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  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١١ اگست ٢٣

  

  امپرياليسم در زير چادر

  حقوق زن در اسالم

  

 ھوچی گران غرب به اين گردد و از مبارزه با ستم بر زنان مسلمان در جھت اسالم ستيزی سوء استفاده می

که اين فکر ھرگز به ذھن آنھا خطور نمی کند   در حالی–موضوع که می رسند رو به تبليغات امپرياليستی می کنند 

  . ستم بر زنان مسيحی نيز کالمی بر زبان آورندۀکه در بار

يکا و غرب به اھميت مرادر » زن در اسالم«مبر و آغاز جنگ در افغانستان موضوع  سپت١١وتاھی پس از زمان ک

 تبديل به مھم ترين موضوع ٢٠٠١ نومبر ١٧الورا بوش در ) مريکاا(ملی رسيد و با سخنرانی راديوئی بانوی اول 

  :وی گفت. روز شد

انسان ھای متمدن در سراسر جھان به وحشت افتاده اند، آنھم نه فقط بدين خاطر که دلھای ما به خاطر زنان و  «

، بلکه به اين خاطر نيز که ما در افغانستان می توانيم ببينيم که دنيائی را که تروريست ھا به کودگان افغان می سوزد

  .مبارزه با تروريست ھا، مبارزه برای احقاق حقوق زنان نيز می باشد... ما تحميل می کنند، چگونه دنيائی است 

با تأثير پذيری از . ان را تکرار نمودو روز پس از آن چری بلر، ھمسر نخست وزير انگلستان نيز نظير ھمان سخن

 کليدی رسانه ھا نيز آغاز کردند به اينکه جنگ افغانستان را جنگی عادالنه و در خدمت نجات زن مسلمان ۀاين واژ

  .جلوه گر سازند

در ماه ھای بعد، رسانه ھا پر .  تبديل به بيرقی جنگی گشته استاران انگليسی برقعبه نوشته يکی ار روزنامه نگ

. بودند از گزارشات حاکی از فقدان حقوق زنان در افعانستان و متضمن اين که اسالم ھموراه بر زن ستم نموده است

، چه حجاب يا نقاب برای ممالک غربی تبديل شد به موضوع ۀ فرم ھای آن، چه برقعو آنگاه پوشش زنان در ھم

  . ماجرا بود آغاز اين٢٠٠۴ملی که ممنوعيت سرپوش در مدارس فرانسه در سال 

کار گيرند، طبيعتا ه اين راھکار که مبارزه با ستم بر زن را برای مشروعيت بخشيدن به اعمال حاکميت خود ب

چه عليه . نيرنگی بود که بيش از ھمه امپرياليست ھای فرانسوی و انگليسی در گذشته مکّرر از آن استفاده کرده اند
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ن منطق و سخنوری را گاياتری شيپوياک در عبارت مشھور خويش درست ھمي. مسلمانان، چه ھندوھا و يا ديگران

  .»مردان سفيد پوست زنان تيره رنگ را از دست مردان تيره رنگ نجات می دھند«: شرح داده است

که چگونه اين نيرنگ قديمی ھنوز کاربرد داشته و  امپرياليسم را می شناسند، در شگفت اند از اينۀ آنان که گذشت

طولی نکشيد و اين تبديل به توافق جمعی ما شد که نيروھای ما در افغانستان بدين خاطر آنجا رفته . جواب می دھد

  .ی که به اسالم نسبت داده می شوندۀ طالبان نجات دھند، رفتارھائاند که زنان را از رفتارھای وحشيان

  

  احساسات دشمنی نسبت به اسالم

مريکا که در اتحقيقات بر روی گزارشات زنان مسلمان در : خته اممن در تحقيقات خويش به نتايج اين انديشه پردا

در انبوھی از کتاب ھائی که در سال ھای » زن در اسالم «ۀرابطه با ھراس از اسالم و گفتمان جديدی که در بار

ک ستم بر اين کتاب ھا که گوئی شھودی بر ويژگی وحشتنا. مسلمانی انتشار يافته اندۀ گذشته از جانب زنانی با پيشين

  .زن در اسالم می باشند در واقع نيز تبديل به پرفروش ترين کتاب ھا گشته اند

، احساسات در لوای جانبداری از زنان مسلمانخاطر نشان دادن اين است که ه به نقد کشيدن علمی اين کتاب ھا ب

اين نيز قابل . ستيزی می انجامددشمنی با اسالم و مردان مسلمان تحريک گشته و نھايتاً به حمايت از سياست اسالم 

نويسنده اظھار ھمدردی می کنند، در عين حال ۀ توجه است که ھمان جماعت ھا و نشرياتی که با زنان ستمديد

کوچک ترين تعارضی نسبت به تعداد بی شمار زنان و کودکان جانباخته در جنگ ھای عراق و افغانستان از خود 

  .نشان نمی دھند

  

