
 !!))گرم طالکمترازبيضه چپ مرد۵٨٠تعيين ارزش جـان يک زن بميزان((                     
 
 

فـروشــترين کتابها درايران  بطــوريکه ميدانيـم جـزوه کوچک قانون اساسی هم اکنون بصورت يکی ازپــر
وازآن بجـای کتـاب جـوک استـفاده  مـردم ايــران نـام آنـرا قـانـون عــزای اســالمی گـذاشته انـد؛ .درآمـده است

 .و گـاهی هـم بـراحـوال خـود وبـرايـن بدبخـتی که بـه سـراغشان آمده است؛ اشــگ ميــريـزند .ميکنند
 

 :قـانون مجازات اسالمی راعيـنا وبطورکامل درج ميــنمايـد٢٩٧قبـل ازورود بمطلـب عيـن ماده
 

 مخـير که قاتـل درانتخـاب هريـک ازآنـها؛ت ششـگانه زيـراس امور مسلمان يکی از قتـل مـرد  ديــه؛-٢٩٧مـاده
 .ميـباشد

 
 . يـکصدشــترسالم وبـدون عيـب که خيلی الغـرنباشــد-١
 . دويـست گـاوسـالم وبـدون عيـب که خيلی الغـرنباشـد-٢
 . يـکهزارگوسفـندسالم وبـدون عيـب که خيلی الغـرنباشـد-٣
 .ـدون عيـب ازحلـه های يــمن دويـست لبـاس سـالم وب-۴
 . نخــوداسـت١٨ يکهزاردينارمسکوک سالم وغيرمغشوش که هرديناريک مثقال شـرعـی طـال بــه وزن -۵
 نخودنقـره۶/١٢ ده هزار درهم مسکوک سالم وغيرمغشوش که هردرهم بوزن-۶

 .باشــد
 

 :رحسب انـس محـاسـبه مينمـائيــمبرحسـب سـکه پهلوی وب برحسب گرم؛ را مقـدارطالی مندرج درباال"ذيـال
 نخودی طال١٨پـس هـزارسکه  ).گـرم است۶۴/۴نخودی٢۴هرمثقال( .گـرم ميـباشد۴٨/٣نخـودمعادل١٨هــر

گرم طالی  ٣٢٢٣٨٢/٧گرم است که ١٣۵٩٨/٨وزن هرسکه طالی پهلوی .گـرم طـالی خـالص ٣۴٨٠ ميشود
سکه طالی فرض بـرمقـدار طـالی خالصی که ١٠٠٠در تقســيم مقدارطالی خالص موجود با .دارد خالـص

ميزان ايـن ديـه برحسب  .ميتوان تعدادسـکه طالی پهـلوی رامحـاسـبه کـرد درهرسکه طالی پهلوی وجوددارد؛
بـاتوجه  گرم وزن کل طالی خالص٣۴٨٠)مقدارهرانـس(گـرم١/٣١= انـس١١٢تقـريبا: انس بشرح زيراسـت 
بطـوريکه  .لنـدن وبـه نرخ بيــن المللی نيـزمحاسـبه کـرد بـازار در لغ آن راميتوان مب بمقدار انـس طالی ديـه؛

دوسـوم  وارزش بيضـه چـپ مـرد؛ ايـن مقـدار؛ خواهيـم ديد ارزش جـان يک زن درجمهـوری اسالمـی؛نصـف
 جـان از ارزش )گـرم طال۵٨٠(سـکه طالی پـهلوی٧٩ارزش بيـضه چـپ مـردبيـش از يعنـی. ايـن مقدارميباشد

 !!يـک زن بيـشتراسـت
 

 :بشـرح زيـرميـباشد  آن قـانون؛۴٣۵ يـکی ازخنـده دارتـرين ودرعيـن حال گـريه آورترين اصول مـزبورمـاده
 .ثـلث ديـه دارد قـطع بيضـه راسـت؛ ديـه کامل وقطع بيضـه چپ دوثـلث ديـه و ؛"قـطع دوبيضه دفعتا -۴٣۵مـاده

