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 چکيده

دیده های مهم در جهان امروز واژه تروریسم است که در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور پیکی از 

هم چنین تروریسم در زبان فارسی از  دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده می شود.

ارعابگری نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید که برای آن به عنوان وحشت افکنی یا 

دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک گفته می شود البته، در جهان امروزی، تعریف 

 دقیقی از واژه ))تروریسم(( در دست نیست.

و طبق قوانین ضد  در روزگار نوین، تروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به شمار می رود

تروریسم در بیشتر کشورهای جهان توسط سیستم قضایی، بزه به حساب می آید. و هم چنین چنانچه 

در جنگی علیه غیر جنگجویان مانند شهروندان عادی، نیروهای بی طرف یا اسیران جنگی به کار 

 گرفته شده باشدجنایت جنگی محسوب می شود.

به چه صورت است؟ و  کشورهاتروریسم، در رابطه با امنیت ملی این نکته حائز اهمیت است که نقش 

محسوب می شود و اگر  کشورهااین که آیا تروریسم در واقع یک ارعاب یا تهدید و ترس برای امنیت 

 راهکارهای مقابله با آن چطور است؟چنین باشد

ست برای دستیابی به نکته مهم این است که، همانگونه که بیان شد، تروریسم پدیده ای استراتژیک ا

 به خصوص کشورهای جهان سوم بکار می رود. اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها

کشورهای سایر و  کشورهار این مقاله سعی شده به ابعاد پدیده تروریسم و ارتباط آن با امنیت ملی د

 جهان پرداخته شده و جنبه های مختلف آن را بررسی کنیم.

 .تروریسم، اهداف سیاسی، تهدید، جنایات جنگی، پدیده استراتژیکی :يديکل واژگان
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 سيد حسين ستاره

 .فقه و مبانی حقوق –الهیات  کارشناسی ارشد
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 مقدمه
ملتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که تقریبا دستیابی به سایر اهداف ملی و بین المللی همانند  –امنیت ملی برای هر دولت 

ر گرو حصول امنیت ملی می باشد. در مقابل، هر نوع توسعه ) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( قدرت، ثبات، مشروعیت به نوعی د

ب از بین رفتن این اهداف شود مخل امنیت ملی تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین باقدام و حرکتی که س

تاثیرگذار در صلی و همیشه نسبت به قانون، عدم همکاری و مشارکت و مخصوصا ناامنی در کشور خواهد شد. از طریق دیگر،یکی از عوامل ا

 تهدید امنیت ملی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی پدیده تروریسم است.

مطرح بوده اما در دنیای امروز تحت تاثیر  ده و ارعاب آور امنیت ملی کشورهاتروریست هر چند همواره به عنوان عامل تهدید کنن

خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر پدیده تروریسم قرار داشته و دارد و تحوالت کشورها تحوالت جهانی شدن دچار تحوالت بسیار شده است. 

صورت گرفته در این باره بر امنیت ملی این کشور و مولفه های وابسته به آن اثر متقابل دارد بنابراین تعریف معین و مشخصی از واژه 

دولت ایران مثل سایر دولت ها باید در مدون سازی استراتژی فرضا . لذا تروریسم می تواند به شناخت مفهوم امنیت ملی کمک بسیاری بکند

 امنیت ملی خود و عوامل تهدید کننده که امروز یکی از مهم ترین آنها تروریسم است را مد نظر قرار می دهد.

در جهان دارد، راهکاری  مچنین اهمیت این پژوهش از آن جاست که، با در نظر گرفتن تحوالت روز منطقه و جایگاهی که تروریسمه

 واقع گرایانه نسبت به حل مشکل تروریسم در جهان اسالم به خصوص ایران در نظر گرفته می شود.

 

 پدیده تروریسم:
پدیده تروریسم، توجه و اهتمام ویژه ای را در محافل منطقه ای و بین المللی به خود اختصاص داد، به خصوص پس از تعدد عملیات 

تروریستی و تنوع آنها به لحاظ زمانی و مکانی و نیز اختالف نظرهایی که در خصوص رویکردهای تعریف آن وجود دارد؛ چرا که برای تعریف 

رویکرد موضوعی وجود دارد، به عالوه تفاوت مقوله تروریسم با مفاهیم دیگری هم چون )خشونت سیاسی، جنگ ا و آن رویکرد مادی گر

 چریکی، مبارزه مسلحانه و جرم سیاسی(، که در تعریف به آن نزدیک می شوند در هدف و غایت از آن فاصله می گیرند.

