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  حقوقدان -اميرفيض

.  تصوير تسادستاورد سفر اخيرشان به تورنتوشايد تصويری ازاعليحضرت انتشاريافته که ميتوان گفت 
 ،ميداند ن رامديون جاويد ايرانآدسترسی به  ايشان که اين تحرير

حالی نشان ميدھد که  در ااعليحضرت ر بشکلی غيرقابل انتظار
ن آلوحه ای کاغذی رابا دودست به سينه خود گذاشته که روی 

يواشکی ھای زادی آصفحه وحامی مرد يک من نوشته شده <
  >.ی ھستم تا تحقق آزادیزنان ايران

درانگلستان يک رسم تبليغاتی ازخيلی قديم ھنوز ھم جاری است 
 ای به گردن يک لوحه ،که برای معرفی کاال ويا جلب توجه مردم

مطلب مورد  ،نآکه روی  ويزان ميشودآدم مفلوک وبيکاره آيک 
ويا د ن مرد بيچاره درکناری می ايستآنوشته شده ونظر دکاندار 
يک مرد مفلوکی به اين ومردم به اعتباراينکه  قدم ميزند

ن کاال رغبت ديدن بيشتری پيدا آکارمشغول است  نسبت به 
وک ھم برای جلب توجه مردم گھگاه ن مرد مفلآ ند وعادتاميکن

    .ويا ادا ورفتاری ھم نشان ميدھدچيزھائی ھم ميگويد 

را ديدم ياد نحوه تبليغ قديمی   وقتی تصويراعليحضرت
دمی که يک جو شخصيت داشته باشد لوحه انداز آاين تفاوت که ھيچ  کاسبکاران درانگليس افتادم با

ن اينطوری است که علت مجازات آحه اندازی سابقه دارد ودرمجازات ھای تعزيری دراسالم لو .نميشود
  .ويزان ميکنند ووارونه روی يک االغ سوارکرده ودرشھرميگردانندآبه سينه مجرم  ار

   زسازمان زنان برهنه تقليد ا

خانم مسيح  ،ن پرداخته خواھد شدآين تحرير به جوانب > که درازادی يواشکی زنانآموسس دکان <
> که به زنان برھنه ويا نيمه برھنه  فمنايشان بتقليد ازسازمان < ١ ،دن انگلستان استمقيم لن ژادنعلي

   .ی زنان ايرانی را راه انداخته استزادی ھای يواشکآمعروف است دکان 

دراوکراين تشکيل شد وانگيزه تشکيل  ٢٠٠٨ستی است که برای اولين باردرسال نيمفيمن نام يک گروه ف
تظاھرات شرکت  بصورت برھنه درعضو گروه  ،زناناين گروه  درتظاھرات ری بودمبارزه با پدرساالنھم آ

                                               
مطرح  ٢٠١٣-٢٠١٢آموختگان ليبرال ايران در سال دانشجويان و دانش بار توسط گروه خستيننبرای حجاب اجباری  ت بتاھای مخالفکمپين - ١

سعيد  ، شاھين نجفی ، محسن کديور انداختند. در اين کمپين را در اعتراض به حجاب اجباری در ايران راه» نه به حجاب اجباری«گروه  شد. اين
بوک مربوط به آن بيش از شصت تعداد اعضای صفحه فيس و ... شرکت کردند که نژادمسيح علینژاد، شھريار قنبری، مھرانگيز کار،  قاسمی

  ک-ح  .ھزار نفر است
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اززنان عربستان بمناسبت ممنوعيت  در حمايت ، فعاليت اين گروه منحصربه اوکراين نبود .ميکردند
ظور دراسپانيا نيز بمن   .ه ولی عريان حضوريافتندعنزنان با مقکه  انندگی تظاھرات وسيعی ترتيب دادر

رسميت يافتن سقط جنين تظاھراتی براه انداختند که زنان لخت وبرھنه روی سينه ھايشان نوشته شده 
  .>بدن من مال خودمن است<، >بدن من سالح من استبود <

  

 و با تصاويرزنان لخت رغبت زيادی برای مردان ايجاد کرد ورسانه ھاوارد عمل شدند انتشار تقويم 
   .مد سازمانآی شد برای در         ّ مدند وممر  آ سازمان در گروھی اززنان ومردان به عضويت

