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   آرنفريد ِشنک:نويسنده
  حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۴ اگست ٠٧
  

  :تبليغات جھاديست ھا در المان

 .نمازت را بخوانی، ھمه چيز درست می شود

 
  چگونه می توان محافظت نمود؟از آنھا .  جوانان را جلب جھاد می کنندالمانسلفی ھا در مدارس 

ميدان مزبور وجود آورده، ه ليس بومانعی را که پ. بر ميداِن دويچه اَينھايت در شھر اُفِن باخ مرزی ايجاد گشته است

اين مانع در يکسوی ميدان از ساختمان صليب .  به دو بخش تقسيم نموده استجون اواخر ماه را در اين روز شنبه

نام پيِر فوِگل ه يکی از مبلغان سلفی ب. ورده ھای سکسی در سوی ديگر کشيده شده استآفرۀ سرخ تا به يک مغاز

شعار سخنرانی در افن .  برگزار می گردد دعوت عمومی نموده استالمانبرای انجام يک سخنرانی که در سراسر 

 ۀ تظاھر کنند۴٠٠ا  نفر را بدانجا کشيده است، ب٢٠٠آيا شريعت معادل وحشيگريست يا کامل؟ اين موضوع : باخ

  .مخالف و دھھا روزنامه نگار
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لذا يکی از برادران عقيدتی او که تازه مسلمانی . پير فوگل به ھنگام نمی رسد. آنھا کاميونی را تبديل به ِسن کرده اند

ی چند و. نام ابو آدم است و در گذشته نام او سِون الُو بوده است، ايراد سخنرانی مقدماتی را بر عھده می گيرده ب

اتھام او اين بوده است که به گروه ھای جھادی در سوريه کمک رسانی . ھفته پيش از زندان دادرسی آزاد شده است

بھتر است : الُو در سخنرانی خود می گويد. خاطر ناقص بودن دالئل اتھام، دادرسی را قطع می کننده اما ب. نموده

: وی در ميکروفون می گويد. انه آدم روابط نامشروع داشته باشدکه مخفي جای اينه رسماً چھار ھمسر اختيار شود، ب

نمازت را بخوانی ھمه چيز درست می شود، نماز انسان را از مواد مخدر برحذر داشته و از بی حجابی جلوگيری 

  .می کند

آنھا در . د با خم کردن سر از جانب طرفداران که زنان بسياری در ميان آنھا ديده می شوند صورت می گيردئيتأ

برخی از آنھا از سر تا پا پوشيده . طرف دست چپ صحنه و در کنار بلند گو ايستاده و ھمگی روسری به سر دارند

ر فاصله کلمات ييکه با تغ( آنھا کيسه ھائی با شعار اسالم محبوب عام است . و فقط درزی برای چشمانشان باز است

. در وسط و در سوی راست ميدان مردان ايستاده اند. (Islam ist in)دست دارند ه را ب) به معنی زِن اسالمگراست

بسياری از آنھا لباس ورزشی به تن دارند و غالب آنھا ريش دار بوده، برخی از مسلمان شدگان، عبای عربی بر تن 

  .دارند

 حقوقی اسالم آنھا شريعت را که نظام. سلفيست ھا بنيادگرايان مسلمان اند که خواھان برقراری حکومت الھی ھستند

المان برای کليه مقررات زندگی بوده و برگرفته از نص قرآن و سنت محمد رسول هللا می باشد، بر قانون اساسی 

 بھشت داده شده و سايرين در انتظار جھنم خواھند ۀو به کسانی که از شريعت پيروی نمايند وعد.  می دھندحترجي

 سلفيست ھا میۀ مراقبِت نظم قانونی مربوط به صحنۀ  را ادارالمان  ميليون مسلماِن مقيم۵ تن از قريب ۶٠٠٠. بود

  :ن به چند دسته تقسيم نموداتو آنھا را می. داند

گروه ديگر سياسی ھا ھستند که . يک گروه اصالت گرايان اند که خواھان زندگی مطابق رضای خدا می باشند

اين گروه بزرگترين . خشونت را مردود می دانندخواھان برقراری حکومت اسالمی از طريق تبليغات بوده، اما 

