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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٠٤
  

 ، مراکز مھم تبليغ خرافه و ارتجاع وسويدنمدارس و مساجد در 
  ...!ھا و آپارتايد جنسی و عضوگيری برای داعش

    

ھای ويژه يک مدرسه در شيستا برای دانش  برنامه«: ، آمده است)پژواک( سويدندر گزارش بخش فارسی راديو 

 ».گيرند آموزانی که روزه می

 

 Zahra Bagherishad/ Sveriges Radio: عکس. ھليا رياضت، مدير مدرسه يروا

 

تبار  آموزان آن خارجی تر دانش يک مدرسه واقع در منطقه شيستا در استکھلم که بيش: در ادمه اين گزارش آمده است

  .گيرند تسھيالت ويژه در نظر گرفته است آموزانی که روزه می ان برای دانشھستند در ماه رمض

گيرند و به  آموزان اين مدرسه روزه می به گفته ھليا رياضت، مدير مدرسه يروا در شيستا، تعداد زيادی از دانش

به دليل روزه گرفتن آموزان  شوند که اين دانش ريزی و اجرا می ای برنامه ھای آموزشی به گونه ھمين دليل فعاليت

 .احساس و شرايط بدی نداشته باشند
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پيش از ماه رمضان انجام  مدرسه يروا آموزی ھا و اردوھای دانش بر اساس اعالم مدير اين مدرسه، ھمه مسافرت 

که بخواھند فعاليت  شود به جای اين ھا دروس تئوری ارائه می ھای ورزش به آن شده و در اين مدت حتی در کالس

  . زياد و شديد داشته باشندبدنی 

به ھمين دليل ما سعی کرديم . شود وقتی کسی يک روز کامل غذا نخورد خسته می: گويد باره می ھليا رياضت در اين

  .ھای مھم را که نياز به انرژی زياد دارند پيش از فرارسيدن ماه رمضان انجام دھيم ھمه فعاليت

ھای مھم از جمله ارزيابی  آموزان ھمه فعاليت ويد که او و ساير دانشگ آموزان اين مدرسه می فايسا، يکی از دانش

ھائی نيستند که نياز به انرژی و توان  اند و نگران انجام کارھا و فعاليت ھايشان را پيش از ماه رمضان گرفته درس

  .بدنی بسيار داشته باشد

آموزان است و قانون آموزش و  يازھای دانشکند که اين روش، يک تطبيق دمکراتيک با ن تأکيد می مدرسه يروا مدير

 اين امکان را برای معلمان و مسؤوالن مدرسه فراھم کرده تا تصميم بگيرند چه زمانی و بر اساس سويدنپرورش 

  .ھای مختلف بپردازند کدام نياز دانش آموزان به ارائه دروس و فعاليت

اين . آموزان تطبيق بدھيم دمان را با نيازھای دانشبنياد عقيدتی مدرسه ما اين است که چگونه خو: گويد او می

ھای اقتصادی و اجتماعی از امکانات برابر با ساير  کنند که به دليل نابرابری آموزان در مناطقی زندگی می دانش

ھا يک لپ تاپ، کارت اس آل و صبحانه  برای مثال ما به ھرکدام از آن.  برخوردار نيستندسويدنآموزان در  دانش

  .چه را که جامعه نتوانسته برايشان فراھم کند در اختيارشان بگذاريم  و سعی داريم آن کنيم ان ارائه میرايگ

***  

 و گزارشگر آن و ھم ھليا سويدنشود که ھم راديو  اگر کمی درباره اين گزارش تعمق کنيم نخست باورمان نمی

امکاناتی که . ل دموکراسی به خورد جامعه دھندجوان ايرانی، اين چنين برای اسالم سنگ تمام بگذارند و در قاب

فراھم کرده است بھترين بستری برای رشد » !مبارک رمضان«آموزان مذھبی در ماه  مدير اين مدرسه برای دانش

ھای تروريستی مانند داعش و القاعده و حکومت  خرافات مذھبی، آپارتادی جنسيتی و عضوگيری برای گروه

آموز مذھبی شايد از اين اقدام مدرسه  به عبارت ديگر، آن کودک دانش. است... عودی واسالمی ايارن و عربستان س