ن خون آ يکی ازالگوھای اين سازمان تصويريک زن برھنه است که دريک دست يک داس دارد که از
   .لت خون چکان مرد برھنهآميچکد ودردست ديگر يک 

 از او کهگفته ميشود  .نام داشت دراثرتعقيب پليس به فرانسه فرارکرد >الکازاررھبراين سازمان که <
 اکنون ھم سازمان فمن فعال است زيرا اساسا سکس يکی از .اين طريق به ثروت قابل توجھی ھم رسيد

   .مد وکاسبی ھای پرمشتری استآرچشمه ھای پرد

  زاديهاي يواشكي زنان آماهيت سازمان طرفداران 

سرزمين  که از ) راداردCultکالت، ھمان ماھيت (ايران زاديھای يواشکی زنانآماھيت سازمان طرفداران 
مريکا فعالند وھريک ھم گروھی عضو دارند وممر آ در »کالت«وامروزه صدھا  ،مريکا روئيده شده استآ
به خودکشی  ھا اھداف متمايزی دارند برخی مردم را» کالت« .ھا را تشکيل ميدھند »کالت«مد روسای آدر

 زاستفاده ا سوء زنان را به ،زاديھای يواشکیآ »کالت«وبرخی به عشقبازی دستجمعی وبرخی ھم مانند 
  .البته يواشکی دعوت ميکندولی  زادی آ
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نھا معلوم آافتخاری ميپردازند وازاين طريق تعداد  یحق عضويت وکمک ھا ،، پيروانھا »کالت«در
ن شخص  آايشان  ٢) دراينترنتھرکس که سايت ايشان رابازکند ( نژادخانم علي »کالت« ميشود ولی در

عضو  ھزار١۵٠زنان ميداند وبا ھمين اشتباه مدعی است که  زاديھای يواشکیآراھم بحساب عضو وپيرو 
زادی يواشکی زنان ايران حق عضويت آگاه شود خوبست ازپيروان آدارد  برای اينکه به توھم بارز خود 

   .مطالبه کند  تاسيه روی شود ھرکه دراوغش باشد

بنام سازمان ياد کرده  ت خودشچند بارازفعالي »نژادعليمسيح «علينژاد قمی معروف به  معصومهخانم 
، درحاليکه جريان حق عضويت درفعاليت سازمانی ايشان وجود ھزار عضو وپيرو دارد ١۵٠است  که 

   ؟ھزينه اين سازمان وسيع چگونه تامين ميشود ،ندارد

  ؟يعني چهزاديهاي يواشكي زنان آ

خالف شرع وخالف باورمردم   ،. ھرکارخالف قانون، خالف اخالق، محرمانه استيکی ازمعانی يواشکی
   .جرا ميشوديواشکی ا

  .ميزش داشته باشد محرمانه ويواشکی به اين کارمبادرت ميکندآمتاھلی که ميخواھد بازن ديگری  مرد

  .، يواشکی دزدی ميکندنکه رشوه ميگيرد يواشکی وزيرميز رشوه ميگيرد، دزدآ

يش ، گرازاديھاآ. ازبين ه کنندھا که دارند استفاد زادیآانواع  زادی يواشکی زنان يعنی زنان يواشکی ازآ
وھمانطور که  تزادی جنسی اسآ ؛نھاآپذيرترين 
ء زادی ھای خود ممکن است سوآ مردان از

 ،ميزش داشته باشندآاستفاده کرده وبا زنان ديگر
 دارد با زادی يواشکی زنان نيز ھمين حکم راآ

تاکنون ھيچ سازمانی بوجود نيامده اين تفاوت که 
 يواشکی مردان درسکس با زادی ھایآکه ازحق 

زاديھای يواشکی  آولی سازمان  ،زنان حمايت کند
موضوع برای زنان  اين امگزنان ايران پيش
     !!ايرانی شده است

                                               
در فيس بوک   https://twitter.com/masihpooyan است» تويتر«اينترنتی در اين رويه  - ٢

https://www.facebook.com/StealthyFreedom  اين صفحه عمومی است و مورد ک خود نوشته است: ((او در باره برگ فيس بو
  ))masih.author@gmail.comگرفت پس با آگاھی تصميم بگيريم که چه می خواھيم بگوييم. توجه رسانه ھا قرار خواھد

