يضعیت وسل ديم زوان مهاجر ي مسلمان ساکه سًئد
سیذهجتثی هحذث
ًسل دٍم هْاجزیي ساکي سَئذ تا حفظ ًسثی هَاسیي هَرد قثَل فزٌّگ اجذادی ٍ گشیٌص دادُ ّا ٍ اهکاًات اجتواػی ٍ فزٌّگی
جاهؼِ ًَیي ،تذریجا ػالٍُ تز یافتي جایگاّی هطخع ،تِ سوت حضَر فؼال هٌغقی در جاهؼِ سَئذ حزکت هی کٌذ.
سًاى در اکخز جَاهغ تطزی تستز اًتقال فزٌّگ هی تاضٌذً .سل اٍل ٍ دٍم سًاى هسلواى ساکي سَئذ تا کَضص تزای حفظ
هؼیارّای ػقیذتی ،اس ایي اهز هستخٌی ًیستٌذ ٍ "حجاب" تارستزیي ًوَد ٍ ًطاًِ توایل تِ سًذگی ٍ احتزام تِ جاهؼِ ًَیي ّوزاُ تا
حفظ هؼیارّای اخالقی است.
دختزاى هْاجز تثار (هحجثِ ٍ غیزهحجثِ) ساکي سَئذ ًسثت تِ آیٌذُ خَد اهیذٍارًذ ٍ تزخالف تػَرات ،تِ ّیچ ٍجِ پذیذُ ّایی
سزکَب ضذُ ًیستٌذ .اغلة خاًَادُ ّای هْاجز تثار سؼی فزاٍاًی دارًذ تا فزسًذاًطاى تا دستیاتی تِ تحػیالت ػالی ،تِ ػٌَاى
ػضَی فؼال در جاهؼِ ًَیي فؼالیت داضتِ تاضٌذ.
تًجیه مىطقی حقًق متقابل زوان مهاجر
رٍسًاهِ کخیز االًتطار آفتَى تالدت ( .سَسیال دهَکزات) کِ پزفزٍش تزیي ًطزیِ رٍساًِ هٌغقِ اسکاًذیٌاٍی هحسَب هی ضَد،
ّوشهاى تا تؼغیالت تاتستاًی هذارس ٍ فػل کار هَقت ٍ تخػَظ تا تَجِ تِ هثاحج ٍ هٌاظزاتی کِ در خػَظ "تیگاًِ ستیشی"
ٍ رضذ "گزایطات ًژادپزستاًِ" در عَل سال گذضتِ در سَئذ هغزح تَد ،گشارضات تخص "سًاى" رٍسًاهِ در رٍسّای اٍل تا سَم
هزدادهاُ را تِ درد گشارضات هفػلی اس هاحػل هػاحثِ ،گفت ٍ گَ ٍ آهار تْیِ ضذُ اس ًظزات دختزاى جَاى هْاجز تثار اس 19
کطَر هختلف جْاى اختػاظ دادُ است.
"آفتَى تالدت" در کَضص تزای حفظ "تَاسى"ّا ٍ "ضَاتظ" رٍسًاهِ ًگاری جاهؼِ سَئذ ،ػالٍُ تز درد ًظز دختزاًی کِ آسادی
هغلق را هی پسٌذًذ ،تا چاج ػکس دختزاى ًَجَاى هحجثًِ ،ظزات آًاى را درتارُ پَضص ،آسادیْای فزدی ،آسادی اًتخاب ّوسز تِ
چاج رساًذُ ٍ تِ غَرتی هَسٍى ٍ هَجًِ ،سل دٍم دختزاى هْاجز تثار (اػن اس هسلواى ٍ غیزهسلواى) را ًسلی هؼزفی کزدُ کِ
ّواًٌذ ّوسي ٍ سالْای "تَهی" خَد ،تِ ٍظایف هتقاتل اجتواػی خَد آگاُ است.
در ایي گشارضْا ،دختزاى خارجی تثار ،افزادی تحػیلکزدُ ،آگاُ تِ اّذاف سًذگی خَد ٍ دارای هَاسیي فزٌّگی ٍ اخالقی
غیزهتؼارؼ تا فزٌّگ جاهؼِ جذیذ هؼزفی ضذُ اًذ.
حربه یابی مغرضیه علیه اسالم ي حجاب
گشارضْای هفػل ٍ هسلسل رٍسًاهِ "افتَى تالدت" در تَجیِ ٍ تطزیح رضذ اجتواػی هْاجزیي ،تخػَظ "سًاى ٍ دختزاى هْاجز
تثار هسلواى" در جاهؼِ ًَیي ،تزای گزٍّی اس هغزضیي گزاى آهذُ است.
