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چکیده
به خاورمیانه » گرينوسلفی«، این باور وجود داشت که خطر »شداع«قبل از پیدایش 

گري و سرایت آن به دیگر مناطق جهان، شود؛ اما با تصاعد بحران تکفیريمحدود می
يامنطقهنیدوماروپاانه،یخاورماز پس. کندیمدیتهدزیرا نیالمللنیبتیامنمشخص شد

يگريریتکفةدیپدعیو توسيریگشکل. استمواجه شدهيگرینوسلفاست که با خطر 
واستپژوهشنیایعلمۀمسئلدر اروپا، یوسلفنيهاانیجربهییاروپاجوانانوستنیو پ
ینوسلفيهاگروهجذبییاروپاجوانانازياگستردهفیکه چگونه طسؤالنیامعبراز
»کاستلزمانوئل«یۀرنظو براساس یبررسدارد،یتیامنيامدهایپچهدهیپدنیاوشوندیم

اروپا،در»ياپروژهيسازتیهو«روندرسدیمنظربه.استشدهدادهپاسختیهوةباردر
ياهیحاشبحرانوانزواباوشودمنجرقارهنیادرمسلمانانجذبوییگراهمبهنتوانسته

ياشهیانديهاانیبندریسیدگرد. استجادکردهیا»مقاومتتیهو«هاآندرشدن،
نینوامکاناتشیدایپباکه یاتیعملیدر سازماندهرییتغآنتبعبهیسنتيگریسلف

يریتکفیاجتماعدیجديهاجنبششیدایمنجر به پشده،همراهشدن ياشبکهویارتباط
. استشدهلیاروپا تبدیتیامندیتهدنیتریاساسبهوکردهعملتیمرکزبدونشده که 

.استهشدیبررسیلیتحل-یفیتوصروشبهمقالهنیا

.مقاومتتیهو،يگرینوسلفت،یامناروپا، :يدیکلواژگان
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مقدمه
يهاسالیطیعربانهیخاورموافریقاشمالۀمنطقاقتدارگرا در يهامیرژوارسلسلهسقوط

درگرااقتداريهامیرژوجودرایزکرد؛ریغافلگراپژوهاناستیسواستمدارانیساکثرر،یاخ
بهرکننده،یغافلگۀوج.Sposito et al, 2015: 1)(بودشدهلیتبدتیواقعکیبهعربجهان
ابتدا تصور . استافتهیيتسرزینآنيامدهایپبهبلکهشودینممحدودتحوالت،نیاوقوع

ویخیتار،یفرهنگيهاشباهتيداراکهیعربيکشورهابهیدگرگوننیايامدهایپشدیم
در ن،یو بحرمنی،یبیمصر، ليکشورهاازبحرانعبوربااما. شودیممحدودهستند،یسایس

ۀمداخلبا کشور،نیادر یمحدود داخليهااعتراض. شکل گرفتيدیجددهیپدهیسور
خودۀشعب،القاعده.)12: 1393پورحسن،(شدلیتبدیالمللنیبیبحرانبهیخارجانیجنگجو

انیجنگجوکهشدلیتبدياجاذبهۀنقطبه هیکرد و سورفعالرا) رهالنصجبهه(هیسوردر
بشارحکومتتداومبا). Gerges, 2012: 23(کندیمجذبخودبهجهانسراسرازرایخارج

به عراق داعش،»هیسوروعراقیاسالمدولت«یاتیعملةحوزه،یسوردربحرانتیریمدواسد
ۀنقطبحران به کشور،دونیااز یدر بخش،»یدولت اسالم«الم و اعفهیخلیمعرفبا. افتیيتسر

محسوبانهیخاورمتحوالتدریعطفۀنقطتنهانهداعششیدایپ. دیرسیبازگشترقابلیغ
. اروپاستجملهازانهیخاورمهمجوارمناطقبهتحوالتنیايتسروآغازۀنقطبلکه شودیم

و2016و 2015يهادر سالکیو بلژسیپارحمالت چندگانه به: مانندیحوادثدادنرخ
، )یبیلمانند (ترانهیمدهمجواروافریقاشماليکشورهادریاسالمدولتدیجديهاشعبهجادیا

ینیآفرنقش،تصاعد بحراننیایاساسلیاز دالیکی. مذکور متصاعد شديگريریتکفبحران
هزار6تا5نیاند که باعالم کردهییااروپيهادولتیمنابع رسم. استییاروپايهايریتکف
زینهااز آنيتعدادیو حتاندکردهشرکتجنگجوعنوانبهو عراق هیسوردرهااز اتباع آننفر

اعالم کردند که سیانگلیتیمقامات امن2016یرابطه در اواخر ماه منیدر ا. اندشدهکشته
هاآنازیمینحداقلووستهیپهیسوروعراقدريریتکفيهاهگروبهیسیانگلتبعه800حداقل 
يگرینوسلف«نامبهيامسئلهشیدایباعث پیمذهب–یاسیسةدیپدنیا1.اندبازگشتهسیبه انگل

ق،و عراهیسورریاختحوالتباامادارددر گذشته شهیرکهيامسئله. استشده» در اروپا
شهیچون عربستان با توجه به رییکشورهاازيریتکفانیجنگجوحضور.استشدهدیبازتول

يفضادر يامنطقهگرانیبازریساباهايسعودرقابتوکشورنیادريگريریتکفداشتن 
،ینیديوندهایپوجودکهیحالدر. رسدینظر مبهیعیطبانهیقدرت در خاورمکیژئوپلتمتحول

و عراق را هیسوردریعربيرهاکشودخالت،يامنطقهيهاییجورقابتوییایجغرافویزبان

1. bbc.co.uk, 28.5.2016
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یعلميامسئلهانهیدر خاورمییاروپايکشورهاازيریتکفانیجنگجوحضورد،ینمایمیعیطب
يهاانیاروپا به جريجوانان مسلمان در کشورهاازیبخشچگونه. استپژوهشۀستیشاو 

داعشچونیستیتروريهاگروهدريریتکفانیجنگجوگریدو در کنار وستهیپيگرینوسلف
اروپا يبرایتیامنيامدهایچه پدهیپدنیا. کنندیمتیفعالهیسوروعراقدرالنصرهجبههو

پاسخمذکورسؤالبهه،یفرضنیاپردازشپرتودرشودیمتالشمقالهنیادرداشت؟خواهد 
کهاروپاومسودومنسلمسلماناننتوانستهاروپادر»ياپروژهيسازتیهو«روند. شودداده
در وجذب کند راباشندیماسیاوبو جنیعربانهیخاورم،افریقاشمال يکشورهاتباريدارا
ويظاهريهاتیبه علت جذابيگرینوسلفانیجر. استکردهجادیا»مقاومتتیهو«هاآن

راشدهراندههیبه حاشییاست جوانان مسلمان اروپاتوانستهانش،یحامیماليگذارهیسرما
و به تبع يگرینوسلفشیدایو پیسنتيگریسلفياشهیانديهاانیدر بنیسیدگرد. جذب کند

شدنياو شبکهیارتباطنیامکانات نوشیدایبا پکهیاتیعملیسازماندهدرراتییتغآن 
بدونکهشدهینوسلفيریتکفیاجتماعدیجديهاجنبششیدایپبهمنجر،استشدههمراه
انیآنجا که جراز. شوندمیلیتبداروپایتیامندیتهدنیتریاساسبهوکردهعملیخاصمرکز

نیابامقابلهرونیاازاروپاست،ویاسالميجمهورهیعلمشتركیتیامندیتهد،يریتکفیسلف
زانیکند تا از مجادیارانیايبرایفرصت مناسبتواندیمدیتهدنیايانگارهمانو انیجر
وپژوهش ،به عالوه. بکاهدگرانیديهاتیخود با استفاده از ظرفیتیامنطیمحدرداتیتهد

عللیشناسبیآسینوع،ییجوانان اروپاانیو گسترش آن در ميگرینوسلفقیشناخت عم
یفیتوصبا روش پژوهشنیکه در اشودیممحسوبزیناروپادریاسالمانقالبگسترشعدم

. ردیگیمقرار یمورد بررسیلیو تحل

ينظرچارچوب
. استلیقابل تحلمختلفيهاهینظربايریتکفيهاانیجربهییاروپامسلمانجوانانوستنیپ
. استمطرح شده»دنزیگیآنتون«توسط نخستیۀنظر. وجود داردکالنیۀنظررابطه دو نیدر ا

یتوافق و تراضدکریمتمرکز است، روشدنیجهانو تهیحول مدرنشتریکه بيدر مطالعات و
یاروپا، تعارض چندانژهیوبيامنطقهویجهانۀعرصمختلف در يهاتیهوانیحاکم است و م

يهاتیهوزیستو»تناقض«کردیروبه » کاستلزمانوئل«کهاستیحالدرنیا. شودینممشاهده
به»تیهو«ةاربدرکاستلزیۀنظرمقاله، نیادر). 41- 13: 1392،يصفو(استمعتقدکالنوخرد

چارچوب نیاکهاستنیات،یهوانتخابلیدل. استشدهانتخابينظرچارچوبعنوان
عالوهبه. دارديریتکفيهابه گروهییجوانان مسلمان اروپاوستنیپلیتحليبرایمناسبتیظرف
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يهاسالیط،يمحورتیهو). 242: 1392پاشا،خواجهییآقا(استهیپاتیهود،یجدسمیترور
مختلفسطوحگرانیبازرفتارلیتحليمبنا،يانگارسازهیۀفرانظرباتوجه به غالب شدن ریاخ
تمایز،احساسیعنی؛»هویت«. استگرفتهقراریاسیسيهاگروهوهادولتجملهازیاسیس

مکنیمیشناسایی»ما«عنوانبهعلتاینخود را به » ما«اینکهیاداشتن،شخصیاستقاللتداوم،
روانیوذهنیۀساختیک ،هویت). 93- 58: 1381فی،(هستیممتمایز»دیگران«و»هاآن«ازکه