   ؟کيست مسيح علی نژاد
شھرستان بابل به دنيا آمد. او خبرنگاری را از سال  از توابع» کالقمی«در  ١٣۵۵در سال » نژادمسيح علی«نژاد قمی معروف به علی معصومه
داد. وی در طول فعاليت خود با ديگر نشريات  در خبرگزاری ايلنا ادامه ھمبستگی آغاز کرد و بعد از آن کار خبرنگاری را با کار در روزنامه ١٣٧٨

سازمان  و جبھه مشارکت وزير آن روزھای فرھنگ و شماری از اعضای  مھاجرانیعطاءهللا با پشتيبانی داخل کشور که توسط حلقه کيان و
ميھن درج شد. ، بھار، وقايع اتفاقيه و ھمروزنامه شرق شدند، ھمکاری نزديکی داشت و بارھا مطالب او دراسالمی منتشر می مجاھدين انقالب
مجلس اخراج گرديد. دليل اخراج  کرد از سوی کارپردازیخبرنگار پارلمانی ايلنا و روزنامه ھمبستگی فعاليت می عنوانبه ١٣٨٣وی که در سال 

 مشارکت و مجاھدين مربوط به ميزان حقوق نمايندگان دست به شانتاژ مطبوعاتی زد و با حمايت او اين بود که با دسترسی غيرقانونی به اسناد
 ايی با اعليحضرت راهکه به بيرون از ايران آمد گفتگوی پر سروصد. بعدھا ردمبادرت ک گذاری کشور به تبليغانقالب اسالمی عليه نھاد قانون

 ک-ح  انداخت ومعلوم شد در حال انجام ماموريتی دولتی که مزد آن از سوی رژيم اسالمی پرداخت می شود بوده است.
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مردان زادی آشکاری بين زن ومرد ازلحاظ حقوق جنسی قائل شده است ازحق آحتی اسالم که تبعيض 
) توجه داده تشيعدر عقد دائم وعقد منقطع (يواشکی با زنان حمايت نکرده بلکه به قيودات       ِ درسکس  

   .است

زادی يواشکی زنان را آھيچ مذھب وھيچ قانونی اعم ازکشورھای دمکراسی ويا وحشی وعقب مانده 
   .نرا زائل شده نگرفته استآحمايت نکرده ويا قبح 

ای ابرنھارواي ،نابرابری ممنوع، تبعيض جنسی ممنوع( زادی زنان که سالھا فعال است با شعارآجنبش  
  .زادی ھای يواشکی نداردآ> صحبتی ازخواھيمزنان کره خاکی مي

شکال       َ کليه ا   ،کنوانسيون .عھد نامه بين المللی قرارگرفتموضوع ١٩٧٩درسال  ،حقوق زنان درجھان
دامات ع اقيمتعھد اين کنوانسيون خودرا موظف ساختند که جمتعدی به حقوق زنان راپيش بينی کرد ودول 

ھای  زادیآ حقوق بشروايت ــقضائی واداری وياھرگونه اقدام مقتضی ديگری رادرتضمين رع ،قانونی
با توجه به برابری باحقوق مردان تضمين نمايند  ودرماده دوم ھمان کنوانسيون گفته شده  زناساسی 

  .>قيد وشرطھائی که باھدف ومنظوراين کنوانسيون سازگارنباشد پذيرفته نخواھد شد<

  کنوانسيون حقوق زنان برداشت ازتاکيد 

 يعنی  ؛مشخص شده است زاديھای اساسیآ يه جھانی حقوق بشرواول اينکه حقوق بانوان برمعياراعالم
ه است تفاوت گذاشت  نھاآوبی بند وباری  وحقوق ادعائی ويا خيالی بانوان بين حقوق اساسی ،ونيکنوانس

در رديف حقوق  )است ژادنازخانم علي عبارت( ،)زاديھای بانوانآ شکی ولذت بردن ازحق استفاده يوا(

   .نه حقوق اساسیاست ادعائی وخيالی وبی بند وباری 

زاديھای يواشکی زنان نه حدش آ. اصوال حق اگربا محدوه مشخص وکيفيت اجرای معلوم نباشد حق نيست
به ھمين دليل جائی درحقوق اساسی بانوان ندارد وموضوعی است  ،نآمعلوم است ونه کيفيت اجرای 

