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مطالعه : اياروپا و استرال يه يت اسالم و مسلمانان در اتحاديريمد رامونيپ يفرامل ياست عموميس

 مهاجران ترک يموردي 
 

 يهامفر ايكلم
 استراليا يدنيدانشگاه س، يخيو تار يدانشکده پژوهش فلسف، ياست عموميو س يجامعه شناس گروه

 
  : دهيکچ

 
ت اسالم و جوامع مسلمان در غرب يريکه بر مد کند يم مطالعهرا  يفرامل ياست عموميک سين مقاله ظهور يا

   رويه هايا و اروپا و يجوامع مهاجر ترک در استرال ت متناقضيبه موقع اندازد مي يو نگاه استمتمرکز شده
در  . اند گرفته يجا ياسيسک سيو ر يفرهنگ يسازگار، ه سازيکپارچي يالمللنيکه در گفتمان ب گوناگوني

 ي يهه در اتحاديت ترکيعضو با هدف يو فرهنگ ياقتصاد، ياست اجتماعيس، اجران ترکمه، که در اروپا يحال
 يت و تفاوت مذهبينِ هوييتع يبه جا و مسلط غالبي  ها روابط آنها با جامعيدر استرال، را مورد توجه دارنداروپا 
ک ين امر از يا . استشده نييو تع فير تعرسکوال ييگرا يآنزاک مل يخيتار يهاشتر با افسانهيب، شان ياسالم

ک يامد سازمان بوروکراتيگر پيو از طرف د يپوليگال وآنزاک  حول يياياسترال ييگرا يملالوگ يجهت محصول د
ن يا، نيهمچن . خارج از کشور است يمذهب يهات آن بر سازمانيريه و مدياسالم توسط دولت سکوالر ترک

سازد که يت اسالم و مسلمانان تأمل کرده و آشکار ميريمد در يفرامل يموماست عيتجانس س يمقاله بر رو
 . نشناخته است يدرستگر را بهيد ياسالم و جوامع مسلمان در کشورها تيماه اروپا اغلب  يه ياتحاد

 
  . گرايي ملي، ها برخورد تمدن، تركيه، مدل دولت اسالمي سكوالر، مسلمانان، اسالم : ها كليدواژه
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 :همقدم
 ازدهم سپتامبريپس از  يالمللنيب در سطح) كه گاه به اسالم نسبت داده مي شود( سميد تروريظهور تهد

ازدهم مارس يدر  )آتوچا( ديمادر يقطار شهر يگذارمبـ بپس از آن در اروپا  يستيو حوادث ترور ٢٠٠١
كه ظاهرا  يرياخ مشكالت و ٢٠٠٥ يجوال ٧و نقل لندن در حمل ي  هدر شبک يانتحار يگذاربمب، ٢٠٠٤

گاه و يجا ـر حوادث يسا در کنارمربوط مي شد  ٢٠٠٧ يا در دوم جواليتانيمسلمان در بر يهاپزشکبه 
 يبرا يتيمشترک امن يل به نگرانيتبد نانمسلما.  است ر دادهييتغت مسلمانان و اسالم در غرب را يموقع
هاي دولت ياسيت سيريدخالت و مد ايبرعاملي  ز ويبرانگشک يموضوعتبديل به اند و شده يغرب يهادولت
 يهاعملکردشان در مواجهه با خواسته مشروط به ياندهيطور فزا ز بهيآنها ن يعالوه شهروند؛ بهندا شده غربي
کال شدن يدر برابر ترس از راد يدفاع يعنوان عامل به شتريو مشارکت ب يگکپارچهي يد دولت برايجد

 . ستا" خانه"در مسلمانان
که  "يگرانيد"عنوان  به، هستند" نژاد مظنون" ييگراشکاف نژاد تصرفمهاجران مسلمان در حال ، در غرب

 يفرهنگ يگر تنها ناسازگاريمهاجر مسلمان د.  کشنديرا به چالش م يفرهنگ يو مرزها يمل يثبات فضا
با گسترش روزافزون .  تاس ياسيس يست بلکه بالقوه مشکوک به عدم وفادارين خاص يبه جامعه ملنسبت 

 ي يهش از بقيکه ب ياهيعنوان نظربه )١٩٩٣؛ هانتينگتون، ١٩٩٠لوئيس، ( "اه برخورد تمدن"م يپاراداي  هسلط
وسته ياز تحرک پ ين ترسيچن ن نماديآخر، "ه تروريعل يجنگ کنون"در ، رديگ يها مورد استفاده قرار مهينظر

 ياست که داوطلب مسافرت به خارج برا يا ييجوان اروپا شخص، ياسالم ير عاديغ ييگرا يفراملو مهاجران 
، جهيدر نت . )١: ٢٠٠٥سيلورشتاين، ( استدر عراق شده" يخارج يجنگجو"در قالب  يالمللنيجهاد ب

ت اعتماد و يو دائماً در مورد اثبات قابل اند قرار گرفته، اي هيحاش يشهروند يها محدوده مسلمانان در غرب در
 . شوند يده ميشکشان به چالش يمطالبات شهروند قضاوت در مورد

ت يبه رسم ينژاد يهاسلسله مراتب يورا ياجتماع ي  هک مقوليآنها را از ، مسلمانان و اسالم يساز يتيامن
در غرب مشتمل  يساز يتيامن، گريبه عبارت د.  راند يم يفرامل» يغرب« يفضاک يشناخته شده مهاجران به 

 يهانهيآنها را از زم ايبه طور فزاينده تا است يفرامل ي  هک مقوليبه » اسالم«و » مسلمانان«ل يبر تبد
 يبرا ياعنوان مقوله به» مهاجر«اروپا از اصطالح  ي يههمانطور که اتحاد.  خاص جدا کند يو مل ياجتماع

 ي  هک مقوليه هم ب» مسلمان«اصطالح ، کند ياستفاده م -جرم، ير قانونيورود غ – يت فرامليرينظارت و مد
 يساز يتيامن.  )٢٠٠٢بيگو، ( ل شده استيمظنون و بالقوه خطرناک تبد يگريک دياشاره به  يبرا يفرامل

» بودن يسلول« يژگين ويشکند چرا که ا يرا در هم م يت داخليان دفاع و امنيز مياسالم و مسلمانان تما
بودن و خود  يفرامل، بودن يا شبکه، متمرکز بودنر يغمبتني بر  ـ انجام مي شود اسالمكه به نام زم يکاليراد

امکان ، يمرکز ١»ستون فقرات« يدارا يك نظاماز  يعنوان بخش ک دولت بهي ياست که برا ـ کفا بودن
د از يجد يبه شکل، شود يشناخته م» يت مليامن«آنچه امروز به نام .  نظارت بر آن را مشکل ساخته است

روزمره  يايدندر  يدات نامرئيه گردش تهديعل يآمادگ مستلزمارد که د کشف شده در داخل اشاره ديتهد
عنوان  ت بهيدوباره حاکم ياس بنديعنون مق به ان درون و برونيو م يت مليامن يمرزها ابهام درن يا.  است

قانون گذاري فراملي و فضاي مديريتي ، يفضاي با واسطه فراملفراملي از طريق صورت بندي  يگر کومتح
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 به وجود آمده است كه  يغرب يعموم ي   حوزه يريگ از خالل شکل يفرامل يگر حکومت.  شود مياعمال 
 يفرامل يو فضا واسطه خطرناک با يدادهايرو شاهدکه خود توليد شده  تماشاگر ـ انله شهرونديوس هب

