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 دالیل رای دادگاه
 

باشد. من باید شخص شاکی در فضای اینترنت می نسبت به اساسو بی مداومجدی،  افتراهایدر مورد  هاین پروند (1

برای اکثر سپس و  نه،هستند یا  افتراآیا  به شاکی اشاره دارد یا نه، هایا تمام مقاالت و پیام برخیآیا تصمیم بگیرم که 

از خود در دادگاه تنها از دو قانون رایج  دفاعمتهم در توسط متهم انتشار پیدا کرده است یا نه. ، آیا ]تصمیم بگیرم[هاآن

و دیگری برقراری ارتباط مسئوالنه درباره ( fair comment)در دفاعیات استفاده کرد، یکی اظهارنظر منصفانه 

 .اما در استدالالت نهایی ذکر نشده است داده شدارجاع و  مابقی ارائه .ای با منفعت عمومیمسئله

 مقدمه

 
ارجاع خواهم با این عنوان به وی دالیل  اینشود. من در شاکی یک پناهنده ایرانی است و به نام شادی امین شناخته می (2

به وی ارجاع  با این عنوان ن دالیلایشود. من در کرد. متهم یک پناهنده ایرانی است و به نام آرشام پارسی شناخته می

خصوصا از  تیبیجیالهای ر پناهندهگبوده و هر دو با دی  [LGBT] تیبیجیالدو اعضای جامعه  خواهم داد. هر

 کنند.همکاری میبه صورت فعال باشد، اعدام می تیبیجیالایران که در آن اشد مجازات برای افراد 

 

 سایتوبدر  هاآن موردهستند. پنج  ]شادی امین[به او افترا ستند که حاویه مقاله و پیامبر اساس ادعای شاکی هشت  (3

justice4LGBT[.]com مسئولیت در و  سایتوب هر گونه دست داشتن در این ]آرشام پارسی[  اند. متهممنتشر شده

آقای پارسی به خانم همیلی، دوست خانم از سوی های فیسبوکی پیام هاآنکند. یکی از را انکار می هاآننوشتن و انتشار 

مهمان این  سردبیرخودنویس در زمانی که آقای پارسی  سایتوب" است که روی جویی. یکی دیگر "نامه پناهاست امین

 سایتوبهمچنین یکی از پنج مورد منتشر شده در مقاله منتشر شده است. این  ،بوده سایتوب

justice4LGBT[.]com الملل از یک آدرس میل فرستاده شده به سازمان عفو بیننیز هست. یکی دیگر از موارد، ای

به زبان الملل میل فرستاده شده به سازمان عفو بینبه استثنای ایباشد. همگی می justice4LGBT[.]comمربوط به 

الملل به این رای پیوست شده است. من از عفو بینفارسی است. ترجمه انگلیسی مطالب و ایمیل فرستاده شده به سازمان 

 کنم.قدردانی می هاآندو وکیل برای فراهم آوردن نسخه الکترونیک  مساعدت هر

 

انجام  رسمیهای ها توسط مترجمترجمه یدو در متون انگلیسی وجود داشت. هر ییهاچالش دادرسی ی مراحلر طد (4

ها چشمگیر نبوده، . در اکثر موارد تفاوتشهادت دعوت نکردندشده بود اما هیچ کدام از طرفین متخصص فارسی برای 

 اشاره خواهم کرد.مشخصا  هاآنبه جز چند واژه خاص، که من در این دالیل به 

 

 .را دارددالر  ۲۵۰۰۰ میزانبه  شدهاخسارت عمومی و  خسارتادعای شاکی  (5



 شاکیدعاوی 
 

بخاطر  ۱۹۸۴کند. او ایران را در سال خانم امین مقیم کشور آلمان است و به کشورهای زیادی از قبیل کانادا سفر می (6

 .موفق به دریافت پناهندگی از آنجا شد نقل مکان کرد و ی سیاسی خود ترک کرد. در نهایت وی به آلمانهافعالیت

 

مشغول به  باشدمی ها و ترنسجندرهارنگ که یک شبکه لزبینبه نام شش یدر حال حاضر وی به عنوان مدیر سازمان (7

 باشد.می ،سازمان عدالت برای ایران که یک سازمان حقوق بشری است هماهنگ کنندگانکار است. او همچنین یکی از 

 

 ده است.به مسائل جنسیتی و حقوق بشری دعوت ش ندر تلویزیون برای پرداخت بارهاخانم امین نویسنده است و  (8

 

در همان روز هنوز فعال بوده و  justice4LGBT[.]com سایتوبدر روز دوم محاکمه، خانم امین شهادت دادند که  (9

 قابل دسترسی است.  سایتوبها در رابطه با موضوع پرونده هنوز در تمامی پست

 

نتشار ابر علیه او کردند، پس از افتراآمیز افرادی شروع به نوشتن مطالب که خانم امین شهادت دادند که نخستین بار  (10

افتخاری در آن سردبیر بوده است که آقای پارسی به عنوان  در روزی یک مقاله در یک مجله اینترنتی به نام خودنویس

که این مقاله  گفتندفرستادند و  شادی امیناین مقاله را برای  . سایرین۲۰۱۵می  ۱۷، یعنی در تاریخ حضور داشته است

 به نام ذکر نشده است. آن مطالبهرچند که وی در  ،درباره اوست

 

تنها درباره او و اتفاقات درون ایران است و شامل  justice4LGBT[.]comکند که رک ادعا میامد درخانم امین  (11

 تصاویر مختلف از او و همکارانش و مقاالتی درباره اوست.

 

 نامه دریافتی: پژوهشگر" وی با سندی با عنوان گذاشت.خانم امین در برابر تک مقاالت را تکوکیل خانم امین،  (12

BBC «سایتوباست و در  ۲۰۱۵نوامبر  ۲۱این مقاله تاریخ مندرج در  آغاز کرد. "دارد ولی دیپلم ندارد« سو سابقه 

justice4LGBT[.]com  ست. این مطلب حاوی عکسی از خانم امین است. من یک خط از این مقاله را امنتشر شده

هم  اما چطور شده که پای سهیال خانم، بار دیگر به بی بی سی باز شده؟ آن“گوید: کنم که میان نمونه ذکر میبه عنو

 ”ی کالمی، رفتاری و جنسی.شویی و موارد مستند خشونت ها پرونده های قطور مالی، پول بعد از افتضاحات اخیر و

 نویسنده متن ناشناس است. 

 

اله به شدت برای وی قکه این م دهدمیدت ا. خانم امین شهمقاله تماماً حاوی افترا نسبت به اوست شاکی مدعی است که (13

 دردآور بوده و هیچ کدام از ادعاهای مندرج در مقاله صحت ندارد.

 

است و روی  ۲۰۱۵ژوئن  ۱۰" به تاریخ گزارش دریافتی: ویکی پدیا را هم سانسور می کنید؟مقاله بعدی با عنوان " (14

و حاوی اطالعات نادرست  دهدمیله به خانم امین ارجاع امنتشر شده است. این مق justice4LGBT[.]com یتساوب

هست که سالگی ازدواج کرده است، اما یک جمله در آن  ۱۴در سن امین خانم که کند باشد از قبیل اینکه ادعا میمی

خواهید رو مالی و غیر مالی را با این نام قایم کرده اید که نمیچه فعالیت های “: زندمی افترابه او کند ]شاکی[ ادعا می

و صحت ندارد کند که که وی هویت خود را مخفی می کندمی القااینطور کند که مقاله نین شاکی ادعا میچهم ”شود؟

 له ناشناس است.اآید. نویسنده این مقدرصدد تخریب وی بر می

 

و شد ابمی ۲۰۱۵ژوئن  ۲۳به تاریخ  ”نامه دریافتی: شما هوموفوب و ضد مرد هستید خانم امین“مقاله بعدی با  عنوان  (15

منتشر شده است. این مطلب شامل عکسی از خانم امین است. تیتر مقاله به  justice4LGBT[.]com سایتوب در

مجددا تنها افتراآمیز است. من نسبت به او . شاکی مدعی است که تمام مقاله باشد افتراآمیز تواند به خانم امینمی تنهایی

افکنی ا؟ ایجاد فضای ناامنی و تفرقهخانم امین تایید و رد خودتان تا کج“کنم: یک خط از آن را به عنوان نمونه ذکر می

برد و به تمام کسانی که زیر سئوال می بین بچه ها تا کجا؟ ارعاب و تهدید تا کجا؟ کسی که مدام جمهوری اسالمی را 

 نویسنده متن ناشناس است. ”.دهدجمهوری اسالمی را می های شما را نقد می کنند لقب دست پرورده

 



متنفر مردان و دوجنسگرایان  ازکه وی معتقد است نویسنده این مقاله با مطرح کردن اینکه وی  دادامین شهادت  مخان (16

با رسوایی مالی درگیر خانم امین  را که ادعا این . این مقاله همچنین، سعی در تخریب رابطه وی با افراد گی دارداست

 صحت ندارد. عاهااداین از کند. طبق شهادت خانم امین هیچ کدام ه مطرح میاردوباست 

 

به  ”شده است« فعاالن حقوق بشر»ی دست برخی گرا: حق و حقوق ما، بازیچهجنسجوی همیك پناه“مقاله بعدی با تیتر  (17

 سایتوبو بعدا در  همهمان بود سردبیرآقای پارسی ی که است و هم در مجله خودنویس در روز ۲۰۱۵وئن ژ ۵تاریخ 

justice4LGBT[.]com  توسط یکی چنین است که مقاله ظاهر . بردامین نام نمیخانم از منتشر شده است. این مقاله

آقای پارسی مسئول انتشار این مقاله در  که . خانم امین معتقد استاستاز پناهجویان در کشور ترکیه نوشته شده 

 .باشدمی justice4LGBT[.]com سایتوبخودنویس و متعاقبا در 

 

از تمام  را بشناسد، تصویری هاآنها و فعاالن ایرانی و سازمان تیبیجیالامعه جکسی که  که هر داددت خانم امین شها (18

اشاره شده است. خانم امین  هاآنها در ترکیه که در این مقاله به ها و کالسهای برگزارکننده کارگاهالن و سازمانفعا

 باشد.ها در کشور ترکیه فعال میها و فعالیتکارگاهرنگ در برگزاری که سازمان شش دادشهادت 

 

مقاله، توسط یک به نقل از . این کالس، کنداشاره میاین مقاله به تصمیم فرد نویسنده به ملحق شدن به یک کالس  (19

و  کالبه عنوان وخارج از ایران ی فارسهای در تلویزیون به طور ثابت که شودو به مدیریت کسی برگزار میسازمان 

کند چرا که او مکررا در اشاره می اوکه این مقاله به  داد. خانم امین شهادت کنندحضور پیدا می حقوق بشر نفعاال

جلسه مشاوره که قرار  ککه ی دهدمینین به این ادعا در مقاله ارجاع چهای فارسی حضور دارد. خانم امین همتلویزیون

