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مهاجرت و رادیکالیسم
دراتحادیه اروپا

چکیده
موج جدید مهاجرد به کشورهای اروپایی از زمان شکلگیری جنگ داولتی
سوریه آغاز شتد .اوج ایتن بحتران بته اوایتل ستال  2015برمتیگتردد کته
کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجرین و آوارگان جنگی بود اند
که عمدتا از کشورهای بیثباد واورمیانه از جمله سوریه ،عراق ،افغانستتان
و لیبی که درگیر جنگ داولتی تروریستتی هستتند ،روانته اروپتا شتد انتد.
بهگونهای که می توان گف هموار یک رابطه مستقیمی بین نابسامانیهتای
سیاسی-امنیتی در آسیا و افریقا و گسترش روند مهتاجرد بته اروپتا وجتود
داشته اس  .بحران مهاجرد در اروپا به ویژ از زمان یازد سپتامبر وارد فتاز
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جدیدی شد اس و ماهی بحران از موضتوعاد اقتصتادی و اجتمتاعی بته
موضو امنیتی تغییر پیدا کرد اس و این مسئله چتال هتای متعتددی را
فراروی دول های اروپایی قرارداد اس  .این رونتد بتا شتکلگیتری بحتران
داع

در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرد به اروپا تشدید شتد است .

بر این اساس ،این مقاله تالش دارد تا نو رویکرد کشورهای اروپایی به موج
جدید مهاجرد را مورد بررسی قراردهد .سئوال اصلی مقاله ایتن است کته
«چه چال ها و تهدیداتی فراروی دول های اروپتایی در بروتورد بتا پدیتد
مهاجرد مسلمانان قراردارد؟» فرضیه مقاله این اس

که دول های اروپتایی

مهاجرد را مهمترین تهدید علیه امنیت اجتمتاعی و فرهنگتی وتود تلقتی
میکنند و این منجر به امنیتی شدن مهاجرد در کشورهای اروپتایی شتد
اس .

واژههای کلیدی :مهاجرد ،اروپا ،تروریسم ،هوی  ،امنیتی شدن
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مقدمه
موضو مهاجرت به کشورهای توسعه یافته به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم همواره
مورد توجه سیاستمدارا و محققین بوده اس  .اما مسئلهای که امتروزه مهتاجرت را
مجددا در کانو توجه بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی قترارداده است

امنیتتی

شد مهاجرت اس  .این موضو با توجه به مو جدیتد مهتاجرت بته کشتورهای
اروپایی که عمال از سار  20١3متعاقب بحرا سوریه و جنگ داخلی عترا شترو
شد اهمی

جدیتری به خود گرف  .تعهد کشورهای اروپایی بته کنوانستیو هتای

بین المللی مربوط به مهاجرت اوارگا و حقو بشر از یکسو بستن مرزهای خود
و اعمار برخی رفتارهای خشون امیز در برخورد با مهاجرین از ستوی دیگتر ایتن
کشورها را در یک وضعی

تناقضامیز قرارداده اس  .امروزه کشورهای اروپایی بتا

درحالی اس

که یک سیاس

مسائلی چو وضعی

مویر در اروپا در مواجهه با انها وجود نتدارد .امتروزه

وخیم اواراگتا جنگتی موتائب و مشتکالت فراوانتی کته

اوارگا و مهاجرا برای رسید به اروپا متحم میشوند رر شد تعداد زیتادی
از انها در دریای مدیترانه نقض مکرر اصور حقو بشر توسط دول هتای اروپتایی
در برخورد با مهاجرین از یکسو حمالت تروریستی بنیادگرایا استالمی همچتو
داعش به برخی کشورهای اروپایی و متعاقب ا افزایش خشون ها علیه مستلمانا
از سوی دیگر باع

شده اس

توجه جهانی قرارگیرد .اهمی
داغ انتتاباتی نیس

که بار دیگر موضو مهتاجرت بته اروپتا در کتانو
موضو مهاجرت صرفا محدود به ادبیتات و مباحت

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

چالشهای متعددی در رابطه با مو رو به افتزایش مهتاجرین مواجته هستتند .ایتن

بلکه به یکی از مهمترین مستائ مناقشتهامیتز در سیاست هتای

امنیتی معاصر اروپا تبدی شده اس .
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در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر الما

انگلستا و هلند نگرانیها درباره

گسترش مسلمانا منجر به گسترش تقاضا از توتمیمگیرنتدگا بترای محتدودی
مهاجرت شده اس  .در این میا الما از جایگاه ویژهای برای مهاجرین برختوردار
اس  .بسیاری از مهاجرین به خاطر وجود فرص های اقتوادی خواستتار ورود بته
این کشور هستند .این درحالی اس

که برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه

از پایرش بیشتر مهاجرا خودداری کردهاند و برخی دیگر از کشورها نیتز از جملته
مجارستا یونا و ایتالیا بیش از پیش سیاس هتای مهتاجرت پناهنتدگی و امنیت
مرزی را ست تر کردهاند.
عوام اجتماعی اقتوادی زیس

با وجود اهمی

محیطی و ...عل

ریشتهای

مو جدید مهاجرت به اروپتا را بایتد در بتییبتاتی سیاستی و بحترا هتای امنیتتی
خاورمیانه دانس

که منجر به گسترش پدیده «مهاجرت برای بقا» شده است  .یعنتی

حداق حقوقی که مهاجرین در کشتورهای ختود از ا بتیبهترهانتد .ایتن رونتد را
می توا مهمترین پیامد حمای

امریکا و اروپا از متالفین دول

سوریه تلقی کرد که

نتیجه ا تداوم جنگ داخلی سوریه و گسترش ا به عرا و ایجاد شترایط استفبار
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که همواره یک رابطه مستتقیمی

برای مهاجرین بوده اس  .به طورکلی میتوا گف

بین نابسامانیهتای سیاستی-امنیتتی در کشتورهای استیایی و افریقتایی و گستترش
مهاجرت به اروپا وجود داشته اس .
سئوار اصلی مقاله ایتن است

بر این اسا

کته «چته چتالشهتا و تهدیتداتی

فراروی دول های اروپایی در برخورد بتا پدیتده مهتاجرت مستلمانا قتراردارد؟».
فرضیه مقاله این اس
امنی

که «دول های اروپتایی مهتاجرت را مهمتترین تهدیتد علیته

اجتماعی و فرهنگی خود تلقی میکننتد و ایتن زمینته را بترای امنیتتی شتد

مهاجرت در کشورهای اروپایی فراهم کرده اس ».
 .1چارچوب مفهومی :امنیتی شدن و موضوع مهاجرت
مفهوم امنیتی شد یکی ار مهمترین ابتکارات مفهومی اس
پیرامو ماهی

امنی

کته در دهتههتای اخیتر

ایجاد شده اس  .این مفهوم در اص مرتبط با مطالعات امنیتی

جمعی از محققین از جمله باری بوزا  1اُر ویور 2و جاک دو ویلد 3اس
به مکتب کپنهاک 4مشهور اس
 .)1995ار ویور معتقد اس
درک اس

(1995: 35

امنیتی شد این اس

که عمومتا

( Waever, Buzan, Kelstrup and Lemaitre, 1993, Waever,

که امنی

به عنوا یک کنش گفتاری و کالمی بهتر قاب

 .)Wæver,از نظر بوزا ویور و دو ویلتد «هتدف از مطالعتات
تا فهم بسیار روشنی را از اینکه چه کسی امنیتی میکند یا چه

چیزی امنیتی و تهدید محسوب میشود بدست

اورد»

( Buzan, Waever and J Wilde,

.)1998: 32
در مکتب کپنهاگ امنیتی شد فرایندی که از طریتق کتنش گفتتاری 5یتا کتنش
کالمی (گفتمانی)  6یک موضو اجتمتاعی فرهنگتی و یتا سیاستی تبتدی بته یتک
موضو امنیتی میشود .این رویکرد با رد عینی بود امنی

کته امنیت

معتقد است

یک مفهوم سازهانگارانه و برساخته فرایندهای اجتماعی 7و فهمهای بینا هنی 8است .
ادعای اصلی تئوری امنیتی شد این اس

