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As the largest religious minority, Muslims make up about 4% (approximately 14 million) of the total
population of Western Europe. In recent decades, due to population growth, increasing immigration and
the emergence of European terrorism and takfiri terrorism, especially the widespread presence of
European Muslims in ISIL, as well as various terrorist operations in Western Europe, issues related to
Western European Muslims and diversity of identities and tendencies Their beliefs and politics have
become a contentious, important and necessary issue.The Muslims of Western Europe are part of the
body of the Islamic world, and recognizing the influential ideological and political tendencies and currents
among them can provide a clear view of their situation, circumstances and future. Therefore, the main
question of the present study is whether the beliefs, ideological and political tendencies of Muslims in
Western Europe are homogeneous or, like Muslims in other parts of Islamic geography, have multiple
tendencies? If these tendencies are multiple, what are their major ideological currents, approaches,
practices, and spheres of influence? The present study uses the metaphorical approach of political
currents as a framework for analysis in which different theoretical approaches are used simultaneously,
including the comparative approach, and by documentary method shows that Muslims in Western
Europe do not have uniform religious and political tendencies. There are various Islamist ideologies and
ideologies. These political and intellectual currents are influenced by European governments as well as
prominent and powerful Islamic countries, including Wahhabism, secular Islam, Shiite Islam, moderate
Sunni Islam and deviant sects, using the diplomacy of mosques, generators and promoters of their own
discourse. Islam is active in Western Europe.
Keywords: Muslims of Europe, Islam, Europe, ,Western Europe,, Islamist currents.
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چکیذه
غامهنه اسوپه غشب بخؾ اص پیکش خهه اعی ب ؽلمهس ل سونلذ و ؽلمهخ
ؼ ه و خش ه  ه ایشگزاس اػتقهد و عیهع دس بی آ  له ل تىانلذ د لذگه
گشا 
سوؽ و ؽفهف اص وضؼی ؽشا ظ و آ مذ آنه اسائ کمذ .اصا ل سو پشعلؼ افلا
ا پهو ؼ ا اع ک سو کشد ػماکشد و گغتش ایشگلزاس خش له  له ػملذ
اعللی گللشا دس اسوپلله غشبلل چیغلل ؟ ا لل تسقیللق بلله بلل کللهسگیش فللشاسوػ
خش ه ؽمهع عیهع ب ػمىا چههسچىب بشا تسایل ک دس آ ب عىس ص ه
اص س یهف  ه ختاف نظش اصخما س یهف قه غل ا اعلتفهد ل ؽلىد و بله
ؼ ه اػتقلهد
سوػ اعمهد نؾه د ذ غامهنه اسوپه غشب داسا گشا 
کدعللت نیغللتمذ و دس خش له  لله ختاللف فکللش و ا لذئىلىژ ک
و عیهع ل ل 
اعی گشا فؼهلی داسنلذ .ا ل خش له  له عیهعل و فکلش تلأیش اص دولل  له
اسوپه و مچمی کؾىس ه ؽهخـ و قذستممذ اعی ؽه ل خش ه و هبی
اػتلذالگلشا و

خش ه اعی عکىالس خش له اعلی ؽلیؼ خش له اعلی علم
فشق  ه انسشاف به ب کهسگیش د پامهع

غهخذ ىللذ و لشوج گفتمله خلهؿ

خىد اص اعی دس اسوپه غشب غتمذ.
واژگاااو کلیااذی :غللامهنه اسوپلله خش لله ؽمهعلل عیهعلل اسوپلله غشبلل
خش ه  ه اعی گشا.
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هقذهه

ا
چهاقؾههیلیىو ي٩ـكٔ

هىلماياو بهً٠ىاو بمق جكیى ا٬لیث هفهبی ،ظؿوؾ چهاق ؾقِؿ ٕج٭كیبا
ؾهههای اؼیك به ؾلیـل قٌـؿ شم١یـث،
یٌىيؿ .ؾق 
ال کل شم١یث اقوپای ٤كبی قا ٌاهل ه 
ا٨مایً ههاشكت و ٜهىق جكوقیىن اقوپایی و جكوقیىن جک٩یكی بهؼّىَ ظٕىق گىـحكؾۀ
اتهای هؽحل ٧جكوقیىحی ؾق ؼـاک اقوپـای
هىلماياو اقوپایی ؾق هیاو ؾا ،ً٠و يیم ٠ملی 
ًهای ا٠ح٭اؾی
٤كبی ،بكقوی هىائل هكجبٗ با هىلماياو اقوپای ٤كبی و جًى ٞهى یحی و گكای 
بعـدبكايگیـم ،ظـائم اهمیـث و ٔـكوقی جبـؿیل ٌـؿه اوـث.

آوها به هىٔى٠ی
و ویاوی 
آوها ههاشكايی هىحًؿ کـه ال
هىلماياو اقوپای ٤كبی ال یک هلیث واظؿ يیىحًؿ .بىیاقی ال 
کـكؾهايـؿ .بـه همـیى يىـبث ،ایـى
کٍىقهای اوالهی ٘ی چًؿیى ؾهـۀ گفٌـحه ههـاشكت 
ٌـاؼُهـای هـى یحی ،هـفهبی و ویاوـی واظـؿ يؿاقيـؿ و

هىلماياو یک ؾیؿگاه همگى و
اوهای ایؿئىلىژ یکی هؽحل٩ی ؾق ایى بؽً ال شهاو اوـالم ١٨الیـث ؾاقيـؿ .ال آو وـى،
شكی 
اوـالمگـكا همچـىو اوـالم

گ٩حماوهای هحکرـك

ؾولثهای هؽحل ٧اوالهی با ايىا ٞو ا٬ىام

٨ك٬ـههـای
ا٠حؿالگكا ،اوالم ٌی١ی و هفاه و 

وهابی ،اوالم وکىالق جكکی های ،اوالم وًی
یکىٌـًؿ هـؿیكیث ٨کـكی،
گىياگىو اوالهی ؾق ایى هًٙ٭ـه ظٕـىق و ١٨الیـث ؾاقيـؿ و هـ 
والهايی و ویاوی هىلماياو ایى کٍىقها قا جّاظ کًًؿ.
وـالهاوهـای

اوهـا و
ایى جع٭ی ٫به ؾيبـال پاوـػ ایـى پكوـً اِـلی اوـث کـه شكیـ 
آوهـا و هىـاشؿ و هكاکـم
ىههای جبلی٥ی و شفب 
ایؿئىلىژ یک ظاکن بك هىلماياو ٤كبیٌ ،ی 
ؾولثها

آوها با
آوها کؿام اوث و گىحكه و ؾاهًۀ ١٨الیث و اذكگفاقی و يعىۀ ج١اهل 
وابىحه به 
اوـثگـفاقاو و

یٌـىؾ هع٭٭ـاو ،وی
پكوـًهـا وـب هـ 

چگىيه اوث .پاوػ ؾ٬ی ٫به ایـى
هىلماياو واکى ایى کٍىقها و وایك هىلماياو ،ؾیؿگاه قوًٌی ؾقباقۀ ٕ٨ای ٨کكی و ویاوی
آوهـا ؾاٌـحه باٌـًؿ .ظحـی هكاکـم ٠بـاؾی و
هىلماياو اقوپای ٤كبی و يیكوهای اذكگفاق بـك 
اشحما٠ی و هىـاشؿ وابىـحه بـه هـك شكیـاو و ٨ك٬ـه قا بًٍاوـًؿ و ؾق هىأـ ،ٟاقجبا٘ـات و
هىاشهههای ؼىؾ لعا ٚکًًؿ.
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شكیاوهای فکكی و ویاوی ٠مؿۀ


هبايی يظزی
تؼزیف هفاهین

شكیاو :ال يٝك ل٥ىی به هً١ای قواو ٌؿو و و٬ى ٞیا٨حى اهكی اوث ٕه١یى ٔ<?= ،2477 ،و
ٍـههـا کـه ؾق شهـث قوـیؿو بـه هـؿ٨ی ؼـاَ
هصمى٠های ا٠مال و قو یؿاؾها و ايؿی 

يیم D
باٌؿٕ Cؾهؽـؿا .ٔA?B ،2472 ،ال لعـا ٚاِـٙالظی ،شكیـاو ٠بـاقت اوـث ال جٍـکل،
شم١یث و گكوه اشحما٠ی ه١یًی که ٠الوه بك هبايی ٨کكی ،ال يـى٠ی ق٨حـاق و یـژۀ اشحمـا٠ی
بكؼىقؾاق اوث ٕؼىكوپًاه .ٔ15 :2478 ،هك شكیايی ولى به ا٠حباق ج٭ىی نبًـؿی پاقوـىيمی
ا
ًـههـای ٨کـكی و يٝـكی يیـم
ًلهی 
ٕا٬حّاؾ ،ویاوث ،شاه١ـه و ٨كهًـگٔ ،ظحمـا ؾاقای پـی 
هصمى٠های ویاوی اوث که ؾق یکی

هىث ٕاومیث .ٔ>>->= ،2476 ،شكیاو ویاوی يیم
یجىايـؿ ؾق ؾقوو آو چًـؿیى ظـمب ،شًـاض و
ًٌاؼحهٌؿه قیٍه ؾاقؾ و هـ 

ال هکاج ویاوی
شبهۀ ویاوی ٌکل گیكؾٕؼكهٍاؾ و وكپكوث واؾات.ٔ@: :> ،2481 ،
ل٩ههای اِلی هك شكیاو و بكقوی هبـايی ٨کـكی
اوًٌاوی يیم به ٨كایًؿ ًٌاؼث هئ 
شكی 
گ٩حماوها

گكوهها و هىأ ،ٟقو یکكؾها و
ؿگاههای ویاوی و ٨كهًگی ،اظماب و 
ا٠ح٭اؾی و ؾی 
اٌاقه ؾاقؾ ٌٕ١بايی واقویی.ٔ:; ::> ،2484 ،
اقوپای ٤كبی :ه٭ّىؾ ال اقوپای ٤كبی ،ج١كی ٧اِٙالظی ٕو يه ش٥كا٨یاییٔ آو اوـث.
٘ب ٫ایى ج١كی ،٧اقوپای ٤كبی ٌاهل يىلؾه کٍىق ؾق ٌـمال و ٤ـكب اقوپاوـث کـه شـمو
يبىؾهايؿ .ؾق ایى قواله ،ؤ١یث هىلماياو ؾق ویمؾه کٍىق اقوپای ٤كبـی
اقؾوگاه کمىيیىن 
ٌاهل بكیحايیا٨ ،كايىه ،آلماو ،بلژ یک ،اوـپايیا ،ؾايمـاقکً٨ ،اليـؿ ،يـكوژ ،وـىئؿ ،وـىئیه،
هلًؿ ،ایحالیا و اجكیً بكقوـی ٌـؿه اوـث و کٍـىقهای ایىـلًؿ ،ایكلًـؿ ،هىيـاکى ،هالـث،
يٍؿهايؿ.
لىکماهبىق و پكج٥ال به ؾلیل شم١یث ايؿک هىلماياو لعا ٚ
پیطیًۀ تسقیق

اوًٌاوـی و
جع٭ی٭ات هكجبٗ با ایى جع٭یٌ ٫اهل ؾو ؾوحه جع٭ی ،٫جع٭ی ٫ؾقباقۀ ه٩هىم شكی 
ًها و جًى ٞهى یحی هىلماياو اقوپای ٤كبـی،
اوهای ویاوی ٨کكی و جع٭ی ٫ؾقباقۀ گكای 
شكی 
 .:ه١اؾل ايگلیىی.Current :
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اوث .ؾق ؼّىَ ؾوحۀ اول ،ؾق ه٭الـۀ ؼكهٍـاؾ و وكپكوـث ٕ ٔ2481اب١ـاؾ هعحـىایی و
اوًٌاوی ویاوـی
یؾهًؿ شكی 
آوها يٍاو ه 
اوًٌاوی ویاوی هٙكض ٌؿه اوث .
ٌکلی شكی 
اوقوٌی و ؼىؾ یک هؿل يٝـكی بـكای ٨هـن شاه١ـه و ظیـات
قويًٌاوايه ،هی 
چهاقچىبی 
یکىٌؿ الگى یی بكای ًٌاؼث اظـماب
ویاوی اوث .همچًیى ،ه٭الۀ هًّىقيژاؾ ٕ ٔ2473ه 
ؼىاشهوكوی ٕٔ2484

اوهای ویاوی ایكاو اقائه کًؿ .بهكول لک ٕ ٔ2478و همچًیى
و شكی 
پكؾاؼحهايؿ .ه٭الۀ اوما٠یلی وًگكی

اوًٌاوی ویاوی ؾق ش٥كا٨یای ایكاو
يیم بك هىٔى ٞشكی 
اوهای ویاوـی و اشحمـا٠ی ؾيیـای
ٕ ٔ2488يیم ؾقِؿؾ اقائۀ ٬ال بًؿی قوٌمًؿ بكای شكی 
اوالم ه١اِك اوث .ؾق ؼّىَ ؾوحۀ ؾوم ،آذاق هح١ؿؾی ؾقباقۀ ؤ١یث هىلماياو اقوپای
اوالمهكاوی و اب١اؾ آو و ...وشىؾ ؾاقؾ .بهً٠ىاو

چالًهای هى یحی و اشحما٠ی آياو،

٤كبی،
يمىيه ،کحاب هسلمبيبو روپب و هریکب ٕ ٔ2477ؾیؿگاهی شـاه ٟبـكای جىِـی ٧ؤـ١یث و
شایگاه هىلماياو ؾق شهاو ٤كب اوث .کحاب حضىر يى یى سالم در روپب غربری يىٌـحۀ
گكهلن و لیحمى به بكقوی ظٕىق اوالم ؾق اقوپای ٤كبی الشمله پای هگفاقی اوالم ؾق هلًؿ،
یپكؾالؾ .کحاب سالم سیبسی ،سیبسث جهربيی
بكیحايیا ،جعىالت ههاشكت هىلماياو و ...ه 
و روپب يىٌحۀ بىام ٘یبی ،يى یىًؿۀ هىلماو واکى ٤كب ،ؾق ه٭ابل ؾیؿگاه ٘اق ٪قهٕـاو ال

اوياهۀ هسلمبيبو
یگى یؿ :.پای 
اوالم اقوپایی بهً٠ىاو هى یث هٙلىب هىلماياو اقوپا وؽى ه 

هنگر یی سیبسی و فرهًگی در روپب يىٌحۀ ظممه ِ٩ىی پژوهً ؾیگكی اوث که به
و رويد 
بكقوی ؤ ٟهى یحی و ٨کكی بؽٍی ال هىلماياو ایى هًٙ٭ه پكؾاؼحه اوث.
اها ؾق بیى همۀ ایى آذاق ،اذكی که شكیاوًٌاوی ٨کكی ،هى یحی و ویاوی هىـلماياو
اقوپای ٤كبی قا بهِىقت کلی کاوي کكؾه باٌؿ وشىؾ يؿاقؾ .جاکًىو پـژوهً ؼاِـی
ؾقباقۀ ايىا ٞو ا٬ىام شكیايات ٨کكی ویاوی ٤ال بیى هىلماياو اقوپای ٤كبی ِىقت
يگك٨حه و ظحی پژوهٍـی کـه وـالهاوهـای اوـالمگـكا ؾق کٍـىقهای اقوپـای ٤كبـی قا
بهِىقت ؾ٬ی ٫ه١ك٨ی کًؿ ،ايصام يٍؿه اوث .ایى ه٭اله با هـؿ ٦پـك کـكؾو ایـى ؼـأل
جع٭ی٭اجی ِىقت هیگیكؾ و هیکىٌؿ هن شكیاوهای ٨کكی ویاوی ٤ال اوالمگكا ؾق
1. Tibi, Political Islam, World Politics, and Europe Democratic Poliitics and Euro-Islam versus Global Jihad.
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اقوپای ٤كبی ،هن والهاوها و هىاشؿ هكجبٗ با آوها و هن گىحكۀ ١٨الیث و اذكگـفاقی
آوها قا بكقوی کًؿ.
چهارچىب يظزی