آیا که پرسد میکننده تکه وی از افراد شرک داددت هاخانم امین شاری شده است. ردخصوصی باشد، فیلمب هبود

پرسش باز  بعدتر به این .کنداین کار را می هاآنکسب رضایت تنها با  خواهند از آنان فیلم گرفته شود یا نه، امامی

 یا خیر.است  و اگر هست آیا افتراآمیز یا خیر، خواهم گشت که آیا مقاله درباره خانم امین است

 

. ه استمنتشر شد justice4LGBT[.]com سایتوببه زبان فارسی در  ۲۰۱۵ژوئن  ۸ له بعدی ابتدا در تاریخامق (20

آن با  تختخوابگزارش دریافتی: آن “ این مقاله عنوان دوباره منتشر شد. به زبان انگلیسی ۲۰۱۵نوامبر  ۲۳سپس در 

 .باشدمی ”روکش بنفش و دیوار رنگی

 

به دو کلمه فارسی ترجمه ای است که در آن وکالی طرفین در . این همان مقالهبردنام نمی خانم امین از این مقاله (21

 )تجاوز( ”rape“این کلمه به انگلیسی  معنایاست. شاکی مدعی است  ”زتجاو“ل اختالف نظر داشتند. کلمه اوانگلیسی 

که از طرف خانم  همیلیباشد. خانم می (خشونت) ”violation“مه آن به انگلیسی معادل جاست تر مدعیاست. متهم 

ی این و من معتقدم ترجمه صحیح برادهد میتجاوز معنای این کلمه شهادت داد که  به عنوان شاهد حاضر شد،امین 

در انگلیسی  (او مونث) ”she“شده به ضمیر مهجتر یمقالهاست که در  ”او“لغت در متن قید شده است. واژه دیگر 

متقاعد  بر اساس شهادت اما من ،این ضمیر در فارسی خنثی و بدون جنسیت است بحث کرد کهترجمه شده است. متهم 

 است. ”she“ نثموصحیح ضمیر ضمیر  که با توجه به کلیت مقاله، شدم 

 

رابطه نزدیک داشته و این رابطه به تجاوز ختم شده وی کند که یک نفر با و ادعا میاست ناشناس  باز همنویسنده مقاله  (22

 .کنددارد که مقاله به روشنی به وی اشاره میاست. خانم امین با مدرک اذعان می

 

های که یکی از سرگرمی داد". خانم امین شهادت خوبی نیست کمدیناو " کند که اشاره می موضوعاین مقاله همچنین به  (23

باشد. خانم امین یک سازمان می نمسئوالاز ندآپ کمدی است. مقاله درباره یک فرد لزبین است که است ]اجرای [ وی

پذیرم که میدهم شرح میبا دالیلی که بعدتر کند. من شواهد خانم امین را پذیرفته و به او اشاره می موارد وید اینگمی

 .کندبه او اشاره میاین مقاله 

 

الملل است و گفته افتراآمیز است یک ایمیل به دو نفر در سازمان عفو بین بر اساس ادعای شاکیمدرک بعدی که  (24

آگوست  ۱۱در تاریخ باشد و می (justice4LGBTعدالت برای دگرباشان )میرعماد تابنده در  دکترشود از طرف می

با شاکی فرد روابط نزدیک آن الملل به دلیل . این ایمیل از تضاد منافع یکی از کارمندان عفو بینارسال شده است ۲۰۱۵

برای که  شهادت داداست. خانم امین  نیز منتشر شده justice4LGBT[.]com سایتوب. این ایمیل در شکایت دارد

 ها این تالش و های متعددی صورت دادهوجود خارجی دارد یا نه تالشاصوال آیا نویسنده ظاهری این ایمیل بفهمد اینکه 



 نتیجه بوده است. بی

  

ها و ما گزارش“که  ادعا شده است این ایمیلدر شاکی فرستاده است.  رایاز ایمیل را ب نسخهالملل یک و بینفسازمان ع (25

ها اعمال خالف خانمایم مبنی بر کرده منتشر تیبیجیالاعضای جامعه ایرانی از بسیاری را دریافتی های نامه

 پیشین است. اتهامات. این تکراری بر ”غیره ها، تجاوز، زورگویی، پولشویی واستفادهء سو شاملترابی و صدر امین

 

شهادت داد. برای ایشان جوابگویی به آن آسان نبود چرا که ایشان توسط یک  خودخانم امین درباره تاثیر این مقاالت بر  (26

داد. این مقاالت می ات بسیاریدرباره زندگی خود توضیحدیگران . وی باید به بودسایت ناشناس متجاوز خوانده شده 

 را تحت تاثیر قرار داده است. بودده کسب کرخود نسبت به اعتمادی که وی در جامعه 

 

 همیلیسبوکی بین آقای پارسی و خانم فیهای پیامیک مجموعه شود افتراآمیز است، شده که ادعا میآخرین مطلب منتشر (27

ی ارسالی از هاکند که نویسنده پیاممی اذعان. آقای پارسی دادشهادت در دادگاه از طرف خانم امین  همیلیاست. خانم 

است یا خیر.  یاست و آیا بر ضد ایشان تخریب مینها درباره خانم ا. سوال اینجاست که آیا این پیاماوستخود  سوی او

 فرستاده شده است. همیلیبه خانم  تنها؛ این مطلب که پاسخ من به هر دو سوال به نفع شاکی باشد حتی اگر

 

. ایشان در حال حاضر فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق پناهجویان استزندانی سیاسی در ایران بوده  همیلیخانم  (28

 سایتوباز یا در حدود این تاریخ  ۲۰۱۵که ایشان برای اولین بار در ژوئن داد شهادت  همیلی. خانم است

justice4LGBT[.]com را خواند.و دیوار رنگیبا آن روکش بنفش  تختخوابآن و مقاله "ه اطالع پیدا کرد " 

 

 شدندایشان متوجه  ترله درباره خانم امین است. اما بعدقاکه این م متوجه نشده استکه در ابتدا کند همیلی بیان می مخان (29

یک سایت وبکه در  نوشتندبه زبان فارسی  ایمقالهخود  خانم همیلیکه این مقاله درباره خانم امین است و بنابراین 

 .بودتورنتو منتشر شد. این مقاله حاوی مطالبی در راستای دفاع از خانم امین  در ]شهروند[ی فارسمجله  

 

ها[ ]در پیامای پارسی قهایی را از آقای پارسی در فیسبوک به زبان فارسی دریافت کردند. آایشان پیاماین بود که  بعد از (30

من مقاله  ،رحالهبه“: گفتجواب داده و در بخشی از پیام خود  همیلی. خانم استرا خوانده  همیلیکه مقاله خانم  گفت

 نفعاال در برابر تخریبو قطعا شما باید ونشان بود نامبی هایافترا در برابردر دفاع از شان و منزلت خانم امین 

 ”بایستید.

 

ماجراهای  به طور مشابه؛ صحت داردهای مربوط به تجاوز نامه“که  گویداز پاسخ خود می آقای پارسی در بخشی (31

ی درباره فهای ایشان نیز صحت دارد، همانطور که ماجراهای مختلمربوط به تهدید مردم برای الیک کردن پست

نوشته  در قسمتی از پاسخشبعد از ظهر آقای پارسی  ۱:۵۱و در ساعت  یافتهگفتگو ادامه  ”دارد. صحتپناهجویان 

مورد ]نین در تماس با آن فرد چام و همیسبوک خود منتشر کردهفو آن را در کنم دفاع مینامه تجاوز  ازمن “است: 

 ی را همدیگر نامه خودنویس بودم دبیرزمانی که سرام. معرفی کرده تراپیسته بهستم و وی را قرار گرفته[ تجاوز 

 "ام.بعد از آن هم به صورت عمومی اعالم کرده و بارهام چاپ کرد

 

خانم  آید کهمی بر از آن این اتهام افتراآمیز بوده ونسبت به او های ذکر شده در باال، شاکی مدعی است که این نقل قول (32

 سایتوبسایر مطالب در شده در اتهامات مطرح ]شودمتهم مدعی می[عمل تجاوزشده وب امین مرتک

justice4LGBT[.]com  صحت داردمعتبر است و. 

 

 سایتوبکند که که آیا فکر می سوال کردوکیل از ایشان  ،همیلیاز خانم  سئوال و جوابدر پایان  (33

justice4LGBT[.]com فکر در کل مسئله به این یا خیر. ایشان جواب داد که  ودشتوسط آقای پارسی اداره می

ر حتی اگر افراد دیگری دباشد.  توانستکس دیگری نمی“ به این نتیجه رسید که هاپیامبعد از دریافت این اما نکرده بود 

 ”است.این افراد موافق اعمال ]تخریبی[ آقای پارسی با مشخص بود که  این کار دست داشتند،

 

ایشان به عنوان  صالحیت را احضار کرد.( Mark Jeftovicمارک جفتوویچ ) شاکی یک شاهد کارشناس به نام (34

به چالش کشیده نشد و از سوی متهم  justice4LGBT[.]com سایتوباره بحتی نتیجه گیری ایشان در کارشناس و



 .گیری ایشان رسیدنیز به نتیجه مشابه با نتیجه کارشناس متهمپذیرفته شد چنانکه 

 

 سایتوب کهاین است  چآقای جفتوویگیری ی آقای جفتوویچ که به دادگاه ارائه شد، نتیجهتخصصاساس گزارش  بر (35

justice4LGBT[.]com  سایتوبشده از کپی قالببا استفاده از یک irqr[.]net ]ساخته] سازمان دگرباشان ایرانی 

 .اعتراضی ابراز نشدشود آقای پارسی است و توسط او اداره میمالکیت سایت به در اینکه این وب .شده است

 

، به کرداستفاده  قالباز آن به عنوان بشود ه ک irqr[.]net سایتوببرای دستیابی به کپی  جفتوویچ،به عقیده آقای  (36

دارد. این نیاز  irqr[.]net سایتوبمربوط به  ووردپرسو حساب  هاستینگبه حساب در سطح ادمینی دسترسی 

 شوند.عبور محافظت می ها با رمزحساب

 

یک حساب عنوان به justice4LGBT[.]com سایتوب، بسیار محتمل است که جفتوویچعالوه، به عقیده آقای هب (37

 سایتوبتاسیس شده باشد و بنابراین فردی که  irqr[.]net سایتوب جدید تحتیا دامنه  زیرشاخه

justice4LGBT[.]com دارد. ووردپرس نیازاب و حس هاستینگ اندازی کرده به هر دو حساب کاربریرا راه 

 

پی آی آدرس ایجاد، به در مدت زمان کوتاهی بعد از justice4LGBT[.]comسایت وبکند که بیان می جفتوویچآقای  (38

(IP) .دیگری منتقل شده است 

 

د داشت. من موافقت کردم که سخنان جووموانعی مدارک ایشان  قابل پذیرش بودندر  .آخرین شاهد خانم نیاز سلیمی بود (39

