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چکیده
به دنبا ظهور پدیده «داع » و تص ف منماطقی از خمار سموریه و عم اق
توسط این گ وه اف اطی ،این

این خطم در هشمورهای اروپمایی بمه و مود

مده است هه مسلمانانی هه از این هشورها ب ای ش هت در عملیات نظمامی
از بازگشمت بمه

هت س نگونی دولت بشار اسد به سوریه رفته بودند ،پم

هشورهای خود با اقدام بمه حممالت ت وریسمتی امنیمت داخلمی هشمورهای
اروپایی را با تهدید دی روب و سازند .سابقه وقمور حممالت ت وریسمتی در
این هشورها و رویدادهایی نظی حمله اخی به نش یه شارلی ابدو در پاری ،
به این نگ انیها دامن زد .از هممینرو ،هشمورهای اروپمایی در پمی اتخمان و
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تشدید تمدابی ی در همت لموگی ی از ورود ایمن افم اد بمه هشمور و نیمز
پیشگی ی از اف اطگ ایی نزد مسلمانای مقیم ب مدند .اما مسموله مهمم ایمن
است هه چ ا مسلمانای اروپا به اف اطگ ایی و اعما خشونت میز تمایل پیدا
میهنند .مقاله حاض با روشمی توصمیفی -تحلیلمی در پمی پاسم بمه ایمن
پس

است هه علل گم ای

خشونت چیست؟ ف ضیه این مقاله ی است هه عوامل ا تماعی و ف دی در
دو سطح هالی و خ د میتوانند تبیین هننده رفتار اف اد در زمینه گ ای

به

افکار اف اطی و خشونت میز باشمند .ی گونمه همه در ایمن مقالمه اسمتدال
میشود ،عوامل در سطح هالی تبیینهننده محیطی هستند هه زمینمهسماز

گ ای

مسلمانای به این گونه افکار است؛ اما اینکه هدام گ وه از افم اد ایمن

افکار را میپذی ند ،توسط عوامل مو ود در سطح خ د قابل تبیین است.

واژه های کلیدی:اف اط گ ایی ،اسالم گ ایی ،اروپما ،ت وریسمم ،همادیوی،
القاعده ،داع
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مسملمانای اروپما بمه دیمدگاههمای اف اطمی و



مقدمه
ب دنبال ظهور ژدیده «داعش» و تصرف مناوقی از خا سوری و عرا توسیط ایین
گرو ه افراوی ،اینک ایین خطیر در کییورهای اروژیایی بی وجیود آمیده اسیت کی
مسلمانانی کی از ایین کییورها عمیدتا بیرای شیرکت در عملییات نظیامی جهیت
سرنگونی دولت بیار اسد ب سوری رف بودند ،ژس از بازگیت ب کیورهای خود
با اقدام ب حمالت تروریس ی ،امنیت داخلی کیورهای اروژایی را بیا تهدیید جیدی
روبرو سازند .این اح مال داده میشود ک این افراد با توج ب اینک با فنیون نظیامی
و تاک یکهای جنگ های چریکی و خیابانی آشنایی بیی ری ژیدا کردهاند و در تماس
با اعضای داعش دیدگاههایی افراویتر ژیدا کیردهانید ،گیرایش بییی ری بی اعمیال
خیونت آمیز از خود نیان خواهند داد و ب عناصری خطرنا تبدیل خواهنید شید.
ب ویوه رویداد حمل ب نیری فکاهی شارلی ابدو در ژیاریس در ژانویی  ،2015بی
تدابیری برای جلوگیری از ورود این افراد و نیز خروج از کیور جهت ژیوسی ن بی
جهادیها برآمده اند .حضور گس رده مسلمانان در کیورهای اروژایی و بی وییوه در
فرانس  ،انگلس ان و آلمان و نیز رواج تفکرات افراوی در میان آنان ک در گذش نیز
سبب وقوع حمالتی تروریس ی در ایین کییورها شیده اسیت ،ژرسیشهیایی را در
خصوص علل گرایش مهاجران مسلمان ب افکار افراوی و س یزهجویان مطر کیرده
است .برخی ناظران عیدم جیذب مهیاجران در جامعی  ،وجیود تبعییض ،رف ارهیای
تحقیرآمیز ،میکالت اق صادی و بیکاری و غیره را از جملی علیل سیو داده شیدن
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این نگرانی دامن زد .ب همین دلیل ،اتحادی اروژا و کیورهای اروژایی در ژی اتخیاذ

این افراد ب ژذیرش دیدگاههای افراوی و اعمال خیونتآمیز عنوان کردهانید .مقالی
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مسلمانان اروژا ب دیدگاههای افراوی و خیونت چیست؟ موضوعی ک سیبب بیروز
تهدید امنی ی جدی برای کیورهای اروژایی شده است .فرضی ایین مقالی آن اسیت
ک عوامل اج ماعی و فردی در دو سطح کالن و خرد میتواننید تبییینکننیده رف یار
افراد در زمین گرایش ب افکار افراوی و خیونتآمیز باشند .عوامل در سیطح کیالن
تبیین کننده محیطی هس ند ک زمین ساز گرایش مسلمانان ب این گون افکیار اسیت؛
اما اینک کدام گروه از افراد این افکار را میژذیرند ،توسط عوامل موجیود در سیطح
خرد قابل تبیین است .ب منظور ژاسخ ب این ژرسش و نییز ژیامید تهدییدات امنی یی،
مقال حاضر اب دا ب تیریح تهدید امنی ی ناشیی از بازگییت جهیادیون اروژیایی بی
کیورهای خود می ژردازد ،آن گاه ب حضور مسلمانان در اروژا و چالش اسالمگرایی
افراوی برای اروژا و تدابیر م خذه از سوی اتحادی اروژا و نییز کییورهای اروژیایی
برای مقابل با این تهدید ژرداخ خواهد شد و سپس عللگرایش مسلمانان اروژا بی
تفکرات افراوی و خیونتگرا مورد بحث قرارخواهد گرفت.
 .1تهدید امنیتی
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با وقوع شورش و ناآرامی در سوری در مارس  ،2011تعیدادی از جوانیان مسیلمان
مقیم اروژا و اروژاییهایی ک ب تازگی ب اسالم گرویدهانید بی گیروههیای جهیادی
ژیوس ند تا دولت بیار اسد را سرنگون نمایند .براساس برآوردهیای صیورت گرف ی
توسط اتحادی اروژا حدود  2000شهروند اروژیایی بی گیروه هیای جهیادی ملحی
شدهاند ،اما براساس سایر برآوردها این رقم تا  5000نفر نیز رسیده اسیت

(The New

).York Times, 2014
در میان کیورهای اروژایی بیی رین نفیرات از فرانسی  ،انگلسی ان و آلمیان بی
سوری عزیمت کردهاند

)2014

 .(AFP,ارقام من یر شده حکایت از ژیوسی ن  700نفیر

از اتباع فرانس و  500نفر از اتبیاع انگلسی ان دارد .همچنیین افیرادی از کییورهای
دیگر اروژایی مانند بلویک ،هلند ،دانمار و ایرلنید بی گیروههیای جهیادی ملحی
شدهاند .برای مثال 150 ،جنگجوی بلویکی در سوری میغول انجام عملییات رزمیی
هس ند و هر ماه  15نفر از این کیور ب سوری عزیمت میکنند

)2014

 .(AFP,اینک

در میان کیورهای اروژایی ،این بیم و هراس ب وجیود آمیده اسیت کی ایین افیراد

160

دیدگاههای رادیکال تری ژیدا کرده باشند و ژس از بازگیت ب کیور خود ،با توجی
ب اینک با کاربرد سال و تاک ییکهیای چریکیی آشینایی بییی ری ژییدا کیردهانید،
تهدیدی جدی م وج امنیت داخلی کیورهای خود نمایند .این امر واکینشهیایی را
در میان مقامات کیورهای اروژایی برانگیخ ی اسیت .مقامیات اروژیایی بی انحیای
مخ لف نگرانی خود را از تهدید امنی ی بلندمدتی ک جهادیون ژیس از بازگییت بی
وجود می آورند ،بیان داش اند .براساس گزارش شبک خبری سی .ان.ان ،تاکنون 300
نفر از جهادیون سوری ب اروژیا بازگیی انید ) .(CNN, 2014در ایین خصیوص ژییل
دوکرشوف 1،هماهنگ کننده ضدتروریسم اتحادی اروژا ،با اشاره ب این تهدید امنی ی
ابراز عقیده کرده است ک «الب این ب آن معنا نیست ک هم کسانی کی از نبیرد در
سوری مراجعت میکنند ،دست ب حمالت تروریس ی میزننید ،امیا برخیی از آنیان
چنین اعمالی را مرتکب خواهنید شید ) .(CSS Analysis, 2013ییک نمونی آن مهیدی