جھاديست ھا را ۀ گروه سوم کسانی ھستند که آماده برای اقدامات خشونت بار و تروريستی بوده، شاخ. دسته است

کسانی را که پيرو سلفی گری باشند نمی توان افراطی و تندرو به حساب آورد که بخواھند ۀ ھم. تشکيل می دھند

  .اما ھمه کسانی که به سوريه رفته اند پيش از آن با گروه ھای سلفی تماس داشته اند. ريه بروندبرای جھاد به سو

ن، مددکاران رامراقبت نظم قانونی موضوع نشده اند، بلکه برای آموزگاۀ سلفی ھا از چند ماه پيش فقط برای ادار

وانان در محيط مدارس و خانه ھای زيرا حاميان شريعت برای جلب ج. اجتماعی و والدين نيز موضوع گشته اند

آنھا اعالميه پخش .  و بيش از ھمه جا در فرانکفورتNRWدر ھامبورگ و برلين، در ايالت  .جوانان فعاليت دارند

 برای جھاد برخی از آنھا علناً . کرده، باجه ھای اطالعاتی برپا نموده و نسخه ھای قران را بين مردم پخش می کنند

  . در اين راه موفقيت نيز داشته اندنند و بعضی از آنھا ظاھراً در سوريه تبليغ می ک

 ١٠٠.  به سوريه رفته و در جنگ داخلی آنجا شرکت نموده اندالمان مرد جوان از ۵٠٠بنا بر تخمين آگاھان تا کنون 

  . نفر جان خود را از دست داده و بين آنھا دانش آموزانی نيز بوده اند٢۵نفر از آنھا بازگشته، 

راه افتاده و اعانه جمع آوری ه  در اُفِن باخ با سطلی در دست ب»دويچه اَينھايت« ساله ای در ميدان ٢٠جوان مرد 

دليل آمدن او بدينجا . جمع آوری اعانه برای چه؟ او خودش ھم نمی داند، برای يکی از سازمان ھای امدادی. می کند

به زودی اين دوره تمام خواھد شد و پس از . رود  میچيست؟ او می گويد که در حال حاضر به کالس آموزشی مّکه

ربستانی صوالدين او مذھبی نبوده، پدرش تُرک و مادرش . آن قصد تحصيل در دوره ای مانند علوم اسالمی را دارد
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اما زمانی فرا رسيد که او در خود . برای او نيز دين اھميتی نداشته است. برای آنھا دين فاقد اھميت می باشد. است

  .اسالم مالت خوبی برای آن بود.  نمود و الزم بود آن را پر نمايدءحساس خالا

چرا او به يکی از مساجد نمی رود؟ اين چيست که او را به سلفی ھا و پير فوگل که اکنون به ِسن وارد شده است، 

جد تبليغ می کنند، آنچه را که امام جماعت ھا در مسا: جلب می کند؟ جوانی که جمع آوری اعانه می کند می گويد

ی صحبت می کردند او نمی توانست حرف آنھا را المانحتّا در صورتی ھم که آنھا به زبان . وی نمی تواند بفھمد

  .درک کند زيرا حرف آنھا به زندگی او ھيچ ارتباطی ندارد

آيا تو «. ه استظاھراً او بر روی ريش خود بسيار کار کرد. مردی با تی شورِت سياه رنگ به آنھا محلق می شود

ال می کرد؟ او با دست ؤديدی که چطور خبرنگار تلويزيون در اين مورد که نظر ما در باره شريعت چيست س

دھد و می  او سرش را به عالمت نفی تکان می. »اين رسانه ھا به کلی بيغ اند. راست خود بر مچ دست خويش کوبيد

و با دست خود خطی بر کف دست ديگر بر انتھای انگشتانش » جااينکار را که با مچ دست نمی کنند بلکه اين«گويد 

  .می کشد

 را به سوی سلفی گری می راند؟ و آيا می شود کاری در مقابل  انجام داد؟ چگونه والدين المان آن چيست که جوانان 

  و آموزگاران می توانند برای جلوگيری از افراطی شدن فرزندان و دانش آموزانشان اقدام نمايند؟

 بوده و سالھاست در مورد سلفی ھا المانخانم کالوديا دانچِکه از جمله کارشناسان مقدم در مورد افراطيگری در 