به اهداف سیاسی خاص برشمرد، شیوه ای نظامی و مسلحانه با کنترل در واقع، تروریسم را باید گونه ای استراتژی برای رسیدن 

می پردازند که نهایتا آنان را در رسیدن به اهدافشان سیاسی و مدیریتی حسابگرانه که با استفاده از برنامه ریزی کامال دقیق به اقداماتی 

استراتژی آن است، یعنی شناخت نحوه ارتباط اهداف و ابزار در پدیده ای که یاری کند. بنابراین، نخستین گام در مبارزه با تروریسم شناخت 

 تروریسم نامیده می شود.

صوص پدیده تروریسم به آن اشاره کرد، این است که: ))رویکرد یا روش کار مستقیمی است که و در نهایت چیزی که می توان در خ

برای ایجاد رعب و وحشت، طراحی شده، و نیز جهت با وجود آمدن فضای ترس و اضطراب در میان مردم است، و تروریسم اغلب اعمال 

می کند که اهداف سیاسی و اجتماعی خاصی را دنبال می کنند و  خشونت آمیز را از سوی یک گروه یا یک سری علیه غیرنظامیان پیاده

می شود این است که از ساده ترین ابزارهای فنی موجود جهت فریب و دور زدن ابزار بازدارنده نظامی   روشی که توسط تروریست ها دنبال 

 (.30ص  ه.ق، 0331استفاده کنند(( )ابراهیم الحیدری، 

 

 یسم:اشکال و ظواهر ترور
می شود، متفاوت است که تروریسم، دارای ابزار متعددی است که اشکال و ظواهر آن بر حسب معیارهایی که شامل اقدام تروریستی 

 این تعدد دالیل مختلف دارد از جمله:

 تنوع ابزار خشونت به کار رفته در تروریسم

 بهره کشی تروریست ها از انقالب اطالعاتی و وسایل ارتباطی

 تفاوت روش های مورد استفاده در انجام عملیات تروریستی

تردگی و معیار عاملین جنایت، تنوع می یابد. تروریسم معموال توسط گروهها یا افراد انجام می ساشکال آن به روش انجام، دامنه گ

ایی، گروگان گیری، دزدی دریایی، هوایی، آدم رب شود، آن ها هم به منظور دست یابی به منافع شخصی و اقتصادی که در اعمالی هم چون:

عملیات بمب گذاری، تخریب تاسیسات، ترور، که در برخی موارد نیز تروریسم، تروریسم دولتی است. و این همان چیزی است که امروزه 

ه شکل های متعدد و انگیزه آن مشغول ساخته است؛ که منجر ب جهان را با تاثیرات عظیم خود بر نظام ارزش های جامعه، با افراد و نهادهای

 های متنوع آن شده است.
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 انگيزه ها، علل و عوامل تروریسم:
حال می خواهیم علتهای تروریسم را بررسی کنیم که چگونه بر رفتار یک ملت چه از لحاظ امنیتی یا عوامل دیگر تاثیرگذار است به 

 خصوص در کشورهای جهان سوم از جمله ایران به چه صورت تاثیر می گذارد؟ 

ارزش ها و اندیشه های مختلف اداره می شود ))و به این پدیده؛ انگیزه ها؛ علل و عوامل متعددی دارد که توسط قوانین، سیستم ها، 

 طور یکسان بر رفتار افراد و دولت ها تاثیر می گذارد، که ممکن است منجر به ظهور برخی از پدیده های جدید در جامعه بین المللی شود، و

کاوی، لتحت تاثیر قرار می دهد(( )عصام الم این پدیده ها؛ شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین المللی را به شکل منفی و یا مثبت را

 (1،ص ه.ق 0331

پس از آن که روش های سنتی درگیری های مسلحانه یا اغتشاشات و درگیری هایی که در سطح جهان سر و صدای های زیادی برپا 

دند که منشا این همه کشتار عامل کرده بود و همچنین رسانه های خارجی هم پیگیر این قضایا بودند و به این امر تروریسم دامن زده بو

تروریسم داخلی است و حتی قتل های سریالی هم که در این اغتشاشات رخ داده بود را صحنه سازی قتل محسوب می کردند و به تروریسم 

بحث به آن  سپتامبر که از یاد هیچکس نمی رود هم به ایران نسبت دادند که در ادامه 00در سطح جهان که واقعه  ونسبت می دادند. 

ه می شود. در مجموع این اوامر توجیهی جهت ایجاد فضایی مناسب برای ظهور این پدیده به شکل قویتر فراهم شد که تاثیر عمیقی پرداخت

 در سطح دنیا داشت و حال می خواهیم به ادامه بحث خودمان یعنی علل و عوامل انگیزشی ترور را بپردازیم.