هاي مرتبط با سنجش و سرانجام رفتار در وضعیتکردن،احساسکردن،فکرچگونگیکهاست
یستیکازفردثابتنسبتاًبرداشتوپنداشتشامل وکندیمتعیین ودهدیمرا توضیح » دیگران«
بافردیاجتماعتعامالتندیفراقیطرازکهاستگرانیدوافرادباارتباطدرخودیستیچو
ازيابرمجموعهت،یهو). 75: 1384،يآبادرکن(ردیگیمشکلیاجتماعندیفرادرگرانید

خاصکنشگرانباارتباطدرخاصيهاحوزهدراقداميهانهیگزبامرتبطحاتیترجایمنافع
گروهیابیتیهوعاملنیتریاصلتوانیمرایاسیسکنش.استکنشمولّدت،یهو. داردداللت

ازومغلوبگفتمانکشاندن. اندشدهریتحقواندگرفتهقرارياهیحاشطیشرادرکهدانستییها
يارابطهویجمعیمفهومالملل،نیبنظامدر»خود«.استشدگانحذفآوردنمتنبههیحاش

عنوانبهراشانیجمعتیهوها،رگروهیساباارتباطدرخودشانفیتعربایانسانياهگروه. است
).33: 1389بوزان،(دهندیمشکلگریدزیهرچایمذاهبها،ملتکشورها،

يماهوراتیتاثبردیتأکبار،یاخيهاسالیطشیخوآثارمجموعهدرکاستلزمانوئل
ۀجامع«مفهومدوکهدهدیمخبريدیجديبندتصورازيبشرجامعهبرنینوارتباطات

يادهیپدياشبکهجامعه،کاستلز،نظربه. دهدیملیتشکراآنۀشاکل»تیهو«و»ياشبکه
يهابحراناطالعات؛يتکنولوژندانقالبیفرآسهیخیتارتقارناثربرکهاستنواریبس

يهاجنبشییشکوفاوها؛آنتعاقبمساختاردیتجدويساالردولتويدارهیسرماياقتصاد
دامنآنبهکهییهاواکنشوندهایفرانیاانیمتعامل. استدارشدهیپد،یفرهنگیاجتماع
) یاطالعاتاقتصاد(نینواقتصادکی،)ياشبکهجامعه: (مسلطیاجتماعنینوساختارکیزدند،

اقتصاد،نیادرنهفتهمنطق. آوردوجودعرصهبهرا) یواقعمجازفرهنگ(نینوفرهنگکیو
وستهیپهمبهیجهانسرتاسردریاجتماعينهادهاوکنشيربنایزفرهنگ،نیاوجامعهنیا

).417: 1380،کاستلز(است
ممکناتصالنقاطنیا. مرکزنهاستاتصالنقاطيداراۀشبککاستلز،ۀشیاندچارچوبدر

پس. باشندمرتبطگریکدیباشبکهدرنامتقارنبطرواقیطرازوداشتهیمختلفيهااندازهاست
). 411: 1380کاستلز،(سازدینمیمنتفراخودياعضانیبينابرابروجوداحتمالياشبکهدولت

شماریبانیمدرياگرهچونافرادیتماموندارندییجایملّيمرزهاوخطشبکه،طیمحدر
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گسترشودهندیملیتشکراجوامعدیجدیاجتماعختیرها،شبکه. ندیآیمشماربهشبکهگره
فرهنگوقدرتتجربه،د،یتوليهاندیفراجینتاواتیعملدريریگچشمراتییتغياشبکهمنطق

وجودزینهامکانوهازمانگریددریاجتماعسازمانياشبکهشکلکهیحالدر. کندیمجادیا
سرتاسردرراآنریفراگگسترشيمادانیبنعاتاطاليتکنولوژنینومیپارادااست،داشته

ازآنۀمرتبکهکندیمجادیایاجتماعیعزم،ياشبکهمنطقنیا. کندیمجادیایاجتماعساختار
ازهاانیجرقدرت. استفراتراندشدهانیبهاشبکهقیطرازکهیخصوصبهیاجتماعمنافعسطح

گریدبرابردرشبکههرییایپووشبکهدرحضورایبتیغ. ردیگیمیشیپقدرتيهاانیجر
بهراآنتوانیمبیترتنیابهکهياجامعه. هستندماجامعهدررییتغوسلطهیاتیحمنابعها،شبکه
استیاجتماعکنشبریاجتماعختیريبرترآنیژگیوکهدینامياشبکهجامعهیدرست

ایجذبويسازمحرومایحذف،ییدودونطقماساسبرهاشبکه). 544: 1380کاستلز،(
).76: 1393کاستلز(کنندیمعمليبرخوردارساز

شکلياشبکهۀجامعچارچوبدرکهاست»تیهو«کاستلزنظرموردمفهومنیدوم
میانفاصلهافزایششاهدمعاصر،جهانسراسردرکهکندمیاستداللاینگونهکاستلز. ردیگیم

توسطبه(شدنجهانیمیانِمتضاديجریانِواقع،در. هستیم) هویت(فردو) دنشجهانی(شبکه
نظربه. استبرقراردیگرسويازهویتازناشیهايکنشوسو،یکاز) اطالعاتتکنولوژي

کیبلکه،یذاتامرکینهو) Castells, 2010: 6(استتجربهومعناخلقمنبعت،یهوکاستلز،
کنشگرانازسخنکهیصورتدرت،یهواصطالحازمنبرداشت«: استیاجتماعۀبرساخت
همبهمجموعهاییفرهنگیژگیوکیاساسبريمعناسازندیفراازاستعبارتباشد،یاجتماع

،1380کاستلز،(» شودیمدادهتیاولوگریدییمعنامنابعبرکهیفرهنگيهایژگیوازياوستهیپ
چگونه،هاتیهونیانکهیاترمهمواست» هاتیهوشدنبرساخته«دريرمحوۀنکتاما).  22: 2ج
بهویکسچهنکهیایکلطوربه. شوندیمساختهبريمنظورچهبهویکسچهتوسط،يزیچچهاز

موردتیهونینماديمحتواةکنندنییتعيادیزحدودتابرسازد،رایجمعتیهويمنظورچه
تصورآنرونیبراخودایدانندیمیکیآنباراخودکهاستیانکسيبراآنيمعناونظر

سهنیباورد،یپذیمصورتقدرتروابطبستردرتیهویاجتماعبرساختنکهآنجااز. کنندیم
:شودیمقائلزیتماتیهوبرساختنمنشأوصورت

ترشگسهدفباغالبیاجتماعينهادهاتوسطتیهونوعنیا: بخشتیمشروعتیهو- 1
.شودیمجادیاجامعهیاجتماعيهاگروهریسابرخودۀسلطيسازیعقالنو

درکهشودیمجادیاشدهراندههیحاشبهکنشگرانتوسطتیهونیا: مقاومتتیهو- 2
ایوشودیمدانستهارزشیبسلطه،منطقطرفازکهرندیگیمقراریطیشراایاحوالواوضاع
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.شودیمزدهآنبرننگداغ
وموادگونههرازاستفادهبایاجتماعگرانکنشکهیوقت: برساختهایياپروژهتیهو- 3

نوازجامعهدرراآنانتیموقعکهسازندیبرميدیجدتیهویدسترسقابلیفرهنگمصالح
نوعنیاند،یآیبرمیاجتماعساختتمامشکلرییتغیپدرصورتنیابهوکردهفیتعر
.)Castells, 2010: 8(دشویمجادیاتیهو

درمثالً. انجامدمیجامعهایجاددرمتفاوتیۀنتیجبهسازي،هویتفرایندهايازیکهر
بهمنجرمقاومت،هویتشود،یممنجرمدنیۀجامعجادیابهبخش،مشروعیتهویتکهیحال

دینیدگراییبنیاسازي،هویتنوعنیاشکلترینمهموشودمیاجتماعاتیاهاجماعتایجاد
برابردررومندینمقاومتيهاتیهوانیمنادد،یجدیاجتماعيهاجنبش،کاستلزنظراز. است
ینیدیمبانبريابتناباوندیجواصالتکههستندکالیرادییفردگراوشدنیجهانتوامانامواج
خاصیفرهنگيهاتیهو. دارندیدفاعواکنشوابندییمسامانهاارزشازینیمعمجموعهحول

درخودکشاندنیفراموشبهکهییهاگروهوافراديبرااوقاتیگاهوخودمختاريهااجتماعبه
کاستلز(شوندیملیتبد1مقاومتيسنگرهابهکنند،یمامتناعمسلطوحاکميهاشبکهمنطق
دایپبروزتیهودوبارهفیتعرمجددوجوداظهارشکلبهها،شبکهنیابهواکنش). 106: 1393

ندارند،یآمادگنینويندهایفراودركفهميبراشدیمتصورکهییهاگروهنیهم. کندیم
مثلتوانینم. رندیگیمکاربهرایاطالعاتيفناوروکنندیمیسازماندهشبکهيروراخود
ملعیجهانودیکنفکریمحلگفتدیبابلکهدیکنعملیمحلودیکنفکریجهانگفتسابق

چیهدیتوانینمکنند،یمعملیجهانوهستندیجهانآنيهاقدرتکهینظامدراگررایزدیکن
آنياجزاریسابرشبکهيارهایمعواقعدرشبکه،قدرت. دیآوروجودبهنظامنیادريرییتغ

لیتحميمجراازبلکهها،شبکهاز) يسازمحرومای(حذفقیطرازنهقدرتموردنیادر. است
نییتعنیقواننیاکهیزمان. شودیمگرفتهکاربههاشبکهدر) يبرخوردارسازای(جذبنیقوان

وابستهآنبهشبکهتیموجودرایزشوداجرادیبادرشبکهموجوديهاگرههمهيبراگریدشدند،
جادیاگونهنیامقاومتتیهوشده،ياشبکهجهانبهواکنشدر). 119: 1393کاستلز(است

ازایيثروتمندیلیختواگر. کنمیمحذفتوراهممن،یکنحذفمراتواگرخوب: شودیم
بهمراای. داردمنتیقومدرشهیرمنتیهو... دارمجرأتهممن،ياشرفتهیپيفناورنظر

یمعنمیزندگبهب،یترتنیبدومردخواهمامیقوميهاارزشازدفاعدرمن،یشناسیمتیرسم
شدهحذفتوسطکنندهحذفراموضوعنیاکاستلز).120: 1393کاستلز(دیبخشمخواه