ت و يريمد يهماهنگ يبرا شکل گرفتهن يو قوان ياست عمومياز انتقال س اند كه بوده يا يگر حکومت
 . )ب ٢٠٠٧هامفري، ( است برآمده بالقوه داتيتهدعنوان  اسالم و مسلمانان به يگذار قانون
و  با واسطهسک يحوادث با ر يغرب يکردهايرو يهماهنگ راهاز در مورد مسلمانان و اسالم  ين فرامليقوان
.  آمده است ديد مسلمانان پديکنترل و مجازات تهد يهماهنگ يشده برا يطراح ياست انتقاليس
از ، حکومت يعنوان دردسر برا به" گران مشکوکيد" ]مورد[ يساز يتيدهد که امنيح ميتوض) ٢٠٠٢(گويب

شدن  يبه مدد جهان يفرامل يگر حکومت.  شوديش برده ميپبه يگر و نه دولت حامق دولت مداخلهيطر
 يالمللنيب يتيتخصصان امنن ميمرزها و همچن يکنترل دولت به ماورا يو تسر يمراقبت يهافنآوري
ساخت  رامونيپه اروپا يها با پروژه اتحاد استيس يساز در اروپا هماهنگ.  )٢٠٠٢بيگو، ( ر شده استيپذ امکان

رشد ، رياخ يها در سال.  را ارتقا بخشد يو اقتصاد ياسيس يساز کپارچهيهماهنگ است تا  ييجامعه اروپا
 يساز ن اهداف و فراهمييله تعيوس ها به استيس يساز هماهنگ ،ه اروپايعضو اتحاد يع تعداد کشورهايسر
، اکنون.  ل کرده استيتبد ياصالح اجتماع يبرا يبه محملرا ت کامل يحرکت به سمت عضو يط برايشرا

ر يناپذ يين عمل به بخش جدايت اسالم و مسلمانان اعمال شده و ايريها در مد استيس يساز هماهنگ
ما در ادامه باز .  شده استل يتبد، مسلمانان ساکنند يها که گروه يا يغرب يورهانظارت و کنترل در همه کش

 . م پرداختيت اسالم و مسلمانان خواهيريه اروپا در مديت در اتحاديت عضويهم به اهم
است مهاجرت و يس، سمياست ضد تروريس: رخ داده است ين در سه حوزه اصليها و قوان استيانتقال س

را  يريگ شيشود که پ يسم متمرکز مين ضد تروريسم بر اعمال قوانيضد ترور ياهنگ سازهم.  است ادغاميس
است يس يهماهنگ ساز، در حال حاضر.  کند يشک مطرح م يبرا يانيبازداشت و بن يبرا يهيعنوان توج به

.  دود کندرا مح ييجو را کنترل و پناه يرقانونيه اروپا شکل گرفته تا مهاجرت غيدر اتحاد يمهاجرت به خوب
متمرکز  يتيعنوان خطرات امن م چهره مهاجران مسلمان بهيبر کنترل مرزها و ثبت ترس يساز ن هماهنگيا

ق ياز طر يو شمول اجتماع ياجتماع يهمبستگ يادغام بر ارتقا يها استيس يساز هماهنگ.  شده است
ه تندروان و معتدل کردن يو علر انهياز مسلمانان م يبانيو پشت) يمخصوصا زبان و دانش فرهنگ(ها  مهارت
برال يل يها که ناهماهنگ با ارزش) يتيجنس يو نابرابر يمذهب يمثل تندرو( يفرهنگ يها و کردارها ارزش

 ياسالم يمذهب يها اند تا در سازمان تالش داشته يغرب يها حکومت.  شود يمتمرکز م، هستند يدموکراس
معتدل و مهار کنند تا بتوانند آن ) به اصطالح(آن را ، راهن ياز اکرده و  يو بوم يمداخله کنند تا اسالم را مل

 . نديل نمايتبد، شود يت به ادغام گسترده مسلمانان منجر مينهادر که  يک پروژه اجتماعيرا به 
عنوان خطر و  عموم مردم غرب به مسلمانان به يها نگرش يساز هماهنگ ابکه  يا يفرامل يگر اثر حکومت

بوده  ـ اسالم و مسلمانانـ ابژه  يساز هماهنگک ي، دست آمده است به يعموم يها استيس يساز هماهنگ
دهد همه مسلمانان  يکه اجازه م است شده يک دست فراملي يا ل به مقولهيتبد» مسلمان«اصطالح .  است

 نيها ا استيس يساز هماهنگ.  داده شوند يجا» مظنون يگريد« يسته شوند و در فضايک صورت نگريبه 
شده خاص مهاجران قرار  ينژاد يسلسله مراتب يها گاهيدر جا] مسلمانان[رد که يگ يده ميت را ناديواقع

ه يک روي . جاد شده انديا يکامال متفاوت يو اجتماع ياسيس يها خيله تاريوس ها خود به گاهين جايدارند که ا
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د از يجد يها شکل . است ياجتماعت يبرال بر مسووليتوجه نول، يفرامل يگر حکومت گرِيدهماهنگ کننده 
کنند و از  يق ميک سو اصالحات در بازار را تشوياز ، اند افتهيبرال سازمان ينول ياست هايحکومت که حول س

خود ، يساز يريپذ تيمسوول، يکنند که بر خودگردان يت ميرا تقو يحکومت يراهبردها، گريد يسو
 يساز يتيبر امن اعمال شده يساز يهيشامل تنب زين مواردن يو ا ـکنند  يتوجه م ييخودکفا و يساز مختار

ک مسئله يعنوان  ت مسلمانان و اسالم بهيريمد، گريعبارت د به . کنترل است يبرا يا عنوان مقوله مسلمانان به
» يشهر ينينش هيو حاش يت اجتماعيبا عدم امن ير قانونيغبرخورد «فقر و  يساز يتيبر راهبرد امن يتيامن

 . انطباق دارد )١٧٧: ٢٠٠٤واكوآنت، (
ن يشيله روابط پيوس متفاوت است و به يمختلف غرب يها ن دولتيبدر  ان دولت و مهاجران مسلمانيرابطه م
 ياقتصاد طراح يتوسعه مل يکار برا يرويجذب ن ين در مورد مهاجران که برايشيپ يها استيس، ياستعمار
ل به جرم کرده و به يرا تبد ينيه نشيفقر و حاش يهاامدير که پيبرال اخينول يها استيو س، شده بود

 يمل يخاص گرا يها سلسله مراتب يها يژگيهمه و.  رديگ يشکل م، کند يواگذار م يهيتنب يها استيس
بر اساس ، رنديگ يشکل م از نو) ييشناسا(» يشمول اجتماع«که اکنون تحت گفتمان  يا شده ينژاد

» تندرو«عنوان  و هم به» رو انهيم«عنوان  مسلمانان و اسالم هم به ي»آنها«از  يفرهنگ-ياسيس يبند مقوله
ک يخلق  يعني(اسالم  يساز يو مل يساز يهدف خود را بوم ياست شمول اجتماعين سيا.  شوند ين مييتع

ک ينزد يغرب يها به ارزش ياسالم يها ک مذهب سکوالر شده که در آن ارزشيعنوان  به) يياياسالم استرال
 يکه توسط دولت فرانسه برا» يساز يبوم«نه يگز) ٤٩: ٢٠٠٣(از نظر بوون .  رديگ يدر نظر م ،اند شده

تالش کنند تا کتاب مقدس  .  .  . ] ديمسلمانان با[«تکثر گرا است  هم، شنهاد شدهيمسلمان پ يها يفرانسو
ا تجربه ر يياروپا يها با ارزش ياسالم يها ارزش ييک همگرايدر عمل ر کنند که يتفس)باز(خود را چنان 