 

 ( انگيزه ها و عوامل سياسی:1
تروریسم سیاسی مهمترین بخش یک تروریسم داخلی یا خارجی است که در جهان پیشرفته و کشورهای جهان سوم نمود پیدا می 

کند و تاثیرات گسترده ای به دنبال دارد و در همه جوامع، خواه قدیمی و خواه مدرن، به شکلی ظاهر می شود، زیرا؛ همیشه یک طبقه 

وب وجود دارد پس؛ زمانی که طبقه حاکم؛ از طریق تسلط بر امتیازات و دستاوردها و عدم شرکت دادن حاکم غالب و یک طبقه محکوم مغل

همگان در حکومت، تروریسم سیاسی خود را علیه طبقه محکوم یا مغلوب اعمال کند، در این صورت روش های صلح آمیز بی اثر بوده و تنها 

نی که طبقه حاکم، با حذف افراد مخالف سیاست هایش از نهادهای دولتی و جایگزین و گزینه خشونت و اعمال فشار مطرح خواهد بود و زما

به دنبال همین  11و  11تحمیل کردن افراد طرفدار خود، شروع به تشدید و دودستگی و اختالف می کند که، ))دقیقا دشمن در حوادث 

چنین، به دنبال بر هم زدن نظام جمهوری اسالمی ایران بود((. که با موارد دودستگی و تشدید اختالف و از هم پاشیدن اعتقادات مردم و هم 

 خواسته شان به شکست انجامید.، یاری خدا و تالش مردم و به خصوص بیانات رهبر معظم انقالب

 

 ( انگيزه ها و عوامل اجتماعی:2
زیادی در رشد و توسعه تروریسم داخلی دخالت داشتند؛ زیرا فقدان روح عدالت فروپاشی خانواده، غیاب گفتگو و  این عوامل تا اندازه

کرده اند. و هم چنین نتیجه این تحولی که گاه گروه های  ضعف حس تعلق به جامعه، مسائلی هستند که به ساخت و رشد این پدیده کمک

می شود که گروه ها مجبور شوند مواضع و نگرش خود را نسبت به قدرت موجود یا طبقه   این سببجامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، و 

گروهها به اعمال تروریستی روی بیاورند و منجر به اعمال خشونت و درگیری  و همین امر موجب می شود که این حاکم تغییر دهند

 مسلحانه وغیر آن شوند.

 

 ( عوامل مرتبط با فناوري:3
یل ارتباطی و فناوری اطالعات به شکل واضح و قابل توجهی به افزایش پدیده تروریسم بین المللی کمک کرده است، به نحوی که وسا

اقدام گروههای مسلح و سازمان های تروریستی در اتخاذ ابعاد جدیدی برای خود، سبب شد که خطرهای تهدید کننده جوامع بین المللی 

 افزایش یابد.

تروریستی می کوشند تا از طریق انقالب اطالعاتی، زیر ساخت های دشمنان خود را از بین ببرند و محیط مناسبی را سازمان های 

برای خود خلق کنند تا به گسترش بیشتر قلمرو آن ها کمک کند، و با این شرایط بتوانند به شکل قابل مالحظه ای به وضعیتی فرا مرزی 

 دست یابند.
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 دینی:  ( انگيزه ها و عوامل4

یکی از عواملی که سبب ایجاد فعالیت های تروریستی می شود بحث عوامل دینی می باشد و از عوامل مهم به حساب می آید، باوری 

که درک نادرست از دین و اصول و باورهای دینی، و نیز به کارگیری مکاتب تکفیری در خارج از مرزها به منظور دست یابی به اهداف 

اقلیت ها در جوامعی که دارای تعدد دینی و مذهبی هستند، و نیز عقاید دینی  اجتماعی و مخالف با آیین های برخی از  سیاسی، اقتصادی و

اکثریت غالب جامعه، آن جا که تعصبات دینی میان افراد جامعه رواج دارد، باعث می شود تا آن را توجیهی برای توسل به انجام اقدامات 

 هدف مختلف در نظر بگیرند. دن به چندینتهاجمی و تروریستی جهت رسی

 

 تاثيرات تروریسم بر روي صلح و امنيت بين المللی:
پدیده تروریسم بین المللی همچنان امنیت و حاکمیت کشور را تهدید می کند، هم چنین شروع به تهدید سیاسی، اقتصادی و 

چهره و ویژگی های کشور و نیز سیاست های آن در منطقه و تمام جهان اجتماعی زندگی در درون کشور کرده و این تهدیدات تغییراتی بر 

 می گذارد.

