سال دوازدهم

 ۱6تیر

۵۱۳۹۸۳۴
❖ گزارش مغرضانه دفتر حفاظت از قانون اساسی
آلمان درباره مسلمانان و سازمانهای اسالمی
❖ مروه الشربینی؛ نماد مبارزه با نژادپرستی علیه
مسلمانان
❖ از ایجاد زیرساختهای آموزشی تا تقویت
رسانههای آزاد
❖ اختصاص  66میلیون یورو برای سرمایهگذاری
در پاییتخت فرهنگی اروپا

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان

۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۰۲۱/۰۷/۰۶

فهرست مطالب هفته انمه خبری



اخبار فرهنگی – اسالمی آلمان

▪

گزارش مغرضانه دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مسلمانان و سازمانهای اسالمی

▪

مروه الشربینی؛ نماد مبارزه با نژادپرستی علیه مسلمانان

▪

از ایجاد زیرساختهای آموزشی تا تقویت رسانههای آزاد

▪

اختصاص  ۶۶میلیون یورو برای سرمایهگذاری در پاییتخت فرهنگی اروپا

▪

نگاهی به تاریخچه فعالیت بنیادهای فرانک و توسعه آموزشهای فرهنگی و علمی در آلمان

▪

آلبرتینوم درسدن میزبان آثار گرهارد ریشتر شد

نش
اتزه اهی ر د آلمان


▪

کار اجتماعی با مسلمانان

«هفتهنامه فارسی زبان رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان صرفا به
منظور آشنایی با رویدادها و تحوالت فرهنگی آلمان ،خالصه گزارشها و اخبار رویدادهای
فرهنگی این کشور را بدون دخل و تصرف و ارائه نظریه ،با ذکر دقیق منبع و عینا همانگونه
که منتشر شده است ،منعکس مینماید .بر این اساس تاکید میکند که انعکاس این اخبار به
هیچوجه به منزله تأیید آن نمیباشد.در عینحال ،هرگونه بهرهبرداری و نقل اخبار،
گزارشها و تحلیلهای این نشریه صرفا با ذکر منبع مجاز است».

هفته نامه خبری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان
با همکاری هیات تحریریه رایزنی فرهنگی
انتشار از طریق وب سایت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان
www.irankultur.com . info@irankultur.com
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گزارش مغرضانه دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مسلمانان و سازمانهای

اسالمی
منبع :اسالمیشه تسایتونگ

مسئوالن دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش جدید خود (مربوط به سال  ،)۲۰۲۰مسلمانانی را که در یكی از
سازمانهای بزرگ اسالمی فعالیت دارد" ،اسالمگرا" معرفی کردهاند .این گزارش که در کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزیر
کشور فدرال قرائت شد؛ دهها هزار شهروند مسلمان که پیرو قوانین آلمان هستند را به افراطگرایی متهم کرده است.
براساس گزارش جدید دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان ،همه

"دولت اسالمی" و "مرکز اسالمی هامبورگ" را جریانهای

افرادی که در سازمانهای اسالمی در آلمان فعالیت کند ،به

مختلف افراطگرایی سیاسی دانستند .این در حالی است که چنین

عنوان یک "مسلمان افراطی" شناخته میشوند .این گزارش که

ادعایی درباره مرکز اسالمی هامبورگ ،عوام فریبی محض است.