جمع  يرا به طور کل ياست اسالمين و سيآشکارا بساط قوان .  .  . ] ديمسلمانان با[«رو است   تک هم، »کنند
 . »)باشند يروزمره فرانسو يو در زندگ(کنند  يآن زندگ يروحان يکرده و اسالم را فقط در معنا

 يا با مشاهده موردياسالم در آلمان و استرال يساز يو بوم يساز يتيامن رامونيپ  ين مقاله من جستاريدر ا
ر مهاجران مسلمان در غرب جدا يآنچه مهاجران ترک را از سا.  مهاجران ترک مسلمان انجام خواهم داد

ترک  ياسپوراهايان ديدر م يحت، يامور مذهب يگذار ه در مشاوره و قانونيوسته دولت ترکينقش پ، کند يم
 يکه سازمان زندگ چرا، رديگ  يمهاجران مسلمان قرار م يها ر جماعتيد با ساها در تضا مورد ترک.  است
 يها در دولت.  ک شده استيتفک يو به لحاظ قوم يمحل يها بر اساس جماعت، آنها خود مختار يمذهب
ا ساختار ي يچ مکتب اصليجاد کرده که در آنها هيا يا يافته اسالميتفرق  يها ن مسئله جماعتيا، يغرب

 شتريبرخالف تجربه ب.  جمع کند يک تک سازمان مذهبي دروجود ندارد که بتواند مسلمانان را   ينسازما
) سايمثل کل(ک نهاد ياند و در آنها  مهاجرت کرده يغرب يکه به کشورها يمهاجر يمذهب يها ر جماعتيسا
ن يا.  اند مانده يباق در حوزه مسجدها ياسالم يسازمان باورها و کردارها، شود يت شناخته ميمسوول يدارا

است که به  ياسالم يمذهب يشده زندگ ييزدا متفرق و تمرکز، يا شبکه يالملل نيسرشت به لحاظ ب
 . اند ن کردهييتع يساز يو مل يساز يمنجر شده که هدف عمده خود را بوم ييها استيس يريگ شکل

و سکوالر شده به » رو انهيم«ک اسالم ين عنوا ا و هم در آلمان بهيهم در استرال يمسلمانان ترک و اسالم ترک
گزارش گروه .  باشد يم ييايو استرال ين مورد با فرهنگ آلمانيروند که در نوع خود سازگارتر يشمار م
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جه ين نتيبه ا، کند يم يابيمسلمانان در آلمان را ارز يکال سازيرا منتشر شده و راديبحران که اخ يالملل نيب
 ياسالم يجهاد يها به سمت گروه، ن گروه بزرگ مسلمانان در اروپايدوم، ترکده که مسلمانان مهاجر يرس

 يمدل دولت اسالم«ه را يترک، يدار ر خزانهير و وزيتر کاستلو معاون وزيپ، ايدر مورد استرال.  اند جذب نشده
ک يوکراتبر يگذار دولت ترک و قانون يها سکوالر نهاد يژگيو.  )٢٠٠٦كوتسوكيس، (ده استينام» سکوالر

رنده در برابر مهاجران يا پذيزبان يم يها ک رابطه نامعمول با دولتيه را در يدولت ترک، يرسم ياسالم ترک
 يده ه در سازمانيه و نقش دائم دولت ترکيسازمان دولت سکوالر اسالم در ترک . مسمان ترک قرار داده است

لحاظ  هشده و ب يگذار ر قانونيغ» ياسالم يرااسپويد«در تقابل با  يترک ياسپورايدر د يمذهب يبه نهادها
 يمسجد يها در جماعت يدر سطح محل يعيرد که در آن مذهب در سطح وسيگ يقرار م پراکنده  ياخالق

ر يدرگ، يق وزارت امور مذهبيه از طريا دولت ترکيهم در آلمان و هم در استرال.  افته استي سازمان
در .  بوده است ياز آموزش مذهب يبانيو پشت يت از مسجد سازيحما، انيفراهم آوردن روحان يها تيفعال
 يازهايت مساجد و نيريدر مد) ريمثل مراکش و الجزا(خاستگاه مهاجران  يها از دولت يگريکه موارد د يحال

شتر در يها ب تين فعاليا، ر هستنديدرگ) ک و فرانسهيبلژ، اياسپان( ييرنده اروپايا پذيزبان يدر جوامع م يمذهب
قا يمسلمانان شمال آفر يها ان جماعتياسالم در م يساز ياسيما به سيرد و مستقيگ يطح محدود انجام مس

 . شود يمربوط م
 

 ه اروپايمهاجران ترک و اسالم در آلمان و اتحاد
ون نفر است که حدود هفتاد و پنج درصد يليم ٤. ٣تا  ٢. ٣در حال حاضر تعداد مسلمانان در آلمان در حدود 

.  دهند يل ميت آلمان را تشکيدرصد از کل جمع ٣هستند و  ياصالت ترک يدارا) ونيليم ٦. ٢ يعني(ا از آنه
، گر مهمان ترکربرنامه کا يعنيرابطه دولت مدرن آلمان با مهاجران ترک مسلمان آن با سه مضمون عمده 

 يها ستيظهور تروره اروپا و ياتحاد ياز اعضا يکيل شدن به يتبد يه برايترک يشگيهم يها يطلب جاه
ان آلمان و يم يرابطه طوالن، ن موضوعاتيدر هر کدام از ا.  در اروپا شکل گرفته است ين الملليب يجهاد
  . ه افکنده استيه سايآلمان و ترک يها بر رابطه دولت، ت جامعه مهاجران ترکيريترک در مد يها دولت

ت دولت در طرح کارگر مهمان يمه مورد حمارابطه آلمان با جامعه مهاجران ترک آن در اساس با برنا
مهاجران ترک به آلمان  . به مرحله عمل درآمد ١٩٦٠شکل گرفته که در دهه ) کار يرويمهاجرت موقت ن(

.  )١٩٨٤كاستلز، (ر متخصص را بر اساس سکونت موقت فراهم آورنديو غ يکار قرارداد يرويآورده شدند تا ن
 يل به ساکنان طوالنيگران ترک تبدراما کا، گردند ميبه کشور خود بر يزود ن بود که آنها بهيهرچند انتظار ا

قانون «، کار يروين ين قراردادهاينه ايزم . ل شدن به شهروند شدنديالبته بدون امکان تبد، مدت آلمان
 ياسيبود که مهاجران و فرزندانشان را از داشتن حقوق س ١٩١٣-١٩٩٩ »يدولت يو شهروند يپادشاه
ت داشت که بر يدر مورد تابع يا رانهيار سخت گيم بسيرژ، دولت آلمان ٢٠٠٠تا سال .  کرد يم يمستثن

 يعنوان خارج شتر نسل دوم و سوم مهاجران بهين بدان معنا بود که بيا.  اساس اصالت و نه محل تولد بود
آلمان ، دادند يل ميان تشکيت آلمان را خارجيدرصد از جمع ٩که  يو زمان ١٩٩٠در دهه .  شدند يشناخته م

اگر  يت ترک را حتيها جمع يشتر آلمانيب، بين ترتيبه هم.  دانست ينم» کشور مهاجران«ک يهنوز خود را 
 . دانستند يک کشور مهاجر در قلب کشور خود مي، در آلمان متولد شده بودند
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مساله مشروط به ادغام  نياما ا، را فراهم کنند يساز يعير کردند تا امکان طبييتغ ين شهرونديهرچند قوان
مختلف  يها داد تا در آزمون يخود را نشان م يبودگ يد آلمانيشخص با.  شد] در جامعه آلمان[ز يآم تيموفق