که امنی

یک کنش کالمتی است

کته در

یک فرایند اجتماعی 9ساخته متیشتود ( .)Buzan, et.al, 1998: 6در ایتن راستتا امنیت
الزاما به یک واقعی

خارجی برنمیگردد بلکه خود گفتار کنش اس

که با بر زبتا

راند واژهها و گفتن "امنی " فعلی صورت میگیرد .بنابراین در این دیدگاه امنی

صرفا یک کنش کالمی اس

که در راستای ا دول ها با گفتن واژه امنیت

جایگتاه

میدهند ( .)Waever, 1995: 35در واق یک بتازیگر ( امنیتتی کننتده) چنتین استتدالر
میکنتد کته وجتود و بقتای یتک موضتو ختاص در حتار تهدیتد است

(تهدیتد

1. Barry Buzan
2. Ole Waever
3. Joope de Wild
4. Copenhagen School
5. Speech Act
6. Discursive Act
7. Process Social

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

یک موضو اجتماعی ریرسیاستی و یتا حتتی سیاستی را بته حتوزه امنیتتی انتقتار

8. Intersubjective
9. Social Process
10. Existential threat
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لاا مدعی یکسری اقدامات فوری جه

تضمین بقای ا میشود .در ایتن حالت

ا موضو از حوزه عادی وارد فضای سیاسی ریرعادی یتا امنیتتی متیشتود یعنتی
فضایی که خار از حاکمی

قوانین و مقررات دموکراتیک اس  .یک مثار کالسیک

در روابط بینالمل وجود دارد و ا حق دول
دول

تح

در دفتا از ختود است  .اگتر یتک

تهدیدات امنیتی قرارگیرد این دول

میتواند برای حفظ امنیت

ختود

بکارگیری اقدامات فو العاده را که در شترایط عتادی سیاستی امکتا پتایر نیست
مشروعی

بتشد و در راستای ا برخی کارکردهای دموکراتیک خود را تعلیق کنتد

( .)Columba and Vaughan-Williams, 2010: 77بوزا معتقد اس
طیفی از موضوعاتی اس
کرده و در نهای

که از حوزه ریرسیاسی شرو و تا حوزه سیاسی ادامه پیدا

به حوزه امنیتی ختم میشود و بیانگر یک تهدید وجودی اس

نیازمند واکنشهایی فراتر از رفتارهای سیاسی عتادی است
در چنین رویکردی امنی
مفهومی اس
اجتماعی اس

که امنیتی شد شتام
که

(.)Buzan, et.al, 1998: 23

یک مفهوم مشتص و از پیش تعیین شده 1نیست

بلکته

که برساخته کتنش کالمتی زبتانی و محوتور فراینتدها و تعتامالت
و این زمانی امکا پایر اس

که متاطب ا را بپایرد

( Wæver, 2004:
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 .)25بوزا سئوالی مطرح میکند مبنیبر اینکه ما چگونته بتدانیم چته چیتز موضتو
امنیتی اس

و چه چیزی نیس  .پاس این است

کته امنیت

بتا مفهتوم بقتا 2پیونتد

خورده اس  .زمانی یک موضو امنیتی می شود که یک تهدید وجودی خطری برای
بقای یک شیء (مرج امنی ) معرفی شود .این تهدید وجودی واقعی
از هن نیس

بلکه خود یک مفهوم بیناال هانی اس

عینی ختار

( .)Buzan, etal, 1998: 36بترای

اینکه یک موضو بتواند وارد فضای امنیتی شود سه شرط الزم اس

 .١معرفی یک

تهدید حیاتی  .2اقدام فوری  .3تأییر بتر روابتط بتین دولت هتا بتا کنتار گااشتتن
محدودی های قانونی (.)Buzan, etal, 1998: 6
امروزه در اتحادیه اروپا مهاجرت به عنتوا یتک موضتو اجتمتاعی در بستتر
تحوالت سیاسی-اجتماعی تبدی به یک موضو امنیتی شده اس

که از ا تعبیر به

1. Pre-given
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2. Survival

پیوند «امنی -مهاجرت» 1نیز شده اس
امنی

که نشا دهنده رابطه عمیق بین مهتاجرت و

در اروپای معاصر اس  .این رابطه با گسترش بحرا هوی

بین مهاجرین بیش از پیش تشدید شده اس

و رادیکالیستم در

و فراتر از مطالعات اکادمیک زنتدگی

واقعی مردم را نیز تح تأییر قرارداده اس ( .نمودار )١
نمودار  :1پیوند مهاجرت ،رادیکالیسم و امنیتی شدن

امنیتی شدن
مهاجرت

رادیکالیسم

بحران هویت

مهاجرت

 .2پیشنه موضوع مهاجرت
مهاجرت هدفمند به اروپتا (نست اور) در دهتههتای  ١950و  ١960یعنتی بعتد از
تتریبهای گسترده جنگ جهانی دوم شرو شد که به عنوا نیروی کار اضتافی در
بازارهای داخلی کشورهای اروپای رربی که نیاز به نیروی کار ارزا و قاب انعطاف
داشتند مشیور فعالی

شدند .لاا حضور جمعی

مسلما مهاجر در اروپا ریشه در

کمبود نیروی کار اروپای رربتی و سیاست هتای مهتاجرتی دهته  ١950و  ١960در
جه

احیا و بازسازی اقتوادی اروپتا دارد .در ایتن برهته مهتاجرا در مالحظتات

ادرام انها صورت نمتیگرفت

(هرمتزی  .)22 ١389در ایتن مقطت دولت هتای

اروپایی مهاجرت را از زاویه اقتوادی و در جه
متتیکردنتتد .بتتا افتتزایش جمعیت

ایجاد یک بازار کار منسجم نگتاه

مهتتاجر در اروپتتا در اواختتر دهتته  ١960و ١9٧0

مهاجرت به طور روزافزونی به موضوعی از نگرانی عمتومی تبتدی شتد و ادبیتات
سیاسی به طور روزافزونی مهاجرت را به بییبتاتی و نظتم عمتومی پیونتد داد (

Jef,

.)2000: 754
نو نگاه به پدیده مهاجرت از اواسط سار  ١980تیییر پیدا کترد .مهتاجرت بته
ختتاطر افتتزایش جمعیت

مهتتاجر در اروپتتا (نست دوم) از یتتکستتو و درخواست
1 .‘Migration-Security’ nexus

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

سیاسی دول های اروپایی جایگاه ویژهای نداشتتند و تتالش جتدی نیتز در جهت
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پناهندگی و پیوند بین مهاجرت و پناهنتدگی از ستوی دیگتر بته موضتو سیاستی
تبتتدی شتتد .در ایتتن راستتتا رابطتته مستتتقیمی بتتین مهتتاجرتهتتای ریرقتتانونی و
درخواس های پناهندگی شک گرف

( .)Jef, 2000: 755بر این استا

بتا گستترش

مهاجرتهای ریرقانونی نیتاز بته قتوانین مشتترک اروپتایی و یکپتارچگی سیاست
مهاجرت اروپایی بتیش از پتیش احستا
ماستریت

شتد و پیمتا اتحادیته اروپتایی (پیمتا

 )١992مهاجرت را موضو مقررات بین حکومتی اتحادیه اروپا معرفی

کرد .در این دوره دول های اروپایی مهاجرت را بته عنتوا چالشتی بترای دولت
رفاهی و ترکیب فرهنگی یک مل

معرفی کردند.

