
اشاره:
حجاب اعتقاد یک زن مسلمان و تأکید بر نگهداري 
آن فرهنگ و هویت است. اما غربي ها همچنان 
که در عرصه سیاست به تحریف واژه هایي چون 
صلح، دموکراسي، حقوق بشر و ... پرداختند، در 
عرصه فرهنگ نیز به جابه جایي مفاهیم دست 
زدند. حجاب و عفاف از ارزش هاي واالیي است 
که در فرهنگ لیبرالیستي به کمترین معناي خود 
تنزل یافته و به تروریسم و افراطي گري متهم 
شده است. اما هنوز در غرب زناني هستند که در 
برابر استحاله فرهنگي تمدن غربي ایستاده اند، به 
خاطر حجاب و عفافشان از تحصیل و یا کمترین 
امکانات درماني محروم شده اند. بعضي مناصب 
اجتماعي شان را از دست داده اند و بعضي... اما 
دردناک ترین و در عین حال پرافتخارترین هزینه 
براي حجاب آن است که جان خود را در راه عفاف 

و حجاب ببخشي.

حجاب 
مرزها را درمي نوردد

معصومه زارعي
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تخریب  با  اسالم هراسي  پروژه  وقتي 
سال 2001  در  آمریکا  دوقلوي  برج هاي 
دیگر  رقم خورد، حجاب چون  میالدي 
و  تروریسم  با  مرادف  اسالمي  نمادهاي 
افراطي گري در سطح رسانه هاي جهاني 
وابسته به آمریکا و صهیونیسم تبلیغ شد. 
تصویب ممنوعیت حجاب در سال 2004 
فرانسه و به دنبال آن اخراج 30 دانش آموز 
محجبه زیر 16 سال، نخستین ضربه هایي 
زنان  عفاف  و  حجاب  بدنه  بر  که  بود 

مسلمان در مغرب زمین نواخته شد.1
با اسالم در فیلم هایي چون  روند مبارزه 
»سیصد« به نمایش گذاشته شد و مفاهیمي 
داشتن،  دوست  و  عشق  محبت،  چون 
تنزل  اخالقي  غیر  و  نامشروع  روابط  به 
در  واژه ها  و  افکار  تحریف  کرد.  پیدا 
دیگري  از  پس  یکي  غربي،  رسانه هاي 
بر پرده سینماهاي جهان اکران شد و آثار 
سینمایي چون »تایتانیک«، »جدا افتاده« و 
... در این راستا به استحاله فرهنگي ملت ها 
دامن زدند.2 شبکه هاي تلویزیوني وابسته 
به دولت هاي سلطه گر، چنان در راستاي 
اهداف غیر اخالقي و اسالم هراسي پیش 
رفتند تا باالخره توانستند در سال 2009 
میالدي در میان بي هویتي و افکار مسخ 
شده تمدن غربي، 18 ضربه چاقو را در 
دادگاه هاي به اصطالح حقوق بشري! بر 

پیکر پاک »مروه شربیني« وارد سازند.
مروه شربیني زن محجبه مصري و مقیم 
و  حجاب  »شهیده  که  بود  کسي  آلمان، 
عدالت« نام گرفت. شربیني در پي هتک 

حرمت از سوي یک شهروند آلماني - که 
تروریست  را  او  مروه  حجاب  خاطر  به 
خطاب کرده و حجاب از سرش برداشته 
بود – به یکي از دادگاه هاي آلمان شکایت 
متهم  پرونده،  بررسي  مسیر  در  مي کند. 
و  مداربسته  دوربین هاي  زیر  در  ناگهان 
پیشرفته و در جلو چشم قاضي و مأموران 
پلیس، 18 ضربه چاقو به مروه شربیني وارد 

مي سازد.
وجدان بیدار، نوع دوست و حقوق بشرطلب! 
پلیس هاي آلماني، زماني عکس العمل نشان 
از  براي دفاع  مي دهد که همسر شربیني 
و  مي آید  صحنه  به  خود  مظلوم  همسر 
در کمال ناباوري پلیس آلمان او را مورد 
شلیک گلوله قرار مي دهد. مروه شربیني 
به همراه فرزند در رحم خود به شهادت 
روانه  دردمندانه  همسرش  مي رسد، 
بیمارستان مي گردد و کودک سه ساله او 
که ناظر این جریان خون بار است، تحت 

