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  مسلمانان اروپا: 
  هاي تروریستی  هاي الحاق به شبکه سی زمینهبرر

  رضا باقري
  

  
  

  30/07/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/06/1395تاریخ دریافت: 
   

  چکیده
هـاي غربـی    که به کرات در رسانه» مسلمانان تروریست اروپایی«یا » تروریسم اسالمی اروپایی«

اي مشـکوك و امـري    پدیـده بـه عنـوان   شـود،   شـنیده مـی  هراسـی   با هـدف تـرویج اسـالم   
عوامـل اصـلی گـرایش مسـلمانان بـه       ،. در این زمینـه است اجتماعی شایسته بررسیـ  سیاسی

ایـن گـرایش    ،توان در چند مرحله مورد توجه قرار داد. در مرحلـه اول  هاي افراطی را می گروه
و اجتمـاعی بـه مسـلمانان،     هراسـانه، فشـارهاي سیاسـی    هـاي اسـالم   حاصل تشدید فعالیـت 

هاي افراطـی   ولی در مرحله بعد، نقش تبلیغی گروه ؛سرخوردگی از زندگی غرب و... بوده است
اروپایی با هـدف سـرنگونی حکومـت اسـد در سـوریه       هاي تو حتی ترغیب غیرمستقیم دول

 تروریسـم اسـالمی  «اي بـودن پدیـده    پـروژه  ،تأثیرگذار بوده است. موضوع قابل توجه دیگـر 
هاي افراطی وهابی و تکفیري اسـت   هاي غربی و برخی گروه با همکاري و تبانی دولت» اروپایی

هـا   نمایی و غلو نسبت به آن در رسانه جنبه بزرگ ،و هرچند گرایش مسلمانان به آن ناچیز است
هـاي   طلبانه برخـی دولـت   هاي جنگ تواند ابزار مناسبی در توجیه اقدامات امنیتی و سیاست می
  ه گفتمان اصیل اسالمی باشد.ئایی و مقابله با رشد اسالم راستین و ارااروپ
  

  واژگان کلیدي
  گرایی تکفیري، اسالم هراسی، افراط تمسلمانان تروریست، تروریسم اسالمی، تروریس
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  مقدمه . 1
هاي کشورهاي اسـالمی از جملـه    هاي غربی و حتی رسانه امروزه در سطح رسانه

اي بـا عنـوان    داري جمهـوري اسـالمی ایـران از پدیـده    هاي دیداري و شنی رسانه
بسـیار شـنیده   » مسـلمانان تروریسـت اروپـایی   «یـا  » تروریسم اسالمی اروپـایی «

شود، اما اینکه واقعیت و حقیقت این پدیده چیست (کمیت و کیفت آن) و چه  می
برنـد،   اند و از ادامه آن سود می کسانی و با چه اهدافی این مسئله را به راه انداخته

تـوان   کمتر مورد بررسی علمی و تحقیقاتی قرار گرفته است. به طور اجمـالی مـی  
) و 1395جلسـه کارشناسـی،   »(اسالم در اروپا«گفت به اذعان بسیاري از محققان 

هاي غربی، تعداد بسیار انـدکی از جمعیـت مسـلمانان اروپـا      حتی برخی از رسانه
بـا دانـش و اطالعـات محـدودي از     (عمدتاً جوان و تازه بـه اسـالم روي آورده   

هـاي افراطـی و    هاي مختلفـی بـه برخـی از گـروه     هاي اسالمی) و با انگیزه آموزه
کـه در کمـال نابـاوري و تعجـب در مرزهـاي کشـورهاي       پیوندند  میتروریستی 

رغم تعـداد انـدك    کنند. به اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان آزادانه فعالیت می
ضـعف مـذهبی، فقـر اجتمـاعی و اقتصـادي،       ،برانگیـز  شـینه تأمـل  این افراد و پی

هاي غالب و رایـج اسـالمی و در    ارتباط حقیقی با آموزه ، عدمهاي متفاوت انگیزه
اي در  در میان قاطبه مسلمانان اروپـا، بـه گونـه    آنها نهایت ظرفیت نفوذ و جایگاه

شود کـه گـویی جمـع     اي از این افراد یاد می هاي رسانه هاي سیاسی و برنامه نطق
گـري یـا    هاي اصیل اسالمی به افراطـی  کثیري از مسلمانان اروپا تحت تأثیر آموزه

هاي سیاسی و تبلیغاتی از این  ها و نطق اند. در اغلب برنامه ترروریسم روي آورده
و از افراد گرایش یافته به آن بـا عنـوان   » تروریسم اسالمی«مسئله با عنوان پدیده 

  شود. یاد می» یست اروپاییمسلمانان ترور«
درباره اینکه چه کسانی و با چه اهدافی این مسـئله یـا پدیـده را در کشـورهاي     

کـرد  کنند باید اذعان  نمایی می اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان ترویج یا بزرگ
هاي اروپایی از ایـن موضـوع    ها و رسانه اي که دولت ترین و بیشترین استفاده اصلی
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هراسی و ادامه اعمال فشار سیاسی  افزایش اسالم ،برند اخل کشورهاي خود میدر د
و اجتماعی به شهروندان مسئول و متعهـد مسـلمان خـود اسـت. در توضـیح ایـن       

هاي تروریسـتی و   دیدگاه باید گفت مسئله گرایش برخی مسلمانان اروپایی به گروه
شـود ـ یـک     آن اشـاره مـی   گونه که در این مقاله به طور مفصل بـه  افراطی ـ همان 

به این معنا کـه دالیـل اصـلی     .)Kundnani, 2016پدیده سیاسی و اجتماعی است (
هـا و   ها، رسانه ظهور و بروز آن در عوامل سیاسی و اجتماعی نهفته است، اما دولت

دینی و مـذهبی  «کنند این مسئله را یک امر کامالً  هاي راست افراطی سعی می گروه
هویـت  «و » هاي اسالمی آموزه«) و مقصر اصلی آن را Douglas, 2016» (نشان دهند

به عبـارت   .)Trevor, 2016مسلمانان معتقد و متعهد اروپایی معرفی کنند (» اسالمی
شـود حملـه بـه     اي دنبـال مـی   نمایی رسانه پردازي و بزرگ دیگر، آنچه از این دروغ

مسـلمانان سـاکن    ،)Trevor, 2016اسالم و مسلمانان معتقد و متعهد اروپایی است (
ها، فرهنگ و هویت اسالمی خود بردارنـد و در فرهنـگ و    در اروپا دست از ارزش

هویت اروپایی (یا هویت هر یـک از کشـورهاي متبـوع خـود) اسـتحاله و جـذب       
مطـرح   2سـازي  یا شبیه 1هاي همگرایی شوند. این مسئله بیشتر تحت عنوان سیاست

شـود،   خوانده می» تروریسم اسالمی«مبارزه با آنچه  شود. از این طریق و به بهانه می
شود تا اوالً نسـبت   فشارهاي مختلف سیاسی و اجتماعی بر مسلمانان اروپا وارد می

هاي خارجی کشورهاي متبوع خود (که بیشتر مسلمانان منتقد و معترض  به سیاست
تین ـ کـه بـا    تري اتخاذ نماینـد و ثانیـاً از اسـالم راسـ     آن هستند) مواضع همگرایانه

هـاي   دوري کننـد؛ زیـرا دولـت    ،سیاست و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده اسـت 
آمیـزي   هاي مسـامحه  الظاهر سیاست مختلف اروپایی از جمله دولت بریتانیا که علی

» قانون جلوگیري از تروریسم«نسبت به مسلمانان دارد بر اساس برخی قوانین مانند 
کننـد نسـبت بـه اسـالم و      سلمانان را مجبور میم 3»استراتژي جلوگیري«موسوم به 

                                                                                                                                         
1. Integration 
2. Assimilation 
3. Prevent Strategy 
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هاي سیاسی و اجتماعی آن مانند مقاومت در برابر ظالم، یاري رسـاندن   برخی آموزه
به مظلوم، ضرورت دفاع و جهاد در برابر متجاوز، اصل حجاب و دفاع از موازین و 

پرهیـز   هاي سیاسی از اظهارنظر . همچنینحریم خانواده اعالم برائت و بیزاري کنند
کشیان خـود و حتـی اعضـاي     و از اسالم سیاسی به شدت دوري کنند و درباره هم

خانواده خود جاسوسی نمایند. همه این اقدامات که برخی از آنها به طور صریح به 
مانند جاسوسی از اعضاي خانواده به بهانه جلـوگیري  ـ شود   عنوان قانون مطرح می
با  ـ ی در بریتانیا و قانون منع حجاب در فرانسههاي تروریست از پیوستن آنها به گروه

سـازي آنهـا از فرهنـگ و     هدف استحاله مسـلمانان در فرهنـگ اروپـایی و بیگانـه    
  گیرد.    هاي اصیل اسالم راستین صورت می آموزه

هـاي راسـت    هـا و گـروه   هـا، رسـانه   نمایی و توجه بیش از اندازه دولت بزرگ
مسلمانان تروریست «، فرانسه و آلمان به پدیده افراطی در کشورهایی نظیر بریتانیا

گیرد که اوالً تعداد بسیار کمی از مسلمانان اروپا بـه   در حالی صورت می» اروپایی
ها گرایش دارند که از نظر جایگاه اجتماعی و مذهبی این افراد جایگـاه   این گروه

یه فکـري اسـالمی   بسیار تأمل برانگیزي دارند؛ به این معنا که بسیاري از آنها از بن
ایـن افـراد و   بـر  هاي مذکور به صورت کامل  کافی برخوردار نیستند. ثانیاً، دولت

هاي تروریستی فعال در کشورهاي اروپایی اشراف اطالعاتی و امنیتی دارنـد   گروه
توانند با آنها مقابله کنند. از سوي دیگر، این افـراد کـه    و هر زمان که بخواهند می

امنیتی این کشورها در تماس هستند براي تبلیغ و ترویج آنچه با پلیس و نیروهاي 
خواننـد بـه راحتـی مجـوز برگـزاري       مـی » تروریسـم اسـالمی  «ها،  که این دولت

هـاي مختلـف حاضـر     گیرنـد و حتـی بارهـا در رسـانه     تظاهرات و راهپیمایی می
شـائبه همکـاري و    . ایـن امـر  پردازنـد  هاي خـود مـی   شوند و به تبلیغ دیدگاه می
  کند.  ها را تقویت می ساعدت سیاسی و اجتماعی دولت با این افراد و گروهم

مسـلمانان تروریسـت   «یا » تروریسم اسالمی اروپایی«بنابراین، آنچه به عنوان 
اهمیـت و   اي مشـکوك و کـم   شود پدیـده  هاي غربی مطرح می در رسانه» اروپایی
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ي اروپایی بـا اهـدافی   ها ها و رسانه ـ اجتماعی است که برخی دولت امري سیاسی
هراسـی هسـتند.    خاص به دنبال تسري آن به تمام مسلمانان اروپا و ترویج اسالم

کند تا در دو قالب تبیین مسئله و  گزارش حاضر با توجه به مقدمه فوق تالش می
  هاي (اصلی و فرعی) زیر پاسخ دهد. تحلیل موضوع، به پرسش

  پرسش اصلی این گزارش عبارت است از:
گرایـی و تروریسـم    اصلی گرایش برخی از مسلمانان اروپایی به افراطیـ علل 
  چیست؟

  هاي فرعی گزارش حاضر نیز عبارت است از: پرسش
وجـود دارد و در صـورت   » مسلمانان تروریست اروپایی«اي به نام  ـ آیا پدیده

  وجود، کم و کیف این جریان چگونه است؟
اي بـه   آنها توجه بـیش از انـدازه   هاي متبوع هاي اروپایی و رسانه ـ چرا دولت
  این مسئله دارند؟
ها تا چـه انـدازه    اندازي یا حمایت از این گروه هاي غربی در راه ـ نقش دولت

  قابل تصور است؟ 
 هاي اروپایی دارد؟ نمایی این پدیده چه منافعی براي دولت ـ حمایت یا بزرگ

دهـیم و بـا    ص مـی گیري اختصا بخش چهارم و پایانی این گزارش را به نتیجه
پاسخ اجمالی به سؤاالت فوق به ارائه برخی راهکارهاي عملـی بـراي مقابلـه بـا     

  پردازیم. هاي افراطی می فرایند الحاق برخی مسلمانان به گروه
  
  . بخش دوم: تبیین مسئله2

  در اروپا» تروریسم اسالمی«بررسی ماهیت پدیده موسوم به 
گـري و   مختلف موضوع گرایش به افراطیدر این بخش از گزارش به تبیین ابعاد 

پـیش از بررسـی ابعـاد     .پـردازیم  تروریسم در میان برخی از مسلمانان اروپـا مـی  
مختلف این پدیده باید اشاره کرد کـه متأسـفانه آمـار رسـمی و دقیقـی از میـزان       
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هاي تروریستی و افراطی وجود ندارد؛ اما آنچه در  گرایش مسلمانان اروپا به گروه
ن روشن است تعداد محدود و معدود این افراد است، به طوري کـه گفتـه   این میا

شود این تعداد حتی کمتر از نیم درصد کل جمعیت مسلمانان اروپاي غربی را  می
بـر اسـاس    2014سـی در سـال    بـی  دهد. براي نمونه، خبرگـزاري بـی   تشکیل می

هروندان گزارشی از رئیس واحد ضد ترور اتحادیـه اروپـا اعـالم کـرد تعـداد شـ      
 هزار نفر است 3اند چیزي نزدیک به  پیوسته» گرا جنگجویان اسالم«اروپایی که به 

)BBC News, 2014 سـال تـا  تعـداد مسـلمانان اروپـا    به طور کلی در حالی که )؛ 
 میلیون 13یا حدود ) Marechal, 2003نفر ( میلیون 12تا  11چیزي حدود  2000
   تخمین زده شده است.) EUMC, 2006نفر (

نکته دیگري که در این میان وجود دارد، سـن جـوان کسـانی اسـت کـه بـه ایـن        
شوند. بر اساس برخی تحقیقات، بیشتر کسانی که ممکن است بـه   ها متمایل می گروه
هاي تروریستی و افراطی متمایل شوند از نسل جوان مسلمانان سـاکن در اروپـا    گروه

ــر  .)Joppke, 2009هســتند ( ــوع ظهــور و ب ــاریخیاز نظــر ن ــانی و ت ــده  ،وز زم پدی
شـود را   یاد می» گرایی اسالمی در اروپا خشونت«گرایی یا آنچه از آن با عنوان  افراطی

گرایـی   توان به دو دوره یا دو نوع نسبتاً متفاوت تقسیم کرد: تروریسم و خشـونت  می
  گرایی بعد از جنگ سوریه. قبل از جنگ سوریه و تروریسم و خشونت

  
  سوریه: ضدیت با غرب الف) قبل از جنگ

گرایی در کشورهاي اروپایی مانند بریتانیا، فرانسـه و   نوع اول گرایش به خشونت
هاي انتشار کتاب آیات شیطانی سـلمان رشـدي و نقطـه     توان از سال آلمان را می

میالدي تا آغـاز جنـگ داخلـی و مداخلـه      2001سپتامبر سال  11عطف آن را از 
ب کـرد. در ایـن دوره، بیشـترین گـرایش و     کشورهاي غربی در سـوریه محسـو  

هاي رایج  هاي افراطی و تروریستی در کشورهاي غربی علیه ارزش اقدامات گروه
دنیاي غرب و هژمونی غالب آن بوده که نمونه بارز آن، حمـالت یـازده سـپتامبر    
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در لندن است. بنابراین ماهیت  2007گذاري هفتم جوالي  نیویورك و بمب 2001
هاي تروریستی و افراطی منتسب به اسالم یا مسلمانان ـ که اکثراً بـا    اصلی جریان

ـ ضدیت با غرب بوده است. در طول  خوردند تفکرات تکفیري و وهابی پیوند می
نمایی ایـن جنبـه از    هاي رایج اروپایی با بزرگ این دوره، نهادهاي امنیتی و رسانه

، بـه شـدت خـود را ضـد     هاي تروریسـتی ماننـد القاعـده و طالبـان     فعالیت گروه
هـاي   کردند. اوج واکـنش ضـد تروریسـتی دولـت     تروریسم (اسالمی) معرفی می

جمهـور   ـ رئـیس  جـرج بـوش   1»جنگ علیه تـرور «اندازي  توان در راه غربی را می
وقت ایاالت متحده آمریکا ـ و پیروي کشورهایی نظیر بریتانیـا، فرانسـه و آلمـان     

  وجو کرد.  جست
که براي اولین بار توسط جرج بـوش و  » گ علیه ترورجن«سیاست موسوم به 

مطرح شد، تبعات و تـأثیرات شـگرفی در    2001سپتامبر سال  11پس از حمالت 
جهان اسالم بر جاي گذارد. همکاري برخی کشورهاي اروپایی ماننـد بریتانیـا در   
مسیر جنگ علیه ترور در سطوح مختلف ملی و جهانی موجد وقایع مهمـی بـود.   