این پدیده یک واقعیت جدید را در روابط بین المللی میان کشورها تحمیل کرده است که در ایجاد ائتالف و محورها به منظور مقابله 

 بانی جامعه بین المللی انجام می گیرد، نمود می یابد.با آن و متوسل شدن به قدرت به صورت جمعی یا فردی که با حمایت و پشتی

زمینه های مختلف در معرض تروریسم قرار گرفته و  پدیده تروریسم در خاورمیانه ، از آن جهت که این منطقه یعنی خاورمیانه در

، و بر اقتصاد این کشورها تاثیر شکل برجسته و قابل توجهی به خود گرفت، به عالوه وضعیت هرج و مرجی که به خاور میانه آسیب رساند

گذاشت و سبب شد کشورهای این منطقه به تدوین مجدد استراتژی های امنیتی خود جهت مقابله با این پدیده و هم چنین تامین امنیت 

ود اقدام دیپلماتیک مستقر در خاک خ مرزها و نهادهای دولتی و غیردولتی خود بپردازند. کما این که در جهت محافظت از هیات های

کردند، همان گونه که در عراق اتفاق افتاد، آن هم زمانی که بسیاری از سفارت خانه ها توسط گروههای تروریستی مورد هدف واقع شدند و 

مورد تخریب قرار گرفتند و هم چنین کشور ایران هم از این حمالت گروههای تروریستی در امان نبودند مثل ترور شخص یا اشخاص یا 

بمب گذاری در حرم امام دومین حالت مثل شهید سپهبد صیاد شیرازی و  در حالت اولکه  ماکن توسط گروهک های تروریستیتخریب ا

یا خرابکاری توسط گروهک ریگی و بسیاری از مسائل و مصادیق دیگر که در ایران به  31ه به مجلس شورای اسالمی در سال لرضا و حم

 صورت حمالت تروریستی واقع شد.

تروریسم بین الملل پیامدهایی برای کشورها به دنبال داشت، که در حمله به کشورها و دخالت در امور داخلی آنها پدیدار شد. قوانین 

ت بین المللی، مداخله را جهت منع پدیده تروریسم از ضربه زدن به منافع کشورها مورد تجاوز، جایز می شمارد. این امر از طریق شورای امنی

از قطعنامه ها، کمیته های تشکیل شده برای این منظور در راستای حفظ صلح و امنیت بین لل متحد و از طریق مجموعه ای سازمان م

المللی، حفاظت از حقوق بشر، تقویت دموکراسی، محافظت از تکثرگرایی سیاسی، اپوزیسیون و شرکت دادن آنها در تصمیم گیری های 

 (.13،ص 0335وال،سیاسی، انجام می گیرد. )هایل عبدال

 

 سپتامبر و اهميت مسئله تروریسم در صلح و امنيت بشري:
سپتامبر را بررسی کنیم و بگوییم ارتباط این مساله با امنیت  00حال همانگونه که در مطالب قبلی بیان شد می خواهیم مساله مهم 

 ملت و دولت ایران چگونه بوده است؟

سپتامبر، مسئله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن به یکی از مهمترین  00وقوع حوادث  بحث از این جا مطرح می شود که با

پارامترهای تجزیه و تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی تبدیل شده است در واقع با ورود به فضای خشونت و تهدید در ادبیات روابط 

 برداشت ها میان جوامع غربی و اسالمی شکل گرفته است. بین الملل، نوعی جنگ سرد جدید مبتنی بر تضاد فرهنگ ها و 

سپتامبر امنیتی تر و سیاسی تر شده است. محور تجزیه و تحلیل مسائل جهانی نیز منطقه  00از این لحاظ فضای جهان بعد از وقایع 

لعات منطقه ای خاورمیانه(( را به اد می شود. این تحوالت ))رشته مطایخاورمیانه است که از به عنوان مرز شکل گیری تروریسم جهانی 

عنوان یک رشته مهم در مرکز مطالعات روابط بین الملل و مطالعات تطبیقی قرار داده است، بدین معنی که فهم پدیده تروریسم جهانی به 

شناخت این پدیده از  عنوان یک پدیده خاورمیانه ای نیازمند درجه ای از همکاری میان متخصصان روابط بین الملل و مطالعات تطبیقی در

مداخله گر در امور  زوایای بیرونی و درونی است. به عبارت دیگر فهم رشته های تروریسم جدید، از یک سو به فهم سابقه و نقش نیروهای

خارجی ملت های خاورمیانه و از سوی دیگر، به فهم ریشه های فرهنگی و تضادهای سیاسی، اقتصادی، قومی، موجود درون منطقه بستگی 

 دارد.
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 سپتامبر به مسئله ایران مرتبط می شود که رسانه های خارجی در آن زمان مدعی شده بودند که ایران در این 00دث او این که حو