 یا خیر.کنم  را لحاظ مدارک ایشان در این پرونده، گیریدر تصمیم شاهد را بشنوم و تصمیم بگیرم که آیا باید

 

. خانم بپذیرم استمشابه واقعیت  رکی ازمده این دلیل که بخانم سلیمی را من باید مدرک  استدالل کرد که وانلسآقای  (40

 Iranian) ایران جنسی دگرباشاناست که به سازمان بوده های ایرانی سلیمی یکی از اعضای سازمان گی و لزبین

Queer Organization )بوده و درست  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷سلیمی در این سازمان در سال  تغییر نام داد. اشتغال خانم

 .است در آن زمان آقای پارسی نیز عضو این سازمان بوده

 

اتخاذ گردید. بخشی مبنی بر اخراج آقای پارسی از سازمان تصمیمی  ۲۰۰۸جوالی  ۱۶ر که دد خانم سلیمی شهادت دا (41

علنی ی و های جعلمتون ساختگی، ساختن آدرس ایمیلهای جعلی، هک کردن، از دلیل آن به خاطر استفاده از هویت

. دالیل دیگری نیز در اطالعیه رسمی این های شخصی گردانندگان سازمان بوده استو انتشار آدرس ایمیل کردن

 آورده شده شرح داده شده است.[ دادگاه]از اسناد  tab 11 of Exibit 2سازمان که در 

 

و آن را دانم نمیاستفاده قابل کند، سلیمی بیان میکه خانم وقایعی شده از زمان سپریمدت با توجه به  را من این مدارک (42

 .کنممینامرتبط تلقی 

 

پر را به عنوان بخشی از پرونده ارائه دادند. نجمه ینرخانم نجمه زای از طرف شدهشده و امضابیانیه نوشته وانلسآقای  (43

نجمه  ۲۰۱۵. در ژوئن مالقات کرده است ۲۰۱۴در ژوئن سال اولین بار شادی امین را  کهایرانی است  ندهپر یک پناه

درباره  پر نجمه دریافت کرد که در آن از او شماره تلفن خواسته بود.یسبوک فپیامی از آقای پارسی در پر ناگهان 

مکالمه بود با آقای پارسی وارد یک در آن شرکت کرده کرده بود و نجمه پر هم رنگ برگزار کارگاهی که سازمان شش

هم فرستد که این کار را که یک لینک برای ایشان میپر گفت در انتهای مکالمه، آقای پارسی به نجمه شود. تلفنی می

بوده است. نجمه پر به آن نگاه اجمالی انداخته و به آقای پارسی  justice4LGBT[.]com سایتوبلینک به  کرد.

 .”شناسممیهمان کسی است که من شادی امین یدگاه از د“که گفت 

 

 از آقای علی نکویی، مقیم کشور هلند است. از ایشان خواسته شده بود تا درباره ایآخرین مدرک شاکی بیانیه امضا شده (44

در  دامنهکند که نام گیری میتحقیق کند. ایشان در بیانیه خود این چنین نتیجه justice4LGBT[.]com سایتوبمنشأ 

گردد که نشان برمی irqr[.]net سایتوبآن به ( pingbackپینگ بک )به ثبت رسیده و آدرس  ۲۰۱۵می  ۲۱

کند که هر کسی گیری میاند. بر اساس این اطالعات ایشان نتیجهشده میزبانیدر یک سرور  سایتوبدو  که هر دهدمی

 .را نیز تحت کنترل داشته است irqr[.]net سایتوبکرده  ایجادرا  justice4LGBT[.]com  سایتوب

 



 

 یهدفاع

 
ارائه  استشهادیهحاضر شد، بقیه موارد در قالب ]از خود[ تنها شاهدی بود که در دادگاه برای دفاع خود آقای پارسی  (45

 شدند.

 

تی بیجیبه کانادا آمد. وی از فعاالن جامعه ال ۲۰۰۶سالگی ترک کرد و نهایتا در سال  ۲۴آقای پارسی ایران را در  (46

 .باشدمی IRQR معروف بهسازمان دگرباشان ایرانی  شده در کانادا تحت عنوان است و مدیر اجرایی خیریه ثبت

 

47) IRQR  متشکل از شش نفر دارد که ای هیئت مدیرهاین سازمان ن یک خیریه ثبت شد. وابه عن ۲۰۰۶در آگوست

است. آقای پارسی خاطراتش را چاپ کرده و جوایزی هم برای کار  irqr[.]netآن  سایتوبو  همگی داوطلب هستند

 حقوق بشری خود دریافت کرده است.

 

 .المللی صحبت کرده استهای کانادایی و بینآقای پارسی به طور منظم در رسانه (48

 

ین بار در کنفرانسی در مونترآل با خانم امین آشنا شدند و اولین بار ایشان را در آقای پارسی شهادت دادند که اول (49

نظر  سوال شد که ها )ایلگا( مالقات کردند. وقتی از آقای پارسیها و گیالمللی لزبینمکزیک در کنفرانس انجمن بین

ویژه هو اینکه تمام فعاالن، ب دگذار، آقای پارسی گفت که به ایشان احترام میچیستخانم امین درباره شخصی ایشان 

 .نهندیی که اهل ایران هستند، با هم همکاری دارند و به یکدیگر ارج میهاآن

 

مصاحبه  جداگانهصورت سی مستندی پخش کرد که هم خانم امین و هم آقای پارسی در آن بهبیبی ۲۰۱۴در نوامبر  (50

داشتند. آقای پارسی شهادت  فیسبوک در ]صورت چتهب [ ایلمهمکا ،شدند. آقای پارسی و خانم امین پس از پخش مستند

رابطه  داشتنمتهم به  ]علی همدانی[وی  کهاست رسیده کننده تهیهدست داد که درباره این مستند یک سری شکایت به 

جنسی با آقای پارسی شده بود. آقای پارسی شهادت دادند که به ایشان گفته شده که کسانی که درباره مستند شکایت 

 .انداند خانم امین و خانم صدر بودهکرده

 

المللی مقابله با هموفوبیا به عنوان خودنویس در روز بین سایتوب صاحبآقای پارسی شرح داد که ایشان از سوی  (51

تی داخل و بیجیدنویس یک مجله آنالین است که در جامعه الخو ]به گفته آقای پارسی [دعوت شد. ستار مهمان ویرا

ه آقای پارسی توضیح داد که مسئولیت ب ]نیک آهنگ کوثر[ خودنویسسایت صاحب وبخارج ایران پرخواننده است. 

مقاله بنویسد و از مردم خواهش کند که اطالعات یا مقاالت خود را به خودنویس ی یک سرآقای پارسی این بود که 

 ارسال کنند.

 

در نتیجه، آقای پارسی در فیسبوک خود پستی گذاشت و با دوستان خود تماس گرفت و از مردم خواست که مقاالتشان را  (52

دارنده مسئولیت ایشان خواندن مقاالت دریافتی از ای نوشت. آقای پارسی شهادت داد که ند. وی همچنین سرمقالهبفرست

 انکار کرد که هرگونهارسال کرده است. آقای پارسی  ویبوده و خودش هم مقاالتی را به  ]سایت خودنویسوب[

 سایتوب صاحببا  ایشان که مکالمات و شهادت داد استانتشار مقاالت بر عهده شخص ایشان بوده  گیری درتصمیم

 گرفته است.فیسبوک صورت می در

 

از آن  ”نامه پناهجو“سی به عنوان دردر این دا مطلبی کهبه همراه یک کپی از  سایتصاحب وبمتنی از آقای پارسی  (53

بود که تصمیم به انتشار گرفت. آقای پارسی معتقد است نامه  ]خودنویسسایت وب[ صاحباین  .شود دریافت کردیاد می

 پناهجو درباره هیچ گروه خاصی نبود بلکه درباره بیش از یک گروه بود.

 

 ”هاپرهیز از جدال با خوک“که خانم امین در صفحه فیسبوک خود با عنوان شهادت داد ی طلبآقای پارسی درباره م (54

اما او اعتقاد دارد که این مقاله  ای به وی نشده،دارد که در این مقاله هیچ اشاره قبولمنتشر کرده بود. آقای پارسی 

 آمیز و غیرمحترمانه دانسته بود.این مقاله را اهانت ویدرباره اوست. 

 



آقای پارسی بعدها این پست را از کرد.  را منتشر ”ه دزدهداستان چوب و گرب“ای با عنوان در نتیجه، آقای پارسی مقاله (55

 خود پاک کرد. سایتوب

 

خانم همیلی را  وی. ه استخواند ۲۰۱۵جوالی  ۲۳شده توسط خانم همیلی را در آقای پارسی شهادت داد که مقاله نوشته (56

آیا خانم همیلی پیش از نوشتن مقاله تالش کافی  کهد خواست بدانمیوی شناخت. از کار بر روی مسائل پناهندگی می

عصبانی  دست اوبرای اطمینان از صحت و سقم مطالب انجام داده است یا خیر. وی احساس کرد که خانم همیلی از 

 است. به همین دلیل وارد چت فیسبوکی با ایشان شد.

 

دارد  قبول شهادت داد. وی ”فش و دیوار رنگیبا آن روکش بن تختخوابآن “ای با عنوان آقای پارسی سپس درباره مقاله (57

 داند نه تجاوز جنسی بدون رضایت.که این مقاله درباره تجاوز است، اما آن را بیشتر تجاوز روحی می

 

الملل، آقای پارسی شهادت داد که اولین باری که این سند را دیده است زمانی است که به میل به عفو بیندرباره ای (58

 اولیه الصاق شده بود. نامهشکایت

 

را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده  ”با آن روکش بنفش و دیوار رنگی تختخوابآن “دارد که او مقاله  قبول آقای پارسی (59

 مقاله صحت دارد.که هند. وی انکار کرد که منظورش این بوده بود و از مردم خواست درباره آن کامنت بد

 

هایی تواند شرکتشهادت داد. این دستور می [Norwich order]  قضاییهایش برای کسب دستوردرباره تالشوی  (60

موظف کند را  ]شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سایت افترا و فرد متهم[ HostGator، گوگل و چون فیسبوک

اجازه ورود کرده اطالعاتی را تحویل دهند. وی شهادت که برای مشخص شدن اینکه چه کسی به سرور آقای پارسی بی

در چند مورد تماس گرفته تا کمک بگیرد و در چند مورد او و نمایندگان او تالش کردند که  HostGatorداد که با 

چه الزاماتی دریافت مدارک الزم اینکه برای تا درباره برقرار کنند  HostGator با طرفین دعویتمام همزمان  جلسه

 مذاکره کنند اما موفقیتی حاصل نشد.وجود دارد 

 

 ای                            پوشهخواندن گزارش کارشناس شاکی متوجه شد که یک نفر ممکن است  یدر نتیجه که ادعا کردآقای پارسی  (61