این وقایع، همکاري در اقدامات نظامی آمریکا (مانند حمله بـه عـراق و    از جمله
اي علیـه اسـالم و    اندازي جنگ رسـانه  افغانستان) و اقدامات غیر نظامی (مانند راه

توان استدالل کرد که یکی از دالیل  مسلمانان) به بهانه سرکوب تروریسم بود. می
گسـترش  » نـگ علیـه تـرور   ج«انـدازي جریـان موسـوم بـه      یا تبعـات اصـلی راه  

هراسی، سرکوب مسلمانان جهان اسالم و اعمال فشار به مسلمانان ساکن در  اسالم
یکـی از   )،Kundnani, 2007( »کانـدانانی «گونه کـه   جهان غرب بوده است. همان

هاي  کند ریشه هراسی در غرب عنوان می گرایی و اسالم پردازان برجسته نژاد نظریه
گرایـی علیـه مسـلمانان یـا بـه تعبیـر دیگـر         مـاعی نـژاد  هاي عمـومی و اجت  جنبه

قـرار گرفتـه اسـت.    » جنگ علیه ترور«جریان موسوم به در درون » هراسی اسالم«
هـاي   ، کشورهاي اروپاي غربی با تبعیت از سیاسـت 2011تا  2000هاي  طی سال

                                                                                                                                         
1. War on Terror 
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ال به دنب» تروریسم اسالمی«جویانه آمریکا از پرداختن به پدیده موسوم به  مداخله
  شود. اهداف مشخصی بودند که در ادامه به طور اجمالی به برخی از آنها اشاره می

 
 در دوره اول» تروریسم«اهداف اصلی کشورهاي غربی از مبارزه با 

 . همکاري در حمله به افغانستان و عراق1

ویـژه   هـاي غربـی بـه    المللی و جهانی، اولین اقدام قابل تأمل دولـت  در سطح بین
اعـالم جنـگ بـین    » تروریسم اسـالمی «بهانه مبارزه با پدیده موسوم به آمریکا به 

توسط جرج بوش و سپس حمله نظامی به افغانستان و عراق » اسالم و مسیحیت«
ــا     ــایی ب ــورهاي اروپ ــاري کش ــان، همک ــن می ــود. در ای ــالمی) ب ــور اس (دو کش

تانیـا  گرایی ایاالت متحده بسیار حائز اهمیت است. براي مثال، دولت بری خشونت
گونه تالشی در همکاري ایـاالت متحـده    جویاي نام از هیچ» تونی بلرِ«به رهبري 

آمریکا دریغ نکرد و حتی براي اقناع پارلمان این کشـور بـراي حملـه بـه عـراق      
هاي اطالعاتی بریتانیا  هاي دستگاه متوسل به دروغ یا پنهان نمودن واقعیت گزارش

نه تنها موجبات سـقوط، بـدنامی و   » ونی بلرت«کرد. شایان ذکر است که این اقدام 
زمینه محاکمه وي را فراهم کرد، بلکه تأثیر بسزایی در شکست حـزب کـارگر در   

  آتی در کشور بریتانیا داشت.  انتخابات
 
 . اعمال فشارهاي اجتماعی به مسلمانان به نام قوانین ضد تروریستی2

ماتی بـه بهانـه مبـارزه بـا     در سطح ملی در هر یک از کشورهاي اروپاي غربی اقـدا 
هـاي شـدید    صورت گرفت که طـی آن فشـار  » تروریسم اسالمی«پدیده موسوم به 

مـاهیتی   ،اجتماعی به مسلمانان ساکن در این کشورها وارد شد. اغلب این اقـدامات 
هراسانه داشتند و شهروندان بومی کشورهاي اروپـایی را نسـبت بـه اکثریـت      اسالم

گري بودند) بدبین و حتـی   هاي افراطی ادي و بدون زمینهمسلمانان (که مسلمانان ع
ساختند. براي نمونه، دولت و مجلس بریتانیا اقدام به تصویب اشـکال   هراسناك می

) کردنـد کـه   2011و  2006، 2001هـاي   اي از قوانین ضد تروریسـم (در سـال   تازه
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ظهور رساند.  هراسی را در بریتانیا به منصه اي از اسالم اسباب گسترش و شکل تازه
سپتامبر به تصویب رسید  11که تنها دو ماه پس از  2001قانون ضد تروریسم سال 
داد که بدون در دست داشتن هیچ دلیل قانونی بتواند کلیه  به دولت این اجازه را می

اتباع خارجی را که مظنون به تروریسم هستند، بازداشت کند. پس از تصـویب ایـن   
اي از سوي دولت بریتانیـا، نیروهـاي    سابقه فشارهاي بی قانون، مسلمانان در معرض

گیرانه نظیـر   پلیس و سایر نهادهاي دولتی قرار گرفتند. قوانین ضد تروریستی سخت
هـاي نظـارتی و    دستگیري و بازداشت بدون رعایت مراحل قانونی، اجراي سیسـتم 

لیسـی بـه   هاي خانگی از این دست بودند. فشـارهاي امنیتـی و پ   کنترلی و بازداشت
شد. پس از  یاد می 1»دشمن داخلی و نفوذي«اي بود که از مسلمانان به عنوان  اندازه

در شهر لندن، فشار بر مسـلمانان افـزایش یافـت و     2005انفجار هفتم جوالي سال 
مـیالدي بـه تصـویب رسـید. ایـن       2006دور جدیدي از قوانین ضد ترور در سال 

هــاي مــدنی مســلمانان را فــراهم  اديقــوانین اغلــب اســباب محــدودیت بیشــتر آز
  دادند.  هاي بیشتري قرار می آوردند و آنها را در معرض نابرابري می

ها علیه  هاي نهادي و ساختاري که در این سال هاي بارز نابرابري یکی از نمونه
توسـط پلـیس بـود.     2»ایست و بازرسی«قانون مسلمانان صورت گرفت، موضوع 

توانست بدون هیچ دلیل روشنی و  پلیس بریتانیا می براساس قانون ضد ترورسیم،
افراد مظنون را بازداشت کنـد  » دخالت در امور تروریستی«صرفاً به موجب گمانِ 

 2003تـا   2002و مورد سؤال و بازرسی قرار دهـد. براسـاس گزارشـی، از سـال     
ها که تعداد وسـیعی از آنهـا را مسـلمانان تشـکیل      میزان ایست و بازرسی آسیایی

بـر  ). Poynting, 2006: 4( درصـد افـزایش یافـت    285درصد بـه   45دادند از  می
هـایی کـه    تعـداد آسـیایی   2003تـا   2001هـاي   اساس گزارش دیگري بین سـال 

درصد افزایش یافتـه   300براساس قانون ضد تروریسم متوقف و بازرسی شدند، 
انیا بدون هیچ ین آمار حاکی از آن است که پلیس بریت). اBBX News, 2004( بود

                                                                                                                                         
1. The enemy within 
2. Stop and search 
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اي که در اذهان آنها شکل گرفته بود،  هراسانه دلیلی صرفاً بر اساس تعصبات اسالم
کردنـد و مـورد    دادنـد مسـلمان اسـت بازداشـت مـی      هر کسی را که احتمال مـی 

  دادند. بازپرسی قرار می
در  2010کار در انتخابات سراسري سـال   پس از پیروزي نسبی حزب محافظه

هاي جدید به قانون مبارزه با تروریسـم در   ل دولت ائتالفی، بخشبریتانیا و تشکی
افزوده شد که مبارزه با اسالم و اعمال فشـار بـر مسـلمانان را بسـیار      2011سال 

 1»اسـتراتژي جلـوگیري  «بـه  کـه  قـانون  تر کرد. بخشی از ایـن   تر و عمیق گسترده
گـرا   فکار راستـ که داراي ا  کار محافظهموسوم است و با اصرار و رهبري حزب 

ـ مورد تصویب قرار گرفته بود، بسیار حـائز اهمیـت اسـت. قـانون جدیـد       بودند
ویـژه در   بـه کردن تروریسم بـه صـورت بنیـادي     کن به دنبال ریشهمدعی بود که 

هـاي اسـالمی و حتـی     گروه هاي مختلف ایدئولوژیکی است. بر این اساس، جنبه
وت و پـذیرش سـخنرانان وابسـته یـا     بریتانیا از هرگونه دعـ سراسر هاي  دانشگاه

هاي افراطی یا حتـی مظنـون بـه داشـتن افکـار افراطـی        مظنون به ارتباط با گروه
هاي بریتانیا حتی موظف شـده بودنـد در    اسالمی منع شده بودند. استادان دانشگاه

صورت گمان و ظن به داشتن افکار افراطـی و تروریسـتی در میـان دانشـجویان     
  مراجع امنیتی و اطالعاتی گزارش کنند. خود، موضوع را به 

رسد یکی از اهداف اصلی و پشت پرده اتخـاذ چنـین تصـمیمی در     به نظر می
ویژه در کشوري مانند  ها که باید مرکز تبادل افکار و عقاید باشند، به سطح دانشگاه

ایجاد رعب و وحشت نسبت  ،بریتانیا که ادعاي آزادي بیان، عقاید و ادیان را دارد
اسالم و مسلمانان در میان دانشجویان و استادان بوده اسـت. تـا پـیش از ایـن      به

ها به دلیل برخورداري از سطح آگـاهی و دانـش بـاال محـل      دوره، اساساً دانشگاه
تبادل آرا و افکار گوناگون محلی و ملی بودند و افراد مختلـف از نقـاط مختلـف    

م بـا دانشـجویان بـه سـخن     آمدنـد و بـه طـور مسـتقی     اروپا و جهان به آنجا مـی 

                                                                                                                                         
1. Prevent Strategy 
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هاي اسـالمی (اعـم از    هاي دانشجویی مختلفی مانند گروه پرداختند. حتی گروه می
ها فعالیـت   هاي حامی فلسطین و ضد صهیونیست در دانشگاه شیعه و سنی)، گروه

پرداختند. دانشجویان و استادان به دلیل آزادي  کردند و به ترویج افکار خود می می
توانستند زوایاي گوناگون اسالم را مورد بررسـی   سبی خود میو استقالل فکري ن

  هاي اسالمی آشنا شوند.  قرار دهند و از نزدیک با اصول و ارزش
هـراس کمتـرین میـزان نفـوذ را در      هـاي اسـالم   ها و گروه در این زمان، رسانه

 توانند جلوي ها می کردند با محدود ساختن دانشگاه ها داشتند و گمان می دانشگاه
نشر و رشد اسالم در اروپا را بگیرند. بـراین اسـاس، دولـت بریتانیـا در اقـدامی      

ها خواست تا اوالً از دعوت افرادي که  برانگیز از استادان و مسئوالن دانشگاه تأمل
رود،  مـی » تروریسم اسالمی«احتمال همکاري یا همفکري آنها با پدیده موسوم به 

هاي متمایل به  که داراي افکار یا گرایشرا انی جلوگیري کنند و ثانیاً نام دانشجوی
در اختیار پلـیس و نهادهـاي امنیتـی     ،هستند» تروریسم اسالمی«پدیده موسوم به 

هـاي غالـب    هـاي سیاسـت   قرار دهند. تحقق این امر باعث نمایان شدن دوگانگی
د؛ زیـرا ایـن کشـور مـدعی     شاي در برخورد با اسالم و مسلمانان  دولتی و رسانه

دي و تضارب آرا بود، به نحوي که آن را بخشی از هویـت بریتانیـایی معرفـی    آزا
بـه  کرد و از سوي دیگر اجازه بحث آزاد علمی به ویژه در محیط دانشـگاه را   می

کــرد بـه بهانــه مبــارزه بنیــادین و   . دولــت جدیـد تــالش مــی داد نمــی مسـلمانان 
و تبادل نظر دربـاره   گري، اسباب هرگونه بحث ایدئولوژیک با تروریسم و افراطی

 ها محدود کند. اسالم سیاسی را در دانشگاه

ویژه موارد ذکرشده)،  (به» استراتژي جلوگیري«تصویب و اجراي قانون جدید 
اي را در سطح جامعه بریتانیا به وجود آورد و شـائبه محـدود    هاي گسترده چالش

انشـجویان  هـا از د  نمودن آزادي بیان و درخواسـت جاسوسـی اسـتادان دانشـگاه    
هـا و   سـو بـا سیاسـت    مسلمان را مطرح کرد. قانون جدید در بسیاري جهات، هم

هاي مخوف جنـگ سـرد را بـه ذهـن متبـادر       بود که سال» مک کارتیسم«جنبش 
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 )Mills, 2011( »جنگ سرد علیـه مسـلمانان  «کرد. در این میان، انتشار گزارش  می
شـده توســط جریــان  کـار گرفتــه   هـاي بــه  مــیالدي کـه سیاســت  2011در سـال  