او که فارغ التحصيل عربشناسی در برلين می باشد رياست دفتر مشاوری موسوم به حيات را بر . مطالعه می کند

 کل مھاجران و ۀادار. اسالمی افتاده اندۀ  بيراھاين دفتر در خدمت والدينی است که فرزندانشان به. عھده دارد

  . حمايت می کندالمانپناھندگان از چھار دفتر از اينگونه دفاتر مشاورتی در سراسر 

او موارد مشورتی بسياری ۀ سسؤم. کار ساده ای نبود که در ھفته ھای اخير وقت مالقاتی با کالوديا دانچکه بگذاريم

. رود، مطرح اند  مورد، بيم عزيمت به سوريه می١٢ مورد در برلين که در ۶٣در حال حاضر .  می دھدکمکرا 

  .جديد از جانب والديِن دلواپس صورت می گيرد که اکثرشان دليل کافی نيز برای اينکار دارندۀ  مراجع۴ھفته ای 

ه  کرد و فقط ب ساعت و نيم تمام پشت سر ھم صحبت می٢که ما توانستيم وقت بگيريم کالوديا دانچکه  پس از اين

وی گفت که اينترنت در بسيج جوانان از جانب سلفی ھا نقش . خاطر پکی که به سيگارش می زد توقف می نمود

آنھا فقط متعلق به اقشار کم .  می کند و آنھا جوانان متعلق به تمامی اقشار جامعه را بسيج می کنندءمھمی را ايفا

 نبوده، حتا کسانی که در مدارس موفقيت خوبی نيز داشته اند را به سواد يا کسانی که در مدارس ناموفق بوده اند

نه فقط فرزندان خانواده ھای مسلمان مھاجر، بلکه جوانانی را نيز که متعلق به خانواده ھای . خود جلب می کنند

ھای مسلمان بسياری از آنھا از خانواده ھای دو فرھنگه ھستند که پدرشان از يکی از کشور. ی می باشندالمانسنتی 

  . می باشندالمانۀ  آمده و مادرانشان زادالمانبه 

آنھا مصداق دارد اينست که آنھا ھنوز در زندگی جايگاه خود را نيافته اند، به دنبال يافتن ھويت ۀ آنچه در مورد ھم

 سخت گير بوده يا عالقه ای به نيازھای فرزندان والدين آنھا غالباً . خويش بوده و دارای شخصيت محکمی نيستند

 آنھا از نظر مذھبی و ۀھم«: وجه مشترک ديگری نيز ميان تازه واردھای سلفی وجود دارد. خود نشان نمی دھند

دانچکه اين در مورد تازه مسلمانھا، مسلمانان ماه رمضان و مسيحی ھای عيد ۀ به گفت. »اعتقاد به خدا بی سوادند

  .استه از خانواده ھای سنتِی دينی به ندرت به سلفی ھا می پيوندندجواناِن برخ. کند صدق می کريسمس نيز

 ۀبنيادگراھا، جھان بينی ساده ای را به آنھا عرضه می کنند که در تقسيم بندِی خوب و بد خالصه می شود، به اضاف

. دگی کنند، برايشان حتمی استگونه ای که گفته می شود زنه که رفتن به بھشت در صورتی که ب تضمين اين
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عالوه بر .  را يافته اند که بدانجا تعلق داشته باشندئیبدينگونه بازندگان به برندگان تبديل می شوند و آنھا باالخره جا

و گامی که آنھا به سوی سلفی . آن بسياری از کسانی که به اين دواير می روند ھنوز در مراحل بلوغ خود می باشند

در اين ميان اصِل . که خودی نشان داده و از والدين خود فاصله گيرند د، فرصت خوبی است برای اينھا برمی دارن

  .دين نقش ثانوی دارد

 ١۴او . کالوديا دانچکه برای نمونه داستان دختری از يکی از خانواده ھای جنوب ايالت ِھِسن را تعريف می کند

د ئيايل است که با آنھا آميزش داشته، بدانھا پيوسته، مورد تأاو م. ساله است و عاشق يک پسر ترک تبار می گردد

