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محمد عارف عباسی

لجین الهذلول
فعال و مدافع حقوق زنان مسلمان
محمد بن سلمان ولیعهد آل سعود ،جالد حرفوی ،اهریمن ستم پیشگی و دهشت و وحشت و بربریت حکمروای ظلم و
استبداد ،این خانوادۀ هزار َملِک ایستاده در قطار برای
پادشاهی .زیر پا و شرمسار و بد نام کنندگان مکتب ،راه
و فلسفۀ مشعل دار معرفت و روشنایی بخش اعصار تیرۀ
تأریخ ،و بانی و حامی حقوق آدمیت ،عدالت گستر و
مساوات پرور محمد مصطفی "ص" که این دشمنان دینش
در مسند و مقرش تکیه زده خود را متولی دو مکان مقدس
اسالم پنداشته و از عالم اسالم به نام زیارت اماکن مقدسه
باج می گیرند و عواید سرشار طالی سیاه را سخاوتمندانه
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به پای حامی خود می ریزند و گروه های دد منش دهشت افگن را برای کشتار صدها هزار مسلمان بی گناه پول داده و
وهابیزم خود را توسط شان رائج می گردانند .و حاال حقوق حقه و مسلم مردم محکوم ،مظلوم و اسیر فلسطین را با
اسرائیل استعمار گر،مستبد ناقض حقوق بشر مورد معامله قرار می دهند.
امروز بعد از جنایت وحشیانۀ سالخی کردن ژورنالست آزاد
منش عربستان جمال خاشقجی  Jamal Khashoggiکه به
امر این جانی قاتل بی رحم بی وجدان در قونسل گری شان
در استانبول تکه و پارچه شد ،یک زن مبارز و بی هراس
را که حق رانندگی موتر برای زنان می خواست به نام لجین
الهذلول  Loujain Al-Hathloulبه جرم فعالیت های تخریبی
و تروریستی به  ۵سال و  ۸ماه حبس محکوم شد.این زن بی
دفاع که فقط چند هفته پیش از رفع قیود بر رانندگی زنان
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توقیف گردید ،در وقت استنطاق مورد شکنجه ،تعذیب خشونت بار برق دادن ،لت و کوب و بی حرمتی های جنسی قرار
گرفته است.
مقامات امنیتی سعودی به این خانم پیشنهاد سکوت را در برابر آزادی اش
کردند که نپذیرفت.
عربستان سعودی مرجع تقلید دد منشان وقاتالن طالب است ،آیا شما از این
گروه که پیروان مکتب وهابیزم سعودی اند توقع احترام به حقوق بشر و
آزادی مدنی زن حتی احترام زن مطابق طریقت حضرت رسول هلل و شریعت
واقعی اسالمی دارید؟
شبکهٔ خبری سبق مرتبط با حکومت شاهی عربستان گزارش داد که محکمه
خانم الهذلول را به ارتکاب تحریک برای تغییر ،پیشبرد اجندای خارجی و
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استفاده از انترنت به هدف آسیب رسانیدن به نظم عامه مبارزه با دهشت
افگنی آن کشور محکوم کرد.
در حالی که او خواستار پایان بخشیدن قانون قیمومیت مردان بود که بر اساس آن زنان باید در اکثریت مورد از مردان
خانواده اجازه بگیرند.
مدافعین حقوق بشر ملل متحد ،گروه های مدافع حقوق بشر و قانونگذاران امریکایی و اتحادیه اروپا قضیه حقوقی علیه
الهذلول را به شدت نقد کرده اند.
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برای مطالب بیشتر محمد عارف عباسی ،اینجا کلیک کنید
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