و عدم یقدرتیاز بیفوق ناشروندهايبه هاتیرا از طرف اقلیواکنشنیکاستلز چن.نامدیم

1.Trenches of Resistance
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که بتوان شودیجهان بزرگتر از آن میوقترایزداندیاز سوي مردم میجهانطیامکان کنترل شرا
تا دوباره جهان را به حد و اندازه قابل ندیآیبرمدرصدد یکرد، کنشگران اجتماعآن را کنترل 

ییمردم خود را به جاهاکنند،یو مکان را محو مزمانها، شبکهیوقت. تکه کننددسترس خود تکه
نیترمهمراتینوع هونیکاستلز ا. خوانندیماريیبهخود را یخیتارۀو حافظکنندیمتصل م

تیهويهاگونهازکاستلزيبنددستهولیتحلن،یبنابرا. داندیمعاصر مۀجامعسازيتیشکل هو
جوانانجذبیکننده چگونگنییتبتواندیمشده،ياشبکهجهاندرهاآنيریگشکلنحوهو

.باشديریتکفینوسلفانیمسلمان در جر

اروپادرمسلمانانشدنياهیحاشو ییزداتیروند هو
راندن آنان در متن هیو به حاشانزوااحساسازپساروپا،مسلمانانانیمدرقاومتمگفتمان

دوريهاگذشتهبهآنان،رانده شدن هیبه حاششهیاگرچه ر. شکل گرفته استییجوامع اروپا
يروند تصاعداروپا،درمسلمانانیگربودگیدایتیریغر،یاخيهادههیطاماگرددیمباز

لیتحل. استکردهفراهمییگرایبه افراطییاز جوانان اروپاياریبسوستنیپيبرانهیداشته و زم
.اروپاستةقارآنان در یمسلمانان و پراکندگحضورةنحویشدن، مستلزم بررسياهیروند حاش

اروپادرمسلمانانیپراکندگ
ازپس. گرددیبازمسالماظهورازپسةدوربهاروپاةقاربهمسلمانانورودآغاز،یخیتارنظراز

ازیمختلفينبردهاودادندگسترشاروپاةقاردررااسالممسلمانان،يخلفا،)ص(امبریپرحلت
Sofos and(کردندتصرفاروپاازرایمختلفمناطقمسلمانانودادندانجامرارموكینبردجمله

Tsagarousianou, 2013: يامپراتورژهیوبهویاسالمدنتمبايهمجواربعد،قروندر).28-57
یپس از فروپاش. ردیدر کنترل مسلمانان قرار گاروپاةقاراز يادیباعث شد بخش ز،یعثمانقدرتمند
ةحوزدر ریچشمگشرفتیپعلتبهیولشدلیتبدیاسالمریغيااروپا به قاره،یعثمانيامپراتور

البته. استکردهجادیامسلمانانیبرخجرتمهايبرايادیزاریبسۀجاذبشه،یانديآزادويماد
آنچه . اندکردهستیزیراسالمیغۀجامعبلکه در یخالفت اسالملینه ذگریمقطع، دنیدر اهاآن

ازکه هستندیافراد و مسلماناننیهماست،تیاهمحائزاروپادريریتکفینوسلفانیجردر رابطه با 
یسکناروپاةقاردر یاسالميکشورهاگریدوییاروپاياز مستعمرات کشورهاستمیبقرناواسط

ازپساولموج: استشدهانجاممرحلهسهدراروپابهمسلمانانمهاجرت،یطورکلبه. انددهیگز
لیدلبهیغربياروپايکشورها. ردیگیمبردررا1970ۀدهلیاواتاوآغازدومیجهانجنگانیپا
ازکاريروینةگستردمهاجرتبهدومیجهانجنگازیناشيهایرانیويبازسازبهمبرمازین
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نهمرحله،نیادر. دندیورزیممبادرتاسیاجنوبوافریقاشمالازژهیوبهخودةمستعمريکشورها
. داشتندراهاآنبهتیتابعياعطاقصدییاروپايکشورهانهویدائماقامتقصدمهاجراناکثر

دادهمهاجرتییاروپايکشورهابهزینراخوديهاخانوادهه،یاولاستقرارازپسمسلمان،مهاجران
هزارانساختبا1970ۀدهاز. گرفتشکلدومموجودادندیمیزندگلیتشکآنجادرایو

ويسوگوارقرآن،قرائتآموزشمانندخودخاصيهانیآئومراسمتوانستندمسلمانانمسجد،
قدرتمندانهیاجتماعحضوروشدندلیتبدشهروندوسکنهبهمهاجررانکارگاز،یمذهبيهاجشن

ومهاجرتدیشديهاتیمحدوداعمالشد،انجام1980ۀدهدرمهاجرتموجنیسوم. افتندی
محلبهآلمانمرحله،نیادر. بودمهاجرتسومموججادیادرمهمعاملدويشورویفروپاش
ةگسترديهاخشونتتوانیمقتیحقدر). 22- 20: 1392،ینایک(شدلیتبددیجدمهاجرانورود
.دانستاروپابهمسلمانانمهاجرتچهارمموجآغازگررایبیلوهیسوردريریتکفيهاگروه

موجسهیطستمیبقرندومۀمیندر،یقبلساکنانمعدودبرعالوهاروپامسلمانانن،یبنابرا
. اندشدهساکناروپاةقاربهریاخيهاسالیطژهیبونآنایجیتدريهامهاجرتومهاجرتعمده
ودومنسلآنانةعمدبخشاماهستندافریقاواسیامتولدانومهاجران،یکنونمسلمانانازیبخش
مسلماناندرصد50مثاليبراکهياگونهبهاندشدهمتولداروپادرکههستندیمهاجرانسوم

: 1392،یانیک(دارندسال15ریزمسلمانانازدرصد34حدودوشدهمتولدایتانیبردرییایتانیبر
ایمذهبکیافرادتعدادیوقت. داردوجودیقیوثۀرابطت،یو هوتیتعداد جمعانیم). 251- 250
دارند،توقعوشوندیمازاتیامتوحقوقازيامجموعهخواهانآنانباشد،توجهقابلت،یقوم

شیافزااروپا،درمسلمانانیابیتیهولیاز دالیکی. دهندانجامدانهآزاراخودرسومومناسک
يکشورهاشتریبدريسرشمارچون. استهیاتحادعضويکشورهاژهیوبهقارهنیادرآنانتعداد
راقارهنیامسلمانانتعدادتوانینمقاًیدقنرویاازست،ینیقانون،یمذهبیوابستگبراساسییاروپا

2.استشدهبرآوردهنفرونیلیم56تا1ونیلیم45حدودنیبییاروپامسلمانانآمار. کردمشخص

نفرونیلیم23تا11نیبرااروپاهیاتحادعضويکشورهادرمسلمانانتیجمعییاروپاسندگانینو
يکشورهادرمسلمانونیلیم13تا11نیبمعتقدندسندگانینواکثروصف،نیابا. اندزدهنیتخم

.کنندیمیزندگهیاتحادعضو
مسلمانان یابیتیهوبرهممسئلهنیانرخ رشد آن است و ت،یمهم جمعيهامؤلفهازیکی

باتوجه به . استمؤثرمسلمانانهیعلمذکوريهادولتیانقباضيهااستیبرسهمقاره و نیا
نرویدارد، از اوجود یمیمستقۀرابطزیبودن آن نجوانو تینرخ رشد جمعشیافزانیبنکهیا
.استتوجهقابلزینيریتکفيهاانیجربهآنانوستنیپلیتحلدرمسئلهنیا

1. Pewforum.org/27/1/2011
2. Muslim Population.com
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شدنياهیحاشندیو فرآاروپادرمسلمانانیاسیس-یاجتماعتیموقع
لیتبدشهروندان جوامع متبوع خود ازمهمیمهاجرت به بخشيبا گسترش فضامسلمانان

ریبرابر با سایاسیس- یاجتماعازاتیخواهان امتت،یو با توجه به نرخ رشد جمعاندشده
زیآمضیتبعویانقباضاستیسکهدهدیمنشانهاآنتیوضعیاما بررس. شهروندان هستند

مقاومتتیهووشدههاآنشدنراندههیحاشبهموجباروپایۀاتحادزیو نییاروپايهادولت
در قبال شهروندان یمختلفيکردهایروییاروپايکشورهااگرچه. شودیمجادیاهاآندر

که ياگونهبهاست؛ آنانةدرباریمنفتیذهنها،آنانیممشتركۀنکتمسلمان خود دارند اما 
تیذهننیاازیبخش. شوندیمیمعرف»پنجمستون«و»داخلدردشمنان«ۀمثاببه مسلمانان

رسوبات. داردیبیصليهاجنگةدوردرشهیروگرددیمبازیخیتاريهاانگارهبه،یمنف
گفتمانپرتودرنیمستشرقوشدلیتکممدرنغرب»دگر«و»خود«بایبیصليهاجنگ

یغربوییاروپاانسانوجامعهتفوقيبرترشوند،نشیگزشرقییبازنمابادندیکوشياستعمار
مسلمانان يدگرساز.شدبنا»هاآن«و»ما«نیبزیتمااساسبريدیسفواهیسنگرشوکننداثبات

ۀوجر،یاخيهادههیطوشددیبازتولوودیهالتوسطک،یکالسنیمستشرقازپسدر اروپا، 
یدشمنبایذهننظرازغربکهسمیکمونیفروپاشازپس. استگرفتهخودبهزینکیاستراتژ
ازهراسن،یشیپیالمللنیبنظمختنیرهمبهبابود،کردهعادتسمیکمونيساختارومنسجم

- یشناختتحولینوعسردجنگازپسةدوردر. کردسمیهراس از کموننیگزیرا جااسالم
تیتحول، محور دادن به هونیاۀهستدر . در غرب به وجود آمدیتیامنيهاپژوهشدریتیهو

غربيبراچارچوب،نیادرواستیتیهويهاپردازشیۀزاواز یتیامنيدهایو شناخت تهد
قلمداد زیآمدیتهدذاتاًیتیهومسلمانان،تیهوآنمقابلدرکهشدهفیتعرخاصیتیهو