  . و گزارشگر آن و مدير مدرسه، مسأله کامال روشن و سياسی و آگاھنه استسويدننارضی نباشد اما برای راديو 

ھا ھزار  سفير ده که يک روز قبل از نمايش انتخابات رياست جمھوری اسالمی، از قول سويدنھمين گزارشگر 

توانند بدون روسری به سفارت  زنان می: آزار نوشته بود ستيز و کودک ستيز، آزادی اعدام، سنگسار، ترور، زن

 مطلبی که در اين مورد نوشته بودم از جمله در لينک فوق  .جمھوری اسالمی در استکھلم مراجعه کنند و رای دھند

  ():در دسترس است

. صيه می کنند چه کار بکنند و چه کار نکنند.دانی دارند که به آن ھا آموزش می دھند و تھليا و اين گزارشگر استا

طلبان و   ايران، برخی مواقع در تجمعات مجری برنامه سبزھا و رفرميست و اصالح٨٨ھليا در اعتراضات سال 

زده و با » المی و محمدیناب اس«اپورتونيست می شد بنابراين، جای تعجب نيست که ھليا چرا دست به چنين اقدام 

  .استقبال گزارشگر راديو پژواک ھم مواجه شده است

 و اروپا و سويدنھای مذھبی در مدارس مذھبی و مساجد در  در ادامه اين مطلب، توجه خوانندگان را به فعاليت 

ران، چه  مذھبی از جمله حکومت اسالمی اي-ھا و جريانات سياسی  کنم تا روشن گردد حکومت کانادا جلب می

زبان و  المللی فارسی ھای بين اند و از طريق عوامل خودشان، که اغلب در رسانه ھای کالنی کرده گذاری سرمايه
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و با ظاھری » دموکراتيک«بندی بازاری  ھای خود را در بسته اند اين سياست ھای اجتماعی جا خوش کرده شبکه

 .کنند  و ترويج و يارگيری میغيرمذھبی، اما با مغز و تفکر به غايت ارتجاعی، تبليغ

آنان در مساجدی . دھند تبارھا تشکيل می تبار المان، بيش از نيمی را ترک  ميليونی خارجی٤از ميان جمعيت حدودا  

ـ اسالمی برای امور مذھبی قرار دارد که مخفف آن به ترکی  کنند که زير نظر اتحاديه ترکی آمد می و رفت

   .شود مستقيما زير نظر دولت ترکيه اداره می» يبت دی«. است) DiTiB( »تيب دی«

ھواداران » فرانکفورتر آلگماينه«و روزنامه المانی ) ARD( بر مبنای تحقيقات شبکه اول تلويزيون سراسری المان

   .ـ اسالمی برای امور مذھبی در المان فعاليت وسيعی دارند جريان تروريستی داعش در اتحاديه ترکی

نگران رشد وابستگان به داعش در محل خدمت خود ھستند و آنان را خطری برای اکثريت » تيب دی«مسؤوالن 

   .آمد دارند و دانند که در چنين مراکز دينی رفت مسلمانانی می

 گرائی  المان از شھرھائی است که در رابطه با افراط» نورد راين وستفالن«در ايالت » دينسالکن«شھر کوچک 

، بسياری از مردم »لوھبرگ«نشين اين شھر کوچک، مانند منطقه  رچه در مناطق ترکگ. ای طوالنی دارد سابقه

 جوان اين منطقه برای پيوستن به جريان ٢٠دھند، اما حدود  باره از خود نشان نمی ای به صحبت در اين عالقه

  .اند به سوريه رفته» دولت اسالمی«تروريستی 

» ھای منطقه لوھبرگ جوخه«اکنون چھار نفر از آنان که خود را  به داعش پيوستند و ت٢٠١٣اين جوانان در سال 

   .اند ناميدند، در عمليات تروريستی داعش کشته شده می

تبار اين کشور فعاليت تبليغاتی  خصوص در ميان مھاجران ترک داعش در مناطق مھاجرنشين شھرھای المان، به

داعش به سوريه رفته، در مسجد اين  ان تروريستیيکی از افرادی که برای پيوستن به صفوف جري. شديدی دارد

   .شھر فعال بوده است

فرستد  اش می ھای مختلف تھاجمی به شھر زادگاه ھائی تبليغی در حالت اش فاش نشده، از سوريه عکس اين فرد که نام

