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  .ن .م:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ جنوری ٢٣
  

  مذھب در ترکيه

  سفارش جدائی دين از سياست از باال

  

  .يد لغو شوددر ترکيه تدريس اسالمی به عنوان يک مضمون درسی اجباری در مکاتب دولتی با

  .ظف ساختو دادگاه حقوق بشر اروپا اين کشور را به انجام آن م

  

 dpa:  عکس از -- تظاھرات صدھا ھزار نفر در استانبول عليه نظام آموزشی دولتی

    :استانبول

ظف ودولت ترکيه را م) ستره محکمه/ دادگاه عالی(قضائی   عالی ترين نھاد ، در" شتراسبورگ"دادگاه حقوق بشر در 

  . اسالمی را به حيث يک مضمون درسی اجباری در مدارس دولتی لغو کندۀساخت، که تعليم و تربي

بنابراين، حکومت . اعتراض ترکيه را رد کرد" شتراسبورگ"شنبه، دادگاه  گزارش رسانه ھای ترکيه به روز پنجقرار

 – مذھب سنی ًا عموم–  درسی مذھب ِانقره به اجرای اين حکم و لغو شرکت اجباری شاگردان مسلمان  در ساعات

  .سرپيچی کرده است] حکم[ ترکيه از اجرای آن ِافظه کار اسالمیتا حال حکومت مح. ظف استوم
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.   بود-  يکی از طريقه ھای معتدل اسالم– دعوای علوی ھای ترکيه ۀاقام] ستره محکمه/دادگاه عالی[مبنای اين قضاوت 

کت شاگردان علوی در ارازين لحاظ مش. ھبی مستقل به رسميت نمی شناسد مذۀانقره علوی ھا را به حيث يک جامع

  .شگردان يھودی وعيسوی از مشارکت اجباری معاف اند. ساعات درسی مذھب اجباريست

  . ِپيروان علوی بار ھا از تبعض اکثريت سنی ھا عليه علوی ھا شکايت کرده اند

ِدر ماه سپتمبر گذشته به اين نتيجه رسيدند، که دولت ترکيه، کودکان  حد اقل ده ميليون علوی  را " شتراسبورگ"قضات 

  را که اطفالیھمچنان دستور دادند، که حتی ] قضات شتراسبورگ[آنھا . نبايد وادار به شرکت در تدريس مذھب سازد

ترکيه به عنوان يک . ، از شرکت درساعات درسی مذھب معاف کندرا فاش نمی کنند والدين شان اعتقادات مذھبی شان

  .است" شتراسبورگ"بند به حکم دادگاه ي شورای اروپا، پاعضو

آموختن بنياد مذھب حتی برای ملحدان نيز : ِدر َرد اين حکم اينچنين اعتراض کرد ترکيه صدراعظم" د اوغلوواحمد داو"

مجلس "ِبر عليه اين حکم درخواست تجديد نظر ارائه کرد، که حاال توسط مدر ماه دس" ود اغلوداو"حکومت . مھم است

  .امکان اعتراض ديگری برای ترکيه وجود ندارد. َرد گرديد" بزرگِ دادگاه حقوق بشر

ھشدار داد، اگر انقره اين حکم را عملی " شتراسبورگ"ِسياستمدار مخالف و قاضی سابق حقوق بشر در" رضا تور من"

طرف  "ۀدر روزنام" تورمن"قرار اظھارات .  تحريم ھا از جانب شورای اروپا مواجه خواھد شدِنکند، به خطر

Taraf "ظف وحکومت ترکيه از ھمين حاال ، به پايان دادن مشارکت اجباری شاگردان در ساعات درسی مذھب سنی، م

  .شنبه از جانب دولت ترکيه کدام واکنشی نشان داده نشده استتا روز پنج. است

 TAZ: عمنب

 
 