درمان روان پزشک قرار مي گیرد.3
»اسماهان منصور« دختر 11 ساله کانادایي، 
عرصه  در  حجاب  قربانیان  دیگر  از 
فعالیت هاي ورزشي است. او که از پدري 
لبناني و مادري ایتالیایي در ایاالت اتاواي 
به  و  مادر  بر خالف  آمده،  دنیا  به  کانادا 
است.  برگزیده  را  خود حجاب  انتخاب 
»اسماهان« یکي از بهترین بازیکنان فوتبال 
دختران در تیم نپئان به شمار مي رود. او 
کِبک  ایالت  در  که  مسابقه  اي  جریان  در 
)Quoboc( برگزار شد، به دلیل داشتن 
حجاب از مسابقه منع مي شود تا مقررات 

ایمني فوتبال، با رعایت حجاب اسماهان 
به خطر نیفتد!!4 این نظر در حالي مطرح 
مي شود که »رقیه القصارا« قهرمان زن دو 
در  و طال  برنز  مدال  سرعت و صاحب 
مسابقات دو 100 متر و 200 متر، حجاب 
کمک کننده  و  مثبت  کاماًل  مسئله اي  را 
دارد:  عقیده  و  مي داند  خود  موفقیت  به 
حجاب نه تنها او را از بقیه رقیبانش عقب 
نگه نمي دارد، بلکه سرعت او را نیز بیشتر 

کرده است.5
رسانه ها، با به تصویر کشیدن »همه مسلمانان 
اما همه تروریست ها  نیستند،  تروریست 
مقابله  طرح  براي  را  زمینه  مسلمانند«؛6 
با نمادهاي اسالمي از جمله حجاب در 
بدین  کردند.  آماده  قانون گذاري  مجالس 
ترتیب قانون مقابله با حجاب زنان مسلمان، 
تیتر روزنامه ها و یا به عنوان خبر دست اول 
در شبکه هاي تلویزیوني مطرح شد. شبکه 
بر  »ایتالیا  داد:   العربیه گزارش  تلویزیوني 
ممنوعیت  در  اروپایي  کشورهاي  دیگر 
استفاده از پوشیه توسط زنان مسلمان پیشي 
گرفته و این موضوع را به صورت قانوني 
در مجلس این کشور مطرح کرده است. 
در پیش نویس این قانون، استفاده از پوشیه 
توسط زنان مسلمان جرم دانسته شده است 
و اگر زنان مسلمان در خیابان ها از پوشیه 
استفاده کنند، بازداشت و مجبور خواهند 
شد پوشیه را از صورت خود بردارند و 

غرامت مالي بپردازند.«7
شبیه این قانون در پارلمان فرانسه نیز زماني 
تصویب شد که سازمان اطالعات فرانسه 
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روبنده  که  زناني  تعداد  بود  کرده  منتشر 
مي زنند، در فاصله یک سال، از 370 نفر به 

1900 نفر رسیده است.8
»شیعه آن الین« در راستاي همین خبرها، 
آلمان  ایالت  »یازده  داد:  گزارش  چنین 
تصمیم دارند که حجاب را ممنوع اعالم 
کنند.«9 انگلیس نیز در عرصه عمل پا به 
وابسته  روزنامه هاي  و  گذاشت  میدان 
به خود را بي نصیب نگذاشت تا با خط 
درشت تیتر کنند: »امتناع افسر زن مسلمان 
از دست دادن با رئیس پلیس لندن، وي 
افسر  این  داد.  قرار  اخراج  را در معرض 
زن مسلمان که خواسته خود را پیش از 
آغاز مراسم به مقامات اطالع داده بود، با 
خشم و عکس العمل شدید رئیس خود 
با  که  افسر زن مسلمان  این  مواجه شد. 
رعایت حجاب در مراسم حاضر شده بود، 
درباره علت دست ندادنش چنین گفت که 
وظایف شغلي اش را بر اعتقاداتش ترجیح 