از اوخر دهه  ١990بهویژه بعد از  ١١سپتامبر موضو مهاجرت بهتتدریج وارد
حوزههای امنیتی شد و این زمانی بود کته از نظردولت هتای اروپتایی مهتاجرت و
پناهنتتدگی بتته عنتتوا یکتتی از موضتتوعات امنی ت

داخلتتی بتتا پدیتتده تروریستتم و

افراطیگری و خشون های بین المللی پیونتد ختورده است ؛ چترا کته نست ستوم
مهاجرین مسلما نتوانستهاند به لحاا هویتی در هوی

اروپتایی جتاب شتوند در

نتیحه به تدریج فاصلهها و شکافهای اجتماعی میا انها و جوامت میزبتا افتزایش
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پیدا کرد .روند امنیتی شد موضو مهاجرت با شک گیری گروه تروریستتی داعتش
در سوریه و عرا و هجوم اوارگا جنگتی بته کشتورهای اروپتایی بتیش از پتیش
تشدید شد و دول های میزبا اروپایی در برقراری یک رابطه سازنده بتا مهتاجرین
جدید مسلما عملکرد ضعیفی از خود نشا دادند.
 .3مهاجرت و رادیکالیسم
امروزه در اتحادیه اروپا موضو مهاجرت با فرایند رادیکالیسم پیوند ختورده است .
فرایند رادیکالیسم عمدتا از چهار مرحله تشکی می شود کته بته نتوعی یکتدیگر را
پوشش میدهند
پیشرادکالیسم.در این مرحله جوانا عمدتا دارای نگرش ستکوالر بتودهانتد.

فرایند رادیکالیسم برای هر شتوی امر منحور به فردی اس  .به نظتر متیرستد در
این رابطه پروفای مشترکی برای تروریس های وطنی 1وجود نداشتته باشتد .بترای
1. Homegrown terrorist

بسیاری از تروریس ها فرایند رادیکالیسم از نوجوانی شرو می شود .افرادی که در
جس

وجوی یک هوی

راس هستند پاست ختود را در ایتدئولوژی رادیکالیستم

اسالمی پیدا میکنند که بهوسیله وعاا افراطی بهویژه و روحانیو وهابی در اروپتا و
سایر نقاط تبلیغ و حمای

می شود .نکته جالب این اس

که بستیاری از ایتن افتراد

قب از ورود به فرایند رادیکالیسم اسالمی دارای نگرش سکوالر نسب
سیاس

به جامعته و

بودهاند .چند عام انگیزشی در مرحله پیشرادیکالیستم تأییرگتاار هستتند

الا .بحرا هوی

مسلمانا در اروپا؛ ب .اسیبهتای روحتی شتوتی؛  .تجربته

تبعیض نژادی و شاخوههای محرومی

نسبی؛ د .شرایط محیط زنتدگی و همتایتا

(جدا انگاری 1و ایجاد جامعه موازی)2؛ ه .واپیوستگی 3و احسا

بیگانگی از جامعه؛

و .توویر از بیعدالتی (.)Precht, 2007: 6
هویتیابی 4وایمانآوری.5مهمترین الگتوی رفتتاری در ایتن مرحلته تیییتر

هوی

ماهبی افراد اس  .این تیییر می تواند به سه شتک رخ دهتد التا .تیییتر از

یک هوی

ریرماهبی به هوی

ماهبی؛ ب .از یک هوی

ماهبی عادی بته هویت

ماهبی رادیکالی که حتی ایدئولوژی والدین انها نیز چنین نبوده است ؛  .تیییتر از
یک ماهب به ماهب دیگر (مثال از مسیحی

به بنیادگرایی اسالمی).

در این مرحلته افتراد دچتار بحترا هتویتی هستتند و احستا

متیکننتد کته

سطح فردی حتی وضعی هایی که منجر به روا پریشی می شود همچو طتال
دس

داد شی

از

مرگ خویشاوندا نیز میتواند زمینههای کشیده شتد بته ستم

رادیکالیستتم را فتتراهم نمایتتد

(2007: 35

 .)Precht,در ایتتن رابطتته معمتتوال اعضتتای

سازما های تروریستی همچو القاعده و داعش به عنوا منشاء الهام نقش عمدهای
در هماهنگیهای مرحله پیشرادیکالیسم ایفا مینمایند.
1. Segregation
2. Parallel Society

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

بنیادگرایی اسالمی بهتر میتواند راه گریز از بحرا را در پیشروی انها قراردهتد .در

3. Alienation
4. identification
5. Conversion

65

برخی عوام برانگیزاننده رادیکالیسم در این مرحله عبارتند از التا .سیاست
خارجی تهاجمی کشورهای رربی (در عرا

افیانستا سوریه لبنتا یمتن و )...و

رویدادهای تحریکامیز موردی (مث توهین به مقدستات استالمی توستط مقامتات
روشتتنفکرا روزنامتته نگتتارا و ...همچتتو چتتاک مقتتاالت یتتا کاریکاتورهتتای
توهینامیز)؛ ب .مسئله به انحراف کشیده شتده جهتاد و ارزوی عمت جهتادی؛ .
حضور وعاا کاریزما و مشاورین روحانی بنیتادگرا؛ د .احستا

تعلتق گروهتی بته

گروههای هویتی خاص.
وجود این عناصر در این مرحله میتواند شرایط «حرک

تتدریجی» بته ستم

رادیکالیسم را فراهم نماید .برخی امارها نشا از تشدید گترایشهتای رادیکالیستتی
در بین مهاجرین مسلمانا اروپا دارد .در یک نظرسنجی انجام شده توسط"پیتو" در

سار  ١5 2006درصد از مسلمانا در بریتانیتا فرانسته و استپانیا معتقتد بودنتد کته
بمبگااری انتحاری و سایر اشکار خشون
اس

گاهی در دفتا از استالم قابت توجیته

( .)Pew Global, 2006نظرستنجی انجتام شتده توستط ای ستی ام ( )ICMنشتا

میدهد که یک پنجم از مسلمانا بریتانیا بتا احستا
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انتحاری که در  ٧جوالی  200٧اتفا افتاد احسا

و انگیتزههتای بمتبگتاارا
همتدردی متیکردنتد (

(ICM,

 .2006در یک نظرسنجی دیگر از مسلمانا بریتانیتا کته هشتداری بترای کشتورهای
اروپایی بوده اس

 ١3درصد از مسلمانا جوا (بین  ١6تا  24سار) و  3درصد از

مسلمانا پیر ( 55سار به باال) نسب
رضای

به فعالی

گروههایی چتو القاعتده احستا

داشتند (.)Mirza, 2007: 46
وآموز،سازی.در این مرحله افراطگرایا بالقوه از زندگی پیشین ختود

اقناع1

فاصله میگیرند و هوی

خود را پیش از هتر چیتز بتا بنیتادگرایی استالمی معرفتی

مینمایند .کاتالیزورهایی چو الف های گروهی کمخهای اموزشی و مسافرتهای
خارجی به کشورهایی که مهد رشد تروریسم هستند این فرایند را تسری و تستهی
میکند .به طوریکه امارها نشا میدهد در موارد تروریستی اخیتر در اروپتا حتداق
یک بار به پاکستا افیانستا و عرا مسافرت کرده بودند .از ا جمله می تتوا بته
1. Conviction

عبدالحمید عبود  1میز متفکر 2حمالت خونین تروریستی نوامبر  20١5پاریس اشتاره
کرد که در سوریه اموزش دیده و برای انجام حمله تروریستی به پتاریس امتده بتود
( .)The Guardian, 16/11/2015مستافرتهتای ختارجی و تمتا هتای بتینالمللتی در
شک گیری و تسری مراح سوم و چهارم رادیکالیسم بسیار کمک کننده اس .
امروزه نقش شبکههای اجتماعی در تسری فرایند اقنا انکارناپتایر است  .بته
گفته ساگمن «شبکههای اجتماعی کلید پویایی شبکههای تترور هستتند» (

Sageman,

 .)2004در این راستا عالوهبر نقش شبکههای اجتماعی می تتوا مستاجد اینترنت
مدار

دانشگاهها و کلوکهای جوانا زندا ها باشگاههای ورزشی کافیشاکها

و کتاب فروشیها را مثار زد که مکا های مناستب و فرصت افترین بترای تشتکی
گروههای بته اصتطالح جهتادی بته شتمار متیرونتد ( .)Precht, 2007: 6در راستتای

رادیکالیزه کرد اندیشههای مهاجرین مستلما بستیاری از "واستطه"هتا از طریتق

شتبکههتای اجتمتاعی نقتش تستهی کننتده را در ورود اعضتای جدیتد بته فراینتتد
رادیکالیسم ایفا میکنند و حتی دورههای اموزشتی الزم را بترای رادیکتالیزه کترد
افراد گاراندهاند .این واسطههای فراملی یک بتش جداییناپایر فراینتد رادیکالیستم
به شمار میروند .انها قادر هستند ایدئولوژی خود را به جوانا مستتعد افتراطگتری
انتقار دهند .به عنوا مثار نجیتبا ...زازی کستی کته بته ختاطر یتک طترح حملته
القائات ادنا الشکر جمعه تبعته ستعودی بتوده است
رادیکالیسم اسالمی هدای