هاي  هاي جریان ضد کمونیستی سال هراس در بریتانیا را برگرفته از سیاست اسالم
  کند، بسیار قابل تأمل است.  جنگ سرد محسوب می

هـاي   عملکـرد جریـان  و هـراس   این گزارش با مقایسه عملکرد جریان اسـالم 
اذ دهـد کـه چگونـه بـا اتخـ      مشابه ضد کمونیسم در دوران جنگ سرد نشان مـی 

هاي مشروع سیاسی  هاي افراد و گروه توان فعالیت رویکردهاي ضد خرابکاري می
هاي  را در معرض سرکوب و محکوم شدن قرار داد و در مقابل، خطر اصلی گروه

کاران بریتانیا  طلب را به کلی وانهاد. این دقیقاً رویکردي است که محافظه خشونت
رغـم   اند، زیـرا بـه   انان در پیش گرفتهدر جامعه کنونی انگلیس علیه اسالم و مسلم

هاي افراطی اسالمی نـه تنهـا بـه مقابلـه بـا آنهـا اقـدام         اطالع دقیق از خطر گروه
هـراس و   هاي اسالم پردازند. در مقابل، جریان کنند بلکه به حمایت از آنها می نمی
در  کنند تا مسلمانان اعم از مسلمانان عادي و غیر افراطـی را  ستیز تالش می اسالم

  آنها تالش کنند.کردن مظان اتهام قرار دهند و براي سرکوبی و محدود 
کـار) در   هاي مختلـف بریتانیـا (اعـم از دولـت کـارگر و محافظـه       نقش دولت

اي قابل تأمـل بـود کـه برخـی از      هراسی به اندازه گسترش و ترویج جریان اسالم
اند  یاد کرده 1»اختمندهراسی س اسالم«پژوهشگران نظیر سید امامی از آن به عنوان 

هراسی اصطالح و استداللی برجسته و عمیق است. بر ایـن   که در مطالعات اسالم
اساس، وي معتقد است که در نتیجه وضع یا اجراي برخی قـوانین (نظیـر قـانون    

انـد. بـا ایـن     مسلمانان در معرض فشار و تبعیض قرار گرفته ،مبارزه با تروریسم)
اي دولتـی تمهیـدي بـراي رفـع ایـن مشـکالت فـراهم        ها و ساختاره وجود، نهاد

هراسـی سـاختمند    اسـالم «) و ایـن نـوعی   99-132: 1390اند (سید امامی،  نکرده
» هراسی ساختمند پنهان اسالم«است. وي همچنین معتقد است که استمرار » پنهان

                                                                                                                                         
1. Structural Islamophobia 
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گردد که ناظر بر نهادینـه شـدن   » هراسی ساختمند آشکار اسالم«تواند منجر به  می
  هاي قانونی و سازمانی است.   عیض به صورت رسمی و در چارچوبتب
  
 اي به اسالم و مسلمانان . هجمه سیاسی و رسانه3

تروریسـم  «در سطح فرهنگی و سیاسی نیـز بهانـه مبـارزه بـا پدیـده موسـوم بـه        
اي کـه بـه اسـالم و     باعث شد تا حمـالت سیاسـی، فرهنگـی و رسـانه    » اسالمی

ه صورت مضاعفی تشـدید  شـود. بـراي نمونـه در     گرفت ب مسلمانان صورت می
سطح حزبی و هدایت بیشتر گرا که  هاي افراطی راست برخی افراد و گروهبریتانیا، 

 شتند،را برعهده دا »جنگ سرد علیه مسلمانان«هراسی و به تعبیري  اسالماجتماعی 
. ایـن  اي را علیه اسالم و مسلمانان به راه انداختنـد  هجمه وسیع فرهنگی و رسانه

موجودیت «و حتی  »ها تهدیدي براي ارزش«اسالم و مسلمانان را  ،ها گروهافراد و 
ـ   ردنک معرفی می »اروپا و بریتانیا کـارگرفتن گفتمـان و ادبیـات      هد. این افـراد بـا ب

 و روداشتند  با مبانی دینی غرب اسالم را دینی افراطی و ناسازگار ،هراسانه اسالم
سمت ه که اروپا ب بودنداین افراد مدعی  .ندادقرار دوي مسیحیت و یهودیت ر در
رود. این تعـابیر کنایـه از    شدن می 2»لندنستان«شدن و لندن نیز به سمت  1»اروبیا«

احتمال تسلط جمعیتی و فرهنگی مسمانان به ایـن منـاطق و تغییـر نـام آنهـا بـه       
کار کـه   حافظه. برخی افراد و احزاب ماست »پاکستان«و  »عربیا«هایی مشتق از  نام

تري  کارانه به اقتضاي اصول حزبی یا موقعیت اجتماعی خود مواضع نسبتاً محافظه
موضـوع مسـلمانان و رشـد اسـالم را بـه عنـوان یـک         گرفتـه بودنـد  را در پیش 

مسلمانان را افرادي  ،این افراد ،ند. براي نمونهردک معرفی می »ناهنجاري اجتماعی«
رت جداگانـه و تفکیـک شـده از شـهروندان     ند که به صـو ردک منزوي معرفی می

  کنند.  هاي خود زندگی می بریتانیایی و در میان گروه
 »دیوید کمـرون « ،بریتانیا وقت وزیر س این گونه اظهارات، مواضع نخستأدر ر

                                                                                                                                         
1. Eurabia 
2. Londonistan 
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سیاسـت  «مـونیخ آلمـان از شکسـت    شهر که در کنفرانسی در  بودتوجه قابل بسیار 
داشت که ایـن سیاسـت بـه جـاي ترغیـب       اظهارو سخن راند  »گرایی چند فرهنگ

در حـالی   .کشانده اسـت به انزوا  ها راآنمسلمانان براي همگرایی در جامعه بریتانیا، 
درصـد مسـلمانان    83دهد کـه   ها نشان می نتایج بسیاري از تحقیقات و پژوهش که

در  کـه  دشـتن درصـد نیـز تمایـل دا    82و  نستنددا بریتانیا خود را شهروند بریتانیا می
 ,Moosavi( دیگـر شـهروندان بریتانیـایی زنـدگی کننـد      در کنـار مناطق مشترك و 

قرار  2011س این تحقیقات، نتایج آخرین سرشماري بریتانیا در سال أدر ر .)2012
د کـه  اد بدیلی در بریتانیا برخوردار است. این نتایج نشـان مـی   که از اعتبار بی شتدا

بیشـتر بـه سـمت الگـوي      2011تـا   2001روش زندگی مسلمانان بریتانیا از سـال  
  زندگی آمیخته و مشترك با دیگر شهروندان بریتانیایی حرکت کرده است.  

هـاي   گروه يدهد که تا چه اندازه ادعا نتایج این تحقیقات به وضوح نشان می
چنـین  ها از بیـان   است. در واقع هدف این گروهپایه  ستیز بی هراس و اسالم اسالم

ایـن   اسـت. و مسلمانان سـاکن در دنیـاي غـرب بـوده      المتضعیف اس ،اظهاراتی
رعب و وحشت ایجاد  دنیاي غرب از جهتی در دل شهروندان غیرمسلمان ،جریان

سـاکن در   مسلمانان ،تا از اسالم و مسلمانان دوري کنند و از جهت دیگر کرد می
 د تا از دین و اصـول اد را تحت فشار قرار میدنیاي غرب و همچنین جهان اسالم 

   .ویژه اصول سیاسی اسالم دست بردارند اساسی خود به
هـاي گسـترده و گونـاگون     در قالب برنامه نیزهاي غالب غربی  بسیاري از رسانه

 بـر اسـاس  کردنـد.   آغـاز علیه اسـالم و مسـلمانان   هجمه وسیعی را هراسانه  اسالم
ان مـورد  هاي جمعی بریتانیا را در قبال اسـالم و مسـلمان   که رویکرد رسانه یتحقیق

سـپتامبر رویکـرد غالـب     11ویـژه پـس از    در دهه اخیـر بـه  بود، بررسی قرار داده 
است. بر اسـاس ایـن تحقیـق،     ترویج تنش بوده ،هاي بریتانیا نسبت به اسالم رسانه
رسوم و سـبک زنـدگی    و مسلمانان را تهدیدي براي آدابهاي غالب بریتانیا  رسانه

اي  جریان غالـب رسـانه   .)Instead Consultancy, 2007( کردند بریتانیایی معرفی می



ینه
 زم

سی
رر
ا: ب

روپ
ن ا

مانا
سل

م
 

به 
ق 
حا

ي ال
ها

که
شب

 
تی

یس
رور

ي ت
ها

  
 

   

 149  

 

 

طور ویـژه هجمـه    هراسی در حمالت خود به اسالم و مسلمانان به و عمومی اسالم
وسیعی نسبت به نگاه اسالم به زنان و وضعیت فعلی زنان بریتانیـا در پـیش گرفتـه    

اي قربانیـان منفعـل رویکردهـ   «هـا زنـان مسـلمان را     این رسانه،  براي نمونه .بودند
ند که تمایلی براي همگرایـی بـا   دکر معرفی می »فرهنگی  افراد برون«یا  »مردساالرانه

  جامعه بریتانیایی ندارند. 
  

 گرایی ب) بعد از جنگ سوریه: دستاویز غرب براي تضعیف مقاومت و تشدید فرقه

توان پـس   گرایی در کشورهاي اروپایی را می نوع یا دوره دوم گرایش به خشونت
و مداخله کشورهاي غربی در سوریه قلمداد کرد. پـس از گذشـت یـک    از حمله 

اي و اجتماعی بـه اسـالم و مسـلمانان بـه بهانـه       دهه هجمه نظامی، امنیتی، رسانه
هـاي اروپـایی (همپـا بـا      مبارزه به تروریسـم، در کمـال نابـاوري، برخـی دولـت     

شـکار و  هـاي آ  هاي ایاالت متحده آمریکا) در چرخشی تاکتیکی، سیاست سیاست
سیاسـت  «پنهان خود در قبال تروریسم را به طور کامل عوض کردند و این بـار،  

را در دستور کـار خـود قـرار دادنـد. اتخـاذ      » حمایت پنهان و آشکار از تروریسم
زمان با تصمیم آمریکـا بـراي سـرنگونی     هم» حمایت از تروریسم«سیاست جدید 

میالدي آغاز شد کـه   2011سال جمهور کشور سوریه در بهار  ، رئیس»بشار اسد«
  کننده سیاسی و مذهبی در این کشور شد.  اندازي جنگ داخلی و ویران منجر به راه

هاي تروریستی مستقر در کشورهاي  هاي گروه ماهیت اصلی اقدامات و فعالیت
تشـدید  «و به تعبیـري بـر محـور    » ضد شیعی«اروپاي غربی در این دوره، اغلب 

گرفت. ایدئولوژي محوري در ایـن دوره،   صورت می» اي منازعات مذهبی و فرقه
اسـت کـه ریشـه جغرافیـایی آن در کشـور      » تکفیري، سـلفی و وهـابی  «تفکرات 

و » غرب«ها همچنان خود را مخالف  عربستان سعودي قرار دارد. اگرچه این گروه
دهند، باید توجه داشت که در این دوره، این مسئله بـراي   هاي آن نشان می ارزش

هاي تکفیري مانند  کند. در این دوره، گروه ا اولویت دوم یا حتی چندم پیدا میآنه
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هاي غربـی معرفـی    القاعده و داعش که خود را مخالف سرسخت غرب و ارزش
سپتامبر را بـه وجـود آورده بودنـد، ضـمن      11کردند و در همین ارتباط، قائله  می

ي سرنگونی حکومت شرکت در جلسات مخفیانه سردمداران کشورهاي غربی برا
  کردند.  بشار اسد کمک مالی، نظامی و سیاسی دریافت می

هـاي   هاي تروریستی بـا سـرمداران غربـی و حتـی صهیونیسـت      ائتالف گروه
دهد  هاي اسرائیل نشان می ها به بیمارستان اسرائیل مانند اعزام مجروحان این گروه
شده محل تأمل است.  هاي تروریستی ذکر که تا چه اندازه ماهیت ضد غربی گروه

هاي افراطی و تروریستی با سرمداران کشورهاي غربی، این دیـدگاه   ائتالف گروه
هـا در دوره اول نیـز اقـدامی     کند که اقدامات ضد غربی ایـن گـروه   را تقویت می

هراسـی و اعمـال فشـار بـه      تاکتیکی است و کشورهاي غربی براي افزایش اسالم
ین اعمـال فشـار بـه کشـورهاي اسـالمی از آن      مسلمانان ساکن در اروپا و همچن

هـاي تروریسـتی وجهـی     اند. البته در دوره دوم، حمایت از گروه برداري کرده بهره
هـاي   گیرد و کشورهاي غربی صراحتاً به تجهیز و تعلـیم گـروه   آشکار به خود می

 پردازند.     تروریستی می

تروریسـم  «بـه  چرخش تاکتیکی کشورهاي غربی در حمایت از پدیده موسوم 
با تحوالت کشـور سـوریه عجـین شـده اسـت. پـس از تـالش برخـی         » اسالمی

کشورهاي اروپایی براي سرنگونی بشار اسد و تغییر مناسبات و مختصات منطقـه  
خاورمیانه، کشورهاي اروپایی (مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان) و آمریکایی مـدعی  

در اقدامی عجیب گردش تـاکتیکی  » تروریسم اسالمی«مبارزه با پدیده موسوم به 
ارتش «هاي تروریستی و افراطی نظیر  نکردند و به حمایت صریح و علنی از گروه

در خاك کشور سوریه » داعش«(وابسته به شبکه القاعده) و » جبهه النصره«، »آزاد
و عراق پرداختند و حتی مقدمات اعزام نیروهاي مردمی خود به خاك سـوریه را  

نیز همانند اجراي گسـترده و  » حمایت از تروریسم«سیاست جدید فراهم کردند. 
، در سـطوح مختلـف سیاسـی، امنیتـی،     »سیاست مبارزه بـا تروریسـم  «جانبه  همه
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هاي تروریسـتی   اي و اجتماعی دنبال شد. در این میان، موضوع تسلیح گروه رسانه
هـاي   لـت از اهمیت بسزایی برخوردار بود؛ زیـرا ماهیـت دوگانـه و ریاکارانـه دو    

کـرد. در ادامـه بـه     را بیش از پیش آشـکار مـی  » تروریسم«اروپایی در برخورد با 
تروریسـم  «هاي اروپایی در حمایت از پدیده موسـوم بـه    برخی از اقدامات دولت

هـاي اول   براي نمونه گرچه مقاصد دولت بریتانیا در سال شود. اشاره می» اسالمی
عـدم حمایـت عمـومی و مردمـی از      براي همکاري در حمله به سوریه بـه دلیـل  

