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 زنان ايران زاديهاي يواشكيآضميمه 
  حقوقدان -اميرفيض

زاديھای آ از فردا نی که از کانال ايرانبرنامه تلويزيو زاده درد که عليرضا نورياطالع حاصل ش
  .ستوده است را اننآاع کرده وکمپين يواشکی بانوان ايران دف

مھربی عفتی وبی   ُ   زاده ازکمپين خانم مسيح علی نژاد،حمايت نوري خبر، حيرت انگيز بود چراکه
زاديھای آزاديھای يواشکی است وترديد ھای دوسويه بودن آيرانی کمپين شرافتی به خانم ھای ا

    .زاده اعالم کرده است قرارميدھديواشکی را درقالبی که عليرضا نوري

يت فعال ،کشان تکفيری وداعشدمآابت دولت عربستان حامی ينه زاده که امروز بقای عليرضا نوريآ
را تالش برای رسيدن  ھا ) ميکند تنھا کسی است که اساسا مبارزه خانمیسبخوانيد جاسو(ی سياس

   :ھا عينا چنين است ميداند وعبارت اتھامی سنگين ايشان به خانم لت تناسلی خودش آبه 

  >ها دنبالش هستند توي شلوارمن است نچيزي كه خانمآ<

کالم ايشان درجلسه ا کنون شنيده نشده ت وبی پدرومادری تدون شک ازھيچ الاظھارات او که ب
 ١٣٨٠درسال   وھمچنين خانم دکتررمضانین سيراست که باحضورکثيری ازاعضای سازمان سازما

   .تشکيل بود بکاررفته است

  ١٢۴درمجله ايرانشھرشماره  ه سيراازاعضای ھيئت مديرقای فرامرز منصورآاعتراض  مشروح
   .قابل مالحظه است ١٣٨٠راول تيرماه گوسن

وشايد ھم  ينژاد زاديھای يواشکی وسکوت  خانم علآ ازطرفداری نوريزاده با اين طرز فکرپليد 
 واساسا زن ايرانی  نانآزاديھای يواشکی زنان، شناسنامه ای برای کمپين آاظھارشعف ھواداران 

  .فراھم ميسازد که بواقع دردناک وغيرقابل جبران است

چندان مطلوب  زاديھای يواشکیآ ازتبادرذھنی عامه اشاره شد  ١ ور که درتحريرمربوطه،طگرچه ھمان
تی ازبی عف ھای ايران دارد رسوب سختی زاده با تعبيری که ازمبارزه خانمنيست ولی جانبداری نوري

  .بطورکلی وارد ميسازدنسبت به ماھيت مبارزه بانوان ايرانی  وھوس بازی 

 ومه فساد وتباھی اخالق را محکوم ومتنبه ساختثدرمقاله ای سخت اين جر ٨٠سنگردرھمان سال 
نھا که درخارج ازکشورعليه جمھوری اسالمی مبارزه ھای ايرانی خاصه  انتظار نداشت که خانم و

   .ميکنند، نسبت به اين اتھام بی شرافتی وبی ناموسی بی توجه وبی اعتناء بمانند
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 نھا ازآفداری ھماھنگی وطر ینم مسيح علی نژاد مدعھزارنفری که خا ١۵٠ن آتصورنميکنم  
 نآ بارا بانوان ايرانی  وحتی خود خانم علی نژاد معنای ارتباط مبارزه زاديھای يواشکی ميباشند،آ

 زادیآتصورچنين است که قبل ازاينکه حضرات برای  ،ندانند را زاده استچيزی که درشلوارنوري
 مدامنی ھمه خانفساد ازاتھامی که به شرافت وپاک ای رفعھای  يواشکی گردھمائی کنند گردھمائی بر

خانم علی نژاد مسئوليت سنگينی  درغيراينصورت ،زاده زده شده الزم باشدازسوی نوريھای ايرانی 
   .نسبت به اين کمپين متوجه خود ساخته اند را

انند ازدامنه نميتو اننآھمسران دارای ھمسرھستند  ،زادیآھای فعال درکسب  نجا که بيشترخانمآ از
   .وسيع اتھام بی غيرتی وبی ناموسی زنھايشان مصون باشند

 چو افتد سگي ميشود منجالب    اگربركه اي پرشود ازگالب  
  

 