را استفاده از پرسشنامه  يشهروند يارهايمع، ک مفسري.  شدن خود را نشان دهد يعيبتواند طب يشهروند
 ين هماهنگ بودن با افکار عمومييتع يند آنها را براک يم يف کرد که سعيتوص ييها يآزمون آزمودن يبرا
، ر شوديپذ امکان يساز يعيکه طب نيا يجا به، گريعبارت د به.  بسنجد يو نه موافقت آنها با قانون اساس، جيرا

ت آلمان يت که تابعين واقعيا.  رديگ يت ادغام و هماهنگ شدن بر عهده مهاجران و فرزندانشان قرار ميمسوول
 يت آلمانيمل رشيپذ زمان دو مليت داشته باشد نيز خود مانعي براي داد كه يك فرد به طور هم مياجازه ن

ون ترک ساکن در آلمان هنوز يليم ٦. ٢ون نفر از يليم ٩. ١شود که حدود  ين زده ميتخم، کنون تا  .شد مي
خود را دوباره  يت ترکيند تا تابعا از ترکان ساکن در آلمان تالش کرده ياديرا تعداد زياخ.  دارند يت ترکيتابع
 . انجام دهند يت آلمانيدست آوردن تابع توانند بعد از به يکردند م يکه آنها فکر م يزيچ، دست آورند به

جلوگيري از سياسي شدن مهاجران ترك ، هاترک ياسپورايديكي از مسايل مهم دولت تركيه در ارتباط با 
، تهديدي عليه جنبش مدرنيزاسيون«اسالم همچنان ، سكوالر ترك از نظر نخبگان سياسي  . حول مذهب بود

اسالم  كوشد تا ميوزارت امور مذهبي ، همين اساس بر.  )٢٩: ٢٠٠٦يلماز، (است » اصالحات و پيشرفت آنها
اين .  اسالمي مديريت كند-رسمي را براي مهاجران ترك خارج از كشور از طريق اتحاديه امور مذهبي تركي

امور  يسرپرستاي از  يك اتحاديه آلماني است اما عمال در كنترل دولت تركيه و شاخه يقانونز نظر اتحاديه ا
  . ٤ تركيه به شمار مي رود مذهبي است كه باالترين مقام مذهبي در

حمايت از ، در آلمان وظيفه مديريت مساجديا ديتيب )  DİTİB(تركي امور مذهبي -اسالمياتحاديه 
را برعهده " اسالم براي مهاجران"ري منظور رهب به تحصيالت مذهبي و استخدام روحانيان حقوق بگير دولت

اين است كه زندگي جمعي به سمت ، هاي مهاجر ترك يكي از نتايج حضور دولت تركيه در گروه.  دارد
ها  با وجود اين كه اين گروه، براي مثال.  كند حركت مي، ها جدايي از دولت و تقويت استقالل جامعه ترك

اما جمعيت ، ر زمينه حمايت از توسعه موسسات مذهبي استفاده كنندد از بودجه دولت آلمان دنتوان قانونا مي
را را در دست وكنترل مسايل مذهبي دياسپ ديتيباي از آن نكرده است چرا كه  مهاجر ترك تاكنون استفاده

هاي  در نتيجه فرصت و تقويت كردهآلمان نقش اسالم دولتي را  –روابط دولتي تركيه ، به بيان ديگر.  دارد
.  باقي مي گذارد، هاي متنوع و كوچك قومي به ويژه آنهايي كه مخالف دولت تركيه هستند براي گروه كمتري

حمايت كرده و تمايل دارد اقليت مسلمانان مخالف مثل  ديتيبدولت آلمان از سني گرايي مورد توجه 
انجمن . ديده بگيردرا نا" جامعه اسالمي بينش ملي"ها و دومين سازمان بزرگ مذهبي تركيه با نام  علوي

اندازي كرده كه شبكه  موسسه مذهبي ديگري را راهمگ -يا ايگ)  IGMG (تركي نگرش ديني -اسالمي
مساجد و اماكن مذهبي و همچنين تامين نيازهاي مادي مهاجران و برگزاري ، اي از مكاتب قرآن گسترده

 . تورهاي زيارتي به مكه را در بر مي گيرد
اسالم تركي در  يصول هويت و بازنمايه براي عضويت در اتحاديه اروپا نيز ايمدت دولت ترك انتظار طوالني

خود را " آلماني بودن"نه تنها تك تك مهاجران ترك مجبورند ، رو از اين.  آلمان را تحت تاثير قرار داده است
بودنش را براي عضويت در اتحاديه " اروپايي"براي كسب تابعيت آلماني ثابت كنند بلكه كشور تركيه نيز بايد 

توسعه ، كه ضوابط عضويت در اتحاديه اروپا عمدتا متمركز بر سنجش اقتصاد ملي يدرحال.  اروپا ثابت كند
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) ي اسالم سكوالريزه تركيهحت(فرهنگ اسالمي تركيه ، تامين اهداف توليد استسياسي و اجتماعي و 
ها درباره  همه اين نگرانيهرچند عليرغم .  رسد بزرگترين مانع بر سر راه عضويت اين كشور به نظر مي

پيشرفت واقعي در مسير عضويت در اتحاديه اروپا از زمان روي ، عنوان يك كشور مسلمان زگاري تركيه بهسا
) هاي مذهبي بيشتري هستند كه معتقد به آزادي( ٢٠٠٢در سال ) عدالت و توسعه( AKPكار آمدن حزب 
در كشور بوده گاهي براي پيشرفت اصالحات  عضويت در اتحاديه براي اين حزب تكيه . حاصل شده است

اما .  )٢٠٠٤امرسون و توكي، (دست آيد  هنه صرفا يك دستاورد خارجي كه با تالش طوالني مدت ب، است
 . ٥) ٢٠٠٧فينكل، ( AKPهستند كه به اروپا بدبينند نه  ملي گرايان افراطي ترك

عبارتند از گسترش ، داصالحات و اهداف تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا كه تركيه بايد آن را لحاظ كن
به همين  AKP . نظاميـ  خاتمه نقض حقوق بشر و حل مساله قبرس از طريق روابط مدني، شهرنشيني

تصويب كرده تا در متن قانون اساسي " سازي قوانين هماهنگ"را پس از ) اي ماده( ٣٤يك اليحه قانوني منظور 
توان دوران تغييرات بنيادين و  يسو را م به اين ٢٠٠٠وتاه از سال مقطع زماني ك، بنابراين«.  تركيه جا گيرد

بديهي است كه .  شد كه توسط يك دولت نسبتا ضعيف ائتالفي آغاز يفرآيند، تاريخ تركيه دانست مهم در
 ممكن نبود، چنين تحوالت عظيمي بدون نظارت قدرتمند و نهادينه اتحاديه اروپا در مسير عضويت كامل

 . )١٤: ٢٠٠٣اونيس، (
، تعامل با جامعه دموكرات دولتي كه در"، را در پيش گرفت" اي دولت فرا توسعه"مدل الت و توسعه حزب عد

كيمن و " (كند زمان نقش محافظ و ناظر را در ارتباط با اقتصاد ايفا مي شفاف و قابل اعتماد است اما هم
لت اجتماعي در حال اجراست تا هاي عدا مدل بازار نئو ليبرال با دغدغه درحال حاضر.  )٢١١: ٢٠٠٧اونيس، 