ؿههـای اشحمـا٠ی و ویاوـی ٨ـاق ٢ال يگـكي
ايؿیٍمًؿاو ٠لىم ايىـايی بـكای هٙال١ـۀ پؿیـ 
قويها اوـحًحاز ال چهـاق

کكؾهايؿ ،که ٤ال
ه١ك٨ثًٌاوايه ،يٝكی ههای گىياگىيی قا ٘كض 

يؽبهگكاییD ،Cجعلیـل گ٩حمـايی Cو Dا٬حّـاؾ ویاوـیC
قهیا٨ث يٝكی ٨Dكهًگ ویاوی D ،C
هىــحًؿ ٕظــاشی یىوــ٩ی .ٔ252 :2 ،2473 ،بكؼــی هع٭٭ــاو و ِــاظ يٝــكاو ظــىلۀ
شاه١هًٌاوی ویاوی اوـث کـه

اوًٌاوی ویاوی ٨كليؿ قوي
اوًٌاوی ه١ح٭ؿيؿ شكی 
شكی 
هـنلهـاو ال وـٙط
یٌىؾ کـه ؾق آو بـه ٘ـىق 
ؾق ٌکل و هعحىای ؼىؾ ٨كاقوي هعىىب ه 
ُ
اوقٌحگی ،کاقکكؾگكایی يـى یى ،يٝكیـۀ ویىـحمی ،قهیا٨ـث
جعلیل ؼكؾ و کالو ،ه٭ایىه ،هی 
شاه١ــهًٌاوــی ٌــًاؼث،

جىِــی٩ی ،ه١ك٨ــث جل٩ی٭ــی ه٩هــىهی جصكبــی ،ج٩ىــیكگكایی،
شاه١ــهًٌاو ـی ویاو ـی وــاؼحاق–کــاقگماق ،شاه١ــهًٌاو ـی ویاو ـی ٌــکا ٦و جٕــاؾ و
کالوقوي یـا
اوًٌاوی ویاوی بههرابه 
شاه١هًٌاوی اپىلیىیىو بهكه گك٨حه ٌؿه اوث .شكی 

ىشهث با بكؼـی
کالويٝكیه٬ ،ابلیث جٙبی ٫و ب هکاقگیكی ؾق همۀ شىاه ٟبٍكی قا ؾاقؾ و الای 

قويالگىهای هٍهىق يٝیك ویىحمی و گ٩حماو ٬ابل ه٭ایىـه اوـث ٕؼكهٍـاؾ و وكپكوـث

بـهً٠ـىاو ٌـاکلۀ يٝـكی و
اوًٌاوی ویاوی ؼىؾ 
واؾات .ٔ76-77 :2 ،2481 ،په ،شكی 
یقوـايؿ.
اوهـا یـاقی هـ 
ج٩اوتها و جمایمات شكی 

قوٌی هٙكض اوث و پژوهٍگك قا ؾق ٨هن
ؿههـا هًگـاهی کـه ؾق هیـاو
كهای Cاوـث .پؿیـ 
اوًٌاوی ویاوی Dقوي هٙال١ـۀ ليصیـ 
شكی 
كههای ؼىؾٌاو ٬كاق گیكيؿ ،ؾق وـیك جعـىل ال آ٤ـال جـا ايصـام ؼىؾٌـاو هٙال١ـه و بـا
ليصی 
یٌىيؿٕآـقبایصايی.ٔ222-223 :21 ،2472 ،
يٝایكٌاو ه٭ایىه ٌىيؿ ،بهحك ٨همیؿه ه 

پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال يهن ٌ /ماقۀ بیىحن /پاییم و لهىحاو 1411

/ 322

لدهًذۀ خزیاو فکزی سیاسی
لفههای تطکی 
يمىدار  .1هؤ 
نپىر)1161 :1399 ،
(ابزاهی 

یهـای
اوًٌاوايهًٌ ،اوـایی هکاجـ  ،هـؿاقن و ایـؿئىلىژ 
گام يؽىث ؾق جعلیلی شكی 
٨کكی ویاوی شاه١ه اوث .ؾق ایى گام ،هع٭ ٫بـه ًٌاوـایی ایـى هکاجـ ا٠ـن ال هکاجـ
یپكؾالؾ.
بكوولاؾ ه 
ؾقوولاؾ یا 

کـؿامیـک ال ایـى هکاجـ و

ؾق گام ب١ؿ کٍ ٧ایى ههن ال اهمیث بكؼىقؾاق اوـث کـه
٘ك٦ؾاقايـی ؾق ظـىلۀ يٝـك ،هًٍـؤ ٠مـل
جىايىحهايؿ ٠الوه بك یا٨حى 

یهای ویاوی
ایؿئىلىژ 
جىايىحهايؿ

جىؾهها و يؽبگاو یاقگیكی کًًؿ؟ جا چه ظؿ
ویاوی ؾق شاه١ه ٬كاق گیكيؿ و ؾق هیاو 
شبهـههـای ٨کـكی و

گكوهها ،اظماب،
جبؿیل به شكیاو ٌىيؿ؟ جا چه هیماو به ؼل ٫و جؤویه 
ؾاٌحهايـؿ؟ ٌـاهؿ
ٌؿهايؿ؟ بیٍحك ؾق هیاو کؿام ٘ب٭ات ،اٍ٬اق و اًِا ٦قواز 
ویاوی هى ٫٨
قويهـایی ؾق هبـاقلات ٨کـكی و ویاوـی ؼـىؾ ؾق پـیً
چه ٨كالو٨كوؾهـایی بـىؾه و چـه 
اوهـای ٨کـكی ویاوـی هٍـابه ؾق ؼـاقز ال آو
آوها با شكی 
گك٨حهايؿ؟ يعىۀ ج١اهل و اقجباٖ 

هـنهـكام شهـايی
اوهـای ویاوـی 
شاه١ه چگىيه بىؾه اوث؟ چه شایگـاهی ؾق هیـاو شكیـ 
ؾاٌحهايؿ؟

مـىؾهٌـؿه ،بایـؿ ا٘میًـاو
اوًٌاوی بكای آلهىو ؾقوحی قاه پی 
ؾق گام يهایی ،هع٭ ٫شكی 
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ظاِل کًؿ که جا چه ظؿ جىايىـحه اوـث بؽـً هً١ـاؾاقی ال جـاقیػ آو شاه١ـه قا ؾق پكجـى
اوًٌاوی ،جصم ی هوجعلیل کالو و ؼكؾ کًؿ جا آيصا که بحىايؿ بهقاظحـی هـؿ٠ی جىٔـیط و
شكی 
ًبیًـی آیًـؿه ٌـىؾ ٕؼكهٍـاؾ و وكپكوـث
جبییى ٨کكی ویاوی گفٌحه ،جعلیل ظـال و پـی 
واؾات.ٔA=-A; :> ،2481 ،
ٌـاؼُهـایی جٍـکیل ٌـؿه اوـث.2 :

ل٩ـههـا و
باجىشهبه ج١ـاقی ،٧هـك شكیـاو ال هئ 

جباقًٌاوی .1 Eهبايی ٨کكی ،ؾیًی و هفهبی .4 Eهى١٬یث ویاوی .3 Eپایگاه اشحمـا٠ی.2 E
هىٟٔگیكی ؾق بكابك هىائل اِلی اهث اوالهیٕالىیكی.ٔ:<-:; :: ،2482 ،

شكیاوهای ٨کـكی

جصمیهوجعلیل

شمٟبًؿی ایى پژوهً بكای
گ٩حهٌؿه ،
باجىشهبه هىاقؾ 

اوالمگكا ؾق اقوپای ٤كبی ٘ب ٫يمىؾاق ٌاهل پًس هئل٩ه اوـث .2 :هبـايی ٨کـكی،

و ویاوی
والهاوهـای پٍـحیباو یـا ِـاؾقکًًؿه.3 E

ا٠ح٭اؾی ،ویاویٌ .1 Eیىۀ جبلی ٣و اذكگفاقی.4 E
ؾولثها.

پایگاه اشحما٠ی و گىحكۀ اذكگفاقی .2 Eيعىۀ ج١اهل با

خزیاوهای فکزی و سیاسی اسالمگزا در اروپای غزبی

هؤلفههای تدشیه و تسلیل

يمىدار ضماره :2
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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روش تسقیق

ىهای بكای کٍ ٧وشـىه اٌـحكاک و ا٨حـكا ٪و هبًـا و
باجىشهبه هاهیث ایى جع٭ی ،٫قوي ه٭ای 

بـهکـاق ق٨حـه
اوالمگـكا ؾق اقوپـای ٤كبـی 

اوهای ویاوی و ٨كهًگی
ج٩اوتها ؾق شكی 

گىحكۀ
ا٨ثهـا بـكای وـًصً يٝكیـ ههاوـث ٕؾه٭ـايی ٨یكولآبـاؾی،
ىهای ال قهی 
اوث .قوي ه٭ای 
یقوؾٕهكویس،2475 ،
گىيهًٌاوی بهٌماق ه 
یپكؾالی و 
 ٔ?? :: ،2472و بىحكی بكای جئىق 
یجـىاو بـك اوـان ه١یاقهـای هؽحلـ٧
< .ٔB-@ ::شكیايات ٨کكی و ویاوـی شاه١ـه قا هـ 
وـالهاوؾهـی ،پیىيـؿهای

اقليها ،هًا ٟ٨هٍحكکٌ ،کل

آقهاوها و
٘ب٭هبًؿی کكؾ .باوقها ،

٘ب٭اجی٬ ،ىهی ،هلی ،ایؿئىلىژ یک و اوـحكاجژ یک ،چگـىيگی ٠ملکكؾهـا٬ ،ـؿقت و ٔـ٧١
ا
یهـای
٘ب٭هبًـؿ 
هالکهایی هىحًؿ که ه١مىال ؾق 

جٍکیالجی ،پیٍیًۀ جاقیؽی و ...هح٥یكها و
یقويؿ ٕهىلىی و
آوها بهکاق ه 
قایس شكیايات ٨کكی و ویاوی و جعلیل و جبییى ق٨حاق ویاوی 
ؾیگكاو.ٔ272-262 :2488 ،
اوالمگكای ١٨ال ؾق اقوپـای

اوهای
یٌىؾ شكی 
باجىشهبه هىٔى ٞایى پژوهً ،هٍاهؿه ه 

آوها
آهؿهايؿ و هاهیث ایؿئىلىژ یک 
٤كبی با هعىقیث Dایؿئىلىژ یک Cهًعّكب ه٨كؾی پؿیؿه 
اوهـای
پكقيگجك اوث .بًابكایى ،ج٭ىـی نبًـؿی شكیـ 

یهای جمایمبؽً،
يىبث به وایك و یژگ 
ىاوـان،
آوهاوث .بـكای 
ًهای ایؿئىلىژ یک 
اوالمگكا ا٤ل بالجاب گكای 

ویاوی و ٨كهًگی
اوهای ویاوی ٨كهًگی اقوپای ٤كبـی بكظىـ گـكایً ایـؿئىلىژ یک
ؾق ایى پژوهً ،شكی 
٨ك٬ههای
ؼىؾ ،به پًس شكیاو اِلی وهابیث ،اوالم اؼىايی ،اوالم جكکی های ،اوالم ٌی١ی و 
ٌؿهايؿ.
اوالمگكا ج٩کیک ،و بكقوی 

ايعكا٨ی
کحابؽايهای با جکیه بك اوًاؾ هکحىب و

قوي گكؾآوقی ا٘ال٠ات ؾق ایى پژوهً يیم قوي
گاههای ایًحكيحی اوث.
هًاب ٟو پای 
افتههای تسقیق
ی 
اسالمگزا در اروپای غزبی

عبقهبًذی خزیايات سیاسی

هؼیار و روش

جز یايات عمذۀ اسفمگزا در اروپای ؼزب

بـهؼّـىَ ٠كبىـحاو ،جكکیـه و ایـكاو
یؾهؿ کٍىقهای ٌاؼُ اوالهی 
جع٭ی٭ات يٍاو ه 
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ْ
ًهای هفهبی ؼاَ ،هىلؿ و هكوز هـفه و گ٩حمـاو ؼاِـی ال اوـالم ؾق
هكیک با گكای 
ژهای بكای ایصاؾ و جكو یس
ؾولثهای اقوپایی جکاپىی و ی 

چًاوکه ؼىؾ
اقوپای ٤كبی هىحًؿ E
اوالم ؾلؽىاه ؼىؾ ؾاقيؿ .اوالم وهابی ،اوالم جكکی های ،اوالم ٌی١ه و اوالم وکىالق چهاق
یکه هىـلماياو اقوپـا بـه
ٌکل و گكایً اِلی و ٠مؿه هیاو هىلماياو اقوپا هىحًؿ Eبهيعى 
لجكيؿ.
کجك و هحمای 
٘ىق ٠ام ،ال لعا ٚهى یحی و ویاوی به یکی ال ایى چهاق گكایً يمؾی 
وهابیت

هٙل٫گكایايه به جىظیؿ ؾاقؾ و هكگىيـه اجکـا

الؿ) هباي ـکزی سیاس  :وهابیث ؾیؿگاهی
یٌمكؾ ،لیاقت ٬بـىق بمقگـاو ؾیـى قا هعکـىم
به ٌ٩ا٠ث پیاهبك اوالم یا اولیاالله قا هكؾوؾ ه 
آوها و هـك يـى ٞيمـاؾ ٨یم یکـی ال اوـالم
یکًؿ و ه١ح٭ؿ به بؿ٠ث بىؾو گًبؿها یا هٕاش ٟ
ه
آلو١ىؾ بك ٠كبىحاو ٤لبه یا٨حًؿ و جا
آوها ؾق اواوٗ ٬كو هصؿهن ،با پٍحیبايی ویاوی 
اوث .
ظاکنايؿ.

به اهكول ؾق ٬ال قژ ین ولًٙحی بك ٠كبىحاو
آلو١ىؾ ٘ی چًؿ ؾهۀ گفٌحه بهؼّـىَ پـه ال پیـكولی
ب) ضیىۀ تبلیػ و اثزگذاری :
اي٭الب اوالهی ایكاو ،جکاپى یی گىحكؾه بكای جبلی ٣و گىـحكي وهابیـث ؾق هیـاو هىـلماياو
ىهـا ،الشملـه ٘بـ ٫بـكآوقؾ هصلـه وـًای
اقوپای ٤كبی ؾاٌحه اوث .بًا بك بٕ١ی جؽمـی 
اهكیکا ،ؾولث و١ىؾی ال وال  2864جاکًىو ق٬ن 76هیلیاقؾ ؾالق شهث جىو١ۀ وهابیـث ؾق
ي٭اٖ هؽحل ٧ؾيیا الشمله اقوپا هم یًه کـكؾهٕ ٔSafa 1996, 84و پـىل اللم بـكای وـاؼث و
هــؿیكیث  125هكکــم اوــالهی 2255 ،هىــصؿ و  151هئوى ـۀ ؾیًــی قا پكؾاؼحــه اوــث
يىوپىث1526 ،مٔ .ایصـاؾ و اؾاقۀ هىـاشؿ ،هـؿاقن وهـابی ،جكبیـث اهاهـاو شما٠ـث،
ٕ 
ؾايٍگاهها و هكاکم ٨كهًگـی،

کحابچههای جبلی٥ی ،ا٠ايه به

قوايههای شم١ی ،ايحٍاق

جؤویه
کمـکهم یًـۀ جعّـیلی بـه ؾايٍـصى یاو هىـح١ؿ ال ا٬ـؿاهات

ا٠مام هبل٥او وهابی و اٙ٠ای
٠كبىحاو اوثٕؼبكگماقی ؾویچه وله .ٔ1526
والهاوهای ٠مؿۀ اوـالهی و ا٤لـ هىـاشؿ

ساسهاوهای پطتیباو یا غادرکًًذه٠ :كبىحاو

پ)
ؾق اقوپای ٤كبی قا جعث کًحكل ؾاقؾ و هؿ٠ی يمایًؿگی کل شاه١ـۀ هىـلماياو اوـثٌٕـیك٤الهی،
شملهايؿ:
والهاوهای اِلی ِؿوق وهابیث ؾق اقوپای ٤كبی ال ایى 

.ٔ335 :2477
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هئوىۀ قابٙة ال١الن االوالهیٕ :اجعاؾیۀ شهايی هىلماياؤ بمق جكیى هكکـم ٨كهًگـی و
پًصاهواله،
هفهبی ٨ك٬ۀ وهابیث اوث که ه٭ك آو ؾق ٌهك هکه ٬كاق ؾاقؾ .ایى هئوىه با واب٭ۀ 
ؾههــا ؾ٨حــك ؾق کٍــىقهای هؽحلــ ٧شهــاو الشملــه کٍــىقهای اقوپــای ٤كبــی ؾاقؾ

ٕ ٔhttps://themwl.org/enو هماقاو هىصؿ و هئوىۀ ؾیًـی لیـك يٝـك ایـى هئوىـه ١٨الیـث
یکًًؿ .واؼث هىاشؿ وابىحه به ٠كبىحاو ،جبلی ٣وهابیث و کمک هالی بـه گكويـؿگاو بـه
ه
وهابیث ال ا٬ؿاهات آو اوثٕ E ٔMuslim World League, 2010هصمـٕ ٟهصلـهٔ شهـايی

هىلماياو شىاو; ؾیگـك هصمى٠ـۀ جبلی٥ـی ٠كبىـحاو اوـث ٕ World Assembly of Muslim
ا
یقوؾ و ٠مـال
بـهٌـماق هـ 
ٔYouth, 2020که بمق جكیى جٍکل شىايـاو هىـلماو ؾق شهـاو 
والهاو ٤یكؾولحی و١ىؾی اوث که هؿ ٦آو گىحكي وهابیث اوثE

<

ىالمللی ،با ا٬ـؿاهاجی هرـل جىلیـٟ
بًیاؾ المًحؿی =:ایى بًیاؾ ؾق پىًٌ والهاو ؼیكیۀ بی 

بىحههـای ٤ـفایی ١٨الیـث ؾاقؾ ٕ ٔhttp://almuntadatrust.orgو هـحهن بـه کمـک هـالی بـه

گكوههای جكوقیىحی ،ب هو یژه گكوه بىکى ظكام اوـث ٕاهیـكی Eٔ6 :2484 ،وـایك هئوىـات:

کمکهای اوالهی? و بًیاؾ اوالهی العكهیى.