و از ایتن طریتق بته ستم

شده اس  .شکر جمعه سفر زازی به پاکستا و پتایرش

او در کمخ اموزشی القاعده را تسهی نمود .زازی ادعا کرده بود کته بعتد از ستپری
کرد اموزشهای الزم ادنا الجمعه او را متقاعد کرده بود که به امریکتا برگتردد و
طرح حمله را اجرا کند .حمالت خونین  ١3نوامبر پاریس نیز توستط کستانی انجتام
شد که قبال در سوریه اموزشهای الزم را دیده بودند .در واق تکنولوژی ارتباطات
و اطالعات 3بستر مناسبی را برای اشاعه اندیشههای بنیادگرایانته کستب حمایت

و

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

تروریستی دستگیر شد خود را به عنوا یک سرباز بالقوهای خواند کته تحت تتأییر

1. Abdel-Hamid Abu Oud
2. Mastermind
3. Information and Communication Technology
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بستتیج اجتمتتاعی در راستتتای ایتتدههتتای تروریستتتی مهیتتا کتترده و نیتتاز انهتتا را بتته
مسافرتهای بین المللی و تعام شتوی با اعضای گروههتای تروریستتی همچتو
( .)Pregulman and Burke, 2012: 5-7درایتن راستتا

القاعده و داعش کاهش داده است

مدیرک سرویس امنیتی بریتانیا 1در ستنرانی سار  2006ادعتا کترد کته بستیاری از
افرادی که از موض انفعالی به تروریسم فعار تبدی میشوند رالبا توسط دوستتا
خویشاوندا تواویر تلوزیو چت رومهتا وبستای هتا و شتبکههتای اجتمتاعی
رادیکتتار و بنیتتادگرا متتیشتتوند

(2006

 .)Manningham-Buller,برطبتتق گفتتته پلتتیس

متروپولیتن  2از زما حادیه  ١١سپتامبر خیزش معنیداری در شتمار افترادی کته در
داخ بریتانیا نیاز به کنترر و نظارت دارند صورت گرفته اس

(.)Precht, 2007: 10

بنابر گفته هفتهنامه تایمز گروه تروریستی داعش توانسته اس

شمار فزایندهای

از جنگجویا خارجی را از ررب جاب خود کند .در این رابطه «جاشتوا النتدیس»
کارشنا

سوری دانشگاه اوکالهاما معتقد اس

خارجی داعش این اس

که یکی از دالیت افتزایش اعضتای

که برخالف القاعده این گروه تروریستی از عضوی

اتبا

خارجی در گروه خود بسیار استقبار می کند .داعش در شبکه های توییتر و فیسبوک
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به هر دو زبا انگلیسی و عربی پیامهای تبلییاتی منتشر میکند و با پتتش توتاویر
ویدئویی تبلییات گستردهای را برای عضوگیری به راه انداخته اس  .در این راستتا
«ماتیو لوی » مدیر بتش اطالعاتی و مبارزه با تروریستم 3مﺆسسته سیاست
نزدیک 4واشینگتن ابراز داشت

کته بترای کستانیکه فاقتد هتدف و احستا

شتر
قتوی

"هویتی" هستند پیام جهانی خشون امیز داعتش پاست و راهحت استانی را بترای
عبور از مشکالت فراهم میکند .امارهای دقیقی در رابطه با تعداد اعضتای ختارجی
داعش وجود ندارد .براسا
خارجی دس

براورد وزارت امور خارجته امریکتا حتدود  ١2هتزار

کم از  50کشور جها برای جنگ در کنار گروههای متتلا از جمله

داعش به سوریه سفرکردهاند (.)Times, 05/09/2014
1. British Security Service
2. Metropolitan Police
3. Counter-terrorism and Intelligence
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4. Near East Policy

همچنتتین همکتتاری و همتتاهنگی بتتا افتتراد همفکتتر نقتتش مهمتتی در تشتتدید
رادیکالیسم ایفا می کند .در این میا حضور یک رهبر روحتانی بنیتادگرا متی توانتد
نفو قاب توجهی را بر تسری فراینتد رادیکالیستم داشتته باشتد

(2007: 37

.)Precht,

معموال حضور یک ستنرا کاریزما با خطابتههتای رادیکتار و اتشتین یتک عامت
مشترک در حواد

خشون امیز داخ اروپا بوده اس  .به عنوا مثار محرک اصلی
()١

محمد بویری و شبکه متفی هافستاد  1یک ستنرا ستوری بتوده است
37

(

AIVD,

 )2006:و یا ریچارد رید بریتانیایی ( )2معروف به بمبگاار کفشی گفته متیشتود

تح تأییر ابوقتادا و ابوهمسا خطبای مسجد پتارک فینستبوری 2لنتد بودنتد (

BBC

.)News, 28/12/2001
القاعده مدعی اس

که سعی کرده تا با نفو در سیستم اطالعات سالم

روانی

امریکاییهتا بته جتاب اعضتای بتالقوه بپتردازد .در واقت هشتتگهتای تتوئیتر و
کلیخهای یوتیتوب کته توستط داعتش همچتو ستکانسهتای هتالیودی ویترایش
میشوند پیام نوین این گروه تروریستی را برای مهاجرا نس دوم منتقت متیکننتد
(15/08/2015

 .)Economist,در این راستا بسیاری از مباحثی که درباره محاستن جهتاد

تبلیغ میشود در مالء عام صورت نمیگیرد بلکه در فضای مجازی اتفا میافتد.
رادیکالیسم و افراطیگری عمدتا مهاجرینی را درگیر متی کنتد کته در زنتدگی
یکی از مهمترین الگوهای رفتاری ترورس ها این بوده اس

که ممعموال در جامعته

با همتایا همفکر خود مواجه میشتوند و یتکستری مراحت و رویتدادهایی را بتا
یکدیگر پش

سر میگارانند که در نهای

منتهی به پدیده تروریسم میشود.

رفتار تروریستی.این مرحله شتام انتتتاب اهتداف برنامتهریتزی نظتارت
ساخ

ابزارهای انفجاری ازمایش و در نهای

انجام یک عم خشون امیز است .

در این مرحله هر عضوی تعهد به انجام یک حمله خشتون امیتز را متیپتایرد .در
مقایسه با مراح پیشین این مرحله نسبتا سری و در چند هفته یا چند ماه می توانتد
صورت گیرد .در این مرحله الف ها و فاداریهای گروهی بسیار تقوی

می شتود و

1. Hofstad network
2. Finsbury Park Mosque

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

جامعه و یا در رابطه با سیاس

خارجی حکوم هایشا سرخورده و ناامید شدهانتد.
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افراد عمدتا از زندگی سابق خود فاصله میگیرند هدف شتوی بته ستم

هتدف

گروهی تیییر پیدا می کند و وفاداریهای گروهی با فعالیت هتای اموزشتی تقویت
میشود .با تماشای ویدئوها اینترن
حمای

یا رسانههای افراطی افراد تتالش متیکننتد تتا

اخالقی نهایی را در رابطه با یک ترور و حمله انتحاری بدس

اورند .افتراد

در این مرحله بسیار امنیتی رفتار میکنند .مالقاتها معموال در اتومبی ها خانههتای
خووصی و مکا هایی صورت میگیرد که کشا انها برای پلیس و مأمورین دولتی
مشک باشد (.)Precht, 2007: 37
 .٤دولتهای اروپایی ،رادیکالیسم و امنیتی شدن مهاجرت
دول های اروپایی در برخورد با مو نوین مهاجرت با چالش و معضالت متعتددی
روبرو هستند .این چالشها زمینه را بیش از پیش برای امنیتی شد مهاجرت فتراهم
کرده اس .
رادیکالیسم :تهدیدتروریسموطنی.1تروریسم وطنی یک رفتار تروریستی بتا
انگیزههای ماهبی یا سیاسی اس
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که توسط افترادی انجتام متی شتود کته در همتا

