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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٢

  

  !را به تعجب انداختن ًاين نوشتۀ جالب واقعا م
  

قبل براين .  خيلی تعجب کردمونی را در يکی از فئسبوک ھا برايم نشان داد، که با خواندن آنم مضفرزندانميکی از 

 زيادی دربارۀ اسالم و مسلمانی، ھمينطور در بارۀ خوشگذرانی ھا و زندگی پر زرق و برق و پر تجمل، و خرج مطالب

ھای ميليون دالری شھزاده ھای عرب، و عيش و نوش و دختر بازی ھای شان شنيده بودم، اما آنچه را در اين نوشته 

  ! ائی، در زندگی، نه ديده بودم، نه شنيده بودم و نه خوانده بودمخواندم، با اين دقت و رسو

اصل گزارش را در اينجا کاپی می کنم؛ خود آن را بخوانيد و در مورد . من نمی خواھم زياد در اين باره صحبت کنم

، توسط يممان نيستبه نظر آن ھا مسلديگرانی را که اسالم و مسلمانی عرب ھائی که می خواھند مردم ما را، که گويا، و 

 و می خواھند در کشور ما ھم نمونه ای از اسالم و  القاعده و حقانی و حکمتيار و طالب و داعش مسلمان بسازند

  :مسلمانی شان را رائج سازند، قضاوت کنيد

   

  چھار دقيقه وقت بگذاريد و اين گزارش را بشنويد

  کفر، اگر از کعبه خيزد، کجا ماند مسلمانی

 و یعرب یكشورھا ريسا خالف كشور نيا در .است بشر حقوق و زن حقوق  تخطی ازبه متھم یركشو ،عربستان

 نزد ،باشد مواجه  ھم مرگ ديتھد به و كوما حالت در ولو ،برادر اي شوھر ،پدر یھھمرا بدون ضيمر زنان یاسالم

 محرم بدون ھا محله داخل زن گردش .است شدن یزندان  جزای آنو جرم زنان یبرا یرانندگ .توانندی نم رفته داكتر

 تيصالح یدارا زنان مجازات یبرا لمعروفاب امرۀ ادار .است جرم حجاب بدون شھر داخل زنان گردش .ستين مجاز

 یجنوب مناطق در یحت ؛است طالبان عملكرد از دتريشد و تر انهظالم زنان هيعل آن عملكرد و ؛است  ایگستردهی ھا

 شوھران با شان مشترك یزندگ سال ھا ده وجود با شوھردار زنان كه است حاكم ی اعنعنه عربستان طيمش سيخم شھر

 نوشته عربستان چاپ اضيالر ۀروزنام ًراياخ چنانچه ،دننيبب را آنھا چھره انشان پسر و انشوھر که دنندار اجازه شان

 را اش چھره تا بردارد را نقابش خواست شوھرش خواب موقع كه ليدل نيا به ،ازدواج سالی س از بعد زن كي كه ستا

 نيا ليدل به ،داشت فرزند سه كه یدرحال ،مشترك یزندگ سال چھل از بعد یگريد خانم ھمچنان. شد طالق به وادار نديبب
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ی زندگ سال ده از پس كه شده یمدع ھم  ديگریشخص .د گردي طالق ه بود، مجبور بهديد شوھرش را اش چھره كه

 پسرانش و شوھر ًفعال تا كه است یمدع زين  ایساله ھفتاد انمخو  نديبب را مشخان ۀچھر نشده موفق ھنوز شتركم

   .ندنيبب را اش چھرهاند  توانستهن

 قرار یعصر چه در و ايدن یكجا در زن حقوق فخال نيقوان نيچن با و ھا رواج و رسم نيا با عربستان نيا :شما ديد از

 زنان هيعلرا  یانسان كرامت ضد اقدامات نيچن ،داند یم اسالم جھان سمبول و محور را خود كه عربستان چرا ؟ دارد

 و يا برود داكتر نزد محرم بدون ندارد اجازه ضيمر ِزن كه نيا دھد؟يم انجام یاسالم وعنعنه اسالم نامه ب كشورش

    است؟ یالماس و یانسان ی و منطق چقدر، دكن گردش شھر در روبند بدون و يا كند یرانندگ يا و كند جارها یتكس

 و امارات چون یعرب یكشورھا ريسا در كه یحال در ،دھد ینم یآزاد زنان یبرا حكومتسعودی  عربستان در چرا

  [(!)]  است؟ اروپا از شتريب زنان یآزاد قطر

 زنان قبال در عربستان استيس است؟ چه نماد درعربستان زن یآزاد ضد هب و اسالم نامه ب ھوا دو و بام كي استيس نيا

 است عربستان كيژيسترات دوستان كه اروپا و كايمرا است؟ نيچن چرا !داعش و طالبان استيس به نسبت  استتر سخت

    كند؟ ینم وارد فشار شان یزيست زن استيس نيا به نسبت عربستان یباال چرا ،ندندا یم زنان حقوق مدافع را خود و

 یشعارھا نيا، كند یم یپوش چشم منافعش یبرا آن از و نديب یم اسالم نامه ب زنان با را عربستان یدشمن كايمرا یوقت

    ست؟ين شيب یمفت حرف بشرش حقوق و زن حقوق

 نو سال اول شب یحت و ھستند حاضر عصر مردان نيتر اشيع یسعود یھا شھزاده از يکتعداد كه شود یم گفته

 و  شدنھمبستر یبرا یسعود ۀشھزاد كي ] بوده است٢٠١۴ًمنظور گزارشگر حتما عيد ميالد سال  [امسال یالديم

 نيا  و، پرداخت دالر ونيليم كي کاردشيان کيم نام به یئكايمرا دار شوھر مودل كي یبرا شب كي ی درخوشگزران

   كنند؟ یم یاسالم حجاب نامه ب جفا و ظلم نيچن ]خود[زنان با اما .نمود ثبت نزيگ كتاب در را ابتكارش

 را یزندگ شان زنان یبرا اما ،دندان یم زيجا را یگزران خوش و یآزاد نوع ھر خودشان یبرا یسعود مردان چرا

    ؟ اندنموده یانسان هياول حقوق ۀھم از محروم را آنھا و ساخته زندان

    دارد؟ یاسالم مجوز كارھا نيای كجا ؟است حاكم زنان هيعل سعود ھلا اسالم نظام در یعدالت یب نيچن چرا

 حكومت اقدامات نيا د؟يدار خاطره و معلومات  وبرداشت چه زنان با آن برخورد و یسعود حكومت نوع از شما

گزارش در ھمين ( ؟ديدان یم مسلمانان منافع برر استوا و حاضر عصر یتقاضا و اسالم ؤونش موافق چقدررا  یسعود

  ).جا ختم می شود

کمی به فکر رفته باشيد و ھمان سؤالی را که اميد شما ھم با خواندن اين گزارش، مانند من ! بلی، خوانندگان گرامی

 مردان مسلمانی که اسالم را در مورد خود ۀنويسندۀ اين گزارش ازخوانندگانش نموده است، ھم از خود، و ھم  از ھم

يک گونه تعبير و تفسير می کنند، و در مورد زنان شان به گونۀ ديگر، و پيش از ھمه از سران کشور عربستان 

  .سعودی، بکنيد

تنھا برخی اشتباھات امالئی آن تصحيح و غرض . ًمتن، الفاظ، کلمات و جمالت اين گزارش قطعا دست نخورده است

 !!سھولت در خواندن، نقطه گذاری شده است

٢٢/١٠/٢٠١۵  

  

 
 


