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ی متهم به چندین قضیه تجاوز جنسیا  زاده  طارق رمضان، اخوانی  

 

های متعدد پیرامون اسالم و  المسلین مصر، نویسنده کتاب بنیانگذار اخوان–البنا  طارق رمضان، نواسه حسن

کند. او همچنان  ز جمله پوهنتون اکسفورد تدریس میجامعه اروپا و برعالوه در چندین پوهنتون معتبر دنیا ا

وی را در « تایم»، مجله 2000باشد. در سال  مشاور دولت انگلستان و اتحادیه اروپا در امور اسالمی می

« گرگی در لباس میش»فرد مذهبی تاثیرگذار جهان قرار داد. اما منتقدانش، وی را  ۷انسان و  100لیست 

 های زیبا پنهان می که این فرد بنیادگرا افکار تاریکش را در پشت جمالت و کتاب کنند  پنداشته و ادعا می

 فرقی با اخوانیان دیگر ندارد.  کند و هیچ 

 
و قربانی تجاوز جنسی طارق رمضان نواسه « انتخاب آزادبودن کردم»ایندا عیاری، نویسنده کتاب 

البنای اخوانی حسن  



پوش با   ی صاحب تحصیالت باال و دریشیا  زاده  بینیم که واقعا پندار و کردار این اخوانی  می امروز هم

لند کدام تفاوتی ندارد. اگر آنان در کنج مساجد به زنان و کودکان تجاوز ب  های پاچه  گک  بچه  اخوانی

 شود.  های پنج ستاره چنین جنایتی را مرتکب می  کنند، طارق رمضان در هوتل می

انتخاب »اش به نام   ری، یکی از زنان قربانی این متجاوز، چند سال پیش کتابی درمورد زندگیایندا عیا

های بعدی و مسایل قانونی در اثبات اتهام، متجاوزش  نوشت و در آن بنابر ترس از تهدید« بودن کردم آزاد

 ایی از شوهر سلفیدارد که چگونه پس از جد  نگارنده ابراز می کند. در این کتاب،   معرفی می« زبیر»را 

وی را به اتاق هوتلش در پاریس  2012شده تا این که مرد مذکور در « زبیر»های   اش، مجذوب آموزه 

های آن مرد، این پروفیسر همچون حیوانی بر وی   افزاید، پیش از تقدیر نوشته  کند. سپس می  دعوت می

طور مکرر این زن را   ن پس، بهدهد. از آ  ور شده و با ضرب و شتم او را مورد تجاوز قرار می  حمله

امروز »فیسبوکش نوشت:   کند تا با وی ازدواج کند. اخیرا خانم عیاری در صفحه  ارعاب و تهدید می

 و شکایتی علیه او نزد پلیس درج کرد.« باشد.  کنم که زبیر مشهور همان طارق رمضان می  تصدیق می

 

 
ع وزیر خارجه البنا و پدر طارق رمضان، در واق سعید رمضان )نفر دوم از راست(، داماد حسن :١٩٥٣

دهند که سعید   المسلمین در کاخ سفید با ایزونهاور رئیس جمهور امریکا. اسناد فاش شده نشان می اخوان

رفت  رمضان از گماشته های سی.آی.ای. به شمار می  

های تجاوز جنسی علیه رمضان درج کردند. در قضیه نخست، زن   پس از آن، چندین زن دیگر نیز شکایت

فرانسه برای پرسش مسایل  –در لیون  200۹گوید در   ه به دین اسالم گراییده، میمعلول فرانسوی ک

ای به اتاق خود برده و با ضرب مشت و   رود و این مرد او را به بهانه  شرعی نزد رمضان در هوتلش می

فرستاده و   کند که رمضان تصاویر برهنه را برایش می  کند. شاکی سوم هم ادعا می  لگد بر وی تجاوز می



خواسته وی را تهدید نماید. شاکیان قضیه چهارم هم چهار زنی از سویس اند که در   از آن طریق می

 اند.  نوجوانی شان، قربانی تجاوز جنسی طارق رمضان بوده

این مرد متجاوز در فرانسه برگزار گردید و اگر ادعاها ثابت گردند، طارق رمضان حداقل  ۀاخیرا، محاکم

 خواهد شد.سال زندان محکوم  2۵به 

سوزند، در هر   ها با افکار گندیده که مردم افغانستان نیز از چهار دهه بدینسو در آتش بیداد شان می اخوانی

دهنده کشتار، سنگسار، تجاوز جنسی و وحشت اند. این اولین باری نیست که   لباسی در آیند بازهم ترویج

گردد، و این تعجب هم ندارد زیرا   رمال میارتکاب تجاوز توسط واعظان اخوانی در جهان و افغانستان ب

جز آلت رفع شهوت جنسی مرد و باید   سازد که زن چیزی نیست به  این همان افکار بنیادگرای شان را می

 مورد چنین رفتاری قرار گیرد.
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