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  مدرن در اروپایتواب ساز
 

  دھندی می مغزیست ھا را شست وشوينمارك ترور دیمراكز بازپرور
  
      
  
  
  

  

 شود یک در تمام اروپا رصد ميبرنامه که از نزد نيا. ان در اروپا از سر گرفته شده استيادگراي بنی بازپرورۀبرنام

ن يا. گريد ین شان و برنامه ھايدار با والدي آنھا در مدرسه، دۀرش دوباريکمک به پذ مشاوره،: شامل چند محور است

وند يپ» آرھوس«است گرا که با باشگاه فوتبال ر اني تعامل با افراط گرای و برا٢٠٠٧ن بار در سال ي اولیبرنامه برا

 یگر برايد کبارين برنامه يان در اروپا ايکارجوي ھا و ظھور پی نونازیافول اوباش گر اکنون با. افتيداشتند، توسعه 

 .است ه رفته و بازگشته اند از سر گرفته شدهي که به سورئیادگرايصدھا بن

 ٢١ن مرد ي، ادنمارکن شھر بزرگ ياما در دوم. شود ی میوپا، او زندان اری از بخش ھایاري در بس-ین باقيمحمدحس

ن در يتمر  فوتبال وی خود را به بازیه و در کنار داعش گذراند، اکنون روزھايرا در سور  ماه١٣ساله ترک تبار که 

 ۀ در رشتیحلک دانشگاه ميکه بتواند در   کشدی را مئی و جای صبرانه انتظار روزی دھد و بیباشگاه اختصاص م

 کنم یاحساس م«: دي گویشناخته شود، م» عثمان« خواھد با نام یسابق که م ین شورشيا. ل دھدي تحصۀ ادامیمھندس

 ین شھر بندريه به اي سوریھا یرياز زمان بازگشت از درگ» . ندارمیچ مشکليھ نجا اصالً يدر ا. خانه ام ھستم در

ست، بلکه به عنوان يا تروريان نه به عنوان مبارز، مجرم يبا شورش که بود یشگامانه اي پۀ از برنامیآرام، او بخش

  . کندی رفتار م،گر ھستندي دی فرصتۀستيمتمرد که شا یجوانان

، جيمبل. آنھا به دست دادستان ھا  گسترده ازی ھائیا بازجوي اروپا، پاسخ حبس آنھا بوده ی از بخش ھایاريبس در

ا به ين ظن بازداشت کرده اند که يه را به اي بازگشته از سوریروھاين  ازیاريبس ارویلمان و ناا، فرانسه، يتانيبر

لند اھ. ه تخلف کرده انديسور  سفر بهی وضع شده برایت ھايا از محدودي در خارج ملحق شده اند یستيترور یسازمان

 که ئیور داده اند آنھان کشور دستيبازداشته و دولتمردان ا ن کشوري را از بازگشت به ایان سوريکارجوي پیبرخ

 نه -تي جمعی به ازای سوریجو زهين تعداد ستي با باالتری کشور- جيمبل. ا پابند داشته باشنديمحاکمه شوند ،بازگشته ان

ق به رفتن به جنگ در يگران را تشويرا ھم که در خانه نشسته و د ین بازگشته ھا را ھدف گرفته، بلکه کسانيتنھا ا

 .گرد قرار داده استيکنند، تحت پ یه ميسور
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 ن خالصهي تلگراف چنیلي در دی را در مقاله ای غربیان کشورھايمتداول در م س جانسون، شھردار لندن، پاسخيبور

» .د شدير خواھيد دستگيه برويا سوري  محکمه پسند به عراقیليم که اگر بدون دليروشن کند کامالً يما با«: کرده است

گر بام افتاده و ي دیان است از سويزه جوي از ستیاديزبان حجم زيکه م  استیورن کشي دومجيم که پس از بلدنمارک

ال دموکرات آرھوس، يسوس  شھردار-»جاکوب بوندسگارد«.  آورده استیرو» یبازپرور«را کنار گذاشته و به  هيتنب

م ئيم و بگويامعه کنار بگذارم آنھا را از جي توانینم«: دي گویم -ن افراد استيم در قبال ايکرد ماليشگام روي که پیشھر

  ». فعال از جامعه ما باشندی توانند بخشی شود و بعد میآنھا دگرگون م یر تندرويمس

ه سفر کرده اند تا از يبه سور ٢٠١٢ سال بودند از اواخر ٣٠ر ي زی مسلمان ساکن آرھوس که ھمگ٣١س، يلو پۀگفت به

ورگن ي«.  نفر از آنھا به خانه بازگشته اند١٦ شود تنھا ی مگفته .ت کنندي جنگند حمای که با بشار اسد میانيشورش

 یريشگيپ«ن برنامه را ياو ا» .باشد م کارگري دھی رسد آنچه ما انجام میبه نظر م« : دي گوین شھر، ميس ايلوپ ،»لوميا

س يرئ. آنھادن ناز ياست نه کش» انيت از جامعه در برابر افراط گرايحما« ده و معتقد است که ھدفشينام» از جرم