کشور (کشوری که عم تروریستی را انجام دادهاند) متولد شدهاند .تهدیدات مربوط
به تروریسم وطنی در  4-5سار اخیر در اروپا رشد زیادی داشته اس  .اهتداف ایتن
تروریس ها عمدتا راهاهن فرودگاهها هواپیماها و اتوبو هتا ستالنهتا و امتاکن
عمومی بوده اس  .این افراد یتا در اروپتا متولتد شتده و یتا در ایتن قتاره پترورش
یافتهاند .تهدیدات تروریستی در اروپا تهدیتدات چندستطحی است  .از دهته ١990
عمدتا تهدیدات تروریستی از تهدیدات برو زا تبدی به تهدیدات درو زا شتدهانتد
که عمدتا از سوی نس دوم و سوم مهاجرین هدای

شده اس  .پدیتده تروریست

وطنی و ظهور رادیکالیسم در این قشر از مهاجرین را می توا به عنوا یتک پدیتده
جامعه شناختی تحلی کرد .احسا

محرومی

نسبی تعلقات هتویتی  -فرهنگتی و

پویایی گروهی از عناصر تأییرگاار برای ظهتور ایتن نتو تروریست هتا محستوب
میشوند .در این راستا احساستات متاهبی نقتش عنوتر محترک را بترای پیشتبرد
اهداف انها ایفا می کند .ایما ماهبی راس (به انچه که انجام میدهند) تنفر عمیتق
1 .Home Grown

از تمد و ارزشهای رربی بحرا هوی

و احسا

بیگتانیگی از جامعته رربتی از

مهمترین ویژگیهای مشترک این اسالمگرایا افراطتی در اروپتا بته شتمار متیرود
(2007: 5

 .)Precht,حرک

تروریس های وطنی بسیار متفاوت از حرک های القاعده

اس  .این افراطگرایا خانگی در انجام عملیات خشون امیز خود مستتق تتر و بته
اصطالح ارازگر 1هستتند و توتمیمات انهتا از مجتاری ستازمانی عبتور نمتی کنتد
(and Burke, 2012: 2

 .)Pregulmanدر واق ت نکتتته بستتیار مهمتتی کتته در رابطتته بتتا

شک گیری گروههای افراطی در اروپا وجود دارد موضو خود-رادیکالی 2و خود-
سازمانی 3اس  .امروزه گتروههتای افراطتی داخلتی در اروپتا الزامتا در چهتارچوب
سازمانی القاعده یا داعش عم نمیکنند بلکه از ستازماندهی ریرمتمرکتز و ختود-
رهبری برخوردارنتد .همتین موضتو چتالش کشتورهای اروپتایی در برختورد بتا
تروریس ها را دوچندا میکند؛ چراکته وجتود پراکنتدگی و عتدم سلستله مراتتب
سازمانی مقابله و حتی مااکره با انها را بسیار مشک می کنتد .طبیعتی است

وقتتی

گروههای تروریستی از مرکز فرماندهی واحدی دستور بگیرند و فعالی های انهتا در
چهارچوب سازمانی صورت گیرد و از یک هوی

نسبتا مشتوی برخوردار باشتند

کنترر و یا مااکره به انها در چهارچوب فرایندهای سازمانی اسا تر خواهد بتود تتا
اینکه از گروههای خودسر یا خود-رهبر تشکی شده باشند .یکی از علت گستترش
و خود-رهبر وطنی اس
امنی

اجتماعی خود را از ناحیه گسترش این نو تروریس ها در خطتر ببیننتد .بته

خاطر اهمی
اس

که باع

شده اس

دول هتای اروپتایی بتیش از هرچیتز

این تهدید اس

که بزرگترین تهدید نسب

که سرویس اطالعاتی و امنیتی دانمارک 4اظهتار کترده
به کشورهایی همچو دانمارک و سایر کشورهای

اروپایی ناشی از گروههای ابتدایی ریرحرفتهای و کتوچکی از جوانتا مستلما یتا
سایر مااهب دیگر اس

که که از ایدئولوژی جهادی القاعده الهتام متیگیرنتد .اینهتا
1. Self-Starter

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

خشون های تروریستی در ررب نتیجه فعالی های این شبکههای داخلی مستق

()3

2. Self-radicalized
3. Self-organized
)4. Danish Security and Intelligence Service (PET
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عمدتا کسانی هستند که اشکار یا پنها عم تروریستتی متیکننتد هتیق کنتترر یتا
برنامهریزی از خار ندارند؛ بهگونهای کته قتادر هستتند ختود اهتداف را انتتتاب
برنامهریزی و در نهای

انجام دهند ).(PET, 2006: 11

یکی از نگرانیهای عمده دول های اروپایی نسب
اس

که انها تح تأییر بنیادگرایی اسالمی به ستم

به نس دوم مهتاجرا ایتن

انزواگرایتی فرهنگتی 1کشتیده

شوند و این منجر به بروز یکسری رفتارهای خشون طلبانته و تروریستتی از ستوی
انها شود .درواق مطالعات درباره رادیکالیسم اسالمی و و تأییر ا بر رفتارهای نس
دوم مهاجرا متولد اروپا هنوز مراح ارازین خود را پش

سر میگارانتد (

Foner

 .)and Alba, 2008: 376توور برخی جوانا نس دوم مهاجرین از اسالم یک "هویت

مقابله گرا" 2اس
اس

و از نظر انها اسالم برنامهای بترای رد رویکردهتای رالتب اروپتا

که انها را محکوم به موقعی های تحقیرامیز متیکننتد .مقامتات ضدتروریستم

بریتانیا هشدار دادند که حدود  3000افراطی در انگلستا زندگی میکنند که احتمار
انجام رفتارهای تروریستی از سوی انها وجود دارد و یا اینکته ایتن احتمتار وجتود
دارد که عضو اتی گروههای جهادی شتوند .ایتن پتیشبینتی در ستار  200٧حتدود
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 2000نفر بود .تتمین زده می شود که بیش از  3000اروپایی شتام  500بریتانیتایی
به سوریه و عرا جه

پیوستن به گروههتای تروریستتی مستافرت کترده باشتند.

امروزه مقامتات اروپتایی تتر

از شتک گیتری چرخته خشتون

در اروپتا دارنتد؛

بهگونهای که حوادیی چو تیراندازی شارلی منجر به گسترش رادیکالیسم و تشتویق
دیگرا برای انجام اقداماتی مشابه کند (.(Jones, 2015
براسا

گزارش مقامات ضدتروریس

اروپا یک تا دو درصد مسلمانا ستاکن

این قاره (بین  250تا  500هزار نفر) حتداق یتک بتار در طتور زنتدگی ختود در
فعالی های افراطی شرک

کردهاند .حمالت یت را متی تتوا برختی از مهمتترین

حمالت خشون امیزی دانس
گرفته اس

که توسط استالمگرایتا افراطتی در اروپتا صتورت

که منجر به کشته و زخمی شد صدها نفر و تشدید فضای منفتی علیته

مسلمانا و به طورکلی امنیتی شد مهاجرت شتده است

بمتبگتااری در قطتار
1. Cultural Isolationism
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2. oppositional identity

مادرید در  ١١مار  ١9١( 2004نفر کشته و ١800مجروح) بمتبگتااری در متترو
لند  ٧جوالی  54( 2005نفر کشته و  ٧00مجروح) توستط اعضتای القاعتده قتت
تئو گوگ فیلمساز هلندی در خیابا های امستردام در سار  2004حمله بته مجلته
شارلی ابدو توسط حامیا گروه تروریستی داعش در ١4ژانویه  ١2( 20١5نفر کشتته
و  ١0نفر مجروح) و حمالت تروریستی  ١3نتوامبر  20١5پتاریس بتا  ١29کشتته و
صدها زخمی بمبگااریهای مار