منطقه برای  جوان اين ٢٠دھند، اما حدود  ان نمی.خواھد به او و به صفوف داعش بپيوندند اش می و از دوستان

   .اند پيوستن به جريان تروريستی داعش به سوريه رفته

ھای اجتماعی به ويژه توئيتر به صورت فعال از ميان  ای در شبکه است که داعش با تبليغات شديد رسانه گفتنی

ی حوزه مانند کشورھای عرب( ای غير اروپائی جوانان مسلمان که ريشه. کند مسلمانان اھل تسنن اروپا نيرو جذب می

ھای عضوگيری  دارند و نيز جوانان تازه مسلمان، از جمله اھداف راحت ھسته) خليج فارس و نيز شمال آفريقا

   .از ميان کشورھای اروپائی، فرانسه، المان و انگلستان باالترين آمار عضويت در داعش را دارند. داعش ھستند

: اسالمی کانادا و امام جمعه مسجد کلگری ھشدار دادگذار شورای عالی  بنيان. مساجد کانادا و عضوگيری داعش

  ».داعش در حال عضوگيری در کانادا است«

من «: ، سيد سھروردی که يک روحانی شناخته شده در کانادا است، اعالم کرد«Press TV»گزارش شبکه خبری به

در اماکن عبادی و در داخل ھا،  جا در کشور ما، در جلوی چشم ما، در دانشگاه گويم که داعش ھمين قاطعانه می

 ».جامعه ما در حال عضوگيری است

چنين عنوان کرد که از سوی يکی از اعضای داعش که اھل شھر اتاوا است و در شھر موصل عراق  او ھم

 .جنگد، تھديد به مرگ شده است می

انی منحرف وی مرا به خاطر محکوم کردن داعش، تھديد به مرگ کرد و گفت که تو يک روح«: سھروردی گفت

 ».ھستی و نسخه تو از اسالم نسخه درستی نيست
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سه جوان اھل «: شھرت دارد، عنوان کرد» اش طلبانه جويانه و آرامش صلح«ھای  دليل خطابه سھروردی که به

ھر سه . شناختم ھا را خوب می من يکی از آن. اند جنگيدند، کشته شده کلگری که برای داعش در عراق و سوريه می

 ».وشوی مغزی داده شدند و به داعش پيوستند ھا در ھمين کانادا شست آن

ای را با ھدف ايجاد آگاھی نسبت به ماھيت خطرناک اين گروه   ساعته٤٨چنين اعتصاب غذای  سھروردی، ھم

 .تروريستی آغاز کرده بود

ھای تروريستی مقابله  گر گروهھای غربی خواست تا با جديت با خطر داعش و دي  کانادا و دولت چنين از دولت او ھم

 .کنند

 .اند  کانادائی تاکنون به داعش پيوسته١٣٠گويند که بيش از  ھای اطالعاتی غربی می سرويس

دھد، شعبات محلی   به اطالعاتی دست يافته که نشان می،١٣٩۶فروردين  ١۶، در تاريخ سويدنبخش خبری راديو 

  .عيت مدارس مذھبی را مطرح کنندحزب سوسيال دموکرات در نظر دارند موضوع ممنو

 

اما اين . ھاست تر بر آن گيری بيش رھبری حزب سوسيال دموکرات خواستار بقای مدارس مذھبی ولی اعمال سخت

  .ھای محلی اين حزب نيست موضوع مورد تأئيد بسياری از حوزه

ثبت است اما کافی نيست، چرا که کنترول بيشتر اين مدارس قدمی م«: گويد دانيل فرم، نماينده استان استکھلم می

 ».چنان باقی خواھند ماند مدارس مذھبی با مشخصاتی که امروز از آنان سراغ داريم، ھم

در پيشنويس . رھبری حزب سوسيال دموکرات خواستار سخت تر کردن کنترول بر روی مدارس مذھبی است

ت که آنان خواستار دقيق کردن نظارت بر چنين آمده اس راھکارھای پيشنھادی کنگره عمومی آينده اين حزب ھم

 .اينگونه مدارس ھستند

ھای محلی تحت کنترول  بر اين اساس، بسياری از حوزه. اما اين ديدگاه رھبری حزب، با انتقاد درونی مواجه است