متعلق به سال  ۲۰۲۰است ،به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی

پوچبودن تحلیلهای اعضای دفتر حمایت از قانون اساسی به ویژه

با حضور هورست زیهوفر ،وزیر کشور و توماس هالدنوانگ،

هنگامی روشن می شود که نحوه برخورد آنها با گروههای راست

رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان فدرال قرائت شده

افراطی را ببنید :در گزارش مذکور در حالی که مسلمانان و

است .براساس این گزارش ،دهها هزار مسلمان قانون مدار در

سازمانهای اسالمی در دهها صفحه به عنوان خطری برای جامعه

سراسر آلمان به عنوان اعضای گروههای افراطی معرفی شدهاند،

آلمان معرفی شدهاند ،فقط چند پاراگراف به راستگرایان افراطی

بدون اینکه اقدام و یا اظهارنظر تندی انجام داده باشند .عالوه بر

اختصاص یافته است .اینها در حالی است که اعضای گرو ههای

این ،در گزارش جدید این اداره ،سازمانهای اسالمی که هر روز

تروریستی مانند گروه اس ،صلیب قرمز و  ...در سالهای اخیر

در حوزه ادغام و گفتوگوهای بین مذهبی فعالیت دارند ،به

مشکالت زیادی برای جامعه آلمان ایجاد کردند.این گروهها در

عنوان تهدیدی برای همزیستی مسالمتآمیز آلمان اعالم

حمله به مساجد نقش داشتند ،تالش کردند تا جنگ داخلی ایجاد

شدهاند .در این میان ،مسئوالن دفتر حفاظت از قانون اساسی

کنند و سیستم سیاسی آلمان را از بین ببرند .با همه اینها ،دفتر

حتی پاسخگو نیستند که چگونه دهها هزار مسلمان توانستهاند

حفاظت از قانون اساسی تمایلی به کنترل این گروهها ندارد .البته

برای دههها بر روی نظم و سیاستهای آلمان تاثیر بگذارند و به

اعضای این دفتر به هماناندازه نسبت به وضعبت افسران افراطی

تشکیل یک نظام حکومتی اسالمی کمک کنند .جالب اینجاست

پلیس نیز بیتفاوت هستند .به نظر میرسد آنها تنها مسلمانان

که به ادعای کارشناسان دفتر حفاظت از قانون اساسی ،حتی

را به عنوان مشکل و خطری جدی تلقی میکنند و کاری با

قدرتمندترین سرویس مخفی آلمان نیز نتوانسته است ،در مقابل

گروههای افراطی دیگر ندارند .سال گذشته ،بیش از  ۱۰۰حمله

اقدامات مسلمانان ،کاری انجام دهد .جالب است بدانید که

به مساجد در آلمان صورت گرفت و هنور بسیاری از مجرمان

مسئوالن دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان تاکنون برای

دستگیر نشدهاند .مسلمانان بارها در آلمان و سایر نقاط اروپا

ادعاهای خود ،هیچ مدرکی ارائه نکردهاند .همچنین به سازمانها

قربانی حمالت گروههای افراطی بودهاند ،اما بسیاری از

و انجمنهای اسالمی امکان ارائه پاسخ و دفاع از خود داده نشده

سیاستمداران اروپایی مدعیاند که مسلمانان صلح و امنیت اروپا

است .مسئوالن دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان در این

را بهم میریزند!

گزارش ،اعضای مساجد را در کنار سلفیها ،ملیگرایان ترکیه و

لینک گزارش:
https://islamische-zeitung.de/debatte-alsislamist-gilt-mittlerweile-so-ziemlich-jeder/

حامیان القاعده قرار دادهاند و به عنوان خطری برای جامعه آلمان
معرفی کردهاند .به عنوان مثال آنها در بخشی از گزارش،
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مروه الشربینی؛ نماد مبارزه با نژادپرستی علیه مسلمانان

منبع :اسالمیک

همه ساله در اولین روز ماه ژوئیه ،مسلمانان در نقاط مختلف جهان از جمله آلمان ،یاد و خاطره مروه الشربینی را گرامی میدارند.
او زنی مصری بود که به دلیل داشتن حجاب اسالمی در دادگاهی در آلمان با هفده ضربه چاقو کشته شد .مروه الشربینی در زمان
مرگ تنها  ۳۱سال داشت و باردار بود.