نموش ،یک افراوی فرانسوی – الجزایری بود ک ژس از گذراندن میدت ییک سیال
در زندانهای فرانس تفکراتی رادیکالتر ژیدا نمود و ب سوری عزیمت کیرد .وی بیا
بازگیت ب اروژا ب موزه یهودیان در بروکسل حملی کیرد و موجیب کیی شیدن
چهار نفر شد .چند ساعت ژس از دس گیری او میخص شد ک وی عضویت گیروه
داعش را داش است .یک قبض تفنگ کالشنیکف ک در جریان تف یش محل اقامیت
او کیف شد ،در ژرچم داعش ژیچیده شده بود .او ک نامش در فهرست افراد تحیت
جنوب شرقی آسیا اقامت داشت و سیپس از بیانکو بی فرانکفیورت ژیرواز کیرد.
مقامات آلمانی ورود او را ب خا آلمان ب ژلیس فرانس اوالع دادند اما نمیوش بی
جای فرانس ب بلویک رف بود

)2014

 .(CNN,این امیر سیبب شید تیا وزییر کییور

فرانس برنام های دولت خود مبنیبر مصادره گذرنام شهروندانی را ک مییخواهنید
برای جنگ بی خاورمیانی برونید ،اعیالم نمایید ) .(CSS Analysis, 2013در انگلسی ان
نگرانی در این زمین فراوان است .حمل تروریس ی ب سیس م حمل و نقیل لنیدن در
سال  ،2005هیداری در زمین ظرفیت های خطرنا

جوانان رادیکال بود .در همیین
1. Gilles de Kerchove

«جهادیون افراطی» و امنیت اروپا  پیروز ایزدی

مراقبت اتحادی اروژا قرارداشت ژیش از عزیمت ب اروژیا بی میدت چنید هف ی در
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خصوص ،ترزا می 1،وزیر کیور بری انیا ،اظهار عقیده کیرد« :بری انییاییهیایی کی در
کنار جهادیون در سوری میجنگنید ،بایید سیلب تابعییت شیوند»

)et.al.,2013

.(Ross

همچنییین جیمییز بروکنیییایر 2،وزیییر مهییاجرت و امنیییت انگلس ی ان ابییراز داشییت:
«شهروندان درگیر در فعالیتهای تروریس ی باید ب دادگیاه کییانده شیوند»

(Malik,

).2014
این ک اروژاییها برای شرکت در جنگ و عملییات نظیامی بی خیارج برونید،
ژدیده جدیدی نیست و ما تاکنون شاهد عزیمت س نسل از جهادیون ب میدانهیای
جنگ بودهایم :میادین جنگ در بالکان در ده  ،1990عرا و افغانسی ان در  2000و
سوری در ده  .2010با وجود این ،ماهیت ایین تهدیید از دهی  1990تغیییر کیرده
است .در آن هنگام مهاجران نسل اول و ژناهجویان ،نخس ین شبک هیای جهیادی را
ایجاد کردند .امروزه ،اکثر فعاالن ،مسلمانان اروژایی نسل دوم و سوم هسی ند کی در
کیورهای اروژایی رشد کیردهانید و نییز شیامل شیمار فزاینیدهای از اروژیاییهیایی
میشوند ک ب دین اسالم گرویدهاند .مقامات اروژایی در واکنش ب ایین تهدیید ،بی
تیدید تالش های ضدتروریس ی و کن رل مهاجرت ژرداخ اند تا از وقیوع حمیالت
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تروریس ی در خا اروژا جلوگیری نمایند .اما با توج ب جمعیت عظییم مسیلمانان
در اروژا و سهولت مسافرت در سراسر قاره اروژا ،ژییگیری از اینگون حمالت کیار
آسانی نخواهد بود .جهادیون اروژایی ب راح ی از وری ترکیی خیود را بی سیوری
می رسانند .ترکی برای اینک اقدامات کافی جهت جلیوگیری از سیفر ایین افیراد بی
سوری انجام نداده است ،تحت ان قادات شدید قرارگرف است .دیدبان حقیو بییر
در گزارش اک بر  ،2013مقامات تر را م هم ب این کرد کی بی جنگجوییان اجیازه
داده است تا وارد شمال سوری شوند و ب جنگ علی بیار اسید بپردازنید .از سیوی
دیگر ،با توج ب اینک مرز بین ترکیی و سیوری  900کیلیوم ر اسیت و قاچاقچییان
انسان زیادی در مرز ترکی و سوری فعالاند ک افراد را وارد سیوری و از آن خیارج
می کنند و نیز این امر ک ترکی و سوری مقررات روادید بین خود ندارند ،کن رل این
جنگجویان دشوار شده است

)2014

 .(DW,همچنین در این خصوص باید بی تماییل
1. Theresa May
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2. James Brokenshire

شدید دولت ترکی ب سرنگونی بیار اسد و شکایت این کیور ک اتحادی اروژیا در
زمین ژناهندگان سوری چندان کمکی ب این کیور نکرده است ،اشاره نموده کی در
نحوه برخورد دولت ترکی با این مس ل تأثیرگذار بوده است.
با توج ب این شرایط ک در آن کن رل مرزها در منطق دشوار است ،کیورهای
اروژایی توج خود را ب همکاری های بیی ر معطوف ساخ ند تا خروج از کییور را
برای مظنونین دشوار سازند و در هنگام بازگیت ،تعقیب آنان را برای مقامات آسان
کنند و در صورت ضرورت آنان را بازداشت نمایند ) .(CNN, 2014این کیار از وریی
بهبود مبادل اوالعات در چهارچوب سیس م اوالعات شنگن امکانژذیر است ک در
این صورت الزم اسیت کییورهای غیرعضیو ماننید انگلسی ان و ایرلنید نییز بی آن
بپیوندند .در همین راس ا ،در آغاز ماه اوت  ،2014ن کیور عضیو اتحادیی اروژیا از
ژارلمان اروژا خواس ند تا از تأسیس ژایگاه دادههای اروژایی مسافران هوایی کی وارد
اتحادی اروژا شده یا از آن خارج میشوند ،حمایت نماید .اینک در حیالی کی اکثیر
کیورهای عضو اتحادی اروژا چنیین داده هیایی را گیردآوری مییکننید ،آنهیا را بیا
یکدیگر مبادل نمی کنند زیرا ژارلمان اروژا نسبت ب نقیض حیریم خصوصیی افیراد
نگرانی دارد ).(Stratfor, 2013
عالوه بر این ،این امیر را نییز نبایید از نظیر دور داشیت کی برخیی افیراد کی
تحتتأثیر افکار جهادی قرارگرف اند ،ممکن است ب دلیل فیارهای امنی یی موجیود
بینالمللی را هدف قرارمیدهند ،ب صورت انفرادی دسیت بی عملییات تروریسی ی
بزنند ) .(Nasser, 2012از نمون های این امر میتوان اقدام برینگ بریویک 1،تروریسیت
دست راس ی ضدمسلمان در نروژ در  22ژوئی  2011ک  69نفر را ب ق ل رسیاند و
نیز اقدام محمد مرا  ،اسالمگرای فرانسوی الجزایری تبار ک در مارس  2012هفیت
نفر نظامی و یهودی را در دو شهر تولوز و مون وبان در فرانس ب ق ل رساند ،اشیاره
کرد .الب در مورد اول ،فرد تروریست از جمل جهادیون نبوده است ،اما نمون تمام
عیار اقدام تروریس ی انفرادی ب حساب میآید.
1. Behring Breivik
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بر روی شبک های جهادی در قالب عملیات ضدتروریس ی ک سلولهای تروریسی ی
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هراس از وقوع اقدامات تروریس یها توسط جهادیونی ک از مناو جنگیی بی
ویوه در سوری مراجعت میکنند ،در میان اروژاییها ابعاد گس ردهای ب خود گرف ی
است؛ ب ویوه اینک وب خبر من یر شده در روزنام اسپانیایی الموندو در تیاریخ 5
اوت  ،2014سرویس های اوالعاتی اروژا هیدار دادند ک سازمانهای تروریس ی در
سوری ممکن است در حال تدار
ویوه در اروژا باشند

