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  :دار عربستان زنان روبنده
  ترین زنان دنیا هستیم خوشبخت

  
ربستانی را به دنبال موج فشارهاي خارجی آمریکا نتوانسته زنان ع

ــشد  ــود بکــــــــــــــــــــــــــــــ   . خــــــــــــــــــــــــــــــ
در » پـست  واشـنگتن «،  »بازتـاب «الملـل     به گزارش سـرویس بـین     

بیش از پانصد نفـر از زنـان عربـستانی بـراي            : نویسد  گزارشی می 
ي ریاض »مونامای«ظهري را در مرکز شنیدن یک سخنرانی، بعداز

  .گـــــــــــرد هـــــــــــم آمـــــــــــده بودنـــــــــــد
کـسی   چه«: گوید  که یک زن عرب است، می  سخنران

ــم؟  ــت داری ــد   » را دوس ــواب دادن ــاد ج ــا اتح ــان ب : زن
ــیم : او گفــــت. »خداونــــد« ــس بایــــد از او اطاعــــت کنــ   .پــ

او از حاضران خواست تا پوشش خود را کامل رعایـت کـرده و       
ــم ــشان را هــــ ــن دخترانــــ ــگ  ایــــ ــدونــــ ــار بیاورنــــ   .ه بــــ

هـاي سـنتی    این گروه از زنان عربستانی، بر این باورند که ارزش         
ی را براي این سامان، در حال از بین رفتن بوده و جایگاه خطرناک

ــت  ــرده اســـــــــــ ــاد کـــــــــــ ــان ایجـــــــــــ   .زنـــــــــــ
زنـان عربـستانی،   «: گویـد  نـویس جـوان مـی    یک اینترنت » ایساء«

 و نـاب  ترین زنان دنیا هستند، چراکه به چهـره واقعـی      خوشبخت
راي تخریب  هاي وارداتی غربی را ب      ما ارزش . ترند  اسالم نزدیک 

  .»خـــــــــــــواهیم ســـــــــــــنن خـــــــــــــود نمـــــــــــــی
تغییراتی که باعث عصبانی شـدن ایـساء و زنـان دیگـر شـده، بـه        

 سپتامبر بـر عربـستان   11دنبال فشارهاي شدیدي است که پس از      
زمانی که مشخص شد پانزده نفـر از نـوزده هواپیماربـا       . وارد شد 

یـک  (هـاي فـردي در عربـستان          نبـود آزادي  . انـد   انی بوده عربست
پادشــاهی واقعــی کــه شــکلی بــسیار ســخت از اســالم را اعمــال  

 تـرین دالیـل ایـن ایـدئولوژي         به عنوان یکی از اساسـی     ) کند  می
  .رفـــــــت گرایانـــــــه بـــــــه شـــــــمار مـــــــی    افـــــــراط

ها تا حد  در مدت زمان کوتاهی، پس از این اتفاق، سانسور رسانه
هـا ممنـوع بـود؛ ماننـد         هایی که سـال     رفت و بحث  زیادي از بین    

زنـان کـه تـا    . مطـرح شـد  ... رانندگی زنان، کار در کنار مردان و 
تلویزیـون و  پیش از این، قشر مخفی جامعه بودند، به تـدریج در      

ــانه ــدند رســــــــــــ ــاهر شــــــــــــ ــا ظــــــــــــ   .هــــــــــــ

عبداهللا که در آگوست پادشاه عربستان شد، خواستار افزایش   امیر
نگـاران،   ن شده و در سفرهایش روزنامـه هاي کار براي زنا     شانس

ــدیران  ــاتید و مـ ــرد   اسـ ــراه کـ ــود همـ ــا خـ ــاري زن را بـ   . تجـ
نیــز در سـال گذشــته، طــی  » کـارن هیــوز «و » کانـدولیزا رایــس «

یاسـی  اي خود به این منـاطق، خواسـتار حقـوق س     سفرهاي منطقه 
  .تـــــــــر بـــــــــراي زنـــــــــان شـــــــــدند    گـــــــــسترده

اما این فضاي جدید، باعث احساس خطر زنانی شده کـه نـسبت             
اند که ایـن تغییـرات،     به مداخله آمریکا مشکوکند و اعالم کرده      

هرچنـد آمـار   . باعث تخریب قالب اسـالمی کـشور خواهـد شـد       
کـار و مـذهبی،    دقیقی در دست نیست، اما به نظـر زنـان محافظـه     

  .دهنـد   یت زنان کـشور را تـشکیل مـی        بخش چشمگیري از جمع   
هـاي مـشکی و ممنوعیـت     اما بـه طـور کـامال بـرعکس، روبنـده          

رانندگی زنان توسط بسیاري از زنان عربستانی به عنوان شکلی از 
  .حمایـــت از آنهـــا، مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفتـــه اســـت      

بسیاري از زنان سلفی عربستانی که چنین اعتقاداتی دارند، از قشر 
ها تالش   اینترنت و روزنامهآنان با استفاده از. تحصیلکرده هستند 

هاي منفی مقابله کننـد و در برابـر ایـن       اند تا با این پیشرفت      کرده
کننــد،  پرسـش کـه آیـا آنــان در برابـر حقـوق زنــان مبـارزه مـی       

  . جهـت حفـظ حقـوق اسـالمی زنـان اسـت        اتفاقـا در  : گویند  می
بـاال و یـا برداشـتن     هـاي رده   اما کار در کنار مردان، داشتن پست      

هـایی هـستند کـه زنـان عربـستانی از آن اسـتقبال                ، گزینه روبنده
، امسال نظرسنجی را در هشت Gallup pollمؤسسه . کنند نمی

کشور مسلمان انجام داد و به این نتیجه رسید که تنها در عربستان 
  . هـاي سیاسـی هـستند       الف تصدي پست  است که بیشتر زنان، مخ    

عبـداهللا از او   بـه امیـر  اي  تابستان گذشته، حدود پانصد زن در نامه   
خواستند تا از غربی کردن کشور جلوگیري کـرده و ممنوعیـت            

» پست واشنگتن«.ا مردان را براي آنان حفظ کنندرانندگی و کار ب
هومیـدي، یکـی از سـخنرانان       : نویسید  در پایان گزارش خود می    

براي انتقاد از کار زنـان بـا مـردان مثـال بیـل کلینتـون را مطـرح                  
شـد و  » مونیکـا لوینـسکی  «روابط او بـا   نجر به اتهام کند که م    می

   .اي را براي مرد اول آمریکا به بار آورد سابقه رسوایی کم
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