دادهمیتعممسلمانانتیهوبهشودیمبردهنامکردنیتیامنعنوانباآنازکهروندنیا. دیگرد
غرب رینفس مسلمان بودن و غنیبنابرا). 27: 1389سجادپور،(شدیتیامنمسلمانانتیهووشد
اقداماتمسلمانان،وسمیتروریهماننیاوسپتامبر11ۀحادثازوقوعپس. دیگردزادین تهدبود

ورندیگقرارمضاعفضیتبعموردمسلمانانشدموجبییاروپايهادولتتوسطياگسترده
بابازهمتنفرنیااروپا،دریستیتروراقداماتدیجدموجويریتکفيهاانیجرگسترشازپس

يسازياهیحاشتینهادرويسازدگريهاوهیشنیترمهمازیکی. شددیبازتوليترشیبشدت
یغربيهارسانهدر.شودیانجام م»ییبازنما«قیاز طروهارسانهتوسطمسلمانان در اروپا، 

با کینزدوندیو خصومت ضداسالم در پیدشمن.شودیمارائهمسلمانانازیخشناریبسریتصو
اشاره دارد کاستلزآنچنان که . آیددرمیشیها به نمارسانهنیمسلمانان است که در اازيریتصاو

نوعنیاشکلترینمهموشودمیاجتماعاتیاهاجماعتایجادبهمنجرمقاومت،هویت
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شکل،نیاگسترشدرمهمعواملازیکیرونیااز. استدینیبنیادگراییسازي،هویت
قالبدرراخودگرچهکهاستمقاومتتیهوازنوعنیايریگلشکازیناشییادگرایبن

.استاشارهموردیخیتاريهاشهیريداراکنیلدادهنشانحاضردوراندريگرینوسلف
یبرخبامسلمانانمانندزینانیحیمسیحتوانیهودیکهشودمطرحشبههنیااستممکن

يهانشانهازندارندحقهاآنمثالً. شوندیممواجهییاروپايهادولتتوسطهاتیمحدود
یحالدر. استافتهیسازمانمسلمانان،هیعلضیتبعکهاستنیاتیواقع. کننداستفادهسازتیمحدو

نهادوسازمانهزاراناندك،تیجمعباوجودهاآن. برخوردارندازاتیامتنیشتریبازانیهودیکه
انکاربامقابلهنیقوانعنوانلیذ. اندکردهجادیااروپاپارلماندريقدرتمندیالبیحتودارند

مواجهتیمحدودبالیاسرائیحتوانیهودیازيجدانتقادنوعهرسمیتیسمیآنتزینوهولوکاست
يهاتیاقلگریدباراآنهاتوانیماروپامسلمانانیاسیس- یاجتماعتیوضعیبررسيبرا.شودیم
هیاتحادعضوکشور28درساکنانیهودیتعداد2013سالدر.کردسهیامقانیهودیجملهازینید

انیهودی). Dashefsky and Sheskin, 2015: 351(بودشدهبرآوردنفرهزار103وونیلیمکیاروپا
ازبلکهياقتصادنظرازتنهانهامااستکمتراریبسمسلمانانبهنسبتتعدادشانآنکهباوجوداروپادر

ۀمجموعبیتصو. دارندقرارانیاروپائخودازبرتریحتیتیموقعدرزینیاجتماعویاسیسنظر
نابرابرتیموقعدرمهماریبسيهاشاخصازیکیان،یهودیازانتیصدرياهیاتحادویملنیقوان

. برخوردارندیخاصتیمصونازيارسانهةحوزدرانیهودی. شودیممحسوبمسلمانانباانیهودی
یالبیحتوتشکلها،سازمانتعدادان،یهودیتیموقعیابیارزمهميهاشاخصازگریدیکی

وییاروپايکشورهايسوازشدهاعمالخاصيهاتیمحدودبدونییاروپاانیهودی. هاست
.دارندنهادوسازمانصدها،ياهیاتحادتایمحلسطوحازاروپاهیاتحاد

و یاجتماعيهااستیحاصل عملکرد و سزیشدن نياهیحاشندیاز فرآيگریدبخش
يهاتیمحدودسم،یسکوالراصولعنوان لیذهادولتنیا. استییاروپايهادولتیفرهنگ

مسلمان در اروپاست، تیجمعنیشتریبيفرانسه که دارا. کنندیماعمالمسلمانانهیعليدیشد
به يسازهمسان؛ها بوده استلمانمسيسازبه دنبال جذب و همسانتسهیالئاستیبراساس س

از توانیمنیهمچن. دنذوب و حل شوتیدر اکثردیباتیآن است که اقليمعنا
و کردنیقربانمسلمان،زنانپوششةدربارییاروپايکشورهاکهکرداشارهییهاتیمحدود
ییو تواناتیابلقیبه معنکه»یفرهنگتیامن«مسلمانان اروپا از . کنندیماعمال مساجد،ساخت

پناه و زدانی(ستندینبرخوردارست،هاتیها و هودهیا،هاها در حفظ و دفاع از ارزشحکومت
مقاومت در مسلمانان و به تیهوجادیدر ادکنندهیموارد عوامل تشدنیا). 134: 1391گران،ید

.مقاومت هستنديسنگرهاتیو تقوجادیکاستلز در اریتعب
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شده دیتشدمسلمانانهیعلتیمحدودسمیتروربامبارزهۀبهانبه زیتامبر نسپ11ۀحادثاز پس
ضیتبعموردبشدتزینیاجتماعةحوزبلکه در یاسیاروپا در نه تنها در حوزه سمسلمانان.است

شدنزهیکالیمقابله با راديبرایمختلفيهاياستراتژ2000ۀاز اواسط دههاییاروپا.اندواقع شده
از ،ییگراافراطدیبا نظام عقاقیشدن، روند تطبکالیرادازمنظور. اندخود اتخاذ کردهدر جوامع
استیاجتماعرییتغيبرایروشۀبه مثابنتخشولیتسهایو تیبه استفاده، حمااقیجمله اشت

)Vidino and Brando, 2008: 7 .(ریاند و تدابها  بودهکالیمصداق، رادنیترجوانان مسلمان مهم
. استها اعمال شدهآنهیعلدیشد

مقاومتتیهوجادیاويگرینوسلف
وییاروپاجوامعدرشدنحلدنبالبهياعده،شدهراندههیحاشبهییاروپامسلمانانانیمدر
اما علل کنند،یمبسندهيفردینیدمناسکيبرگزارحداکثرایوخودنیدازبرداشتندست

از. شوندییادگرایبنازیخاصنوعجذبیتیهونانینشهیحاشاز یختا برشدهباعث يگرید
و تبارییافریقاتبار، جوانان تركانیدر مییادگرایاز بنيدی، شکل جد1980ۀاواخر ده

در مقابله يسدجادیايبرایکه تالشافتیکه عمدتاً در اروپا متولد شده بودند رشد تباریپاکستان
لندن يسپتامبر و انفجارهاازدهمیاز پسروندنیا. مسلمان در اروپا بودرانهیحاشيهااستیبا س

باز 2011از سال انهیخاورمنینويهازشیاما اوج آن به دوران پس از خدیگرددیتشددیو مادر
بهيگریسلفاز(ییادگرایبننیادرگذار ینوعشاهدیمقطع زماننیادرما. گرددیم

خاصيالگوهاوهاشیگراها،چارچوبيداراکهمیهستییاروپاوامعجانیمدر) يگرینوسلف
درمسلمانانیرانهیحاشبهبرابردریمقاومتسنگرینوعجادیايبرایتالشواستیعملويفکر

.استاروپا

هایژگیوویشناسانیجر: در اروپايگرینوسلف
در چارچوب ییهازشیخ، 1990ۀدهيدادهایتحوالت پس از جنگ سرد و رویدر پ

.بوده استیاصلانیسه جريزمان به بعد دارانیدر اروپا از ايگریسلف. شدجادیايگریسلف
مسلمانان يهاتودهيعنوان ابزار متقاعدسازبهیاسیستیبر فعالدیبر تاکشیگراشتریاول، بانیجر
مخالف ،گروهنیا. اندشدهمشهور یغیتبليهایدارد که به نوسلفیحکومت اسالملیتشکيبرا

دیدر غرب بايو آزادیدموکراستیاز ظرفدیاز خشونت بوده و معتقد است باحیناصحاستفاده
يگریسلفیو مبانهاشهیاندغیمحور خود را در تبلان،یجرنیا. کردگسترش اسالم استفاده يبرا

نگفتما،یارتباطشرفتهیپيهايراز فناويریگتا با استفاده از بهرهکوشدیو ماستقرار داده 
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يبرايجهاديهایبه شدت توسط نوسلفهایدسته از سلفنیهرچند ا. دینمایرا جهانيگریسلف
ندینمایميبندمیتقسیسنتيهایتحت فشار هستند و آن را در قالب سلفیورود به فاز عمل

)Amghar, 2006: 45.(
گروه نیا. اندنام نهاده»1یاطیاحتيگریسلف«به آن یهستند که برخیدوم گروهانیجر

مهم در اسالم است اما در همه جا  باعث اصالح و یباورند که گرچه جهاد موضوعنیبرا
در یمذهببا مراکز یکیارتباط نزدانیجرنیافراد برجسته ا. شودینمیامارت اسالملیتشک

مخالف انیجرنیا. هستندیبانآلباز و ابنيسابق سعودیافکار مفتریثأعربستان دارند و تحت ت
ها نوع مشارکتنیباورند انیبرامسلمانان در اروپاست و اصوالًیاسیتمام اشکال مشارکت س

زیان نیجرنیایصورت کلبه. شرك استینوعیبوده و دموکراسیاسالميهامخالف آموزه
انیخود را از مياعضاعمدتاً،گروهنیا. کنندیرا رد مانییبا اروپاییگراتمام اشکال هم

. کنندیمدایپییبزرگ اروپايجوانان مسلمان در اطراف شهرها
و خواهان کنندیرا رد مییبا جوامع اروپاییهرچند تمام اشکال همگراهایدسته از سلفنیا

مخالف حرکات کنیحذف همه نوع رابطه مسلمانان با ساختار قدرت در اروپا هستند ل
. هستنديجهاديهایسلفبار خشونت
تنها ان،یجرنیا. است»يجهاد«يگریسلفیبرخریبه تعبای»یانقالب«يگریسلف،سومانیجر