   .خيالی

يون ومنظور کنوانسھرگونه فعاليت وياقيد وشرطی که باھدف  ،بنابرماده دوم کنوانسيون – دستاورد دوم

   .، محکوم به بی اعتباری استسازگارنباشد

ن با کنوانسيون حقوق بانوان يکسان وھماھنگ نيست آچون محصول ژاد ندکان خانم مسيح علي اين بنابر

  .قالبی ونميتواند دررديف حقوق بانوان محسوب گردد

  وامــــــا بعد

کی واشيزاديھای آاعليحضرت درتبليغ برای ی باشد برای طرح موضع اين مقدمه بتصديع رفت تا مجوز
   .زنان ايران



 حقوقدان -اميرفيض –آزادی ھای يواشکی زنان ايران!!                                               ٧از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠۶/١۶ شيد (دوشنبه)مھر 

 تورنتوه اعليحضرت درسفراخيرشان ب
 ارکن مودند که درمانيفستی ارائه فر شايد)(

 جای توجه مھمی را نسايرمانيفستھای ايشا
مانيفست ايشان دريک جمله  .دارا شده است

 چنين ف بردارمانيفستی کوتاه وبسيارحر
   :است

ھای زادی آصفحه وحامی مرد يک من <
  .>ی ھستم تا تحقق آزادیيواشکی زنان ايران

  تحليلي برمانيفست اعليحضرت 

  

زاديھای يواشکی زنان  درمانيفست آ
  ؟ اعليحضرت به چه معنائی است

رح مط    ِ اصل   ،پنھان کاری ازديد ديگران ن شقوق،آمعنا گرفت ولی درتمام ن آشقوق مختلفی راميتوان به 
است واين حالت ناشی ازقبح عمل است که بطور طبيعی انسان را به سوی يواشکی وپنھان کاری سوق 

  .ن کارديگر ميکنند>آچون به خلوت ميروند . <ميدھد

 موارد مشخص وتبادر به ذھن است چراکه اين عمل در از به ھمسر خيانت ھمسر ،ن شقوقآدرزمره 
  .عام دارد ح خاص ونفرتقب از نشانی ،انسانیجوامع 

وابط از ر لذت بردنھای يواشکی  زادیآمده که ميتواند عالمتی باشد که آعبارتی ژادنخانم عليدرمانيفست 
   .زنان ايرانی است جنسی 

   :عبارت ايشان چنين است

>

<.  

لذت بردن به معنای شعف بردن وکيف کردن 
 جماع مانند حالت بعد از .درمدت کوتاه است

 ،شرب مسکرات ويا مواد مخدر عد ازويا ب
ووقتی اين حالت برای دختران وزنان جوان 

لذت بردن ناشی  ،ول عامه، درتدامنظورشود
زيرا دختران وزنان  ،ازسکس معنی ميشود

  .اند مسن دوران کيف بردن را گذرانده
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  هاي يواشكي  زاديآحمايت اعليحضرت از صفحه 

   :مده استآن ميدانند آ که اعليحضرت خود رامقيد به حمايت از ژادندرمانيفست خانم علي

  ....>ن سياستمدارنداريم ....آماکاری به ضد انقالب ويامدافع انقالب واين سياستمدارو<

فعاليت  و تاس غيرسياسیاعليحضرت قرارگرفته  که مورد حمايت ژادنخانم عليبنابراين فعالييت مانيفست 
عنوان  ايرانيان  ھای يواشکی زنان ايرانی است که درفرھنگ عامه زادیآوحمايت ايشان محدود به 

   .ن نيستآخاصی دارد که نيازبه بازگوئی 

درصد طالق ھا به علت مشکوک بودن مرد به زن  ٧٠مار منتشره ازسوی اداره ثبت احوال ايران آطبق 
جای حيرت است که يک  ا برعکس است. مشکوک بودن ناشی ازاقدامات يواشکی مرد ويازن استوي

   .باشد ھای يواشکی زنان زادیآمنحصرا حمايت از  بارزه اشرھبرسياسی مانيفست م

زادی ھای آ دفاع ازحقوق اساسی بانوان ايران يک امرمقدس وازابواب مبارزه است نه حمايت از
  !!يواشکی