مروه الشربینی به عنوان نماد مبارزه با نژادپرستی علیه

اسالمی آلمان با همفکری یکدیگر ،اول ژوئیه را به عنوان

مسلمانان شناخته میشود .این داروساز  ۳۱ساله ،چندی

روز مقابله با نژادپرستی علیه مسلمان انتخاب کردند .چرا

پیش از کشته شدنش ،به دادگاهی در درسدن مراجعه و از

که مروه الشربینی نماد مبارزه با نژادپرستی علیه مسلمانان

شخصی با نام آلکس وینز شکایت کرده بود .در دادخواست

است .او زمانی که برای دفاع از حجابش در دادگاه حضور

الشربینی آمده بود«:زمانی که در پارک با پسرم مشغول

یافت ،مورد حمله قرار گرفت .این جنایت تا به امروز برای

بازی بودم ،آلکس وینز به خاطر داشتن حجاب من توهین

ما غیرقابل باور است .دعا میکنم خداوند به خانواده

کرد و به من لقب تروریست داد ».در آن زمان ،دادگاه

الشربینی قدرت و صبر عطا کند ».همچنین اعضای شورای

شکایت شربینی را پذیرفت و آلکس را به پرداخت ۷۵۰

مرکزی مسلمانان در آلمان نیز مقابله جامعه مدنی آلمان با

یورو محکوم کرد .این در حالی است که آلکس این حکم را

اسالمهراسی و نژادپرستی علیه مسلمان را ضروری

نپذیرفت و تقاضای تجدید نظر داد .در جریان دادرسی در

میدانند .آیمان مازیک ،رئیس شورای مرکزی مسلمانان

سالن دادگاه ،متهم با  ۱۷ضربه چاقو ،الشربینی را از پای

آلمان در این باره میگوید «:مبارزه با نژادپرستی اهمیت

درآورد .ماموران پلیس حتی به شوهر الشربینی که می

زیادی دارد و به ارتقای صلح و دموکراسی کمک میکند.

خواست به او کمک کند ،شلیک کردند .الشربینی در آن

متاسفانه چنین وقایعی به دلیل نفرت از اسالم صورت

زمان باردار بود و پسر سهسالهاش نیز در دادگاه حضور

میگیرد ».هرچند جامعه مسلمانان آلمان در سالهای اخیر

داشت!هر چند بعدها ،قاتل به حبس ابد محکوم شد ،اما

تالش کرده است تا دانش شهروندان این کشور را نسبت

قتل الشربینی وحشت زیادی در میان مسلمانان آلمان و

به اسالم و مسلمانان افزایش دهد ،اما در سال گذشته

سایر نقاط جهان ایجاد کرد .از این رو ،هر سال در سالگرد

حداقل  ۹۰۰حمله با انگیزه اسالم هراسی به مسلمانان و

قتل او(در تاریخ اول ژوئیه) سیاستمداران ،مسلمانان و

نهادهای اسالمی مانند مساجد در آلمان صورت گرفته

همچنین اعضای سایر جوامع مذهبی در مقابل دادگاه

است .مقایسه این آمار با سال  ۲۰۱۹نشان میدهد که

درسدن تجمع میکنند تا بزرگداشتی برای این زن شجاع

حمالت نسبت به سال پیش از آن نیز دو درصد افزایش

برگزار کنند .سال گذشته در این روز ،حتی نام پارک مقابل

داشته است .این حمالت غالبا به شکل تحریک افراد علیه

دادگاه به پارک مروه الشربینی تغییر نام یافت .بکر آلتاش،

مسلمانان ،ارسال نامههای تهدیدآمیز به مساجد و افراد

دبیر کل جامعه اسالمی ملی گوروش در آلمان ،اول ماه

سرشناس و حمله به زنان محجبه یا مردان مسلمان است.

ژوئیه را نقطه عطفی در حافظه جمعی همه مسلمانان

لینک گزارش:

میداند .آلتاش در این باره توضیح میدهد «:انجمنهای

https://www.islamiq.de/2021/07/01/marwa-elsherbini-zwoelf-jahre-danach/
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نگاهی به اقدامات فرهنگی آلمان در سنگال؛



از ایجاد زیرساختهای آموزشی تا تقویت رسانههای آزاد

منابع :موسسه تبادالت آکادمیک آلمان ،گوته ،جامعه آلمان برای همکاریهای بینالمللی ،بنیاد رزا لوکزامبورگ ،بنیاد فردریش نویمان ،بنیاد کونراد آدناور ،بنیاد فردریش ابرت

از زمان استقالل سنگال در دهه  ۶۰میالدی ،آلمان شریک مهمی در همكاریهای توسعهای برای این کشور بوده است.
از آن زمان ،دولت فدرال با تعهدات مالی و پروژههای بالغ بر  ۹۰۰میلیون یورو از سنگال حمایت کرده است .در این
میان ،دولت آلمان اهمیت زیادی برای برنامهها و پروژههای فرهنگی نیز قائل است .مهمترین اقدام دولت فدرال برای
توسعه فرهنگ آلمانی در سنگال ،تاسیس موسسه گوته در داکار است .این موسسه عالوه بر تدریس زبان آلمان ،در
راستای برگزاری جشنوارههای موسیقی ،نمایشگاههای عكاسی و همچنین حمایت از جوانان خالق فعالیت میکند .عالوه
بر این ،موسسه تبادالت آکادمیک آلمان ،بورسیههای تحقیقاتی و تحصیلی زیادی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران
سنگال قرار میدهد .در کنار اینها ،تقریبا تمام بنیادهای مهم آلمانی در داکار فعالیت میکنند.
توسعه اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی

در این شرایط ،نهادهای دولتی به سختی میتوانند از پس

با وجود پایان استعمار در بسیاری از کشورهای آفریقای،

مشکالت برآیند ،سیستم آموزشی مشکالت زیادی دارد و

هنوز هم این کشورها در میان فقیرترین کشورهای جهان

زیرساخت های عمومی نمیتوانند نیاز جمعیت این کشور را

قرار دارند و مشارکت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در

تامین کنند .اکثر مردم در مناطق روستایی زندگی میکنند

بسیاری از آنها به شکل محدود انجام میشود .هر چند

و دسترسی آنها به آموزش مقدماتی و خدمات بهداشتی

سنگال ،یکی از باثباتترین کشورهای آفریقایی بهشمار

محدود است .از اینرو ،بسیاری از سازمانهای بینالمللی

میآید ،اما دولت این کشور هنوز در حل بسیاری از

مانند بنیاد فردریش نویمان به دولت سنگال کمک میکنند.

کمبودهای خود با مشکل مواجه است .از اینرو،

این بنیاد که از سال  ۱۹۸۰در داکار فعالیت خود را آغاز

سازمانهای بینالمللی با ارائه آموزش و مراقبتهای

کرده است ،در حالحاضر در راستای ایجاد زیرساختهای

بهداشتی ،بسیاری از وظایف دولت را بر عهده گرفتهاند.

آموزشی ،کارآفرینی برای جوانان ،آموزش احزاب و حقوق

یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی که در سنگال

بشر فعالیت میکند .سایت زیر میتواند اطالعات بیشتری

فعالیت دارد ،بنیاد رزا لوکزامبورگ است .این بنیاد آلمانی

درباره فعالیتهای این موسسه در اختیارتان قرار دهد:
https://www.freiheit.org/westernafrica/focus/our-work

که در سال  ۱۹۹۰میالدی کار خود را در آلمان آغاز کرده
است ،در بسیاری از کشورهای جهان مانند سنگال نیز

توانمندسازی زنان و تقویت رسانههای آزاد

فعالیت میکند .این بنیاد در حالحاضر ،فعالیتهایی را در

از دیگر بنیادهای مهم آلمانی که در حالحاضر در سنگال

راستای توسعه اجتماعی ،مرابتهای بهداشتی ،آموزش

فعالیت دارد ،میتوان به بنیاد کونراد آدناور اشاره کرد .این

سیاسی و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف در سنگال انجام

بنیاد در راستای تقویت دموکراسی ،توانمندسازی زنان،

میدهد .سایت زیر میتواند اطالعات بیشتری درباره

آموزش سیاسی به شهروندان ،کمک به توسعه روابط میان

فعالیتهای این موسسه در اختیارتان قرار دهد:

جامعه مدنی و سیاستمداران سنگال و تقویت رسانههای

https://www.rosalux.de/stiftung/zid/afrika/wes
tafrika

آزاد در سنگال فعالیت دارد .اگر مایلید با فعالیتهای این

ایجاد زیرساختهای آموزشی

بنیاد بیشتر آشنا شوید ،میتوانید به سایت زیر مراجعه

هر چند سنگال به عنوان یک لنگر محکم در غرب آفریقا

کنید:
https://www.kas.de/de/web/senegal/ueberuns

شناخته میشود ،اما فقر زیاد ،نرخ بیکاری باال و رشد سریع
جمعیت ،فضای کمی برای رشد کشور باقی گذاشته است.
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ارتقای عدالت اجتماعی