در  2015نـوامبر   13دستور کار دولت خارج شد؛ اما پس از حمالت تروریسـتی  
هـاي فشـرده الیحـه     زنی کار توانست با اعمال فشار و چانه پاریس، دولت محافظه

مشارکت بریتانیا در حمالت هوایی به سـوریه را کسـب کنـد. البتـه بایـد اذعـان       
مـان ابتـداي مـداخالت کشـورهاي غربـی در سـوریه بـا        داشت که بریتانیـا از ه 

هـاي تروریسـتی و    هاي نظـامی بـه گـروه    هاي نظامی نظیر ارائه آموزش مساعدت
تروریسم «موافقت ضمنی با اعزام شهروندان بریتانیایی به سوریه و از آنچه بعدها 

  کرد.  نام گرفت، حمایت می» ـ داعش دولت اسالمی«یا » اسالمی
کـرد از   اي و اجتمـاعی، دولـت بریتانیـا همـواره تـالش مـی       در سطوح رسانه

هاي تروریستی فعال در سوریه حمایت کند. نکته حائز اهمیت دربـاره ایـن    گروه
هاي اسالمی  مسئله، تالش گسترده دولت بریتانیا در همراه کردن مسلمانان و گروه

 ــ  گذشـته بوده است. در دهـه  » تروریسم اسالمی«در حمایت از پدیده موسوم به 
ـ دولت بریتانیـا اصـرار   » تروریسم اسالمی«ویژه در دوره اول پدیده موسوم به  به 

هاي اسالمی ساکن در این کشور، اقدامات تروریستی  داشت که مسلمانان و گروه
ها تبري  هاي افراطی مانند القاعده را محکوم کنند و به طور کلی از این گروه گروه

ها نیز از تـرویج افکـار و    بال این بود که در دانشگاهبجویند. این دولت حتی به دن
 حمایـت  «عقاید افراطی جلوگیري کند؛ در حالی که در چارچوب سیاست جدید

شدند که به سوریه برونـد   هاي اسالمی و مسلمانان تشویق می ، گروه»از تروریسم
هاي بومی مشغول جنگ شوند. در همین ارتباط (بـر اسـاس    و در کنار تروریست
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شاهدات حضوري نویسنده)، در مساجد و مراکز مختلف اسالمی بریتانیـا بـراي   م
فعـال در  » خـواه  معارضـان آزادي «ها یا به تعبیـر رایـج در آن دوره بـه     تروریست

ها  شد و در سطح دانشگاه آوري می هاي غذایی، دارویی و البسه جمع سوریه کمک
به  1»خواه جنگجویان آزادي«وان ها بدون هیچ مانعی به عن نیز افراد مبلغ این گروه

  پرداختند.  تبیین اهداف و ایدئولوژي خود می
تروریسـم  «البته با گذشت چند سال مشارکت و حمایت از پدیده موسـوم بـه   

منطـق،   هـاي بـی   و با نمایان شدن آثار کمک مالی و نظامی به تروریست» اسالمی
ــدازه   ــا ان ــد ت ــاي ســعی کردن ــا اي فاصــل برخــی از کشــورهاي اروپ ه خــود را ب

هـاي اخیـر،    هاي فعال در سـوریه حفـظ کننـد. بـراي نمونـه در سـال       تروریست
هاي مسلمان  مردان مختلف بریتانیا تالش کردند تا خود را قربانی تروریست دولت

بریتانیایی نشان دهند که قصد بازگشت از سوریه به کشـور محـل زنـدگی خـود     
ر داشت که کشوري مانند بریتانیا که سابقه (یعنی بریتانیا) را دارند؛ اما باید به خاط

و تجربـه حملـه    )Curtis,2010( هـاي تروریسـتی   طوالنی در همکاري بـا گـروه  
 2005تروریستی چند شهروند مسلمان افراطی بریتانیایی را در هفتم جوالي سال 

هاي بومی خود بیفتـد یـا از    دارد، چطور ممکن است به راحتی در دام تروریست
ر تسلیح و فرستادن مسلمانان افراطی بریتانیایی به سوریه آگاه نباشـد.  ابتدا از خط
، وزیر وقت کشور بریتانیا اعـالم کـرد، پـس از    »ترزامی«گونه که خانم  زیرا همان

حملـه تروریسـتی کوچـک و     40حـدود   2015انفجارهاي هفتم جوالي تا سـال  
  ). Macaskill, 2015( بزرگ در خاك بریتانیا انجام شده است

مداران بریتانیایی، کشور بریتانیا همـواره در معـرض و    زعم سیاست بنابراین به
درگیر خطر حمالت تروریستی شهروندان افراطـی مسـلمان بـوده اسـت. دولـت      
وقت بریتانیا نیز باید به حکم عقل و منطق، با احتیاط بیشتري از پدیده موسوم به 

ایت و تعلیم خـود خـودداري   کرد یا اساساً از حم حمایت می» تروریسم اسالمی«

                                                                                                                                         
1. Freedom fighters 
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نمود. از سوي دیگر، از همان روزهاي اول اعـالم حمایـت رسـمی بریتانیـا و      می
، بسـیاري از فعـاالن و   »مسـلمان افراطـی  «هاي بـه اصـطالح    فرانسه از تروریست

هاي حامیِ تروریست در سوریه را نسـبت   تحلیلگران اسالمی و غیراسالمی دولت
ویژه افرادي که تابعیـت ایـن کشـورها را     ها (به تبه عواقب بازگشت این تروریس

هاي جاسوسی کشـورهاي   داشتند)، آگاه کردند. پیشینه همکاري اطالعاتی سازمان
گیـري   و همچنین سابقه سوءاستفاده و بهـره  )Curtis, 2010( ها غربی با تروریست
رك هاي غربی از وقایعی مانند حمالت هوایی یازده سپتامبر نیویو حداکثري دولت

هاي فوق اوالً به طـور   گذاري هفتم جوالي لندن بیانگر آن است که دولت و بمب
آگـاه  » تروریسـم اسـالمی  «کامل از تبعات احتمالی حمایت از پدیده موسـوم بـه   

اند و ثانیاً اگر هم تهدید یا آسیبی از این جهت ببینند، حـداکثر اسـتفاده از آن    بوده
گونـه کـه در    ود خواهنـد داشـت. همـان   هراسـانه خـ   را در پیشبرد اهداف اسـالم 

شد پلیس بریتانیا و آمریکا  هاي لندن و حمالت نیویورك هم گفته می گذاري بمب
ها اطالع داشتند؛ امـا از اقـدام آنهـا     ها قبل از انفجار، از اقدامات تروریست ساعت

توان استدال کرد که سیاسـت جدیـد کشـورهاي     جلوگیري نکردند. در نتیجه می
تروریسـم داخلـی یـا    «ویـژه   بـه » حمایـت از تروریسـم  «س اروپایی در هرا اسالم
ترین آنها عبارت بودنـد از   مدتی بود که اصلی با اهداف تاکتیکی و کوتاه 1»خانگی

تضعیف محـور مقاومـت اسـالمی و افـزایش رعـب و وحشـت علیـه اسـالم و         
  د.شو مسلمانان. در ادامه به طور اجمالی به برخی از این اهداف اشاره می

  
 »تروریسم تکفیري«اهداف اصلی کشورهاي غربی از حمایت از 

اهداف اصلی کشورهاي اروپایی در حمایـت و پـرداختن بـه پدیـده موسـوم بـه       
توان به دو دسته اهداف  را می» پس از جنگ سوریه«در دوره » تروریسم اسالمی«

  المللی و ملی تقسیم کرد: بین

                                                                                                                                         
1. Home-grown Terrorism  
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  و ایجاد اختالفات داخلی المللی: تضعیف محور مقاومت . سطح بین1
المللی، اهداف کشورهاي اروپایی عبارت اسـت از تضـعیف محـور     در سطح بین

مقاومت، ایجاد جنگ داخلی در داخـل مرزهـاي کشـورهاي اسـالمی حـامی یـا       
پشتیبان محور مقاومت، تجزیه کشورهاي اسالمی، به حاشیه راندن مسئله فلسطین 

با آغـاز مـوج   ». تروریسم اسالمی«ساخته و جلب توجه افکار عمومی به پدیده بر
جـو کـه    گر و سـلطه  هاي سلطه بیداري اسالمی در کشورهاي جهان اسالم، دولت

دیدند به فکر تغییر جریـان بیـداري اسـالمی     منافع استکباري خود را در خطر می
افتادند و از هیچ تالشـی در ایـن مسـیر فروگـذاري نکردنـد. پـس از مـداخالت        

گر غربی در مصر، ایـن کشـورها بـه فکـر      یم کشورهاي سلطهمستقیم و غیرمستق
ایجاد جنگ داخلی در سوریه افتادند تا از این طریق، دولت بشار اسد را سرنگون 
کنند. دامن زدن به منازعات داخلی در سوریه و تبدیل آن به یک جنگ داخلی بـا  

امکـان را  هراس غربی این  هاي اسالم هاي تکفیري و افراطی، به دولت کمک گروه
گیر یا تضـعیف کننـد و هـم     داد تا هم محور اصلی مقاومت در منطقه را زمین می

اي پدیده  اختالفات مذهبی دنیاي اسالم را تشدید و تحریک نمایند. پوشش رسانه
کـه بـه سـرعت مرزهـاي بسـیاري از کشـورهاي       » تروریسم اسـالمی «موسوم به 

ن، نیجریـه، تـونس و غیـره ـ را     اسالمی (سوریه، عراق، یمن، افغانسـتان، پاکسـتا  
شـد مسـئله اصـلی فلسـطین در اذهـان عمـومی        داد باعث می تحت تأثیر قرار می

جهانی به فراموشی سپرده شود و دولت غاصب صهیونیستی با فراغ بال بیشـتري  
هـا و   سازي غیرقانونی در مرزهاي فلسطین اشغالی بپردازد. دولت به پروژه شهرك

ستیز نیز در این میان تالش کردند تا از فضاي بـه   اسالم هراس و هاي اسالم جریان
 برداري را کنند و به تجدید حیات خود بپردازند.    وجود آمده بهترین بهره

  
  هراسی . سطح ملی: تقویت گفتمان اسالم2

هاي اروپایی از حمایت و پرداختن به  در سطح داخلی و ملی، هدف اصلی دولت
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عبارت بود از افزایش رعب و وحشـت علیـه   » میتروریسم اسال«پدیده برساخته 
هراسـی در غـرب. از ایـن طریـق،      اسالم و مسـلمانان و تقویـت گفتمـان اسـالم    

توانستند بر مسلمانان ساکن در اروپا  گرا یا مخالف مسلمانان می هاي راست دولت
زعم خود از رشد و انتشار اسالم راستین  فشارهاي سیاسی و اجتماعی اعمال و به

هـراس در   هـاي اسـالم   ها و اقدامات دولت وپا جلوگیري کنند. از میان روشدر ار
بـراي افـزایش   » تروریسم داخلـی یـا خـانگی   «برداري از سیاست حمایت از  بهره

  توان به موارد زیر اشاره کرد.  رعب و وحشت مسلمانان می
ت هایی نظیـر داعـش و مشـارک    در بریتانیا، با افزایش اقدامات تروریستی گروه   

سیاسـی   برخی از شهروندان بریتانیایی در این اقدامات، نیروهاي امنیتی و مقامات
غالب، مردم کشور را در حالت رعب و وحشت قرار هاي  کشور با همراهی رسانه

وزیـر وقـت کشـور     نخسـت » دیوید کمرون«، 2014اي که در سال  دادند؛ به گونه
ي سوریه و عـراق بـه بریتانیـا    ها بریتانیا در واکنش به احتمال بازگشت تروریست

زنـی   هـاي بریتانیـا گشـت    نیروهاي مسلحِ پلیس بیشتري در خیابان«اعالم کرد که 
خواهند کرد تا با تهدیدي که افراطیون تازه بازگشـته از عـراق و سـوریه متوجـه     

، وزیر وقت کشـور  »ترزامی«خانم  )Groves, 2014( »کنند، مقابله نمایند کشور می
ها اسـت.   عالم داشت که بریتانیا به شدت در معرض حمله تروریستبریتانیا نیز ا

تـر از   وزیر سابق بریتانیا همچنین اعالم کـرده بـود کـه داعـش خطرنـاك      نخست
   .)Ibid( القاعده است؛ زیرا آنها به دنبال تشکیل یک دولت تروریستی هستند

اي چندي پیش پلیس شهر لندن با همکاري اورژانس این شهر اقـدام بـه اجـر   
تمرین مقابله با حمالت تروریستی در شهر «سازي کرد که بهانه آن،  عملیات شبیه

هاي  سازي شده که به صورت کامل در تمام کانال بود. در این عملیات شبیه» لندن
   سـکاي نیـوز  )، اBBc News, 30 June 2015( سـی  بـی  خبـري بریتانیـا ماننـد بـی    

)SKY News 30 June 2015 (عمومی بـا آب و تـاب خاصـی     هاي و دیگر رسانه
شد، چند تروریست به بخشی از شهر حمله کرده، چند زن را گروگـان   پخش می
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اي بـا صـداي    گرفته و مجروح کرده بودند. نمـایش ایـن تمـرین چنـدین دقیقـه     
ها شلیک  هاي واقعی این تروریست هاي مستمري همراه بود که از سالح تیراندازي

انـد. اجـرا و    نی که به اصـطالح مجـروح شـده   شد و صداي فریاد و شیون زنا می
پخش عمومی چنین تصاویري با کیفیتی که اجماالً شرح آن گذشت، متضمن این 
معنا است که احتمال حمالت تروریستی بسیار باال است، شهر لنـدن در معـرض   

الوقوع قرار دارد و همه شـهروندان بایـد خـود را آمـاده ایـن       خطر جدي و قریب
توانـد بـه مخاطـب     سازي شده می ه دومی که این عملیات شبیهحمالت کنند. نکت
در قلـب  » هـا  رعب و وحشت از حمالت وحشـیانه تروریسـت  «خود القا نماید، 

بریتانیا است، زیرا در این نمایش بیش از آنکه به شهروندان، اطالعـات ضـروري   
هـاي   درباره چگونگی مقابله با این رویدادها داده شود، همواره تصاویر تروریست

کردند  محابا به اطراف و افراد شلیک می شد که بی اي نشان داده می چهره پوشانده
  رسید. و صداي شیون زنان نیز به گوش می

نکته دیگري که درباره ایـن مسـئله اهمیـت دارد، سـرزنش اسـالم و گـرفتن       
انگشت اتهام به سوي مسلمانان معتدل و معمولی اسـت کـه اکثریـت مسـلمانان     

هاي امنیتی و سیاسی کشورهاي مختلـف   دهند. نهادها و سازمان کل میاروپا را ش
هـاي تروریسـتی    اندازي، تسلیح و حمایـت از گـروه   مانند فرانسه و بریتانیا در راه

