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  حقوقدان -اميرفيض

   .شنا خواھيم شدآن آ، خبری است که در اين تحرير با انگيزه تنظيم اين تحرير

**  
ھای  خانم ازتن  که به دو »جندگی«، بنده روی اتھام وغيرعادی است کهدرست ويا نا ،نميدانم درست وبجا

ساخته  ھم به قوادی مفتخر را ھا ن خانمآشخص رئيس  ،شورای تجزيه طلبان داده شده وبرای تکميل اتھام
ن آنکه خود آ ز. مقصود اين است که بمراتب بيش ادارم ،حساسيت بيش ازحدی که جنبه اخالقی دارد ؛اند
   .نھا شده امآاتھام  بنده جورکش نرابنمايندآ درک تالم واثر اننآھا ويا رئيس  خانم

. ) ميتوانند رجوع فرمايند١٣/۶/٢٠١۵اتھام قوادی مورخ ( (عالقمندان به موضوع اتھام قوادی به تحرير
١(.  

 نقدرآان داده شده  بين المللی به خانمھای شورای تجزيه طلب يک خبرنگار  که ازطرف »جندگی«عنوان 
ن واژه فاحشگی  را آزشت ومطرود است که درادبيات وفرھنگ ايران معمول به استعمال نيست وبجای 

> است بدترين وسخيف ترين اھانت ھائی است که نجيب وپاکدامن. واژه مزبورکه متضاد <بکارميبرند
وس حفظ آبرو ونام ای حميت وجاری شود غيرت که به معن »جنده«وقتی عنوان  و ؛ھا ميگردد متوجه خانم

 )اسفند ٢۴( >ازگاووخرھم پست ترميشود< طرف بقول مصباح يزدیو وشرف است ازگردونه خارج ميشود
  . نيست حالت فاحشگی درحيوانات ازير

د مجازات واگراثبات نشوچيزکم اھميتی نيست ايران وحتی اسالم اتھام فاحشگی  قوانين مجازات عمومی در
  جاری است. ھای مفتخربه جندگی حکم سنگسار وبرای خانم ری تعيين شده گينی برای مفتسن

  علت حساسيت بنده

حضرات  داده شده  و اننآھا ورئيس  به خانم که »جندگی وقوادی«شايد علت حساسيت بنده روی عناوين 
شايد افتخارھم بدانند ازاين جھت باشد که فالسفه  ،، چه دانم کهنراتشخيص نميدھندآ نه تنھا ننگ واثر

   .غيرت ناموسی وغيرت وطنی –غيرت راسه نوع ميدانند غيرت دينی 
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داشته باشد  غيرت ناموسی  رت وطنی ودينی نداشته باشد ولیغيکه کسی  عقيده دارند ممکن است نھا آ
   .شته باشدولی ممکن نيست کسی که غيرت ناموسی ندارد غيرت وطنی ويا دينی دا

ن اتھام آبی حميتی متھم شده وبا بی عفتی و به شورای تجزيه طلبان که  ھای ، خانمدرتطبيق مورد 
نجا که شورای تجزيه طلبان آ واز ؛دند غيرت وطنی داشته باشنمحال است که بتوان ،سرخوش وسازگارند

شخصيت مورد  ومعرفی کرده درخارج ازکشوريکی از اپوزيسيون ھای جمھوری اسالمی  خودرابھرحال 
لذا بطورکلی ايرانيان نميتوانند درمسئله برباد دادن غيرت  ن ساخته آلوده آاحترامی ھم خود را متاسفانه 

   .بی تفاوت بمانند نھاآ ھا ورئيس ن خانمآشده مانند خود  اننآھا ورئيس  ناموسی که متوجه خانم

جنده « ن بردوشآيف که پايه ھای کثلوده وآمسموم ميشوند درمبارزه  ، ھمهھمانطور که درھوای مسموم
فحشا  ولوده به فسادآ راکل مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی  و تمامی جزباشد  »ايادی بيگانه ھا و

   .ميسازد

دم ناپاک وبدسابقه ويا معروف به فساد آ> يعنی يک را گرميکنديک بزگرگله مصداق مورد ضرب المثل <
   .د ميسازدفحشا کل جامعه محدود را شھره فسا

  واما انگيزه اين تحرير

وبالگ نويس مصری < اسفند ماه سال جاری ميگويد ٢٢انگيزه تنظيم اين تحرير خبری است که  درتاريخ 
  .>به اتھام اھانت به زنان مصرمحکوم به زندان شد