 .مــانند آن نيسـت ن جوان وپيروکودک وبزرگ؛معلول وسالم و فـرقی درحکم مذکوربي-تبصــره
که ديـه آن نصـف ديـه کـامل  يـک زن؛ ارزش جان با بـاايـن ترتيـب درصـورت مقايسه ارزش بيضـه چـپ مرد؛

 ارزش تمـام جان يک زن از بميـزان يک ششـم؛ ارزش بيضـه چـپ مـرد؛ متوجـه ميشويم که فقـط ميباشد؛
 !!تگــرانتـراسـ

 
به دعوا  يک زن ومـرد؛ "اين مسئله مطرح ميگرديدکه اگرفرضا غالبـا تاکنون درهنگام خواندن اين ماده؛

مـردميتواندباخيال راحت زن  آسـيب واردسازد؛ مــرد؛ به بيضه چپ زن به نحوی ازانحاء و ومشاجره بپردازند
 !!چپ خودرامطالـبه کنـدازبازمانـدگان مقتـوله تفاوت ديـه بيضـه  رابه قتل برساندوبعد

 و بگيرد صورت حقيقت بخود روزی درعالم واقع اماهيچکس نميتوانست تصورنمايدکه اين فرضيه غيرمحتمل؛
 .توسط آن آخوند به قتل برسـد آسـيب رسانده است؛ به بيضه چپ يک آخونـد"وزنی که ظاهرا  يابد تحقق

 بنيانـگذار ايـران تحميل گـرديده و ی است کـه برملـتايـن واقـعه درارتباط بايکی ازبدبختی های بسياربزرگ
ايـران وعراق  وآن جنـگ خانمانسوز .رامـوهبتی بزرگ دانسـته است جمهوری من درآوردی اسالمی ايـران آن

 .است
 

درجريان اين "مثال .بـزرگ داشـت موهبتهای بسـيار وجـانی؛ ايـن جنگ برای آخوندان شـهوت پرست ومفتخور
شـهيدشده بودند؛ بـرای دريافـت  !!جبـهه های نبرداسـالم عليـه کفر ن زن جوان که شوهرانشان درجنگ هزارا

شــدند که بسـوی بنـيادشـهيد  وامتيـاز؛ازجيـب مردم ايران؛مجبور ارزنـده واستـفاده ازدهـها نوع مـزايا جيره
 زيـباترين آنان راباسم صيغه تصاحـب ز ـرانف عمــامه داران توانسـتند چند وازايـن طـريـق هريک از روی آورنـد

واحتيـاج به مـرددارند واگرخودآن  جوان هستند"بهانـه آخـوندان اين بودکـه اين زنان اکثرا .تصـرف نمايـند و
زيرااحتمال زيادوجودداردکه اين  گنـاهی عظيـم مرتکب خواهندگـرديد؛ آخوندان اين نيازطبيعی رابرآورده نسازند

 !!ـراهه کشانده شـوندوبه فحشـاءروی آورنــدبـه بيـ زنان



 هميـن تهران چنـدين صيــغه خانه و بقـدری زيادبوده است که مجبورشده اند در!!هـرچند که تـعداداين نيازمندان
 طـريق صيغه دادنشان از !!مشـروع وحـالل"تشـکيل داده وبه نحوی کامـال خانه های عفاف باسـم بنيـاد ازدواج

 گفتـه ميشوديـکی ازآخوندان متنفذ و !!نسی آنان وبسياری مردان نيازمندديگرراهم برطـرف سازنـدهای ج نيـاز
 خانواده های شهدا؛به بيت اهللا حرام برای انجام مراسم حج عمره و که جهت حمل سهميه وابسته به بنيادشهيد

زيـبای خودبيـش  صيغه های باصطالح ازحمله داران ميباشـد؛به يکی از  تمتــع جزو رهبران گروه ويا حج
 با چنـدين مـرتبه اين صيغـه راجـزو خدمه گـروه خود ازديگران عشـق وعالقه داشته وبهمين جهت هم تاکنـون