به طور مثال ،از اوایل سال  ،۲۰۰۰دولت سنگال در سیستم

بنیاد فردریش ابرت ،یکی دیگر از سازمانهای آلمانی است

آموزش این کشور ،اصالحاتی به وجود آورد .اما نبودن

که در سنگال فعالیت دارد .این بنیاد که از سال  ۱۹۷۶در

زیرساخت الزم و عدم شفافیت بسیاری از مسئوالن ،موجب

سنگال تاسیس شده است ،در راستای ارتقای عدالت

شد که اصالحات آموزشی به درستی انجام نشود .همچنین

اجتماعی ،تقویت دموکراسی و تحکیم صلح و امنیت

رشد بیش از حد جمعیت دانشجویان کشور و نبودن بودجه

اجتماعی فعالیت میکند .در این راستا ،اعضای انجمن با

و امکانات الزم ،باعث بروز اعتراضات گسترده در میان

احزاب سیاسی ،نمایندگان مجالس ،اعضای اتحادیههای

دانشجویان شد .دانشجویان سنگالی بارها در اعتراض به

کارگری ،رسانهها ،جامعه مدنی و مردم عالقهمند نیز در

شرایط تحصیل خود دست به تحصین زدهاند.

تماس هستند .سایت زیر میتواند اطالعات بیشتری درباره

از سوی دیگر ،نبودن فرصتهای کاری کافی نیز موجب

فعالیتهای این بنیاد در اختیارتان قرار دهد:

شده که جوانان این کشور به فکر مهاجرت به کشورهای

https://www.fessenegal.org/presentation/fes-senegal.html

اروپایی از جمله آلمان باشند .در نتیجه سازمانهای اروپایی
مانند موسسه تبادالت آکادمیک آلمان تالش میکنند تا به

ایجاد فرصت شغلی برای جوانان

جوانان سنگالی کمک کنند .در این راستا ،موسسه تبادالت

جامعه آلمان برای همکاریهای بینالمللی نیز از سال

آکادمیک هر ساله فهرستی از کمکهزینههای پژوهشی و

 ۱۹۷۷در سنگال فعالیت خود را آغاز و از سال  ۱۹۸۹دفتر

تحقیقاتی آلمان را برای آگاهی جوانان سنگال منتشر

خود را در داکار ،پایتخت این کشور راهاندازی کرده است.

میکند .اگر مایلید اطالعات بیشتری در این بار به دست

این سازمان از ابتدای آغاز کار خود ،به دولت سنگال کمک

آورید ،به لینک زیر مراجعه کنید:

میکرد تا در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی

https://www.daad.de/de/laenderinformatione
n/afrika/senegal/ueberblick-bildung-undwissenschaft/

قدم بردارد .همچنین جامعه آلمان برای همکاریهای
بینالمللی تالش میکند تا فرصتهای شغلی برای نسل

توسعه زبان آلمانی

جوان در حوزه انرژیهای تجدیدناپذیر ایجاد کند .از اینرو،
این سازمان در سنگال ،کارگاههای آموزشی و سمینارهایی

آموزش زبان آلمانی از دیگر اقدامات مهم دولت فدرال در

برای جوانان برگزار میکند .سایت زیر میتواند اطالعات

سنگال است .این موسسه در شهر کارا ،کالسهایی برای

بیشتری در این باره در اختیارتان قرار دهد:

آموزش زبان به بزرگساالن به صورت آنالین و حضوری

https://www.giz.de/de/weltweit/339.html

برگزار میکند .همچنین موسسه گوته در کارا ،امتحانات

کمک به دانشجویان و محققان سنگال
دولت سنگال چند سالی است که به دنبال توسعه دانشگاهها

رسمی موسسه گوته را برای داوطلبان برگزار میکند .عالوه

و پژوهشگاههای خود است .از اینرو ،در یک دهه اخیر،

بر اینها ،این موسسه هر ساله میزبان نمایشگاههای هنری و

چندین دانشگاه خصوصی به سیستم آموزش عالی کشور

فرهنگی مختلف است و در راستای برگزاری جشنوارههای

سنگال اضافه شده است .عالوه بر این ،دانشگاههای سنگال،

موسیقی ،نمایشگاههای عکاسی و همچنین حمایت از جوانان

پیشرفت خوبی در زمینه های علمی مختلف داشتهاند.

خالق فعالیت میکند .اگر دوست دارید اطالعات بیشتری

بهطور مثال ،دانشگاه شیخ آنتا دیوپ از دانشگاههای

در این زمینه کسب کنید ،سایت زیر میتواند اطالعات

فرانسوی زبان این کشور توانسته نام خود را در بین

بیشتری در اختیار عالقمندان قرار دهد:

دانشگاههای برتر جهان به ثبت برساند .با این وجود سیستم

https://www.goethe.de/ins/sn/de/spr/kur/gia.h
tml

آموزش عالی سنگال با مشکالت جدی روبرو است.