  متن خبر

به سه سال  ،دريک برنامه تلويزيونی )١( دادگاه مصريک وبالگ نويس مصری را به اتھام اھانت به زنان
   .زندان محکوم کرد

ماه دسامبرگذشته دريک برنامه تلويزيونی گفته بود يک سوم زنان مصری که ھمسرشان  ،سبکی تيمور
  )٢( .برای کاربه خارج ميروند مرتکب خيانت ميشوند

 روز از ١۵). سپس مقامات مصری بمدت ٣درشبکه اجتماعی باعث خشم عمومی شد (خبرمزبور انتشار
   .يری کردندپخش برنامه جلوگ

قای تيمورسبکی گفته که قصد اھانت نداشته وسخنانش بد فھميده شده وعذرخواھی کرده معھذا آنکه آ با
  پايان خبر)(      )۴( .به سه سال زندان محکوم کرده استادادگاه مصر اور

  هاي شوراي تجزيه طلبان  مقايسه خبرمزبوربا خبرجندگي خانم

 سيامک قایآخبرمزبوربا مصاحبه تلويزيونی  ورد ھای اصيل تحقيق است آيکی ازابزارھای دست ،تطبيقامر
 مرگِ  ازھای شورای تجزيه طلبان را جنده خطاب کرده بود خبر  که خانم (مدعی خبرنگار بين المللی) زند
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مرگ غيرت درشورای تجزيه طلبان را جريان باتاسف مشترک  . درشورای تجزيه طلبان راميدھد غيرت 
   .بررسی کنيم

  خبرهامراتب تطبيق 

اتھام  .دنھای مصرمورد اتھام خيانت به شوھرانشان قرارگرفته ا سبکی دوسوم خانمتيموردراظھار-) ١(
نکه طرف اتھام محدود نيست ازنظرحقوقی اتھام عمومی ھست ولی اتھام خصوصی آمزبور بمناسبت 
يعنی ھيچ خانمی نميتواند بگويد که به شرافت من لطمه خورده است ومرامتھم به خيانت  ؛محسوب نميشود

لی ديديم که به و زيرا ازنظر حقوقی اتھام بايد متوجه شخص مشخص ومحدود باشد ؛به شوھر کرده اند
   .دادستان مصروارد عمل شده است ،افترا جنبه عمومی جرمِ  اعتبار

است ھای شورا فاقدمشکل اتھام تيمورسبکی  به خانم درحاليکه اتھام جندگی ازسوی خبرنگاربين المللی
ند که درشورای تجزيه طلبان ھم محدود وکسانی ھستتن  ن دوآشده که ن تزيرا اتھام جندگی متوجه دو

ن آيعنی عليرغم اينکه اتھام به  .نھاراميشناسدآوخبرنگاربين المللی ھم گفته که  وھمه کاره اندمشخص 
دادستان وارد موضوع  ،جرم است ولی درصورت عدم شکايت شاکی خصوصی میخانمھا ازلحاظ حقوق عمو

  .نميشود

ھا زده شده است واين اتھام با عنوان جندگی  به خانم خيانت) اتھام دراظھارات سبکی (متھم مصری- )٢(
. خيانت زن ھای شورای تجزيه طلبان داده بسيارمتفاوت است قای خبرنگاربين المللی به دونفرازخانمآکه 

کشيده شود ولی  باغير ن ممکن است به  روابط جنسیآبه شوھردامنه بسياروسيعی دارد که حد نھائی 
برزنی دارد که ھنجارھای ن اطالق آن به شوھرقرارندارد زيرا تعريف اساسا درمدارخيانت ز »جندگی«

 ضع خودرا درطبق اخالص به خواستاران تقديم ميکند کهناموسی واخالقی وشرعی را ناديده گرفته وبُ 
ويا برای کسب مقام مد وامرارمعاش آدر داشته باشد ويانداشته باشد وھدفش يا شوھرن خانم آ ،ممکن است

ھای شورای تجزيه  که دومی ممکن است درمورد خانم باشد  وزندگی بھتر صاحبان قدرتونزديکی به 
  .طلبان صدق کند

ندارد  اعتبار توجه و اتھام خيانت به زنان مصری يک وبالگ نويس است که مقامی از متھمِ  ،درمصر -) ٣(
ريه طلبان ھای شورای تج ولی اتھام جندگی به خانم ؛يس استوبقول معروف توی سرسگ ميزنی وبالگ نو

ومقام  ب نميزندآکه ھرچه باشد درک مسئوليت دارد وبی گداربه  داده شده  خبرنگاربين المللی ازسوی يک
   .دارد خبرنگاربين المللی ايرانی وجود يکاگردرست باشد فقط وموقعيت اوھم درحدی است که 