عالوه  AKP . چالش كند، با ساختار مورد انتقاد فعلي كه منفصل از جامعه و در نتيجه آماده بروز فساد است
توانسته است ، عنوان يك حزب راست ميانه با تمايالت معتدل اسالمي به"، داخل بر مشروعيت دموكراتيك در

به مشروعيت سياسي ، مللي پوللصندوق بين اآمريكا و ، اتحاديه اروپادر نظر بازيگران مهم بين المللي مثل 
ترين مانع فراروي تركيه براي آغاز روابط تجاري  اگرچه مهم.  )٢٢١: ٢٠٠٧من و اونيس، كي" (نيز دست يابد

 . همچنان به قوت خود باقي است، با قبرس
د شته باشنتمايل زيادي دا) سكوالرها(گرايان افراطي ترك  ملي، معتقد است )٢٠٠٧( نکليفطور كه  هماناگر 

برداري  العمل ناسيوناليستي مردمي در تركيه بهره كه اروپا با درخواست عضويت آنان مخالفت كند تا از عكس
توانند چنين  و سياستمداران ضد مهاجرت نيز ميش مهاجران يافزامخالف  يياروپا هاي جديد پس گروه، كنند

ترين اصالحات را  كه حزب اسالمي عدالت و توسعه دوردست درحاليتناقض اينجاست كه .  پاياني را رقم بزنند
سازي  شكست در مقابل يكپارچه، عضويت خود انجام داده برايهاي اتحاديه اروپا  منظور برآوردن خواست به

  . در انتظار آنهاست، سازي اسالم و مهاجران مسلمان است خطر سياست در اروپا كه خواهان بي
كشورهاي اين قاره از جمله ، مبر و حمالت تروريستي كه پس از آن در اروپا اتفاق افتادسپتا ١١اثرات حمله 

استراتژي محوري .  سوق داده است، ها و قوانين مبارزه با ترويسم آلمان را به سمت يكپارچه سازي سياست
منظور  به ١٩٨٠است كه در دهه  يهاي نئوليبرال نظارت اي از سياست نسخه، هاي ضد تروريسم سياست

و مجازات ارايه شده ) يخودمختارپذيري و  مسئوليت(خود تنظيمي  ـهاي اجتماعي  كنترل فقر و محروميت
محروميت اجتماعي و اقتصادي بود كه در حال ، از جمعيت مسلمان اروپاشمار زيادي تجربه اجتماعي .  بود
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مذهبي ميان نسل ) گرايي بنياد(رايي گ عنوان زمينه افراط به) در لندن ٧/٧/٢٠٠٥بعد از بمب گذاري (حاضر 
براي ، گرايي مبارزه با افراط برايبخش زيادي از توان استراتژي ضد تروريسم .  شود جوان مسلمان تلقي مي

بخشي از .  صرف شده است، رو و تندروهاي مذهبي به حاشيه رانده شده مشاركت فعاالنه مسلمانان ميانه
رو  روحانيان ميانه پرورشمنظور  مداخله در نهادهاي مذهبي به، اسالم و مسلمان يساز يمحل استراتژي

عنوان مسلمان   عنوان نماينده و سخنگوي جامعه مسلمان و مسلمانان موفق طبقه متوسط بوده تا آنها را به به
  . معرفي كنند) سكوالر(نمونه 

ستراتژي حمايت از مسلمانان ها و قوانين خود در زمينه مبارزه با تروريسم را يكپارچه و ا آلمان سياست
عنوان  به)  DITIB( ديتيبيكي از موارد مهم اين استراتژي حمايت از .  رو را در پيش گرفته است ميانه

ز طريق يك آژانس اكنترل جمعيت مسلمان ترك را ، اين استراتژي.  رو اسالم در آلمان است نماينده ميانه
در اجالس همبستگي سران صدراعظم آنگال مركل ، ديتيببنابراين .  کند يم مطالعه، متعلق به دولت تركيه

اين قبيل اجالس مسلمانان در كشورهاي .  برگزيده شدعنوان تنها نماينده مسلمانان در آلمان  به، )٢٠٠٦(
نمايش مشورت با مسلمانان و  اهسازي اسالم از ر سازي يا ملي عنوان تالش براي اهلي مختلف غربي به

اگر  هرچند.  برگزار شده است، هاي مربوط به نيازهاي مهاجران مسلمان گيري ممشاركت دادن آنان در تصمي
هاي مذهبي باشند يا به  درصد از مسلمانان مقيم آلمان عضو سازمان ٢٠تا  ١٠تنها ، طور كه ادعا شده همان

ست است كامال در، توانسته نماينده اكثريت باشد نمي" اجالس همبستگي سران"اين انتقاد كه ، مسجد بروند
اگر نگوييم تنها (عنوان نماينده اصلي مسلمانان آلماني  به ديتيب توسطكنترل دولتي اسالم ، در آلمان.  ٦

  . هاي مخالف ترك و مسلمانان غيرترك درحال طرد شدن است صورت روزافزوني از سوي گروه به، )نماينده
دليل آنها تصويب .  ترك تحريم شد هاي عمده از سوي گروه، ٢٠٠٧اجالس همبستگي سران در جوالي سال 

آميز  نسبت به مهاجران ترك مقيم آلمان به شدت تبعيض، ها قوانين جديد مهاجرت بود كه به اعتقاد ترك
هر مهاجر ترك كه ، طبق اين قانون.  اين قانون شامل يك آزمون جديد تابعيت براساس زبان بود.  است
داند و از وضعيت مالي  كرد كه همسرش زبان آلماني را مي ت ميخواست همسري از تركيه برگزيند بايد ثاب مي

ها تلقي شد  هاي سنتي ترك عنوان راهكاري براي محدودكردن ازدواج اين قانون به.  مناسبي برخوردار است
  . )٢٠٠٧لندلر، (

 . ٧ اخلي بودمنظور مبارزه با افراط گرايي و تروريسم د ها به خارجي يکپارچگي يارتقا هدف اجالس حمايت از
 و داراي كمترين احتمال گرايش به افراط" رو ميانه"هاي  عنوان گروه عليرغم نگاه دولت به مسلمانان ترك به

افراط گرايي اسالمي همه مسلمانان در اين كشور است طور روزافزوني نگران  افكار عمومي در آلمان به، گرايي 
دهندگان آلماني درباره افراط گرايي اسالمي  رصد پاسخد ٨٢هاي اخير حاكي از اين است كه  نظرسنجي.  ٨

قوانين ضد تروريسم تدابير شديدي ، عالوه بر اين.  ٩) خيلي نگران يا به نوعي نگران(در آلمان نگران هستند 
 (در نظر گرفته و اجازه اخراج آنها در صورت تحريك به خشونت را صادر كرده است " روحانيان تندرو"عليه 
كه قرار بود توسط دو آلماني و يك ) ٢٠٠٧سپتامبر (نقشه ناكام بمب گذاري اخير .  )٢٠٠٥اوكسلي، -رايس

ها و مقاومت  رو بودن ترك باور عمومي در مورد ميانه، انجام شود )١٠(مهاجر ترك آموزش ديده در پاكستان 
  . )٢٠٠٧لندلر، ( در برابر افراط گرايي را به چالش كشيده است
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خطرات تروريسم داخلي متمركز شده و خواستار قوانين و  بريك گفتمان امنيتي داخلي ، عوضدر
تر بر تازه آيين  كنترل اينترنتي بيشتر و نظارت دقيق، تري براي مبارزه با تروريسم هاي سختگيرانه سياست
 . ١١هاست 