)2013

حمالت تروریس ی در سیطح بیینالمللیی و بی

 .(Startfor,در این میان ،احزاب دست راس ی اروژایی مانند

جبه ملی در فرانس و حزب آزادی در هلند ک عمیدتا بی دلییل بحیران اق صیادی
محبوبیت ژیدا کردهاند ،ب این ترس دامن می زنند ک جهادیون اروژایی از میدان نبرد
برای انجام حمالت تروریس ی در اروژا بازخواهنید گییت .دامنی تهدیید ناشیی از
اقدامات تروریس ی جهادیون در اروژا و ب ویوه اروژاییهایی ک ب قصید جهیاد بی
خاورمیان رف اند ،سبب شد تا تونی بلر در آوریل  ،2014از رهبران غربیی بخواهید
اخ الفاتیان را با چین و روسی کنار بگذارند و بر تهدید فزاینیده رادیکالیسیم سینی
ک در قالب گروه افراوی داعش تجلی یاف تمرکز نمایند .بلر گفت« :روییارویی بیا
ایین دییدگاه رادیکیال از اسیالم بایید در رأس دسی ور کیار بیینالمللیی قرارگیییرد»
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).(Veerman, 2014
اما مهم ترین رویداد از این دست ک خطر جهادیون برای امنیت اروژیا را بییش
از ژیش آشکار نمود ،در تاریخ  7ژانوی  2015در ژاریس روی داد ک در جرییان آن
دو برادر ب نام های سعید و شریف کواشی وارد دف ر نیری فکاهی شارلی ابیدو 1در
محل یازدهم ژاریس شدند و با شلیک گلول  12نفر را بی ق یل رسیانده و تعیدادی
دیگر را مجرو کردند .مس ولیت این واقع را سازمان القاعده در شب جزیره عربیی
برعهده گرفت ( .)The Independent, 2015دو روز بعد در تاریخ  9ژانوی  ،ایین دو نفیر
در حالی ک ب گروگان گیری در یک چاژخان در حومی شیمالی ژیاریس دسیتزده
بودند ،با حمل نیروهای ژلیس ب این محل ب ق ل رسیدند .عاملین این حملی یعنیی
برادران کواشی ،الجزایری تبار بودند و در ژیاریس م ولید شیده بودنید .آنیان سیابق
همکاری با گروه های جهادی و عضویت در این گروهها را داش ند .شیریف کواشیی
1. Charlie Hebdo

در سال  ،2005هنگامی ک  22سال بیی ر نداشت ،هنگام تر فرانس برای عزیمیت
ب سوری دس گیر شد .در آن زمان ،جهیادیون از وریی سیوری بیرای جنیگ علیی
نیروهای امریکایی وارد عرا میی شیدند .وی بیار دیگیر در سیال  ،2008بی جیرم
عضویت در شبک های تروریس ی و کمیک بی اعیزام جنگجوییان بی عیرا  ،بیرای
ژیوس ن ب گروه ابومصعب الزرقاوی ب س سال زندان محکوم شده بود .برادر دیگر،
سعید کواشی نیز در سال  2011چند ماهی را در میان جنگجوییان القاعیده در یمین
گذرانده و آموزش نظامی دیده بود (.)BBC News, 2015
م عاقب حمل ب نیری شارلی ابیدو ،در تیاریخ  9ژانویی  ،2015در روییدادی
دیگر ک در محل ژورت دو ونسن 1در شر ژاریس اتفا اف اد ،فردی ب نیام امیدی
کولیبالی وارد یک سوژرمارکت یهودی شد و چهار نفر را ب ق ل رساند و تعدادی را
ب گروگان گرفت .وب گزارش ها ،کولیبیالی کی از اعضیای داعیش بیود و روابیط
نزدیکی با برادران کواشی داشت ،وی یک اقدام برنام رییزی شیده قصید داشیت بیا
گروگان گیری مان صدم رسیدن ب آنیان شیود کی در محاصیره ژلییس قرارگرف ی
بودند .این ماجرا نیز با حمل ژلیس ب سوژر مارکت و ب ق ل رسیدن کولیبالی خاتم
یافت (.)Hjeimgaard et al, 2015
عامل این حادث  ،امیدی کولیبیالی نییز در خیانوادهای مالییایی تبیار در یکیی از
حوم های جنوب شرقی ژاریس ب دنیا آمده بود .وی در سال  2004ب جرم سیرقت
آشنا شد .وی ژس از اینک عقاید افراوی اسالمی ژیدا کرده بود ،همانگون کی گف ی
شد ،ب داعش ژیوست و در جریان تف یش خان اش ،عالوه بر اسلح و مواد منفجره،
ژرچم داعش نیز یافت شد (.)Borger, 2015
نک مهم در اینجاست ک گف مان افراط گراییی در اروژیا اینیک بییش از ژییش
تحت سلط «داعش قرار میگیرد و ب نظر میرسد ک این گیروه بییش از «القاعیده»
قلبها و اذهان افراویون را تسخیر کرده باشد.

1. Porte de Vincennes
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مسلحان از بانک ب  6سال زندان محکوم شد و در زندان بود ک با شیریف کواشیی
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 .٢حضور مسلمانان در اروپا و چالش اسالمگرایی افراطی
ژیوندهای دیرین وتاریخی میان جهان اسالم و اروژا وجود دارد .از روزهای نخسیت
ظهور اسالم و تهاجم بنیی امیی بی اسیپانیا و فرانسی در اوائیل قیرن  8مییالدی تیا
جنگهای صلیبی و اس عمار اروژا در شمال افریقا و جنوب آسیا در سالهیای 1700
و  1800و نیز سقوط امپراتوری عثمانی ب دنبال جنگ جهانی اول و اسی عمار اروژیا
در خاورمیان  ،زمین های برخورد میان اروژاییهیا و مسیلمانان وجیود داشی اسیت.
همچنین مالحظات ژئوژولی یکی سیبب شیده اسیت تیا اروژیاییهیا و مسیلمانان در
بس ری از منازع و همکاری قرارگیرند.
نزدیکی شمال افریقا ب جنوب اروژا و تالشهای اس عمارگران اروژاییهیا ایین
ژیامد را ب دنبال داش است ک افراد زیادی در جوام مسلمان والب تحصیل و کار
در اروژا شوند ) .(Stewart and Brown, 2013این امر ب همراه انعقاد موافقتنام هیای
کارگر مهمان و سیاستهای مهیاجرتی سیهلگیرانی در دهی  ،1960زمینی حضیور
هرچ بیی ر مسلمانان را در اروژا فراهم آورد و موج مسلمانان از ترکی ب آلمیان ،از
الجزایر ب فرانس و از ژاکسی ان بی بری انییا سیرازیر شیدند

)2013

 .(Stratfor,امیروزه
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حدود  44میلیون نفر مسلمان در اروژا زنیدگی مییکننید و تقریبیا همی کییورهای
اروژایی دارای اقلیت مسلمان میباشند

)2014

 .(Veerman,تعدادی از مسیلمانان بیرای

چهار یا ژنج نسل در اروژا زندگی کردهاند و بسیاری از آنان جذب جوامی اروژیایی
نیدهاند و در نواحی مجزا و مسلماننیین زندگی میکنند .این حضور مسیلمانان در
اروژا ب ویوه با توج ب عدم جذب و همسانسازی آنیان سیبب شیده کی همیواره
اصطکا هایی میان اقلیت مسلمان و بدن جامع کیورهای میزبان بیروز کنید .ایین
عدم جذب همچنین منجیر بی آن شیده اسیت کی انیواع تییکلهیای اسیالمی در
کیورهای اروژایی ژدید آیند ک اغلب با جنبشهای اسیالمی فراگییر کی در سیطح
بینالمللی فعالیت میکنند ،ارتباط دارند.
آن دس از مسلمانان اروژا ک ب وور کامل در جوام میزبان جذب نیدهانید و
خواهان حفظ هویت دینی خود و زندگی براسیاس دسی ورات شیریعت هسی ند ،از
دولتهای اروژایی خواس ها و مطالباتی در خصوص امکان ساخت مسجد ،مدارس
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مذهبی ،گورس ان های ویوه مسلمانان ،دس رسی بی میواد خیوراکی حیالل ،ان خیاب

امامان مساجد ،آزادی برای ان خاب ژوشش اسالمی ،ایجاد تسهیالت برای سفر حیج
و غیره دارند ک بنا بر رویکرد هر یک از دولتها ،تعدادی از این مطالبیات بیرآورده
شده و بخیی نیز برآورده نمی شوند .از سوی دیگر ،بسیاری از مسلمانان بی لحیاظ
یاف ن شغل با تبعیض روبرو می باشند ک این امر در مواق بروز بحرانهای اق صادی
تیدید می شود .برآورده نیدن برخی مطالبات دینی و نیز احسیاس تبعییض و ویرد
شدن از جامع سبب بروز سرخوردگی در میان آنیان مییشیود و ایین سیرخوردگی
عاملی مهم در عدم جذب در بدن اصیلی اج میاع و بی حاشیی رانیده شیدن آنیان
میشود .از این رو ،آنان گرایش ب تعامل با دیگر مسلمانانی ژیدا میکنند کی از نظیر
فرهنگی و مذهبی ژیوندهای نزدیکتری با آنان دارند .ورود مسلمانان سیرخورده بی
چنین اج ماعاتی می توانید زمینی رادیکیال شیدن آنیان و گیرایش آنیان بی اعمیال
خیونتآمیز را تقویت کند.
 .3سازمانهای اسالمگرا در اروپا :فرصتها و چالشها
تیکل مسلمانان مقییم اروژیا در قالیب سیازمانهیا و اج ماعیات ،چیالشهیا و نییز
فرصتهایی برای دولتهای اروژایی ب وجود آورده است .از یک سو ،تییکلهیای
مزبور ممکن است محیطی را فراهم سازند کی اعضیا را بی سیمت افیراطگراییی و
خیونت سو دهند و از سوی دیگر این فرصت را بیرای دولیتهیای اروژیایی بی
باشند .ب وور کلی تیکلها و گروهایی ک میتوانند برای دولتهای اروژایی تهدید
ایجاد کنند ،آنهایی هس ند ک هرگون تعامیل و مییارکت در رونید سیاسیی را نفیی
میکنند .این گروهها خود ب دو دس خییونتولیب و غییر خییونتولیب قابیل
تقسیم می باشند .دس نخست ،کاربرد خیونت را بیرای رسییدن بی اهیداف خیود
ضروری می انگارند ،در حالی ک گروه دوم قائل ب اس فاده از خیونت نیس ند .افراد،
گروهها و شبک هایی ک در ژیوند با القاعده و داعش هس ند و از آنها الهام میگیرند،
در دس نخست جای می گیرند .این گروههیا عامیل اصیلی تیرویج افیراطگراییی و
رادیکالیزم بوده و تهدیدی جدی برای دولتهای اروژایی ب وجود میآورند .گیروه
دوم ،م یکل از سلفیها و اعضای حزب ال حریر میباشند کی هرچنید خییونت در
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وجود می آورند ک برای تعامل با اقلیت مسلمان مخاوبیانی مع بیر در اخ ییار داشی
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دس ور کار آنان قرارندارد ،اما میتوانند بس ری برای رادیکیالیزه شیدن اعضیا فیراهم
آورند .در کنار این دو گروه ،گروهی نیز وجود دارند ک عمیدتا نماینیدگی آنیان را
جمعیت اخوان المسلمین برعهده دارد .آنها ورفدار تعامل با جامع هم در سطح خرد
از وری فعالیت در سازمانهای مردم نهاد و هم در سطح کیالن از وریی مییارکت
در زندگی عمومی و روند دموکراتیک میباشیند