از ياریو بسسازدیو آن هم قرائت خود از جهاد را برجسته میاسالميدئولوژیعنصر مهم اکی
نمسلماکیفهیوظنیرتسامان دادند و آن را مهم» قتال«خود را در قالب ینظاميهاتیفعال

از مسلمانان است ياریبسیو حتیجوامع غربریبا سايهمکارةدیگفتمان، مخالف انیا. دانندیم
راستا، نیدر ا. دانندیاسالم خارج مرهیاز دایطورکلو بهاندها را رد کردهاز آنياریبسیو حت

از اهداف مقابله یکیکهيطوربهند،ریگیقرار مریمورد تکفانیعیاز مسلمانان ازجمله شياریبس
.اندقرار دادهانیعیخود در اروپا را ش

يدر کشورهااتیاست و از مخالفت و انجام عملعیوساریبسیخشونت اعمالاشکال
انجام جهاد . شودیرا شامل میاسالميهنجارهاتیعلت عدم رعاافراد بههیگرفته تا علییاروپا

؛ییاروپايهادر مقابله دولت2ياول جهاد عمود: شودیمانجامشکل به دو هایسلفنیتوسط ا
. کنندینمتیرا رعایاسالميکه هنجارهاییهاکه در مقابله با افراد و گروه3یو دوم، جهاد افق

و ردیگیصورت ميدر قالب نوع جهاد عموديجهاديهاینوع جهاد سلفةعمد،در اروپا
دهدیرخ میعربيهامیرژیاز برخییاروپايکشورهاتیت حماعلاقدامات بهنیاز اياریبس

1. Predicative Salafism
2. Vertical Jihad
3. Horizontal Jihad



175هاي هویتی و پیامدهاي امنیتیزمینهگري در اروپا؛گسترش نوسلفی

)Amghar, 2006: 45(.نموده دیبازتولییگرایرا در قالب نوسلفخود، 2011از سال پسنیا
.است

انیبه جر،يگریخود در قالب نوسلففیبا بازتعرریاخۀدهدر يجهادیسلفایاول انیجر
حفظ باانیجرنیا. شده استلیتبدریاخۀدهشاره شده در ايهاگروهيهاگونهنیدر بیاصل

یاسیعمل سثیاصول دارد که از حنیاز اياتازهریتعبم،یقديگریسلفیو عملياصول نظر
استرخ داده يگریسلفدر نیادیبنیتحولک،یتئورنظر از. منجر شده استیمتفاوتجیبه نتا

.کرديبنددستهریدر موارد زتوانیاساس منیرا براانیجرنیایاصليهایژگیوکه
از اصل يرویو پییدگرایتقلینفها،ینوسلفياشهیاندیاز مبانیکی:يانگارمرجعخود

زیکردن هر چو اضافهکردنتیتبعدیمعتقدند که از نص باهاینوسلف. است» اتباع در مقابل ابداع«
نیبنابرا. نداردحیو توضریبه تفساجینص وجود دارد و احترایبدعت است زینوعدیجد
و اجازه دیبه تقلازینیاسیدر ساحت عمل سجهیدر نت. استهاینوسلفمتیعزۀنقطییگرانص

معنا که از نیبددارد،یمهمیاسیسيامدهایمولفه پنیا. کنندیعمل مماًیو خود مستقستیجهاد ن
وسنتاهلیسنتتفکرمقابلدرقاًیدقنیاوبودمیخواهیسلفيهاانیجرظهورشاهدبعد، نیا

اجازهنیاوداشتیسنعالماناجازهبهازینیعملهریسنتتفکردر. استگذشتهيهایسلف
منظرازیکنونطیشرادرکهیدرحال. کنديریجلوگیمعمولافرادشدنکالیرادازتوانستیم

ظاهرهمانبهوکردهمراجعهنصبهماًیتقمسخودونداردمعنااذندیجدیسلفيهاانیجریبرخ
که يگرینوسلفیژگیونیا). 329: 1393،یخراسان(کنندیمعملآن،ازفهمشانونص

و گسترش آن در يگریشدن جنبش نوسلفرمتمرکزیبه غد،ینام»یخودمرجع«آن را توانیم
مقابله با ،یجبهه گسترده جهاننیخواهد شد و نبرد در ازینکایاروپا و آمرژهیسراسر جهان بو

بیتصوهیبر نظرهیبا تکیسنتيگریدر سلفکهیدر حال. دشوار خواهد کرداریرا بسيگرینوسلف
کمتر به زیدر عمل نریو ناگزشدیرا موجب میو عملیتساهل و تسامح شناختینوعن،یمجتهد

. متفاوت استهاینوسلفانیدر متیوضعنیاما اشدیمنجر مگرانیدریتکف
خود در اروپا روانیدر اروپا، بارها از پینوسلفيهارهبران شبکهچارچوب،نیادر

دست به اقدامات بر ضد يبه شکل انفرادیاسالميهااند براساس نگاه خود به آموزهخواسته
از یامیبا انتشار پ2014در اواخر سال يابوبکر البغداد. بزنندیشماليکایمراکفار در اروپا و 

يهاموسوم به داعش در اروپا خواسته است تا به منافع دولت،عراق وشامیدولت اسالمانیحام
ای»عربستانرهیالقاعده در شبه جز«ۀشاخنیهمچن. برسانندبیعضو ائتالف ضدداعش آس

زاییدئیوپیکلکیانتشاربامعروف است، »عهیانصار الشر«که به »العربرةیالقاعده در جز«
هاآندستوربزنند که بدون یدست به حمالتيطور انفرادبه «کهخواهدیمخودطرفداران
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یدشوار است و مقابله با کفر را جهانیتیامنيروهایاقدامات توسط ننیايریگیپرایقابل اجرا ز
.»کندیم

گریدازیکی.داردیتوجهقابلتیاهمکاستلزشهیانددرياشبکهرفتار:ياشبکهرفتار
ینوسلفيهاجنبشگرچه. هاستآنياشبکهعملکرد،ینوسلفيهاگروهيهایژگیونیترمهم

موفق یدر عمل سازمانهاانیجرنیاز آنکه اشیفعال هستند اما بایدننقاطیاقصدرامروزه
. اندنداشتهیقیتوفیجابیايسازدولتوينهادسازۀمرحلاند و در داشتهياباشند شکل شبکه

یژگیبا ووندیو در پهاانیجرنیايزیدگریمنبعث تقليادیتا حد ز،ياعمل شبکهنیا
هاانیجرنیدر ایحرکت سازمانفینگاه خودمرجعانه باعث تضعنیا. هاستآنیخودمرجع

یجهانعیکه به شکل گسترده و در سطح وسییهاعنوان شبکهبههاآنتااستبهتروشودیم
ياشبکه. منسجمیاسیستیمدرن و با فعالیاسیسيهاتا سازمانمیریدر نظر بگکنندیعمل م

ازاستفادهباینوسلفيهاگروه. استیارتباطویسازمانجملهازیمختلفعواملازیناشبودن
عملرمتمرکزیغخود،اهدافيریگیپيبرا،یاجتماعيهاشبکهویارتباطنینويهارسانه

کهمعنانیبداستبودهیملسطحدرکیکالسيهایسلفیاسیسعملوتحرك. کنندیم
ازکردندیمکوششوکردهعملکشورهمانيمرزهادروندرعمدتاًکشورهريهایسلف
ومبارزهسبکامروزهامابرسند،اهدافشانبهیستیتروراعمالایویملرهبراندیتهدقیطر

نیا. کنندیمعملیملسطحازفراتروياشبکهرتصوبهویالمللنیبینوعبهومتفاوت
يداشته و در تمام کشورهایالمللنیبیخصلتيگریاست تا نوسلفشدهباعثياشبکهخصلت

آمدهحساببهیمخفگاهویردولتیغییهاانیجرعالوهبه. کنندعمل یراسالمیو غیاسالم
نیبازهاآنکهکردتصوردینباهرگزانشانفرماندهوهاگاهیپاان،یجرکیشدنیمتالشباکه

).335: 1393،یخراسان(شوندیمظاهرگریداشکالبهوگریدنشانونامبابلکهاندرفته
موردیانیشاشکلبهییاروپاینوسلفيهاانیجریبررسدردیباینوسلفياشبکهعملنیا

خاصیسازمانیمراتبسلسلهستمیسدفاقاروپادرینوسلفيهاانیجرعمده. ردیگقرارتوجه
یحتوهستندرمتمرکزیبه شکل غعمدتاًهاشبکهنیا. کنندیمعملياشبکهشکلبهوهستند

یمبتنروابط«شده،انجامقیتحقکیبراساس. داردوجودهاگروهنیانیبرقابتعناصریبرخ
نیابراساس. استداشتهاروپادريگرینوسلفگفتمانگسترشدریمهمنقش»یدوستبر

صورت هایکه توسط نوسلفياتوسط مباحثات روزانهعمدتاًروینجذبندیفرآق،یتحق
در مساجد و ژهیوتعامالت روزانه خود و بقیاز طرهاینوسلف. ونددیپیبه وقوع مرد،یگیم

از ياریبسدر. ندینمایخود را مطرح ميهادگاهینموده و دغیاصول خود را تبلیمجامع مذهب
. ابدییمورد نظر انتقال ميهادوستانه است که آموزهيبرخوردهانیموارد در هم
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شودیمباعثکهاروپاستدرینوسلفيهاگروهيهایژگیونیترمهمياشبکهرفتارنیا
نیادر. دهندادامهخودتیفعالبهاروپادریاطالعاتيهاسیسروقیدقنظارترغمیعل

وجودعلتبههاینوسلفباییاروپايکشورهایتیامنيروهایننیسنگبرخوردرغمبهچارچوب،
گروه، به کیشدن یوجود ندارد و با متالشهاآنیکلزدودنامکانگسترده،ياشبکهنظام

در ینوسلفيهاعمل نمودن گروهياشبکهیژگیونیا. شوندیمنیجانشگریديهاسرعت گروه
گروهایفردهرراستا،نیادر. داردکینزدارتباطینوسلفۀشیانددر یرجعاروپا به عنصر خودم

داشتاشارهدیباکههرچند. شودیماجرافازواردسرعتبهنص،ومتنبهنگاهبراساسینوسلف
آزاديفضاازيریگبهرهویاجتماعيهاشبکهازاستفادهيریفراگژهیوبهارتباطاتگسترشکه