اينکار « کالوديا دانچکه ۀ به گفت. والدين او می کوشند او را از اينکار منع نمايند. قرار گرفته و به اسالم در می آيد

  .» اسالم ربطی نداردو کِل آن به اصلِ . زيرا آنگاه نوباوگان از دوستان خود دفاع می کنند. ھميشه اثر معکوس دارد

دختر مزبور روسری به سر می کند، سپس محجبه شده و از دوستان دخترش که به او ايراد می گيرند، فاصله می 

او . اما در گروه مربوط به دوست پسرش احساس خوبی دارد. دخترک در منزل، فقط به دعوا مشغول است. گيرد

روزھا به . و به ھنگامی که به مدرسه می رود بسيار خسته استشب ھا بر می خيزد تا اوقات نماز را حفظ نمايد 

ھر چه والدينش به او بيشتر اصرار می کنند، او کمتر به آنھا محل می .  به مسجد می رودندرت به خانه رفته، غالباً 

  .و اين دوری است باطل.  گذارد

گو ھای طوالنی انجام می دھد،  و ترک گفتبا والدين دخ. اينجاست که کالوديا دانچکه می کوشد به آنھا کمک نمايد

برای چه فالن «. ال کنندؤبه آنھا توضيح می دھد که مھم اينست که به حرف ھای دخترشان گوش دھند و از او س

که ممنوع کردن فقط اثر معکوس دارد و مھم اين است که فرزندشان را بدين کار بکشند که  و اين» کار را می کنی؟

پس از دو ماه مشورِت دائم، مادِر او زنگ زده و می . سلفی ھا نباشدۀ سخی که حاضر و آمادخودش پاسخ يابد، پا

  .گو کنند و گويد حال ديگر می توانند با دخترشان گفت

 تصور نمود با وروديه ھای متعدد که يکی پس ئیکالوديا دانچکه می گويد، بايد گروه ھای سلفی را به صورت فضا

ما خانواده ھا را برای اينکار آماده . آنھا باز می ماندۀ خانواده، بيش از ھمۀ اما دِر خاناز ديگری بسته می شوند، 

  .می کنيم که برای ھميشه در را باز بگذارند

 ساله ای سخن می گويد که ديگر قادر ٢٢کالوديا دانچکه از جوان . در برخی موارد اينکار موفقيت آميز نيست

وی در يک شھر بزرگ رشد . فقط برای گزينش دينی خود زندگی می کندنيست زندگی خويش را سامان دھد و 

 المانۀ آنھا به جامع. پدرش عرب تبار و مسلمانی مؤمن است و مادرش مسيحی، اما فقط شناسنامه ای. کرده است

نھا ھدف آ. آنھا به درس خواندن و سواد بسيار اھميت می دھند. پدر او مدير شرکت کوچکی است. پيوند خورده اند

اما . دختر آنھا مطابق ھدف مزبور به پيش رفته است. ديپلم و سپس يک شغل خوب. برای فرزندانشان روشن است

پسر آنھا تا سيکل دوم دبيرستان درس خوانده،  در مدرسه دچار اشکال گشته و با پدِر سخت گيرش به مشکل بر می 

  .خورد

وی به او می .  در يکی از شاخه ھای سلفی رفت و آمد دارداو در اين مرحله با يک دوست قديمی مواجه می شود که

آن . گويد بيا پيش ما، ما به تو خواھيم گفت سواِد درست و حسابی چگونه و زندگی درست و حسابی چگونه است

  .جوان ھم دستی را که به سويش دراز شده می گيرد

بی پرده . ا تحقير نمايد که مسلمان نيستکه مادرش ر وی تحول سريعی را پشت سر گذاشته، شروع می کند به اين

  .او از پدرش ھم روی بر می تابد. »از طريق توست که من خون عوضی در رگھايم جاريست«: به او می گويد
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جوانک را به منزلی گروھی . کالوديا دانچکه پی می برد که نمی تواند او و والدينش را به مخرج مشترکی برساند

اما کار از کار گذشته .  و يک آموزگار اجتماعی قرار می شود با او در تماس بماند.تحت نظر سرپرست می رساند

  .است

که متوجه می شويم خطر جّدی در بين است، بايد به والدين حالی کنيم که به مأموران  ھنگامی«: دانچکه می گويد