 .توسـط بنـيادشــهيد؛به حـج برده اسـت پرداخـت حقـوق
 

 اين دختر .بيـست ويکسالـه شـده بوده است ايـن زن ؛يـک دخترزيـبا ازشوهرشـهيدخودداشتــه که درسـال گذشته
 محرم پــدرخودميشـناخته وطبق اصول شـرع اسالم اورانسبـت به خود؛ شوهرمادروبجـای را  حاج آقا که

ماننـدگذشــته نيست وازصورت  متوجه شده بود که بوسه های حاج آقا به اوديـگر"اخيــرا ميـدانسته است؛
 اما .ولی مادرش باورنکرده بـود ايـن امر رابه مادرخودگفتـه بود؛ رتبهوی چندين م .پـدری خارج شده است

 ترتيب وتنظيـم امور بعـنوان حمله داربنيـادشهيد دريک اطاق درطبقه دوم يک مسـجد مشغـول کـه "اخيرا
 ه؛که دانشـجوی دانشگاه هم بود دخـترخوانـده اش؛ از حاجيـان مربوط بخود ازسهميه خانواده های شهدابوده؛

 صبــح؛ اما يک روز .درامورمربوط به ثبت نام وتنظيـم دفاترونظايرآن به اوکمک نمايد درخواست کرده است که
به پائيـن رفته وبه دربـان مسجد گفته  حاج آقــا دخترخوانده اش درآن اطاق تنهاشده اند؛ و هميـنکه حاج آقا

 او زيراهمـه دفاتـرومدارک مغشوش شـده و ؛رادرآن روز راه ندهد ببندد وديگرکسی را است که درب مسجد
 قفـل کرده وبه ترتيبی که بر بعدهم وارداطاق شده ودرراازداخل .که باکمـک دختـرش آنهارامرتـب کنـد ميخواهـد

پـول ومـزايا ويابازبان خوش ويا به زوردرصـدد تجاوزبه  وعده با کسی معلوم نيست ازطريق تطميع وياتهديد؛
که به ميـان  درهمان حالی که به پشـت خوابانده شده بود؛بالگدجانانـه"ظاهـرا ودختـرهم؛ دختربرآمده است 

بلنـد شـده وخودرابـه تـراس جلوی اطاق رسانيده  پاهای حاج آقـاکوبيده است؛اورابه عقب پرت کرده وبا سـرعت
 .مسـجد ومـردم رابه کمـک طلبيـده است وباگريه وفرياد دربـان

 
 آنـها در اعضای خانواده وی؛ "احيانـا جددرصبحـها درب هايشان راميبندند وکسی جـزدربـان ومعمـوالاغلب مسا

بعضی صبحهابرای انجام امورداوطلبان حج بازبوده اسـت؛ درسـاعت   ودرب بزرگ اين مسجدهـم کــه نيست
خـتردرحياط مسـجد کمک به د باينجهت جزسرايدارکسـی بـرای حـادثه بدسـتورحاج آقا بســته شده بود؛ وقوع
 .نشـده است پيدا

وفــريادازدربان درخواست  التماس با دختـردرحاليکه جلوی تراس طبقه دوم مسجدروبه حياط ايستاده بوده؛
 دربان در اما .نجـات بخشـد حـاج آقـا که قصدتجاوزبه اورادارد؛ بـه کمکـش آمـده واورا ازچنگ ميکرده است؛
را درميان پاهای  وعمامـه ؛ درحاليکه دست راستش ه باحال زاروبدون عباحاج آقارامی بيـندک همين لحظه

 با را او و زمين بلندکرده؛ از را سـرعت پاهای دختـر پيداشد ودودستی وبـا ازپشـت سـردختر؛ خودقرارداده بود؛
 يــا و "اکمــی بعد جسـدبيـجان دخترراهمراه باحاج آقای رنگ پريده که ظاهر پرتاب نمود بحياط مسجد سـر
 بيگناه و را خود !!بـه جـد اطـهرش فريـادش ازدرد به هوابلنـدبوده؛ودرهمان حال مرتباباخوردن قسم "واقعا
 .تـاکسی به بيمارســتان خاتـم االنبيــاء انتقـال ميدهـند اعالم ميکرده اسـت؛با مقصـر را دختـر