 20١6بروکس توسط داعتش بتا  34کشتته و

 ١26نفر زخمی .مضاف بر این موارد بنابر اظهار سرویسهای امنیتی اروپتا چنتدین
عملیات تروریستی که از سوی گروههای افراطی اسالمگرا طراحی شده بودند قبت
از اجرا توسط نیروهای امنیتی خنثی شدند.
عدمانسجامهویتیمسلماندرفرهنخ اروپخایی.یکتی از مهمتترین دالیت
رویکرد منفی دول های اروپایی نسب

به مهاجرین مسلما عتدم انستجام هتویتی

انا در فرهنگ اروپایی است  .بته ایتن ختاطر اروپتا بیشتتر از امریکتا در معترض
حمالت تروریستی از جانب افراطگرایا استالمی قتراردارد .اکثریت

مستلمانا در

اروپا به خوبی در جامعه اروپایی ادرام نشده و در فرهنگ این جوام انستجام پیتدا
نکردهاند.
در رابطه با چگونگی مواجهه با مسلمانا در اروپتا دو رویکترد عمتده وجتود
کشورهایی چو انگلستا دنبار می شود به مسلمانا به عنتوا گتروه اقلیتتی نگتاه
می شود کته اوال دارای کلیتتی یکپارچته هستتند و دوم اینکته از هویت

و منزلت

ویژهای برخوردارند (کیانی  .)١34 ١38٧رویکرد ادرامگرا که در کشورهایی چتو
فرانسه حمای

میشود خواها اعطای شتهروندی بته اقلیت هتای دینتی از جملته

مسلمانا و اروپاییزه کرد انها اس  .درواق این رویکرد بته دنبتار ایتن است

تتا

مسلمانا را در ساختارهای هنی و عینی تمد اروپایی ادرام کنتد .در چهتارچوب
این دیدگاه تالش می شود از مسلمانا میانهرو حمای

شود و رهبرا متاهبی انهتا

به منظور تطبیق با ارزشهای اروپایی تح

اموزشهای ملی قرارگیرند .ایجاد "نهاد

دین اسالم" در فرانسه نمونههایی از سیاس

ادرام مسلمانا در جوام اروپتایی بته

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

دارد یتتک رویکتترد بتتر چنتتد فرهنتتگگرایتتی تأکیتتد دارد .در ایتتن رویکتترد کتته در

مرکزی دین اسالم" در بلژیک "شورای مرکتزی مستلمانا " در المتا و "شتورای
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حساب میایند (کیانی .)١35 ١38٧
از نظر دول های اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستتا استالم قابت تقستیم بته

اسالم "ریرلیبرار" یا "رادیکار" و اسالم "لیبرار" یا "معتدر" اس  .مدر فرانستوی
یکپتتارچگی مهتتاجرین مبتن تیبتتر اصتتطالح الئیستتیته ( )laïcitéاس ت
سکوالریسم در سیاست

است

کتته بتته معنتتی

لتاا هتر شتهروندی بایتد در مرحلته اور ختود را

فرانسوی معرفی نماید و ویژگیهای ماهبی و نژادی خود را در مرحله دوم اهمیت
قراردهد ( .)Bizina and Gray, 2014: 73در فرانسه موضو ادرام مستلمانا در فرهنتگ
عنتوا پایبنتدی بته "ارزشهتای جمهتوری" و در المتا در قالتب

اروپایی تحت

وفاداری به "ارزشهای المانی" یا "المانی بود " مطرح می شود (ایزدی .)8١ ١389
و شتهروندی است

در این کشور احراز شرایط المانی بود مقدم بر اعطای تابعی
(ایزدی .)٧٧-٧8 ١389
در مقاب

در بریتانیا و هلند "چندفرهنگگرایی" 1حاکم اس

و این دول ها به

جای تالش برای همگونگی ماهبی و نژادی پراکندگیهتای متتلتا هتویتی را در
این کشور به رسم

شناختهاند ( .)Bizina and Gray, 2014: 73با ایتن وجتود امتروزه
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صداهای زیادی در نقد چندفرهنگگرایی در انگلستا شنیده میشود .به عنوا مثتار
رابرت پوتنام از اندیشمندا دانشگاه هاروارد معتقتد است
باع

کته پراکنتدگی فرهنگتی

میشود روح اجتما گرایی 2در کشور شک نگیترد و تفرقته در جامعته میتا

مسلمانا و انگلیسیها افتزایش پیتدا کنتد .وی ارقتام و شتواهدی ارائته داده است
مبنیبر اینکه پراکندگی فرهنگی در امریکتا منجتر بته ایجتاد فضتای عتدم اعتمتاد و
اطمینا شده اس

(موسویزاده .)92 ١389

مهاجرین مسلما اروپا از فرانسه تا المتا و بلژیتک "جوامت متوازی" 3را در

کشورهای اروپایی ایجاد کردهاند .در زیرمجموعه جمعیتی اروپا مهتاجرین مستلما
زندگی متفاوتی دارند و به انجام رفتارهای ماهبی و هنجارهای فرهنگی کشتورهای
اصلی خود عالقهمندی بیشتری نشا میدهند تا فرهگ و اداب کشتور میزبتا لتاا
1. Multiculturalism
2. Communitarianism
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3. Parallel societies

برخی از انها که تمایالت افراطگرایانه دارند تبدی به شکار اسا برای گتروههتا و
سازما های رادیکالیستی میشوند .محرومی

بته بومیتا

این جوام موازی نستب

انها را مستعد عضوگیری توسط تروریس ها و گروههای افراطتی ستلفی-تکفیتری
کرده اس .
گرایش به رادیکالیستم استالمی از ستوی برختی مستلمانا افراطتی در اروپتا
(متولدین اروپا یا مهاجرین جدید) و پیوستن به گروههتای تروریستتی را متی تتوا
یکی از مهمترین پیامدهای عدم همگونگی و انسجام هویتی دانس

که اروپا را بیش

از پیش در معرض خطرات و اسیبهای امنیتی جدی قرارداده اس  .امروزه شتمار
افرادی که از اروپا به هدف پیوستن به گروه تروریستی داعش بته ستوریه و عترا
مهاجرت کردهاند بسیار بیشتر از امریکا اس  .این مسئله به معنی این اس

که اروپا

تهدیدات جدی را در رابطه با تروریسم وطنی به ویژه زمانی که انها به کشورهایشا
در اروپا برمیگردند متحم خواهد شتد .نمونته بتارز ا حمتالت تروریستتی ١3
نوامبر  20١5پاریس (با  ١29کشته) اس
انها دارای تابعی

که توسط کسانی انجام شتد کته برختی از

فرانسوی بوده و به داعش در سوریه پیوستته بودنتد و همتراه بتا

اوارگا سوری از مسیر یونا به اروپا بازگشتند و مرتکب این جنای
و یا عامال بمبگااری مار

خونین شدند

 20١6که دههتا کشتته و زخمتی برجتای گااشت

بنابرگفتته یکتتی از ستتناتورهای فرانستتوی نفتو عناصتتر تروریستتتی بتته درو
اوارگانی که به اروپا میایند بدترین کابو

برای اروپا بود کته بته وقتو پیوست

(.)CNN, 15/11/2015
تاییرتوازنجمعیتی:تهدیخدهویختاروپخایی.نگرانتی بابت

تیییتر تتواز

جمعیتی اروپا در نتیجه مهاجرت مسلمانا تتازه وارد 1بته ایتن قتاره از دهته ١9٧0
شرو شد (میرمحمدی )69-٧0 ١385و هنوز یکی از موضتوعات مهتم هتویتی-
امنیتی در اتحادیه اروپا به شمار میرود .امارها در رابطه با میتزا جمعیت
در اروپا متییر اس  .براسا

مستلما

برخی امارها بیش از نیمی از مسلمانا در اروپا بتومی
1. New arrivals

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

شهروندا بلژیکی به نامهای خالد و براهیم البکراوی بودند.
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و نیمی دیگر مهاجر هستند .در پی بحرا عرا

لیبی و جنتگ داخلتی و فرسایشتی

سوریه و به دنبار ا هجوم چند صد هزار نفری مسلمانا بته اروپتا از ستار 20١3
باید انتظار داش