)2014

 .(Veerman,دسی اخییر ایین

هدف را دنبال میکند ک با جلب اع میاد دولیتهیای اروژیایی در اداره جنبی هیای
مخ لف زندگی مسلمانان ماننید تهیی میواد درسیی اسیالمی ،ان خیاب معلیم بیرای
تعلیمات اسالمی در مدارس دول ی ،ان صاب امامان در نهادهای دول ی ماننید ارتیش،
ژلیس و زندان هیا و نییز دریافیت یارانی بیرای اداره خیدمات اج میاعی گونیاگون،
میارکت داش باشد.
در این میان ،نفیگرایان خیونتولب بس ر مناسبتری برای رادیکیالیزه کیردن
مسلمانان و نیز گرویدن مسیحیان ب اسالم و شرکت در اعمال خیونتآمییز هسی ند
و اغلب ب عنوان گروه هدف در برنامی هیای کییورهای اروژیایی بیرای مبیارزه بیا
تروریسم و نیز رادیکال شدن مسلمانان میخص شدهاند.
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 .٤تدابیر پیشگیرانه اروپاییها
از  11سپ امبر  2001تیاکنون ،ارزییابی مسی مر مقامیات امنی یی در اکثیر کییورهای
اروژایی این بوده است ک با اینک اشکال گونیاگون خییونت سیاسیی کی از دیگیر
ایدئولوژیها الهام می گیرند ،همچنان در سراسیر قیاره وجیود دارنید ،تروریسیم بی
اصطال جهادی بزرگترین تهدید امنی ی را تیکیل میدهد .همانگونی کی در بیاال
ذکر شد ،این تهدید در حال حاضر عمدتا از ناحی مسلمانان اروژایی ،ب وییوه نسیل
دوم و سوم مهاجران ک در کیورهای اروژایی رشد کردهاند و نیز شیمار فزاینیدهای
از اروژاییهایی ناشی میشود ک ب دین اسالم گرویدهاند .عیاملی کی در ایین مییان
اوضاع را ژیچیدهتر ساخ است ،عزیمت این اروژاییها ب مناو نبرد و درگیری ،ب
ویوه در سوری  ،از سال  2011بوده است؛ زیرا همیانویور کی قیبال نییز ذکیر شید،
بازگیت آنان ب کیورهای خود با توج ب مهارتهای نظامی ک آموخ اند و افکار
رادیکالتری ک ژیدا کردهاند ،میتواند بسیار تهدیدزا و خطرآفرین باشد.
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کیورهای اروژایی ب ویوه ژس از رویداد  11سپ امبر و احساس خطر از جانب
افراوییون مسیلمان ،ییک رشی تیدابیر ژیییگیران را در مییورد مسیلمانان بی اجییرا
درآوردهاند .اکثر این تالشها معطوف ب جلوگیری از رادیکال شدن این مسلمانان و
ممانعت از وارد شدن آنان در عملیات خیونت آمیز بوده است .اتحادی اروژا اول بار
در سال  ،2005اس راتوی خود را در ایین زمینی اعیالم کیرد و از کییورهای عضیو
درخواست نمود تا تدابیر خاص خود را ب اجرا بگذارنید .برنامی هیایی کی توسیط
کیورهای گوناگون اروژایی ب اجرا گذاش شده است ،در قالب دو دسی اقیدامات
قابل بررسی می باشد :الف) اقدامات ژیییگیران عمیومی و ب) میداخالت هدفمنید
( .)CSS Analysis, 2013

برنام های نوع اول یعنی اقدامات ژییگیران عمومی با هدف کم ر آسییبژیذیر
ساخ ن گروه هدف یعنی جوانان مسلمان در برابر عقاید رادیکال و افراوی را دنبیال
می کند .برای مثال ،در چهیارچوب ایین نیوع اقیدامات ،در انگلسی ان ،ژیروژهای بیا
حمایت دولت ب اجرا درآمده است کی بی موجیب آن علمیای سین ی مسیلمان بیا
صحبت با جوانان مسلمان ب تقبیح تروریسم از دیدگاه مذهبی میژردازند .همچنیین
در این راس ا ،ژروژه هایی نیز بر جذب مسلمانان در جامعی تمرکیز دارنید و در ژیی
فراهم ساخ ن امکان اش غال و آموزش برای جوانان مسیلمان هسی ند .در هلنید نییز
کالسهایی برای تقویت تفکر ان قادی و توان مقابل سازنده با دییدگاههیای مخیالف
جامع مسلمانان ،بخش مهمی از اس راتویهای مقابل بیا رادیکیال شیدن را تییکیل
می دهد .از جمل در انگلس ان ،در دهها شهر افسران ژلیس محلی و جامع مسیلمانان
یک آخر هف را درکنار هم در یک محیط غیررسمی سپری میکنند تا بیا هیم آشینا
شده ،با هم غذا بخورند و فوتبال بازی کنند.
مداخالت هدفمند ،نوع دوم این برنام هاست ک شناسایی و بازیابی افیرادی را
هدف قرارمی دهد ک در حال وی فرایند رادیکالیزه شدن هس ند .این مداخالت ویی
س مرحل کیف ،ارزیابی و بازییابی صیورت مییگییرد .در مرحلی نخسیت یعنیی
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برگزار شده است .از سوی دیگر ،ایجاد روابط مب نی بر اع ماد میان مقامات دول یی و

کیف ،ب ویف وسیعی از ورفهای ذینف از جمل افسران ژلیس محلی ،مددکاران
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رادیکال شدن ،جلوه های مخ لف آن و خطراتی ک در بردارد ،داده مییشیود .آنگیاه
این افراد وظیف ژیدا می کنند تا مانند چیم و گوش ب کیف میوارد بیالقوه در مییان
کسانی بپردازند ک با آنان تماس دارند و آنان را ب مقامات ذیربط معرفیی کننید .در
مرحل دوم ارزیابی ،مقامات اوالعات الزم را در خصوص افرادی ک ب آنان معرفی
شده گردآوری میکنند و ارزیابی میکنند ک آیا انجام اقدامات بعدی در میورد آنیان
ضرورت دارد یا خیر .در صورتی ک مقامات ب این ن یج برسند کی الزم اسیت در
جهت دور کردن افراد از مبارزات خیونتآمیز و بازگرداندن آنیان بی رونید اصیلی
جامع اقداماتی صورت گیرد ،مرحل سوم یعنی بازیابی آغاز میشود .در این مرحلی
یاف ن یک راهنما ،خوییاوند مسنتر ،چهیرهای کاریزماتییک ،علمیای میذهبی و ییا
مسلمانی ک قبال دیدگاههای تندروان داش و اینک در عقاید خود تجدیدنظر کیرده،
از اهمیت زیادی برخوردار است .این گون افراد میتوانند با ان قیال تجربییات خیود
ب کسانی ک در معرض رادیکالیزه شدن قراردارند ،آنان را ب تجدیدنظر در رف یار و
اعمال خود ترغیب نمایند .در انگلس ان ،این برنام ها بیی ر ژلیسمحور بیوده اسیت،
اما برای مثال ،در هلند و دانمار  ،دس گاههای مجری قیانون نقییی فرعیی در ایین
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برنام ها داش اند و نقش اصلی برعهده شهرداریها بوده است.
در کیورهای اروژایی ،اخ الفیاتی در خصیوص افیرادی کی بایید هیدف ایین
برنام ها قرارگیرند وجود دارد .ریی این اخ الفات در تعریف مرز بیین دسیت زدن
ب اعمال خیونتآمیز و اشکالی از افراطگرایی وجیود دارد کی مسی قیما بیا اعمیال
خیونتآمیز همراه نیس ند .برخی بر این اع قادنید کی جهیش از افیراطگراییی غییر
خیونتآمیز ب افراطگرایی خیونتآمیز ،بسیار سری صورت میگیرد و نییز اینکی
افکار افراوی صرفنظر از اینک با توسل ب وسایل خییونتآمییز همیراه باشیند ییا
نباشند ،برای انسجام جوام گوناگون اروژایی خطرنا

