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  حقوقدان -اميرفيض

  مده ايمآسرقرارباتفاق 

ھای يواشکی زنان دردوران  زادیآ ،ھای يواشکی زنان ايرانی قرارشد که زادیآع ودرتحرير قبل موض
   ١. سلطنت شاه مورد اشاره قرارگيرد

نکه درزمان آ ان ميدھد که زنان ايران باسيرمشروطيت ايران نش ،بنابراسناد ومدارک مسجل ومفصل
مشروطيت ازحقوق سياسی اوليه محروم بوده اند درزمان سلطنت شاھان پھلوی به تمام حقوق اساسی زن 

   .ن به اين تحرير مربوط نميشودآکه ورود به بحث  ،ن بود رسيدندآحصيل که جھان زن درانتظارت

 زادی آ زادی زنان ازبرقراری سکس بامردان ھم ضابطهآحتی  درسيرتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطه
  .دارد

  هاي يواشكي درتداوم اجرائي قانون اساسي مشروطه زاديآ

 ومی ايران درزمان سلطنت شاھان پھلوی روی دادھای زن ومرد درقانون مجازات عم زادیأ تحولی که در
واين مھم کمترمورد مالحظه وتطبيق با حقوق  ؛قانون مجازات اسالمی بود صراحت بسيارمھم وبرخالف

   .زنان درکشورھای پيشرفته جھان قرارگرفته است

زنان ايرانی مانند زنان کشورھای 
پيشرفته جھان کوچکترين محدويتی 

رايجاد روابط ازدواج ونه د نه درامر
 ازيعنی  ؛داشتندجنسی بامردان 

زادی يواشکی عرضه شده دردکان آ
معنائی که  خانم علينژاد باھرتبادر

زادانه آ مال ون ھموارشود کاآ بر
   .بھره مند بودند

زنان بی شوھر حق داشتند با 
ھرمرد بی زنی رابطه جنسی داشته 
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يامرد متاھل ويا برعکس  به رابطه  و ردارزن شوھکه  باشند وقانون مجازات عمومی ايران تنھا وقتی 
وتازه دخالت دادستان ھم وقتی  ، دادستان برای جلوگيری ازتالم جامعه دخالت ميکرديواشکی متھم ميشدند

رداد و به محض است گرديديد بود تعقيب موضوع را مستدعی ممنشاء ميشد که شاکی خصوصی که زن ويامر
  .شکايت تعقيب متوقف ميشد

 ھان پھلویدوران شاھنشا -بانوان باشگاه پرسپوليستيم 

  

لق درانجام ھرکاری ازجمله عشقبازی زادی مطآيتی با رعايت سن قانونی دختران وزنان درھرموقعبنابراين 
نان نميگرديد درست به عينه حقی آاتھام وجرمی متوجه  مانه با مردان وبرعکس داشتند وھيچھای محر

   .ن استواری دارندآ که جوامع مترقی کشورھا بر

  .زنان  خواھان حقوق زنان درزمان شاھنشاه ايران ميشدھای يواشکی  زادیآنژاد بجای يحق بود خانم عل

زادی پوشش آ در خانم علينژاد تصوير چند زن را ؛برداشت در را ھا زادی خانمآتمام جزئيات  که کلی است و
به دوران تداوم اجرائی قانون  . درحاليکه حکم انصاف چنين است که است سمبل مانيفست خود ساخته 

ويا بيماری عقده ای خودشان   ،رجوع کنند وازاين کم لطفی به حقيقتزادی بانوان آ اساسی درمورد
   .شرمسارشوند

  زنان درقيد ازدواج

 رغبت دختران وزنان ايرانی مانند تمام دختران وزنان کشورھای ديگر با ازدواج با مردان باميل ورضايت و
ربه يک فرد خاص ھای يواشکی خودرا اسقاط ميکنند ورابطه جنسی وعشقی خود رامنحص دیآزاخود حق 

   .به مردھم جاری است تبکه شوھراوست محصور ومحدود ميسازند واين قاعده سنتی کھن نس
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ره واشکی بھـــھای ي زادیآ زادانه ازآبنابراين زنان ودختران ايرانی اززمانی که اھليت قانونی پيدا ميکنند 
نجا که ازدواج درتداوم اجرائی آ از و نرا ساقط ميکنندآباعقد ازواج  اننآزادی است که آمند ميباشد وھمين 
 روطه بھيچوجه الزامی نيست واختياری است لذا ميتوان گفت که زنان ايران به اعتبارشقانون اساسی م

  .ھای يواشکی محروم نبوده اند زادیآقانون اساسی ھيچ لحظه ای ازحق  اجرائیقانون وتداوم 

  زادي يواشكي درجامعه اسالمي آتفويض حق 

يواشکی بعالوه تمام حقوق اساسی بانوان، به بانوان ايرانی درحالی صورت گرفت که  زادیآتعلق حق 
ابتدائی ترين حق ھم  ردان ازگنرا نميداد وزنان درحد گدايان وولآقانون اساسی مشروطيت اجازه جريان 

تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت وھمت شاھان پھلوی بودکه زنان به اين حقوق  .محروم بودند
   .اھنگ با حقوق زنان کشورھا رسيدندھم

دارد وتفاوت کمی است  يواشکی حکم سنگسار را یھا زادیآحقوق اسالمی ناظربرجامعه ايران درمورد 
   .بين زن ومرد متاھل ويا غيرمتاھل

  صفانه نشعار اصيل وم

محتوای اين شعارھتک حرمت به  ،بانوان نيست ھای يواشکی زادیآ شعاراصيل ومنصفانه، حمايت از
   :اين استشعارواقعی  ؛فت زنان ايرانی استشراف

ن آهاي قبل ازشورش مالها با ديد حسرت نگاه ميكنند وخواهان بازگشت  زاديآبانوان ايران به <
   >هستند

   .نھم ھوس موقتیآ ،واقعيت عينی ھمراه نباشد ھوس است با رگشعار ا

 