که خبروبالگ  برنامه تلويزيونینقدردرک غيرت وحميت وشرافت ناموسی داشتند که آمردم مصر-) *(
متصدی برنامه  قای جليل مرتضویآوقتی بنده به  روز تعطيل ساخت ولی ١۵نويس مصری را منتشرکرد

ھيچکس دراين < :گفت ؛زند اعتراض کردم قایآبمناسبت اظھارات تلفن  با زندسيامک قای آمصاحبه با 
  .>مورد غيرازشما اعتراض نکرده است شماھم بيائيد اينجا واعتراض کنيد

 ورآفخراميرعباس ، چنانکه دم باشندآابل توجه است که دستگاه ھای خبری خودشان بايد قدری اين نکته ق
را که ازميھمانی خصوصی منزل سينا دبستانی با حضوررئيس شورای تجزيه طلبان گرفته بود وبرای  فيلمی
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 ؛داوليه بشر) فرستا ن ميھمانی به ( پايگاه خبری حقوق انسانی وآ گان درکنندبروی شرکتآپخش وتضييع 
   .ن نشدآ سردبيرسايت مزبور بنابرمالحظات اخالقی حاضربه انتشار

ست ھای مصر فنمي ٢٠٠٨درمورد بحث اين است که بنابرتحقيق سال  ،يکی ازپايگاه ھای مقايسه -) ۴(
زارجنسی مردان را آ اقل يکبارمتلک شنيدن ويا توھين ون کشورتجربه حدآ درصد زنان مصری در ٩٨<

   .نھا تقريبا عموميت داردآزارجنسی آ ھام زدن بی حرمتی به خانم ھای مصری و> يعنی اتداراميباشند

 و زارآ وخانمھای ايرانی بندرت مورد توھين و ؛منفورومفقود است  ولی اين قاعده درجامعه ايرانی بکل
 ،دادگاه مصر -ھا درمصر  خاصه عناوين جنده وفاحشه قرارميگيرند  وبا وجود عرف وسنت اھانت به خانم

درحاليکه ھم مفتری مصری  ؛ھای مصری را به سه سال زندان محکوم کرد ام خيانت به خانممفتری اتھ
بين  ميشناسم ولی خبرنگار خيانت کار را ھای مصری عذر خواھی کرده بود وھم نگفته بود که من خانم

   :ھای شورای تجزيه طلبان چنين است عبارت بکارگرفته او درمورد خانم !المللی

  >ميشناسيم را نهاآما  خرآ ،ورده درافق ايرانآرا  »جنده«ضاپهلوي دوتا ر ،منتظرالسلطنه<

  بجي نازيال آخطاب به 

تخصيص واژه مزبور به اين دليل بود که ازباب کليت وقاعده اصل  ؛بجی خطاب شدآدرتحريری به شما 
مگرخالفش ثابت شود يعنی معلوم  ؛مردان وزنان ھستند ی ايران خواھرانِ ھا برائت واستصحاب ھمه خانم

 وازجمله درمعيت فواحش دررا زيرپای گذاشته است  ن خانم حد اخالق وغيرت وحميت وشرافتآشود که 
ه سيطره بی ب ھا ازقافله محبت برادری وخواھری خارج  و ن خانمآتنھا دراين حالت است که  ؛مده استآ

   ون خانم استآتضای شرافت وغيرت مرد ايرانی نفی وطرد واق يندآدرميوبی عفتی  شرافتی

 وپاک کند و ود دور ازخ را جزيه کشور مانده ام ونميفھمم که چرا شورای تجزيه طلبان نميخواھد اتھام ت
   .ھا نميخواھند اتھام جندگی وقوادی را ازخودشان رد نمايند ھا ورئيس خانم ھمچنين مانده ام که چرا خانم

. علياحضرت بينھايت وفراگيراست آناثرات  ؛محدود به خودشان نيست ن سياسیفعاالاتھامات منتسب به 
   :شھبانو فرمايشی دارند که مستند اين تحريراست ميفرمايند

. حمالتي كه ميشد وپاسخ ن بي حرمتي ها وتوهين هاي نادرست پاسخ داده ميشدآاي كاش به  <
  ).١٣۵۵(گفتگوی چاپ شده در آيندگان سال  >نميداديم مقصريم

که اتھام فاحشگی خاصه جندگی ميدانند ودرک نميکنند يا و نميدانند واقعا مانده ام که چطور اين حضرات
ن سازمان عموميت خواھد آ شرافت در ، مرگبشودچه نکبتی است که وقتی متوجه يک سازمان سياسی 