است ،در حیالی کی برخیی

دیگر بر این باورند ک تنها افرادی باید هدف این برنام ها قرارگیرنید کی در اعمیال
خیونت آمیز دخالت دارند .مقامات اروژایی اغلب در ژی ایجاد موازنی بیین ایین دو
دیدگاه بودهاند.
از سوی دیگر ،در مورد این مس ل نیز اخ الف وجود دارد ک آیا میتوان از آن
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دس از گروههای اسالمی ک اع قادی ب خیونت در فعالیتهای خیود ندارنید ،بی

عنوان شریک در این برنام ها اس فاده کرد یا خیر .عدهای مع قدند ک گروههای غییر
خیونت گرا اغلب ب لحاظ سازمانی یا ایدئولوژیک بیا جنیبشهیای اسیالمی ماننید
اخوانالمسلمین ،جماعت اسالمی یا بسیاری از تجلییات جنیبشهیای سیلفی ژیونید
دارند .این جنبش ها هرچند مخالف کاربرد خیونت هس ند ،اما روای یی از اسیالم را
اشاع میدهند ک گروههای جهادی خیونتولب آن را مبنیای فعالییتهیای خیود
قرارمیدهند و از اینرو ،دولتها نباید آنها را شریک خود محسوب کنند و بی ایین
ترتیب ب آنها میروعیت اعطا نمایند .در مقابل ،برخی دیگر چنین اس دالل میکننید
ک گرچ ممکن است عقاید این جنبشهای جنجال برانگیز و گاه نفرتانگیز باشید،
اما آنها میتوانند برای دولت در اجرای برنام هایش م حدینی مفیید باشیند و دولیت
باید عملگرایی ژیی کرده و با آنها همکاری نماید (.)CSS Analysis, 2013
گذش از اینها ،من قدان این برنام ها از ویفهیای فکیری گونیاگون ،ان قیادات
کلی از آنها مطر کردهاند؛ از جمل اینک این برنام ها نامؤثر است و جز هیدر دادن
ژول و انرژی فایده دیگری ندارد ،ناقض آزادیهای فردی است و حاصلی جز بیدنام
کردن مسلمانان ندارد ک این خود ن یج معکوس می دهد .ب هر حال ،رونید غالیب
در کیورهای اروژایی تقدم مداخالت هدفمند بر اقدامات ژییگیران کلی بوده است؛
زیرا اقدامات اخیر ژرهزین و فاقد ن ایج ملمیوس تلقیی شیده اسیت؛ در حیالی کی

مداخالت هدفمند هزین – کاراتر و ب لحاظ تجربی تصدی ژذیرتر دانس شدهاند.

در این بخش ب این ژرسش ژاسخ مییدهییم کی چی عیواملی در جوامی اروژیایی،
مسلمانان را ب سمت اقدامات افراوی و خیونتآمیز سو میدهد .ب وور معمیول،
افرادی ک دست ب اعمال خیونتآمیز می زنند ،اب دا افکاری افراوی ژیدا میکننید و
این افکار و اع قادات مبنایی برای فعالیتهای خیونتآمیز آنان قرارمیگیرد .با ایین
وجود ،باید ب یک مرزبندی ظریف میان افراطگراییی و تروریسیم قائیل شید ،زییرا
هرچند می توان گفت ک هر تروریس ی دارای افکار افراوی است ،اما هر افراطگرایی
تروریست نیست و این همان چیزی است ک همانویور کی در بیاال گف ی شید ،از
جمل عوامل اخ الف در میان مقامات کیورهای اروژایی در زمین تعیین گیروههیای
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هدف برای مقابل با اعمال خیونتآمیز بوده است .از ایینرو ،مییتیوان گفیت کی
افراطگرایی در سطح نگرشها و دیدگاهها نسبت ب جامع و جهان مطر مییشیود
در حالی ک تروریسم درگیر شیدن عامدانی در فعالییتهیای خییونتآمییز اسیت.
همچنین این ژرسش در اینجا مطر میشود ک چ عواملی برخی افراطگرایان را بی
وسائل خیونتآمیز و برخی را ب وسائل غیر خیونتآمیز سو میدهد.
 .٦تعاریف افراطگرایی و تروریسم
نهادهای مخ لف اتحادی اروژا تعاریفی از افیراط گراییی ییا ژییروی از دییدگاههیای
رادیکال و تروریسم ارائ دادهاند ک در نحوه مقابل آنها با افراطگرایی خیونتولب
مؤثر بوده است .از جمل کمیسیون اروژا افراطگرایی را «ژدیدهای تعریف میکند کی
ب موجب آن افراد عقاید ،افکار و دیدگاههایی را میژذیرند ک میتواننید بی اعمیال
تروریس ی منجر شوند»

(Commission, 2006

 .)Europeanاز سوی دیگر ،شورای اروژیا

تروریسم را اعمال عامدان ای میداند ک با هدف ارعاب مردم ،وادار ساخ ن نابجیای
یک دولت یا یک سازمان بیین المللیی بی انجیام ییا تیر ییک عمیل ،نابودسیازی
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ساخ ارهای سیاسی ،قانونی ،اق صادی یا اج ماعی بنیادی یک کیور یا ییک سیازمان
بینالمللی انجام میشوند ( .)European Union, 2002ب عبارت دیگر ،تروریسم ابیزاری
سیاسی است ک صرفنظر از میزان موفقیت آن ،تالشی برای ایجاد تغییرات سیاسیی
یا اج ماعی ب حساب می آید .از اینرو ،مییتیوان افیراطگراییان خییونتولیب را
افرادی نامید ک ب ور خیونتآمیز اع قاد ب ضرورت انجام تغیییرات دامنی دار در
جامع دارند .با این حال باید توج داشت ک افیراطگراییی خییونتولیب فراینید
ژذیرش یک نظام اع قادی است ک اعمال خیونتآمیز را ترویج میکند ،اما باز ایین
بدان معنا نیست ک ژیروان این ایده قطعا دست ب خیونت میزنند .از ایینرو ،الزم
است میان دگرگونی در نگرش ها و رف ارها و درگیر شدن عامدانی در فعالییتهیای
تروریس ی تمایز قائل شد .بدین ترتییب ،تروریسیم بیدترین شی ممکین در وییف
افراطگرایی است .ژس میتوان گفت هرچند هر تروریسی ی افیراطگراسیت امیا هیر
افراط گرایی تروریست نیست .بسیاری از کارشناسیان اروژیایی مع قدنید کی صیرف
ژیداکردن نگرش های افراویی ،بیا خیود اعمیال و رف ارهیایی را بی همیراه دارد کی
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می تواند برای جامع مخرب باشد؛ از جمل تولید ییا توزیی مطالیب افراویی بیرای
جلب نظر دیگران ،تییوی دیگیران بی جهیاد ییا جلیب آنیان بیرای عضیویت در
سازمانهای افراوی.
 .7مدلهای گرایش به افکار افراطی
ب منظور ژی بردن ب اینک افراد چگونی افیراطگیرا مییشیوند ،نهادهیای امنی یی و
ان ظامی مدلهای گوناگونی را ارائ دادهاند ک از میان آنهیا میدل سیرویس امنییت و
اوالعات دانمار ) (PETو مدل ژلیس نیویور در اینجا مورد بررسی قرارمیگیرد.
الف) مدل سرویس اطالعاتی و امنیتی دانمارک .ایین میدل کی بی صیورت
مرحل ای تنظیم شده است ،سیر تحول گرایش ب افکار افراوی را در میان افراد ویی
چهار مرحل ب تصویر میکید )1 :برقراری تماس میان فردی کی مسی عد ژیذیرش
عقاید افراوی است با مبلغان؛  )2تغییر تدریجی در رف ار فرد ،از جمل بروز تغییر در
رف ارهای مذهبی فرد و کسب عادات جدید ارتبیاوی ماننید اسی فاده از این رنیت؛ )3
محدود شدن دایره معاشرتهای فرد ب افراد همفکیر بی گونی ای کی ارتبیاط او بیا
خوییاوندان و دوس ان قدیمی قط یا بسیار محدود میشود؛ و  )4قوام یاف ن بییی ر
افکار افراوی در ذهن فرد ،ک در این مرحل گرایشهای خییونتآمییز بیا تماشیای
نوارهای ویدئویی دارای صحن هیای خییونت آمییز و زد و خیورد در فیرد تقوییت
ب) مدل پلیس نییییرک .این مدل نیز مرحل ای است و فرایندی از ژیائین بی
باال را وی میکند .در این مدل این مراحل ژیشبینی شده است )1 :مرحلی میا قبیل
گرایش ب افکار افراوی :فرد در این مرحل عمدتا جلب توج نمیکند ،بی صیورت
عادی ب فعالیتهای شغلی خود ادامی مییدهید و ییا از هییچگونی سیابق کیفیری
برخوردار نیست و یا اگر هست ب جرائم جزیی برمیگردد؛  )2مرحل هوییتییابی:
در این مرحل فرد ب تدریج برداشت جدیدی از جهان ژیدا میکند و بی کنکیاش در
خصوص اسالم افراوی میژردازد .وی این مرحل  ،فیرد از هوییت سیاب خیود دور
شده و ب معاشرت با افراد همفکر میژردازد؛  )3مرحل تلقین :در این مرحل  ،فرد ب