6

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان

۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۰۲۱/۰۷/۰۶



اختصاص  ۶۶میلیون یورو برای سرمایهگذاری در پاییتخت فرهنگی اروپا

منبع :رادیو مرکز آلمان

کمتر از یكسال پیش ،کمیته “انتخاب شهر فرهنگی اروپا” ،شهر کمنیتس را به عنوان یكی از پایتختهای فرهنگی اروپا
در سال  ۲۰۲۵انتخاب کرد .حال مسئوالن دولتهای فدرال و ایالت زاکسن تصمیم گرفتهاند که مبلغ  ۶۶میلیون یورو
برای برنامههای فرهنگی در این شهر تخصیص دهند .آنها میخواهند ،شهر کمنیتس ،به عنوان بهترین پایتخت
فرهنگی در اروپا شناخته شود.

در حالی که قرار بود ،پایتخت فرهنگی اروپا در سال ،۲۰۲۵

به یک مرکز برگزاری رویدادهای بزرگ تبدیل شود.

از میان شهرهایی در کشورهای آلمان و اسلوونی انتخاب

سوون شولتس ،شهردار کمنتیس در این باره گفت «:شهر

شود ،کمیته “انتخاب شهر فرهنگی اروپا” در  ۲۸اکتبر سال

ما ،پاییتخت قدرتمند و جذابی برای اروپا خواهد بود.

گذشته ،شهر کمنیتس را به عنوان یکی از پایتختهای

همچنین انتخاب کمنتیس باعث شده است که توجهات به

فرهنگی اروپا در سال  ۲۰۲۵انتخاب کرد .از این رو ،هفته

شهرهای کوچک اطراف کمنیتس نیز جلب شود».

گذشته ،مسئوالن دولتهای فدرال ،ایالت زاکسن و شهر

به گفته شولتس در حالحاضر ،دولت فدرال  ۲۵میلیون

کمنیتس ،مبلغ  ۶۶میلیون یورو برای برگزاری برنامههای

یورو ،دولت ایالتی زاکسن  ۲۰میلیون یورو و شهر کمنیتس

فرهنگی در شهر کمنیتس اختصاص دادند.

بیش از  ۲۱میلیون یورو برای توسعه امکان و برنامههای

مونیکا گروترز ،وزیر فرهنگ آلمان در این باره گفت« :

فرهنگی این شهر اختصاص دادهاند .همچنین توافق شده

شهر کمنیتس جایگزین شایستهای برای پایتختهای

است که حداقل  ۳۰درصد از بودجه موجود در اختیار

فرهنگی سابق آلمان خواهد بود .این شهر میتواند به خوبی

دولت ایالتی زاکسن قرار گیرد تا بتواند برای توسعه امکان

ارزشهای فرهنگی و اجتماعی اروپا مانند انسجام ،تنوع و

سرمایهگذاری کند.

تکثر را نشان دهند .کمنیتس و شهروندانش شایستگی این

لینک گزارش:

را دارند که به عنوان بهترین در جهان شناخته شوند».

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/che
mnitz/chemnitz-stollberg/unterzeichnungfinanzierung-kulturhauptstadt-chemnitz100.html

بودجه مذکور برای سازماندهی برنامههای مختلف فرهنگی
و همچنین توسعه گردشگری شهر کمنتیس در نظر گرفته
شده است .به عنوان مثال ،انبار قطار سابق شهر قرار است
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نگاهی به تاریخچه فعالیت بنیادهای فرانک و توسعه آموزشهای فرهنگی و علمی در

آلمان
منبع :بنیاد فرانک

شاید کمتر کسی خارج از مرزهای آلمان ،نام بنیادهای فرانک را شنیده باشد .این بنیاد که در سال  ۱۶۹۵به عنوان
یک پروژه مشترک مذهبی ،اجتماعی و آموزشی در هاله آغاز شد ،در حالحاضر در راستای آموزشهای فرهنگی و
علمی به جوانان فعالیت میکند.
هرمان فرانک ،روحانی ،متکلم ،نیکوکار و محقق در حوزه

دچار زوال شد .بعدها در اوایل قرن نوزدهم ،آگوست

کتاب مقدس بود .او شدیدا به اصالحات آموزشی عالقه

هرمان نیمایر مسئولیت بنیادها را بر عهده گرفت،

داشت .هدف فرانک ،ایجاد مدرسهای برای کودکان فقیر و

برنامههای آموزشی را دوباره نوشت و مشکالت مالی را

یتیم و همچنین ایجاد مجموعه ای از مدارس با انگیزه

حل کرد.