  و محتواسخنوری فاقد معنا 

نظر کرده و آن را مورد مطالعه قرار می دھم که در » ستم بر زنان در اسالم« موضوع ۀھنگامی که من به تاريخچ

زمان آن رسيده است که اين موضوع را از : چه اھدافی از آن استفاده شده است، نتيجه گيری من روشن استخدمت 

اين واقعا چيزی جز سخن گفتن بی معنا و بی محتوا نيست که از دوران امپرياليسم باقی . مباحث خويش حذف کنيم

  .ی را رھا کنيمو اکنون ديگر زمان آن فرا رسيده است که اينگونه سخنور. مانده است

مسلماً بيھوده است اگر کسی امروزه مدعی شود می خواھد به طور کلی در باره ستمی که بر زنان از جانب 

مسيحيت اعمال می شود سخن گويد و در اينکار ميان موقعيت زنان مسيحی در نيجريه، ھندوستان، آرژانتين، 

 در مورد ستم بر زنان در اسالم در گفتمان حاضر کلی درست به ھمين گونه. روسيه و ايتاليا تفاوتی قائل نگردد

  .گوئی می شود

واقعا نيز تفاوت ھای زيادی ميان شرايط زندگی زنان مسلمان در عربستان سعودی، ايران، اندونزی، ترکيه، فرانسه 

  .مريکا وجود دارند و اگر بخواھيم اين ھا را ھمگون بدانيم کار بيھوده ايستاو 

امپرياليسم را رھا کنيم بدين معنا نيست که اين را نفی کنم که در اسالم رويکردھا و ۀ مان باقيمانداينکه می گويم گفت

  .قوانينی وجود دارند که واقعا به طرز وحشتناکی زنان را مورد تبعيض قرار می دھند

ار بيھوده ايست اين ک. از جانب ديگر بر اين باورم که در حال حاضر در غرب براين جھات به شدت تأکيد می گردد

جای آن بايد با قوانين و رسومی که نسبت به زن تبعيص ه ب.  اسالم به طور کلی وھن آميز سخن گفته شودۀکه در بار

مبر بر وضع زنان مسلمان در غرب است که  سپت١١يکی ديگر از تأثيرات . کردآميز می باشند يکی يکی مبارزه 

  .مريکااھبی مسلمان در غرب به ويژه در ان مذای زناينجا بدان اشاره می گردد، به کوشش ھ
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اين زنان که بسياری از آنھا دارای حجاب می باشند برای رسيدن به موقعيت ھای رھبری در سازمان ھای اسالمی 

 آنھا برای کسانی که مرد را محور تفاسير قرائتآنھا متون قديمی و از جمله قرآن را بازخوانی کرده، . می کوشند

 حجاب رويکرد تازه ای داشته و نتيجه ۀبرخی از آنھا با متون قديمی در بار . استقابل روياروئیدھند خود قرار می 

  .گيری می کنند که اجباری نبوده و با اينحال بر باور مسلمانی خود باقی می مانند

 گونه ای لباس مسلماً برای آن دسته از زنان که حجاب دارند روشن است که در کشورھای غربی که زنان قادرند به

. بپوشند که دلشان می خواھد، ديگر مردساالری حاکم نيست، خالف کشورھائی که مسلمانان در اکثريت ھستند

ھنگامی که من در اين باره با زنان مصاحبه کردم از جمله يکی از آنھا گفت به ھيچ وجه بر اين باور نيست که 

 اينحال حجاب خويش را حفظ می کند تا مردم جوامع ما در اما وی با. داشتن حجاب از جانب دين وظيفه می باشد

و نيز به اين فشار که بايد آنچنان الغر بود که با سالمتی انسان . غرب به پيام سکسی که وجود دارد متوجه گردند

  .ديگر ھمساز نيست

  

  خاطر ھويت مسلمانیه سربلندی ب

 رعايت  می کند که يکی از دوستان يھوديش يکی ديگر از زنان گفت که او حجاب را درست به ھمان دليلی

حجاب نشان حضور اقليتی مذھبی و مغرور به ھويت مسلمانی است که دارای ھمان حقوقی می . جارموکه می پوشد

آنھا به حجاب ملبس می شوند و بدين وسيله سربلندی خويش را از ھويت اسالميشان . باشد که ساير شھروندان دارند

  . با آرايش موھای خويش می کردندتباری افريقائمريکائيان ا ۶٠ونه که در سال ھای دھه ھمانگ. نشان می دھند

خاطر ه و اکنون که برخی از ممالک اروپائی اين بحث را دنبال می کنند که حجاب را ممنوع سازند الزم است که ب

امريکا که چنين ممنوعيت در در مقابل آن اکنون . وريم که ممنوعيت حجاب در گذشته معموال بی اثر بوده استابي

زيرا آنھا . ی وجود ندارند، گروھی از زنان مسلمان ھستند که پس از مطالعه دقيق قرآن حجاب را کنار گذاشته اندھائ

  .بدين نتيجه رسيده اند که پوشش سر از نظر ايمانی فاقد اھميت است
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