و  باشد را بدون اجازه وی نصب کرده ]دگرباشان که نام سایت افترا بودعدالت برای [ justice4LGBTبه نام 

نصب کرده باشد. ایشان شهادت داد که تا زمان کشف این موضوع توسط  پوشهافزار ووردپرس را هم در آن نرم

بین او، سازمانش و واقعی  که باور کند هیچ ارتباط هیچ دلیلی نداشته کارشناس، او از این موضوع آگاه نبوده و

justice4LGBT .وجود داشته است 

 

 HostGatorشد اما این دستور تنها در انتاریو نفوذ دارد در حالی که  صادرقضایی که دستور  کردآقای پارسی تایید  (62

بگیرد تا در صورت امکان تماس  HostGatorبا  که تالش کرده دیک شرکت آمریکایی است. آقای پارسی شهادت دا

 ه به دست بیاورد، اما موفق نشد.ردرا ایجاد ک justice4LGBTتی درباره اینکه چه کسی اطالعا

 

که در  و هم تایید کرد، انگاهی انداخت justice4LGBTبه  او مورد تاییدکارشناس  آقای پارسی شهادت داد که وقتی (63

به مدت دو سال او از  ]ادعا کرد[پاک شده اما  irqr[.]netاز زیردامنه عدالت برای دگرباشان  سایتوب ۲۰۱۵سال 

 اطالع بوده است.این موضوع بی

 

را برای وی  justice4LGBT[.]comکرد که در مکالمه فیسبوکی با سمیرا )نجمه پر(، لینکی از  اذعانآقای پارسی  (64

 قصد وی وی شهادت داد کهعالوه، هبا ایشان صحبت کرده بوده است. ب پیشترفرستاده است. آقای پارسی شهادت داد که 

 را باور کند، بلکه برعکس. سایتوباین نبوده که نجمه پر را متقاعد کند که محتوای 

 

ایشان تا از خودش دفاع کند.  همستقیما تماس گرفت justice4LGBTبا  ۲۰۱۷آقای پارسی شهادت داد که در سال  (65

اما آقای  ها مخالفت کرد،با ارائه این ایمیل ]شادی امینوکیل [س آقای وانل .است سپس یک سری ایمیل دریافت کرده

ها صحت دارد، ها به این معنی نیست که محتوای این ایمیلپذیرفت که ارائه این ایمیل ]وکیل ارشام پارسی[آموزگار 

 هم دریافت کرده.او بلکه تنها به این خاطر است که به آقای پارسی ارسال شده و 

 



به آقای پارسی نوشته شده بود. در بخشی از این خطاب بود که  justice4LGBT[at]gmail[.]comیک ایمیل از  (66

ایمیل به  این ”بزنند که اصال با شما مرتبط نیست.خواهند رد این کار را های بد میآدممتاسفیم که این “که نامه آمده است 

 .اشاره دارد خانم امینتوسط دادخواست 

 

 کردهدرخواست  justice4LGBTاز سوی آقای پارسی ارسال شده بود که در آن از  ۲۰۱۷ایمیل دیگری در جوالی  (67

 ، از ارائه چنینی اطالعاتی خودداری کرده وارائه شده. ایمیلی که به عنوان جواب این ایمیل که هویتشان را علنی کنند

 شود که از سوی دکتر عماد تابنده است.ادعا می

 

مربوط زد و پاسخی دریافت کرد بدون اینکه اطالعات  نامه آقای پارسی مجددا با هدف درخواست کمک به دکتر تابنده (68

 د.در آن باشافراد به هویت 

 

شرکت ارائه خدمات وبسایت کند که مسئول استفاده از ها دکتر تابنده ادعا میها ادامه دارد. در یکی از این ایمیلایمیل (69

 است. justice4LGBTسایت  ایجادبرای  سازمان دگرباشان ایرانی

 

مسئول برخی از مقاالت در این کرد از سوی سایر افرادی که هایی را ارائه کرد که ادعا میقای پارسی همچنین ایمیلآ (70

های سایبری از فعالیت مدعی اند دریافت کرده و برخی را هم از سوی افراد دیگر دریافت کرده است کهپرونده بوده

 شد.میسوی نهادهای امنیتی در ایران منتسب 

 

که بنا است راد ین شفیعشرواز سوی فردی به نام رسمی  هنامشهادتیک  کرد کهادعا  وای را ارائه آقای پارسی برگه (71

اسنادی دال بر حعلی ارائه [برای وی ارسال شده بوده است. مجددا، آقای وانلس با  تابندهبه اظهارات وی از سوی دکتر 

تاکید کرد که چنین ادعایی ندارد که من باید به مخالفت کرد، اما آقای آموزگار مجددا  ، با طرح آن]نامهشهادتاین بودن 

ی که اظهارات داخل این بیانیه متعلق به فرد به ادعای موجود در این برگه،اعتماد کنم.  نامهشهادتصحت محتوای این 

ارائه شد ساناز زندی نام  تحتای بود. به طور مشابه، اظهارنامه عدالت برای دگرباشان سایتوب ایجاد مسئولاوست 

 است.کرد وی مسئول عدالت برای دگرباشان که ادعا می

 

مسئول هر آن چیزی  او، سازمان دگرباشان ایرانیکرد که به عنوان مدیر اجرایی  اذعانپارسی  آقای ،استنطاقحین در  (72

سازمان ی برا HostGator. وی تایید کرد که حساب کاربری سایتوبافتد از جمله این است که در سازمان اتفاق می

 .خودش پرداخت کرده است هم اش رارا خودش ساخته و هزینهدگرباشان ایرانی 

 

کرده عدالت برای دگرباشان به خانم امین حمله می سایتوبکه  قبول داردآیا  سوال کردآقای وانلس از آقای پارسی  (73

این  سایتوباو از آن  تفسیررفت اما نهایتا شهادت داد که جواب به این سوال طفره میاز . آقای پارسی یا خیر است

 ای درباره خانم امین وجود داشته است.است که ابهامات جدی

 

وی ساخته  HostGatorبر روی حساب کاربری  در ابتدا عدالت برای دگرباشان سایتوبکه  قبول داردآقای پارسی  (74

عدالت برای دگرباشان داشته است. آقای پارسی  سایتوبآقای پارسی انکار کرد که هرگونه ارتباطی با  شده است.

 او را هک کرده است.کاربری هاستینگ یک نفر حساب اینطور گفت که به اعتقاد وی 

 

کرد که در سال  اذعان. آقای پارسی کرد سئوال نسبت به خانم امینبرای بیان دیدگاهش آقای پارسی از  آقای وانلس (75

پستی درباره یک خوک منتشر کرد که باعث عصبانیت وی شد. آقای  اواینکه گذاشته تا به خانم امین احترام می ۲۰۱۵

 .استاشاره نشده به او در آن مطلب  که دپذیرپارسی نمی

 

 آبروی الین است و اینکهتی اغلب آنبیجیجهانی است و جامعه ال ایرانی جامعه مهاجرکرد که  قبول آقای پارسی (76

 .است ای برخورداراز اهمیت ویژهالین یک فرد آن

 

 یک فرد که متهم شدن قبول داردزند. وی فرد صدمه می اعتبارهموفوب خطاب شدن لزوما به که  پذیرفتآقای پارسی ن (77

بحث  تی در ترکیهبیجیهای الکه در تعامل با گروه قبول داردوی  .است زنندهلطمه ]برای اعتبار وی[ به پولشویی



 .پذیر هستنداعتماد بسیار مهم است و اینکه پناهندگان در ترکیه گروهی آسیب

 

ای که عدالت برای دگرباشان آگاه شد و اولین مقاله سایتوب از ۲۰۱۵اولین بار در ماه ژوئن  ]کردادعا [آقای پارسی  (78

که  داشتاو این مقاله را در فیسبوک به اشتراک گذاشت. او اعتقادی ن بوده است. بنفش روکشبا  خوابتخخواند مقاله ت

 .آور باشدصدمه هیچ کسیرای که این مقاله ب شتاین مقاله به فرد خاصی مرتبط است. او اعتقاد ندا

 

که از هیچ یک از  کرد قبول. او بوده استدرباره شخص خاصی  سایتوبکه مقاالت بر روی  کردقبول نآقای پارسی  (79

 .کندمقاالت دفاع نمی

 

نامه دریافتی: شما هوموفوب و ضد مرد هستید خانم “شد، وی نپذیرفت که مقاله  سوالبه اصرار آقای پارسی  از وقتی (80

این مقاله درباره تنش درون که  اظهار نظر کردآقای پارسی که خانم امین هموفوب است. بلکه  زنداتهام می ”امین

 .تی بوده استبیجیجامعه ال

 

بودن به اعتقاد وی ناشناس کنند. بلکه ایجاد پرسش می کنندبیان واقعیت نمیاین مقاالت که  شتاصرار دا آقای پارسی (81

 .نبوده است و آزاردهنده برای او مهم شخصا این موضوعو  ندارد یمشکل سایتوب

 

تایید توجیه و دفاع مبتنی بر  از احتماالکه  ه بوداعالم کرد های آغازین خوددر صحبت آنکه وکیل آقای پارسی علیرغم (82

در را آقای پارسی پس از آنکه آقای وانلس کنند،  استفاده (defence of justification) مطالب مورد شکایت

 .این کار را انجام دهد ستهخواکه نمی گفت ]قای پارسیآ[ق تحت فشار گذاشت استنطا

 

 که نگفتاما آقای پارسی در هیچ یک از موارد روبرو کرد  تک مقاالت مورد بحثتکآقای پارسی را با  وانلس یآقا (83

از آقای پارسی . واقعیت داشته است ،درباره خانم امین بوده باشدحتی اگر ادعاهای مطروحه در مقاالت  اعتقاد دارد

 .رفتطفره میمورد بحث به طور خاص  متعددمقاالت  معنیدرباره  وانلسآقای  سواالت پاسخ به

 

 کار دولت ایران باشد، آقای پارسی شهادت داد که سایتوبامکان دارد که این که آیا سوال شد آقای پارسی وقتی از  (84

 تبلیغبرای  ۲۰۱۵. آقای پارسی انکار کرد که در ماه ژوئن و جوالی دانستیکی از احتماالت  را نآاما  داندنمی

 .استیا اینکه از آن دفاع کرده ای کرده ویژهتالش  justice4LGBT[.]com عدالت برای دگرباشان سایتوب

 

او همچنین دو مقاله را در را به اشتراک گذاشته است.  سایتوبهایی از کرد که دو بار لینک اذعانآقای پارسی  (85

ای که خانم امین را هموفوب خطاب ، و مقالهبنفش روکشبا  خوابفیسبوک خود به اشتراک گذاشته است، مقاله تخت

 .کرده است

 

گفتگو پس از کرد که  اذعانوی . بوده است سایتوببا سمیرا به طور خاص برای او تماس  انکار کرد که پارسیقای آ (86

داشته است. درباره خانم امین را  وجوو پرس کسب اطالعات اما انکار کرد که قصد ارسال کردهبرای او را  لینک با او

 کرد که نام خانم امین در مکالمه ذکر شده است. اذعاناو 

 

ای که خانم همیلی در دفاع از خانم امین نوشته بود با خانم همیلی تماس گرفته خاطر مقالههکرد که ب اذعانآقای پارسی  (87

هدف او از آقای پارسی اظهار داشت که تماس گرفت. او با  را خواند خانم همیلی است. وی در همان روزی که مقاله

است یا خیر.  تالش کافی صورت داده برای اطمینان از صحت و سقم مطالب آیا خانم همیلی این کار این بوده که ببیند

بنفش درباره  با روکش خوابدارد که مقاله تختآقای پارسی انکار کرد که پاسخ او درباره تجاوز بوده است. او اعتقاد 

 ع بوده است.تضاد مناف

 

کند بیان می. وی در این نامه کرد اذعان [IRQR] ه سازمان دگرباشان ایرانیارسال نامه به هیئت مدیربه  آقای پارسی (88

 کندادعا می]در همان نامه[  بعدتر. کندمی اطالعات زیادی درباره خانم امین منتشرسایت مطلع است که این وبکه او 

 انانکار کرد که منظور او قربانی اند، اما در ادامه استنطاقخود را قربانی معرفی کردها او تماس گرفته و که افرادی ب

 خانم امین بوده است.

