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آنچه که بنام زورگریی مذهبی دراین مطلب کوتاه آمده تصویر تولید فضایی است 
کــه ضمن آن ، بخــش کوچک اما که پرتوان وبانفوذ وبهــره مند از امکانات مایل 
و تدارکاتــی ، انحصارطلبی و تولید فضــای ترس و تمکنی را به آحاد جامعه خود 
حقنه میکنند. جوامع تشکیل دهنده ونخستنی دو کشور امریکا وکانادا از این مسئله 
کامال به کنار بوده اند چراکه اغلب قربانی وهدف جنگ های مذهبی وکشتارها 
وانحصــار طلبــی بوده اند که از قرن 17 میالدی تدریجا خــاک اروپا را ترک وبا به 
خطرانداخنت جان خود از اقیانوس گذر کردند تادرخاک امریکای شــمایل وتازه 
کشف شده سکنی گرینند. که آنان خود طعمه ماشنی کشتار مذهبی بودند وچون 
به ســواحل شرقی قاره امریکا رسیدند پس درکنار هم با تدبری همزیستی مسالمت 
آمیز این دوکشــور را بنا نهادند. پروتســتان وارتودوکس ، کالونیســت و کوئکرو... 
حال این تصویر صلح آمیز مریود تا در مناطقی از شهرهای بزرگ کانادا مخدوش 
شــود ونمونه مناطق مسلمان نشــنی دراین مقال میآید. اگر بنیان گذاران نخستنی 
کانــادا و امریکا که فراریــان از جنگ های مذهبی اروپا بودند درقانون اساســی 
کشور جدید خود هیچگونه دین ومذهب رسمی را قید نکردند همانا ثمره تجربه 
دردناک انها از جنگ های مذهبی و خون بار در اروپا بود. لیکن امروزه جوامع 
کوچکــی مثال درتورنتــوی کانادا خود خــالف این جریان حرکت کــرده ونوعی 

تفتیش عقاید مذهبی را در روز روشن اعمال میکنند. 

***

نگاهــی به مناطقی چــون Thorn Cliffe که جمعیت قابل مالحظه ای از مردم 
آســیای جنوبی )افغانســتان ، پاکســتان ، هند وبنگالدش( را درخــود جای داده 
میگویــد کــه آنچه درمتون ســرویس های خدمــات اجتماعی وراه کارهــای اداره 
مهاجــرت برای جذب وتطبیــق مهاجرین جدیــد در جامعه میزبــان امده اکیدا 
دراین محالت نادیده گرفته شده ویک فرهنگ بومی وپدرساالر همچنان سیطره 
خودرا به آنها حفظ کرده اســت. زنان کامال درپوشــش های عجیب وغریب خود 
هســتند و اکثرا خارج از چرخــه کار و تولید اجتماعی. جمعیــت کثریی از مردان 
میانه سال به باال در لباس های بلند و عرق چنی بسر در محله دیده میشوند. یک 
سیستم تشخیص هویت غریقانونی ، لیست مردم منطقه را دارد و مکررا درخانه ها 
برای جمع آوری کمکهای مایل مختلف رجوع میکنند. همچننی سیستم ناپیدا ، 
مامورین خودرا نزد والدین که فرزندان آنها در نماز جماعت شرکت نمیکنند می 
فرستد تا هشدار الزم داده شود! به کرات والدینی هشدارهای مستمر دریافت کرده 
اند ، چرا که دخرت بچه آنها بدون حجاب اســالمی به مدرســه رفته است. علریغم 
وجود مســجد محل ویل خانه های بصورت مسجد خصوصی درآمده وکالسی از 
مدرســه محــل را ظهرها جهت ادای نمــاز گرفته اند و بچه هــا را حضور و غیاب 
هم میکنند! منطقه کامال درفضای دلخواه اقلیت رهربان اسالمی سیاسی واغلب 

ســلفی گری کرده است. آنها هم پول دارند وهم امکانات تدارکاتی. درهماهنگی 
با برخی دیگر جوامع هم جنس چون جامعه ســومالیایی ها ، اتیوپی ها واریرته 
شهر ، برنامه های یکسان را پیش میربند. دراین مناطقه هیچگونه نشریه مرتقی به 
زبانهای بومی آنها پخش نمیشود وفروشگاهها اکیدا استقبایل از زنان بی حجاب 

اسالمی نشان نمیدهند. 