ىالمللی
هئوىة الؿ٠ىه >،والهاو بی 

@

بیٍحك ایى هئوىات ؾق پىًٌ ؼیكیه ١٨الیث ؾاقيؿ٠ .كبىحاو ظحی به ایصاؾ هكاکم ٠لًی
گ٩ـثوگـىی اؾیـاو ٕ The International

جكو یس ٠٭ایـؿ ؼـىؾ يیـم همچـىو هكکـم وـ١ىؾی
 ٔDialogue Centre, 2021به يام هلک ٠بؿالله ؾق و یى و با همکاقی ؾولـث اجـكیً ؾوـث
لؾه ،که ا٠حكأات هح١ؿؾی قا بكايگیؽحه اوثٕؼبكگماقی ِؿا و ویما.ٔ2487 ،
ت) پایگاه اجتماع و گستزۀ اثزگذاری :بكؼی هىـاشؿ و هكاکـم اوـالهی بـمق اقوپـا
گ٩ثوگىهای ؾیًی و یـى
هايًؿ هىصؿ بمق قم ؾق ایحالیا ،هىصؿ الًىق ؾق بكلیى آلماو ،هكکم 
1. Muslim World League.
2. World Assembly of Muslim (WAMY).
3. Vidino, The Muslim Brotherhood’s Conquest of Europe Middle East Quarterly.
4. Al-Muntada Trust.
5. da’wa institutions.
6. International Islamic Relief Organization (IIRO).
7. al-Haramain Islamic Foundation.

اوالمگكا ؾق اقوپای غكبی الهه ؼايیآقايی (327 / )317-353

شكیاوهای فکكی و ویاوی ٠مؿۀ


وبوایث ال١كبیه1521 ،مٔ ،هكکم ٨كهًگی و اوالهی بلژ یک و هىصؿ شـاه ٟوـیًکىايحًیك
ٕ 
یجىاو یا٨ث که ؾق
هىلماويٍیى ؾق اقوپا قا ه 

بكوکىل وابىحه به ٠كبىحاو هىحًؿ و کمحك ٌهك
آو هىصؿ یا هكکمی وابىحه به و١ىؾی ١٨ال يباٌؿ٠ .الوه بك هىاشؿ بمق  ،هكاکم بىیاقی ؾق
گ٩ثوگىهای ؾیًـی و یـى،
پىًٌ ٨كهًگی و هفهبی وابىحه به ٠كبىحاو ١٨الیث ؾاقيؿ .هكکم 
کـايىوهـای

هكکم اوالهی قم ،هكکم اوالهی ژيى و هكکم ٨كهًگی-اوالهی بكوکىل ال ؾیگـك
و١ىؾی ؾق ٬اقۀ پیك هىحًؿ .هكکم ٨كهًگی-اوالهی بكوکىل يمؾیک هًٙ٭ۀ هىلیًبیک بلژ یـک
یهای اقوپاوثٌ .ماق هىاشؿ ول٩ی و وهابی ؾق ؼاک ٨كايىـه ال
٬كاق ؾاقؾ که کايىو جک٩یك 
 33هىصؿ ؾق وال  1525به  78هىـصؿ ؾق وـال  1523قوـیؿه ٕ ٔAgencia EFE 2014و
یها و وهابیث ٬كاق ؾاقيؿ ٕ.ٔpolitico, 2017
همۀ هىاشؿ بكوکىل يیم جعث کًحكل ول ٩
بهق٤ن ي٩ىـ ٠كبىحاو ؾق ؾیگك ي٭اٖ شهاو اوالم ،جبلی٥ـات وـ١ىؾی ؾق هیـاو ههـاشكاو
هىلماو ؾق اقوپا ،با٠د جٍکیل ا٬لیحـی ا٨كا٘ـی و قاؾیکـال ٌـؿه اوـث .بـك اوـان هًـابٟ
اقوپایی ،پیكواو وهابیث ،جًهـا بـیً ال ؾه ؾقِـؿ ال شم١یـث هىـلماياو اقوپـا قا جٍـکیل
یگكایـاو ؾق آلمـاو
یؾهًؿ٘ .ب ٫گماقي اؾاقۀ ظ٩اٜث ال ٬ايىو اواوی آلماو ،ج١ؿاؾ وـل ٩
ه
چهوله1526 ،مٔ.
ؾههماق ي٩ك اوث ٕؼبكگماقی ؾو ی 
ظؿوؾ 
٠ملکكؾ جبلی٥ی وهابیث ؾق اقوپا يهجًها هًصك به بهبىؾ ؤ١یث ليؿگی هىـلماياو اقوپـا
يٍؿه ،بلکه هىش جكو یس ا٨كاٖگكایی ؾق بـیى هىـلماياو و ظحـی ٤یكهىـلماياو اقوپـایی و
پـًسهـماق ي٩ـك ؾق کٍـىقهای
یکه جا وال  1527ظؿوؾ 
ىثپكوقی ٌؿه اوث Eبهيعى 
جكوقی 
کپـًصن جمـام
ىوحهايـؿ ٕ ٔThe Independent 2016کـه ظـؿوؾ یـ 
اقوپای ٤كبی به ؾا ً٠پی 
بؿياموالی هىلماياو و اقائۀ جّى یك هفه
یؾاؾيؿ .
شًگصى یاو ؼاقشی ؾا ً٠قا جٍکیل ه 
ؼٙكياکجكیى پیاهؿ ج٩کك وهابیث و ٠ملیات جكوقیىحی ٨كليؿاو وهابیث

ؼٍىيث ال اوالم،
ؼٍىيثهـای جكوقیىـحی

هنلهاو با گىحكي
یکًًؿ که 
یها بكهال ه 
ؾق اقوپاوث :.يٝكوًص 
هـیبـكؾ Eچكاکـه بـؿوو هـی
 .:جىشه ٌىؾ که ي ٟ٩اِلی ال ٠ملیات جكوقیىحی ؾق اقوپـا قا قژیـن ِهیىيیىـحی 
هیٌىؾ ،هكان ال هىلماياو
٠ؿهای ؾیگك هًعك ٦
همیًهای ،جىشهات ال شًایات ایى قژین به ؼىی جكوقیىحی 

هیٌـىؾ و البحـه بـا جىوـل بـه يـااهًی
با٠د جؽكی وشهۀ ٨لىٙیًیاو ٕهىلمايیٔ و جٙهیك قژین ِهیىيیىحی 
وـكلهیىهـای

اقوپا ،ایى قژین هىز ههاشكت هً٩ی ؼىؾ قا با جبلی٥ات ايؿکی به ههاشكت هربث ال اقوپـا بـه
٨كِـث٘لبـی ه٭اهـات قژیـن

٠ملیاتها ا٤ل ابكال ؼٍـًىؾی و

هیکًؿ .به همیى ؾلیل ،ایى
اٌ٥الی هبؿل 
گكوههای وکىالق ا٨كا٘ی ؾق ٤كب قا ؾق پی ؾاقؾ.
ِهیىيیىحی و 
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ث و ٕ٬اوت هً٩ـی
یها ؾق اقوپا ،هكؾم ایى کٍىقها به يماؾها و ٠الین اوالهی ظىاوی 
ول ٩
یؾهًــؿ .ؾق ی ـک يٝكوــًصی ٕ1527مٔ هٍــؽُ ٌــؿه کــه  32ؾقِــؿ
بیٍــحكی يٍــاو ه ـ 
یکه ایى ق٬ن ؾق وال  1552جًها 11
هؽال٧ايؿ ،ؾقظال 

یها با واؼث هىاشؿ شؿیؿ
٨كايىى 
ؾقِؿ بىؾه اوث Eیً١ی هیماو ي٩كت و بؿبیًی ٤یكهىـلماياو ال هىـلماياو ٘ـی ؾه وـال ،ؾو
بـهو یـژه
بكابك ٌـؿه اوـثٕ .ٔCreedon 2009بًـابكایى ،بـكؼال ٦جّـىق قایـس ،هىـلماياو 
گكوهکهای جک٩یكی هىحًؿ.

هىلماياو اقوپای ٤كبی٬ ،كبايیاو اِلی جبلی٥ات وهابیث و
ؼٍـىيثبـاق هكاکـم جبلی٥ـاجی وهـابی،

باجىشهبه پیاهؿهای

دولتها:

ث) يذىۀ تعاهل با
ؾاؾهايؿ و به ایصاؾ هعؿوؾیث بكای ایى هكاکم
ؾولثهای اقوپایی ،به ایى کٍىق هٍؿاق 

بكؼی
ا
کكؾهايؿ .هرال پاقلماو اقوپا ٕ1524مٔ وهابیث قا بـ هً٠ـىاو وكهًٍـؤ اِـلی جكوقیىـن
ا٬ؿام 
آلو١ىؾ ،جعث کًحكل و
شهايی ه١ك٨ی کكؾ ٕ ٔeuroparl, 2013و هىاشؿ و هؿاقن وابىحه به 

هعؿوؾیث بیٍحك و ظحی جٙ١یلی ٬كاق گك٨ث .جٙ١یلی آ کاؾهی هلک ٨هؿ :،یکـی ال هـؿاقن
شملـهايـؿ.

ه١كو ٦وهابی ؾق ُبى آلماو ،و يیم هؿقوۀ پاؾٌاهی ٠كبىحاو ؾق اجـكیً ال ایـى

یها قا بىـحه اوـث Serhan ٕ.
٨كايىه يیم جاکًىو بیىث هىصؿ ال  215هىصؿ هكجبٗ با ول ٩
ؾولـثهـای ٤كبـی

ٔ2016شلىگیكی ال وقوؾ ه٩حیاو وهابی به ؼاک اقوپا ،ا٬ؿام ؾیگك بكؼی
يٝیك ؾايماقک بكای شلىگیكی ال اٌا٠ۀ وهابیث اوثٕArrahmahnews 2017) .
ؾولثهای اقوپایی به ؾلیـل قوابـٗ ؾووـحايۀ ویاوـی بـا ؾولـث

اها ؾق ایى هیاو ،بكؼی
کكؾهايؿ .بهً٠ىاو هرال ،هىـصؿ
آوها ؾق کٍىقٌاو کمک 
و١ىؾی ،ؼىؾ به گىحكي ١٨الیث 
یجــكیى هىــصؿ پایحؽــث بلژ ی ـک کــه هؿیــۀ پاؾٌــاه بلژ ی ـک بــه
شــاه ٟبكوکىــل ٬ــؿیم 
یهاوث ٕ ،ٔDeutsche Welle 2015ال هىاشؿ جعـث اؾاقۀ قابٙـة ال١ـالن االوـالهی
و١ىؾ 
اوث که اهاهايی چىو قٌیؿ ظؿاي ،یکی ال واٝ٠او ه١كو ٦ول٩ی بكوکىل قا پكوقي ؾاؾه
يؽىـثولیـكی جـكلا هـی ،ال ايحٍـاق گـماقي

اوث .ؾق یک هىقؾ ؾیگك ،ؾولث ايگلىحاو به
ايؿیٍکؿۀ هًكی شکىىو با ً٠ىاو Dهًاب ٟؼـاقشی ا٨ـكاٖگكایـی Cشلـىگیكی کـكؾه اوـثE
یؾهؿ ٠كبىحاو بمق جكیى هكوز اوالم ا٨كا٘ی ؾق ايگلیه اوثٕ BBC
پژوهٍی که يٍاو ه 
وـ١ىؾیهـایی اوـث کـه جؤوـیه هـؿاقن و هىـاشؿ

آلو١ىؾ ،ال
٨ .:هؿ بى ٠بؿال١میم ،پاؾٌاه پًصن ؼايؿاو 
اوالهی بك پایۀ ول٩یگكی و وهابیث ؾق اقوپا قا آ٤ال کكؾ.
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 ٔ2017و ال وال  1556وااليه ؾوهیلیاقؾ ؾالق بكای جكو یس وهابیث وكهای هگفاقی کكؾه و ایى
یکـه ج١ـؿاؾ هىـاشؿ وهـابی ؾق
بـه٘ـىق 
ق٬ن ؾق وال  1522به ؾو بكابك ا٨مایً یا٨حه اوث E
ايگلىحاو ال  77هىصؿ ؾق وال  1556به  225هىصؿ ؾق ٠كْ ه٩ث وال با 32هـماق ي٩ـك
بـهق٤ـن هعـؿوؾیث و
ٕ٠ى ١٨ال قوـیؿه اوـثٕ .ٔThe Irish Times 2017ؾق ٨كايىـه يیـم 
ظىاویث باالی جبلی٥اجی ٔؿ ٌی١یاو١٨ ،الیـث جبلی٥ـاجی وهابیـث ٕهمچـىو یهىؾیـثٔ بـا
یگیكؾ.
جىاهط و آلاؾی بیٍحكی ِىقت ه 
اسفم دولت تزکیه (اسفم سکىالر)

الؿ) هباي ـکزی سیاس  :ؾق گ٩حماو اوالم جكکی های و شكیاو Dوکىالقیىن اوـالهیC
یٌىؾ هؿ ٦ایى اوث که هفه به ٬لمكو ليؿگی ٌؽّی
که ال وىی ؾولث جكکیه جكو یس ه 
ا
هىلماياو جكک هعؿوؾ ٌىؾ٠ .الوه بـك شـؿایی ؾیـى ال ویاوـث و ا٬حّـاؾ ٕهـرال قابٙـه بـا
یهباالجی ؾقباقۀ اظکام ٌك٠ی همچىو وشىب يمال و ظصاب و ؼمه و لکات و
اوكائیلٔ ،ب 
یآیًؿ.
ٌاؼُهای ایى گ٩حماو بهٌماق ه 