کنند اصـطالحاً   هاي اروپایی سعی می مانند داعش نقش مستقیم داشتند؛ اما دولت
و مسـلمانان عـادي و   » هـاي اسـالمی   آموزه«و » توپ را به زمین حریف انداخته«

معمولی را مسئول چنین اقداماتی معرفی کننـد. بـراي مثـال در بریتانیـا، مقامـات      
کنند افکار عمومی را متوجه مسلمانان متعادل و عادي کنند و آنها  رسمی سعی می

، »اریک پیکلـز «را مسئول چنین اقداماتی نشان دهند. در همین راستا، چندي پیش 
مسـجد و امـام    1100ي بریتانیا با ارسال یک نامه دولتـی بـه   »ها امور گروه«وزیر 

جماعت اعالم کرد که در صورت مشاهده افراد افراطی، آنها را به نهادهاي دولتی 
 معرفی کنند و نشان دهند که جایی براي این افراد در مساجد بریتانیا وجود ندارد
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)Mctague, 2015.(   نهایـت جامعـه    بر این اساس، مساجد، امامـان جماعـت و در
بایسـت بـراي    گیرنـد و مـی   مسلمانان بریتانیایی هستند که مورد سرزنش قرار می

هـاي داعـش یـا هـر گـروه تروریسـتی        جلوگیري از احتمال حمالت تروریسـت 
هـا معمـوالً بـه طـور پنهـان فعالیـت        دیگري تالش کنند. در حالی که تروریسـت 

ـ    می هـاي جاسوسـی و    ن سـرویس کنند و مردم عادي اطالعی از آنهـا ندارنـد. ای
ها و افـراد اطـالع دارنـد، ثانیـاً      اطالعاتی اوالً از حضور و دامنه فعالیت این گروه

اند و ثالثـاً   همکاري نزدیکی در تسلیح و آموزش نیروهاي وابسته به داعش داشته
  ها را برعهده دارند. وظیفه برخورد و کنترل این گروه

هـاي بیشـتري بـراي     م بریتانیـا محـدودیت  تر، دولت اسـال  در گامی فراتر و عمیق
مسلمانان ساکن در این کشور اعمال داشت و دامنه جاسوسی مسلمانان از یکدیگر را 

وزیـر وقـت بریتانیـا در     ، نخسـت »دیوید کمرون«به نهاد خانواده کشاند. چندي پیش 
واکنش به وقایع تروریستی داعش در تونس و کشته شدن چند تبعه بریتانیایی اعـالم  

مسلمانان بریتانیا باید نگرانی خود را درباره احتمال افراطی شدن هر یـک از  «کرد که 
اعضاي خانواده یا دوستان خود گـزارش کننـد تـا از وقـوع حمـالت خـونین ماننـد        

ایـن   .)Dominiczak, Rayner, 2015» (حمالت تـونس، در بریتانیـا جلـوگیري شـود    
هاي مسلمان در بریتانیـا   ت که تمام خانوادهوزیر بریتانیا به این معناس اظهارنظر نخست

در مظان اتهام هستند و باید نسبت به یکدیگر و اعضاي خانواده خود جاسوسی کنند 
صـالح یـا    و هر گونه احساس نگرانی از گرایش آنها به تروریسـم را بـه مراجـع ذي   
ر بـراي  کا پلیس گزارش دهند. با قرار دادن این اظهارنظر در کنار تالش دولت محافظه

آمـوزان   ها و مدارس از دانشجویان و دانـش  تصویب طرح جاسوسی استادان دانشگاه
  کار بریتانیا به دنبال چه اهدافی است.   گرا و محافظه شود که دولت راست مشخص می

کار در انتخابات  تر اشاره شد، پس از پیروزي حزب محافظه گونه که پیش همان
کـار، ایـن دولـت بـه دنبـال       دولت محافظه بریتانیا و تشکیل 2015سراسري سال 

) برآمد 2011(مصوب سال » قانون مبارزه با تروریسم«افزودن مواد جدید یا تغییر 
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تـر کنـد.    تر و عمیق گرایی و اعمال فشار بر مسلمانان را گسترده تا مبارزه با اسالم
وره ها پیش به دنبال تصویب قانون جدیـد بـوده، امـا در د    التبه این حزب از سال
کـار بریتانیـا    گـرا و محافظـه   وجود آمده، تالش دولت راست جدید و با شرایط به

  براي این کار افزایش دوچندان یافته است.
  
  . بخش سوم: تحلیل مسئله3

کنیم به واکاوي و بررسی علل گرایش برخی از مسلمانان  در این بخش تالش می
ــ گرچـه بـه     چنـین گرایشـی  هاي تروریستی بپردازیم. دالیل اصلی  اروپا به گروه

تعداد معدود و محدود ـ در عوامل مختلف فرهنگی، سیاسـی و اجتمـاعی ریشـه     
اي است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شـده اسـت.    دارد و بحثی بسیار پیچیده

طور که پیش از این به طور تفصیلی به آن اشاره شد که ماهیـت و اقـدامات    همان
یـا  » مبـارزه «مـورد نظـر کشـورهاي اروپـایی در      هاي تروریستی و اهـداف  گروه

در ادوار تـاریخی مختلـف،   » تروریسـم اسـالمی  «از پدیده موسـوم بـه   » حمایت«
اي از مسلمانان سـاکن   متفاوت بوده است. از این رو، برخی از دالیل گرایش عده

پـس  «و » قبل از جنگ سـوریه «هاي تروریستی در دو دوره  اروپاي غربی به گروه
  متفاوت بوده است.  » وریهجنگ س از

ترین دالیلـی   در این بخش به طور اجمالی و به تفکیک به بررسی برخی از مهم
هاي تروریستی در دوره  که در گرایش برخی از شهروندان مسلمان اروپایی به گروه

کنـیم. البتـه    تأثیر داشتند، اشـاره مـی  » پس از جنگ سوریه«و » قبل از جنگ سوریه«
شود لزومـاً بـه ایـن معنـا      خت دالیلی که در هر دو دوره ذکر میباید خاطرنشان سا

هـاي تروریسـتی پیوسـتند واجـد همـه دالیـل و        نیست که تمام افرادي که به گروه
شرایط ذکر شده بودند، بلکه ممکن است برخی به یک یا چند دلیل و برخی دیگـر  

حائز اهمیت دیگـر  ها پیوسته باشند. نکته  به علت تمام دالیل ذکر شده به این گروه
هـاي افراطـی یـا     این است که شدت تأثیر یک دلیل خـاص ماننـد تبلیغـات گـروه    
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تواند در افراد مختلف بسته به شـرایط روحـی و روانـی، پیشـینه      هراسی) می اسالم
تحصیالتی، اقتصادي، شغلی، خانوادگی و مذهبی آنها متفـاوت باشـد. بـه عبـارت     

زیر به یک انـدازه در سـوق دادن برخـی از     توان گفت هر یک از دالیل دیگر، نمی
  هاي تروریستی مؤثر بوده است.   مسلمانان به گروه

  
  »قبل از جنگ سوریه«. بررسی علل گرایش به تروریسم 1/3

تر نیز اشاره شـد در دوره اول قبـل از جنـگ سـوریه، پدیـده       گونه که پیش همان
یست مـدعی اسـالم،   هاي ترور ، ماهیت اصلی گروه»تروریسم اسالمی«موسوم به 

هـاي   هاي هژمونیک غربی بود که در تعـارض بـا آمـوزه    مبارزه با هویت و ارزش
هـا   هایی که در این دوره از سوي این گـروه  اسالمی قرار داشت. در اغلب فعالیت

شـد کـه بـراي تضـعیف مبـانی و       کـم ادعـا مـی    گرفت، سعی یا دسـت  شکل می
، دالیل اصلی گـرایش بـه ایـن    گیرد. بر همین اساس هاي غربی صورت می ارزش
هاي تروریستی ریشه داشت؛ به  ها نیز در این ماهیت و هدف ادعا شده گروه گروه

شـدند سـر    ها متمایـل مـی   این معنا که بیشتر افرادي که در این دوره به این گروه
هـاي غربـی    جنگ با هویت و مبانی غربی داشتند یا دست کـم از مبـانی و ارزش  

  سرخورده بودند. 
تـوان آن را   در ایـن دوره کـه مـی   هراسی ساختمند:  ویژه اسالم هراسی به دید اسالمتش

هـاي   نامید، یکی از دالیـل اصـلی گـرایش بـه گـروه     » مبارزه با غرب«دوره ادعايِ 
تروریستی، افزایش اعمال فشارهاي مختلف سیاسی و اجتماعی به مسلمانان سـاکن  

هاي پیشین ایـن گـزارش    که در بخشگونه  هراسی است. همان اروپا در قالب اسالم
چنین هفتم جوالي در لنـدن،   سپتامبر در نیویورك و هم 11اشاره شد، پس از وقایع 

اقدامات و تحرکات اجتماعی و سیاسی بسیاري علیه مسـلمانان سـاکن کشـورهاي    
شـود. در ایـن    هراسی یاد مـی  اروپاي غربی صورت گرفت که از آن با عنوان اسالم

هـاي اروپـایی ماننـد بریتانیـا و      نژادپرستانه و متعصبانه برخی دولـت میان، اقدامات 
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ــا عنــوان    ــانونی بــه مســلمانان اروپاـــ کــه از آن ب فرانســه در اعمــال فشــارهاي ق
اي  از اهمیـت ویـژه   ، شودــ  هراسی نهـادي یـاد مـی    هراسی ساختمند یا اسالم اسالم

  برخوردار بود.  
کشورهاي اروپایی در نتیجه چنـین   در این دوره، بسیاري از مسلمانان ساکن در

فشارهاي سیاسی و اجتماعی به هویت اسالمی خود بیش از پـیش احسـاس تعلـق    
کـیش خـود افـزایش     ها و افراد مسلمان هـم  خاطر نشان دادند و ارتباط آنها با گروه

دیدنـد تـالش    یافت. این افراد که هویت دینی خود را در معرض خطر و تهدید می
ور طبیعی و معمـولی، در ارتباطـات فـردي یـا اجتمـاعی خـود از       کردند تا به ط می

برخی «آمیز و راستین اسالمی در برابر اقدامات غیرمعقول و غیرمنطقی  مواضع صلح
دفاع کنند. واکـنش ایـن افـراد کـه اکثریـت جمعیـت       » هاي مدعی اسالم تروریست

شـد.   م محدود میدهند به دفاع زبانی و رفتاري از اسال مسلمانان اروپا را تشکیل می
شود که چرا این افراد ضعیف نـام   در مقابل، افراد ضعیفی (در موارد دیگر اشاره می

گیرند) بودند که به سبب این فشارها، هویت اسالمی خود را تحت سؤال دیدند  می
و چون قدرت ایمانی و اعتقادي قوي به اصول و مبانی اسالمی خـود نداشـتند بـه    

هـاي افراطـی سـلفی و وهـابی، بـه دامـن        غـات گـروه  صورت افراطی و تحت تبلی
  هاي تروریستی و افراطی افتادند.     فعالیت

تـر بـه هویـت     گري یا حتی تمسک قوي تأثیر این مسئله در گرایش به افراطی
گري محسـوب   تواند مصداقی از افراطی هاي اروپایی می اسالمی که از نظر دولت

خـواه   از فعاالن ضد نژادپرستی و عـدالت اي بوده است که بسیاري  شود، به اندازه
اشـاره بـه فـیلم     ،انـد. در همـین ارتبـاط    غربی نیز با صراحت به آن اذعـان کـرده  

). Mirzs, 2005( (به زبان انگلیسی) بسیار حائز اهمیـت اسـت  » یاسمن«سینمایی 
گرایانـه   هاي افراطی و خشـونت  ها و خط و مشی این فیلم در اعتراض به سیاست

هـا) نسـبت    هاي رسمی بریتانیا (مانند پلیس، نهادهاي امنیتی و رسانهدولت و نهاد
سـپتامبر در بریتانیـا    11به مسلمانان ساخته شده کـه بـه بررسـی تبعـات حادثـه      
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، »کـنس گلنـان  «میالدي توسط آقـاي   2004که در سال » یاسمن«پردازد. فیلم  می
اقـدامات  دهـد کـه چگونـه     ساز انگلیسی ساخته شـد بـه خـوبی نشـان مـی      فیلم

تواند به گرایش و عضویت جوانان مسلمان به  هاي دولتی می گرایانه نهاد خشونت
در این فیلم بـه وضـوح نشـان     ).Jeffries, 2015( هاي تروریستی منجر شود گروه

شود که چگونـه رفتارهـاي اجتمـاعی مـردم بریتانیـا و اخبـار متعصـبانه         داده می
پلـیس و نهادهـاي امنیتـی باعـث      هاي غربی و همچنین عملکرد خصـمانه  رسانه
بـه کمپـین مبـارزه علیـه نژادپرسـتی و      » یاسمن«شود شخصیت اصلی داستان  می

تر وي که به فروش مواد مخدر مشغول است و  ن هراسی پیوسته و برادر جوا اسالم
هاي تروریستی  تري دارد به گروه اصول مذهبی، اخالقی و اجتماعی بسیار ضعیف

  متمایل شود.
هراسانه در حقیقت ریشـه در   ز اهمیت در مؤلفه تشدید فشارهاي اسالمنکته حائ

گیري هویت مسلمانان ساکن در کشورهاي اروپـایی   مبانی هویتی و چگونگی شکل
ویژه جوانان نسل دوم و سوم کـه عمـدتاً تعلـق     دارد. برخی از مسلمانان اروپایی به

هراسـانه و   دث اسـالم مستحکمی به هویت دینی خود ندارند، به واسطه تجربه حوا
بیننـد.   نژادپرستانه، هویت اسالمی و اروپایی خود را در معرض تهدید و سؤال مـی 

تواننـد یـک    وجود آمده آنها دیگـر نمـی   کنند که در شرایط به این افراد احساس می
ـ الجزایري یا هر ملیت دیگـر باشـند، زیـرا ایـن      ـ مراکشی مسلمان یا یک پاکستانی

شود. از سوي دیگـر، ایـن افـراد احسـاس      به شدت تخریب میها در جامعه  هویت
کنند کـه هویـت و تابعیـت اروپـایی آنهـا نیـز در معـرض سـؤال قـرار دارد و           می

  پذیرند.   وطن خود نمی شهروندان بومی کشورهاي اروپایی، آنها را به عنوان هم
کننـد   هـاي افراطـی و تروریسـتی سـعی مـی      آمده، برخی گروه در شرایط پیش

س واکنش و دفاع این افراد را برانگیخته و آنها را رادیکالیزه و افراطی کنند. احسا
حـل   هاي افراطی خود را به عنوان تنهـا راه  ها، مبانی فکري و ایدئولوژي این گروه

کنند و به عنـوان   خواهی کشورهاي غربی ارائه می مبارزه و مقاومت در برابر زیاده
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دارند. در این میـان، نقـش عوامـل دیگـر      یهویت جایگزین به این افراد عرضه م
مانند اعتراض به سیاسـت خـارجی، احسـاس قربـانی شـدن، ضـعف معرفـت و        