 



عدالت برای دگرباشان  سایتوببنفش را پیش از انتشار بر روی  کشروبا  خوابتختکرد که نامه  اذعانآقای پارسی  (89

که این نامه را از  داد. او شهادت ه استدریافت کرد ۲۰۱۵می  ۱۸داشته است. او این نامه را در در حساب ایمیل خود 

عدالت  سایتوبتی است. بیجیالحوزه در سوئد دریافت کرده است که یک فعال  ]مهناز قزلو[یکی از همکارانش 

گفت پاسخ داد و  بنفش کشبا رو خوابدرباره تخت وی به نامهمی  ۲۳در وی می تاسیس شد و  ۲۱برای دگرباشان در 

بنفش در عدالت برای  روکشبا  خوابنامه تختهمان  ۲۰۱۵ژوئن  ۸. در برایش بفرستند های بیشتریمایل است نامه

 منتشر کرد. شلینک آن را در فیسبوکی پارسی ژوئن آقا ۱۴دگرباشان منتشر شد و در 

 

ای بود که او در در عدالت برای دگرباشان منتشر شد همان مقاله که یکی از مقاالتیکه  دارد قبولآقای پارسی  (90

هر گونه کنترلی بر روی  داشتنشود. او میشناخته  "نامه پناهجو"خودنویس منتشر کرده بود. این مقاله با عنوان 

بوده است. او انکار  نمادینافتخاری او  ]سردبیری[که سمت  و معتقد است کندرا انکار می در خودنویسمطالب منتشره 

 درباره خانم امین بوده است.پناهجو کند که نامه می

 

وی انکار کرد که این نامه درباره  .ه استانجام نداد نامه پناهجوی محتوا راستیتایید تحقیقی در پارسی هیچ آقای  (91

 .خاصی است سازمان

 

به آن پاسخ او درباره او بوده و لذا  نوشته استبا اشاره به خوک که مطلبی که خانم امین  شتآقای پارسی اصرار دا (92

 نیترا با  خود مطلبکه شده است. او انکار کرد  خشمیگناین پست خانم امین که بعد از دیدن کرد  اذعانداده است. او 

 .نوشته است مجرمانه

 

ه چک نکرد ۲۰۱۵ماه می در  فعالیتهرگونه خود را برای بررسی  HostGatorحساب اعتراف کرد که آقای پارسی  (93

 گرفته هایی صورتتالش HostGatorبا  جلسه با حضور تمام طرفینکه برای تنظیم یک  قبول دارد. او بوده است

افزوده شده بود  ۲۰۱۵حساب کاربری او در می ود که آیا عدالت برای دگرباشان به عنوان زیردامنه شتا مشخص  بود

با شرکت ارائه کننده [یک تماس مخالفت خود را با انجام با وکیل خود،  هایینگارینامه مروریا خیر، اما پس از 

 .اعالم کرد ]خدمات اینترنتی با مشارکت وکیل شاکی

 

گزارش نکرده  HostGatorیک نفر حساب کاربری او را هک کرده است اما او این را به آقای پارسی  ادعایبه  (94

 اش هک شده باشد ندارد.دال بر اینکه حساب کاربری HostGatorاست. او هیچ مدرکی از 

 

 انددسترسی داشته irqr[.]netبه حساب کاربری هاستینگ شاکی نام سایر افرادی را که که  قبول داردآقای پارسی  (95

دستور داد که  معاون قاضی توکاس اختالف جلسه حلدر ها نادیده گرفته شدند تا اینکه درخواست کرده است. درخواست

و  irqr[.]netهای سایتوباداره مداوم و  اندازیراه تمام اطالعات مرتبط در خصوص افرادی که در متهم

arshamparsi[.]net  وjustic4LGBT[.]com دسترسی به حساب ووردپرس و  از طریق از جمله هستند دخیل

 ارائه کند. ،وب هاستینگهای حساب

 

تا تاریخ  که دستور دادم زمان دیگربه  دادرسیموکول کردن  عنوان یکی از شروطبه این دستور اطاعت نشد و مناز  (96

 .مطابق با این دستور عمل شود ۲۰۱۷اکتبر  ۱۳

 

در گرداندن افرادی که  و اطالعات تماس با برخی اطالعات ارائه کرد، اما بدون اسامیای آقای پارسی سوگندنامه (97

 دخیل هستند. او گفت که این اطالعات نامرتبط است. سایتوب

 

اند اما این دسترسی داشتهکاربری به حساب  که هیئت مدیره بودگفته   اصلی رکادمکه در  دارد قبولآقای پارسی  (98

 .داندمی خودش فرض کرده بود که شاکیارائه مدرک ارائه نکرده بود. او  اطالعات را تا زمان

 

 بالفاصله قبلسایت را هک کرده است. او همچنین او وبکند که ای از کسی دریافت کرده که ادعا میآقای پارسی نامه (99

 است. اسنادی از منابع ناشناس دریافت کردهاز تاریخ اولیه دادگاه 

 



در حساب ی خود مراجعه نکرده تا ببینید که آیا هیچ مدرک وب هاستینگبه حساب کاربری که  قبول داردآقای پارسی  (100

HostGator  یا خیر واقعیت ببخشدآن فرد ناشناس اعتراف  هکه بوجود دارد او. 

 

هیچ تالشی برای اینکه افراد مربوطه در دادگاه شهادت دهند صورت نگرفت. آقای پارسی انکار کرد که او خودش  (101

 .شناسدمیهستند دخیل  ی را کهیا اینکه افرادنویسد ها را میاین نامه

 

اشاره شد که بعد از انتشار مقاله خودنویس به او زنگ زده ه مکالمه با فردی آقای پارسی، بمجدد رسمی در استنطاق  (102

شنیده است و به همین خاطر که  از سایرین نیز  ادعا کرد( از خانم امین شکایت کرده است. آقای پارسی مونثاست. او)

زمانی را در این مقطع از خانم امین  خشم خودآقای پارسی است. کرده و منتشر را نوشته  ”کنیدتمام ارعاب را “ی مقاله

آن  در چنانچه ،توسط خانم امینتی بیجیپناهندگان الاز  خواستبازکه  ه استکرداحساس میگفت اما  انکار کرد

 است.ای کاری مخالف اصول حرفهشده بود،  ادعاشکایات 

 

به [آقای پارسی را خوک خطاب کرد وبه فاصله کوتاهی پس از آن بود که خانم امین پستی در فیسبوک قرار داد و  (103

که پاسخ او ]به این متن[ هنوز در صفحه اذعان کرد آقای پارسی اش اهانت کرد. به خانواده ]قای پارسیآادعای 

 آن را پاک کرده است. شهادتاما روز قبل از ارائه این  هفیسبوکش بود

 

 .را یک خوک خطاب کرده بود وی او چوناش درباره خانم امین بوده قالهکه م قبول داردقای پارسی آ (104

 

محتواهای منتشر شده بر روی آن انتشار و تایید  اختیارمسئول و صاحبویراستار خودنویس آقای پارسی تایید کرد که  (105

 .است سایتوب

 

گوید به خانم امین اشاره میرا ذکر کرد که  مقاالت بر روی عدالت برای دگرباشانآقای پارسی همچنین برخی  (106

 .کندنمی

 

. شد به دادگاه ارائهعنوان مدرک به ]کارشناس مورد اعتماد متهم[ ، گزارش کارشناسی نوید محققیات متهمدر دفاع (107

 ۲۱در تاریخ  irqr[.]net به عنوان زیردامنه justice4LGBT[.]com سایتوبکند که در این گزارش او تایید می

منتقل  ۲۰۱۵در اوایل ماه ژوئن  اما شدهمی میزبانیساخته شده است و برای مدتی در ماه می در این آدرس  ۲۰۱۵می 

 شده است.

 

سی بیوی در تولید مستندی در بی از طرف علی همدانی ارائه شد. [کتبی]شهادت  یک همچنین یات متهمدفاع در (108

داد. این مستند موضوع تغییر جنسیت در ایران را بررسی نشان میدخیل بود که هم خانم امین و هم آقای پارسی را 

 کمپینی تخریب آقای پارسیبرای کند که پس از پخش این مستند خانم امین ادعا می ]علی همدانی[کرد. شاهد می

 ]کنداو ادعا می[ ،سی تحقیقاتی را آغاز کردبیو بی سی شکایت کردبیخانم امین به بی ،به راه انداخت جویانهکینه

 اساسی ندارد.پایه و سی به این نتیجه رسید که شکایات بیبی

 

 های منگیریقانون و نتیجه
 

 ثابت کند که: ی از ادلهتوازنبا افترا، شاکی باید است که در یک پرونده  آنقانون بدیهی  (109

 باشد.که شاکی از آن شکایت دارد افترا می بیاناتیالف( 

 به شاکی اشاره دارد. این بیاناتب( 

 .اندارائه شده خاص، توسط متهم پروندهشاکی، و در این به کسی غیر از خود  این بیاناتپ( 

 

با سپس وظیفه متهم است که شود و میمسلم بودن ادعاها و خسارت  دروغ با فرض اینکه این اجزا اثبات بشود، (110

برقرار کرده و  مسئوالنه ارتباطدر مورد موضوعی با منافع عمومی خاص،  پروندهدر این  ثابت کند که، ادله توازن



 .است داشته منصفانهاظهارنظر 

 

در  مطالبمورد شکایت، معنای افترا دارند یا خیر، این سوال مطرح است که آیا این  مطالببرای تعیین اینکه آیا این  (111

یا خواند را می هاآناین مطالب نباید حتما توسط هر کسی که . بودن را دارند یا خیر افتراآمیز ظرفیت مفهوم عام

 رسدبه دستش میکه این مطالب  طقیمن. سوال این است که آیا یک فرد به صورت افترا درک و دریافت شوندوند نشمی

 نه.یا دارد افترا  ها برداشتاز آن

 

 شود، از جمله:های ممکن در نظر گرفته میوضعیت، تمام حاوی اتهام مطالب در تعیین معنی (112

 باشند؛ در بر داشته سخنانکه ممکن است آن  یمعقول مفهوم یا داللتالف( هرگونه 

 استفاده شده است؛ یا بیانات سخنانبستری که در آن این ب( 

 منتشر شده است؛ هاآنبرای  یا بیانات سخنانپ( مخاطبی که این 

 اند.ارائه شدهدر آن  یا بیانات سخنانحالتی که این شیوه و ت( 

 

یا احترام وی را کاهش  یک فرد لطمه بزندیا خوشنامی اعتبار شهرت، آن است که به شکل زیانباری به  معنای افترا (113

 دهد. 