 .دانند تری با اين موضوع ھستند و اين راھبرد را کافی نمی ھا خواھان برخورد سخت سوسيال دموکرات

وزير نسبت به جداسازی دختران و پسران در يک مدرسه اسالمی در استکھلم واکنش نشان داد   لوون، نخستاستفان

  .انگيز دانست و اين وضعيت را نفرت

بی در استکھلم، ھنگام انتقال  بنا به گزارشات، در يک مدرسه خصوصی اسالمی به نام االزھر در منطقه ِولينگ

  .شوند  قسمت جلو و دخترھا در قسمت عقب آن نشانده میآموزان با اتوبوس، پسرھا در دانش

يک . در تلويزيون چھار، گزارش شد Kalla fakta ی تلويزيونی ، اين موضوع در برنامهسويدنگفته راديو  به

ويد در گفتگوئی با اين برنامه، چنين وضعيتی را آپارتايد  کارشناس مسائل اجتماعی در دانشگاه اومئو، ِدوين ِرکس

 .ی ناميدجنسيت
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انگيز دانست و گفت که چنين وضعيتی نبايد در  وزير در واکنشی به اين وضعيت، آن را نفرت استفان لوون، نخست

فريدولين، وزرای مسؤول خواسته است تا با اداره   او گفت که از آنٌا اِکستروم و گوستاو. وجود داشته باشد سويدن

 .ھائی فورا اقدام کنند از چنين جداسازیکل امور مدارس تماس بگيرند و برای جلوگرفتن 

مديراين مدرسه، حسين ابراھيم حاضر به گفتگو با برنامه کااٌل فاکتا نشده، اما معاون او روِگر ليندکويست در 

دھند که به   درصد کارکنان مدرسه را افراد غير مسلمان تشکيل می٨٠، گفته است که سويدنگفتگوئی با خبرگزاری 

ھای اسالمی، بلکه  چنين گفته است که مدرسه االزھر نه از ارزش او ھم.  امتيازی برای مدرسه باشدتواند نظر او می

 .کند ھای دموکراتيک پيروی می از ارزش

اين مدرسه پيش از اين نيز از جمله از سوی گوستاو فريدولين، وزيرآموزش برای جداکردن دختران و پسران در 

اين وضعيت، اما از طرف سازمان بازرسی مدارس مورد تأئيد . بوددرس ورزش، مورد انتقاد قرارگرفته 

  گفته به. اينک قراراست سازمان بازرسی مدارس مجددا مدرسه االزھر را مورد بازرسی قراردھد. قرارگرفته بود

ھای دموکراتيک  ترين مسأله در بازرسی مدارس، رعايت ارزش يکی از روسای اين سازمان، توٌمی الِگرگِرن مھم

  .در آن مدرسه است

 

 Lars Pehrson/SvD/TT: عکس

اما گرايشات مذھبی به حدی در درون .  باال گرفته استسويدنباره ممنوعيت مدارس مذھبی در جامعه  بحث در

حتی وزير مسکن دولت . ھا مدارس مذھبی برچيده نخواھند شد اند که به اين سادگی ی جای گرفتهسويدناحزاب 

تبار است ھنگامی که تصوير او در جمع مھمانی ماه رمضان گروه  ب محيط زيست، ترکسوسيال دموکرات از حز

به معنای . ھا علنی شد مجبور به استعفا گرديد در رسانه) ای ھای ترکيه فاشيست(  ھای خاکستری در استکھلم گرگ

ش آپارتايد جنسی  و کشورھای ديگر، که در واقع مراکز آموزسويدنواقعی، بحث برچيدن شدن مدارس مذھبی در 

  . و فاشيستی و تروريستی ھستند برای جامعه از اھميت زيادی بر خوردار است

ھا بين مسلمانان و غيرمسلمان، تفاوت بين زن و مرد و  آموزش در مدارس اسالمی، بر بنياد تبعيض جنسی، تفاوت

جاد نفاق و شستوی مذھبی ھا، در واقع اي برانگيختن نفرت در ذھن کودک نسبت به مذاھب ديگر و غيرمذھبی