اما » ستندينرمال نآنھا کامالً  ک ازيچ يھ«ت دشوار است و ي نھایکامل بازگشتگان ب» یبازپرور«اذعان کرد که  سيلوپ

زه ين ستين ترس ھست که اين حال، ايبا ا.  نرفته اندی گری نظامیسو ک از زمان بازگشت به کشور بهيچ يافزود که ھ

  .آورند ی باز ھم به خشونت رو-سلمان و ساکن فرانسه ساله، م٢٩ -» نموشیمھد«ھمچون  انيجو

 را مورد ی سوریزه جوي ست٩٤٥ - اروی نیدفاع قاتي محقق در مرکز تحق- »توماس ھگھامر «ی از سو٢٠١٣ ۀمطالع 

 ٩افت که از ھر ياو در. گر به کشور بازگشته اندي دی و جاھایافغانستان، بوسن ی قرار داد که از جنگ ھایبررس

 یدر آرھوس، بازگشتگان از سو . خود بازگشتندی نفر به قصد توطئه و انجام حمله به غرب به کشورھاکيمبارز، 

 که تاکنون به کشور بازگشته اند، ی نفر١٦ک از آن يچ يشوند؛ اما ھ ی غربال میت داخليس امنيس و با کمک سرويلوپ

 در ئیچ جاي ھیآنھاست که تندرو قانع کردنفه اش ي شود که وظی داده می»یمرب«در عوض، به آنھا . نشدند ريدستگ

  .اسالم ندارد

 ی اخالقینما قطب«ن بازگشتگان يا: دي گویمز ميورک تايوي دانشگاه آرھوس، به نیروان شناس ، استاد»پربن برتسلن«

 یل ميد تبی ساعتیم به بمبيرا در جامعه جذب نکن  گردند، آنھای به جامعه بازمیاگر وقت«اما » خود را گم کرده اند

ش يپاال ان سابق است نهي شورشیکرد آرھوس ھمانا ممانعت از اقدامات مجرمانه از سويرو د ھدفي گویاو م» .شوند

 حقوقدان آرھوس، ترک تبار و - »چيليک ارھان» «.ميستي نینيا دي یاسيس سيلوما پ«: دي افزای میو. شانيباورھا

 نيد اگر اي گویاو م. ن مانع جلب اعتماد استيد مھم تري گوی م کند،یعمل م ن مکاني در ای که به عنوان مربیمسلمان

م تر ي مالئی آنھا را به سویباورھا  که دارندیرشان از باوري تفسی توان با نشان دادن ضعف ھایله انجام شود مأمس

 ین مشکالت را سبب مي است که ایست، بلکه مشکل از افراديام اسالم نيپ مشکل در«: دي افزایچ ميليک. حرکت داد

 چند ۀدگاه خود را فقط با مشاھديد  خود دارند وی نسبت به باورھای سازد که جوانان دانش اندکیاو خاطرنشان م ».شوند

ند، ي گوی غرب سخن میر جھان اسالم از سويمتواضع که در مورد تحق  به ظاھری واعظانیوب از سويوتيفلم در 

  .کنند یکسب م

 دھد که چگونه مشاوره یح ميکوچکش شناخته شود، توض  خواھد با نامی است و فقط می سومالۀع ساله که تب٢٥محمد 

بجنگد؛ اما  هيم نداشت در سوريد ھرگز تصمي گویاو م.  بازداردئی افراط گرایدن به سويغلت  تواند جوانان را ازیم

ختند و شد ي را ری با ویوان تندرو طرح دوستآنجا چند ج ل داشت تا مطالعاتش را رھا کند و به پاکستان برود که دريتما

من کشته ي  در٢٠١١ که در سال ئیکايمرا و واعظ ی شورش-»یانور العولک «یدئوھاي وۀمشاھد ن ازياو ھمچن. آنچه شد

.  خواھد بودیشه خارجي ادغام شد و ھمدنمارک ۀ توان در جامعی را قانع کرده بود که ھرگز نمید که وي گوی م- شد
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  را در وجود او مشتعل کردئین سخنان جرقه ھايا.  مسلمان رفتیاحترام به کشور  کسبید برايته بود با گفیالعولک

 .ه سر بر آورديت از کنار داعش و سوريکه در نھا

در .  کردیآمادگ  با جامعه اعالمی سازگاریرفت و برايرا پذ» مشاوره«س وارد خانه اش شد يلوپ ید وقتي گویمحمد م

 یان به جايزه جوي ستیريآموزش داده که ھنگام دستگ ی را در قالب مربیئ مشاوره یم ھاي تارکدنمواقع، دولت 

.  آغاز کندیو را با اقناع» ئیکال زدايراد«ند ي در جلب اعتماد آنھا دارد تا فرآیآنان، سع ن بهيضرب و شتم و توھ

دوار است در ماه يت توانسته ازدواج کند و امين وضعيا ست، اما دريمان نيه پشيد اگرچه از رفتن به سوري گویعثمان م