که وکالی حوادث )فروپاشی برج دوقلو( نقش داشته و از تروریسم و تروریست ها حمایت کرده است و هم چنین یک دادگاه آمریکایی 

سپتامبر سهم داشته و در  00دولت ایران با حمایت از تروریسم و قرار دادن امکانات در اختیار شبکه القاعده، در حمالت  ،ادعا کردند شاکیان

 ل جبران خسارتی که به خانواده قربانیان حمله وارد شده است.نتیجه، مسئو

سپتامبر این است که کنگره آمریکا تحت فشار افکار عمومی، قانون ))عدالت علیه حامیان تروریست(( موسوم  00برای مثال: در حادثه 

ان را می دهد از مقامات صعودی دخیل در این سپتامبر این امک 00( را تصویب می کند. این قانون به خانواده های قربانیان JASTAبه )

ن حادثه اقامه دعوا کرده و در صورت محکومیت از آنها غرامت دریافت کند این مصوبه با وتوی رئیس جمهور وقت باراک اوباما که او این قانو

)برگرفته از  وی رئیس جمهور را بی اثر کرد.را مغایر منافع ملی آمریکا     می دانست اما کنگره آمریکا به دالیل مختلف با رای اکثریت، وت

 (03، ص 35مجله بصائر، سال 

. فی ولی دادگاه در عین حال ادعای شاکیان در مورد نقش مستقیم دولت ایران در فراهم آوردن مقدمات این حمالت را وارد ندانست

باط مستقیم آن با امنیت روزمره جهان است. دنیا بعد از تروریسم در صلح و امنیت بشری در وهله اول به ارتالحال اهمیت روزافزون مسئله 

سپتامبر، فضای ترور و ناامنی را وارد زندگی عادی و خانه های مردم کرده است. این امر چالش های جدیدی را از لحاظ برنامه ریزی  00

تبلیغات و در مرکز توجه بودن ملموس تر  های آینده زندگی ایجاد کرده است. هر چند وجود فضای ناامنی در جوامع غربی به دلیل وجود

جلوه داده می شود. اما مسئله ناامنی برای ملت های خاورمیانه به عنوان محوری ترین اصل بقا مطرح است؛ به عنوان مثال، تداوم فعالیت 

تاه مدت، از لحاظ نوع نگاه نسلهای های تروریستی در عراق جان انسان های بی شماری را هر روز می گیرد. این امر جدا از آثار روانی در کو

آینده در تنظیم روابط انسانی مبتنی بر بی اعتمادی و سوءظن نسبت به عامالن اصلی شکل گیری این جریان ها، در راز مدت نیز آثار و 

 عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.

روابط میان دولت ها و جایگاه مشروعیت حکومت ها در مسئله دیگر، اثرگذاری فعالیت های تروریستی بر تعامالت روابط بین الملل، 

سپتامبر نوعی شکاف در روابط دولت ها و ملتها به وجود  00نزد ملت هاست. بر این اساس، تداوم فعالیت های تروریستی بعد از حوادث 

 آورده است.

در حال کاهش است همان گونه که بارها  حال در منطقه خاورمیانه نیز روز به روز مشروعیت دولتهای محافظه کار و طرفدار غرب

سازمان های تروریستی وابسته به القاعده اعالم کرده اند، یکی از اهداف اصلی هدایت عملیات تروریستی در کشورهای عربی مثل، اردن و 

یت عملیات تروریستی از این لحاظ هدا (12، ص 0315-11عربستان، همکاری آنان با دولت آمریکاست. )فصل نامه مطالعات خاورمیانه، 

 –ی بین دولتها و ملتهای خاورمیانه شده است. از سوی دیگر، گسترش فعالیت های تروریستی تضاد سیاسی دمنجر به تشدید جو بی اعتما

اسالمی فرهنگی بین جوامع را تشدید کرده و روابط بین ملتها را تحت تاثیر قرار داده است. این تضاد بیش از هر چیز میان جوامع غربی و 

در حال افزایش است که آثار منفی آن برای نسل ها تداوم خواهد داشت و منجر به بی اعتمادی متقابل می شود. بنابراین، موضوع برخورد با 

 00در جهان بعد از وقایع  تروریسم به موضوع مشترک و محور اصلی نگرانی های جامعه بشری و پارادایم تجزیه و تحلیل روابط بین الملل

تامبر تبدیل شده است. و این که در این راستا منطقه خاورمیانه به عنوان مرکز اصلی شکل گیری و توسعه تروریسم جهانی، به عنوان سپ

مهمترین زیر سیستم تاثیرگذار بر مسائل نظام بین الملل که نقش برجسته ای در آینده صلح و امنیت جهانی خواهد داشت؛ چرا که در 

ر و هدایت فعالیت های تروریستی از این منطقه، انرژی عظیمی از جامعه جهانی صرف شناسایی و مقابله با این نتیجه شکل گیری، حضو

پدیده می شود. بدین ترتیب، وقایع خاورمیانه با سایر وقایه جهان ارتباط یافته است یا به عبارت صحیح تر، تروریسم امنیت جهان را به 

 امنیت خاورمیانه وصل کرده است. 