که در سارهتای اینتده نترخ مهتاجرین مستلما در اروپتا بستیار

افزایش پیدا کند.
شمار مسلمانا قاره اروپا براسا

امار مرکز تحقیقات پیو از  29,6میلیو نفتر

در سار  4,١( ١990درصد از ک جمعی
ک جمعی

اروپا) به  44,١میلیتو نفتر ( 6درصتد از

اروپا) در سار  20١0رسید (جمعی

مسلما اتحادیه اروپا نیتز حتدود

 ١9میلیو پیشبینی شده اس ) .این مرکز پیشبینی کرده اس

که شتمار مستلمانا

اروپا تا سار  2030به  58میلیو نفر ( 8درصد از ک جمعی

اروپتا) افتزایش یابتد

(از سار  ١990تا  20١0به طتور متوستط در هتر دهته  ١درصتد بته کت جمعیت
مستلما در اروپتا افتزوده شتده است ) ( .)Pew Research Center, 27/01/2011جالتب
اینجاس

که مسلمانا جمعی

"کتاب سار جمعی شناسی دینی در سطح جها " 1میانگین ستن جمعیت

مستلما

در حالیکه جمعی

مسیحیا

اروپا ( 6درصد از ک جمعی
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جوانی را تشتکی متیدهنتد .براستا

تحقیقتی در

اروپا (  ٧5درصد از جمعی
اس

اروپا)  3١,8سار اس

اروپا) نسبتا پیر بوده و میتانگین ستن انهتا  4١,٧ستار

(.)IIASA, 2014
براسا

امار مرکز تحقیقاتی پیو تا سار  2050شمار مستلمانا اتحادیته اروپتا

به  ١0,2درصد افزایش پیدا خواهد کرد .نرخ رشد جمعیت
درصد اس  .نتایج این امار بیانگر این اس
نسب

که جمعی

مستلمانا در اروپتا 35

مسلمانا با سرع

بیشتری

به ریرمسلمانا رشد می کند .اگر این الگو ادامه یابد تا سار  2050در جهتا

برای اولینبار در جها شمار مسلمانا تقریبا برابتر شتمار مستیحیا خواهتد شتد.
یعنی حدود  2,8میلیارد مسلما ( 30درصتد از کت جمعیت
مسیحی ( 3١درصد از ک جمعی

دنیتا) و  2,9میلیتارد

دنیا) (.)Pew Research Center, 02/04/2015

حضور مسلمانا در کشورهای اروپایی بهگونهای اس

که ارلب کلمته مهتاجر

و مسلما معادر یکدیگر تلقتی متیشتود ) .(Hackett, 15/01/2015گتروههتای راست
1. Yearbook of International Religious Demography

افراطی همواره نسب

به رالب شد جمعی

مسلمانا در اروپا در دهههتای اینتده

هشدار داده و ا را به معنای زنگ خطری بترای کلیستا تلقتی کتردهانتد .امارهتای
موجود جمعی

مهاجر اخیر را که در نتیجه بحرا ستوریه بته کشتورهای اروپتایی

سرازیر شدند در نظر نگرفتهاند .طبیعتا با احتستاب انهتا شتمار جمعیت
اروپا به ویژه الما که بیشترین جمعی

مهاجر را در خود جای داده اس

مستلما
(نزدیک ١

میلیو نفر) بیشتر از امارهای موجود خواهد بود .با توجه به اینکه الما پایینتترین
نرخ زاد و ولد را در اروپا دارد و جمعی

این کشور رو به پیری است

لتاا هجتوم

گسترده مهاجرین اخیر به این کشور اینده تواز جمعیتتی المتا را تهدیتد خواهتد
کرد .بر طبق امار کمسیو اروپتا جمعیت

المتا تتا ستار  2060از  8١,3بته ٧0,8

میلیو نفر کاهش پیدا خواهد کترد ( .)European Commission, 2015لتاا تهدیتد علیته
تواز جمعیتی در الما محسو تتر از ستایر کشتورهای اروپتایی است  .امتروزه
خشون های اخیر در فرانسه و راهپیمایی اعتراضی در الما بار دیگتر توجهتات را
نسب

به جمعی

مسلما اروپا جلب کرد .بر این اسا

در بسیاری از کشتورهای

اروپایی نظیر الما انگلستا و هلند نگرانیها درباره جوام رو به رشتد مستلما
منجر به گسترش تقاضای اجتماعی برای محدودی
نرخ باالی زاد و ولد و رشد منفی جمعی

مسیحیا در اروپا از مهمترین عوام این

مسلمانا در اروپا به شمار میروند.

برطبق امارهای کمسیو اروپایی صرفا در ستار  20١4اتحادیته اروپتا حتدود
 626هزار درخواس

پناهندگی دریاف

کرده اس

که باالترین درخواست

 ١990بوده است  .در ستار  20١3نیتز  43١هتزار درخواست
کشتورها اروپتایی دریافت

شتد

(21/05/20115

از ستار

پناهنتدگی از ستوی

 .)Eurostat,بتا گستترش تروریستم و

جنگهای داخلی در خاورمیانه و شمار افریقا از جمله در سوریه عترا

افیانستتا

و لیبی روند مهاجرت به اروپا و درخواس های پناهندگی رو به افزایش بوده اس
(نمودار  )١و این بیش از پتیش هویت
جمعیتی مورد تهدید قرارخواهد داد.

اروپتایی ایتن قتاره را بتا بهتم زد تتواز

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

روند افزایشی جمعی

مهاجرت شده اس  .مهتاجرت
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نمودار  :1شمار پناهندگان سوری از مارس  2012تا اوت :2015

UNHCR (2015): ttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

منب

امنیتیشدنمهاجرت.چرا مهاجرت در کشورهای اروپای به موضو امنیتی تبتدی
شده اس ؟ یکی از مهمترین کارویژههای امنیتی شد مهاجرت پاس به چالشهای
ملی از طریق بسیج حمای

هوی

عمومی اس  .به توویر کشید یتک پدیتده بته

عنوا یک تهدید امنیتی میتواند مشتروعی

سیاست

ا دولت

و کستب حمایت

شهروندانش را در مواجهه با ا تهدید افزایش دهد .در چنین فضایی سیاس هتایی
که در شرایط عادی امکا عملیاتی شد نداشتند از مشروعی
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برخوردار میشتوند

و رفتارهای فراقانونی بکارگیری تکنولوژیهای امنیتی-اطالعاتی و حتی استتفاده از
خشون

از سوی دول ها به منظور کنترر و مهتار تهدیتد در چهتارچوب عبتارت

زیبای"امنی

ملی" توجیه پایر می شود .در چنین شرایطی دول ها قادر خواهند بود

تا حوزه قدرت و اختیارات خود را از طریق توسعه یک "سیاس

ناامنی" گسترش
1

دهند (.)Boswell, 2007: 1
به طور کلی ناامنی یک موضو دائمی معین و مشتوی نیس

بلکه بسته بته

نو شرایط و متن تعریا از ناامنی نیز متفاوت است  .نتاامنی پدیتدهای است
نظامهای سیاسی ا را میسازند و در جه

کته

مقابله با ا برمیایند .نظتام سیاستی بتا

تولید و بازتولید روابط اجتماعی خاص یک پدیده اجتمتاعی همچتو مهتاجرت و
پناهندگی را امنیتی جلوه میدهد و بتدین ترتیتب یتک رابطته نزدیکتی بتین حتوزه
اجتماعی و حوزه سیاسی برقرار می کند .لاا اگتر قترار است

در رابطته بتا موضتو

مهاجرت و پناهندگی سیاست هتای محدودکننتدهای اعمتار شتود بایتد عقالنتی و
1. Politics of Insecurity

توجیهپایر شود که امنیتی کرد این زمینه را فراهم می کند .مسائلی چو تهدیتدات
تروریستی ناشی از مهاجرت مشکالت فرهنگی زبانی و حتی بهداشتتی مهتاجرا
ضعاهای مهارتی و تفاوتهای دیگر انا با جوامت میزبتا از یتکستو و تتالش
برخی مهتاجرا بترای ستوء استتفاده از ازادی جوامت میزبتا و ایجتاد یتکستری
چالشهای اجتماعی از ستوی دیگتر ابتتدا بتا رویکترد امنیتتی در حتوزه گفتمتانی
پردازش می شود و سپس در حوزه سیاس گااری اعمار میشود (قهرما پور بنتاب
.)١٧٧-١٧8 ١385
به عنوا مثار در انگلستا در تالش برای امنیتتی کترد مهتاجرت بته دنبتار
انتتابات عمومی ستار  2005رهبتر وقت