. استداشتهياشبکهعملییپابرجاوتیموفقدریانیشانقشزیناروپادريجازمويارسانه
نیاکهدهدیمنشانياماهوارهويارسانهيهاشبکهدرهایسلفغاتیتبلوهابرنامهدريریس

وياماهوارهيهاشبکه. ندینمااستفادهخوداهدافيراستادرابزارنیاازاندتوانستهگروه
گرا که باورمندان اسالمکنندیمدیتأکیبر مسائل و موضوعاتقاًیدقهاینوسلفینترنتیايهاگاهیپا

استفادهاروپادرهدفدويبرایارتباطنینويابزارهاازینوسلفيهاانیجر. دارندانتظار آن را 
ازاستفادهم،دو. استینوسلفافکارواعتقاداتغیتبليبراشداشارهکهآنچناناول،. ندینمایم
.  کنندیاستفاده مینوسلفيهاگروهریدرگيهاجبههدرجنگيبراروینجذبيبراهارسانهنیا

يرمزنگارازکهاستینیآنالرسانامیپيهاسیسروتیفعالتیدرصدد ممنوعمثال، انگلستان 
اپلوآپواتسرسانامیپيافزارهانرم،کامروندیویددستورطبقوحسابنیبا ا. برندیمبهره

کامرون .شوندیملتریفنصورتیاریغدررندیگقراردولتینظارتبرنامهتحتدیباجیمسيآ
يهاتیهمچون فعاليجديهااز چالشيریدرصدد جلوگيابرنامهنیاعالم کرده است که باچن

کشوردریارتباطيابزارهامیخواهیکه نم«کهکردهاعالمواستادگرایبنيهاگروهیستیترور
.»1باشدانیگراافراطاریاختدرما

جهان از نقاطیدر اقصهاینوسلفۀمشخصوجوه نیتراز مهمییجهادگرا:ییجهادگرا
هاآننیبوکنندیممیمومن و کافر تقسایو شرك دیرا به توحایدنهاینوسلف. جمله اروپا است

مسئله نیو ایهستند و نه دفاعییمعتقد به جهاد ابتداشتریبهاآن. سازندیمبرقراریجنگۀرابط
استییهامولفهازییجهادگراوجهادبهنگاهنوعنیا. استدیجدةدوردر یبر فقه سلفیمبتن
نمونه کشورها يبرا. دارددنبالبهیمهميامدهایپواستتیپراهميگرینوسلفساختدرکه

در همه جا حضور داشته و ياهند بود که به صورت شبکهها مواجه خوااز دولتریغیبا دشمنان
ازافرادگروههردرچوندانست،وابستهکشوروتیملکیبهتنهاراهاآنتوانینم

1. Independent.co.uk/12/1/2015
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).331: 1393،یخراسان(دارندتیعضومتفاوت،يهاتیتابع
نقاطدرییاروپااتباعحضورگسترشچارچوبدریتوجهقابلشکلبهییجهادگرانیا
عراق. استمشاهدهقابلانهیخاورمدرژهیوبهوجهانمختلفنقاطدرینوسلفيهاانیجرریدرگ

واردمناطقنیابههیترکخاكقیطرازژهیوبکهبودهییاروپااتباعنیاحضورکانونهیسورو
وردمدندیجنگیمهیسوردرکهیسلفییاروپانفر2000ازشیب، 2013سالاواخردر. اندشده

شیافزاشدتبه2014سالانیپادررقمنیاآمارهایبرخبراساسکهاندگرفتهقرارییشناسا
شودیمزدهنیتخم»وروپلی«موسوم ییاروپاسیآژانس پلسیئراظهاراتبراساس. استافتهی
يهاگروهبهمختلفسطوحدراروپاهیاتحاديکشورهاتیتابعيداراافرادازهزارپنجتاسهنیب

سال یسریسن زيداراعمدتاًکهافرادنیا،1تیرانیورابگفتهبراساس. اندوستهیپيریتکف
او اشاره دارد . کشورشان هستندتیامنيبرايجددیخود تهديهستند در بازگشت به کشورها

نیاسپتامبر است و از ازدهیاروپا از زمان حمالت يبرادیتهدنیتريافراد، جدنیبازگشت ا«که 
یبه راحتلیوسانیاز اهايریتکفرایزمیداشته باشیجمعيهابر رسانهيشترینظارت بدیرو با

کهنیدر پاسخ به اعهیانصارالشررهبریناصر آل انس.»کنندیخود استفاده ميروهایجذب نيبرا
اجرت مهیاسالميبهتر است به کشورهاکنندیمیزندگیغربيکه در کشورهایمسلمانانایآ

يرا در کشورهايانفراديباشد که بتواند جهادیطیدر شرایاگر کس«: دیگوینه؟ مایکنند 
مهاجرتکشورآنازکهنیاتاواستبهترنیادهد،انجامکنندیکه با اسالم مبارزه میغرب

2.»کند

در اروپايگریجذب مسلمانان به نوسلفومقاومتتیهوجادیا
يهاشیمقاومت با گراتیهوجادیو ايگرینوسلفشدن کالیرادۀمرحلبه گذار

. استافتهیجوامع ادامه نیشروع شده و با خصومت با اییاروپازبانیبا جوامع مییضدهمگرا
بودهجوامعنیاازيریروگینويریسربازگندیفرآشدنکالیرادند،یفرآنیایینهاۀمرحل
نیايروهاین. را جذب کرده استيادیعداد زبود اما تیجیتدرندیفرآنیگرچه ا. است
قشر اول مسلمانان نسل اول . شوندیجذب مییها عمدتاً از سه قشر از مسلمانان اروپاگروه
رایاسالميهاآموزهخودیۀاولمسلمانان عمدتاً از وطن نیهستند که با توجه به آنکه اییاروپا

نیدکههستندشدهمسلمانتازهافراددوم،هدست. شوندیمتفکراتنیاجذبکمترگرفتندفرا
ینوسلفيهاانیجرتوسطابتداهمانازگروهنیا. انددهیگرواسالمبهودادهرییتغراخود

یمعرفهاآنيبرایاسالمبرترقرائتعنوانبهینوسلفقرائتورندیگیمقرارفشارتحت
1. Rob Wainwright
2. Asriran.com
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تعارضاتومشکالت. استمهاجرانومدنسلتوسطان،یجرنیايروهاینةعمداما . شودیم
قرارآموزشموردهایسلفهۀسلطتحتمساجددروشوندیممواجهآنباافرادنیاکهیتیهو

یاسالميهاآموزهيریادگیخالباخودنیوالدبرخالفنکهیالیدلبهافرادنیا. رندیگیم
کهبودندیمسلمانانازافرادنیاةعمد.هستندهاینوسلفيبرایخوبهدفعمدتاًهستندمواجه

که هاآننیوالدبرخالف. بودندشدهمتولداروپادروبودندمهاجرمسلمانانفرزندان
مبلغانوعلماازياریبسریتاثتحتافراد نیگرفته بودند، ایاصلنیخود را از سرزميهاآموزه

ییاقشار جامعه مسلمانان اروپاگریاز دشتریافراد بنیا). Gray, 2003: 23(گرفتندقراریسلف
هامقاومت در آنتیهوجادیسطح ارونیقرار گرفتند و از ایجوامع غربيهاضیتبعریثأتتحت

.استبودهشتریبيابالقوهشکلبه
کلیما«. کندیکمک ميگریبه گسترش نوسلفيبه نحوزیاروپا نيو اقتصادیاجتماعجو

، تعداد 2001سپتامبر 11پس از «: دیگویمیخارجاستیسقاتیاز محققان موسسه تحق» رادو
ۀگفتبه.»متحده بوده استاالتیبرابر ا20در اروپا، یستیتروراتیبازداشت شدگان مظنون به عمل

يدارااروپابهمهاجرتازقبلافرادنیاازيمحدودتعدادتنهایآلمانويفرانسوکارشناسان
سمتبهیغربجوامعيهاضیتبعریتأثتحت هااز آنياریو بساندودهبیافراطدیعقاوالتیتما

بهکیهرکههستندمتوسطۀطبقافراد، جوانان وابسته به نیاز ايابخش عمده. اندافتهیسوقافراط
عدمبا.)Gray, 2003: 23(انددهیگروافراطبهونمودهتجربهاروپادررایفرهنگشوكکیینوع
دچارمسلمانجوانانازیگروهجوامع،نیبراحاکمییگرايمادتجربهوییاروپاوامعجدررشیپذ

د،یجدتیهوکیيو در جستجویبحران شخصکیپس از مواجه با معموالًوشدهیسرخوردگ
. اندنشستههاآننیکه در کمکنندیمدایپشیگراینوسلفيهاگروهيبه سو
یکینزد،استشدهییاروپامسلمانانانیمدرمقاومتتیهوجادیاباعثکهیلیدالجملهاز

يهادههیطيسعودعربستانمیعظيگذارهیسرما. استيو  جهادیاطیاحتیسلفانیدو جر
از جوانان مسلمان يادیبخش زکهاستسپتامبر موجب شده 11ۀحادثپس از ژهیوبهوگذشته

یو حذفزیمآضیتبعيهااستیس. ادغام نشوندتالش کنند در جوامع محل اقامت خود ییاروپا
عربستان متهم کهیدر حال. بالقوه شودیاطیاحتيهایباعث شد که تفکرات سلفییاروپايهادولت

دريسعودتبعه19ازتن15باکشورنیاارشدمقاماتازیبرخو(سپتامبر بود 11حادثه یاصل
شدهسانسورکهياصفحه28گزارشدریاطالعاتيهاسازمانداشتندارتباطمذکوريانفجارها

یط)  شدخارجکایامرمقاماتکاردستورازهايسعوددیتهدباگریدبارسال15زاپسوبود
وپرداختنداروپادريگریسلفدیمختلف به بازتوليهاوهیشبه هايسعوديهایسلفمدت نیهم

.برسدجهینتبههايسعوديگذارهیسرمانیاشدباعثییاروپايهادولتیحذفاقداماتیتالق
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ۀحادثرا  پس از انهیخاورميها در کشورهاییاروپازیآمنیتوهو انهیجومداخلهيهااستیس
تیتقولیدالگریاز ددیبازیرا ن2011در سال یاسالميداریبجنبشازپسژهیوبهوسپتامبر11