هـاي تروریسـتی و افراطـی، بیکـاري و      اعتقادات دینی، فعالیت نسـبتاً آزاد گـروه  
ها و اقدامات تروریستی اهمیـت   ضعف اقتصادي در سوق دادن این افراد به گروه

توانـد باعـث گـرایش بـه تروریسـم و       م تعلق صرف نمـی دارد؛ زیرا احساس عد
  گرایی شود. خشونت

یکـی دیگـر از دالیـل    سیاست خارجی کشورهاي اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمـان):  
اروپایی (بریتانیـا،   در کشورهاي ساکن از مسلماناناصلی گرایش و عضویت برخی 

دارانـه   افراطـی و جانـب  هاي تروریستی، سیاسـت خـارجی    آلمان، فرانسه) به گروه
(دوگانه) کشورهاي اروپاي غربی در قبال کشورهاي اسالمی است. این مسـئله نیـز   
مانند دلیل اول مورد تأکید بسیاري از تحلیلگران و سیاستمداران غربی قـرار گرفتـه   
است. براي نمونه، در یکی از مناظرات پارلمانی بریتانیا جرمی کوربین، رهبر حزب 

افروزانه  هاي جنگ ش به حمالت تروریستی پاریس و تبعات سیاستکارگر در واکن
بحران سوریه و تبعـات حملـه   «کند:  بریتانیا در سوریه و عراق با صراحت اعالم می

هـاي وحشـیانه خـود را     به عراق باعث شده تا گروهی مانند داعش بتواند جنایـت 
ولـت  وي همچنـین بـه د   .)BBC News, 21 November 2015( »گسـترش بدهـد  

وزیر وقت بریتانیا که درصـدد همراهـی آمریکـا در     بریتانیا و دیوید کمرون، نخست
دهد که اگر بریتانیا بـه ائـتالف ضـد داعـش      حمله هوایی به سوریه بود، هشدار می

هاي  بپیوندد و مواضع داعش را مورد حمله هوایی قرار دهد، باید منتظر پاسخ گروه
کـه توسـط ایـن     ك بریتانیـا باشـد. همچنـان   تروریستی مانند حمالت پاریس در خا

شود که یکـی از دالیـل اصـلی پیوسـتن      سیاستمدار بریتانیایی به صراحت اعالم می
هـاي تروریسـتی، اعتـراض بـه سیاسـت خـارجی        بسیاري از مسـلمانان بـه گـروه   

هاي غربی در برابر کشورهاي اسالمی است. در این میان، حمله به افغانسـتان   دولت
هاي تروریستی به عنوان  میت بیشتري برخوردار است و از منظر گروهو عراق از اه
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  شود. اعالن جنگ به اسالم و مسلمانان قلمداد می
توسـط   2011بـار در سـال    که بـراي نخسـتین  » گراي من برادر اسالم«در مستند 

الدین کـه یـک شـهروند     سی سه پخش شد، شخصیت اول فیلم، صالح بی شبکه بی
لمان است به وضوح به تأثیر سیاست خارجی دوگانه و مزدورانـه  بریتانیایی تازه مس
هـاي   ویژه آمریکا و کشورهاي اروپـاي غربـی در برابـر جنایـت     کشورهاي غربی به

کنـد. ایـن    هاي افراطی اشـاره مـی   اسرائیل و حمله به عراق در گرایش وي به گروه
تمایـل بـه   دهد کـه چگونـه تعـدادي از مسـلمانان جـوان م      فیلم به خوبی نشان می

سـپتامبر جلـوي    11روز واقعـه   در سـال » انجم چدري«هاي افراطی با رهبري  گروه
سفارت آمریکا در لندن تجمع و در اعتراض به حمله آمریکا به عـراق و افغانسـتان   

، سـازنده ایـن مسـتند در مقالـه     »راب لیچ«کنند.   زدن پرچم آمریکا می اقدام به آتش
کند که چطور برخی  نویسد، اعالم می سی می سی بیاي که براي خبرگزاري  جداگانه

از دوستان افراطی برادرش، دلیل اصلی گرایش به اسالم و افکـار افراطـی خـود را    
 .)Leech, 2011( دارد طلبانـه وي اعـالم مـی    هاي جنگ مقابله جرج بوش و سیاست

هـاي   هـاي در پـیش گرفتـه شـده گـروه      البته باید خاطر نشان ساخت که سیاسـت 
ها نگـران   دهد که اساساً این گروه ري و افراطی در دوره دوم به خوبی نشان میتکفی

ها اتفـاق افتـاده،    منافع و مصالح کشورهاي اسالمی نیستند و آنچه در طول این سال
  هاي غربی بوده است. هاي پشت پرده برخی از دولت تالش براي اجراي سیاست

هـاي افراطـی و    ز افرادي که به گروهبرخی اهاي اقتصادي و شأن اجتماعی:  ضعف پایه
هـاي اقتصـادي زنـدگی     ها و نقصان یابند به دنبال پر کردن خأل تروریستی گرایش می

خود هستند. این افراد اغلب از پیشینه آموزشی و تحصیالت باالیی برخوردار نیسـتند  
صادي نیز اغلـب شـغل ثابـت بـا درآمـد مکفـی ندارنـد. افـرادي کـه از          تو از نظر اق

پیوندند، بـه نـدرت از طبقـه ثروتمنـد      هاي تروریستی می رهاي اروپایی به گروهکشو
هـاي اجتمـاعی ماننـد     هستند. برخی از این افراد حتی مبتال بـه برخـی از ناهنجـاري   

گونـه کـه در فـیلم     فروش مواد مخدر و عضویت در باندهاي قاچاق هسـتند؛ همـان  
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    .)Mirza, 16 January 2005ود (ش این مسئله به خوبی به تصویر کشیده می» یاسمن«
یکی دیگر از عواملی که در گرایش و جذب برخـی  ضعف اصول اعتقادي و مذهبی: 
هاي تروریستی مؤثر بوده، ضعف شـناختی و اصـول    از افراد مسلمان اروپایی به گروه

هاي حقیقی آن اسـت. از آنجـایی کـه ایـن      اعتقادي این افراد به اسالم اصیل و آموزه
هـاي اعتقـادي آن ندارنـد، بـه      اخت درستی از اصول اصیل اسالمی و آموزهافراد، شن

شــوند کــه تفکــرات افراطــی و  اي مــی هــاي وهــابی و ســلفی راحتــی جــذب گــروه
انریکـو  «کننـد. در همـین ارتبـاط، پروفسـور      گرایانه خود را به آنها القـا مـی   خشونت
هـاي اصـلی    ه یکی از ریشهکند ک شناس معروف ایتالیایی نیز اشاره می ، اسالم»گالپینی

گـري در میـان برخـی از مسـلمانان از شـناخت بسـیار        گرایش به خشونت و افراطی
هاي دینی نشـئت گرفتـه اسـت (مصـاحبه بـا       ناقص و سطحی آنها از اسالم و آموزه

    .)1395پروفسور انریکو گالپینی، 
عـداد قابـل   شود کـه ت  نیز به خوبی نشان داده می» گراي من برادر اسالم«در مستند 

یابنـد، شـهروندان    هاي افراطی و تروریستی گرایش مـی  توجهی از افرادي که به گروه
بومی بریتانیاییِ تازه مسلمانی هستند کـه اساسـاً شـناخت جـامع و کـاملی از اسـالم       

انـد. البتـه شـرایط دیگـري ماننـد       هاي اسالمی آشـنا شـده   ندارند و به تازگی با آموزه
هراسـانه،   دي، تجربـه آزارهـاي نژادپرسـتانه یـا اسـالم     مشکالت اجتمـاعی و اقتصـا  

طلبانـه   هاي جنـگ  ها و سبک زندگی غربی و انزجار از سیاست سرخوردگی از ارزش
شود این افـراد، خـأل و کمبودهـاي اقتصـادي،      و مزدورانه کشورهاي غربی باعث می
هـا   هـاي افراطـی و هویـت جعلـی ایـن گـروه       سیاسی و اجتماعی خود را در آمـوزه 

سـرخوردگی  «نیز » گراي من برادر اسالم«، سازنده مستند »راب لیچ«وجو کنند.  جست
ها و سبک زندگی غربی را یکی از دالیل گرایش شهروندان بومی بریتانیـایی   از ارزش

 .)Leech, 4 April 2011کنـد (  عنـوان مـی  » تروریسـم اسـالمی  «به جریان موسوم بـه  
هاي تروریستی و افراطـی فعـالی    نقش گروه شود، اي که در این میان مطرح می مسئله

) 9/2/1395است که آزادانه در بریتانیا و دیگر کشورهاي اروپایی(جلسه کارشناسـی:  



ینه
 زم

سی
رر
ا: ب

روپ
ن ا

مانا
سل

م
 

به 
ق 
حا

ي ال
ها

که
شب

 
تی

یس
رور

ي ت
ها

  
 

   

 165  

 

 

هاي اروپایی حاضر شده بـه تـرویج و تبلیـغ افکـار      کنند و حتی در رسانه فعالیت می
  کنند. پردازند و این جوانان را به سوي خود جذب می افراطی خود می

هاي تروریستی و افراطـی و فعالیـت    نقش گروههاي افراطی و وهابی:  گروه تبلیغات
آزادانه آنها در بریتانیا و دیگر کشورهاي اروپایی(همان) در جذب مسلمانان جـوان  

ها باید اظهـار کـرد کـه     هاي این گروه برانگیز است. درباره پیشینه فعالیت بسیار تأمل
شدت مصادره کـردن   گرا نیز هستند به ونتهاي وهابی و افراطی که اساساً خش گروه

کننـد کـه اکثریـت     وجو می مسلمانان متعادل و متعهد اروپایی را جستآن دسته از 
ها بـه دلیـل نفـوذ خـود در      دهند. این گروه قابل توجه مسلمانان اروپا را تشکیل می

برخی مساجد مـورد حمایـت عربسـتان سـعودي و همچنـین ارائـه برخـی افکـار         
هـاي   ادي به دنیال جذب مسلمانان جوانان نسل دومـی بـه درون گـروه   جهـ  سیاسی
ها توفیق چندانی در جذب اکثریت مسلمانان نداشتند؛ امـا   باشند. این گروه خود می
کنند گرایش حداقلی مسلمانان جـوان را بـه ایـن     هاي غربی همواره سعی می رسانه
  ها چندین برابر واقعیت نشان دهند.   گروه

در داخل اروپـا بسـیار جـاي سـؤال     » افراطی و وهابی«هاي  گروه امکان فعالیت
اطالعـات همـه رهبـران و     ،دارد؛ زیرا نهادهاي اطالعاتی و امنیتـی دولـت بریتانیـا   

هاي افراطی وهابی را شناسایی و ویزاي آنها را صادر کرده است؛ اما  نیروهاي گروه
الیـت آنهـا صـورت    گاه به صورت جدي تالشی درباره بازداشت یا توقـف فع  هیچ

هـاي   تـوان بـه حضـور و فعالیـت بسـیاري از گـروه       نگرفته است. براي مثـال، مـی  
روابـط  «تروریستی و افراطی در بریتانیا اشاره کرد. در همین ارتباط، انتشـار کتـاب   

منتشـر شـد، اهمیـت     2010که در سـال  » پنهانی: همدستی بریتانیا با اسالم رادیکال
هـاي مختلـف    دهد که چگونـه بریتانیـا بـا گـروه     ن میبسیاري دارد. این کتاب نشا

تروریستی کشورهاي مصر، لیبی و عربستان سعودي که از عناصر حامی القاعده نیز 
 بودند، براي تضـمین منـافع خـود در خاورمیانـه همکـاري نزدیکـی داشـته اسـت        

)Curtis, 2010 .(  ند و بسیاري از این افراد، اجازه ورود و خروج به بریتانیـا را داشـت
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دادنـد. البتـه نبایـد     هـاي جاسوسـی بریتانیـا ادامـه مـی      همکاري خود را با سرویس
هاي سیاسی و نظامی بریتانیا به همراه برخی کشورهاي اروپـایی و آمریکـایی    کمک

هاي سوریه فراموش کـرد. بنـابراین بـا وجـود حمایـت دولـت بـه         را به تروریست
راطـی و تروریسـتی و دادن مجـوز    هـاي اف  صورت مخفی یا آشکار از افراد و گروه

هـاي ایـن    ها و افراد در بریتانیا، رسـانه  حضور و اجازه فعالیت بسیاري از این گروه
کنند که بریتانیا و  اي این معنا را به مخاطبان خود تلقین می کشور به صورت گسترده

  هاي مسلمان قرار دارند. اروپا به شدت در معرض تهدید افراطیون و تروریست
  
  »پس از جنگ سوریه«. بررسی علل گرایش به تروریسم 2/3

برخی عوامل اجتماعی و اقتصادي در هر دو دوره قبل و پس از جنگ سـوریه در  
هـاي تروریسـتی اسـالمی تأثیرگـذار      گرایش برخی از مسلمانان اروپایی به گـروه 

هاي فردي، اجتمـاعی و اقتصـادي هسـتند کـه      اند. این عوامل اغلب از مؤلفه بوده
هـاي   الت عمومی دارند و به طور کلی در گرایش برخـی مسـلمانان بـه گـروه    ح

گونه که در قسمت پیشین اشاره شد، ایـن عوامـل    اند. همان تروریستی دخیل بوده
هاي اقتصادي و شأن اجتماعی، ضـعف اصـول اعتقـادي و     عبارتند از: ضعف پایه
اً ماهیت پدیده موسوم هاي افراطی؛ اما از آنجایی که اساس مذهبی و تبلیغات گروه

قبـل از جنـگ   «بـا دوره  » پس از جنـگ سـوریه  «در دوره » تروریسم اسالمی«به 
کند، به طور مشخص و خاص عامـل دیگـري در ایـن دوره بـر      فرق می» سوریه

هـاي تروریسـتی تأثیرگـذار بـوده      گرایش برخی جوانان مسلمان اروپایی به گروه
هاي  سازي و فعالیت سیاسی دولت است. این عامل خاص عبارت است از گفتمان

هاي تروریسـتی و تـالش بـراي     اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در تنزیه گروه
  ترغیب مسلمانان اروپایی براي ارسال کمک به آنها یا حتی الحاق به آنان. 