نمي دهد.«10
باید  نمي شود.  ختم  جا  همین  به  قضیه 
کشورهاي مسلمان نشین را نیز در این طرح 
صهیونیستيـ  آمریکایي به همکاري طلبید. 
از این پس تونس با 98 درصد جمعیت 
مسلمان نشین، تالش هاي خود را مبني بر 
منع دختران محجبه از مدارس و دانشگاه ها 
پرورش  آموزش و  آغاز کرد  و وزارت 
مراکش آیه 31 سوره نور موسوم به سوره 
حجاب را که به حجاب زنان اشاره دارد، 
به بهانه افراطي گري در بین نسل جوان، از 
برنامه هاي آموزشي مدارس ابتدایي حذف 

کرد.11
فاطمه یکي از دانشجویان محجبه تونس 
در این باره مي گوید: »کادر اداري دانشگاه، 
کشف حجاب را شرط ورود به دانشگاه 
اعالم کردند و زماني که بر حفظ حجاب 
خود پافشاري نمودم، به بدترین وجه مورد 
مي شود  یادآوري  گرفتم.«12  قرار  تهدید 
قانون اساسي تونس که  »طبق ماده 108 
بورقیبه،  حبیب  زمان  و   1981 سال  در 
رئیس جمهور وقت تونس صادر گردید،  
یک  نه  شد،  عنوان  قومي  لباس  حجاب 

واجب دیني.«13
با  فرانسوي  اندیشمند  گارودي«  »روژه 
در  مسلمان  زنان  حجاب  منع  به  توجه 
مسموم  تبلیغات  حاصل  را  آن  فرانسه، 
ضد  بر  جهان  در  صهیونیسم  و  آمریکا 
به  زنان  »منع  مي گوید:  و  دانسته  اسالم 
دموکراتیک  غیر  اقدامي  حجاب،  داشتن 
است؛ زیرا حجاب، سنتي اسالمي است که 
زنان مسلمان خود را مقید به رعایت آن 
مي دانند و هیچ مشکلي از نظر اجتماعي و 

قانوني ندارد.«14
حساسیت استکبار جهاني نسبت به مسئله 
حجاب و عفاف زن مسلمان را باید از نفوذ 
و گسترش اسالم پس از انقالب اسالمي 
پوشالي  مرزهاي  که  انقالبي  دانست؛ 
سرزمین هاي اسرائیلي را نیز مورد هجمه 
قرار داده و نمونه آن را باید از پذیرش یک 
دختر 19 ساله یهودي در شهرک کرمنییل 
اشغالي  سرزمین هاي  شمال  در  واقع 
دانست. روزنامه »آلموندو« چاپ اسپانیا از 

»مارو داوید یوبیچي« دختر یهودي تباري 
نام مي برد که اعالم کرده: »در پذیرفتن دین 
مبین اسالم کاماًل آزادانه تصمیم گرفته و 

پس از آن حجاب بر سر کرده است.«15
»هر چند مسئله مبارزه با حجاب و عفاف 
را  آن  ریشه هاي  و  دارد  دیرینه  قصه اي 
باید در طرح هاي نواستعماري آمریکا و 
اجراي آن به دست عامالني چون رضاخان 
و آتاتورک دانست، اما روند رو به رشد 
چون  دیني  باورهاي  و  اسالم  پذیرش 
حجاب را باید در صدور انقالب اسالمي 
ایران به سایر نقاط جهان جست وجو کرد. 
نفس روح اللهي امام خمیني )ره( دیرزماني 
است که به صحنه آمده و از عمق و نفوذ 
صحنه  به  اسالمي،  سرزمین هاي  در  آن 
تصاویر تلویزیوني کشورهاي الئیک نیز 

کشیده شده است.«
به گزارش ایرنا، در پي پخش اظهارنظر دو 
دانشجوي محجبه ترکیه در مورد دوست 
برنامه  یک  در  )ره(  خمیني  امام  داشتن 
تلویزیوني، روزنامه هاي ترکیه و رسانه هاي 
وابسته به جریان الئیک، با خشم و نکوهش 
از آن یاد کردند و عالوه بر بازتاب گسترده 
آن، منجر به تعقیب قضایي این دانشجویان 

شد.
خانم کوئر چاکر از دانشجویان محجبه، 
در پاسخ به سؤال مجري که چرا عکس 
امام خمیني )ره( در سایت این دانشجویان 
قرار گرفته، پاسخ داد: »براي این که من امام 
خمیني )ره( را دوست دارم و به وي احترام 
مي گذارم«16 و دانشجوي دیگر در جواب 