 

افترا است و مشخصا درباره خانم  تردیدبی ”سیبیبی پژوهشگر“کنم که مقاله اعالم می، معیارهااین  به کار بستنبا  (114

های قضایی مرتبط با فساد و پرونده هارسواییدر اخیرا که او  زندتهام میبرد و اامین است. مقاله از خانم امین نام می

 درگیر بوده است. ، پولشویی و موارد مستند شده از خشونت کالمی، فیزیکی و جنسیمالی

 

و  تردید افترا استبی ”شما هوموفوب و ضد مرد هستید خانم امین“کنم که مقاله ، اعالم میمعیارهااین  به کار بستنبا  (115

ها متنفر سکشوالکه او از مردها و بای زنداتهام میبرد و مشخصا درباره خانم امین است. مقاله از خانم امین نام می

و برای آنکه شهرت، ثروت و روابط کند ی ترویج میانهاجویسلطهبه صورت  ها رااین دیدگاه ، هموفوب است واست

 دروغ گفته است.اش جنسی به دست بیاورد درباره گرایش جنسی

 

گزارش دریافتی: ویکی پدیا را هم سانسور “کنم که یک جمله در مقاله ، اعالم میمیعارهااین  به کار بستنبا  (116

این حکم ذکر شده است. این جمله از  ۱۴این جمله در پاراگراف  تردید افترا است و درباره خانم امین است.بی ”کنید؟می

 است. کردهی دیگری را مخفی میهاهای مالی و خالفخالفکه او زند اتهام میبرد و خانم امین نام می

 

تردید افترا است و درباره خانم امین الملل بیو بینفایمیل ارسالی به عکنم که ، اعالم می میعارهابا به کار بستن این  (117

ای از های گستردهها و سوءاستفادهکه او در خالف زنداتهام میو کند است. ایمیل خانم امین را با نام کاملش ذکر می

 و پولشویی نقش داشته است. زورگوییجمله تجاوز، 

 

با  تختخوابو  نامه پناهجومقاالت گیری درباره تصمیمهای فیسبوکی )آقای پارسی( به خانم همیلی، جدای از پیام (118

از یک آزمون  باید کند. بنابراین منهیچکدام از این دو مقاله مستقیما به خانم امین اشاره نمی ماند.روکش بنفش باقی می

کند که فکر شان خواندنآشنا با شاکی منطقا از  فردای هستند که این سخنان به گونهشود آیا  مشخصحقوقی استفاده کنم تا 

 .مقاله درباره او است یا نه

 

شرح داده شده است. دادگاه  .S. G. v. J. C تجدید نظر انتاریو موسوم بهحکم دادگاه  به طور مفصل در آزموناین  (119

 کند:درباره متن پروفسور براون درباره افترا چنین بیان می
چنین است که این سخنان فهم معقول از این سخنان اساسا نامش ذکر شود، اگر نشان داده شود که الزم نیست که شاکی با نام صحیح ذکر شناسایی شود، یا حتی »

 ممکن است از سایر شواهد چنین بر یا با یک بازی کلمات به او اشاره شود. ممکن است در لفافه به صورت یک شخصیت فرضی یا تاریخی. شاکی استباره در

ه شواهد، جدای از ئتوان با ارا، اما شاکی باید دادگاه را در این خصوص اقناع کند. این کار را میشخصی که این سخنان به او اشاره دارد این شخص استبیاید که 

ای هست که آیا این سخنان به کار رفته به گونهسوال در چنین موردی اینجاست که  متصل کند. افتراآمیزمطالب منتشر شده، انجام داد که شاکی را به مطالب منتشره 

ز آن چنین برداشت کنند که شاکی همان کسی است که متهم دارند، اکه به محتوای ارتباطات توجه معقول معطوف مییک فرد معمولی و معقول، یا افراد معقول را 

 ای است کهآیا این سخنان به گونهیا خیر به قرار زیر است:  برد به او اشاره داردسخنانی که مشخصا از شاکی نام نمی آیا. آزمون آنکه به او اشاره کرده است

به آن معنا نیست که کسانی که آن مطالب را  اینطور فکر کند که شاکی فردی است به او اشاره شده؟ اینچنانکه در شرایط معقول، افراد آشنا با شاکی، با خواندنشان 

اما علیرغم اینکه شاکی در این مطالب نام برده نشده، ممکن است به نحوی توصیف کنند که شناخته  های مربوطه آگاه هستند.تمام شرایط یا تمام واقعیتاز  خوانندمی

شود، چه در ای به گروهی از افرادی که فرد شاکی عضوی از آن گروه تلقی میتصویری از رد یا در قالب اشارهو این مطالب چه در قالب کلمات باشند، یا ؛ شود

به صورت منطقی چنین باور کند که به شاکی اشاره شده  شنودخواند یا میی که افترا را میای باشد که فردبه گونه در شرایط توصیفاگر این هر شکل دیگر، 



 «آنگاه این اشاره به شاکی کفایت میکند. است،

 

اشاره دارد. این مقاله شکایتی خانم امین این مقاله به ام که ، من متقاعد نشدهنامه پناهجوبه  میعارهابا به کار بستن این  (120

هرچند، با خوانشی  اش در ترکیه رفتار شده است.طوالنی است از اینکه چگونه با این پناهنده در دوران پناهجویی

. صحیح است که خانم امین و نه درباره یک فرد خاصکند شکایت می هاسازماندرباره نویسنده از مقاله،  منصفانه

رساند. رنگ است و اینکه این سازمان در ترکیه فعال است و به پناهندگان از ایران یاری میسازمان ششعضوی از 

های فارسی زبان خارج از کشور، به عنوان وكیل و ها و گردانندگانش که مدام در تلویزیوناین سازمان“ از این مقاله

ای به خانم امین است، اما اشاره ”فعال حقوق بشر“ند که کبرد. شاکی بیان مینام می ”شدندفعال حقوق بشر، ظاهر می

 کند و نه فرد مذکور.همچنان نویسنده درباره سازمان شکایت می

 

شده، نیازی نیست که درباره افترا بودن یا نبودن این مقاله تصمیم بگیرم. اما در صورتی که لحاصبا توجه به نتیجه  (121

ام که این مقاله افترا به شخص خاصی است. نویسنده ، متقاعد نشدهکامل نظرمبیان  محض نتیجه من اشتباه هم باشد،

این تجربه تلخ، “نویسد: وی میشدیدا از شیوه برخورد با او و سایر پناهندگان در ترکیه انتقاد میکند. به عنوان نمونه، 

 ”.ا هیچ گروهی تماس نگیرمهای نخست باعث شد تا تصمیم بگیرم در طول مدت اقامتم در ترکیه، بدر همان ماه

 

گیرم که این مقاله درباره خانم امین با روکش بنفش، نتیجه می تختخوابدرباره مقاله  میعارهابا به کار بستن این  (122

 است، با وجود اینکه نام او ذکر نشده است.

 

درباره یک زن فعال حقوق بشر تی ایرانی است. مقاله بیجیاین مقاله به فارسی نوشته شده و مخاطب آن جامعه ال (123

کمدین است و خانم امین شهادت  ها است و خانم امین چنین فعالی است. این مطلب درباره زنی است کهتیبیجیبرای ال

سی بیهایش استندآپ کمدی است. این مطلب درباره زنی است که اخیرا در تلویزیون بیداد که یکی از سرگرمی

کند. مفسر صحبت میو سی فارسی به عنوان کارشناس بیبه طور منظم در تلویزیون بی صحبت کرده است. خانم امین

تی بیجیدهد، و خانم امین نیز چنین خدماتی به جامعه الکند که خدمات مشاوره ارائه میاین مطلب به زنی اشاره می

 دهد.ارائه می

 

متوجه نشدند که مقاله درباره خانم امین است، اما نهایتا  خانم همیلی را نیز شنیدم که علیرغم اینکه در ابتدا شهادتمن  (124

 ای در حمایت از خانم امین منتشر کردند.به این نتیجه رسیدند و به همین خاطر مقاله

 

گیرم که دقیقا افترا هستند. نویسنده ظرفیت افترا بودن را دارند، نتیجه میسخنان این که آیا  میعارهابا به کار بستن این  (125

که توسط خانم امین مورد تجاوز قرار گرفته و اینکه خانم امین مرتکب تجاوز روحی شده. مقاله همچنین  زنداتهام می

ها و گوید که خانم امین از مراجعانش برای روابط نزدیک و جنسی سوءاستفاده کرده و اینکه او از گیمی

خانم امین یک دوربین مخفی در اتاق خوابش کار گذاشته و از که  زنداتهام میها متنفر است. نهایتا، مقاله سکشوالبای

 کند.آن برای فیلمبرداری از افراد بازدیدکننده بدون آگاهی و کسب رضایتشان استفاده می

 

ها مهم است. خانم همیلی کنم. بستر زمینه این پیامهای فیسبوکی بین آقای پارسی و خانم همیلی رسیدگی میحال به پیام (126

امین منتشر کرده بود که آقای پارسی آن را اندکی پیش خوانده بود. در پیام اول آقای پارسی به در دفاع از خانم ای مقاله

نام و نشان دهد که او این مقاله را در دفاع از شان خانم امین و افتراهای بیخانم امین اشاره میکند. خانم همیلی پاسخ می

و  ”ها در رابطه با موارد تجاوز صحت دارد...نامه“گوید که خود می نوشته است. آقای پارسی در بخشی از پاسخ

کنم و در من از نامه تجاوز دفاع می“گوید: تلویحا گفته است که فرد متجاوز خانم امین است. بعدتر وی میبدینوسیله 

 کند.بیان می تلویحا دوبارههمان مطلب را با این حرف و  ”امفیسبوکم آن را منتشر کرده

 

خانم همیلی منتشر شده  برایالبته تنها  که دهمبه خانم امین و افترا تشخیص می بنابراین من این سخنان را در اشاره (127

 است.