  
  »  خواه سوري مبارزان آزادي«گفتمان جعلی دفاع از 

ز مسلمانان اروپایی به پدیـده موسـوم بـه    ترین دالیل گرایش برخی ا یکی از اصلی
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برخـی  » سـازي  گفتمـان «، پروژه »پس از جنگ سوریه«در دوره » تروریسم اسالمی«
هاي دفاع از دموکراسـی   هاي غربی براي سرنگونی حکومت بشاراسد به بهانه دولت

و حقوق بشر بوده است. به طور مشخص، دولت ایاالت متحده آمریکا و برخـی از  
مانند بریتانیا و فرانسه با هدف تضعیف محور مقاومت در منطقه و دامن متحدان آن 

زدن به اختالفات قومی و مذهبی درصدد براندازي حکومـت بشـار اسـد برآمدنـد.     
هاي افراطی و تروریستی داخل خاك  گیري از گروه بهترین راه براي این هدف، بهره

تان، ترکیـه و کشـورهاي   سوریه و کشورهاي مجاور مانند عراق، افغانسـتان، عربسـ  
هاي آمریکایی و اروپایی تا چند ماه پـیش مـدعی    دیگر بود؛ اما از آنجایی که دولت

هـاي تروریسـتی حمایـت     توانستند از گروه مبارزه با تروریسم بودند به راحتی نمی
کنند، بنابراین اقدام به ایجاد گفتمان جدیدي کردند که عبـارت بـود از حمایـت از    

کننـد.   خواه سوري که علیه حکومت دیکتـاتوري سـوریه جهـاد مـی     مبارزان آزادي
هاي تروریسـت منتسـب بـه     هاي فوق با این سرپوش و بهانه، مذاکره با گروه دولت

ها کردنـد و بـه    گرا اقدام به تعامل با این گروه هاي دیگر خشونت القاعده و سازمان
. کشورهاي اروپایی نیز جانبه خود را از آنها اعالم نمودند طور رسمی، حمایت همه

هـاي   هـاي تروریسـتی اسـالمی بـا سـازمان      که شائبه همکـاري سـرکردگان گـروه   
» خواه سوري مبارزان آزادي«جاسوسی اروپایی در آنها وجود دارد، حمایت خود را 

برانگیز، مقدمات اعـزام برخـی از    ها همچنین در اقدامی تأمل اعالم کردند. این گروه
  به خاك سوریه فراهم کردند.» جنگجو«با عنوان مسلمانان اروپایی را 

 
 گیري و ارائه راهکار . بخش چهارم: نتیجه4

هایی که در ابتداي این گزارش مطرح شـد   گیري و پاسخ به پرسش در مقام نتیجه
ویژه سؤال اصلی)، بایـد اظهـار داشـت کـه فراینـد الحـاق و گـرایش برخـی          (به

ایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمـان بسـیار   هاي افراطی در کشوره مسلمانان به گروه
هاي مختلف، تأثیر برخی عوامل خاص بیشـتر از عوامـل    پیچیده است و در دوره

هراسـانه و   هـاي اسـالم   دیگر بوده است. براي مثال، در دوره اول تشدید فعالیـت 
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اعمال فشار سیاسی و اجتماعی به مسلمان، سرخوردگی از سبک زندگی غربی و 
شهروندان بومی با مسلمانان، سیاست خـارجی دوگانـه و مزورانـه و     نحوه تعامل
هاي اعتقادي و اقتصادي از عوامـل مهـم در الحـاق برخـی افـراد بـه        ضعف بنیاد

هـاي   هاي تروریستی بودند؛ در حالی کـه در دوره دوم، نقـش تبلیـغ گـروه     گروه
پایی (کـه  هاي ارو افراطی و همچنین ترغیب و تشویق مستقیم و غیرمستقیم دولت

براي سرنگونی حکومت بشـار اسـد   » سازي گفتمان«توان با عنوان پروژه  از آن می
هاي دفاع از دموکراسی و حقوق بشر یاد کرد) از تأثیر بیشتري برخـوردار   به بهانه

  بوده است. 
هـاي   ها و برنامه البته باید خاطرنشان ساخت که در هر دو دوره، نقش سیاست

ستیز اروپـایی از اهمیـت بـاالیی     هراس و اسالم هاي اسالم پنهانی یا آشکار دولت
گـري   برخوردار بوده است؛ زیرا در صورت برخورد جدي این کشورها با افراطی

توانستند به فعالیت و در نتیجه، جذب نیرو بپردازند.  ها نمی و افراطیون، این گروه
ها و  رانگیز جریانب این در حالی است که در هر دو دوره، در یک اقدام بسیار تأمل

هاي افراطی و تروریستیِ تکفیري آزادانه به فعالیـت پرداختنـد و موفـق بـه      گروه
  آگاه و جوان شدند.   جذب برخی از مسلمانان کم

درباره سؤال دوم و سؤاالت فرعی دیگر این گزارش باید اشاره کرد که پدیـده     
جعلی است که با تبانی جریانی ساختگی و » تروریسم اسالمی اروپایی«موسوم به 

هاي افراطـی وهـابی و تکفیـري شـکل گرفتـه       هاي غربی و برخی از گروه دولت
توان این جریان را به اسـالم نسـبت داد و آن را یـک جریـان      است. بنابراین نمی

تـوان   خواند؛ کاري که بسیاري قصد آن را دارند. در بهترین حالت مـی » اسالمی«
ی یا وهابی ـ تکفیري منتسب کرد و در نتیجـه، آن   هاي سلف این جریان را به فرقه

  خواند. » تروریسم وهابی«یا » تروریسم تکفیري«را 
هـا   از سوي دیگر باید اظهار کرد که گرایش مسلمانان اروپایی بـه ایـن گـروه   

بسیار ناچیز است؛ اما متأسفانه به دلیل اهداف و مقاصدي که کشورهاي اروپـایی  
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هـاي   دارند، در رسـانه » ـ اروپایی تروریسم اسالمی«خته از پرداختن به پدیده برسا
 .کنـد  نمـایی و غلـو مـی    پردازند و در مورد آن بـزرگ  خود مدام به این مسئله می

درباره منافع کشورهاي اروپایی در پرداختن به این موضوع باید اشاره کرد که در 
تروریسم «ه ـ چه زمانی که پدیده موسوم ب هر دو دوره قبل و پس از جنگ سوریه

پرداخت و چه زمانی که در قلمرو  هاي غربی می ، مقابله با غرب و ارزش»اسالمی
ـ، کشورهاي اروپایی به دنبال  افکنی مذهبی مشغول است مرزهاي اسالمی به تفرقه

تأمین منافع خـود هسـتند. مقابلـه بـا تروریسـم و آنچـه از آن بـا عنـوان پدیـده          
شود، براي کشورهاي فوق امري بسیار آسان و  یاد می» تروریسم اسالمی اروپایی«

پیش پا افتاده است، زیرا اطالعات و آمـار ایـن افـراد بـه طـور کامـل در اختیـار        
  هاي اطالعاتی این کشورها قرار دارد.  سازمان

هـاي تروریسـتی    از سوي دیگر، بسیاري از مسلمانان اروپایی که عضـو گـروه  
تواننـد تحـت    ربه هستند که به آسانی میتج سواد و کم اسالمی هستند، افرادي کم

هـا   تأثیر یا کنترل نظام حاکمه قرار بگیرند. بنابراین کنترل یا مقابله بـا ایـن گـروه   
رسد احزاب  ویژه در قلمرو کشورهاي اروپایی، امري سهل است؛ اما به نظر می به

بـرداري سیاسـی از حضـور و     حاکم در کشورهاي اروپاي غربی بـه دنبـال بهـره   
( مصـاحبه بـا پروفسـور انریکـو      ها در داخل خاك اروپا هستند یت این گروهفعال

دهد و پروفسور  طور که شواهد ارائه شده در این گزارش نشان می همان .گالپینی)
رسـد عـدم    انریکو گالپینی و ایمانوئل اکسین رایتر بر آن تأکید کردند، به نظر مـی 

هاي افراطی، بیشتر براي  یت به گروهگري و دادن اجازه فعال مقابله جدي با افراطی
هاي  ایجاد رعب و وحشت در اروپا و در نتیجه، توجیه اقدامات امنیتی و سیاست

  هاي اروپایی است. طلبانه برخی دولت جنگ
گـري در میـان مسـلمانان بــه رواج     داشـتن احتمـال رشــد افراطـی    زنـده نگـه  

ومی مسـلمانان را بـه   زند و هر گونه فعالیت سیاسی و عمـ  هراسی دامن می اسالم
گـري،   کند. در نتیجه، احتمال رشد افراطـی  گرایی متهم می گري و خشونت افراطی
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هاي قانونی  اي براي تحت فشار قرار دادن مسلمانان و محدود نمودن فعالیت بهانه
تـدریج، جریـان بیـداري اسـالمی در میـان       آورد که ممکن است به آنها فراهم می

ي اروپایی را متوقف کند یا به حاشیه برانـد. افـزایش   مسلمانان ساکن در کشورها
تواند در گرایش شهروندان بـومی   رعب و وحشت در مورد اسالم و مسلمانان می

  اروپایی به اسالم تأثیر منفی داشته باشد. 
اهداف اصلی کشورهاي اروپاي غربـی در دامـن زدن بـه پدیـده موسـوم بـه       

هـاي شـدید    هراسی، ایجـاد محـدودیت   تشدید اسالم» تروریسم اسالمی اروپایی«
رو، ایجـاد دسـتاویزي بـراي     نـه  هاي سیاسی و اجتماعی مسلمانان میا براي فعالیت

طلبانه و امنیتی، دور نمودن اذهان عمومی از مشـکالت   هاي جنگ اجراي سیاست
اقتصادي اروپا و همچنین مقابله با رشـد اسـالم راسـتین در کشـورهاي اروپـایی      

طلب و سودجو به عنـوان رهبـران اصـلی     ، برخی افراد فرصتاست. در این میان
خـورده و   شوند و برخی عناصـر شکسـت   هاي تروریستی در اروپا ظاهر می گروه

ضعیف از نظر اقتصادي، اجتماعی و مذهبی ـ، فریب افکـار و آراي افراطـی ایـن     
  شوند. هاي غربی می هاي سیاسی دولت خورند و مجري بازي ها را می گروه

ها و تهدیدهایی که الحاق برخی از مسلمانان ساکن  پایان، با توجه به آسیب در   
هاي تروریستی براي اسالم و مسلمانان جهان دارد،  در کشورهاي اروپایی به گروه

هاي تروریستی  به معرفی برخی از راهکارهاي جلوگیري از جذب این افراد گروه
یري کـه در ایـن ارتبـاط وجـود     پذ پردازیم. یکی از اقدامات ضروري و امکان می

هاي اصـیل آن در سـطح    دارد، تالش براي معرفی و ترویج اسالم راستین و آموزه
آگاه است. دستیابی بـه   ویژه میان تازه مسلمانان و جوانان کم کشورهاي اروپایی به

هـا و   هاي مختلـف فرهنگـی و اجتمـاعیِ نماینـدگی     این امر مهم از طریق فعالیت
المی ایران در کشورهاي اروپاي ممکـن اسـت. بـراي نمونـه،     دفاتر جمهوري اس

هاي فرهنگی و علمی، تعامالت و ارتباطـات گونـاگون    هاي مختلف رایزنی برنامه
توانـد در ایـن زمینـه     هاي مختلف اسالمی می هاي ایران با گروه مسئولین سفارت



ینه
 زم

سی
رر
ا: ب

روپ
ن ا

مانا
سل

م
 

به 
ق 
حا

ي ال
ها

که
شب

 
تی

یس
رور

ي ت
ها

  
 

   

 171  

 

 

نـد بـه   توان هـاي فـوق حتـی مـی     گشا باشد. در صورت نیاز، دفاتر و نمایندگی راه
اي را براي رسـیدن بـه ایـن     هاي ویژه ها و فعالیت صورت خاص و موردي برنامه

هاي جمهوري اسالمی ایـران بایـد از    هدف مهم طراحی نمایند. دفاتر و نمایندگی
   ظرفیت حضور خود در کشورهاي اروپایی و امکان ارتباط با مسـلمانان مختلـف

کننـد. دفـاتر و مراکـز مـذهبی      بـرداري را  ساکن در کشورهاي اروپا نهایت بهـره 
تواننـد   هاي مفید فرهنگی و دینی دارند، مـی  وابسته به مراجع نیز که بیشتر فعالیت

در آگاهی بخشی بـه نسـل جـوان مسـلمان (اعـم از سـنی، شـیعه و حتـی تـازه          
کارگیري اسـتادان و   مسلمانان) مؤثر باشند. البته این دفاتر باید تالش کنند تا با به

نا به زبـان انگلیسـی، دامنـه مخاطبـان خـود را افـزایش دهنـد و بـا         سخنرانان آش
  مسلمانان غیر فارسی زبان ارتباط مؤثر و چهره به چهره برقرار کنند. 

توانـد تـا انـدازه     ها و مراکز مطالعاتی اسالمی نیز می گیري از ظرفیت دانشگاه بهره
در حـال حاضـر، در   گشـا باشـد.    زیادي در معرفی اسالم راستین و جذب جوانان راه

برخی کشورهاي اروپایی این ظرفیت وجـود دارد و تعـدادي از مؤسسـات و مراکـز     
اجتمـاعی  - تحقیقاتی و علمی اسالمی در این کشورها موضوعات گونـاگون اسـالمی  

مانند مسلمانان و سیاست، مسلمانان و جامعه، مسلمانان و هویت اجتماعی، مسلمانان 
کننـد. ایـن    هاي مقابلـه بـا آن فعالیـت مـی     راسی و راهه و نژادگرایی و همچنین اسالم

کنند که به میـزان   ها و تحقیقات گوناگونی می مؤسسات اقدام به انتشار کتب، گزارش
قابل توجهی در معرفی و آشنایی با اسالم راستین مفید بوده است. این مراکـز عـالوه   

بـه شـهروندان بـومی     بر امکان دستیابی به مخاطبان مسلمان و شیعی، امکان دسـتیابی 
ویژه جامعه آکادمیک اروپایی را دارند و این امـر مهـم در معرفـی چهـره واقعـی و       به

  راستین اسالم به مردم عادي اروپا اهمیت بسیار زیادي دارد.  
یکی از مراکزي که در حال حاضر نقش قابل توجهی در ارائه تصویر راسـتین و  

در  1»اسـالمی لنـدن   کـالج «گاهی دارد، اصیل اسالم براي مخاطبان آکادمیک و دانش

                                                                                                                                         
1. Islamic College of London  
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بریتانیا است. این کالج با هدف قرار دادن جامعـه آکادمیـک بریتانیـا الگـوي نسـبتاً      
ویـژه   بخشی به فرایند تبیین و ترویج اسـالم راسـتین در اروپـا بـه     موفقی در تعمیق

بیشـتر بـه صـورت     هاي علمی، اجتماعی و مذهبی داشته است. کالج اسالمی حوزه
به تدریس و تبیـین اصـول و   غربی  هايِ هاي غالب دانشگاه با روشو انشگاه یک د

اتخاذ روش فوق باعث موفقیت نسبی ایـن مرکـز    .دپرداز اعتقادات اسالم شیعی می
رائـه  توانـد در ا  شده که می (و گاهاً غیر مسلمان) ی غربیمجذب دانشجویان بودر 

در . بسـیار مفیـد باشـد    می غربویژه تشیع به افکار عمو تصویر صحیح از اسالم به
توسط دفتر  کهبود  1پور االسالم بهمن تحج دکتربرعهده مدیریت این کالج  ،گذشته

مدرسـان ایـن کـالج را بخشـی از شـیعیان       .منصوب شده بودندمقام معظم رهبري 
اندیشمندان ایرانی آشنا به همچنین غربی اعم از تازه مسلمان و نسل دوم مسلمان و 

تأمین کارشناسان مذهبی آشنا به دهند. این کالج در جهت  تشکیل می زبان انگلیسی
هـاي   در برخـی رسـانه  صحیح اسالم شیعی  ارائه تصویرزبان و فرهنگ غربی براي 

تأسیس شیعی از توفیق خوبی برخوردار بود.  هاي تازه برخی رسانهغربی و همچنین 
از فعالیـت مراکـز   انـدازي و حمایـت    این مرکـز الگـوي بسـیار مناسـبی بـراي راه     

  دانشگاهی است که به ارائه تصویر اسالم راستین و اصیل متعهد هستند.
تواند در راستا و امتداد معرفی اسالم راستین مـورد توجـه    اقدام دیگري که می

هـاي   قرار گیرد، تالش براي تنویر افکار عمومی درباره معرفی چهره واقعی گـروه 
هاي تکفیـري و تبیـین عـدم     هاي گروه ایتافراطی است. در این میان، معرفی جن

ارتباط آن با اسالم راستین و حقیقی بسـیار مهـم اسـت. بایـد روشـن شـود کـه        
دهند و بر اسـاس آن بـه    هاي تکفیري و سلفی از اسالم ارائه می تفسیري که گروه

                                                                                                                                         
آشنا بـه  و ارتباط با اندیشمندان مختلف اسالمیِ  باره برقراريایشان در طول مدیریت خود در این کالج، در. 1

نی و غیر ایرانی) بسیار موفق بوده و دامنه فعالیت و تأثیر این کـالج را از  زبان و فرهنگ انگلیسی (اعم از ایرا
پس از دوران مدیریت خود در این کالج نیـز  همچنین میان مسلمانان به غیرمسلمانان وسعت بخشیده است. 