***

درایــن جوامع که چون جزیره های پراکنــده در دل مجمع الجزایری بنام کانادا 
حضور دارند ، زندگی به سبک وسیاق قدیمی وباهمان ویژه گی های پدرساالرانه 
ومذهب ســاالری ادامه دارد. همنی سیســتم تجسســی و جمع آوری اطالعات از 
ساکننی محل ومنطقه در گوشه و کنار شهرهای بزرگ بخوبی نمایان است و پلیس 
هم آن را به عنوان سازماندهی برحق مدنی آن مردمان تحمل میکند! درمناطق 
یاد شده واغلب پرتنش و پرجنجال حضور ازدواج ها در سننی بسیار کم در جریان 
اســت واغلب همســران از ســرزمنی مادری وپدری میآیند. که ازدواج ها اغلب به 
سرانجام نمریسد وتاکنون قربانیانی هم داشته است. آنچه که آشکار است گرایش 
بخشــی از همنی جوانان جوامع مذکور اســت به اســالم سیاسی از نوع ضدبشری 
وتروریســتی کــه میتوانــد موضــع گزارشــی مخصوصی قــرار گرید. ســرخوردگی 
هــای جوانان جوامع مهاجــر از بابت تبعیض نژادی پنهــان ، تبعیض درکاریابی 
وکمبودهــای زندگی مهاجرین با حضور مســتمر امام ها ومراکزی مذهبی خاص 
میتواند نسبت به گرویدن آنها به گروه های ضدقانونی ومرگبار یاری رساند. آنچه 
که تاکنون مشاهده شده این است که پدیده زورگریی مذهبی هرگز در یک نقطه 
باقی نمانده ودســتهای دول متعدد درســازماندهی انان آشــکار میشود. مساجد 
ومراکــز مذهبی بســیاری در اروپا و امریکای شــمایل از ســوی کشــورهایی چون 
عربســتان وجمهوری اســالمی راه اندازی شده که پتانســیل وتوانایی انجام امور 
غریمذهبی واغلب سیاسی خاص و علیه روند دموکراسی جامعه میزبان را دارند. 
برای مثال هیچ مرکز کلیســایی نمیتواند بزرگداشت برای آدولف هیتلر برگزار کند 
ویل ایــن جماعت درروز روشــن اقدام به برگزاری بزرگداشــت خمینی سردســته 
عامرین کشتار زندانیان سیاسی ایران نمودند که با تظاهرات جدی آزادی خواهان 
روبرو شــد ، ویل این وظیفه مقامات دولتی و پلیس است که از مجلس بزرگداشت 

خمینی جلوگریی کند.

***

مســئله وقتی جدی میشــود که دولت های فدرال واســتانی وبویژه کانادا هنوز به 
جدی بــودن قضیه نرســیده اند. که این پدیــده زورگریی درایــن مرحله نمیماند 
وبودجــه دهندگان به این مراکز وتشــکل های پنهان وآشــکار روزی برنامه عمل 
جدید برای آنها ترتیب میدهند. آنچه که مسلم است وفاداری شهروندان به قانون 
اساســی و قواننی موضوعه کشور است که باید در چهارچوب دموکراتیک ودرکنار 
هم دریک همزیستی مسالمت آمیز زندگی کنند. این مهم لیکن با نفوذ زورگریان 
مذهبــی به مشــکل برخورد میکنــد ومثال آخوندی بــه خود اجــازه میدهد که به 
فروشگاهی ایرانی مراجعه کند ونشریه ای ضدمواضع جمهوری اسالمی را یکجا 
برداشته وبه صاحب مغازه بگوید که این ها ضداسالمی است! آب از آب هم تکان 
نخورد! تاکنون احزاب سیاســی مطرح با فرصت طلبی وممانعت از دســت دادن 
آرا نسبت به این امر زورگریی مذهبی و عوامل انها حساسیت نشان نداده اند ویل 
نمیدانند که ایــن پدیده وبویژه حضور نمایندگان احتمایل انها در مجلس میتواند 
چه زیان های جربان ناپذیری درموزاییک اجتماعی-سیاســی کشــور تولیدکند. 
انهــا میدانند که مردان چند زنه دراین مناطق حضور دارند و تنبیه بدنی فرزندان 

وحتی همسران برقرار است و نفرت پراکنی از تریبون های آنها ادامه دارد. 