رٍسًاهِ "داگٌشًیْتز" (لیثزال) یکی اس گشارضْای اجتواػی ضوارُ ضطن هزداد هاُ  78خَد را تا اًتخاب ػٌَاى " چزا رٍسزی سز
کزدى (حجاب) هوٌَع ًثاضذ؟" تِ گفت ٍ گَ ٍ ًقل ًظزات "اسزیي هحوذی" دختز  23سالِ ایزاًی االغلی کِ اظْارات دٍ سال
پیص ٍی ػلیِ اسالم ٍ تاًَاى هسلواى ،تا ٍاکٌص تسیار تٌذ جاهؼِ هسلواًاى سَئذ هَاجِ ضذ ،اختػاظ دادُ است.
اسزیي هحوذی در پی سخٌاى افزاعی ػلیِ سًاى هسلواى ایزاى ،در سال  ،1997تِ یک "عؼوِ لذیذ تثلیغاتی تزای هغثَػات ٍ
رساًِ ّای هغزؼ تثذیل ضذ.

گسافه گًیی علیه فرهىگ اسالمی ،مطلًب مغرضیه
چٌیي تِ ًظز هی رسذ کِ "گشافِ گَیی" یک فزد ،تزای هقاتلِ تا تاحیزات احتوالی گشارضْای رٍسًاهِ "افتَى تالدت" اس یک عزف ٍ
"حولِ رٍاًی تِ هسلواًاى ساکي سَئذ" هغلَب هغزضیي است .اسزیي هحوذی ،در تخطی اس گفت ٍ گَی خَد تا رٍسًاهِ
"داگٌشًیْتز" در اداهِ حوالت ساتق تِ "حجاب" ٍ فزٌّگ تاًَاى هسلواى ساکي سَئذ ،تِ ٍجَد "هقزرات ٍ هوٌَػیتْای گستزدُ
ٍ هتٌَع در سَئذ اضارُ کزدُ ٍ گفتِ است کِ:

"در سًئد مقررات ي ممىًعیتهای بسیار زیادی يجًد دارد .چرا ممىًعیتی برای ريسری سر کردن تعییه ومی کىىد.
البته وه به ایه معىی که فرد ريسری دار (محجبه) زوداوی شًد ،بلکه يی را يادار به پرداخت  200کرين جریمه وقدی
ومایىد ي به اي بگًیىد که دیگر با ريسری از خاوه بیرين وري".
درد ًظزات "غیزدهَکزاتیک" ًظزیِ پزداس هٌتخة رٍسًاهِ "داگٌشًیْتز" در ارتثاط تا "حجاب" تِ ػٌَاى تخطی اس فزٌّگ غٌی
اسالهی کِ تِ عَر هلوَس در کطَر سَئذ ٍ در هیاى سًاى هسلواى ،رٍ تِ گستزش است ،در قثال گشارش رٍسًاهِ ارگاى سَسیال
دهَکزاتْا کِ تِ جذب آرای سیاسی اقطار ٍ آحاد هختلف هزدم تَجِ دارًذ ،قاتل تَجِ است .آفتَى تالدت کِ پزفزٍضتزیي ًطزیِ
رٍساًِ ضوال ارٍپا هحسَب هی ضَد ،تا اًتخاب ػٌَاى ًقل قَلی "هي خَدم ّوسزم را اًتخاب هی کٌن" ،ػالٍُ تز درد ًظزات چٌذ
دختز ًَجَاى هسلواى ٍ غیزهسلواى هْاجز ،پاسخ دختزاى جَاًی را کِ ٍالذیي آًْا اس  19کطَر هختلف (غالثا اسالهی) تِ سَئذ
هْاجزت کزدُ اًذ ،تِ سؤاالت اجتواػی ٍ فزٌّگی رٍسًاهِ تِ چاج رساًذُ است.
پاسخ دختزاى ًَجَاى خارجی تثار کِ اس دیذ تسیاری اس هغزضیي ٍ افزاد تَهی تیگاًِ ستیش ،در ّالِ ای دٍرتز اس فضای ػادی جاهؼِ
سًذگی هی کٌٌذ ٍ هایل تِ سًذگی فؼال در جاهؼِ ًَیي ًیستٌذ ،هیشاى تیگاًگی جاهؼِ تَهی ًسثت تِ دیذگاُ ٍاقؼی آًْا را ًطاى
هی دّذ.
سؤاالت ،آیا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تِ تثار خَد افتخار هی کٌی؟
تا دٍستاى سَئذی رفت ٍ آهذ داری؟
خاًَادُ درتارُ اسدٍاجت تػوین هی گیزًذ؟
رٍاتظ جٌسی قثل اس اسدٍاد قاتل قثَل است؟
تاکٌَى تِ فکز تغییز ًاهت تِ اسن سَئذی تَدُ ای؟
کاریاتی تزایت تِ اًذاسُ یک سَئذی سْل است؟
تَسظ ػضَی اس خاًَدُ ،تاکٌَى کتک خَردُ ای؟
تِ تحػیالت هَرد ػالقِ رسیذُ ای؟
اتتِ حال تِ ػلت تؼلق هلی توسخز ضذُ ای؟
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