تیهوفیبا تعرکه یجوانان. دانستییان اروپاجوانان مسلمانیمقاومت در متیهوةکنند
سیانگلچونییکشورها.  کردندیمفیتعرییبه جوامع مسلمان و نه اروپاشتریخود را ب،یاسالم

کرده هیرا تجزانهیخاورم»کویپکسیسا«قرارد ژهیوبهوگذشتهدرهایسلفنظرازتنهانهفرانسهو
راعراقوهیسورچونییکشورهاها،ستیتروریسرکوبۀهانبو به 2011بودند بلکه پس از سال 

قرارحملهموردراکشورهانیابارهزارانوکردندلیتبدخوددیجديهاسالحشیآزمامحلبه
.اندداده

بهآنندیبرآکرده است که یتالقزینيگریمقاومت در اروپا با مسائل دتیهويریگشکل
یانیحیمس،ییاروپايریتکفیسلفيهاگروهانیمدر. استشدهمنجريریتکفانیجرتیتقو

ۀجاذبهااز آنیکیمتنوع است که اریبسرییتغنیالیدال. انددادهرییتغراخودنیدکهداردوجود
يحداکثرخشونتيریکارگبهيبرایفرصتداعش،ماننديهاگروه. استيریتکفیسلفانیجر

بهکهدهیبخشيازهیانگماجراجوافرادبهها،يریتکفتوسطافراديمحابایبکشتن. اندکردهجادیا
.برسانندداعشقلمروراخود،استشدهکهیصورتهر

اروپادريگریگسترش نوسلفیتیامنيامدهایپ
شدن ياهیکه احساس حاشییاز جوانان مسلمان اروپایتوانسته است با  بخشینوسلفانیجر

و انهیابتدا در خاورمهاآن. کندجذبخودبهو آنان را تیمت را تقومقاوتیهوکردند،یم
که مهاجران يامنطقهکنندیمیعملراخودۀشیاندفعاالنه ،ییاروپايخود کشورهاسپس در 

نیتراز مهمیکی. انددر آنجا مواجه شدههاضیو تبعهاياز نابرابرییآن به اروپا با سطح باال
،ییاروپايهادولتیخارجاستیاست که با توجه به سهیدر سوران،یجرنیایتجليهاعرصه

گام نیآغاز شد، آخر2011که از سال هیبحران سور. کرده استداینمود پشتریابعاد آن ب
احساس ییشد که جوانان اروپالیدر اروپا تبديگریسلفشدن روند نولیتکميبرایعمل

يهاسالدرعراقسپسوهیسورقت،یحقدر. ابندییمبازراخودتیهودن،یکنند با جنگ
با ها،افغانآنکرد که در فایا1990و 1980همان نقش افغانستان در دهه ،2016تا2011

.افتندییبازمراخودتیهوغرب،جهانسپسويدر مقابل شورودنیجنگ
براساسوجود ندارد اما هانیدر خاورمییها اروپايریتکفتعدادةدرباریقیاگرچه آمار دق

دریغربياروپايکشورهااتباعازنفرهزارپنجتاچهارنیبشدیزده منیتخم2015آمارسال
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1سمیضدتروریالمللنیبمرکزيآمارهاجملهازآمارهابراساس. اندافتهیحضورعراقوهیسور

کشورها تیاگر براساس جمعکنیلاندبودهایتانیافراد از فرانسه، آلمان و برنیتعداد انیشتریب
ياست که به ازاکیتعداد مربوط به بلژنیشتریبمیکنلیرا تحلییاروپايهایتعداد نوسلف

از . اندشدههیدر عراق و سورینوسلفيهاانینفر جذب جر40کشور نیاتیاز جمعونیلیهرم
نیکه ادهدیارقام نشان منیا. اندقرار گرفتهيبعديهادانمارك و سوئد در ردهث،یحنیا

جدول . استکردهریرا درگهاآنودادهقرارریتأثتحترا یغربيتمام اروپاباًیتقرانیجر
.دهدیمنشان راییاروپاياز کشورهایبرخيهایتعداد نوسلف1شماره 

هیسوروعراقدرییاروپايهاینوسلفینیتخمتعداد: 1شمارهجدول
کشورتیجمعازنفرونیلیمبراساسنسبترادافتعدادکشورنام

15017شیاتر
44040کیبلژ

15027دانمارك
7013فنالند
100018فرانسه
6008آلمان

307رلندیا
302ایتالیا

25015هلند
6012نروژ
1002ایاسپان

18019سوئد
405سیسوئ
60010ایتانیبر

From: worldaffairsjournal.org/articles/isis-jihadist-returning-europe

وعراقدرییاروپايهايریتکفتعداد )  2016سالاواسط(دیجدینیآمار تخماساسبر
استیشرحبههاآنتیوضعنییتعزینوهاآنسوابق،جنسسن،يارهایمعبهتوجهباهیسور

.استآمدهکیشمارهنموداردرکه

1. The International Centre for CounterTerrorism (ICCT)
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هیسوروعراقدرییاروپايهايریتکفتیوضعبهمربوطآمار) کیشمارهنمودار
From: economist.com/blogs/graphicdetail/2016/04

نیاازدرصد10تا5نیبشودیمزده نیتخمسم،یتروریالمللنیبمرکزآماربراساس
نیاازدرصد30حدودوباشندشدهکشتهعراقوهیسوردرهايریدرگانیجردرهاینوسلف
خود يبه کشورهاهاآنازیمیناماباشندداشتهحضوريریدرگمحليکشورهادرزینافراد

شده است و از ییوپادولتمردان اريهاینگراندیشدشیبازگشت باعث افزانیا. گردندیبرم
يبرایمختلفریتدابلیدلنیابه. کنندیمادیخود یملتیامنيمهم برايدیعنوان تهدآن به
قرارشیخوکاردردستوررااروپابهبازگشتترمهمآنازوهايریتکفاعزامازيریجلوگ

ها نسبت آنمیمستقریغبیترغیها از کشور و حتافراد در بدو خروج آننیعدم مهار ا. اندداده
هر . تاسکردهجادیااروپا یتیامننیمسئوليبرایفراوانمشکالته،یبه جنگ با ارتش سور

پا گذاشته و در ریشنگن را زيتوانند مرزهایدر صورت بازگشت به غرب مافرادنیاز اکی
يهاستیترورنیاز ایکه برخنیتر امهم. صورت دهندیستیتروراتیاز اروپا عملياهر نقطه

از یبرخرایاند زنشدهییشناساغربیتیامنيهادستگاهيسوازهنوز،ییاروپاتیتابعيدارا
یطیشرانیدر چن. اندشدهعراقوهیسورواردهیترکمانندثالثيکشورهاقیطرازافرادنیا

.استدشواراریبسغربیتیامنيهادستگاهيها از سوآنییشناسا

استنیقوانبیتصودنبالبهکشورنیاپارلماناست که کردهاعالم سیانگلنمونه،يبرا
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یحتکهییهاسازمانوافرادوکندنییتعیچارچوبسخنرانانيبرا،ینسلمبارزهکییطکه
کشورزارتو؛راستانیادرنیهمچن. شوندبازداشتد،نکنقیتشورايگریافراطمیمستقریغ

هاآنبازگشتازمانعتااستکردهآغازراجنگندیمهیسوردرکهيادافرتیتابعلغوسیانگل
با يگذرنامه افراد مظنون به همکارفیاز توقایتانیبررینخست وزنیهمچن.شودکشوربه

که یاجتماعيهاو شبکههاتینظارت بر سازیناروپایۀاتحاد. خبر داده استینوسلفيهاگروه
. استکردهدیرا تشددکننیکمک مرویبه جذب ن

روزافزونگسترشاروپا،دريگرینوسلفگسترشیتیامنيامدهایپنیترمهمازگریدیکی
یجهانجنگازپسيهاسالدرکههاگروهنیا. استقارهنیادرراستگرایافراطيهاگروه

یپدرنداشتندتیفعاليبراياعرصهچندانیستیضدنازویستیضدفاشيفضالیدلبهدوم
. ندینمادیبازتولهاانیجرنیابامبارزهقالبدرراخوداندتوانستهینوسلفيهاانیجرگسترش

و شدسیتأس2014است که در سال دایپآلمان،درراستگرايهاانیجرنیاازنمونهکی
ت باعث به شدمسئله،نیا. دیرا جذب نمایهزار نفر از اتباع آلمان15از شیتاکنون توانسته ب

انهیگراراستيهاتیگسترش فعالرایز؛شده استییاروپايدر کشورهایتیمقامات امنینگران
که رشد رسدیبه نظر م. طلبانه بوده استخشونتيهادر اروپا عمدتاً همراه با گسترش حرکت

يهاگرا است همراه با حرکتخود به شدت ضداسالمدیدر اروپا که در موج جدییگراراست
اروپا در چرخه يخواهد بود که باعث گرفتارینوسلفيهاانیجرانهیجوتقابل و انتقامم

در اروپا، ییگسترش راستگراقیاز مصادگریدیکی. از خشونت و افراط خواهد بوديناگوار
فقط 2016در سال شیاتريجمهوراستیدر انتخابات ریافراطانیاست که نامزد راستگرانیا

.مقام ناکام ماندنیبه ادنیاز رسيزار راه50با اختالف 
دیشدت تهداروپا را بهندهیآتواندیاز کارشناسان میکه از نظر برخیتیمهم امنامدیپگرید

ینوسلفيهااز حضور گروهیناشةگسترديهایبروز ناامن. کند، بحران مهاجرت گسترده است
ژهیوبکشورهانیااتباعازياریبستااسته سبب شدافریقاو شمال انهیدر مناطق مختلف خاورم

سالدرو(دیرسخوداوجبه2015سالدرکهروندنیا. شونداروپاروانهیبیلوهیسوراز
از جمله ییاز سران اروپاياریاست که بسيبه حد،)افتیتداوميکمترشدتبازین2016

