 صفا استفاده ميکنند نرمش و، ، مھربانیيارھای مالطفتانسانھا وحتی حيوانات درروابط جنسی ازمع
   .حافظ بيتی دارد که موجب راھنمائی شماست  )(داستان شيرين وفرھاد

  لب شيرين ھنوز می بينم        که الله ميدھد ھنوز ازخاک تربت فرھاد      ِ زحسرت  

ن نگران آف ن نظارت داردوازخالآحالت طبيعی است که جامعه ھم به استمرارورعايت  يک  اين امر،

ايك الق وصفات افراد را يكرعايت اخ جامعه تكليف ندارد ونميتواند داشته باشد كه .ومتقلب ميشود
جامعه هستند كه بايد خودشان رابارضايت عمومي           اين افراد  ن احترام بگذارد.آوبه  داردمنظور

   مده تطبيق بدهندآ رجامعه كه بصورت قانون د

 نچه رویآطف را به پذيريد که                                ّ تکليف پدری برجوانان دارد اين تل  احساس ه ساله ک ٩٠بعنوان يک ايرانی 
 نميدانيد  اخالق وفرھنگ جامعه ی بابه اصالح وھمرنگ قادر را داده فرصتی است برای شما که اگرخود

ارھای ينده بآ امکاناتی که جامعه برای اصالح شما فراھم کرده استفاده کنيد که عادت استثنائی شما  در از
  .الم کننده وغيرقابل جبرانی رافراھم خواھد ساختمت

***  
در لندن انگلستان دنيا آمده است و پس از کوچ به  ١٩۶٧در نھم جون  Jian Ghomeshiقميشی ژيان 

  انتاريو بزرگ شده است استان  –کانادا در محله تورنھيل 

قميشی به استناد گفتگويی که با بی بی سی کرده است اعتراف کرده پيش از شھرتش با ھمکاری ژيان 
 ١٩٩٠در سال  ی نواخته و پول می گرفته است. دوستانش در سر چھارراه ھا و گذر خيابان موزيک م

  ت. جايزه ای ھم به او تعلق گرفته اس ٢٠٠٢با ھمکاری دوستانش گروه موسيقی راه انداخته و در سال 

  تلويزيون وراديو سی بی سی (کانادا) راه پيدا ميکند. » اخبار -جھان ھنر«رنامه به ب ٢٠٠٢سال در 

 را اداره ميکرد در اين روز» Q کو«وی در سی بی سی برنامه ای زير نام  ٢٠١۴اکتبر  ٢۶روز تا 

مارا از ادامه کار با ژيان برحذر ميدارد.  اعالم ميکند آگاھی ھايی به ما رسيده است که CBC خنگویس

   ميليون دالر تعقيب قانونی ميکند. ۵٠قميشی سی بی سی را ژيان ھمانروز 
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