هًٌ ٟكابؼىاقی و ٬ماق ال
ب) ضیىۀ تبلیػ و اثزگذاریٌ :یىۀ جبلی٥ی جكکیه يیم با جکیه بك ؾیپلماوی هىاشؿ ،ؾق وهلۀ
وههماق هىصؿ ؾق
اول بك گىحكي هىاشؿ هحمكکم اوث .جكکیه ال وال  2875هیالؾی به ب١ؿ 
ؾههماق هىصؿ ؾیگك يیم ؾق ظـال وـاؼث اوـث ٕؼبكگـماقی ایكيـا.ٔ2477 ،
اقوپا واؼحه و 
ْ
ا
ثهای ؾولث جكکیه ِك٨ا به واؼث هىاشؿ و ا٠مام هبل ٣به اقوپا هعؿوؾ يٍؿه اوث ،و
١٨الی 
یکًـؿ
ي٭ً اِلی ؾق يمایًؿگی ج٩کـك اوـالم ویاوـی وـًی قا ؾق بكؼـی کٍـىقها ای٩ـا هـ 
ٕؼبكگماقی العكه1527 ،مٔ.
ساسهاوهای پطتتیباو یتا غتادرکًًذه :اوـالم جكکیـ های ؾق چهـاقچىب هئوىـات و

پ)
يهاؾهای ؾولحی یا ؼیكیۀ ؾیًی همچىو والهاو ؾیايث ،آژايه همکـاقی و همـاهًگی جكکیـه
جیکا و ؾیحی ٕشاه١ۀ هىلماياو جكکٔ ٕ ،ٔDITIBبا هؿ ٦ج٥فیۀ ؾیًی هىلماياو جكک ؾق اقوپا
یٌىؾ .ؾیحی بمق جكیى اجعاؾیۀ هىاشؿ ؾق آلماو اوث و ظؿوؾ يهّؿ هىصؿ لیك
جكو یس ه 
هٍثِؿهماق ٕ٠ى ؾاقؾٕ .ؾیى آيالیىٔ2488 ،

چحك ایى اجعاؾیۀ قومی ٬كاق ؾاقيؿ و
ت) پایگاه اجتماع و گستزۀ اثزگذاری :کايىو اِـلی جبلی٥ـات جكکیـه ؾق آلمـاو اوـث.
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جكکجباق بمق جكیى ٬ىهیث اوالهی ؾق آلماو هىحًؿ٘ .ب ٫آهاق وال  ،1522ظؿوؾ
هىلماياو 
ا
آوهـا ؾق آلمـاو
وههیلیىو ٌـهكويؿ جكکیـ های ؾق اقوپـا ظٕـىق ؾاقيـؿ کـه ج٭كیبـا يیمـی ال 

ؾولثهـای اقوپـایی ؾق اؾاقۀ اهـىق

واکىايؿ ٕجىل .ٔ1528 ،همکاقی هح٭ابل ؾولث جكکیه و

جكکهای ه٭ین اقوپا ال ٘كی ٫قوظايیاو ؾولحی ،با٠د ٌؿه ایى گكوه ال هىلماياو کـه بًـا بـه

یؾهًؿ ؾچـاق هٍـکالجی بـا
اؾ٤امیا٨حگی قا ؾق شىاه ٟاقوپایی ال ؼىؾ يٍاو ه 
آهاق ،کمحكیى 
ًهـای وـًحی
ؾولثهای اقوپایی باًٌؿ .هىلماياو جكک به اوالم پایبًؿجكيـؿ و ا٤لـ گـكای 

آوها ق٤بحـی بـه
ؾاقيؿ و به ؾلیل قوض الئیک ظاکن بك هكاکم وابىحه به ؾولث جكکیه ،بؽٍی ال 
کؾوث يیىحًؿ و
جكکجباق آلماو همگى و ی 
یؾهًؿ .ب ه٠الوه ،شم١یث 
والهاوها يٍاو يم 

ایى
یها و ...هن وشىؾ ؾاقيؿ که
٘ك٦ؾاق گىلى ،کكؾجباقها٠ ،لى 
گكوههای ویاوی 
آوها ،
ؾق هیاو 
هؽال٧ايؿ.

با يٝام ظاکن بك جكکیه
دولتها :ا٬ؿاهات گىـحكؾۀ جكکیـه ؾق جـكو یس گ٩حمـاو Dوکىالقیىـن

ث) يذىۀ تعاهل با
ثهای هً٩ی ؾول اقوپای ٤كبی هىاشـه ٌـؿه اوـث .اؼـكاز ظـؿوؾ
اوالهی Cيیم با ظىاوی 
ْ
ٌّث هبل ٣ؾیًی و اهام شما٠ث وابىحه به جكکیه و جٙ١یلی ه٩ث هىصؿ ؾق و یـى و واکـًً
واکًًهاوث.

ییها به ؾیؿاقهای ٠مىهی ه٭اهات جكکی های ال ایى
هً٩ی اقوپا 
اخىاوالمسلمیى (اسفم سً هعتذل)

جز یاو

اوالمگكایی ویاوی و ه١ح٭ؿ به

ٌاؼهای ال

اؼىاوالمىلمیى

الؿ) هباي ـکزی سیاس :
جٍکیل ظکىهث اوالهی و اشكای ٌكی١ث و ٬ىايیى اوالهی اوث .هؿ ٦ا٠اليی اؼـىاو ؾق
یهای اؼىايی بكؼال ٦وهابیـث ،قو یکـكؾ
اقوپا گىحكي ٬ىايیى اوالهی ؾق اقوپاوث .ول ٩
جک٩یكی يؿاقيؿ و ه١ح٭ؿ به وظؿت هىلماياو هىـحًؿ .آيـاو بالگٍـث بـه اوـالم قا ؾق بكابـك
یکًًؿ ،ولـی وـل٩یگكی
ؾٌمًاو اوالم همچىو اهكیکا و بهو یژه قژ ین ِهیىيیىحی ج١كی ٧ه 
یهـا بیٍـحك ؾق آلمـاو ظٕـىق و
وهابی ؾق ه٭ابل هىلماياو و ؾیگك هفاه اوالهی .اؼـىاي 
آوهاوث.
ثهای 
ه٭بىلیث ویاوی ؾاقيؿ و هىيیػ آلماو پایگاه اِلی ١٨الی 
ايـهقو
ثهـای ایـى شكیـاو بـا يمـایً چهـكۀ هی 
ب) ضیىۀ تبلیتػ و اثزگتذاریٌ :ؽّـی 
قوايههای اقوپایی جبؿیل ٌـىيؿ و

ؾولثها و

یکىًٌؿ به هیايصی شاه١ۀ هىلماياو ٤كب با
ه
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یها ؾقِؿؾيؿ با جکیه بك اشحهاؾ ْ
وًی ،بـه
يمایًؿگی شىاه ٟهىلماو قا ب هؾوث گیكيؿ .اؼىاي 
والگاقوالی هىلماياو با ٬ىايیى ٤كبی بپكؾاليؿ .اها ایى والگاقوالی کـه بـه ٘مـ ٟي٩ـىـ ؾق
یگفقؾ که به چكؼً ایؿئىلىژ یک
یگیكؾ ،گاه چًاو ال ظؿ ه 
واؼحاق ویاوی ٤كب ِىقت ه 
یقوؿ.
اقليهای وکىالق ایى کٍىقها ه 

آوها ؾق
و اوحعالۀ 
والهاوهای وابىحه بـه اؼـىاو

ساسهاوهای پطتیباو یا غادرکًًذه و پایگاه اجتماع :

پ)
ا
یٌىؾ ج٭كیبا ؾق همۀ
ىهای ؼلیس ٨اقن جؤهیى ه 
ػيٍی 
آوها جىوٗ ٌی 
که ظصن اِلی بىؾشۀ 
کهـای يـاهًٝن اؼـىاو ؾق
کٍىقهای اقوپایی ظٕىق ؾاقيـؿ :.وـ١یؿ قهٕـاو ٕقهبـك چكیـ 

٨لىٙیىٔ ال يؽىحیى قهبكاو اؼىاو ؾق آلماو بـىؾ .او هئوـه یکـی ال وـه وـالهاو اِـلی

یؾی اوث .هكکم اوالهی ژيـى
یش 
هىلماياو آلماو یً١ی شاه١ۀ اوالهی آلماو; ه١كو ٦به آ 
یها ایصاؾ ٌـؿ.
و اجعاؾیۀ شهايی هىلماياو هن جؤویه ؼىؾ اووث که با کمک هالی و١ىؾ 
٘اق ٪قهٕاو ،هحؽُّ هٍهىق اهىق هىلماياو اقوپا و پىك و١یؿ قهٕاو ،قهبك ب١ؿی ایى
پٍـحىايهوـالی ٠٭یـؿجی قا

ؾو والهاو بىؾ٬ .كٔاوی بهً٠ىاو قهبـك هً١ـىی اؼـىاو ،وٜی٩ـۀ
ا
بك٠هؿه ؾاقؾ .کحاب لحالل و لحر م فی السالم وی ٠مال جبؿیل به قوالۀ ٠ملیۀ هىـلماياو
٤كب ٌؿه اوث٠ .الوه بك ٬كٔاوی٘ ،ه شابك ال١لىايی٘ ،اق ٪اوبـكو ،هّـ٩ٙی وـیكیک و
کكؾهايؿ.
يىٌحههای ؼىؾ ٨٭ه ا٬لیات قا ٨كبه 

٘اق ٪قهٕاو با
یجـىاو بـه
والهاوهای وابىـحه بـه اؼـىاو هـ 

ت) پایگاه اجتماع و گستزۀ اثزگذار ی :ال
وـالهاوهـای شىايـاو و ؾايٍـصى یاو

والهاوهای اوالهی اقوپا ٕ ٔFIOEو هصمـٟ

اجعاؾیۀ
هىلماو ٕ ٔFEMYSOاٌاقه کكؾ .شكیاو اؼىاو با ؾاٌـحى اهحیـالاجی چـىو شـفب ا٠حبـاقات
وــالهاوؾهــی ٬ــىی ،هى١٬یــث ؼاِــی قا ؾق وكجاوــك اقوپــا کىــ کــكؾه

ؼــاقشی و
اوثٌٕیك٤الهی .ٔ331-332 :14 ،2477 ،بايک ج٭ىا یکی ال هئوىات ا٬حّاؾی اؼـىاو
آوها ؾق آلماو اوث.
قوايههای هکحىب 

ؾق اقوپا و هصلۀ السالم يیم ال
ال ؾیگك کٍىقهای ٠كب ظىلۀ ؼلیس ٨اقن با ؾیؿگاه اؼىايی ،کى یث با وـالهاو اظیـای
اؼـىاوالمىـلمیى ؾق ٨كايىـه

 .:هصلۀ ٨كايىىی هبریبو ٙ٬ك قا به جالي بكای ا٨مایً ي٩ىـ ؼىؾ و ظمایث هالی ال
هحهن کكؾ.

2. Islamische Gemeinschaft Deutschland.
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ايصمى هیكاخ اوالهی و ٙ٬ك با بًیاؾ ؼیكیۀ ٌیػ ٠یؿ هىحًؿ که ال هىـاشؿ و هكاکـم وـل٩ی
پـكوژههـای هىصؿوـالی قا

یکًًؿٙ٬ .ك ؾق ایحالیا و اوپايیا بـه ٘ـىق شـؿی
ظمایث هالی ه 
یکًـؿ و 12هیلیـىو یـىقو ؾق وـال  1527بـكای وـاؼث  34هىـصؿ ؾق ایحالیـا
پیگیكی هـ 
اؼحّاَ ؾاؾه و اوپايیا يیم هصىل واؼث  225هىصؿ قا به ؾوظه واگفاق کكؾه اوث ٕبـىو،
.ٔ1528
والهاوهـای

اؼىاوالمىلمیى ال ابحؿا ؾاقای قوابٗ هربحی با

دولتها:

ث) يذىۀ تعاهل با
یها الشمله با هصمـ ٟشهـايی شىايـاو هىـلماو یـا هكکـم آهـىلي اهاهـاو
وابىحه به و١ىؾ 
ٌـکلگیـكی

شما٠ث اوالهی اقوپا ؾق ٨كايىه بىؾه ٕ ،ٔPew Research Center 2010اها با
گكوهکهای جک٩یكی ،بهجؿقیس به هكلبًـؿی و ظحـی هؽال٩ـث بـا وـل٩یگكی ؾوـث لؾه و

٠كبىحاو يیم ایى گكوه هىلماو قا بهً٠ىاو گكوه جكوقیىحی ه١ك٨ی کكؾه اوث ٕ.ٔBBC 2014
اوـالمگـكا بـا واکـًً و

با وشىؾ هٍی ه١حؿل و والگاقوال اؼىاو١٨ ،الیث ایى شكیـاو
يگكايی ؾول ٤كبی قوب هقو بىؾه اوث .والهاو اهًیث ؾاؼلی آلماو ا٠الم کكؾه اوـث اؼـىاو
یان ؾق ایالـث لاکىـى ،ال کمبـىؾ هكاکـم ٠بـاؾی بـكای
انبـ 
ايصمىهایی هايًـؿ 

ال ٘كی٫
پًاهشى یاو قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾهؿ و واؼحاقهایی بكای اٌـا٠ۀ ج٩کـك
یبكؾ جا 
هىلماياو بهكه ه 
اوــالم ویاوـی ؼــىؾ بًــا کًــؿ ٕؼبكگـماقی ؾايٍــصىیاو ایـكاو .ٔ2482 ،ؾق  1522ؾولــث
ايگلىحاو ؾق گماقٌی قومی ا٠الم کكؾD :اؼىاو به ؾلیل ظمایث ال ظمـالت ظمـان ٠لیـه
ؾولـثهـای ٤كبـی هرـل

یٌىؾ C.شال آيکه بكؼـی
یگكا ا٘ال ٪ه 
اوكائیل ،یک گكوه ا٨كا٘ 
یکًًـؿ .اجـكیً هـن بـه جعكیـک
ايگلىحاو٠ ،كبىحاو قا هؤهىق به جع٭ی ٫و ه٭ابله با اؼىاو ه 
٠كبىحاو ،اؼىاو قا گكوه جكوقیىحی ا٠الم و ١٨الیحً قا همًـى ٞکـكؾه اوـثٕ Esposito and
.ٔHafez 2021
جز یاو اسفم ضیع

ٌاؼُهایی چـىو

الؿ) هباي ـکزی سیاس  :شكیاو اوالم ٌی١ی ؾق اقوپای ٤كبی با
اهلبیث ،بكگماقی هكاون هاه هعكم ،ؾ٨ا ٞال شبهـۀ ه٭اوهـث و ٔـؿ اوـكائیل و
اقاؾت به 
یٌـىؾ .ؾق اوـالم ٌـی١ی ،ؾیـى بـا ویاوـث
يمؾیکی به شمهىقی اوالهی ایكاو ًٌاؼحه هـ 
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آهیؽحه ،ظکىهث اوالهی بهً٠ىاو بهحكیى هؿل ظکىهحی هٙـكض اوـث و جب١یـث ال والیـث
٨٭یه و هكش١یث ؾق هىائل ویاوی و ا٠ح٭اؾی ال اقکاو اواوی هبايی ٨کك ٌی١ی اوث.
ب) ضیىۀ تبلیػ و اثزگذاریٌ :یىۀ جبلی٥اجی و کـاقکكؾ اِـلی هكاکـم اوـالهی ٌـی١ی ؾق
اقوپای ٤كبی بكگماقی يمال شما٠ث و شم١ه و ؾ٠ای کمیل ،ايصام ٠٭ؿ یـا ٘ـالٌ ٪ـك٠ی،
بكياهههای ا٠یاؾ و و٨یات ،هكاون ٠ماؾاقی هاه هعكم و کً٩كايههای ّ٨لی ؾقباقۀ ؤـ١یث

هىلماياو ،بكگماقی قول ٬ؿن و ...اوث ،که هؽا٘ اِلی آو ایكايیاو ه٭ین ایى کٍىقها یا
ٕبهً٠ـىاو
ج١ؿاؾ ه١ؿوؾی ال ٌی١یاو وایك کٍىقها هىحًؿ ،يه ٤یكهىلماياو و وایك هىلماياو 
اهـلبیـث ؾق ً٨اليـؿ ؾقبـاقۀ ا٬ؿاهاجٍـاو:
يمىيه ،ق .ک .جىٔیعات ايصمى اوالهی قوالث 
یهای ٨كهًگی هٙ١ى٦
بكياهههای قایمي 