اروپا نام يبرايجدیتیامندیعنوان تهداز آن بهکامرون، انگال مرکل و فرانسوا اوالنددیوید
ازجمله مرز (مهاجران يبه روییاروپايکشورهايباز کردن مرزهارسدیمنظربه. اندبرده

یمهاجران در مناطق شرقنیايکه برایانسانعیپس از فجا) 2015در سپتامبر شیآلمان و اتر
انییاروپايبرایتیامنمعضالتبروزگستردهودیجدموجبريآغازتواندیماروپا رخ داد، 

وکاربازاررینظییهاحوزهدردیشداختاللجادیابرعالوهمهاجراننیاآسانورود. باشد
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ینوسلفانیجنگجوازتنهزارانآسانوروديبرانهیزمخطرناك،وعیشايهايماریبگسترش
.سازدیمفراهمرایبیلوعراقه،یسوردرجنگيهادانیماز

يهااستیسشود،یمموجب انهیراستگرايهاشیگرادیتشدوهزاران مهاجر به اروپا ورود
شودیموجب مخودۀنوببهمسئلهنیا. ابدیشیمسلمانان افزاهیعلییاروپايهادولتیانقباض
نیو به اوندندیبپيریو تکفیافراطيهاگروهبهسپسورفتهانزوابههایسلفاز يشتریبتعداد 

بهمسئلهنیشود و همدیتشدریو تکفاطیاحتسازتیمحدوديهااستیسباطلۀچرخصورت 
مسلمانانکوشندیمزینهاییاروپاشود و یدر اروپا میافراطانیراستگراتیباعث تقوخودۀنوب
یمعرفنیراستاسالميجابهاروپادررایرسمویخنثاسالمینوعودهندقرارفشارتحترا
.ندکن

يریگجهینت
یسلفيهاانیجربهییاروپامسلمانجوانانشیگرایتیهویمباننییتب،پژوهشنیاهدف

راهیفرضنیاآمده،بدستيهادادهپردازش. استالنصرهجبههوداعشجملهازيریتکف
جامعهیحتواروپاتیامنيبرايجددیتهديگريریتکفکهدهدیمنشانوکردهدییتا
:استیالمللنیب

یتیروند متعارض هوجهینت،يریتکفینوسلفي هاگروهبهجوانان مسلمان اروپا وستنیپ.1
تالشهیاتحادعضوکشور28ژهیوبهاروپايکشورهاکهیحالدر. استقاره نیادرییگراهم

تیهو،آنمقابلکنند، در جادیاياقارهویفراملتیهو،ياپروژهتیهوقالبدرکنندیم
. ياهیاتحادماتیتصمهموکشورهاستیملعرصههمآنمنشاکهشودیمجادیمقاومت ا
عنوانبهعملدرشوند،یممحسوباروپاشهروندومتولدکهسومنسلژهیوبمسلمانان

درخودمتبوعجوامعدرهاآن. اندشدهراندههیحاشبهوافتهیتنزلدودرجهشهروندان
.دارندقرارینییپااریبسسطوحدریشغلویآموزش،یتیهویمراتبسلسله
یابیتیهويهانشانهازیکیکهابدییمشیافزاروزبهروزاروپادرمسلمانانتیجمع.2
.شودیممسلمانانشتریبهرچهيانزواموجباروپادرياهیاتحادویمليهااستیس. است

اروپایرسممقاماتاظهاراترغمهبيریتکفيهاگروهیضداسالموزیآمخشونتاقدامات
توسط) استحیصحکامالکه(یی اروپامسلمانانةتودازهايریتکفيریپذکیتفکبریمبن

استیسنوعنیا. شودیمدادهمیتعموشدهییبازنمااسالمتیکلۀمثاببهیجمعيهارسانه
جهینتدروشدهتریمنفمسلمانانبهنسبتهاییاروپايریگجهتکهشودیمباعثيارسانه
ارتشجادیابهبخود،خوداستیسنیا. دینماترتنگهاآنبررایاسیس- یاجتماععرصه
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يهاگروهجذبمعرضدرآنانازيگریدیۀالوشدهمنجرراندههیحاشبهمسلمانجوانان
.رندیگیمقراريریتکف

ها،آنانیدرمهرچندندانمسلمغالباًوندندیپیميریتکفانیکه به جریجوانان.3
جذب تیو در نهااندسرگردانی،نیدتیهوخالءعلتبهکهداردوجودزینرمسلمانانیغ

يهاهینظربرخالفاول،: استتیاهمحائزنکتهدورابطهنیادر. اندشدههايریتکف
بهشیگرادانستند،یميجبرراشدنسکوالرونیديسازیروند خصوصکهون،یزاسیمدرن

مدرنيهاکیتکنازيریگبهرهبايریتکفيهاانیجردوم،. شودیمدیبازتولهموارهنید
یماليگذارهیسرما. کنندیمشکارراتیهويایجووشدهراندههیحاشبهجوانانیبراحت

ازپسیالمللنیبۀجامعکهییرهایمسزدندورواروپادروقطرعربستانچونییکشورها
يظاهريهاتیجذابباهمراهبود،کردهاتخاذسمیتروربایمالمقابلهيبراسپتامبر11انیجر

غرب،تصوربرخالفصورتنیابهوشودیمیغربجوانانجذبباعثيگرینوسلف
.آنحلراهازیبخشنهاستیالمللنیبسمیتروۀمسئلازیبخشعربستان

يهااستیسبهخود،جوامعدرتیهوبحرانياشهیرحليجابهییاروپايکشورها.4
یاشتباهدرهیسوردربحرانآغازازپسوپردازندیمیداخلتیامنعرصهدررانهیگسخت
يبرانهیزم،یالمللنیببحرانکیبهآنلیتبدوهیسوریداخلتحوالتدرمداخلهبا،يراهبرد
بهرايریتکفجوانانکهکردندتالشوفراهمکشورنیادرخوديریتکفانیجنگجوحضور

ییایجغرافيهمجواراروپا به علت قارهاما. شوندکشتهآنجادرتابفرستندعراقسپسوهیسور
و تصاعد بحران در شدهمتأثرمنطقهنیااز تحوالت ... وهیروسکا،یمرااز شیبانهیبا خاورم

- به شکلیتحوالت منتهباتیوضعنیا. شودیممنجراروپادریناامنشیافزابهانه،یخاورم

به یعربيورهااز کشياریبس1990و 1980ۀدر ده. طالبان در افغانستان شباهت دارديریگ
ۀبا وقوع حادث. کردندیممنتقلرا به افغانستان هاآنان،یادگرایبنيبه تقاضاییپاسخگويجا
يت به کشورهاتندرو قصد بازگشانیجنگجوسپتامبر و سقوط دولت خودخوانده طالبان،11

.داده شدندلیبه عراق گسو مجدداًهیبه سورآنازپسها به عراق  و خود را داشتند اما آن
مواجه ویبا دو سنارهیسورداعش در عراق وتیموقعتیپس از تثبییاروپايکشورها.5
ۀجینت. استهیدر عراق و سورییاروپاانیریتکفيرسازینخست، تداوم درگيویسنار: اندشده

ازجوانان يشترید شد که تعداد بنخواهیشگاهیآزماکشور،دونیااست که نیاویسنارنیا
يویسنار. شوندآموختهآندرکارآزمودهيبه جنگجولیو تبدهیکسب تجريبراییاروپا
متفاوتانیااست که آن هم دو پهیدادن به بحران در عراق و سورانیپاياهتمام اروپا برادوم،

و به تبع هیدولت سوردوم،وشوندسرکوبیستیتروريهاگروهنیاآنکهاول. تاسمتصور
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رایمستقلیاسیسواحدهايریتکفمذکور،يهادولتسقوطبا. شودسرنگونعراق،آن 
صورتدر. رسدیماروپاواندلسامارتبهنوبت،یجهاناهدافبهتوجهباودهندیملیتشک

و کابوس شودیبه اروپا مطرح ميهايریتکفبازگشتعموضوزینهايریتکفسرکوب
منتظرهايریالبته تکف. خود بازگردنديهابه کشورانیگجوجننیاست که ایها وقتییاروپا

ویاسالميهاامارتلیتشکویسازمانیسیدگردباونشدهویسناردونیاازیکیتحقق
يادهیآن مشکالت عدرونیدر داخل قاره و باروپاتیامنيبرا،يانفرادسمیترورزینویگروه

تروروکشتنباان،ییاروپازیآمضیتبعيهااستیسمقابلدراروپاهايریتکف. اندکردهجادیا
.»هستمپسکنم،یمترور«: ندیگویموکردهتیهواعالم
ییاروپاانیراستگراتیفعالدیتشداروپا،دريریتکفانیجررشدمهميامدهایپاز.6

،یستیو ضدنازیستیضد فاشيفضالیدلبهوگذشتهيهادههیکه طهاانیجرنیا. بودخواهد
البته. اندافتهیخوددیبارتوليبرایمناسبفرصتنکیانداشتند،تیفعاليبرایمجالندانچ

انیراستگراتجمعاتیبا برخلیدلنیبه ا.اندکردهاحساسراخطرنیازینییاروپاییکشورها
هیعلاقداماتانجامبهانیراستگراتیفعالدیتشد. استشدهمخالفتآلمانمانندییکشورهادر

شهیپراییجوانتقاماستیسزینهايریتکفکهاستیعیطبوشودیممنجرقارهنیامسلمانان
.شوددیتشديگریافراط- يسازهیحاشباطلدوروکنند
انقالبيبرایشناسبیآسمنظراز،يریفتکيهاانیجربهییاروپاجوانانوستنیپ.7
و متعادل از یعقالنيکردیرو،یاسالمانقالبکهیدرحال. استتأملقابل توجه و زینیاسالم

دراستنتوانستهچرا ست،یناسیقابل قيریتکفيهااسالم است و اقدامات آن با گروهنید
تیامنيریتکفيهاگروهنکهیابهتوجهباحالنیدرع؟را به خود جذب کندجواناناروپا

خطربهرایالمللنیبتیامنبهترریتعببهو کنندیمدیتهدرارانیاوییاروپايکشورها
مواجههضمنتاشودلیتبدیفرصتبهتواندیمیاسالميجمهوريبراتیوضعنیااند،انداخته

.برداردیاسالمانقالبيهاآرمانجیترويبراییهاگاممشترك،خطرنیابا
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