ابسته به دولت سكوالر سازمان و( ديتيبمديريت دولتي آلمان بر اسالم و مسلمانان از طريق اعتماد به 
سازي قوانين ضد تروريسم اتحاديه اروپا و شدت گرفتن اضطراب  تحت تاثير سياست يكپارچه، )تركيه

هاي  دولت تركيه با تالشدر شرايطي كه .  درحال تغيير است، ران مسلمانجعمومي درباره مها) نگراني(
هاي بزرگي در جهت عضويت در  سياسي گاماقتصادي و ، حزب اعتدال و توسعه و عمل به اصالحات اجتماعي

عنوان يك  سازي مبارزه با تروريسم اروپا همه مسلمانان را به هاي يكپارچه سياست، برداشتهاتحاديه اروپا 
  . تهديد مي نگرد

در مقابل معضل تروريسم قرار ، هم اتحاديه اروپا و هم تركيه درحال حاضر با تجديدنظر در قوانيندر حقيقت 
  . دارند

 
 مهاجران ترك و اسالم استراليايي

بود  ١٩٧٠باز مي گردد اما بعد از سال  ١٨٦٠حضور مسلمانان در استراليا نيز نتيجه مهاجرت است و به دهه 
از آن هنگام شمار مسلمانان مقيم استراليا بر طبق .  اي در شمار مسلمانان مشاهده شد كه رشد قابل مالحظه

 . )١جدول (درصد كل جمعيت اين كشور افزايش يافته است  ٧/١ه دو دهم درصد باز ، آمار رسمي
 

 ميزان مهاجرت مسلمانان به استراليا . ١جدول 

 نسبت به كل جمعيت جمعيت مسلمان تاريخ سرشماري

 درصد ٢/٠ ٢٢٠٠٠ ١٩٧١

 درصد ١/١ ٢٠١٠٠٠ ١٩٩٦

 درصد ٥/١ ٢٨١٥٧٨ ٢٠٠١

 درصد ٧/١ ٣٤٠٣٩٢ ٢٠٠٦

 
در شهرهاي  تمركز، كشور مختلف ٦٥ از هاي متفاوت فرهنگي ريشه، استراليا مشخصه جمعيت مسلمان وجه

با .  اند كه حول محور قوميت تشكيل دادهاست اجتماعي و مذهبي  هاي بزرگ سيدني و ملبورن و سازمان
براساس .  دهند ها تشكيل مي ها و ترك بزرگترين گروه مسلمانان استراليايي را لبناني، وجود تنوع بسيار

 ٤٩٧هزار و  ٢٣ها با   بزرگترين و ترك%) ١٠(نفر  ٣٢١هزار و  ٢٩ها با  لبناني ٢٠٠١رشماري رسمي سال س
 ٣٠ ، از مسلمانان استراليايي تبار% ٣٦با احتساب .  دومين گروه بزرگ مسلمان در استراليا هستند%) ٨(نفر 
بيش از يك سوم مسلمانان استراليا ، به عبارت ديگر.  اي االصل هستند درصد تركيه ١٨لبناني االصل و % 

هاي مسلمان  مذهبي گروه ـهاي قومي در سازمان اجتماعي  اهميت ريشه.  داراي ريشه لبناني يا ترك هستند
مسلمانان استراليا بيشتر در .  مشخص است هاي شهرها و حومه، در ميزان تجمع آنها در اياالت، استراليايي

.  ويژه در سيدني و ملبورن متمركز هستند و به) درصد ٣٣و  ٥٠ه ترتيب ب(ايالت نيو ساوت ولز و ويكتوريا 
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و %) ٧٥(مسلمانان لبناني در نيوساوت ولز .  كنند هاي قومي خاص اغلب در اين شهرها زندگي مي گروه
نشان داده  ٢عالوه همان طور كه در جدول  به.  اند تجمع كرده) درصد ٥٠(مهاجران ترك بيشتر در ويكتوريا 

 سبنکو مهاجران لبناني در  آوبرنها در  ترك: بيشترين تجمع مسلمانان در سيدني در سه ناحيه است، شده
درصد كل مسلمانان استراليا را  ٨٧/١٥دهد كه  ها در سيدني نشان مي ميزان تجمع لبناني.  يکانتربر ون وات

سلمانان اين كشور هستند درصد از كل م ٣٣/٦كه مسلمانان ترك در سيدني فقط  دهند درحالي تشكيل مي
١٢ .  

 
 توزيع درصدي مسلمانان در نواحي سيدني . ٢جدول 

دولت   ناحيه
 محلي

 تعداد مسلمانان
درصد مسلمانان در 

 دولت محلي منطقه
مسلمانان سيدني در همه درصد 

 ناحيه دولت محلي
 از كدام گروه است اكثريت

 لبناني/تركي ٧٤/٩ ٢١/٢٣ ١٣٠٨٣ آوبرن

 لبناني ٥٤/١٤ ٨/١١ ١٩٥٣٨ ونات بنكس

 لبناني ٢٢/١١ ٥١/١١ ١٥٠٧٣ كانتربري

 
تفاوت جوامع ترك و .  ها يافت توان در تقابل آنها با لبناني بهترين وجه تمايز مسلمانان ترك استراليا را مي

بندي نژادي مهاجران و گفتمان امنيتي درباره خطر  لبناني نه فقط در بزرگي و تجمع آنها بلكه در درجه
با وجود اين كه هر دو گروه از نواحي روستايي مهاجرت كرده و در بدو ورود با .  سالم در استرالياستا

مراتب  موقعيت به، ها در مقايسه با مسلمانان لبنان جامعه ترك، اند مشكالتي مثل بيكاري مواجه بوده
زا شناخته  وان يك گروه مشكلعن اين درحالي است كه مسلمانان لبنان به.  اند تري در استراليا داشته پست

بدنامي ، در حقيقت.  اند تحت فشار و مراقبت شديد پليسي قرار گرفته، سپتامبر ١١شده و بعد از حادثه 
، هاي تبهكارانه فعاليت، وابستگي رفاهي، اي مسايلي مثل بيكاري باال پوشش رسانه راهمسلمانان لبناني از 

اي تصور عمومي از اسالم و  به مقدار قابل مالحظه، ي مذهبيخاطر رهبر خشونت عليه زنان و درگيري به
تجاوز به عنف توسط يك گروه تبهكار در سيدني مسايلي مثل .  مسلمانان در استراليا را شكل داده است

از جمله موارد منتسب به جامعه مسلمانان لبنان ، و مناقشه درباره جايگاه و موقعيت مفتي) ٢٠٠٧هامفري، (
 . است

سازمان مذهبي اين جوامع و جايگاه ، نحوه مهاجرت آنها، وت عمده ميان جوامع ترك و لبناني استراليايك تفا
كه بيشترين افزايش شمار مهاجران ترك حاصل توافق دو  درحالي.  شان در افكار عمومي استرالياست فرهنگي
 ه آنجا مهاجرت كردندهزار نفر ظرف چهار سال ب ١٠بود كه  ١٩٦٧در سال ) تركيه ـاستراليا (دولت 

، ١٩٦٧موج مهاجرت مسلمانان لبناني در پي تصويب يك برنامه انساني در سال ، )١٩٩٥آر، .پي.ام.آي.بي(
شمار افزايش ، ها و متعاقب آن اين امر به مهاجرت گسترده لبناني.  اتفاق افتاد، هاي داخلي لبنان هنگام جنگ

هاي مسلمان به يك سوم از  تعداد لبناني.  ا شدهاي مسيحي در استرالي نسبت به لبنانيهاي مسلمان  لبناني
  . دشاي منجر  هاي زنجيره فرآيند مهاجرت عهاي لبناني االصل رسيد و به تسري مجموعه استراليايي