 
 "اکيـدا ازجـريان آگـاه شده بودند؛ فری که کم وبيش دستگاهـهای امنيـتی بفعاليت ميافتندوبه چندن بالفاصــله
درمورد اين واقعه بکسـی راندارند ونيـزباافزودن مبلغی برسهميه  حتی يک کلمه ميدهندکه حق ابراز؛ دستور
وی رامجبـورميسازند که  داغـديده ازبنيادشهيدوتهديد ويبه زندان وشکنجه وقطع تمام سهميه او در مـا دريافتی

 .ی ازحاج آقـا مطرح ننمايـدهيچ شکايت
بيـمارستان خارج ميکنند وبااينکه  ماموران امنيتی پرونـده بيماری حاج آقـاراهمـراه خوداواز بعدازچـندروز

 و مسجد شاهدعينـی درهنگام وقوع قتـل در نفر باتوجـه به وجود يـک کسی ازحاج آقـاشکايتی نکرده بود؛معهذا
 تا و دخـتر به تاکسـی؛ جسـد مـر؛ازجمله کسانيکه درجريان حمل حاج آقــا ومطـلع وآگـاه ازجريان ا نفر چند

مصلحـت درآن ميبينند؛که خودحاج آقـابعنوان  داغـديده دختـر؛ مـادر" شرکت کرده بودند؛مخصوصا بيمارستان
 .دادگـاه ويـژه روحانيـت درخواست رسيدگی واعاده حيثيـت نمايـد زيانديده از

 
که  شــرح حادثـه اعالم مينمايـد؛ دادگاه ويـژه روحانيت تشکيل ميشودوحاج آقـا در ميـم؛اجـرای اين تص در

مـن بوده ابرازناخـرسندی ميکرده؛ودرآنروزنيزازمن درخواست کرده  مقتـوله همواره ازاينکه مادرش صيغه
 و .مامشـاجره رخ دادلـذابين  نکردم؛ چـون من ايـن درخواست راقبـول .کـه صيـغه مادرش راپـس بخوانـم است

 منـهم کاری ميکنم که ديگرنتوانی کـاری حـاالکه مادرم راطالق نميدهـی؛ :بعدهـم دختـرباگفتـن اين جمله کـه
 آبـروی مـرابريـزد به جلوی تـراس رفته و چـندلـگد محکم بميـان پای من زده وبعدهـم برای اينکــه انـجام دهی؛

قلـمدادکـرده  اوهـم بافـرياد؛من بيـگناه راگناهکار يـوسـف بيـگناه تهـمت زد؛بــه  همانطورکه زليخای گناهـکار
 از !!خـطرميديـدم در آبـروی اسـالم وروحـانيت را منـهم درحاليکه ازشـدت دردبخودمی پيچيدم وازطرفی .است

متـوجه شـدم که  فعـهنميدانم چطورشدکه يکد امـا .وجـلو رفـتم که اوراازايـن کاربـازدارم حالت عادی خارج شده
 .اوبـه صحـن مسـجدسـقوط کـرده است



رامـلزم ساخته  او پـرداخت ديـه قـتل؛ سـرانجام دادگـاه ويـژه روحانيت باتوجه بموافـقت خودحـاج آقا درمورد
مبنـی  ولی باتوجه بگواهی بيمارستان وپزشگی قانونی .مــادراوپـرداخت نمايـد است که ديـه کامـل يک زن رابه

 که ديـه بيضـه چـپ رابه حـاج آقـا گـرديـده است؛ مادردختـرمحکـوم بـرايـنکه بيضـه چـپ اوهـم معيـوب شده؛
 .پـرداخت نمايـد

 
مـابـه التفـاوت رابـه مـادردختـرمی  امـاحاج آقا ازحـق خودصرفنظـرکرده وبه دادگـاه اطالع داده است کـه

 !!بخشــد
 

 ايرانيـانپيمان :تهيـه