وور کامل ایدئولوژی جهاد – سلفی را اخ یار میکند و ن یج میگیرد کی ضیروری
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میشود (.)Veldhuis and Staun, 2009
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است با هر آنچ ک در تضاد با دس ور کار افراوی قراردارد ،ب جهاد ژرداخ ی شیود.
در این مرحل افراد مسیر زندگی خود را تغییر میدهند تا ب «خیر بزرگتیر» دسیت
ژیدا کنند .مرحل چهارم ،جهیادگرایی :در ایین مرحلی فیرد خیود را در نقیش ییک
جهادی میبیند و در عمل وارد اعمال خیونتآمیز میشود .وی این مرحل است ک
برنام ریزی ،تدارکات و انجام حمالت جهادی یا تروریس ی بی هیدف اصیلی فیرد
تبدیل میشود و برای این منظور فرد در قالب گروه وارد فعالیتهای خییونتآمییز
میشود .این مدلها در واق تنها ب مراحلی میژردازند ک افراد با وی آنها گرایشها
ب افکار افراوی ژیدا میکنند ،اما ب توضیح این امر نمیژردازند ک چ عواملی سیبب
گرایش افراد ب افکار افراوی میشود (.)Veldhuis and Staun, 2009
 .٨علل و عوامل گرایش افراد به افکار افراطی
ب وور کلی می توان در دو سطح خرد و کالن ب علیل و عوامیل گیرایش افیراد بی
افکار افراوی ژرداخت .در سطح خرد میتوان ب دو دس عوامل اج میاعی و فیردی
اشاره کرد .عوامل اج ماعی ب تعامل با اج ماع ربط ژیدا مییکننید و مسیائلی ماننید
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همانندسییازی اج مییاعی ،فراینییدهای گروهییی و محرومیییت نسییبی در آنهییا دخیییل
می باشند .عوامل فردی در این سطح ب ویوگیهای روانی افیراد و تجربییات فیردی
آنان ربط ژیدا میکند.
در سییطح کییالن ،مییا بییا سییاخ ارهای اج مییاعی از جمل ی تغییییرات جمعی ییی،
دگرگونی های سیاسی ،اق صادی ،فرهنگی ،موفقیت های آموزشی و نحیوه مییارکت
در بازار کار سر و کار داریم ک میتواننید ژییش زمینی ای بیرای جیرم و جناییت و
رف ارهییای افراوییی باشییند .ب ی وییور کلییی ،در خصییوص نحییوه بییروز رف ارهییای
خیونت آمیز و جرم و بزهکاری در جامع دیدگاههیای مخ لفیی ارائی شیده اسیت.
برای مثال ،شاو و مک کی بر این باورند ک جیرم و جناییت محصیول ویوگییهیای
فرهنگی ،ساخ اری و اج ماعی یک جامع است و رف ار انحراف آمیز در میان وبقات
ژایین شهری واکنیی وبیعی ب عوامل زمین ای است ( .)Shaw and McKay, 1969امییل
دورکهایم نیز در این خصوص ب رابط میان فرد و جامع اشاره میکند و میگویید:
«ساخ ارهای اج ماعی از هیم گسییخ مقیررات اج میاعی را تضیعیف مییکننید و
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وضییعی ی نابهنجییار ژدییید میییآورنیید و نهای ییا راه را بییرای انحییراف و در مییواردی
خودکیی فراهم میسازند»

(1979

 .)Durkheim,از اینرو ،مییتیوان از عوامیل سیطح

کالن ب عنوان ژیششرط افکار و اعمال افراوی و خیونتگرا نام برد.
 .9عوامل سطح کالن
نحوه تأثیرگذاری م غیرهای سطح کالن بر خیونت هیا و اع راضیات جمعیی میورد
مطالع بسیاری از دانیمندان علوم اج ماعی قرارگرف است ،از جمل داگالس هیبیز
در این زمین مدلی ارائ داده اسیت کی در آن از م غیرهیای سیطح سیسی می ماننید
شاخص های توسع سیاسی ،توانایی قهری نظام سیاسی ،مجازات و سرکوب اس فاده
شده اسیت .در ایین مییان ،رابیرت مرتیون در خصیوص منییاء انحیراف در نحیوه
سازماندهی جامع  ،نظری نابهنجاری را ارائ میی دهید کی بیر وبی آن در صیورت
وجود ناسازگاری میان اهداف ،مقاصد و مناف ب لحیاظ فرهنگیی تعرییف شیده در
بطن ساخ ار اج ماعی و فرهنگی از یک سو و روشهای ب لحیاظ نمیادی مجیاز و
مطلوب برای دس یابی ب این اهداف و ساخ ارهای نهیادی مناسیب از سیوی دیگیر،
نابهنجاری بروز میکند .او ب منظور ژر کردن شکاف میان هدف و وسیل  ،ژنج شییوه
سازگاری را مطر می کند کی عبیارت از  )1همنیواگرایی؛ )2 1نیوآوری؛ )3 2آئیین
ژرس ی؛ )4 3انزوا 4و  )5شورش 5میباشند ).(Merton, 1938
کرد:
ضعف در جاذب مهااجران مسالمان :ویی چنید دهی گذشی  ،بسییاری از
کیورهای اروژایی شاهد ورود موج وسی مهاجران از کیورهای مخ لف بودند کی
منجر ب اسکان اج ماعات بزرگی از اقلیتهای قومی در اروژای غربیی شید .بخیش
بزرگی از این مهاجران از کیورهای مسلمان عازم اروژا شیده بودنید .وبیع یا زمیان،
1. Conformity
2. Innovation
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در خصوص جوام اروژایی ،با توج ب عوامل فو میتوان ب علل زیر اشیاره

3. Ritualism
4. Retreatism
5. Rebellion
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دالیل و شرایطی ک تحت آنها مسلمانان ب غرب مهاجرت کردند ،بر برداشیتهیا و
نگرش هاییان نسبت ب جوام میزبان تأثیر داش است .تغییرات جمعییت شیناخ ی
در اروژا سبب تحول در گف مان سیاسی و عمومی نسبت ب مهاجرت شد .دولیتهیا
مجبور شدند سیاست هاییان را جهت تسهیل جذب مهیاجران در جامعی ای کی بی
وور م س مر در حال گس رش بود ،شکل دهند و تنظیم کنند .در این راس ا ،اقیداماتی
در جهت ارتقای میارکت اج ماعی و اق صادی گروههای اقلیت در ژیش گرف شد.
برای مثال ،در مواردی تبعیض مثبت اعمال شد و در مواردی دیگر مهاجران وادار ب
میارکت در برنام های جذب ،از جمل گذراندن دورههای تاریخ و زبیان و شیرکت
در ام حان ب منظور دریافت ح اقامت دائم شیدند .بی ویور کلیی ،در بسییاری از

کیورهای اروژایی ،وضیعیت اج میاعی – اق صیادی مسیلمانان در مقایسی بیا کیل
جمعیت م فاوت بوده است .روشن است ک مسیلمانان اغلیب بیا سیطو مخ لیف
تبعیض و ب حاشی رانده شدن در زمین اش غال ،آموزش و مسکن روبرو میباشند و
همچنین قربانی کلیی سازیهای منفی و نگرشهای م عصبان هس ند و ایین مسیائل
ب میزان قابل توجهی مان فرایند جذب در ابعاد گوناگون آن میشود.
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عیامل رینالمللی :ب نظر میرسد در سراسر جهان ،مسلمانان احساس میکننید
ک غرب ،اسالم را تهدید میکند .اکثر مسلمانان بری انیا احساس میکننید کی جنیگ
علی تروریسم ،در واق  ،جنگ علی اسیالم اسیت؛ بی وییوه منازعیات خاورمیانی و
مواض دیپلماتیک دولت های غربی در قبال این منازعات ب گس رش افکیار افراویی
در میان مسلمانان کمک کرده است .آن گون ک رابرت ژی