 پيش از آن، ھنوز بيم داشته اند که آنھا. آن از جانب والدين می باشدۀ  انگيزغالباً . »امنيتی موضوع را اطالع دھند

  .فرزندشان را به خيل جنايتکاران رانده و امروز بيم اين را دارند که او را در سوريه از دست بدھند

 مدت ھا المانبه اينکار در .  کار به اينجاھا نرسد يک پيشگيری سراسری حتماً الزم استکه اصالً  خاطر اينه ب

 می کوشند شبکه ھای پيشگيری را NRW مانند ِھِسن و المانير برخی از استان ھای اما در ايام اخ. توجھی نمی شد

  .وجود آورند که در آنھا آموزگاران، والدين، مددکاران اجتماعی و جماعاِت حوِل مساجد با ھم ھمکاری می کننده ب

 کارشناس اسالمی از مؤسسين اين. يکی از اندک کسانی که بر روی اقدامات پيشگيرانه تأکيد دارد يوآخيم مولِر است

 اسالم گذاشته و سواد ۀ دوره ھای آموزشی در بارالمانافق انجمنی است که در سراسر . می باشد» دی ای. افق«

 ٢٠٠٠ به اسالم و امور اجتماعی به الماندر عرض سال ھای گذشته اين ع. سياسی را به جوانان می آموزد

 سلفی گری و پيشگيری از آن داده و در کارگاه ۀ در زمينئی آموزش ھاليسوآموزگار، مراقبيِن جوانان و افراد پ

  .گو داشته اند و  اسالم و دموکراسی گفتۀ جوان در بار۴٠٠٠ھای آموزشی با بيش از 

او می گويد بسياری از . مطابق تجربيات مولِر نيز کوشش سلفی ھا برای جذب دانش آموزان افزايش يافته است

چه وقت موضوع به دين مربوط می شود، چه وقت به . د  که چه وقت بايد اقدام کنندآموزگاران ترديد دارن

  ؟ئیايدئولوژی و چه وقت به اسالمگرا

روشن است که . موارد، موضوع را نمی توان به ھمان خوبی توضيح داد که در مورد روسری ممکن استۀ در ھم

وجود ه مشکل وقتی ب. ه برای روسری تبليغ شودھمچنين ھيچ اشکالی ندارد ک. روسری سر کردن مشکل ساز نيست

که به آنھا بگويند در صورتی که  می آيد که دانش آموزانی به دختران اصرار کنند که روسری بر سر نمايند يا اين

  .اينکار را نکنند مسلمان خوبی نخواھند بود

 نمايند برای آنھا فرمولی ساخته یئکه آموزگاران بھتر قادر گردند رفتار سلفی را شناسا برای اين» افق دی ای«

نفی احزاب و پارلمان ھا، بی ارزش تلقی نمودن ساير انواع زندگی و :  تشکيل می شودAاين فرمول از سه . است

  ). شروع می شودAی ھر سه جمله با الماندر عبارت (گرايش ھا و اعتقاد به حقايق قطعی در متون دينی 

. گو بپردازند و تفکر اھميت به ويژه در اين است که جوانان در بين خودشان به گفتبه گفته مولِر برای مقابله با اين 

گو کنند که چگونه زندگی می کنند، دين خود را چگونه می خواھند درک کنند  وآنھا می بايد در اين مورد با ھم گفت

ر اين خدمت اند که ميدان از گارگاه ھای آموزشِی افق دی ای د. و در اين راه خودشان به باور مستقلی دست يابند

آموزش اسالمی نيز در مدارس، عرصه ی خوبی برای اينکار . دانش آموزاِن تندرو در کالس ھای درس گرفته شود

  .است

يکی از دانش آموزان، سال . در يکی از مدارس فرانکفورت کاری که از مولر بَرآمد فقط اين بود که دلجوئی نمايد

  . سالش تمام نشده بود١۶او ھنوز . مبر کشته شداه دس و در مگذشته به سوريه رفت

  ٢٠١۴ جوالی ٣١تاريخ ه بقلم آرنفريد ِشنک در روزنامه ی دی سايت ب

 

 