 

 تروریسم پدیده اي داراي خشونت می باشد یا مقاومت؟
تضاد دیگر در نوع برداشت ها، مربوط به تعریف از دامنه و ابعاد حرکتهای خشونت گرا در مکان های و زمان های متفاوت است. این 

که از سوی یک طرف به عنوان در قالب مشروعیت یا عدم مشروعیت هدایت جنگ علیه تروریسم در نظر گرفته می شود  امر به خصوص

می شود. از این لحاظ تضاد عمیقی بین دیدگاه غربی و دیدگاه موجود در      خشونت و از سوی یک طرف دیگر به عنوان مقاومت تعبیر

هر نوع عملیات خشونت گرا علیه نیروهای خارجی در منطقه  –البته با درجات مختلف  –منطقه خاورمیانه وجود دارد. در دیدگاه غربی 

 عمل تروریستی محسوب می شود که صلح و امنیت بشری را به خطر می اندازد و از این رو باید با تمامی ابزارها با آن مبارزه کرد.

در برداشتهای دو طرف است. محورهای اصلی در این بحث مشروع بودن یا نبودن هدایت جنگ، دفاع از سرزمین و مفهوم مقاومت 

 مثل جنگ بالکان و منازعات بوسنی و کوزوو انجام شده بود.
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حال در مقابل از دیدگاه ملتهای خاورمیانه و گاه دولت ها، هدایت جنگ در قلمرو سرزمینی کشورهای خاورمیانه در رقابت تغییر رژیم 

ن ابعاد و با این روش ها مشروعیت الزم را ندارد؛ امری که گاه از آن به ها و زیرساخت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جوامع منطقه با ای

 روزه که با پیروزی همراه شد. 33عنوان ))مقاومت(( در برابر سلطه خارجی یاد می شود. مثل عملکرد حزب اهلل لبنان در جنگ 

 

 راه کار برخی از کشورها جهت مقابله با پدیده تروریسم:
ده دار مقابله با این پدیده شده اند و به درمان عوامل اصلی آن پرداخته اند و در این اقدام قطعنامه های سازمان برخی از کشورها عه

ملل متحد در ))صیانت از صلح و امنیت بین المللی، حفظ صلح، برقراری صلح و آرامش و هماهنگ ساختن تالش های جهانی ذی ربط به 

 (www.un.orgردند. )منظور مبارزه با تروریسم(( استناد ک

هم چنین پیگیری و کوشش فعاالنه در سطح بین المللی و منطقه ای در میان کشورهایی که شاهد چندین حمله تروریستی در سال 

خاورمیانه، که های اخیر بوده اند، تا اتخاذ یک سیاست فراگیر و برآورده ساختن خواسته های قانونی، و نیز اجتناب از قطب بندی کشورهای 

تحریم های شدید برای کسانی که دست به کاری بزنند که از نظر قانون، اقدامی تروریستی شناخته و باعث بی ثبات  شامل اعمال مجازات و

کردن امنیت کشور یا منطقه شود، و حفاظت از مرزها و بنادر ساحلی از عملیات ورود غیرقانونی به کشورهای حاشیه دریاها و یا رودخانه 

تالش های سرویس های   ی از کشورها مانند عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جهت حمایت ازهای بین المللی نیز می شود. بعض

فعالیت های مشکوک در کشور و استفاده از خاک آن به   امنیتی در تبادل و توسعه اطالعات، ممانعت از حضور هر گونه گروههای دارای 

 منظور اجرای اهداف خود کوشیده اند.