 . ٔResalat Islamilainen Yhdyskunta 2021ا٤ل
ثهای ایكايی اوـث
به بكگماقی همایً ،جكو یس لباو ٨اقوی و هىوی٭ی و آؾاب و قوىم ٬ىهی 
ٕق .ک .اؼباق قولايۀ وایث والهاو ٨كهًگ و اقجبا٘ـات اوـالهی ،ٔhttp://www.icro.ir :يـه
ثها به ٌکل
وشىه ا٠ح٭اؾی یا ظمایث ال ظ٭ى ٪هىلماياو اقوپا .ظحی ؾق ایى لهیًه يیم ١٨الی 
هعؿوؾ و ه٭١ٙی اوث.
وـالهاوهـای هح١ـؿؾی ؾق ایـكاو هحـىلی اهـك

ساسهاوهای پطتتیباو یتا غتادرکًًذه:

پ)
٨كهًگی و جبلی٥ـی ؾق اقوپـا هىـحًؿ .وـالهاو ٨كهًـگ و اقجبا٘ـات اوـالهی بـا هؤهىقیـث
ثهـای ٨كهًگـی-جبلی٥ـی ایـكاو ؾق ؼـاقز ال
اوثگفاقی ،هماهًگی و يٝاقت بك ١٨الیـ 
وی 
یهـای ٨كهًگـی ایـكاو ؾق اقوپـای
یها و قایمي 
والهاوهاوث .يمایًؿگ 

ههنجكیى ایى
کٍىق ،
ىالمللی الهؿی جعث يٝك ایى والهاو ١٨الیث ؾاقيؿ.
٤كبی و ايحٍاقات بی 
وـالهاوهـای وابىـحه بـه

ت) پایگاه اجتمتاع و گستتزۀ اثزگتذاری :بـا وشـىؾ ١٨الیـث
شمهىقی اوالهی ،ؾیپلماوی ٨كهًگی ایكاو ؾق کٍىقهای اقوپای ٤كبی ،ظٕىق ٌاؼّـی
والهاوها يؿاقؾ و جّى یك قوًٌی ال کاقياهه

ي٭ًآ٨كیًی و ١٨الیث گىحكؾۀ ؾیگك
ؾق ه٭ایىه با 
ثهای شم١ی ؾق هماهًگی و
ثهای ایكاو ؾق گىحكي اوالم و جٍی ٟو ١٨الی 
و بالؾهی ١٨الی 
هنبىحگی هىلماياو و ...يیىث.

ؾق بىیاقی ال ٌهكهای بمق اقوپای ٤كبی ظحی ؾق پایحؽث ٨كايىه و آلماو و ايگلىحاو،
هًىل هىصؿی هؽحُ ٌی١یاو یا وابىحه به شمهىقی اوالهی وشىؾ يؿاقؾ ٕهىصؿ بهً٠ـىاو
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ههنجكیى هىصؿ ٌی١یاو آلماو هىـصؿ اهـام ٠لـی ؾق
پایگاه جصم ٟو جبلی ٣و هماهًگیٔ .
یجـأ .ؾق
هاهبىق اوث که ؾق وال  2872واؼحه ٌؿه اوث ٕهكکم اوـالهی هـاهبىق  ،بـ 
٨كايىه اؤا ٞياگىاقجك اوث :بهق٤ـن شم١یـث کریـك هىـلماياو و ٌـی١یاو و وشـىؾ 1135
١های وشىؾ يـؿاقؾٕؼبكگـماقی جىـًین ٔ2482 ،و
هىصؿ ،ؾق وكجاوك ٨كايىه هی هىصؿ ٌی 
هكاکم کىچک ٌی١یاو به همث ٌی١یاو ه٥كبی ١٨الیث ؾاقيؿ .ایى ؾق ظـالی اوـث کـه ٘ـی
چهاق ؾهۀ گفٌحهِ ،ؿها هىصؿ و هكکم شؿیؿ جىوـٗ ٙ٬ـ هـای ؾیگـك ٬ـؿقت ؾق شهـاو
اوالم ،ظحی جىوـٗ کٍـىقهای آوـیای شًـىب ٌـك٬ی اظـؿاخ ٌـؿه اوـث ٕظاشیـايی و
ایكايٍاهی.ٔ2484 ،
کــايىو جىظیــؿ لًــؿو ٕ ،ٔhttp://www.kanoontowhid.com/هكکــم اوــالهی ايگلــیه
ٕ ،ٔhttp://www.ic-el.com/about_us.aspهكکــم اوــالهی هًچىــحك ٕhttp://www.micuk.org
ٕوایث بؿوو هعحىأٔ ،هكکم اوالهی يیىکاول ،هكکم اوـالهی بیكهًگهـام و هكکـم اوـالهی
گالوکى ٕالهؿیٔ هكاکم وابىحه به ایكاو ؾق ايگلىحاو هىحًؿ .ؾق اجكیً ،هكکم اوـالهی اهـام
٠لی ؾق و یى وابىحه به شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ١٨الیـث ؾاقؾ ٕ.ٔhttp://www.izia.at/fa/
هكکم ٨كهًگ اوالهی ٨كايک٩ىقت و ٨ؿقاوـیىو ٌـی١یاو آلمـاو يیـم وابىـحه بـه ایـكاو اوـث
ثهـای
ٕ .ٔhttp://www.izfrankfurt.de/fa/هكکم ٨كهًگ اوالهی و هىصؿ بلژ یـک يیـم ١٨الیـ 
ؾوقههای ٠لىم اوالهی به لباو ٨كايىىی ؾق هیاو کٍـىقهای هًٙ٭ـه
جبلی٥ی الشمله بكگماقی 
ؾاقؾ ٕ .ٔhttp://www.centreislamique.be/en/node/177هكکــم الحىظی ـؿ و اهــام ٠ل ـی ؾق

ٌمال ایحالیا :،هكکم اهام ٠لی وىئؿ ٕ ،ٔhttp://www.imamalicenter.se/fa/prayهكکم اهـام

٠ل ـی ؾق اوــلى ٕ ،ٔhttp://imamali.no/هكک ـم اوــالهی قوــالث اهــلبی ـث ؾق ً٨اليــؿ
ٕ ،ٔhttp://resalat.fi/farsi/هكکــــم اوــــالهی و ٨كهًگــــی اهــــلبیــــث ؾق وــــىئیه
ٕ ٔhttp://www.ahlebeyt.ch/fa/و هكکم اوالهی پاقیه; ال ؾیگك هكاکـم وابىـحه بـه ایـكاو ؾق
اقوپای ٤كبی هىحًؿ.
 .:پایگاه ایًحكيحی يؿاقؾ.
2. Institute of Islamic Culture.
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١هًٌاوـی همچـىو هكکـم
ایكايیاو ه٭ین ايگلىحاو يیم بـه جؤوـیه هكاکـم هٙال١ـاجی ٌـی 
١هًٌاوی ؾايٍگاه ؾوقهام ايگلىحاو و آ کاؾهی هٙال١ات ایكايی لًؿو ٕهـؿ ٦اِـلی ایـى
ٌی 
کكؾهايؿ.
هئوىه ج٩ىیكی وکىالق ال هفه ٌی١ه اوثٔ ا٬ؿام 
گكوههای ٌی١ی هكجبٗ با ایـكاو ،بـا وشـىؾ ؾاهًـۀ
والهاوها و 

دولتها:

ث) يذىۀ تعاهل با
يبىؾهايؿ .هكاکم و هىـاشؿ
ؾولثهای اقوپای ٤كبی ؾق اهاو 

١٨الیث هعؿوؾ ؼىؾ ،ال ج١كٔات
ا
هیٌـىيؿ کـه ِـك٨ا بـه هىـائل ٠بـاؾی و ٤یكویاوـی بىـًؿه کًًـؿ ،و
ٌی١ی جا لهايی جعمل 
ا
ظمبالله لبًاو ،وپاه و ظمان با ٌؿت
کىچکجكیى ا٬ؿام ویاوی هرال ؾق ظمایث ال ه٭اوهث 

ظمبالله قا ؾق وـال  1515همًـى ٞو
ثهای 
هیٌىؾ .بهً٠ىاو هرال ،آلماو همۀ ١٨الی 
وكکىب 
ظمبالله هرل هىصؿ المّ٩ٙی ،بمق جكیى هكکم ٌی١یاو اقوپإ ،ؼبكگماقی
هىاشؿ ظاهی 
اهل بیثٕ ابًأٔ2352 ،یا هىصؿ اهام ههؿی ؾق ٌهك هىيىحك قا وكکىب کـكؾه اوـث .ایـى

ییهای آو هّاؾقه ٌؿ٨ :.كايىه يیم هكاکـم و يهاؾهـای ٌـی١ی قا بـا کمحـكیى
هىصؿ بىحه و ؾاقا 
یکًؿ Eهرل بىحى هكکـم المهـكا٨ ،ؿقاوـیىو ٌـی١یاو ٨كايىـه،
١٨الیث ٔؿ اوكائیل وكکىب ه 
ظمب ٔؿِهیىيیىن و ٌبکۀ هاقیاو ٕوبىایث ِؿای آهكیکا.ٔ2355 ،
يٝـاقهگـك جهؿیـؿات

ؾولثهای اقوپـای ٤كبـی ؾق ا٤لـ هىا٬ـ٨ ،ٟ٭ـٗ

ال وىی ؾیگك،
یگكاها ٔؿ ٌی١یاو ؾق ؼاک ؼىؾ هىـحًؿ.
جكوقیىحی هىیعیاو يژاؾپكوث یا وهابیىو و ول ٩
يؽىثولیك بلژ یک

بهً٠ىاو يمىيه ،په ال جهؿیؿ ٌی١یاو ؾق بلژ یک جىوٗ هىیعیاو ا٨كا٘ی،
آوهـا ،جّـمین بـه جٙ١یلـی هىـاشؿ
به شای هعکىم کكؾو چًـیى جهؿیـؿاجی یـا ه٭ابلـه بـا 
گك٨ثٕؼبكگماقی ٌی١ه يیىل .ٔ2483 ،ؾق هىقؾ ؾیگك ،ؾق ظملۀ جكوقیىحی به هىصؿ ٌی١یاو
ٌهك ايؿقلؽث بلژ یک که هًصك به وىؼحى هىصؿ و ٌهاؾت ٠بؿالله ؾهؿوه ،اهام شما٠ـث
هىصؿ ٌؿ ،ؾولث بلژ یک ا٬ؿام ؼاِـی بـكای شلـىگیكی ال ظملـۀ جكوقیىـحی و ه٭ابلـه بـا
٠اهالو آو ِىقت يؿاؾ ٕؼبكگماقی ٨اقن.ٔ2485 ،
ـزلههای اللیت و ايذزاـ اسفه
اوها و 
دیگز جز ی 

٨ك٬ههای ايعكا٨ی هرل اوما٠یلیه ؾق هًـؿ
ال ٬كو يىلؾهن با ظمایث اوح١ماقگكاو و بهو یژه بكیحايیا ،
ظمبالله ؾق اقوپاوث.

 .:ایالث يىقؾقایىووح٩الى ؾق هىيىحك یکی ال هكاکم ١٨الیث هىاؾاقاو
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٨ك٬ـههـا ،بـیى
٨ك٬ههای ٬اؾیايی ،بابیث ،بهائیث و وهابیث جؤویه ٌؿ .ا٤لـ ایـى 
و ایكاو اظیا و 
والهای  2155جا ٬ 2445مكی یً١ی ؾوقايی که ايگلىحاو کمپايی هًـؿ ٌـك٬ی قا ؾق هًؿووـحاو

٨ك٬ـههـایی همچـىو
ٌـؿهايـؿ .
١٨ال و با کٍىقهای اوالهی قابٙه بك٬كاق کكؾ ،پای هگفاقی یا اظیـا 
ي١مــثاللهــی

٨ك٬ــههــای هؽحلــِ ٧ــى٨یه يٝیــك
بابیــث ٕ ،ٔ٪2175بهائیــث ٕ ،ٔ٪2176و 
ي١مـثاللهـی کىذك٠لیٍـاهی

ي١مـثاللهـی گًابـاؾی ٕ،ٔ٪2183

ی٠لیٍـاهی ٕ،ٔ٪2177
ِ ٩
ي١مثاللهی هًىق٠لیٍاهی ٕ ٔ٪2167و او یىیه ٕ ٔ٪2452ؾق ایى ؾوقاو پای هگفاقی

ٕ،ٔ٪2143
٨ك٬ههای ؼاکىاقیه و ـهبیه ؾوباقه اظیـا ٌـؿيؿ و ١٨الیـث ؼـىؾ قا گىـحكي ؾاؾيـؿ ٕ٘هكايـی،
و 
ىهای اوالهی و پؽً کیًـه و ج٩ك٬ـه
٨ك٬هها ،جصمیۀ وكلهی 
 .ٔ172 :2471يؽىحیى ذمك جلػ ایى 
٨ك٬ـههـا هًـ ٟشهـاؾ بـا ک٩ـاق و همکـاقی
بیى اهث اوالهی بىؾ .وشه هٍحكک ویاوی همۀ ایـى 
٨ك٬ـههـا ؾق
آوها ،هً ٟؾؼالث ؾق ویاوث و ٔؿیث با جٍـی ٟاذًاٍ٠ـكی اوـث .ایـى 
ِمیمايه با 
ؾولـثهـای ٤كبـی

اقوپای ٤كبی يیم با هؿ ٦جٍحث ؾق شاه١ۀ هىلماياو و بـا ظمایـث گىـحكؾۀ
ؾوـثوـال و هـىقؾ ظمایـث و یـژۀ

٨ك٬ـههـا همگـی
ظٕىق و ١٨الیث ؾاقيؿ .به ؾلیل ایًکه ایـى 
ا
ؾولثهاوث ،ؾق یـک
آوها هىح٭یما ال ایى 
ٌکلگیكی و اقجما ٪
ؾولثهای اقوپایی هىحًؿ و هًب ٟ

٨ك٬ههـا ٨ا٬ـؿ يهاؾهـا و
ثهای گىحكؾه ،ا٤ل ایى 
گك٨حهايؿ .همچًیى ،بهق٤ن ١٨الی 
ؾوحهبًؿی ٬كاق 

ؾههماق و گاه لیك هـماق ي٩ـك ؾق
آوها بىیاق ٔ١ی ٧و لیك 
یايؿ و پایگاه اشحما٠ی 
والهاوهای قوم 

آوهـا ؾو
کٍىقهای اقوپای ٤كبی اوثٕ .هی آهاق وا١٬ی و ؾ٬ی٭ی وشىؾ يؿاقؾ ٔ.په ،ؾق بكقوی 
آوها اٌاقه ٌؿه اوث.
والهاوهای پٍحیباو ظف ٦و به ٘ىق هؽحّك به 

٨اکحىق پایگاه اشحما٠ی و
ـزلۀ لادیاي (ادمذیه)

الؿ) هباي ـکز ی سیاس  :ایى ٨ك٬ه که ؾقوا ٟ٬جًاٜك ؾیگكی ال بهائیث ٕؾق ایكاؤ اوث،
اوگفاق ایى ٨ك٬ـه ،هیـكلا٤الم اظمـؿ
لاییؿۀ ؾولث اوح١ماقی بكیحايیا ؾق هًؿووحاو اوث .بًی 
٬اؾیايی ،ابحؿا اؾ٠ای ههؿو یث و وپه پیاهبكی کكؾ .ال همیى قو٘ ،ائ٩ۀ اظمؿیه بـه اشمـاٞ

هىلماياو کا٨ك هىحًؿ و ظٌ ٫كکث ؾق هكاون ظس قا يؿاقيؿ :.ال ا٠ح٭اؾات شًصالی اظمؿیه
 .:ؾق وال 2483هصكی ٬مكی ٕ2863مٔ ؾق همایً ٠لمای جمام هفاه و ٨ك٬ههای اوـالهی ؾق هکـۀ هکكهـه٘ ،ـی
بیايیهای٨ ،ك٬ۀ اظمؿیه جک٩یك و وشىؾ آياو ؼٙكی بمق بكای اوالم ٬لمؿاؾٌؿ ٕالًبىقی.ٔA9-A; ،2322 ،
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ظكام ؾايىحى اِل شهاؾ بىؾه اوـث کـه ؾقوـث ؾق ه٭ٙـ ٟهبـاقلۀ هـكؾم هًـؿ بـا اوـح١ماق
ايگلىحاو بكول یا٨ث.