حتزب محافتهکتار میکائیت هتووارد

1

متقاضیا مهاجرت را با پدیده تروریسم مرتبط کرد ) .(Leonard, 2007: 3در این میتا
عنوری که مهاجرت را به امنی

گره زده اس

رادیکالیستم است

کته امتروزه در

میا نس دوم و سوم مهاجرین رو به گسترش اس  .این روند باع

شده است

تتا

برخی محققین روزنامهنگارا و سازما های ریردولتی صریحا یتا تلویحتا از امنیتتی
شد روزافزو مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا صحب

کنند .بهگونتهای کته

موضو امنیتی شد مهاجرت در اتحادیه اروپتا -چته در ستطح اتحادیته و چته در
سطح داخلی -به یک ایده فراگیری در ادبیات اکادمیک تبدی شده است
اس

ا عا کرده

که مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا امنیتی شده است  .ایتن ستازما در

یکی ار تحقیقاتش با نام "دول

و پناهندگا جها " ادعتا کترده است

کته «ظهتور

نگرانیهای امنیتی جدید برای دول ها به ویژه از زما حادیه  ١١ستپتامبر  200١بته
امنیتی شد موضو پناهندگی منجر شده اس  .در این راستتا متقاضتیا پناهنتدگی
بانیا ناامنی توور میشوند تا قربانیا ا » (.)UNHCR, 2006: 5
در اتحادیه اروپا بسیاری از مقامات سیاسی بته ویتژه جنتاح راست

رادیکتار و

طیا محافظهکار رسما از پیوند مهاجرت با رادیکالیستم تروریستم و افراطتیگتری
ستن میگویند و مهاجرت را به مثابه یک تهدید اجتماعی به تهدید تروریسم پیوند
1. Michael Howard

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

5-6

 .)2007:دفتر کمسیو عالی پناهندگا سازما مل نیز بر این واقعی

(

Leonard,
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میزنند و ا را به طیا گستردهای از چالشهای سیاسی-اقتوادی و اجتماعی اعتم
از جرم و جنای

نقض حقو بشر تهدیدات فرهنگی  -هویتی و بییباتی سیاستی

مرتبط میکنند (.(Boswell, 2007: 3
نتیجهگیری
اهمی

موضو مهاجرت فراتر از مباح

داغ انتتاباتی به یکی از مهمتترین مستائ

مناقشهامیز در سیاس های امنیتتی معاصتر اتحادیته اروپتا تیتدی شتده است

و بتا

چالشهای مهمی چو تروریسم و نارستاییهتای اجتمتاعی پیونتد ختورده است ؛

بهگونتهای کته از ا بته پیونتد "امنیت -مهتاجرت" تعبیتر شتده است  .از دیتدگاه

دول های اروپایی یکی از مهمترین پیامدهای مو مهاجرت به اروپا در دهته اخیتر
به ویژه در جریا جنگهای داخلی سوریه عرا

افیانستا و لیبی گسترش پدیتده

رادیکالیسم در میا مهاجرین مسلما اس  .با ورود برخی اعضای اروپتایی داعتش
به کشورهای اروپایی در پوشش مهاجرین به نظر میرسد در سارهای اینده حرک
خشون امیز تروریس های وطنی از نظر تعداد و گستتره عملیتاتی رو بته افتزایش
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باشد و ایدئولوژی افراطی گروههای تروریستی داعش و القاعتده بتا القتا و تحریتک
جوانا جه

انجام علیات تروریستی -با توجه به استفاده گسترده انها از شبکههای

اجتماعی -تشدید شود.
امروزه گرایش به اندیشههای رادیکالیستی و گروههای سلفی-تکفیری از سوی
نس هتای دوم و ستوم مهتاجرین مستلما امنیت

اجتمتاعی اروپتا را در معترض

تهدیدات جدی قترارداده است  .هرچنتد عمتدتا ابشتتور فکتری بستیاری از انهتا
وهابی

اس

اما نمی توا یک دلی ساده را برای چرایی ظهور این پدیده بیا کرد.

این افراد از کشورهای متتلا با زمینههای اجتماعی-اقتوادی و فرهنگتی متتلتا
وارد اروپا میشوند و به دالی متتلا در معرض فرایند رادیکالیسم قرارمتیگیرنتد.
باید توجه داش

که الزاما مهاجرت با رفتارهای بنیادگرایانه رابطته مستتقیمی نتدارد

بلکه باید زمینههای اجتماعی ا فراهم باشد تتا موضتو مهتاجرت در اروپتا را بته
پدیده رادیکالیسم گره بزند .در این راستا میتوا موضوعاتی چتو بحترا هویت
تجربه تبعیض نژادی محرومی

نسبی اماما جماعت

تنتدرو تعلقتات هتویتی -

فرهنگی سیاس

بته مقدستات استالمی را از مهمتترین

خارجی تهاجمی و اهانت

زمینههای اجتماعی تلقی کرد که نقش اساسی را در هدای
سم

نس جدید مهاجرین بته
در

تفکرات رادیکالیستی و انجام رفتارهای تروریستی دارند .بتر ایتن استا

پاس به رشد اندیشههای رادیکالیستی در اروپا موضو مهاجرت بته یتک موضتو
امنیتی تبدی شده اس

و این خود چالشهتای متعتددی را هتم بترای دولت هتای

اروپایی و هم برای مهاجرین ایجاد کرده اس  .دول های اروپایی با کشاند پدیتده
مهاجرت به حوزههای امنیتی تالش میکنند تا مشروعی

سیاس هتا و توتمیمات

خود را در برخورد با مهاجرین افزایش داده و بازخورد منفی ا را در سطوح ملی و
بین المللی کاهش دهند .از نظر دول های اروپایی یکی از مهمترین دالیت گترایش
نس جدید مهاجرین به اندیشهها و رفتار رادیکالیستی عدم انسجام فرهنگی-هویتی
بسیاری از مسلمانا (ریر) در فرهنگ و هوی

لیبرالیستی اروپایی (خود) اس  .لتاا

بسیاری از مهاجرین مسلما قب از اینکه خود را اروپایی بداننتد ختود را مستلما
متتینامنتتد؛ یعنتتی در تعریتتا از هویت

ماهیت

متتاهبی ختتود را در اولویت

اور

قرارمیدهند .موضو دیگر کته امتروزه تبتدی بته یکتی از مهمتترین دردرتههتای
دول های اروپایی شده اس
جمعی

تر

از بهم خورد تواز جمعیتی در ایتر گستترش

مهاجرین مسلما در اروپا اس  .بر این اسا

گروههتا و احتزاب راست

جمعی

مسلما اروپا در دهههای اینده هشتدار داده و ا را خطتری جتدی بترای

کلیسا فرهنگ و هوی

اروپایی و به طور کلی امنی

اروپا تلقی متیکننتد .امتروزه

این گروهها توانستهاند با اتتا یک رویکرد پوپولیستی و نشا داد خود بته عنتوا
حافظ هوی

و فرهنگ اروپایی درصد بیشتتری از ارای سیاستی متردم اروپتا را در

کشورهای متتلا به سم

خود جلب کنند.

مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا  مهدی محمدنیا

افراطی و ضدمهاجرت در کشورهای متتلا اروپایی همواره نسب

به خطر برتری
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یادداشتها
 .١گفته میشود ردوا االییار ( )Redouan al Issarاس
میشود.
 .2وی قود داش بمبی را که در کفشهایش تعبیه شده بود در یک سفر هوایی به امریکا
منفجر کند.
 .3گفته میشود رهبرا گروه تروریستی داعش اعالم کردهاند که اگر  3نفر همفکر در یتک
جا جم شدند میتوانند یک گروه جهادی را تشکی دهند و یکی از انها به عنوا
رهبر هدای مستقالنه گروه را به عهده بگیرد.
کته ابوخالتد نیتز بته وی اطتال
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