مذهبی برای هر طبقه از جامعه بود.

البته شرایط بنیادهای فرانک ثابت نماند .در طی حمله

او در سال  ۱۶۹۵در هاله ،با تاسیس مدرسهای ابتدایی،

هوایی جنگ جهانی دوم در سال  ،۱۹۴۵برخی از

بنیاد فرانک را نیز پایهگذاری کرد .در این مدرسه،

ساختمانهای این بنیاد تخریب شدند .یکسال بعد،دولت

دانشجویان و دانشآموزان بزرگتر به دانشآموزان

آلمان شرقی فعالیت بنیادهای فرانک را لغو کرد و کلیه

کوچک آموزش میدادند .به تدریج این مدرسه طرفدارانی

دارایی ها و ساختمانهای این بنیاد را از آن گرفت.

پیدا کرد و ساکنان محلی ،فرزندان خود را برای تحصیل به

البته در سپتامبر  ،۱۹۹۱پس از اتحاد مجدد آلمان،

آن فرستادند .اما این برای فرانک کافی نبود .او بعدها

بنیادهای فرانک دوباره تأسیس شدند .امروزه ،این بنیاد یک

مدرسه دیگری در مقطع متوسطه تاسیس کرد و سپس با

سازمان آموزشی غیرانتفاعی است که در مجموعهای از

بودجهای که از پادشاه پروس گرفت ،یتیمخانهای پسرانه به

بناهای تاریخی استقرار یافته است .بنیادهای فرانک در

راه انداخت .در پایان قرن هفدهم نیز کتابخانهای تاریخی

حالحاضر از بخشهای مختلفی تشکیل شده است .مهد

تاسیس کرد .منابع کتابخانه او شامل حدود  ۵۰هزار جلد

کودکها ،مراکز خالقیت کودکان ،چهار مدرسه ،یک کارگاه

کتاب در زمینه های مختلف بود.

آموزشی برای جوانان ،بایگانیها ،کتابخانهها ،موزهها و مراکز

اما فعالیتهای بنیاد فرانک به اینجا ختم نشد .اعضای این

تحقیقاتی دانشگاهی و غیردانشگاهی زیر نظر این بنیاد

بنیاد در قرن هجدهم میالدی ،یک موسسه انتشاراتی ،یک

فعالیت میکنند .همچنین بیش از  ۴هزار نفر در بنیادهای

فروشگاه کتاب ،یک چاپخانه و ...ایجاد کردند .جالب است

فرانک مانند گذشته هم آموزش میبینند و هم آموزش

بدانید که درآمد این موسسات ،بودجه پرورشگاه را نیز

میدهند.

تأمین میکرد .بعدها در سال  ،۱۷۰۹اعضای بنیاد تصمیم

لینک گزارش:
https://www.francke-halle.de/de/ueber-uns/

گرفتند تا یک مدرسه دخترانه نیز تاسیس کنند و همزمان
ساخت یتیمخانهای دخترانه نیز در دستور کار بنیاد قرار
گرفت .با این وجود ،بنیادهای فرانک در اواخر قرن هجدهم
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آلبرتینوم درسدن میزبان آثار گرهارد ریشتر شد

منبع:رادیو مرکز آلمان

گرهارد ریشتر نام شناختهشدهای در هنر جهان است .هنرمند پرآوازه آلمانی که آثارش در موزه هنرهای معاصر
تهران نیز به نمایش درآمده ،اکنون نمایشگاهی از مهمترین آثارش در درسدن برگزار کرده است .این نمایشگاه با
عنوان “گرهارد ریشتر-کتابها” از سوم ماه ژوئیه در آلبرتینوم درسدن برپاست.

گرهارد ریشتر در سال  ۱۹۳۲در درسدن آلمان به دنیا

مرکز آلمان گزارش داده است؛ اولین تصویرگری او مربوط

آمد و تحصیالت خود را در رشته هنر ادامه داد .ریشتر

به سال  ۱۹۶۲میالدی است .او در آن زمان دانشجوی

یکی از نخستین هنرمندان پس از جنگ آلمان است که

جوانی بود که از راههای مختلف کسب درآمد میکرد.