ژهای ؾق بكابـك ايگلىـحاو :و
ب) ضیىۀ تبلیػ و گستزۀ اثزگذاری :ایى ٨ك٬ه وكوـپكؾگی و یـ 

جبلی٥ات بىیاق ووی١ی ؾق کٍىقهای اقوپایی بهو یژه ؾق ایـى کٍـىق ؾاقؾ ٕهٍـکىق،2477 ،
حؽـثهـای

یاي واؼث هىاشؿ بمق بهؼّـىَ ؾق پای
ههنجكیى ٌیىۀ جبلی٥اج 
 .ٔ35-47
اقوپای ٤كبی اوث .چًؿیى هىصؿ بمق اقوپای ٤كبی هح١ل ٫به ٨ك٬ۀ اظمؿیه اوـث Eهرـل
ثال٩حىض ؾق لًـؿو ٌٍٕـمیى هىـصؿ
یجكیى هىصؿ بكلیى و هىصؿ بی 
هىصؿ اظمؿیه٬ ،ؿیم 
بمق ؾق ٤كب اقوپأ ٕؼبكگماقی باٌگاه ؼبكيگاقاو شىاو.ٔ2484 ،
دولتها :ایى ٨ك٬ه ؾاقای قابٙهای ؾووحايه با کٍىقهای اقوپای ٤كبـی

پ) يذىۀ تعاهل با
و ظحی با اوكائیل اوث .بهً٠ىاو يمىيه ،یهىؾا یٍى٤ ٞلیک ،ؼاؼـام ا٨كا٘ـی ِهیىيیىـث و
قهبك والهاو جكوقیىحی ا٨كا٘ی هالیبا ،و آ٨ی ؾیؽحك ،قئیه وابٌ ٫اباک اوكائیل ،ؾق هكاون
یکًًؿ.
والگكؾ هفهبی ٨ك٬ۀ ايعكا٨ی اظمؿیه ٌكکث و ال ایى ٨ك٬ه ج٭ؿیك ه 
ـزلۀ بهائیت

اوگفاق ایى ٨ك٬ـه هیكلاظىـیً١لی هل٭ـ بـه بهاوـث کـه
الؿ) هباي ـکزی سیاس  :بًی 
یؾايًـؿE
٨ك٬های گمكاه و ايعكا٨ی هـ 
یؼىايًؿ .هىلماياو ایى ٨ك٬ه قا 
بهائیاو او قا پیاهبك ؼىؾ ه 
آوها ال اوالم ٠ؿولٍاو ال اِل ؼاجمیث ظٕكت هعمؿ اوث.
چكاکه يؽىحیى ايعكا ٦
آياو همچًیى هًکك ٬یاهث ،بهٍث و شهًن و ه١صمات ايبیا و ظ٭ی٭ث هالئکه و شى هىحًؿ و
ٌؿهايؿ .هكکم ایى ٨ك٬ه که به هع٩ل ه١كو٦
همىاقه ال وىی ٌی١یاو ،بهً٠ىاو ٨ك٬ۀ ٔاله ٘كؾ 
اوث ،ؾق لًؿو ٬كاق ؾاقؾ.
ب) ضیىۀ تبلیػ و گستزۀ اثزگذاری :بك اوان آهاقهای هًحٍكٌؿۀ ؼىؾ بهائیاو ؾق آلمـاو،
 3355بهـائی ؾق وـال  1552ذبـث ٌـؿه اوـث ٕ The Association of Religion Data
٠باؾتؼايۀ ایى ٨ك٬ه ؾق هىً٨هـاین

 .ٔArchives 2010هكکم هلی وكپكوحی بهائیاو با يؽىحیى
 .:بهً٠ىاو يمىيه ،ؼلی٩ۀ ؾوم ایى ٨ك٬ه ،بٍیكالؿیى هعمىؾ اظمؿ ،کحابی به يام جحفۀ شبهس ده و یلرس بـكای پاؾٌـاه
ايگلىحاو ،ویلم يصل شىقز پًصن ،بهيگاقي ؾقآوقؾ و به وی هؿیه ؾاؾ.
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آلماو٬ :كاق ؾاقؾ .همچًیى هكکم کً٩كايههای بهائیاو ؾق و یًاؼث وىئیه ٬كاق ؾاقؾ١٨ .الیث
بهائیاو ؾق اجكیً بیً ال وایك کٍىقهای اقوپای ٤كبی اوث و وب ٌؿه اوـث ایـى ٨ك٬ـه
بهً٠ىاو ؾیًی قومی ؾق ٬ايىو اواوی شمهىقی ٨ؿقال اجكیً بهقومیث ًٌاؼحه ٌىؾ.
دولتها :ظٕىق بهائیث ؾق اقوپا به و٩كهای جبلی٥اجی ٠بؿالبها ،پىك

پ) يذىۀ تعاهل با
والهای  2822جا  2824به اقوپا و اهكیکا و ظٕـىق
اوگفاق ایى ٨ك٬ه٘ ،ی 
بمق بهاءالله ،بًی 
ا
یگكؾؾ Eو٩كهایی که با جبلی٥ات ٨ـكاواو ال وـىی هعا٨ـل
وی ؾق هصاه٠ ٟمؿجا هاوىيی باله 
ویاوی و اهًیحی ٤كب همكاه بىؾ و يٍاو ال پیىيؿ ٠می ٫هیاو وكاو ٨ك٬ۀ بهائی بـا جٍـکیالت
٨كاهاوىيكی ؾق اقوپا و اهكیکا ؾاٌث.
ـزلۀ اسماعیلیۀ جذیذ (آلاخاو)

٨ك٬های ال ٌی١یاو هىحًؿ که بـه اهاهـث Dاوـما٠یلC
الؿ) هباي ـکزی سیاس  :اوما٠یلیه 
٨كليؿ اهام ِاؾ ٪ه١ح٭ؿيؿ ٕباایًکه Dاوما٠یل Cؾق لهاو ظیات اهام ِاؾ ٪ؾقگفٌث و
ا
آو ظٕكت ٨كليؿ ؼىؾ قا ٌؽّا ؾ٨ى کكؾيؿٔ .ایى ٨ك٬ه ؾق ٬كوو ب١ؿی بـا ٨كالويٍـی هـا و
ايعكا٨ـات هح١ـؿؾی اؾاهـه یا٨ـث٬ .ـكو يـىلؾهن ٬ـكو اظیـای ؾوبـاقۀ ایـى ٨ك٬ـه بـه ؾوــث
یکكؾيـؿ ،ال ٌـىقي
یها که ٘كض ؾقالهؿت جصم یۀ ایكاو قا ؾيبال ه 
یهاوث .ايگلیى 
ايگلیى 
چهلوٌٍمیى اهام اوما٠یلیه ،بكای ال ؾوث يؿاؾو ظکىهث کكهاو ظمایـث
یٌاه ،
ظىً١ل 
ًآهـؿه ،بـه ا٥٨ايىـحاو و هًـؿ ق٨ـث و ایـى آ٤ـال جـاقیػ
یهـای پـی 
کكؾيؿ .او په ال ؾقگیك 
آوهـا ؼىاهـاو جل٩ی٭ـی ال لیبكالیىـن بـا اوـالم هىـحًؿ و
اوما٠یلیاو آ٬اؼايی ه١اِك بـىؾ .
یؾايًـؿ.
اظکاهی هايًؿ يمال ،قوله و ظس و به ٘ىق کلی ،واشبات ؾیى قا ٬ابل يىػ و ق٨ـ ٟهـ 
چهلويهن ٨ك٬ۀ اوما٠یلیه ،ؾق وال  2826قهبـكی ایـى ٨ك٬ـه قا بـ هؾوـث
آ٬اؼاو وىم ،اهام 
گك٨ث .او به پان ؼؿهاجً به بكیحايیا ،ال ؾقباق ايگلیه ،ل٭ اٌكا٨ی ّوك ٕ ٔSIRقا ؾقیا٨ث

کكؾ و ب١ؿها بهً٠ىاو پاؾاي بكای ٌكکث ؾق ايهؿام اهپكاجىقی ٠رمايی ،بـه ً٠ـىاو جٍـكی٩اجی

Dقئیه شاه١ۀ هلل Cؾوث یا٨ثٕبىن F21-22 ،2467 ،ؾ٨حكی.ٔ267 ،2462 ،
بـهؼّـىَ ؾق ايگلىـحاو
ب) ضیىۀ تبلیػ و گستزۀ اثزگذاری :ایى ٨ك٬ه ؾق اقوپای ٤كبی 
1. Hofheim-Langenhain.
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١٨الیث ؾاقؾ .ایى ٨ك٬ه بـا جؤوـیه يهاؾهـا و هئوىـات ا٬حّـاؾی و ٨كهًگـی هرـل هئوىـۀ
هٙال١ات اوما٠یلی ٕ2868مٔ ؾق لًؿو جىايىحه اوث بكای ؼىؾ ي٩ىـ ویاوی ایصاؾ کًؿ.
دولتها :ایـى ٨ك٬ـۀ ٔـاله بـا بىـیاقی ال وـكاو بكیحايیـایی و ٤كبـی

پ) يذىۀ تعاهل با
آوها باقها ؾق کًاق هـن ؾق يٍـكیات هؽحلـ ٧هًحٍـك ٌـؿه
اقجبا٘ات يمؾیک ؾاقؾ و جّاو یك 
اوثٕهىوىی گكهاقوؾی.ٔ2482 ،
غىـیگز ی

الؿ) هباي ـکزی سیاس  :جّى ٦يى٠ی ٘كی٭ث و ایؿئىلىژی اوث که ج٩ىـیك ؼاِـی
یکًؿ .آؾاب ٘كی٭ـث
ال ليؿگی و يعىۀ ج١اهل با ظیات ؾيیىی با قوي کٍ ٧و ٌهىؾ اقائه ه 
ؾق ابحؿای جّى ،٦واؾه و بیٍحك هحىشه قیأث٠ ،ملـث و ...بـىؾه اوـثٕ٠میـؿ ليصـايی،
ًهپىٌی ،کاقهای ٠صیـ و٤كیـ و
 .ٔ172 ،2476ؾق ٬كوو ب١ؿ ِى٨یاو و ؾقاو یً با پٍمی 
ظمایلی ؼاَ يٝیك کٍکىل و جبكلیى بهً٠ىاو ظمایل ٨٭كا ؾیگكاو قا بـا يـام ٠لـی و اوالؾ
ژهای چىو
یؼىايؿيؿٕايّاقی .ٔ178 ،2462 ،جّى ٦په ال آو ،با آؾاب و هكاون و ی 
٠لی ه 
یکىبی ،ؾ ٦لؾو٨ ،كیـاؾ و گ٩ـحى کلمـاجی همايًـؿ آهآه و هىهـى
ـکك ؼؿا گ٩حى با ق ،ُ٬پا 
ا
ؽحه ٌؿِ .ى٨یاو با جؤویه ؼاي٭اه ،قوما به جصم١ی ؼاقز ال هكاکـم اِـلی
ٕوما :ٔٞؾقآهی 
٭ههای هح١ؿؾ ِى٨ی ؾق کٍىقهای هؽحل٠ ،٧٭ایؿ و
اوالم یً١ی هىصؿ ،هًح٭ل ٌؿيؿ٘ .كی 
ي٭ًهای ویاوی هح٩اوت و گاه هح١اقٔی با یکؿیگك ؾاقيؿ .بهً٠ىاو يمىيه٨ ،ك٬ـۀ ِـى٨یه ؾق


٨ك٬ههای هىقؾظمایث بكیحايیا; اوث ،اها ٘كی٭ۀ ٬اؾقیه و ٠بؿال٭اؾق الصمایـكی
هًؿ و ایكاو ال 
بىؾهايؿ.
ؾق هباقله ٔؿ اوح١ماق ٨كايىه ؾق الصمایك 
ي١مـثاللهـی و

٭ههای ٌـی١ی
ب) ضیىۀ تبلیػ و گستزۀ اثزگذاری :ؾق اقوپای ٤كبی٘ ،كی 
٭ههای وًی ٕ٬اؾقیه ،هىلى یه ،شكاظی ،ق٨ا٠یه ،ؾق٬اوی ،چٍحی ٬اؾقی،
بکحاٌی و ؾیگك ٘كی 
ًهای باً٘ی و ه١ح٭ؿ بـه وظـؿت هح١ـالی اؾیـاو يٝیـك
٬اؾقی ق٨ا٠ی و ٠لىیٔ و ظحی گكای 
پایکىبی ِى٨یه اوث Eيى٠ی ق ُ٬و چكؼً بؿو همكاه با
 .:وما ٞؾق ل٥ث به هً١ای ًٌیؿو و وشؿ و وكوق و 
ظالث ؼلىه بكای اهؿا ٦هً١ىی ٕيىقبؽً.ٔ;>? ،2478 ،
ا
آوها بـه بكیحايیـا و
کحابهایی که ؾقباقۀ ٨كاهاوىيكی ؾق ایكاو يىٌحه ٌؿه به ٘ىق ِكیط یا جلىیعا به وابىحگی 
; .
شاوىنهای بیگايه اٌاقه کكؾه اوث ٕکحیكائی.ٔBA ،2472 ،

قابٙه با
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یؼىقيــؿ .قهبــك ٘كی٭ـۀ
جئىوــى٨یٌ ،ــاـلیه و هكیمیـه يیـم ؾق آلمــاو و اجــكیً بــهچٍــن هـ 
ي١مثاللهیه ٕيىقبؽٍیهٔ واکى لًؿو اوث و ال ؾهۀ هٍحاؾ بؿیى وى چًؿ ؼاي٭اه ؾق لًـؿو،

٭ههای ِى٨ی
گىحكؾهجكیى ٘كی 

کكؾهايؿ .ؾق ايگلىحاو
کلى ،هًچىحك ،پاقیه و هاؾقیؿ يیم بًا 
ههنجـكیى هكکـم ١٨الیـث جّـى ٦ؾق
هح١ل ٫به ههاشكاو پاکىحايی اوث و ٌهك گالوحىيبكی 
ج٩ـاوتهـای يـژاؾی

ايگلىحاو اوث .ظٕىق جّـى ٦ؾق ٨كايىـه آٌـکاقجك و البحـه بىـحه بـه
٭ههـای ٠لى یـهٌ ،ـاـلیه و ٬اؾقیـ هايـؿ و
آوهاوث .ههاشكاو ا٨كی٭ای شًىبی بیٍحك پیكو ٘كی 

٭ـههـای جیصايیـه و هكیؿیـه
یها به ٘كی 
گكایً ههاشكاو ا٨كی٭ای ٌمالی بهؼّىَ الصمایك 
وـالهاویا٨حـۀ

ايصمىهای

ٌؿهايؿ .یکی ال
جكکلباياو هن ؾق ٘كی٭ۀ ي٭ٍبًؿیه شفب 
اوث و 

جبلی٥ی ِى٨یه ،ايصمى ایىحن :ؾق اقوپاوث .پایۀ جبلی٥اجی ایىحن بكای شـفب ٤یكهىـلماياو
٨ك٬های اوث .گكوه ایًحكيحی با يام هً١ى یث ِـى٨ی ،ؼىايًـؿۀ
شٍىهای 

با شلىات وما ٞو

هٙكض قپ ٠بؿالمالک ،گكوه کك گیاليی ،گكوه االؾواق هح١ل ٫به ؼىايًؿگاو هكاکٍی و لبًايی
ثهـای جبلی٥ـی ایـى
ه٭ین ٨كايىه ،گكوه وما ٞقبی١ه ،جٍکل کاجىلیـک ٨ـىقوم و ...ؾق ١٨الیـ 
ايصمى هٍاقکث ؾاقيؿ ٕ.ٔAssociation Isthme 2021
یهاوـث کـه
ؾوثوال ٤كب 