****



ایــن چنــد مورد را نوشــتم کــه بگویم فــردای پدیــده ای بنام زورگــریی مذهبی 
بی شــک امنیــت شــهروندان کانادایــی و بویــژه صلح جویــان وبیشــرت فراریان 
از ماشــنی کشــتار اســالمی را به خطــر میانــدازد. النه جاسوســی بــراه میاندازد 
ومجــددا جــان ومــال وامنیت مــردم درخطر مــی افتد. همــنی امر فــردا زمینه 
ای خواهــد شــد برای ظهــور خواهــران وبــرادران کانادایــی دانلدترامپ ها که 
تهاجم سیاســی-اقتصادی خودرا در پوشــش مبارزه با خارجیــان وزدن تندروان 
 آنهــا بــه صحنه آورنــد. که پوپولیســم مجددا به راحتــی برزمینــه ای این چننی و 
آماده میتواند کرســی های مجلسنی استانی وفدرال را درو واز آن خود کند. امروز 
که من را به راه اندازی دســته ســینه زنی وعلم وکتل جمهوری اسالمی با بودجه 
دفرت رهربی درسراســر اروپا و امریکای شــمایل معرتضم وبه بازگشایی نابخردانه 
وبا عجله سفارت رژیم بربریت در اتاوا ، اما که دولت های استانی و فدرال کانادا 
چهار اســبه وبه خیال بردن ســهمی از بــازار تجارت با رژیم اســالمی ها غرق در 
خواب غفلت وبدخوانی شده اند. از خواب خرگوشی وفرصت طلبی بر نمیخیزد 
تا ســیلی اولرتا محافظه کاران واردوی راست سیاسی خواب از چشمان خمار انها 
برباید. که ظهور نژاد پرســتان در پوشــش مبــارزه علیه خارجیان و ... بی شــک 
تهدیدی اســت جدی علیــه آزادی و اغلب هجومی خواهد بــود علیه اردوی کار 
ودر هماهنگی با همسایه جنوبی! درشهری که تشکالت پنهان والبی گر در جنب 
مســاجد متعدد ودر قبضه برادران دوره دیده اســت پاس گل دادن به آنها چه نام 

دارد.

****

جهــان وامــور روابط بنی الملل )نه بــنی الدولتی( جدید حاکی از ســرخوردگی 
مردمان دنیای جنوب اســت. بخشــی از این ســرخوردگی میتواند در کانال های 
عوضی تهیه شــده بدســت تروریست ها مورد سواســتفاده قرار گرید. اتفاقا تجربه 
نشــان داده کــه جماعتی مردمــان را بواســطه عقاید مذهبی خود مورد ســلطه و 
هجمه وانقیاد قرار میدهند که خود فاســدترین ها هســتند. که دین ومذهب ابزار 
دســت تروریستهای رنگارنگ است واین مســئولیت مقامات کشور است که اجازه 
ندهند شــهروندانش مــورد تعرض عوامل تروریســتها قرار گرینــد ودرنتیجه ادامه 
حضور وفعالیت زورگریان مذهبی زمینه ســاز جدی تســلط نژادپرســتان وتبعیض 
گرایان خواهد بود. این راســت سیاســی ونژادپرســت اما که اهداف اقتصادی-

سیاســی خــودرا در جامه خارجی ســتیزی وحفظ امنیت میپوشــاند ودرنتیجه به 
شــکاف فقروغنا ، دارا وندا ورشکســتگی اردوی کاروزحمت می افزاید. که برای 
جلوگریی از حضور مجدد نژادپرســتان وخارجی ستیزان وعوامل ضدبشرسیاسی 
، بهرت اســت که برخورد جدی نســبت بــه حضور وکار وفعالیــت پنهانی زورگریان 
مذهبی واربابان مخفی ودول دســت اندرکار آنها داشــته باشــیم ، وگرنه جامعه 

بهایی گزاف خواهد پرداخت. 






