 

رداختن به این که آیا اقای پارسی مسئول انتشار است یا خیر، به دفاعیات ارائه شده در سومین نسخه پیش از پ (128

شده تسلیمکتبی پردازم. به طور خاص به موارد میشده از سوی متهم تسلیمو به دفاعیات کتبی دفاع  شدهاصالح

هیچ کجا در  رسد که بسیار فراتر از آن چیزی است که در دفاع بیان شده است.که  به نظر من می پردازم چرامی



الملل افترا بینیا ایمیل ارسالی به عفو  justice4LGBT[.]com سایتوبذکر نشده است که مقاالت بر روی  دفاعیه

 شده است.ناز آن دفاع نیز  "اظهارنظر منصفانه" استداللو با یا تخریبی نبوده 

 

افترا داشته یا اینکه نویسنده آن مقاالت یا  سایتوبکند که آقای پارسی دخالتی در مکررا انکار می الیحه دفاعیهاین  (129

پرداخته است. من  هامقاالت و ایمیلمحتوای صفحه را به دفاع از   ۵۰کتبی عمال  الیحهایمیل بوده است. با این وجود، 

صی یا موضع مشخدهم چرا که دفاع با ام اما هیچ اعتباری به آن نمیاین دفاع کتبی را که تسلیم دادگاه شده بررسی کرده

اتهام زدن به خانم امین از قبیل اینکه همراه نیست و ضمنا ادعاهایی در آن است و اتهامات  پاسخ مشخصی به ادعاها

به وضوح مضحک است.  هااین ادعا ؛زندنسبت به دست داشتن در تجاوز یا رسوایی مالی به اعتبار وی صدمه نمی

در  هاواقعیتکه این  شده بر اساس واقعیات هستندکند که اتهامات مطرحقصد دارد چنین ادعا شده همچنین دفاعیات تسلیم

 ند.ثابت نشد دادرسی

 

اعمال  شده است، اشاره به اظهارنظر منصفانه و ارتباط مسئوالنه به عنوان دفاعیه متهم در دفاعیات جایی که تنها (130

های فیسبوکی با خانم همیلی و اعمال پیام آقای پارسی است. با توجه به مقاالت منتشر شده افتراآمیز، منظور از این

 باشد.با روکش بنفش در صفحه فیسبوک می تختخواببازنشر مقاله 

 

مشخص  WIC Radio Ltd v. Simpson پرونده دفاع اظهارنظر منصفانه به شرح زیر در معیارهای حقوقی (131

 شده است:
تواند شامل نتایجی از پ( اظهارنظر هرچند که می؛ ها باشداظهارنظر باید بر اساس واقعیتب(  الف( اظهارنظر باید در مورد موضوعی با منافع عمومی باشد؛"

تواند های تاییدشده میت( اظهارنظر باید از آزمون عینی زیر عبور کند: آیا هرکسی بر اساس واقعیت واقعیت باشد اما باید به عنوان اظهارنظر قابل تشخیص باشد؛

با سوءنیت صریح شخصا تحریک شده ث( حتی اگر اظهارنظر آزمون عینی را پذیرفته شود، در صورتی که شاکی ثابت کند که متهم صادقانه این نظر را بدهد؛ 

 "خورد.است، دفاعیه متهم شکست می

 

به شرح زیر  Grant v. Torstar پرونده دفاع ارتباط مسئوالنه در موضوعی با منافع عمومی در معیارهای حقوقی (132

 تعیین شده است:
( اهمیت عمومی ۲ ( جدی بودن اتهامات؛۱ :کوشا باشد ،ب( ناشر در تایید ادعاها با توجه به موارد زیر الف( مطلب منتشره در موضوعی با منافع عمومی باشد؛ و"

( اینکه آیا ۶ این مورد خواسته شده و دقیقا گزارش شده است؛( اینکه آیا توضیحات شاکی در ۵ ( وضعیت و اعتبار منبع؛۴ ( اضطراری بودن موضوع؛۳ موضوع؛

( سایر ۸ ( اینکه آیا منفعت عمومی بیانیه افتراآمیز در حقیقت داشتن آن است یا در صرف اینکه مطرح شود؛ و۷ شامل کردن این بیانیه افتراآمیز قابل توجیه است؛

 "شرایط مرتبط.

 

. اگر متهم نتواند ”یتبیان واقع“شود و نه می ”نظر“نصفانه تنها شامل بدیهی آن است که دفاعیه اظهارنظر مقانون  (133

 پرونده را در دادگاه ثابت کند، دفاعیه اظهارنظر منصفانه قابل استناد نیست. رجوع شود به پایههای صحت واقعیت

Awan v. Levant. 

 

ناظر این یک بیان  .”های مربوط به موارد تجاوز صحت داردنامه“کند که میآقای پارسی در پیام به خانم همیلی بیان  (134

او نویسد که طور میبا روکش بنفش نویسنده این تختخوابنه اظهارنظر. به طور مشابه، در مقاله  است هواقعبر یک 

و هر روز دارد به روان من تجاوز ا“ :گویدنویسنده در ادامه می ”]بود[. سكسوال ها منزجراز گي ها بیزار و از باي“

كند و به لیست بلند باالیي كه با آنها خوابیده است، مي مي كند. با خود فكر مي كنم او تنها به حساب بانكیش فكر مي

 ینا ”.كندردانه را استفراغ ميهایش نقش هاي لومپن مابانه و مافزاید. از مردها بیزار است اما تمام رفتار و كلیشه

شود. و نه بیان نظرات و بنابراین دفاعیه اظهارنظر منصفانه شامل این موارد نمی است واقعهناظر بر نیز بیان موارد 

 ارائه نشده است. ”واقعیت“هیچ مدرکی برای اثبات صحت این موارد به عنوان 

 

ای با خورد چرا که هیچکدم از دو مورد منتشر شده درباره مسئلهارتباط مسئوالنه نیز در اینجا شکست میدفاعیه  (135

 نشده است. ادعاهامنافع عمومی نبوده و هیچ فوریت و اضطراری ضمیمه 

 

مانده این است که آیا شاکی وظیفه اثبات مسئولیت آقای پارسی در انتشار این مطالب را به انجام تنها مسئله باقی (136

 رسانده است یا خیر.

 

 justice4LGBT[.]comدفاع از موضع خود که آقای پارسی را بخشاً یا کامال مسئول انتشار مقاالت در در شاکی  (137

 ارائه کرده است.های ذیل را واقعیتداند الملل[ میو ایمیل ]ارسالی به عفو بین



شخصی آقای پارسی که  وب هاستینگتاسیس شد بر روی حساب  justice4LGBT[.]com سایتوبزمانی که  .1

 شد.کرده است میزبانی میخود وی آن را خریداری کرده و مدیریت می

 سایتوبروزرسانی است و بنابراین مسئول مدیریت کردن و به IRQRآقای پارسی مدیر اجرایی و تنها کارمند  .2

irqr[.]net باشد.می 

ئا و پیش از انتقال به حساب ناشناس ابتدا justice4LGBT[.]com سایتوبشهادت کارشناس این است که  .3

 سایتوببه عنوان زیردامنه  سایتوبآقای پارسی قرار گرفته بود. این  وب هاستینگدیگر، بر روی حساب 

irqr[.]net  کارشناس فن آوری اطالعات که از سوی شادی امین مسئول بررسی [ساخته شده بود. آقای جفتوویچ

عدالت برای  سایتوبشهادت داد که بسیار محتمل است که  ]وبسیات افترا بودپیشینه دیجیتال و زیرساخت 

را  سایتوبساخته شده و سپس تغییر یافته و هرکسی که آن  irqr[.]net سایتوببا استفاده از قالب دگرباشان 

 دسترسی داشته است. irqr[.]netو حساب ووردپرس  وب هاستینگساخته به حساب 

ساخته شد، آقای پارسی پست اینترنتی خودش را در حمله  justice4LGBT[.]com سایتوبدر همان روزی که  .4

 منتشر کرد. ”هدزد هداستان چوب و گرب“به خانم امین در مقاله 

آن با  تختخوابآن “با عنوان  justice4LGBT[.]comآقای پارسی یک نسخه از مقاله منتشر شده بر روی  .5

در حساب ایمیل خود  justice4LGBT[.]comرا پیش از انتشار بر روی  ”رنگی روکش بنفش و دیوارهای

 داشته است.

خودنویس در زمان  سایتوبای بود که در منتشر شد همان مقاله justice4LGBT[.]comای که در اولین مقاله .6

 ویراستار مهمان بودن آقای پارسی منتشر شده بود.

 سایتوبتلقین کند که  کرددر فیسبوک خود منتشر میا اظهارنظری همراه برا  سایتوبآقای پارسی مقاالتی از  .7

را از  ”نامه دریافتی: شما هوموفوب و ضد مرد هستید خانم امین“. وی سپس مقاله با عنوان معتبر است

justice4LGBT[.]com .به اشتراک گذاشت 

های فیسبوکی به خانم همیلی پیام دروقتی آقای پارسی مقاله خانم همیلی در دفاع از خانم امین را خواند، بالفاصله  .8

 هاآناز اتهامات علیه خانم امین دفاع کرد. نه تنها از این اتهامات علیه خانم امین دفاع کرد بلکه ادعا کرد که 

 واقعیت دارند.

نگاه کند و درباره  سایتوبپر در تماس نبود با او تماس گرفت تا او به نجمه انم آقای پارسی پس از مدتی که با خ .9

 خانم امین صحبت کنند.

حتی پس از آنکه اطالع یافت که  گوید که وقتی با ادعای شاکی روبرو شد آن را جدی نگرفت،آقای پارسی می .10

 شده است. یزبانیم irqr[.]net سایتوبزیردامنه در ]عدالت برای دگرباشان[  سایتوب

او قرار داشته  هاستینگ وبعدالت برای دگرباشان ابتدائا بر روی حساب  سایتوبوی در ادعای مربوط به اینکه  .11

است، بیش از یک بررسی سرسری و سطحی صورت نداد. آقای پارسی برای اینکه ببیند آیا ادعای شاکی صحت 

 نکرد. آوریرا جمع HostGatorاز  دریافتتمام اطالعات قابل دارد یا خیر 

تماس  HostGatorبا  ۲۰۱۵در ماه می  آقای پارسی برای درخواست گزارش فعالیت حساب کاربری خود .12

 ۲۰۱۵خود در رابطه با فعالیت ماه می  HostGator حسابنین اطالعات در دسترس بر روی چوی هم .نگرفت

 را دانلود نکرد.