 ن با فواحش باشد آنی که مديريت به مشارکت وھمکاری با سازما ھيچ انسان پاک ومنزھی تنيافت  و
  .نخواھند داد
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ند تن فاحشه ھسآيا بيک محلی که مديران آ ميخواھد درس حساب بياموزد که کسی ؛استساده  شمثال
يا  شورای تجزيه طلبان عضو شد ھدفش نجات کشوراست و واگررجوع کرد يعنی در !ميکند يا خيررجوع 

  ؟درزمره فواحش عمل کردن

  قدغن ميكنم 

ميتوان    ،بجی نگويمآ ؛قبال ميکندوت خود استبا سک »جندگی«ازعنوان به کسی که  اتکردم خودم راقدغن 
مريکاست که آقيد شده خواست وسياست قطعنامه شورای تجزيه طلبان  ١١ه گفت که تجزيه ايران که درماد

 »جندگی وقوادی«درقطعنامه شده است ولی نميتوانم باورکنم که عناوين ماده ن آنوکری شورا سبب چپاندن 
دقيقا عصاره بی شرافتی وبی ن آنائی نسبت به اثرات اين جريان وبی اعتمريکا باشد آھم ازمنشات سياست 

 گفته شود  »جنده«بروئی حضرات است  واال حتی يک زن ھرجائی تحمل نميکند که به او آعصمتی وبی 
   ٢ .خانم رئيس ميگويند درفرھنگ عامه  نھا ھمآوحتی به رئيس 

 رد مزبور استثنائی است وواقعا نميدانم اين بی رگی وبی غيرتی درھمه امورمتوجه حضرات است ويا مو
برای  نھاراميشناسم > سند وشھادت عينی است که جای انکارآمن < :فته استنجا که خبرنگاربين المللی آ

است  درحاليکه اين سکوت مانند زخم بد ،حضرات باقی نميگذارد وترجيح ميدھند که به سکوت برگزارکنند
  .دراميگير ن اجتماع سياسی آواگردرمان نشود تمام بدن 

> مصداق مورد است يعنی ھمين دوتاخانم که ازسوی خبرنگاربين المللی يک بزگرگله را گرميکنداصطالح <
   .معرفی شده سبب بدنام شدن تمام افراد شورای تجزيه طلبان خواھد شد »جنده«

باشند غافل مده آکه باسکوت فراگيربه صورت قبول وتائيد در  جندگی اھميت اين اتھام ازممکن است کسانی 
  .واقعيت زير مردود است نھا با توجه بهآت ولی غفل

می تنھا سی وپنجسال است باداشتن مشروعيت قانونی وسنتی ومردان مصمم درمبارزه عليه جمھوری اسال
و ھدف را دنبال ميکند يکی تجزيه ھمين شورای تجزيه طلبان است که د وردی که نشان داده اندآدست
ه دومی با ھدف جمھوری اسالمی مشترک است ودرکناراين دو ھدف رسمی زاد کآشورودومی انتخابات ک
 قوزالی با يکی اتھام جندگی وقوادی ودومی که قوز ؛شدهشده دونفرت عام ھم وبال گردن مبارزه   یگھآ و
     .بيگانه پرستی استدرد بی درمان است  و

  نايافته دم دوگوش گم كرد       رزوي دم كرد  آ بيچاره خر

                                               
البته مستحضر ھستند، ھرجا که آمريکايی ھا پا گذاشته اند، کره، فليپين، ويتنام، پاناما، کاستاريکا، ويا ھرجای ديگری  - ٢

فراوان و بيماری ھای جنسی فراوان شده » فاحشه«ی برای خوش گذرانی ھای خود در آنجا دان آمريکايسربازان و کارمن
ژاپنی ھمسر در ژاپن موفق به اينکار نشدند و آنھم فھم و شعور و ادب و اخالق وسنت ژاپن اجازه نميداد. زنان است. تنھا 

نشود گيشا ھا فاحشه (جنده) نيستند، آن سنت ريشه فرھنگی بسيار ژرفی اشتباه آمريکايی اختيار کردند ولی فحشا را نپذيرفتند. 
يت روحيه و التيام روحيه جنگی ودفاع ملی ورودر رويی با سختی ھای زندگی است که گيشا ھا در گفتگو بر سر چای در تقو

 ک-دارد. حمشاورت روانشناسی  در ريشه نبوده استژه سامورايی ھا داشته اند. ھمخوابگی سنتی ژاپن با مردان و به وي