يؽبهگكا و ال ٨ك٪
٨ك٬ههای 
جئىِى٨یىن یا هكیمیه يیم یکی ال 
وكغپىوحی٨ ،ك٬ۀ کابـاالی
٨كیحیىٌ ٦ىاو با جكکیبی ال جّى ٦ا٨كی٭ایی ،هاوقاگكایی هًؿی و 
لوپكوحی آو قا جؤویه کكؾه اوث .ايصمى هٍاقکث هً١ىی هىلماياو ٨كايىه یکی
یهىؾی و 
شًبًهای يئىوى٨یىن اوـث کـه ؾق وـال  1555ؾق پـاقیه جٍـکیل ٌـؿِٕـ٩ىی

ال ایى
هماهی.ٔ?: ،2481 ،
یجـمی بـكای اوـالم
دولتهاِ :ى٨یگكی ؾق اقوپا ا٤ل بهً٠ـىاو آيحـ 

پ) يذىۀ تعاهل با
یٌىؾ.
ؾولثهای اقوپای ٤كبی ظمایث ه 

ویاوی هٙكض و ال وىی
ـزلۀ ضیعۀ اـزاط و بزائت (ـزلۀ ضیزاس ی)

٨ك٬ههای ا٨كا٘ی ٌی١ه همچىو ٨ك٬ۀ ِـاؾٌ ٪ـیكالی کـه ؾق
الؿ) هباي ـکزی سیاس  :
یهـا ؾق شهـاو
یهـای ٤كبـ 
٨ك٬ـهوـال 
ه١كو٦ايؿ ال ؾیگك 

شهاو اوالم ،به ٌی١یاو ايگلیىی
1. Association l'Isthme.
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ٌاؼُهای ایى ٨ك٬ۀ ٌی١ی يگكي جک٩یكی و بكائحی به اهل وًث ،هؽال٩ث

اوالم اوث .ال
٬مهليی اوث.
با ه٭اوهث ٔؿاوكائیلی و جبلیٌ ٣ی١ه با هً٩ىقجكیى جّاو یك الشمله 
ب) ضتتیىۀ تبلیتتػ و گستتتزۀ اثزگتتذاری :هئوى ـۀ اهــام ِــاؾ ٪ؾق کپًهــا و ظى ـیًیۀ
ییهای اهام ظىى هصحبی ؾق اوحکهلن ال هكاکم ایى ٨ك٬ه اوث.
کكبال 
ؾولـثهـای

هىالمثآهیمی بـا

دولتها :ایى ٨ك٬ه ال قابٙۀ ؾووحايه و

پ) يذىۀ تعاهل با
کايحىوهـای

اقوپای ٤كبی بكؼىقؾاق اوث .بهً٠ىاو هرالٌ ،هكک ٨ؿک الّ٥كی ؾق لًؿو ،ال
جصم ٟهىاؾاقاو ایى شكیاو ٨کكی ویاوی اوث که ؾق آلاؾی کاهل ١٨الیث ؾاقيؿ .همچًـیى،
هاهىاقهای ایى شكیاو ٕهرل ٌبکۀ ٨ؿکٔ ؾق کٍىقهای اقوپایی

ٌبکههای
هكکم جىلیؿ و پؽً 
الشمله ايگلىحاو و ٨كايىه ٬كاق ؾاقؾ ٕؼبكگماقی جىًین.ٔ2487 ،
اوهای ؾیگك اوالهی ؾق اقوپا گكچه بىیاق پكٌماق و هحًى ٞهىـحًؿ ،ي٩ـىـ و گىـحكۀ
شكی 
چًــؿايی يؿاقيــؿ و بــه ؾلی ـل ٔــ ٧١بًیــۀ هــالی٬ ،ــاؾق يبــىؾهايــؿ پــژواک لی ـاؾی ؾاٌــحه
باًٌؿٌٕیك٤الهی.ٔ==< :;< ،2477 ،
اوهای ػمذۀ فکزی و سیاسی اروپای غزبی
ساسهاوها و يهادهای هزتبظ با خزی 

خذول ضماره :1

کٍىق /
والهاوها و

هىاشؿ

اوالم وهابی
وابىحه به ٠كبىحاو

اوالم وکىالق
جكکی های

کل اقوپا

قابٙة ال١الن
االوالهی
هصله شهايی
شىاياو هىلماو
بًیاؾ المًحؿی
هئوىة الؿ٠ىة
ىالمللی
والهاو بی 
کمکهای اوالهی

بًیاؾ اوالهی
العكهیى

ؾیحی ٕشاه١ۀ
هىلماياو جكکٔ

اؼىاوالمىلمیى


اوالم ٌی١ی

اجعاؾیۀ
والهاوهای

اوالهی اقوپا
ٕ ٔFIOEهصمٟ
والهاوهای

شىاياو و
ؾايٍصى یاو
هىلماو
ٕٔFEMYSO
هع٩ل شىاياو
هىلماو ؾق
اقوپا ٕٔFIOE
هئوىۀ

يؿاقؾ

٨ك٬هها و

اوهای
شكی 
ايعكا٨ی

ايصمى
هىلماياو
اظمؿیه
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گ٩ثوگىی

٠كبی-اقوپایی
٬ك٘به
ٌبکۀ جلى یم یىيی
العىاق و هئوىۀ
هؿیا
هصلۀ قوالة
اإلؼىاو

٨كايىه

آلماو

هصم ٟشهايی
شىاياو هىلماو
هكکم آهىلي اهاهاو
شما٠ث اوالهی
اقوپا
 78هىصؿ
ٕ1523مٔ
هكکم اوالهی ٌهك
هىيث الشىلی

ؾیحی ٨كايىه
هىصؿ ولٙاو
ایىب ؾق
اوحكاوحبىق

اجعاؾیۀ
والهاوهای

اوالهی ٨كايىه
ٕٔUOIF

ٌىقای هكکمی
هىلماياو آلماو
هىصؿ الًىق ؾق
بكلیى

ؾیحی آلماو:
ؾاقای هماق
هىصؿ ؾق آلماو
هیلی گىقون
)ٔIGMG
هىصؿ کلى

شاه١ۀ اوالهی
آلماو ٕٔIGD
هصلۀ االوالم
هىصؿ هىيیػ

هكکم اوالهی
پاقیه

هىصؿ هباقک
پاقیه
ٕ٬اؾیايیٔ
ايصمى هٍاقکث
هً١ىی
هىلماياو ٨كايىه
ِٕى٨یهٔ

هكکم ٨كهًگ
اوالهی
٨كايک٩ىقت،
٨ؿقاویىو
ٌی١یاو آلماو،
هكکم الحكاخ ؾق
بكلیى،
هكکم اوالهی
هاهبىق و
شاه١ۀ اوالهی
ايصمىهای

ٌی١یاو آلماو
ٕٔIGS

هىصؿ ابى
قٌؿ-گىجه
هىصؿ
ىثها و
٨میًی 
شًهبالاو
هن 

٨ك٬ۀ اظمؿیه:
هىصؿ اظمؿیه،
هىصؿ ؼؿیصه
یجكیى
ٕ٬ؿیم 
هىصؿ بكلیىٔ،
بیث ال٩٥ىق،
بیث الهؿی،
بیث الصاه،ٟ
هىصؿ ٕ٨ل
٠مك ،هىصؿ
يىق ،هىصؿ
يىقالؿیى،
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ايگلىحاو

ایحالیا

هكکم ٨كهًگی لًؿو،
 225هىصؿ

هكکم اوالهی –
٨كهًگی ایحالیا

هىصؿ کمبكیس
ٕيؽىحیى
هىصؿ ؾووحؿاق
هعیٗ لیىث
اقوپأ

ايصمى
هىلماياو
بكیحايیا ٕٔMAB
هىصؿ
1
ؾیؿلبكی
و هكکم اوالهی
هًچىحك

کايىو جىظیؿ
لًؿو ،هكکم
اوالهی
ايگلیه ،هكکم
اوالهی
يیىکاول ،هكکم
اوالهی
بیكهًگهام و
هكکم اوالهی
گالوکى
ٕالهؿیٔ

آژايه همکاقی
و هماهًگی

اجعاؾیۀ
ؾايٍصى یاو

هكکم الحىظیؿ و
اهام ٠لی ؾق

هىصؿ ٘هیك،
هىصؿ اظىاو،
هىصؿ بیث
الىمیٟ
بهائیث :شاه١ۀ
بهائیاو ٌهك کلى
آ کاؾهی
هٙال١ات ایكايی
لًؿو ِٕى٨یهٔ
هئوىۀ ایكاو
هكیحیس
٨ىيؿیٍى
ٌٕی١یاو
وکىالقٔ
هىصؿ
ٌاهشهاو و

هىصؿ بیث
ال٩حىض ؾق لًؿو
ٕ٬اؾیايیٔ
هئوىۀ
هٙال١ات
اوما٠یلی ؾق
لًؿو
ٕاوما٠یلیهٔ
٨ك٬ۀ ٌیكالی:
ظىیًیۀ الكوىل
االٝ٠ن،
ٌهكک ٨ؿک
الّ٥كی ؾق
لًؿو
شاه١ۀ هفهبی
اوالهی
1. Didsbury
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هكکم اوالهی قم
هىصؿ بمق قم
ٌبکۀ ایحالیایی
قابٙة االوالهیه

جكکیه ٕ ٔTİKAؾق
ایحالیا ١٨الیث
جبلی٥ی ؾاقؾ

يٍكیۀ DالعکمهC

بلژ یک

اجكیً

هىلماو ؾق
ایحالیا ٕٔUSMI
ئثها
اجعاؾیۀ هی 
ثهای
و ا٬لی 
اوالهی
ٕٔUCOII

هكکم ٨كهًگی-
اوالهی بكوکىل،
اجعاؾیۀ هىاشؿ و
هكاکم ٨كهًگی و
اوالهی بلژ یک،
هىصؿ شاهٟ
بكوکىل
 66هىصؿ
ٕ1523مٔ
هكکم اهام بؽاقی

ايصمى هباقله
اوالمهكاوی

با
بلژ یک

اجعاؾیۀ اوالهی
ى٨كهًگی
بی 
بلژ یک،
ايصمى
هىلماياو
بلژ یک ٕٔLMB

هكکم اوالهی ؾق
و یى
گ٩ثوگىی
هكکم 
اؾیاو و یى ٕهلک
٠بؿاللهٔ

اجعاؾیۀ اوالهی
جكک اجكیً
ٕٔATIB
هىصؿ اق٘٥كل
٤الی و هىصؿ

ٌبکۀ ٤یكقومی
همًىٞال١٩الیث


ٌمال ایحالیا،
ايصمى
اهلبیث ؾق

ٌمال ایحالیا،
ايصمى اوالهی
اهام ههؿی ؾق
قم ،هكکم
اوالهی جىظیؿ
ؾق جىقیًى،
ايصمى ولماو
ؾق ٌهك جكی
یىحه ،ايصمى
کىهى ؾق هكل
ایحالیا و وىئیه،
ايصمى ٌی١یاو
ؾق ٌهك پكاجى و
هكکم اوالهی
ٌی١یاو ؾق هیالو
هكکم ٨كهًگ
اوالهی
هىصؿ بلژ یک
هكکم اوالهی
ال٥كی ؾق ٌهك
آيحىقپ ،هىصؿ
الكٔا ٌٕی١یاو
لبًايیٔ ،هىصؿ
الكظمى
ٌٕی١یاو و اهل
جىًى هكاکٍیٔ
شاه١ۀ ٠لى یاو
هىلماو ؾق
اجكیً
هكکم اهام
٠لی ؾق و یى،

ٕٔCOREIS
ٕهح١ل ٫به
ِى٨یهٔ
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هكکمی اجی ؾق
و یى

اوپايیا
اجعاؾیۀ
شىاهٟ
اوالهی
اوپايیا
ٕٔUCIDE
کمیىیىو
اوالهی
اوپايیا ٕٔCIE
ٕهك ؾو
٤یكوابىحهٔ

وىئؿ

٨ؿقاویىو هىلماو
کاوحیا ال هايچا
هكکم ٨كهًگی-
اوالهی هاؾقیؿ

اجعاؾیۀ Dهمکاقی
اوالهی Cو هىصؿ
ابى ظمم و ايصمى

آژايه همکاقی
و هماهًگی
جكکیه ٕجیکأ

هىصؿ
اهلبیث

ٌٕی١یاو جكکٔ،
هكکم الّ١ك
ٌٕی١یاو
پاکىحايیٔ ،هكکم
٨كهًگی
المهكا
ٌٕی١یاو ا٥٨اؤ،
هكکم ٨كهًگی
اهلبیث

ٌٕی١یاو ٠كا٬ی
و لبًايیٔ ،هكکم
٨كهًگی ٌی١یاو
بىهی اجكیً و
هىصؿ
اهلبیث

والمبىق

ٌبکۀ ٤یكقومی

هكکم ٨كهًگی
ٌی١یاو هاؾقیؿ
هئوىۀ شهايی
آلالبیث،

هكکم اوالهی
٨ا٘میه ؾق
باقولىو

٨ؿقاویىو
اوالهی ياظیۀ
آيؿالىویا
ٕٔFIRA
ٕوابىحه به
هكاکًٔ

ٌىقای
هىلماياو وىئؿ
ٕٔFIFS
ايصمى اوالهی
وىئؿ ٕٔIFiS

هكکم اهام
٠لی وىئؿ،
هكکم اوالهی
اهام ههؿی ؾق
هلىیًگبىقی

ظىیًیۀ
ییهای
کكبال 
اهام ظىى
هصحبی ؾق
اوحکهلن

٨كهًگی DالهاللC

هكکم وًی اوالهی
و هىصؿ گىجًبك
وابىحه به ٠كبىحاو
هىصؿ اوحکهلن
ٕهىصؿ لایؿ بى

ظمب ٜكا٨ث
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ولٙاو آل يهیاؤ
وابىحه به اهاقات

يكوژ

والهاو ول٩ی و
ؾاٍ٠ی اهث
پیاهبك:

اجعاؾیۀ اوالهی
جكکیه;
بًیاؾ اوالهی
جكک يكوژ ٕپیكو
گىلىٔ

ٌىقای اوالهی
يكوژ ٕٔECFR

هكکم اوالهی
اهام ٠لی
ٕاولىٔ
هىصؿ جىظیؿ
ٕاولىٔ

ٕهح١ل ٫به ٨ك٬ۀ
ٌیكالیٔ
هىصؿ بیث
الًّك ٕ٬اؾیايیٔ
هىاشؿ اظمؿیه:
هىصؿ يىق و
هىصؿ بایحىو
يّك
هىصؿ
٨میًیىحی:
هىصؿ الًىا که
شًهبالی و
هن 

اهاهث شما٠ث
لياو قا
بهقومیث
یًٌاوؿ
ه

ً٨اليؿ

شاه١ۀ اوالهی
ً٨اليؿ ٕ Islamic

Association of
ٔFinland

شاه١ۀ اوالهی
ً٨اليؿ

ٌبکۀ ٤یكقومی

ٌبکۀ ٤یكقومی

ٌبکۀ ٤یكقومی

Islamic
ٕ
Society of
ٔFinland

ؾايماقک
هىلماياو
ؾهکكاجیک
ؾايماقک

ٌىقای اوالهی
ؾايماقک و هىصؿ
شاه ٟکپًها
ٕجعث ظمایث
ٙ٬كٔ

بًیــاؾ اوــالهی
جكکـی ؾايمــاقکی
ٕ Danskو Millî
ٔGörüş

ٌبکۀ ٤یكقومی

هكکم اوالهی
قوالث
اهلبیث ؾق

ً٨اليؿ

هىصؿ اهام
٠لی کپًها
ايصمى والم
ٕلياو ٌی١هٔ

شاه١ۀ هىلماياو
اظمؿیۀ
ؾايماقک ،هىصؿ
يّكت شهاو
ٕاظمؿیهٔ
هئوىۀ اهام

1 . Profetens Ummah
2 . Den Tyrkisk Islamske
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ِاؾ٪
کپًها ٕ٨ك٬ۀ
ٌیكالیٔ
هىصؿ هاقیام
ىثها و
ٕ٨میًی 
شًهبالاؤ
هن 