، مسئوليت پاسخ دادن به نيازهاي مذهبي مهاجران ترك را برعهده گرفت) ديانت(كه دولت تركيه  درحالي
.  ك مساجد و فراخواندن روحانياني از روستاها و شهرهاي خودشان برآورده شدتوسعه ارگاني ابها  نياز لبناني
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و نقش كليدي  ، ١٩١٥در سال  يپولياسطوره ملت در گال يزير يپخاطر   وقتي مهاجران مسلمان ترك به
ارتباط خاصي با ، و پي ريزي يك دولت سكوالر مدرن ]نيمتفق[كمال آتاتورك در ممانعت از پيشرفت آنها

هاي مسيحي براي شناساندن  مسلمانان لبناني درگير رقابتي سخت با جامعه لبناني، داشتنداستراليا  دولت
ا ههاي مسلمان تمام خوش نامي و وجهه خوب آن عقيده داشتند كه لبناني) مسيحيان(خود بودند؛ اين گروه 

، دست آورده بودند هصادي باي و اقت هاي حرفه موفقيت، ها تالش و كسب موقعيت اجتماعي را كه در طول سال
  . )٢٠٠٧ هامفري،(تخريب كردند

مسلمانان ترك را از ساير مسلمانان استراليا متمايز ، "ديانت"اي در استراليا توسط  سازماندهي اسالم تركيه
شكل گرفته ، ايالتي و گروهي، هاي اسالمي ملي مشخصات اسالم استراليايي  در تقابل ميان سازمان.  كند مي

تشكيل نهادهاي مذهبي از نظر رهبري و ماهيت ، به دليل فقدان يك ساختار مشابه كليسا در اسالم . است
فدراسيون  توسطتشكيل يك نهاد ملي اسالم بايد ، در استراليا.  دچار مشكالت بسياري است، بازنمايي آن

  . انجام شود، تاسيس شده ١٩٦٤شوراهاي اسالمي استراليا كه در سال 
عنوان يك گروه مسلمان استراليايي شكست خورده و  گيري به براي عضو AFIC ي ام تالش هادرحاليكه تم
 نمايندگي گروه و ايالت را بر اما باز هم هاي خود حذف كرده است هاي قومي را از عنوان اتحاديه همه نشانه
در حقيقت ، شده بود اين گروه كه براي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه مسلمان استراليا ايجاد.  عهده دارد

هاي ديني  هيچ قدرت رسمي مذهبي حتي از نظر قانون يا براي انتصاب روحانيان مذهبي مساجد و مكان
امام مسجد الكمبا ، " شيخ تاج الدين الهاللي"مساله اقتدار مذهبي هنگامي پررنگ شد كه انتصاب .  ندارد

هدف از .  مشكالت زيادي به وجود آورد، ١٩٨٨هاي سني در سيدني به سمت مفتي در سال  متعلق به لبناني
شخصيتي بسيار جنجال برانگيز ، عنوان مفتي الهاللي به.  جلوگيري از اخراج او بود، انتصاب وي در آن زمان

او .  آماج انتقادات شديد دولت وقت استراليا قرار گرفت، هاي استراليايي بود و به خاطر فاصله داشتن از ارزش
نمي توانست  AFICاما .  ها بود مانان در استخدام روحانيان تعليم ديده در آن سوي آبسمبل ناكامي مسل

 . گيري كرد مشكل وقتي حل شد كه الهاللي داوطلبانه درخواست كناره.  به راحتي او را بركنار كند
جد هاي مس ماهيت خودجوش نهادهاي ديني اسالم در استرليا شاهد اختالف ميان رهبران مذهبي و سياست

هاي  هاي گروه قومي و جريان همچنان كه سياست.  ويژه در مورد عزل و نصب امام مساجد بوده است به
هاي داخلي  هايي بوده كه در جنگ ويژه لبناني بخش مهمي از زندگي گروهي مهاجران به، سياسي كشور مبدا

هاي جوامع  سياست عالوه بر.  آسيب ديده بودند، هاي متعاقب آن ها و جنگ و بحران ١٩٧٦ -١٩٩٠
براي مثال در .  اختالف و درگيري درون و ميان شوراهاي اسالمي دولتي نيز وجود داشته است، مسجدي

شوراي مسلمانان نيو : اند معرفي كرده AFICسه نهاد دولتي مختلف خود را نماينده ، طول يك دهه گذشته
جانشين شوراي اسالمي  ز به نوبه خودينآن  ساوت ولز جايگزين شوراي عالي اسالمي نيوساوت ولز شد كه

 . )٢٠٠٣موريس، ( نيوساوت ولز بود
در  ٢٠٠٥در حادثه بمب گذاري سال " تروريسم داخلي"ويژه بعد از  و به ٢٠٠١سپتامبر  ١١بعد از حادثه 

.  كانون توجه دولت استراليا براي كنترل اسالم بوده است، مداخله در موسسات و رهبري ديني آنها، لندن
روها  با هدف تقويت ميانه، مداخله در رهبري ديني نهادهاي مذهبي اهاسالم از ر کردن ياهلتمركز اصلي آنها 

  )٢٠٠٦مك گراس، ( ايجاد كرد" شوراي مشورتي مسلمانان"استراليا يك .  در مقابل افراط گرايان بوده است
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انتقاد مسلمانان از اين .  ستراليايي تشويق كندها و ترويج اسالم ا رو را به تحرك عليه تندرو تا مسلمانان ميانه
  . هاي اسالمي در استراليا نيست شورا اين بود كه نماينده هيچ گروه يا حتي بخشي از ديدگاه

حمايت عنوان يك شركت عمومي  به" شوراي ملي روحانيان استراليايي"دولت اين كشور همچنين از تاسيس 
هاي آشنايي  برگزاري دوره . ١٤ حانيان واجد شرايط ايجاد كردنموده و يك مرجعيت ديني با عضويت رو

از ديگر اقداماتي است كه برخي ، هايي براي آموزش آنان در اين كشور روحانيان با جامعه استراليا و برنامه
كه  فرض بر اين است . اند هلند و فرانسه نيز به تبعيت از استراليا انجام داده، كشورهاي اروپايي مثل بريتانيا

با تصويب قانون " ديانت"كه  جالب اين.  كنند بازتوليد مي، اند همان دنيايي را كه از آن آمده، روحانيان مهاجر
   ).  ٢٠٠٧مك دونالد، ( استقبال خود از اين طرح را نشان داد، آموزش روحانياني از استراليا

با سياست ، سازماندهي مجدد آنها اسالم از طريق مداخله در موسسات و رهبري ديني و يساز يمحلپروژه 
هاي فرهنگي مسلمانان  تفاوت . همراه شد، عنوان مهاجر و شهروند سازي فرهنگي مسلمانان به آميزش و بومي

فردي ، عنوان مهاجر مسلمانان به عمومي ازدرك .  شود عنوان يك اختالف فرهنگي با شهرنشيني تلقي مي به
بسيار كند در يادگيري زبان انگليسي و ، گير نسبت به زنان بسيار سخت، شدت سنتي به، به كار هعالق بياست 

  . پذيرفتن فرهنگ استرالياييعالقه به  اخيرا هم بي
هاي افراطي و  ديدگاه، هاي فرهنگي به مقاومت فرهنگي تبديل شده و در مورد مسلمانان به اين ترتيب تفاوت

، نخست وزير سابق استراليا، جان هوارد.  استشدت گرفته خطر راديكاليسم و خشونت افراط گرايان 
عالقگي شان به آميختن با  عنوان نشانه بي توجهي به آموختن زبان انگليسي به مسلمانان را به خاطر بي