چالش های ناشی از پدیده     ند مصر و ایاالت متحده نیز عهده دار انجام توافق نامه های امنیتی جهت مقابله با کشورهای دیگری مان

تروریسم شدند، به عالوه برنامه اصالح موسسات مالی جهت جلوگیری از عملیات پولشویی و فروش دالر که توسط گروه ها و سازمان های 

 فت.تروریستی مورد سوء استفاده قرار گر

برخی دیگر از کشورها مانند ایران و روسیه نیز از طریق فعال سازی نقش سازمان های غیردولتی در آماده سازی و مدون کردن برنامه 

ها و طرح های مقابله با این پدیده در زمینه های فکری، فرهنگی و اجتماعی و اشاعه فرهنگ گفتمان و پذیرش نظرات دیگر در چهارچوب 

مللی، گام برداشتند و در جهت برگزاری کنفرانس های بین المللی به منظور ایجاد فضای مناسب برای گفت گو، حل مسائل و قوانین بین ال

مشکالت، برطرف کردن شکاف های موجود در درون جامعه و نیز تقویت گفتمان سیاسی از طریق ))عدم ارائه هر گونه حمایت صریح یا 

 یستی، و تدوین ساز و کاری برای جلوگیری از پیوستن افراد به صفوف گروههای تروریستی((، کوشیدند.ضمنی از افراد مرتکب اقدامات ترور

 

 تاثيرات نقش تروریسم:
تعدد گروههای تروریستی در می تواند منجر به این باور شود که رشد تروریسم و هاتروریسم در داخل کشور پدیدهکاهش آشکار 

انجام شود و از ورود این عناصر به داخل مرز  مرزهاسبب شده تا هوشیاری بیشتری در حفظ از حدود و ثغور  کشورهااطراف مرزهای 

نشده اند، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود و  کشورهاجلوگیری شود و تا زمانی که گروههای مذکور وارد خاک 

منافع ملی است هم چنین کشورهای تروریسم مثل آمریکا و اسرائیل، ایران را به درگیری با گروههای موصوف در بیرون مرزها برخالف 

ح ها و موشک های العنوان قدرت منطقه ای می شناسند و هم چنین تهدیدی برای بسط همگرایی منطقه ای و دست یابی ایران به س

را برای جلوگیری ایران از این موارد و مسائل )دستیابی  هسته ای و اهداف اقتصادی و توسعه یافتگی می دانند و دول غربی تمام تالش خود

 به سالح های هسته ای و شیمیایی( انجام می دهد.

هم به این امر اذعان دارند که ایران به عنوان قدرت منطقه ای یکی از مهم ترین  هاینگیتینتونو تمام نظریه پردازان خارجی مثل 

معتقد هست که این باری روبین اسرائیلی،  –و این که نویسنده مشهور یهودی ( Huntington,1999) در خاورمیانه است.  20تحوالت قرن 

 صرفا به علت حکومت اسالمی یا بحث هسته ای نیست، بلکه به عوامل دیگری مانند ژئوپولیتیکی باز می گردد.  شخیز

 

 تروریسم:ضرورت همکاري و ائتالف ایران، ترکيه، مصر و عربستان در ریشه کنی 
آخرین مسئله ای که جزء مسائل مهم در این پژوهش مطرح می شود بحث ائتالف ایران است در مقابله مواجهه با تروریسم که به چه 

 صورت باید باشد؟ که در ادامه به آن می پردازیم.

منطقه ای برای مبارزه با   ی براساس شواهد علمی امروزه تروریسم مهمترین معضل خاورمیانه است. تالش های یک جانبه دولت ها

تروریسم چندان موثر نبوده است. ریشه کنی تروریسم در منطقه تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که کشورهای منطقه اقدامات مشترکی را در 

http://www.joce.ir/
http://www.un.org/


 33 -401، ص 4931، زمستان  41فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

این ی ترین بازیگران ه قدرتی اصلاقالب برنامه منسجم و بلند مدت در پیش بگیرند. چهار کشور ایران، ترکیه، مصر، عربستان به لحاظ جایگ

ی منطقه  تحت تاثیر یا همسو با یکی از این چهار کشور اصلی است. اگر رهبران این امنطقه محسوب می شوند. سیاست های دیگر کشوره

همه امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا و تهدید مشترک علیه امنیت ملی  –چهار کشور مسئله تروریسم را به عنوان بزرگترین چالش سیاسی 

کشورهای منطقه، نقطه شروع همکاری در نظر بگیرند، به تدریج زمینه مناسبی برای همکاری های گسترده تر در منطقه شکل می گیرد. در 

بین این چهار کشور، روابط ایران و عربستان بعد از روی کار آمدن رهبران جوانی چون محمد بن سلمان و عادل جبیر در عربستان دچار 

ده است. با این حال، به دلیل آن که تروریسم تهدید مشترک علیه امنیت ملی همه کشورهای منطقه به خصوص چهار تنش بیشتری ش

کشور ایران، ترکیه، مصر، عربستان محسوب می شود علی رغم همه اختالفات و تعارضاتی که بین چهار کشور وجود دارد، به نظر می رسد 

الف این چهار کشور وجود دارد. نزدیک شدن هر چه بیشتر این چهار کشور به هم باعث امنیتی و حتی ائت –امکان همکاری سیاسی 

 همگرایی همه کشورهای خاورمیانه در موضوع مبارزه با تروریسم خواهد شد.