هلًؿ

ٌبکۀ ٤یكقومی

وىئیه
اجعاؾیۀ
والهاوهای

چحك اوالهی
وىئیه
ٕٔFIDS

هكکم اوالهی ؾق
ژيى

ؾیايث ،هیلی
گىقون،
ولیمايی و
شاه١ۀ گىلى:
ظؿوؾ 225
هىصؿ وابىحه
به ؾیايث
هىحًؿ73 ،
ايصمى وابىحه
به ولیمايلی
ِى٨ی
ولیمايىیالق
ايصمى بكاؾقی
يىقشى

ايصمى شاه١ۀ
هىلماو،
هئوىۀ یىقوپ
جكاوث يؿقلًؿ
ٕ ٔETNو
هئوىۀ هلًؿی
٠لىم ايىايی و
اهؿاؾ اوالهی

ايصمى
هىلماياو
وىئیه

هصله اوالهی
ٌی١ی ٕٔSIR
پاقلماو ٌی١ی
هلًؿ ٕٔCOV
هىصؿ چهاقؾه
هّ١ىم
هىصؿ هع٩ل
٠لی بكای
ٌی١یاو هًؿی و
پاکىحايی
هكکم اوالهی و
٨كهًگی
اهلبیث


هىصؿ هباقک
ٕيؽىحیى
هىصؿ
واؼحهٌؿه ؾق

هلًؿٔ ٕاظمؿیهٔ

هىصؿ هعمىؾ
ٕاظمؿیهٔ

افتههای پژوهص)
(هًبغ :ی 

دهگیزی
يتی 

ؾولثها و کٍىقهای هؽحل ٧بكای گىحكي ي٩ىـ و گ٩حماو ؼىؾ ؾق شىاه ٟاوالهی الشملـه

اقوپای ٤كبی ،ؾیى و هىصؿ قا بهً٠ىاو یکی ال ابماقهای ههن ویاوث ؼاقشی ؼـىؾ بـ هکـاق
یهـا بـیى
یؾهـؿ بیٍـحكیى وـكهای هگـفاق 
ثها يٍـاو هـ 
ثوًصی ایى ١٨الی 
یگیكيؿ .ؤ١ی 
ه
٠كبىــحاو و جكکیــه شكیــاو ؾاقؾ ،ولــی بیٍــحكیى پایگــاه اشحمــا٠ی هح١لــ ٫بــه شكیــاو
ٌ١بههای هحؤذك ال آو اوث.
اؼىاوالمىلمیى و 
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خذول ضماره  :2هقایسۀ تغبیقی گستزۀ فؼالیت
اسالمگزا در اروپای غزبی

و وضؼیت خزیاوهای فکزی سیاسی

کٍىق  /ایؿئىلىژی

گىحكۀ وكهای هگفاقی

پایگاه اشحما٠ی

وهابیث
اوالم وکىالق جكکی های
اؼىاوالمىلمیى

اوالم ٌی١ی
٨ك٬ههای ايعكا٨ی


لیاؾ
لیاؾ
لیاؾ
کن
لیاؾ

کن
هحىوٗ ٕا٤ل جكکهأ
لیاؾ
کن
کن

آلاؾی ٠مل و ج١اهل با
ؾولثها

لیاؾ
هحىوٗ
هحىوٗ  -کن
هحىوٗ
بىیاق لیاؾ

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

جكکیه ال لهاو قوی کاق آهؿو ظمب ٠ؿالث و جىو١ه ،و ٠كبىحاو ال بؿو پیكولی اي٭ـالب
اوالهی ایكاو بهً٠ىاو يیكوی بؿیل ،بىؾشۀ هًگ٩حی قا بكای گىحكي گ٩حماو ویاوـی و ؾیًـی
ؾاؾهايؿ٠ .كبىحاو ال ٘كی ٫هئوىاجی چـىو قابٙـة ال١ـالن االوـالهی ،بًیـاؾ
ؼىؾ اؼحّاَ 
المًحؿی ،هئوىة الؿ٠ىه و جكکیه با واؼث هماقاو هىصؿ ال ٘كی ٫هئوىات ؾیًی و گاهی با
پىًٌ ؼیكیه همچىو هئوىۀ ؾیايث و ايصمى ؾیحیـ  ،بـه جـكو یس گ٩حمـاو Dوکىالقیىـن
اؼىاوالمىلمیى کى یث و ٙ٬ك يیـم بـا

یپكؾالؾ .گكوه
اوالهی Cو ا٨مایً ي٩ىـ ویاوی ؼىؾ ه 
اوالمگكا یا ؼیكیه به همیى ه٭ّىؾ ١٨الیث ؾاقيؿ .اهـا آيچـه ؾق اقوپـای ٤كبـی

والهاوهای

٨ك٬ـههـای ايعكا٨ـی اوـالهی يٝیـك ٨ك٬ـۀ
شای جؤهل ؾاقؾ ،ظٕىق و ي٩ىـ و ١٨الیث گىـحكؾۀ 
اظمؿیه ،اوما٠یلیهِ ،ى٨یه و بهائیث بـا وـاؼث ِـؿها هىـصؿ بـمق و کىچـک اوـثE
٨ك٬ـههاوـث.
یکه بٕ١ی ال هىاشؿ بمق کٍىقهای اقوپای ٤كبـی هح١لـ ٫بـه ایـى 
بهيعى 
٨ك٬ـههـا
یکه ا٬لیحی ال هىلماياو ؾق شهاو اوالم ٕچه قوؿ به اقوپای ٤كبیٔ پیكو ایى 
ؾقظال 
آوها وب ٌؿه اوث هىاشؿ و هئوىات بمقگی قا بـا
ثهای گىحكؾۀ هالی ال 
هىحًؿ ،ظمای 
ؾولثهای اقوپای ٤كبی يیم با

آلاؾی ٠مل بیٍحكی ؾق اقوپای ٤كبی ؾاٌحه باًٌؿ .ال وى یی،
جكو یس گ٩حماو هؿيٝك ؼىؾ ال اوالم ٕاوالم اقوپاییٔ ،بـه وـاؼث هىـاشؿ و هكاکـم ؾیًـی
شًهبالاو هرل هىصؿ ابى قٌؿ-گىجه ؾق آلماو و
هن 
ىثها و 
٠صی همچىو هىاشؿ ٨میًی 
گىيهای اوالم هحًا ٓ٬و پاقاؾکىیکال که ؾق ٔـؿیث
پكؾاؼحهايؿ E

هىصؿ هاقیام ؾق ؾايماقک
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یظصابی لياو ٬ـكاق
شًهبالی ،آلاؾی قوابٗ شًىی و ب 
هن 
آٌکاق با يُ ِكیط قرآو ؾقباقۀ 
یٌىؾ.
ؾاقؾ و بهً٠ىاو اوالهی ٔؿاوالم جكو یس ه 
ؾقيهایث بایؿ گ٩ث بهق٤ن ٠٭اليیث و جىاهط ٨٭ه ٌی١ه ،و همچًیى ؾا٠یۀ ِؿوق اي٭الب و
يٍك گ٩حماو اوالهی ٌی١ی ،ایكاو يىبث به وایك کٍىقهای اوالهی ؾاهًـۀ اذكگـفاقی کمحـكی
یهـای بمقگـی ؾق
ؾاٌحه اوث .گكچه ایكاو با واؼث ظىیًیه و هكاکم ٌی١ه ١٨الیث ؾاقؾ ،کاوح 
یکه ظحی ؾق پایحؽث کٍىقهای اقوپای ٤كبـی
يٍك گ٩حماو اوالهی ٌی١ی وشىؾ ؾاقؾ Eبهيعى 
و ٌهكهای پاقیه و لًؿو و بكلیى ،هىاشؿ ٌـی١ی وشـىؾ يـؿاقؾ و يـاگىاقجك آيکـه ؾق وكجاوـك
ؿهبـاو ظ٭ـى ٪هىـلماياو و
٨كايىه ظحی یک هىصؿ ٌی١ی وشىؾ يؿاقؾ .ؾق اقوپای ٤كبـی ،ؾیـ 
والهاوهای یهىؾیٔ وشىؾ يؿاقؾ

اوالموحیمی ٕبه وبک

اوالمهكاوی و

ٌی١یاو بكای هباقله با
پٍحىايهايؿ.

یپًاه و بؿوو
اوالموحیمايه ،ب 

ظكکثهای

و هىلماياو ؾق هىاشهه با
کتابًاهه
آـقبایصايی ،هى١ىؾ (D .)1385قوي ًٌاوی ویلیام شیمم ؾق قواو ًٌاوی ؾیى» ،روع ػًاطژی
ػلىم ايظايی ،ن  ،12ي .162-141 َ ،49
جكشمهی ظى ى پىی او .جه كاو :ؾفح ك

اومیث ،فلیپ (  .)1387درآهذی بز يظزیه های فزهًگی،
پووهً های فكهًگی.
الًبىقی ،هعمؿ یىوف ( .)1411هىقف ّ
األهة اإلطالهیة هى القادايیة .بیكوت :ؾاق لحیبه.
ال ىیكی ،هعى ى (D .)1395گىي ه ًٌاو ی شكیايه ای فک كی ای كاو و  ٠كب؛ گ ام يؽى ث ب كای
گفحگى» ،هطالؼات روابط فزهًگی بیى الملل ،ن  ،1ي .18-1 َ ،3
اهیكی ،هكین (DD .)1393بىکىظكام» چگىيه هی جالؾ؟» ،قولياهه ٌكق ،ن  ،11ي .7 َ ،2124
ايّاقی٠ ،بؿالله ( .)1375هزیذاو جصىف .جهكاو :ؾايً گىحك.
جكشمهی هعمىؾ هاجف .جهكاو :کحاب وكا.

آقاخاوها،

بىن ،هاهك (.)1376
ب ىو ،شاو ن هعم ؿ (D .)2119کی ف او حغلث ل ٙك وجكکی ا بً اء المى اشؿ ف ی أوقوب ا ل ؿ٠ن
المح ٙكفیى؟» ،الؼژژیى اإلخباریژژة ،ؾوحكو ی ؾق :ؾوحكو ی ؾق  11آب او https://al- .2121
.ain.com/article/qatarturkeyterrorism55
جىل ،شىيال (D .)2119هعاولة جكکیا للمیاؾة الؿیًیة  .کیف یىحؽؿم ظمب ال١ؿالة والحًمیة الم ىة
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جكشمهی هعمىؾ شمال ٠بؿال١ال ،المزکش الؼزبژی للبذژىخ و الذراطژات،

الًا٠مة لإلوالم؟»،
ؾوحكوی ؾق :ؾوحكوی ؾق ٌ 22هكیىق .http://www.acrseg.org/41154.2121
ظاشی یىوفی ،اهیك هعمؿ (D .)1384گىيه ًٌاوی قوي های هٙال١ه شاه١ه ًٌاو ی ویاو ی
ایكاو» ،پژوهؼًاهه ػلىم طیاطی ،ن  ،1ي .118-97 َ ،1
ظاشی ايی ،اب كاهین و ظاه ؿ ایكايٍ اهی ( .) 1393درآهژژذی بژژز دیپلماطژژی فزهًگژژی جمهژژىری
اطالهی ایزاو .جهكاو :ابكاق ه١اِك.
بمقگجكیى هكکم ٌی١یاو اقوپا قا به اجهاه ات واه ی
ؼبكگماقی اهل بیث( ابًا) ( D .)1411آلماو 
جٙ١یل کكؾ» ،ؾوحكوی ؾق :ؾوحكوی ؾق  21جیك .https://fa.abna24.com.2122
ؼبكگماقی باٌگاه ؼبكيگاقاو شىاو (D .)1393هىصؿ'بیث الفحىض' لًؿوٌٍ ،میى هىصؿ ب مقگ
غ

كب اقوپ

ی ؾق :ؾوحكو

ا» ،ؾوحكو

ی ؾق  16آـق .2121

.https://www.yjc.news/fa/news/5031514.
ؼبكگماقی جىًین (D .)1396ظىیًیه Dیهىؾی»ه ای لً ؿو /و ال و ک اق فكل ه ٌ یكالی ؾق لً ؿو
چیى ث؟» ،خبزگژژژژشاری جظژژژژًین ،ؾوحكو ی ؾق :ؾوحكو ی ؾق  18ف كوقؾیى .2122
.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/21/1678537/
——— (D .)1395وش ىؾ  2241هى صؿ ؾق فكايى ه ٌ ،ی١یاو ؾق فكايى ه هى صؿ يؿاقي ؿ»،
خبزگژژژژژژژژشاری جظژژژژژژژژًین ،ؾوحكو

ی ؾق :ؾوحكو

ی ؾق  18ف

كوقؾیى .2122

.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/14/1287163.
ؼبكگماقی ؾايٍصىیاو ایكاو (D .)1395هٍ ؿاق و الهاو اهًی ث ؾاؼل ی آلم او ؾق ه ىقؾ ف١الی ث
اؼ

ىاوالمى

لمیى» ،خبزگژژژژژژژژشاری دايؼژژژژژژژژجىیاو ایژژژژژژژژزاو ،ؾوحكو

ی ؾق:

.https://www.isna.ir/news/95111711297.
ؼبكگماقی ٌی١ه يیىل (D .)1394جهؿیؿ هىلماياو بلویک جىوٗ گكوه ؾولث هىیعی» ،خبزگشاری
ػژژژژژژیؼه يیژژژژژژىس ،ؾوحكو

ی ؾق :ؾوحكو

ی ؾق  9ه

كؾاؾ https://www.shia- .2121

.news.com/fa/news/106779/
ؼبكگماقی ِؿا و ویما (D .)1398ؾقؼىاوث هصله اجكیً بكای جٙ١یلی هكکم هلک ٠بؿالل ه ؾق
ویى» ،fa ،ؾوحكوی ؾق :ؾوحكوی ؾق  5فكوقؾیى .https://www.iribnews.ir/00AHHU .2122
ؼبكگماقی فاقن (D .)1391جكوقیىحها چه کىی قا ؾق بلویک ج كوق کكؾي ؿ؟» ،خبزگژشاری فژارص،
ؾوحكوی ؾق :ؾوحكوی ؾق  24ؾی .https://www.farsnews.ir/news/13901225000206.2121
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ؼكهٍاؾ ،هعمؿ بالك و ویؿ ابكاهین وكپكوث واؾات (D .)1392شكیاو ًٌاوی ویاوی به هرابه
رػحهای در ػلىم ايظايی ،ن  ،5ي .91-61 َ ،18
قوي» ،هطالؼات هیاو 
بؿقهای .جهكاو :فكلاو قول.
جكشمهی فكیؿوو 

ؾفحكی ،فكهاؾ (  .)1375جاریخ و ػقایذ اطماػیلیه،
ؾهؽؿا٠ ،لی اکبك ( .)1385لغحًاهه .جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
ؾهم ايی فیكولآب اؾی ،و یؿ ش الل (D .)1385قهیاف ث همایى ه ای ب ىل :قوٌ ی ب كای و ًصً
يٝكیات قوابٗ بیى الملل» ،پژوهؼًاهه ػلىم طیاطی ،ن  ،1ي .72-35 َ ،3
ؾی ى آيالی ى ( .)1399يگ اهی ب ه ؾیپلماو ی ٠م ىهی جكکی ه ،لاب ل ؾوحكو ی ؾق:
https://www.dinonline.com/18521
ٌ١بايی واقویی ،قهٕاو (٘D .)1393كاظی هؿل شكی او ًٌاو ی فكهًگ ی ؾق ای كاو اه كول؛ ب ا
جؤکیؿ بك هىیث فكهًگی» ،هطالؼات هلی ،ن  ،15ي .126-117 َ ،15
ٌیكغالهی ،ؼلیل (D .)1388شایگاه اشحما٠ی و ویاوی هىلماياو ؾق اقوپا» ،طیاطث خارجی،
ن  ،23ي .448-395 َ ،2
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