اظهارنظر کیرده اسیت،

بسیاری از بمب گذاری های ان حاری توسط مسلمانان افراوی بیا هیدف وادار کیردن
کیورهای غربی ب خارج کردن نیروهای نظامیشان از سرزمینهای اسالمی صورت
گرف است .در همین راس ا ،ریک کولسائت ایین گونی اظهیارنظر کیرده اسیت کی
حمایت غرب از تاک یکهای سرکوبگران دولتهای محلی در مبارزه با تروریسیم را
می توان حمایت از یک رژیم سیرکوبگر تلقیی کیرد کی ایین خیود بی احساسیات
ضدغربی دامن میزند (.)Coolsaet, 2005

فقر :در این خصوص باید خاورنیان کرد ک هرچنید اکثیر مسیلمانان افراویی

176

اروژا از اقیار اج ماعی – اق صادی ژائین برخاس اند ،اما مسلمانان افراویی در مییان

تمامی وبقات اج ماعی – اق صادی یافت میشوند.
جهانی شدن و مدرنی اسیین :میتوان گفت کی تسیهیل ارتبیاط بیین افیراد در
سراسر جهان سبب تسهیل ظهور جنیبش هیای اییدئولوژیک فراملیی شیده اسیت و
اقدامات آنها در جهت ژیامرسانی ،جذب نییرو و سیازماندهی ،فعالییتهیا را بسییار
آسانتر نموده است .از سوی دیگر ،جهانی شدن ،مسلمانان را بیا اشیاع ارزشهیا و
ژدیدههایی مواج می سازد ک قرآن و فرهنگ اسالمی با آنها مخالف است .در حالی
ک مسلمانان میان رو خود را با تحیوالت ناشیی از مدرنیزاسییون تطبیی مییدهنید،
مسلمانان افراوی سعی در نفی و مبارزه با آثار مدرنیزاسیون دارند .در این خصوص،
ژیل کپل این گون اظهار نظر کرده است ک گرایش مسلمانان بی افکیار افراویی تیا
حدودی ناشی از تضاد مییان جنیبشهیای اسیالمی میانی رو و افراویی اسیت .ایین
ناسازگاری با ارزشهای مسلط خود عاملی برای جذب شدن ب اع قادات میذهبی از
نوع افراوی آن است

(2004

 .)Kepel,اولیوی روا مع قید اسیت کی در عصیر جهیانی

شدن ،مذهب از سرزمین کنده میشود و با محیطهای گوناگون سیازگار مییشیود و
جوانانی را جذب خود میسازد ک خود را در جوام غربی ویرد شیده میییابنید و
قواعد رف اری خاص خود را ب آنان تحمیل مینماید (.)Roy, 2004
 .1٠عوامل سطح خرد
جلوه میکند وابس گی های گروهی است ،ب این صورت ک هرچی افیراد بی گیروه
خود وابس تر باشند ،اح مال بیی ری دارد ک ب شیوهای ژرخاشگران رف یار کننید و
رف ار ژرخاشگران خود را نسبت ب سایر گروه ها توجی کنند .در بعد فردی ،میتوان
ب ویوگی های روانی ،تجربیات شخصی و اع قادات شخصی اشاره کرد .برای مثیال،
زنان و مردان ویوگیهای شخصی ی م مایزی از خود ب نمایش میگذارند ،ب ووری
ک مردان ژرخاشگرتر از زنان هس ند و ب خیونت فیزیکی تمایل بیی ری دارنید ،در
حالی ک زنان ب اشکال غیرمس قیم خییونت و از جملی خییونت کالمیی م وسیل
میشوند.
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عوامل سطح خرد دارای دو بعد اج ماعی و فردی است .در بعد اج ماعی ،آنچ مهم
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الف) عوامل اجتماعی

هییت اجتماعی :اغلب اوقات افراد خیود را برحسیب عضیویت در گیروه تعرییف
میکنند .هویت اج ماعی حاصل سبب میشود اعضای گیروه بیین گیروه خیودی و
دیگر گروهها تمایز قائل شوند .افراد ممکن است خود را براساس جنسیت ،قومییت،
شغل ،مذهب و غیره تعریف کنند .اینک کدام هویت نقش برجس تری مییابید ،بی
محیط و شرایط ربط ژیدا میکند .هویت ما در واق شکلدهنده نوع جهیانبینیی میا،
تفکر ما ،احساس ما و اعمال ماست .ب ویوه در میان نسل دوم جوانان مسلمان مقیم
اروژا با بحران هویت روبرو شدهاند و این ب دلییل تضیادی کی بیا سیابق قیومی و
فرهنگی خود دارند از یک سو و احساس ورد شدن توسط جامعی از سیوی دیگیر
است .از همینرو ،تقویت گرایشهای مذهبی میتواند راهی برای برون رفت از این
بحران ژیش روی آنان قراردهد ،زیرا در این صورت ب امت تعل ژییدا مییکننید کی
مقول ای جدا از ملیت است .همچنین وابسی گی بی گیروه سیبب تقوییت عواویف
جمعی میشود؛ ب گون ای ک همان وور ک الیوت اسمیت ابراز داش اسیت ،افیراد
ممکن است بنابر اتفاقاتی ک برای اعضای گروه مییاف ید دچیار احساسیات شیوند
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(.)Smith, 1993
تعامالت اجتماعی و فرایندهای گروهی :باور ،احساس و رف یار افیراد شیدیدا
تحتتأثیر افرادی قراردارد ک با آنان ب تعامل میژردازد .در دنیای امروز ،شبک هیای
اج ماعی تعامل میان افراد را بسیار تسهیل نمودهاند و از این وری افراد بیا یکیدیگر
ارتباط برقرارمیکنند و ژس از مدتی نگرشهیا و رف ارهیای دیگیر افیراد حاضیر در
شبک را اخ یار مینمایند .این رنت ،امروزه فرصتهای جدیدی را برای تمیاس مییان
افراد دارای زمین های مخ لف فرهنگی ،قومی و مذهبی در سراسر جهان ژدید آورده
است و تسهیلکننده شکلگیری شبک ها و تعامالت بین فردی و بین گروهیی اسیت
و می تواند امکاناتی برای بسیج و میارکت اج ماعی در اقدامات جمعی فیراهمآورد.
دس رسی ب مخاوبان بالقوه وسی  ،برقراری ارتباط ب صورت ناشناس ،امکان ان ییار
م ون و فیلمها از جمل مزایای این رنت است.
نقش زندانها :زندانها محییط مسیاعدی بیرای تیرویج گیرایشهیای افراویی
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هس ند .در زندان ،عضویت در یک گروه حمای گر ب لحاظ روحی و جسیمی امیری

اساسی است .این گروهها حول خطوط قومی و مذهبی شیکل مییگیرنید .همچنیین
احساس ب حاشی رانده شدن ک تقریبا کلی زندانیان در آن شیریک هسی ند ،عیاملی
برای همبس گی بیی ر میان آنان است .برهمین اساس ،افکار افراوی میتواند در میان
اعضای گروه ها ب سرعت ان یار ژیدا کند و افیراد ژیس از آزادی از زنیدان آمیادگی
بیی ری برای دستزدن ب اعمال خیونتآمیز ژیدا کنند.
محرومیت نسبی :یکی دیگر از عوامل اج ماعی ک سبب میشود افیراد دسیت
ب خیونت بزنند ،ب وجود آمدن این احساس در آنهاست کی در جامعی بی آنچی
شایس آن بودهاند ،نرسیدهاند .همانگون ک تد رابرت گر در ک یاب معیروف خیود
«چرا انسانها شورش میکنند» آورده است ،فاصل بین آنچ افیراد تصیور مییکننید
شایس برخورداری از آنند و آنچ ان ظار دس یابی ب آن را دارند ،سبب سرخوردگی
آنان می شود و این سرخوردگی آنان را ب سمت خییونت جمعیی سیو مییدهید
( .)Gurr, 1970در این خصوص ،همچنین میتوان ب نظری ان ظارات فزاینده نیز اشاره
کرد ک توسط دیویس ارائ شده و در آن ان ظار و توق بیش از حد نسبت ب بهبیود
وضعیت زندگی در شیرایطی کی امکیان تحقی آن وجیود نیدارد ،عیاملی مهیم در
سرخوردگی و میل ب خیونت برشمرده است (.)Davies, 1962
ب) عوامل فردی