بی بـه  هاي مـذه  همچنان به امر مهم تبیین و معرفی چهره واقعی اسالم پرداخته و اقدام به تولید برخی برنامه
تواند الگوي مناسـبی   است. شیوه فعالیت افرادي نظیر ایشان میکرده زبان انگلیسی و براي مخاطبان اروپایی 

  براي افرادي باشد که قصد دارند در کشورهاي خارجی به فعالیت بپردازند.



ینه
 زم

سی
رر
ا: ب

روپ
ن ا

مانا
سل

م
 

به 
ق 
حا

ي ال
ها

که
شب

 
تی

یس
رور

ي ت
ها

  
 

   

 173  

 

 

گذارانه  پردازند، نه تنها تفسیري انحرافی و بدعت گناه می دفاع و بی کشتار افراد بی
اســالم اســت، بلکــه یــک رویکــرد غیرانســانی و غیراخالقــی اســت. معرفــی  از

ها کـه خـود از مروجـان تروریسـم      هاي سیاسی و حامیان غربی این گروه جریان
هـاي اسـرائیل در فلسـطین و سـازمان سـیا در       یافته مانند جنایت دولتی و سازمان

ر دور کـردن  تواند تـا انـدازه زیـادي د    کشورهاي مختلف در جهان هستند نیز می
هاي تروریستی مفید باشد. در این زمینـه، نقـش نهادهـا و مراکـز      جوانان از گروه

ها و احزاب سیاسی و اجتمـاعی بسـیار    ها، انجمن اجتماعی و سیاسی مانند رسانه
  اهمیت دارد. 

اي که بیشترین تـالش را در معرفـی اسـالم راسـتین و      در حال حاضر، رسانه
یت شـیعیان جهـان) و تنـویر افکـار عمـومی انجـام       اصیل (بر اساس تعریف اکثر

توسط برخـی از شـیعیان   عمدتاً این رسانه است.  1وي دهد، شبکه اهل بیت تی می
اندازي شده اسـت. بخشـی از شـیعیان ایرانـی      نسل دومی بریتانیا راه و تبار عراقی

دنـه  و ب دارنـد  همکاريافراد فعال در کالج اسالمی لندن) نیز با این رسانه اغلب (
شود این رسانه ارتبـاط معنـوي و    . گفته میکنند اعتقادي و فکري آن را تأمین می

جریـان  اي  بـه دنبـال مـدیریت رسـانه     و اهللا سیستانی نیـز دارد  مادي با دفتر آیت
 هـاي  جنبهبیداري اسالمی و مسلمانان اروپا است؛ البته تمرکز اصلی این رسانه بر 

ایـن شـبکه در طـول     .اسـت  شیعیاندر میان ویژه  به ، فرهنگی و اجتماعیمذهبی
 2013فعالیت اندك و چند ساله خـود، توفیقـات روزافزونـی داشـته و در سـال      

هاي خود را از بریتانیـا و اروپـا    میالدي موفق شده تا دامنه فعالیت و پخش برنامه
به آمریکا گسترش دهد. همچنین ارتباط وثیقی با کالج اسالمی لنـدن دارد و ایـن   

تواننـد در تبـدیل شـدن بـه عقبـه       هـایی مـی   سه با تداوم چنـین فعالیـت  دو مؤس
  ویژه شیعیان بسیار موفق باشند.  ایدئولوژیک و دینی مسلمانان اروپا به

هـاي اسـالمی در    این رسانه، تنها یک نمونه از ظرفیت مسلمانان اروپا و نهـاد 

                                                                                                                                         
1. AhlulBayt TV 
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از سـوي   معرفی اسالم راستین و مدیریت افکار عمومی مسـلمانان اروپـا اسـت.   
دهـد کـه نیـاز     سابقه مردمی از آن نشان مـی  دیگر، تجربه این رسانه و حمایت بی

تواننـد   ها می هایی وجود دارد و نه تنها این شبکه اندازي چنین رسانه واقعی به راه
مخاطبان خود را بیابند بلکه مسلمانان ساکن در کشورهایی اروپایی حاضر هستند 

اي را تأمین کننـد.   هاي تلویزیونی و ماهواره شبکههاي این  بخش عظیمی از هزینه
هاي متنوعی دارد که از شـهروندان بـومی و غیـر مسـلمان نیـز       این شبکه، برنامه

هراسـی و نژادپرسـتی    کند تا مسـائل اجتمـاعی ماننـد افـزایش اسـالم      دعوت می
دهی به نحـوه برقـراري ارتباطـات     تواند در جهت اظهارنظر کنند. اقدام مذکور می

جتماعی مسلمانان با شهروندان غیرمسلمان و تصحیح چهره مخدوش شده اسالم ا
  در اذهان شهروندان غربی مؤثر باشد. 

رسانه دیگري که به میزان قابل تـوجهی در معرفـی اسـالم راسـتین و افشـاي      
 1وي تـی  شـبکه پـرس  ها و حامیان غربی آنها تالش کرده،  چهره واقعی تروریست

اي  اي و حرفـه  هاي ظرفیت رسـانه  ترین نمونه کی از اصلیقطعاً ی است. این شبکه
ویژه بریتانیا  شود. در خصوص نقش مسلمانان اروپا به مسلمانان اروپا محسوب می

در این شبکه، باید خاطرنشان ساخت که اساساً تولیدات این شبکه بـه دو بخـش   
ه شـود کـ   شود. بخش اول به تولید و پخش اخباري مربـوط مـی   اصلی تقسیم می

بخشی از آن در ایران تولید شده و بخشی از آن در کشورهاي دیگـر اروپـایی یـا    
شود، اما تمامی آنها از دفتر و استودیوي مستقر در ایران پخش  آمریکایی تولید می

هاي مستند و منظم مربوط است که در موضـوعات   گردد. بخش دوم به برنامه می
اند. اکثر قریب به اتفاق  حی شدهمختلف فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادي طرا

ها در دفتر مستقر این شبکه در لندن یا دیگر شـهرهاي اروپـایی تولیـد     این برنامه
هاي این شبکه، غالباً از  اندرکاران بخش دوم برنامه شوند. تولیدکنندگان و دست می

شهروندان بومی یا مسلمانان اروپایی هستند که شناخت کافی از جامعـه اروپـا و   

                                                                                                                                         
1. Press TV 
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ن برقراري ارتباط با افکار عمومی غربی را دارند. بنابراین، این شـبکه ظرفیـت   توا
هاي  ویژه در معرفی جنایت اي در راستاي تأثیرگذاري و روشنگري به قابل مالحظه

هـاي اروپـایی    هاي تروریستی و ارتباطات پشت پرده آنها با برخی از دولت گروه
رخی دیگر از کشورهاي اروپـایی بـراي   هاي آمریکا، بریتانیا و ب دارد. تالش دولت

هـاي تلویزیـونی غربـی، خـود      وي از لیسـت شـبکه   تـی  حذف کردن شبکه پرس
تواند دلیلی آشکار بر تأثیرگذاري این شـبکه در افکـار عمـومی دنیـاي غـرب       می

توانـد در   مـی  و اهـل بیـت تـی وي   پرس تی وي هاي  شبکهالگوي فعالیت باشد. 
بیشـتر  با کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی تر  و متنوع هاي جدیدتر اندازي رسانه راه

  مورد استفاده قرار گیرد.
هـا   گیري از نهادهاي سنتی و رسمی کشور مانند نمایندگی عالوه بر امکان بهره

هـا و نهادهـاي    هاي رایـج، گـروه   و دفاتر رسمی جمهوري اسالمی ایران و رسانه
ویر افکار عمومی تأثیرگـذار باشـند.   توانند تا اندازه زیادي در تن نیز میدانشجویی 

معتبـر  هاي  دانشگاهاغلب در که  1»انجمن اهل البیت«براي مثال، گروه دانشجویی 
هاي فعالی دارد، بسیار حائز اهمیت اسـت.   کند و شاخه میاروپا و آمریکا فعالیت 

هـاي فرهنگـی،    و بـه فعالیـت  اندازي شـده   ه راهدانشجویان شیعتوسط این گروه 
گـاهی  ها  . این گروهپردازد اجتماعی در سطح دانشگاه و خارج از آن میمذهبی و 

هـا و   پردازند که در راستاي افشـاي جنایـت   نیز میفعالیت اجتماعی و سیاسی به 
هـاي   تواند مؤثر باشـد. یکـی از فعالیـت    هاي تروریستی بسیار می انحرافات گروه
تواند داشـته   اصیل می شناساندن اسالمبراي خاصی اهمیت ها که  اصلی این گروه

در این همـایش کـه    .است 2»هفته بیداري عاشورا«ساالنه باشد، برگزاري همایش 
تر غیرشـیعه و   ها و حتی جامعه بیرونی و براي مخاطب گسترده در سطح دانشگاه

  گردد.  شود، علل و فلسفه قیام عاشورا تبیین می غیرمسلمان برگزار می
ایـن اسـت کـه در    » اهل البیت«هاي  گروهنکته حائز اهمیت در مورد جلسات 

                                                                                                                                         
1. Ahlul-Bayt Societies 
2. Ashura Awareness Week 
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بسیاري از جلسات عمومی آنها بسیاري از جوانان نسل دومی اهل تسنن شـرکت  
کنند که به دنبال شناخت درست و درك حقیقت هستند. این امر فضاي بسـیار   می

ویژه در میان نسل  وگو میان شیعه و سنی به مناسبی را براي ایجاد وحدت و گفت
برگزاري دعاي کمیل، نماز جماعات و جلسـات  ایجاد کرده است. دوم مسلمانان 

 هاي بریتانیا با موضوعات مختلـف اسـالمی از   سخنرانی در سطح دانشگاه هفتگیِ
ها با توجه بـه دامنـه    بر این اساس، این گروه .ها است گروهاین هاي  دیگر فعالیت

تسنن دارنـد تـا    فعالیت و نفوذي که در شهروندان اروپایی و حتی مسلمانان اهل
هاي  سازي ریشه توانند در معرفی اسالم راستین و همچنین شفاف اندازه زیادي می

  گري فعالیت کنند.  اصلی تروریسم و افراطی
هاي اخیر اقدام  هاي فوق که بسیار مقید و مؤثر هستند، در سال عالوه بر روش

ودار است و بـه  اي صورت گرفته که از اهمیت بیشتري برخ قابل توجه و مبتکرانه
 .شود گونه اقدامات شود حمایت و پشتیبانی بیشتري از این طور خاص پیشنهاد می

نامه مقام معظم رهبري و مخاطب قرار دادن جوانان اروپـایی و آمریکـایی، نقطـه    
ویـژه   عطفی در معرفی اسـالم راسـتین و تـالش بـراي تنـویر افکـار عمـومی بـه        

امه بـا مخاطـب قـرار دادن مسـتقیم جوانـان      مسلمانان اروپا و آمریکا است. این ن
اروپایی و آمریکایی بر اهمیت ویژه اسالم و مسلمانان اروپا و آمریکا تأکید و بـر  

کند. بنابراین، اگـر دقـت    امکان برقراري تعامل و ارتباط سازنده با آنها تصریح می
و اي در خصوص انتشار و ارسال نامه مقام معظم رهبـري   نظر و مدیریت سازنده

هـاي   ـ اجتماعی و دانشـگاه  جلسات بحث و بررسی پیرامون آن در مراکز فرهنگی
توان به معرفی چهره واقعی اسالم و مسـلمانان   مختلف اروپایی صورت گیرد، می

و در مقابل، افشاي چهره واقعی افراطیون وهابی و تکفیري و حامیان غربـی آنهـا   
  امیدوار بود. 

توان الحاق برخی مسـلمانان   ـ اجتماعی می صاديدر اشاره به عوامل روانی و اقت
ذب یـا  پیشنهاد کرد تا مراکز و دفـاتر اسـالمی بـراي جـ     را هاي تروریستی به شبکه
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هاي اجتمـاعی نیـز تـالش کننـد.      راهنمایی افراد سرخورده و در معرض ناهنجاري
ن کارگیري روانشناسان و مـددکاران مجـرب یـا مشـاروا     توانند با به دفاتر مذکور می

مذهبی ـ اجتماعی با تجربه در مراکز مذهبی، بـه ارائـه مشـاوره رایگـان بپردازنـد.       
کـه در  را شناسـایی کننـد   توانند با دقت نظر افرادي  مدیران و افراد آگاه همچین می

ها هستند یا گاهی افکار افراطی دارند، بـا معرفـی ایـن     معرض گرایش به این گروه
ن مقدمات رفع مشکالت اجتمـاعی آنهـا را فـراهم    توا افراد به مشاوران باتجربه می

  هاي تروریستی جلوگیري کرد. آورد و از گرایش احتمالی آنها به گروه
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