   .ن نميکندآ که واجد مفاھيم خاصی است وبھرحال ھيچ مرد ايرانی تعبير مطلوبی از

دکان ھای  معمول  با تصاويرزنان ودختران جوان ھمراه است درست کاری که ژادنمانيفست خانم علي
وزنان نيزعاشق انتشارتصاويرشان ھستند تا  وشيوه ھای تبليغاتی برای جلب توجه مردان استسکسی 

  .زيبائی خودرا به مردان نشان بدھندامتيازات 

  يواشكي بجاي شفاف  بودن 

شن نھا روآاعليحضرت مبارزه خودشان را دريکی ازبياناتشان به سه شرط مقيد ساخته بودند که يکی از
وچون ھای يواشکی با شفاف بودن متضاد است  زادیآنطور که درک ميشود آ و ،وشفاف بودن است
قيد شفافيت دربيانات ومبارزه است لذا بارعايت فصل  بر   ِ خر    ّ مو   ھای يواشکی زادیآ حمايت ايشان از
 گرچه ھيچوقت ھم از شده (کھنه) مده ِ د   برای ايشان ديگر خ ميتوان گفت که قيد شفافيتناسخ ومنسو

   .سوی ايشان رعايت نشده است

  ضرتضمانت تاكيدي مانيفست  اعلي

مفھوم  ،> شروع شدهمرد من يکھای يواشکی، با عبارت < زادیآ بيان اعليحضرت درمورد حمايت از
ھای يواشکی زنان حمايت نميکند نامرد است ودرعبارت ديگر ھرکه  زادیآن اين است که ھرکه از آ

ومرد  نھا ھم نامرد ھستندآدرصف ضد انقالب ومخالفت با سياستمداران غاصب حاکم برايران قراردارد 
ی بين انقالب وضد انقالب ونه که نه تفاوت است ژادناين قضيه فقط حامی مانيفست خانم علي در

  .سياستمداران مخالف ويا موافق جمھوری اسالمی قائل است

  



 حقوقدان -اميرفيض –آزادی ھای يواشکی زنان ايران!!                                               ٧از  ٧برگ  ٢٠١۴/٠۶/١۶ شيد (دوشنبه)مھر 

   توصيه نور علي نور

 م کاری نکنيد تامن بگوي< توصيه اعليحضرت به اينکه رسال مبارزه وشنيدن چندين با ٣۵بعد از
  !!>  توصيه اخيرشان نورعلی نوراستچه بکنيد

  خربياناتشان رجوعآ(بقسمت يافته اند  زادی ھای يواشکیآدرتحقق اعليحضرت راه نجات ايران را 
  شود)

 وصيت پدر وخيرخواھان سلطنت را براحتی ناديده گرفته اند واعليحضرت سوگند سلطنت ، 
 اين جريان را .ن برخاسته اندآز را به سينه بسته وبه حمايت ا ژادنمانيفست خانم مسيح علي

  .ھره ماری درميان باشدنميتوان طبيعی يافت مگراينکه م
 نکه به ناموس ديگران اھميت چندانی نميدھند ولی برای ناموس خودشان آ مردان ايرانی با

ھای يواشکی زنان ايران است بشدت  زادیآحق  نھا ازرھبری که مدافعآ بينھايت حساس ھستند و
   .نرا متجاوز به ناموس خودشان تلقی ميکنندآ متنفرو

  است که ھرکس حق دارد برای تامين زندگانی  نژادمحکوم کردن خانم علياين تفصيالت نه برای
يت فعالنجا که خالف قانون کشورمقيم نباشد آ تا وکسب شھرت  خود ويا سرگرمی ويا خودخواھی

 كه براي نجات ايران فعالند نميتوانند درروي زمينه هاي مخالف بااعليحضرت ولی  کند
امنه وسيع وحساس غيرت مردان ايراني به زنان فرهنگ ايراني واحساسات وغرورملي ود

يم کامال ترس آن اوم اجرائی قانون اساسی ومتمم. مسيرحرکت اعليحضرت را تد خود حركت كنند

  .ستزادی زنان حتی درروابط جنسی را تامين کرده اآکرده که 

ی قانون اساسی درتداوم اجرائ درايجاد رابطه جنسی زادی مرد وزن آير توضيح درباره شايد اين تحر 
   .الزم داشته باشد ن راآومتم 

   

 