در بعضی از اين مدارس، حتی کودکان مورد آزار فيزيکی و روانی قرار دارند و . کودکان و جوانان استوار است

با اين وجود، متسفانه ما شاھد رشد مدارس اسالمی در . ھا در معرض خطر است آموزش و رشد و سالمت آن
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ھای اسالمی نظير ترکيه،  ه دولتی و يا کمک از سوی حکومتمندان ھای سخاوت ، البته با اختصاص کمکسويدن

  .ايران و عربستان ھستيم

چرا که در مدارس . کودک، با مذھب و سنت و تعصبات خاص پا تحت آموزش قرار گيرد دھد اجازه نبايد جامعه

ک مذھب و شود در حالی که کود مذھبی، باورھای مذھبی به کودکان از سوی اعضای يک فرقه مذھبی، القا می

جامعه موظف است تأثيرات منفى اين حرکت سياسی مذھبی را بگيرد و اين مسأله . سنت و تعصب خاص ندارد

ای را  جامعه موظف است شرايط يکسان و برابر و عادالنه. ترين ربطی ھم به آزادی بيان و انديشه و عقيده ندارد کم

ھا در جامعه  توجه به مذھب و مليت و افکار والدين آنھا، بدون  براى زندگى ھمه کودکان و رشد و شکوفايى آن

  .فراھم کند

ھای آموزش  در مدارس مذھبی، کودکان از آموزش برابری، موزيک، موسيقی، شنا و رقص و شرکت در کالس

چنين رعايت حجاب اسالمی به  شوند و ھم در مدارس اسالمی، کودکان دختر و پسر جدا می. جنسی محروم ھستند

  .شود تر تحميل میکودکان دخ

مدرسه جائی برای کسب علم و دانش و ھنر و مکانى براى رشد فکرى و جسمى کودکان بر مبناى دستاوردھاى 

آميز، خرافی و  در حالی که در مدارس مذھبی، با آموزش مذھبی تعصب. مدرن علمى، فرھنگى بشرى است

بندی مذھبى، آموزشی، فرھنگى و يا ملى  ی، تقسيمدر مدراس مذھب. ماند سرکوبگرانه مذھبی، از رشد طبيعی باز می

شمول است   حقوق کودکان و شھروندان جھان.گردد شمول انسانی کودک می شود و مانع ھويت جھان آموزش داده می

اين حق کودکان طبيعی و مسلم کودکان است که جدا از باورھای مذھبی و غيرمذھبی . مذھب ھيچ ربطی ندارد و به

کودکان آينده سازان . شان از يک آموزش و پرورش انسانی سکوالر و غيرمذھبی برخوردار باشند نو موقعيت والدي

  !ھمين دليل، بايد جامعه موظف است با تمام قدرت از حقوق دفاع کند فردای جوامع بشری ھستند و به

در ميان جوامع اسالمی ھای تروريستی بحران ھويت رايج  از داليل عمده پيوستن جوانان مسلمان اروپائی به گروه

  .ساکن اروپا و امريکا است

مسلمانان غربی و آينده « سوئيسی و استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب -پروفسور طارق رمضان، انديشمند مصری 

، بحران ھويت جاری در ميان جوانان مسلمان غربی را ناشی از ضعف سيستم آموزش و پرورش مسلمانان »اسالم

مراکز اسالمی در کشورھای غربی از جمله انگلستان و فرانسه، مدارسی بسيار سنتی را برای . داند در غرب می

عنوان مثال، در اين مدارس که در ميان جوامع مسلمان پاکستانی، عرب و  به. اند فرزندان مسلمانان تأسيس کرده

 از کشورھای مبدا تدريس تری گيری بيش ھندی در انگلستان رواج دارد، تعليمات اسالمی حتی با جديت و سخت

   .شود می

کند که در اين مدارس اسالمی خيلی کمتر به شيوه تعامل جوان با جھان غرب و  طارق رمضان، در ادامه اشاره می

جوان مسلمان ساکن غرب از طرفی با تعاليم و دستورات دين خود . شود تطبيق دستورات دينی با آن پرداخته می

نوعی دچار بحران ھويت  رو، به از اين. بيند ھای آن مواجه می  با مدرنيته و آزادیمواجه است و از طرفی خود را

  .شود می
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