آگاهانه نسبت به بسیاری از حوادث تاریخی و مضامین

رنگ میفروخت ،طراحی میکرد و  ...در همین راستا او

سیاسی دوران خود -از اردوگاههای رژیم نازی گرفته تا

تمبری از تصویر یک مرد جوان سیاهپوست طراحی کرد.

جنگ ویتنام -واکنش نشان داده است .او را همچنین

بعدها در سال  ،۱۹۷۰او برای اولینبار تصویرگری یک

میتوان به عنوان یکی از نامداران هنرهای تجسمی جهان به

کتاب را برعهده گرفت و بدین ترتیب مسیری جدید در

شمار آورد .چرا که آثارش در موزهها و گالریهای بزرگی

زندگی این هنرمند آغاز شد.

چون مؤسسه هنر شیکاگو ،موزه هنر مدرن نیویورک و

هرچند نمایشگاه “گرهارد ریشتر-کتابها” اهمیت زیادی

گالری تیت لندن نگهداری میشود .نمایشگاه جدید ریشتر

برای ریشتر و طرفداران هنر او دارد ،اما بسیاری در انتظار

با عنوان "گرهارد ریشتر .کتاب ها" که از سوم ژوئیه در

نمایشگاه سال آینده او هستند .براساس اخبار منتشرشده،

آلبرتینوم برگزار شده ،نهتنها طرفدارانش ،بلکه بسیاری از

قرار است سال آینده به مناسبت ۹۰امین سالگرد تولد این

منتقدان این هنرمند  ۸۹ساله را نیز متعجب کرده است.

هنرمند ،نمایشگاهی از آثار مهم او برگزار شود که بخش

“گرهارد ریشتر-کتابها” مجموعهای از آثار

زیادی از آنها تاکنون به نمایش درنیامده است .بنابراین

نمایشگاه

ریشتر در دوره های مختلف کاری این هنرمند را نشان

بسیاری فکر میکنند که نمایشگاه سال آینده او ،میتواند در

میدهد که در راستای طراحی کتابهای مختلف صورت

سطح جهان سروصدای زیادی به پا کند.

گرفته است .در واقع این نمایشگاه مروری بر تصویرگری

لینک گزارش:
https://www.mdr.de/kultur/ausstellungen/ger
hard-richter-albertinum-skd-dresden100.html

این هنرمند از ابتدا تاکنون دارد .براساس آنچه شبکه رادیو
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رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان

۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۰۲۱/۰۷/۰۶

نش
اتزه اهی ر د آلمان

ps://www.pinakothek.de/ttps://amh.de/fachkraefte-nur-maessig-attraktiv/



کار اجتماعی با مسلمانان

منبع :آمازون

نویسندهSimone Krüger:

مشرقزمین و اسالم هستند ،مفید خواهد بود .کتاب “ کار

سال انتشار۲۰۲۱ :

اجتماعی با مسلمانان” روایتی جذاب از برخوردهای مختلف

تعداد صفحات۲۵۲ :

فرهنگی و مذهبی در مشرقزمین است.

زبان:آلمانی
سیمون کروگر ،نویسنده و فعال حوزه اجتماعی در اثر جدید
خود “ کار اجتماعی با مسلمانان” درباره تجربیات چندین

(انعكاس این خبر به منزله تایید یا رد محتوای کتاب توسط رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در آلمان نیست).

ساله خود در زمینههای روابط بینفرهنگی و بینمذهبی در
مشرقزمین نوشته است .او در بخش اول کتاب خود ،به

ISBN-13 : 978-3347148796

لینک کتاب:

مسائل فرهنگی مردم مشرقزمین پرداخته و از برخوردهای
فرهنگی در این منطقه سخن گفته است .در بخش دوم نیز،
کروگر درباره آیین اسالمی توضیح داده است .به اعتقاد او،
این کتاب برای کسانی که عالقمند به آشنایی با فرهنگ
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https://www.amazon.de/Soziale-ArbeitMuslimen-Professionelle?interkulturellen/dp/3347148797/ref=sr_1_17
__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%B
D%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=In
terkulturelle+religion&qid=1625551296&s=b
ooks&sr=1-17