 یگر یر نگرش از نئونازييتغ» .ار خطرناک استيه بسيرفتن به سور«: دي گویاو م. شود ش شروعي کالس ھابروریف

ن ي اۀن برنامه شده؛ از جمليمورد اصالت ا ز دري مناقشه آمی ھای در آرھوس منجر به بازنگری اسالمی گریبه افراط

 ین مساجد آموزه ھايا.  داردی که منتقدانی آغاز گفت وگو با مساجد محلیبرا سيلو است از جانب پیطرح ھا یبازنگر

  .ن مساجد ھستندي ایليتعط استمداران راست گرا خواستاري دھند و سی را به جوانان ارائه می گریوھاب

ک ي توان ی باز، نمۀک جامعيدر «: دي گویشھردار آرھوس م. ستين ن مساجد درستي ایليند تعطي گویگر مي دیبرخ

د با ي گویم «Grimhojvej » س مسجديرئ» یاسامه السعاد» «.ر پا گذاشتيه راند و اصول را زيحاش دگاه را بهيد

 ین دھند که مقام ھايخود را به مسجد منتقل کنند؛ اما تضم ۀرد که مقام ھا برنامي پذینگرش آرھوس موافق است و م

آزمون «ند؛ ي گویم منتقدان.  گذارندی مسجد احترام میني دۀفي کنند و به وظی دخالت نم مسجدینيد  در اموریدولت

اگر «: ندي گوی می و محلی دولتیاما مقام ھا» بازگردند  خودی داعش به کشورھایست ھاي است که تروری زمانیواقع

 ». نخواھند بودی واقعیبازگردند، افراط گرا دنمارکآنھا به 

 )صفحه اول( ١، صفحه ٢٥/٩/٩٣خ ي به تار٣٣٧١اد، شماره  اقتصیايروزنامه دن

 

  :يادداشت

نمی تواند » سيا« اين تصميم دولت دنمارک که به يقين بدون مشوره و حتا اجازۀ نھاد ھای امنيتی ناتو به خصوص

 که مختصراً صورت گرفته باشد، به عالوۀ جھاتی که در خبر آمده است، می تواند مبانی و علل ديگری نيز داشته باشد،

  : چنين اشاره نمودبه بخشی از آنھامی توان 

 کسانی باشند  آنھابر می گردند، اگر تنی چند در بين افرادی که اينک از مناطق داغ خاورميانه به خصوص سوريه -١

ه به شکلی که واقعاً توسط تبليغی ھای جھاد گرا فريب خورده اند، اکثريت قابل مالحظۀ آنھا را کسانی تشکيل می دھند ک

از اشکال بر مبنای چراغ سبز دولتھای اروپائی و امريکا بدان مسافرتھا دست يازيده از آغاز الی انجام در پيوند با نھاد 

آنجا سھيم بوده اند، در در جنايات » المخابرات العامه«و » ميت«، »سيا« ھای امنيتی استخباراتی ناتو، به خصوص 

مھری قرار گيرند و يا پای شان به محاکمه کشانيده شود، ھميشه اين احتمال و از ديد نتيجه ھرگاه تمام آنھا مورد بی 

کشور ھای غربی اين خطر وجود دارد که آنھا به بازگوئی اسرار مگوی غرب دھان باز نموده، کوس رسوائی ھای 

که خود پزندۀ اين آش دھن در نتيجه کشور ھای امپرياليستی غرب . کشور ھای غربی را ھرچه بلند تر به صدا در آورند

  .سوز می باشند، به ناگزير باجی را که بايد بدھند، بر آن نام عطوفت می گذارند

ومين نکته باز ھم بر می گردد به اين که ھرگاه با آنھا خشونت صورت گيرد، نيروھائی که آنھا را به خاطر انجام د – ٢

ن را از دست داده، برای مداخالت آينده دست تجاوز گران خالی چنان جنايات مدھشی اعزام داشته اند، اعتبار کذائی شا

ھمين ترس . »با ديروزی ھا چه کردند که با ما کنند«چه در آن صورت ھر جوانی چنين خواھد انديشيد که . خواھد ماند

 ساختن حتا فراھمکشور ھای امپرياليستی را وادار می سازد تا با بازگشتگان از مسلخ سوريه، با مراعات بيشتر 

  .برخورد نمايند ،تحصيالت عالی
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 کشور ھای امپرياليستی تالش می ورزند تا بازگشتگان را زير عناوين و بھانه ھای مختلف، باز ھم در پروسۀ -٣

  .  ادامه بدھنداھداف امپرياليزمجانبازی جھت تحقق استحالۀ شحصيتی نگھداشته، شست وشوی مغزی آنھا را متناسب با 

اف شان، ھميشه کوشيده ھدشان داده که قدرت ھای امپرياليستی، به منظور برآورده ساختن انپرياليزم تاريخ جنايات ام

به وجود » ترميناتور«اند تا تمام عواطف و احساسات انسانی را در سوژه ھای شان از بين برده از ھريک از آنھا يک 

  .بياورند

  AA-AAادارۀ پورتال