معرض اقدام ب اعمال خیونت آمییز قراردارنید .دسی اول ،کسیانی هسی ند کی بی
دالیلی از جمل تضادهای شخصی ی و تجارب دوران کودکی نیاز شدیدی ب امنییت
ژیدا می کنند .افرادی ک ب این نیوع اخی الل شخصیی ی مبی ال هسی ند ،هنگیامی کی
شرایط موجود با جهان بینی خاص آنها تعارض ژیدا میکند ،شدیدا احساس نگرانیی
و ناامنی میکنند .از جمل ویوگیهای دیگر ایین افیراد ،مییل بی تبعییت از رهبیران
مق در است .دس دوم ،افرادی هس ند ک دچار خودمحوری میباشیند و بی شیدت
دنبال لذت ،سلط و بلندژروازی های شخصی خود هس ند و بسیار در برابر هرچیزی
ک احساس شکوهمندی را ک آنان نسبت ب خود دارند تهدید نماید ،آسیبژذیرنید.
در ن یج  ،آنان نیاز ب یک دشمن خارجی دارند تا ضعفهای خیود را بی گیردن او
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ویژگیهای شخصیتی :ب وور کلی ،شخصیت های اق دارگرا و خودشییف بییی ر در
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بیندازند .این افراد ب آسانی جذب رهبران کاریزماتییک و سیازمانهیای تروریسی ی
میشوند ک دیدگاههاییان در چهارچوب تقابل بین «ما» و «دیگران» قراردارد.
تجرریاات شخصای :تجربی تبعییض ییا وییرد مییتوانید بی خییم و اعمییال
خیونتآمیز منجر شود .همچنین سرخوردگی و تجربیات تلیخ افیراد ممکین اسیت
سبب آن شود ک افراد احساس کنند منزلت خیود را در جامعی از دسیت دادهانید و
دچار حس حقارت شوند .از همین رو ،تماییل بی بازییابی منزلیت خیود از وریی
دست زدن ب اقدامات تروریس ی و خیونتآمیز ژیدا میکنند تا بدین وسیل خیود را
مهم جلوه دهند.
مسائل شناختی :افراد با محیط خود تعامل دارند .اینک آنان چگون برداش ی از
جهان اوراف خود دارند و چگون ب آن واکنش نییان مییدهنید ،تیاب شیناخت و
آموخ های آنان قراردارد .برخی افراد دچار «تحجر شناخ ی» 1هس ند .اینگون افراد
همیواره بی دنبیال قطعییت و کسیب شیناخت می قن هسی ند و از ایینرو ،ابهییام را
برنمیتابند و در ن یج افکاری جزمی ژیدا مییکننید و هنگیامی کی در چهیارچوب
گروه قرارمیگیرند ،تمایل ب اجماع ژیدا میکنند و افکار انحرافی را نفی مییکننید و
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گروه خودی را از گروه های دیگر برتر میشمرند .این افراد مسی عد ژیذیرش افکیار
افراوی میشوند.
همچنین ،نظری «ناهمیاهنگی شیناخ ی» 2کی توسیط فسی ینگر ارائی شیده بی
ژدیده ای روان شناخ ی اشاره دارد ک هنگامی رخ میدهد ک رف ار افراد در تضاد بیا
نگرشها یا اع قیاداتشیان قرارمییگییرد

(1957

 .)Festinger,در ایین میورد یکیی از

واکنش های م عارف ب این ناراح ی این است ک افراد شروع ب باورکردن چیزهیایی
می کنند ک بر زبان می آورند .برای مثال ،هرچی بییی ر افیراد سیخنانی بگوینید کی
افراویتر از اع قادات واقعیشان است ،بیی ر ب صحت و یا دقیت گف ی هیای خیود
باور ژیدا می کنند .همچنین توجی بیش از حد در این میان نقش دارد؛ بدین صیورت
ک هر قدر افراویون در فرایند افراویشدن بیی ر مای گذاش باشیند ،بیرای مثیال از
این بابت ک روابط خود با اعضای خانواده را قط کرده باشند تا عضیو ییک گیروه
1. Cognitive Closure
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2. Cognitive Dissonance

افراوی شوند ،بیی ر اع قاد ژیدا خواهند کرد ک عضیویت در گیروه ارزش فیداکردن
ژیوندهای خانوادگی را داش است .ب موجب این ناهماهنگی شناخ ی ،تعهید افیراد
ب افکار افراوی یا گروه خود محکمتر میشود.
عیاطف :از عواوف اغلب ب عنیوان نییروی محرکی رف ارهیای اج میاعی ییاد
می شود .برخی ژووهیگران بر نقش عواویف در اقیدامات جمعیی ییا ژرخاشیگران
تمرکز کردهاند .در این میان عواملی مانند نفرت ،انزجار ،تحقیر و ان قامجیویی میورد
توج قرارگرف اند .برخی دیگر از ژووهیگران ب نقش مهم عواوف در افراطگرایی
تروریسم اشاره کرده اند .برای مثال سراج می گوید ک احسیاس گنیاه ،شرمسیاری و
ان قامجویی از جمل علل مهم تروریسم ان حاری است ( .)Serraj, 2002افزون بر ایین،
مسلمانان در سراسر جهان احساس حقارت میکنند .بنالدن در اعیالن جنیگ خیود
ک بخیی از آن در شبک های الجزیره و سی.ان.ان ژخش شد ،صراح ا چندینبیار از
واژه تحقیر اس فاده کرد و گفت مرگ به ر از تحقیر است.
در این میان هنگامی کی افیراد مسی عد بی افیراطگراییی و اقیدام بی عملییاتی
خیونت آمیز می گردند ،برخی عوامل تحریککننده میتوانند ایین فراینید را تسیری
کنند .در سطح فردی ،رویدادهای تحریککننده ک سبب تسری در سیو دادن افیراد
ب افراط گرایی می شود فراوان هس ند .برای مثال ،نحیوه برخیورد افیراد بیا اتفاقیات
مهمی ک در زندگیشان روی میدهد ،میتواند در این فرایند میؤثر باشید .اتفاقیاتی
شخصی در خصوص تبعیض یا زندانی شدن میتواند فرایند سو یاف ن ب افکیار و
اعمال افراوی را تسری کند .در سطح کالن نیز رویدادهایی مانند سخنان ییک مقیام
عالی مملک ی یا ان یار یک مقال خاص میتواند ب قدری تحریکآمیز باشد ک افراد
را ب سمت خیونت سو دهد .ب هر حال ،باید توج داشت ک این اتفاقیات ،چی
ب صورت شخصی و چ در سطح اج ماعی ،برحسب اینک افیراد چی برداشی ی از
محیط اوراف دارند و چگون با آن تعامل میکننید ،مییتواننید اثراتیی در خصیوص
سو دادن آنان ب اعمال افراوی و خیونتآمیز از خود برجا بگذارند.
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نتیجهگیری
تحوالت اخیر در خاورمیان و ب ویوه بروز جنگ داخلی در سوری و بازتابهای آن
در عرا و ظهور گروه افراوی «داعش» ک ادام دهنده تفکرات افراوی «القاعیده» بیا
خیون ی در مقیاس بسیار وسی تیر و سیبعان تیر و نییز ظرفییت قابیل توجی آن در
عضوگیری ،اثر خود را در قیاره ار وژیا بی ایین صیورت برجاگذاشیت کی جوانیان
مسلمان ،اعم از مهاجران نسل دوم و یا اتباع تازه مسلمان ،جذب گروههای افراویی
شده و عازم جهاد در سوری برای براندازی دولت بیار اسد شیوند .مقامیات امنی یی
در کیورهای اروژایی با توج ب سابق وقوع حمالت تروریس ی در این کییورها و
رویدادهایی نظیر حمل اخیر ب نیری شارلی ابدو در ژاریس ،هراس خود را از ایین
امر ابراز داش ند ک این افراد ژس از بازگیت از جهاد ممکن است با توج ب اینکی
افکاری افراویتر ژیدا کرده و از سوی دیگر مهارتهای نظامی بییی ری نییز کسیب
کردهاند ،خطراتی را م وج امنیت داخلی کیورهای اروژایی نماینید و از همیین رو،
در ژی اتخاذ و تیدید تدابیری در جهت جلوگیری از ورود این افراد ب کیور و نیز
ژییگیری از افراط گرایی نزد مسلمانان مقیم برآمدند .اما مس ل مهیم ایین اسیت کی
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چرا مسلمانان اروژا گرایش ب افراطگرایی و اعمال خیونتآمییز ژییدا مییکننید .در
جست وجوی علل و عوامل بروز افراط گرایی در میان مسلمان اروژایی ،صرفنظر از
مراحلی ک یک فرد در مسیر گرایش ب افکار افراوی وی میکنید ،بایید بی عوامیل
موجود در سطو کالن و خرد توج ویوهای ب عمل آورد .عوامل کالن ک در سطح
اج ماع رخ میدهند و عوامل خرد ک ب ویوگیهای شخصی ی افراد مربوط میشود،
در تعامل و تأثیر و تأثر م قابل بر یکدیگر افراد را ب افیراطگراییی سیو مییدهنید.
وضعیت نامناسب زندگی اج ماعی و اق صادی مسلمانان در اروژا کی بیا فییارهایی
ب لحاظ معیی ی و نیز هوی ی همراه است و تبعیض و نابرابری از جلوههای آشیکار
آن ب شمار میرود ،در ترکیب با برخیی ویوگییهیای شخصیی ی و روانیی افیراد در
تعامییل بییا محیییط اوییراف ک ی امکانییات و فرصییتهییای مناسییبی در اخ یییار افییراد
قرارنمی دهد ،زمین ساز ترویج افکار افراوی و دستزدن ب اقیدامات خییونتآمییز
میشود ک این خود تهدید امنی ی بزرگی برای کیورهای اروژایی ژدید میآورد.
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