مورد انتقاد قرار ، ويژه در مورد رفتار منصفانه با زنان استراليايي ها و احترام نگذاشتن به فرهنگ اين كشور به
اين باور اوليه در مورد ، يتر كاستلو مبني بر اين كه در استراليا چيزي به نام شريعت نيستاظهارات پ.  داد

تقويت كرد غافل از اينكه شريعت ممكن ، متعصب و جدايي طلب است، اسالم را كه يك فرهنگ عقب مانده
 .  شدداشته باارث براي مثال در مورد قوانين خانواده و ، مسلمانان استراليا است چه مفهوم و اهميتي براي

عنوان  اي در اين كشور به اسالم تركيه، معاون نخست وزير وقت استراليا گفته بود، كه پيتر كاستلو آن چنان
، ها اي نه تنها تحت نظارت دولت تركيه قرار دارد بلكه برعكس لبناني اسالم تركيه.  شود يك الگو شناخته مي

خاطر اسطوره ملت خود در   يست و مهاجران مسلمان تركيه بهتحت تاثير جريانات سياسي خاورميانه نيز ن
 يپوليگال افزايش اقبال عمومي به ديدار از.  اند كرده کسبهويت استراليايي منحصر به فردي ، يپوليگال
 ANZACبرگزاري مراسم رسمي يادبود توسط دولت استراليا در روز ، ها ويژه ميان نسل جوان استراليايي به

به بهتر شدن اين ، هاي ترك تبار در روز مذكور و اخيرا هم تصويب حق رژه براي استراليايي يپوليگالدر 
، "همبستگي اجتماعي"هاي دولت براي ترويج  در سياست، عالوه بر اين.  رابطه خاص كمك كرده است

  . اند هاي خوب در نظر گرفته شده"رو ميانه"عنوان متحد و   مسلمانان ترك به
هاي ترويجي  نقش فعالي در برنامه، اين كنفرانس انيحام عنوان يكي از به، بين فرهنگيبنياد همبستگي 

 . گوي بين اديان ايفا كرده است و هاي نسل جوان و گفت فعاليت
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 گيري نتيجه
 بيند واكنش دولتي است كه خود را در معرض خطر مهاجران مي، اسالم و مسلمانان در غربسازي  يتيمنا
واكنشي به اثرات جهاني ، استراتژي تشديد نظارت و كنترل يك گروه خاص جامعه.  )٦٨:  ٢٠٠٢بيگو، (

، ها تروريست ـاي از تهديدهاي نامرئي خطرناك  شدن روي حاكميت سرزميني است كه دولت آن با چرخه
اع از منظور محافظت و دف ها به بندي تشديد طبقه، واكنش دولت.  مواجه شده است ـ جنايتكاران بين المللي

از  متشکلتوسط نوعي دولت فراملي مسلمانان .  عنوان يك واحد حمايتي بوده است مشروعيت قانوني خود به
به ) ها بوده سياست سازي قوانين و كه شاهد حوادث خطرناك و اصالح و يكپارچه(عمومي فراملي  ي يك حوزه

 . اند و مظنون تبديل شده  "مهاجر"
هاي مذهبي جوامع  تنوع قومي و ماهيت بومي سازمان، ي مسلمانان با غربيك مساله مهم در زمينه هماهنگ

سازي و  بومي، يكي از اهداف مهم تعديل اسالم.  است غلب مبتني بر مسجدها بودهامسلمان است كه 
جاي  را و ترويج يك سازمان ملي بهوعنوان استراتژي ادغام سازماني اسالم در جوامع دياسپ سازي آن به ملي

  . ين المللي استشبكه ب
ها در پذيرش مهاجران ترك  خاطر نقش مهم روابط ميان دولت هاي ترك مقيم آلمان و استراليا به گروه

وضعيت متمايزي نسبت به ساير مهاجران ، عنوان كارگر و سازماندهي بوروكراتيك اسالم توسط دولت تركيه به
كه به سختي اجازه مهاجرت  ١٩٩٨ان تا سال به خاطر رويكرد دولت آلمدر آلمان " ديانت"نقش .  دارند
، آموزش مذهبي، مساجد ـاي  پياده كردن اسالم تركيه، به اين معني كه ديانت.  بسيار مهم بود، داد مي

در استراليا .  برعهده داشت، كردند براي شهروندان ترك را كه موقتا در آلمان زندگي مي ـانتصاب روحانيان 
داد برخالف مهاجران مسلمان لبنان كه زندگي  مهاجران ترك را پاسخ مي ديانت نيازهاي مذهبي، نيز

ها  آشفتگي سياست.  مديريت مساجد را برعهده داشت، هاي روستايي شان اجتماعي برآمده از خانواده و شبكه
 در تقابل كامل با پياده كردن اسالم، درباره رهبري مذهبي اسالمي و ادعاي نمايندگي مسلمانان استراليا

 . دولتي توسط دولت تركيه براي مهاجرانش بود
اري مسلمانان حگذاري انت سپتامبر و حمالت تروريستي بعدي در اروپا به ويژه بمب ١١بعد از حمالت 

با افزايش نگراني در .  رهبري ديني و سياست تحت نظارت شديد قرار گرفت، بريتانيايي پاكستاني االصل
ها و  رو تقويت ميانه راهاستراليا سياست مداخله در اسالم از  هاي آلمان و تدول، مورد تجانس بيشتر مسلمانان

ايجاد شوراهاي ، ها رو هاي اصلي براي حمايت از ميانه يكي از استراتژي.  گرايان را در پيش گرفتند  طرد افراط
دليل روابط  به.  رو اسالمي و موسساتشان بود مشورتي مسلمانان و حمايت سياسي دولت از رهبران ميانه

رو مورد حمايت زيادي قرار گرفتند و در  عنوان ميانه موسسات ترك به، در زمينه مديريت اسالمها  ميان دولت
.  از سوي يك سياستمدار دولتي برجسته معرفي شد" الگوي جامعه مسلمان سكوالر"عنوان  تركيه به، استراليا

ها  به مطرح شدن هر چه بيشتر ترك يپوليگالداشت روابط نزديك ميان تركيه و استراليا در زمينه گرامي
 . رو در گفتمان ضد تروريسم كمك كرد عنوان مسلمانان ميانه به

عنوان  حمايت از مهاجران مسلمان ترك بهراه اسالم از  يساز يمحلهاي انجام شده براي  برخالف همه تالش
هر نوع تالش در تمايز جمعي  ، "مظنون"نوان ع سازي سياست و بازنمايي مسلمانان به منطق يكپارچه، رو ميانه

 ـتماشاگران عمومي غربي كه در آن  ي واسطه ايجاد حوزه اثرات حكومت فراملي به.  برد را از بين مي
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موجب جدايي  ، ستانتقال سيا باسازي قوانين   همراه يكپارچه به، هستندحوادث تروريستي شهروندان شاهد 
 . شود فرهنگي شان مياجتماعي و  نهيزممسلمانان از 

هاي قانوني بلكه در  عنوان ابزار ارزيابي مبتني بر حقوق و مسئوليت نه به" آزمون شهروندي"تاكيد بر تجانس و 
در ) تابعيت(هاي شهروندي  آزمون، دهد گزارش مي ICGگونه كه  آن.  رود كار مي زمينه فرهنگي و اخالقي به

 . ازگاري با افكار عمومي كنوني استبيشتر در مورد س ،فيبا حقوق و وظا ييآشنا يجا به  آلمان
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