يافته هاي گروه تحقيقاتي IG – گروه تحليل 
آماري در نيويورك –نشان مي دهد: »نسل 

جديد جوانان دختر نيويوركي، برخالف 
نسل هاي قبلي عالقه  چنداني به خودنمايي و 

پوشيدن لباس هاي بدن نما ندارند.«
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به این سؤال گفت: »به من حق دوست 
اگر  است،  نشده  داده  آتاتورک  نداشتن 
بالیي بر سرم نیاید، من آتاتورک را دوست 

ندارم.«17
تبعیض علیه مردم مسلمان ترکیه، به دلیل 
حاکمیت اقلیت الئیک، نه تنها در محروم 
در  محجبه  و  مسلمان  دختران  کردن 
برخورداري از امکانات آموزش  عالي در 
دانشگاه ها ادامه دارد، بلکه نمونه هاي دیگر 
آن محروم کردن پیرزن 95 ساله ترک از 
امکانات درماني است که به بهانه همراه 

محجبه او صورت گرفت.18
از  ناشي  محرومیت هاي  و  حجاب  منع 
آن، تنها در سطوح پایین اجتماع در ترکیه 
همسر   - اردوغان«  »امینه  بلکه  نیست، 
رجب طیب اردوغان – به عنوان نخستین 
بانوي محجبه در دولت ترکیه، به عنوان 
نماد تهدید جمهوریت شناخته مي شود. او 
 ،AKP و دیگر زنان حزب سیاسي ترکیه
هنوز  اسالمي،  حجاب  داشتن  دلیل  به 
نتوانسته اند به کاخ ریاست جمهوري راه 
یابند. منع حجاب در ترکیه و تثبیت آن 
به عنوان قانون این کشور، به حدي است 
که دو تن از دختران اردوغان براي ادامه 
تحصیل به آمریکا فرستاده شده اند تا بتوانند 

در آن کشور آزادانه حجاب بگذارند.19
»مروه« »اسماهان«، »کوثر« و ... نمونه هایي 
از هزاران دختر مسلمان هستند که قرباني 

به اصطالح  حجاب و عفاف در جوامع 
آزاداندیش و دموکراسي مآبانه خود هستند؛ 
و  حجاب  فرهنگ  ره آورد  که  دختراني 

عفاف در جوامع برهنه غربي هستند.
نمونه این اثرات را مي توان در یافته هاي 
گروه تحقیقاتي IG – گروه تحلیل آماري 
در نیویورک – دانست. گزارش این پایگاه 
اینترنتي نشان مي دهد: »نسل جدید جوانان 
دختر نیویورکي، برخالف نسل هاي قبلي 
پوشیدن  و  خودنمایي  به  چنداني  عالقه  

لباس هاي بدن نما ندارند.« 20
نمونه دیگر، گزارش پایگاه اینترنتي »تایمز 
بازیگران  گرایش  از  که  است  آنالین« 
مصري به اسالم و حجاب گزارش مي دهد 
بر  »اسالم  مي آورد:  خود  گزارش  در  و 
مدهاي هالیوودي غلبه کرده است.« نکته 
قابل توجه در این گزارش این است که 
فیلم  صنعت  هدایت  که  مصر  سینماي 
جهان عرب را بر عهده دارد و »هالیوود 
خاورمیانه« نامیده مي شود، به تبلیغ و پیروي 

از مدهاي هالیوودي مشهور بوده است.
سایت تایمز آنالین گزارش خود را با این 
جمله به پایان مي رساند:  »چنین اتفاقاتي 
نشان دهنده یک تغییر عظیم در ارزش هاي 
بر  تأثیر اخالقي غرب  پایان  اجتماعي و 

جهان است.«21
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جامعه، ش 47

17. همان
18. روزنامه جمهوري اسالمي، 87/10/24، به نقل 

از نامه جامعه، ش 54
19. روزنامه کیهان، 86/2/3، به نقل از نامه جامعه، 

ش 33
20. خبرنامه زنان، ش 73، به نقل از نامه جامعه، 

ش 54
21. روزنامه جمهوري اسالمي، 85/8/22.

رسانه ها با به تصوير كشيدن 
»همه مسلمانان تروريست 

نيستند، اما همه تروريست ها 
مسلمانند«؛6 زمينه را براي طرح 
مقابله با نمادهاي اسالمي از جمله 

حجاب در مجالس قانون گذاري 
آماده كردند.
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