براساس نظریات واقع گرایی اشتراکات دینی، هویتی و فرهنگی بین چهار کشور و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه در کنار وجود 

تهدیدات تروریستی مشترک، زمینه مناسبی برای شکل گیری همکاری های پایدار به وجود می آورد. )فصل نامه مطالعات سیاسی جهان 

( با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و منطقه ای این کشور، باید گفت که، 33، ص 0331اسالم، 

وانند زمینه الزم برای شکل گیری ائتالف منطقه ای در مبارزه تروریسم را فراهم کنند. ایران همواره قربانی تصمیم گیران ایران می ت

تروریسم بوده است. محیط پیرامون ایران سال هاست که عرصه تاخت و تاز گروههای تروریستی شده و تحت تاثیر این پدیده، امنیت ملی 

شده  ه است. هر چند ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه ای به جزیره ثبات منطقه تبدیلبسیاری از همسایگان ایران به خطر افتاد

خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران تبعات جبران ناپذیری برای منافع ملی و امنیت میلی ایران دارد.  است. اما باید گفت که ناامنی در منطقه

اصلی در مسیر پیشرفت و توسعه ایران است. زیرا پیش شرط توسعه و قدرتمندی ایران این است که امروزه ناامنی در منطقه خاورمیانه مانع 

این کشور در داخل و محیط پیرامونی خود ثبات و امنیت الزم برای سرمایه گذاری و کسب و کار اقتصادی را داشته باشد، بنابراین، 

 طی کند.خاورمیانه بدون امنیت و ثبات نمی تواند مسیر توسعه را 

 

 نتيجه گيري
ماهیت تروریسم به گونه ای است که دستیابی به نتایج مطلوب در مبارزه با آن نیازمند همکاری متقابل ملتها و دولتهای منطقه 

یک خاورمیانه و جامعه بین المللی است. و این که در حال حاضر چالش های اصلی ناشی از تضاد برداشتها در برخورد با پدیده تروریسم از 

 سو و عدم فهم صحیح از خواسته ها و انتظارات متقابل میان جوامع منطقه خاورمیانه و غرب در استفاده از ابزارهای مبارزه با تروریسم از

سوی دیگر می باشد به عنوان یک واقعیت، تروریسم در منطقه ای سازمان دهی می شود که زمینه ها و بسترهای الزم به طور بالقوه در آن 

دارند. تضاد اصلی ناشی از وجود بی اعتمادی متقابل بین ملتهای منطقه خاور میانه و غرب نسبت به اهداف یکدیگر است که ریشه وجود 

های تاریخی و سیاسی و اجتماعی دارند. هدایت جنگ به شکل فعلی با معنای نادیده گرفتن خواسته های توده های منطقه خاورمیانه بوده 

مسئله در مبارزه با تروریسم باز کردن نوعی گفت و گو برای فهم  ینملتها را هدف قرار می دهد تا تروریستها. مهمترتر شو از این لحاظ بی

متقابل و صحیح تر از انتظارات است. به عبارت دیگر، مقدمه مبارزه با تروریسم جهانی نزدیک کردن برداشتهای منطقه ای و جهانی است؛ و 

ت در میان مردم است و در مرحله بعدی حتی به خرابکاری شیک تروریسم یعنی؛ هدف آن ایجاد رعب و وح از طرفی هم داشتیم استراتژی

 و بمب گذاری و درگیری های مسلحانه توسط گروهک های تروریستی هم به انجام می رسد.

باید بین قدرت نظامی و دیگر ابعاد قدرت در سیاست خارجی  کشورها نکته مهم و آخر در بحث نتیجه گیری پژوهش این است که،  و

نظامی صاحب  عتوازن ایجاد کند. بدین معنی که ضمن توجه به تقویت توازن دفاعی و همکاری نظامی با کشورهای قدرتمندی که در صنای

و همچنین تروریسم با جدیت پیگیری کند. فناوری های به روز می باشند باید رویکردی چند جانبه گرایی را در منطقه با هدف ریشه کنی 

کشورها باید در کنار اشراف اطالعاتی بر محیط پیرامونی و عمق استراتژیک خود در منطقه همزمان اختالفاتی که با سایر کشورها دارند از 

 .راه دیپلماسی چند جانبه حل کنند و این باعث می شود که سبب ریشه کن شدن و نابودی تروریسم جهانی شود
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