در ابتدا بر روی حساب  سایتوبآقای پارسی فعاالنه تالش کرد که مانع آن شود که شاکی مدرکی دال بر اینکه  .13

ساده پیشنهاد شد  پیشنهادآقای پارسی بنا شده بود به دست آورد. برای پاسخ قطعی به این سوال یک  وب هاستینگ

و علیرغم اینکه آقای پارسی در ابتدا با آن پیشنهاد موافقت کرده  بود، ]با هاستینگ[ جلسه با حضور تمام طرفینکه 

 نهایتا از موافقت اولیه خود پا پس کشید. شده را کنسل کرد وهای تعیینیین کرد، تاریخعبود سپس شروطی ت

آقای پارسی  وب هاستینگبا حساب  مذکور سایتوبدهد که نشان می زمانی که مشخص شد که شهادت کارشناس .14

اش باید توسط افراد ناشناسی هک شده باشد. آقای پارسی برای وی ادعا کرد که حساب کاربری دارد،ارتباط 

هیچ توانست به دادگاه ثابت کند که ادعای هک شدن واقعیت دارد که می HostGatorگردآوری مدارک مرتبط از 

 انجام نداد.تالشی 

که ممکن بود آشکار کند که چه کسی به  HostGatorآقای پارسی هیچ تالشی برای گرفتن گزارش فعالیت از  .15

 او در ماه می دسترسی داشته یا تالش کرده دسترسی پیدا کند صورت نداد. وب هاستینگحساب 

او دسترسی داشته است  وب هاستینگآقای پارسی از پاسخ به این سوال که به غیر از او چه کسی به حساب  .16

ود که این اطالعات را ارائه دهد، و آقای پارسی با وجخواست خودداری کرد. وکیل شاکی مکررا از آقای پارسی 

 شده را ارائه نداد.اطالعات خواسته کرد باز همدر دو مورد دستوری بر این مبنی صادر دادگاه نیز آنکه 



اند اما اسامی این افراد را او دسترسی داشته وب هاستینگنهایتا آقای پارسی اعالم کرد که سه نفر دیگر به حساب  .17

 ارائه نکرد.

 ]سازمان دگرباشان[ IRQRتایید کرد که اعضایی از هیئت مدیره  برای اولین بار در طول دادرسی، آقای پارسی .18

 را ذکر کند. هاآناند بدون اینکه نام او دسترسی داشته وب هاستینگبه حساب 

هستند، هیچ  justice4LGBT[.]com سایتوبکردند مسئول هایی از افرادی که ادعا میعلیرغم دریافت ایمیل .19

 در دادگاه از سوی آنان ارائه نشد. پسندیمحکمهقبول و قابلمدرک 

 

کند کند که خانم امین وظیفه خود را در اثبات موضوع انجام نداده است. وی بیان میمیبیان آقای پارسی چنین به دادگاه  (138

اند. آقای منتشر شده سایتوباز سرور آقای پارسی جابجا شده بود در  سایتوبکه تمام مقاالت تخریبی زمانی بعد از آنکه 

 با ،تماس بگیرد گذارندرا در جریان می اینکه با دوستان خانم امین و سایر کسانی که خانم امین کند کهپارسی بیان می

 بود.هویتش در تضاد می پنهان کردنبرای  هایشتالش

 

شناسایی هویت افراد  سعی درهدف  اب order] [Norwichقضایی  دستورهای خود برای دریافت آقای پارسی به تالش (139

 کند، اما خانم امین حاضر به همکاری در این زمینه نشد.اشاره می سایتوبمسئول برای 

 

کارشناس های یافته ]تنها[ آقای پارسی پس از دریافت گزارش کارشناسی شاکی، کارشناس خودش را به کار گرفت که (140

 شاکی را تصدیق کرد.

 

ثبت شد، آقای پارسی به دنبال اتحاد و همکاری با خانم امین برای پل زدن ]بر  سایتوب، روزی که ۲۰۱۵می  ۲۱در  (141

 .پیامی برای وی فرستاد اختالفات[ بود و برای تبریک به مناسبت انتشار کتابش

 

اش بود دادن به حمله شخصی خانم امین به آقای پارسی در مقالهکند که وی تنها برای پاسخ می به دادگاه بیانآقای پارسی  (142

را منتشر کرد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این مقاله، وی آن را پاک کرد اما  ”هدزد هداستان چوب و گرب“که مقاله 

فراموش کرده بود که همچنان در صفحه فیسبوکش هست و زمانی که این نکته به وی نشان داده شد آن را از فیسبوکش پاک 

 کرد.

 

را برداشته  سایتوبی افراد مسئول برای برای شناسای منطقیهای کند که وی تمام گامبه دادگاه بیان میآقای پارسی  (143

ارائه نشده بود و تا زمانی که وی آن گزارش را نخوانده بود هیچ دلیلی  ۲۰۱۷است. گزارش کارشناس شاکی تا جوالی 

 .شتوجود ندا سایتوببا افراد مسئول ایجاد سازمانش برای باور به هرگونه ارتباط بین خودش، 

 

بر این اساس که وی قول داده است که  ارائه کند، کنندوطلبانی را که با سازمان او فعالیت میخواهد نام داآقای پارسی نمی (144

کنند یا پذیری هستند که بسیاری از آنان هنوز در ایران زندگی میبویژه که آنان افراد آسیب هویتشان را محرمانه نگه دارد،

 شان در ایران هستند.اعضای خانواده

 

 شده را نشان داد.در طول تحقیقات از جمله یک تماس ضبط HostGatorهایش برای تماس با آقای پارسی تالش (145

 

 اند.را به عهده گرفته سایتوبتعدادی ایمیل دریافت کرده است از افرادی که مسئولیت ساخت  ]کندادعا می[آقای پارسی  (146

 

داشته است، ناشی از این دسترسی  سایتوبوی هایی از مقاالت پیش از انتشار بر راین واقعیت که آقای پارسی به نسخه (147

 کردند.مهمان سایت خودنویس بوده و افراد برای انتشار احتمالی به وی مقاالتی ارسال می سردبیر ویبوده که 

 

و انتشار مقاالت بر روی  سایتوبام که آقای پارسی در ساخت ، من متقاعد شدهادلهدر توازن  (148

justice4LGBT[.]com الملل[ دست داشته است. من با دالیل متعددی که از سوی شاکی و برای ایمیل ارسالی ]به عفو بین

ترین کار ترین دلیل به قرار زیر است. این برای آقای پارسی آسانام. متقاعدکنندهدر باال ارائه کرده است به این نتیجه رسیده

ی که مالکیت آن با آقای پارسی است سایتوبان بدهد چه کسی تحت ی را طلب کند که نشاطالعات HostGatorبود که از می

پرداخت کرده بود زیردامنه مربوطه را ساخته است. بجای این کار، وقتی آقای پارسی با مدارکی روبرو هم هایش را و هزینه

اما  اش باید هک شده باشد،وی بوده است، ادعا کرد که حساب کاربری سایتوبافترا زیردامنه  سایتوبداد شد که نشان می



 که این ادعا را ثابت کند انجام نداد.  HostGatorمجددا هیچ تالشی برای درخواست مدرک یا اطالعاتی از 

 

بود که خودش  order] [Norwichقضایی  آقای پارسی درخواستی را نشان داد که مربوط به دستور به جای این کار، (149

دانست که هیچ تاثیری در خارج از انتاریو ندارد. سپس در تالش برای تبرئه کردن خود اطالعاتی از هم دانست یا باید می

 منابع ناشناس ارائه کرد اما این اطالعات را به نحوی ارائه کرد که تصدیق آن به صورت مستقل غیرممکن بود.

 

 در هنگام شهادت درباره مقاالت و صداقت ویعدم صراحت شیوه ناسالم و  رسی،دلیل دوم برای مسئول دانستن آقای پا (150

نامه دریافتی: شما هوموفوب و “کنم. در مورد مقاله با عنوان . من به ذکر یک مثال بسنده میاست خانم امین تخریبی علیه

های مختلف در جامعه میان گروه ، آقای پارسی شهادت دادند که مقاله در حقیقت درباره تنش”ضد مرد هستید خانم امین

 کند.کند. در حالی تیتر مقاله دقیقا به خانم امین حمله میتی است و به خانم امین حمله نمیبیجیال

 

 شود.می تشدیدشده به دادگاه از سوی متهم افترا این موضع سپس با دفاع کردن از مقاالت متعدد در دفاعیات نهایی تسلیم (151

 

و ایمیل  justice4LGBT[.]com سایتوببنابراین من آقای پارسی را مسئول مقاالت تخریبی و افتراآمیز منتشره در  (152

دانم، چرا که به اعتقاد خودنویس نمی سایتوبمنتشر شده در  نامه پناهجومن او را مسئول  دانم.الملل میارسالی به عفو بین

های ایمیلی به خانم همیلی است اما انتشار ند. آقای پارسی همچنین مسئول ارسال پیامکمن این مقاله به خانم امین اشاره نمی

 فقط خطاب به خانم همیلی بوده است. هاآن

 

مسئله نهایی تعیین خسارت است. میزان خسارت در یک پرونده افترا از پیش معین نشده است. اصولی که دادگاه را در  (153

 شرح داده شده است ]...[. Minar Mar Group v. Divine روندهپ کند درارزیابی خسارت راهنمایی می

 

شدت مخرب افترا برگزار شد، آثار به Rutman v. Rabinowitz پرونده با استناد به دادگاه تجدیدنظری که اخیرا در (154

تحلیلی از ارائه  دهد.تمایز میها بر روی اینترنت، یا افترای سایبری، در زمینه تعیین خسارت آن را از افترا در سایر رسانه

ی گرانهحیله تا حدیو  منحصربفردبا توجه به ذات اینترنتی باید  افترایکمپین گسترده  این بوسیله وارد آمدههای خسارت

 افترای اینترنتی ارزیابی شود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که بیانات حاوی افترا در اینترنت به طور آنی در اختیار

 اند.از مخاطبان قرار گرفته شماریبیتعداد 

 

هزار دالر است، بنابراین به نظر من نیازی نیست که به ادعای  ۲۵باالترین مبلغ خسارت عمومی برای افترا مبلغ  (155

شناخته شده المللی تی در سطح بینبیجیخسارت در سایر موارد بپردازم. شاکی هر چند مقیم آلمان است، ولی در جامعه ال

کنند. مطالب افتراآمیز، در اینترنت منتشر است. مطالب افتراآمیز، وی را متهم به تجاوز، پولشویی، و جرائم جدی دیگر می

اش به شاکی بوده است. به این آید انگیزه متهم خشمو یا عذرخواهی نشده است. به نظر می نیشدند و هیچگونه اظهار پشیما

 ر خسارت میزان مناسبی است.دالیل، من معتقدم حداکث

 

را به شاکی پرداخت دالر بعالوه سود و هزینه دادرسی  ۲۵۰۰۰مبلغ به نفع شاکی این است که متهم بنابراین، حکم دادگاه  (156

 کند]...[. 

 

  قاضی کریستوفر اشبی –امضا 

 ۲۰۱۸آوریل  ۱۷
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