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عامل تروریسم و بنیادگرایی از جمله مسائلی است که اتحادیه اروپا مدععی اسدت همداار ن را در روابد

خاد با جمهاری اسالمی ایرا مع نظر دارد .اتحادیه اروپا تحت تأثیر تبلیغات جهانی علیه انقدال اسدالمی
ایرا و بروز حاادث چنعی از اوایل انقال تاکنا ماننع بحرا گروگدا گیدری اعادای سدتارت امریکدا در
تهرا  ،مسئله سلما رشعی ،بحرا میکاناس ،حمایت ایرا از حدب ا ...لبندا و جندب

جهداد اسدالمی

فلسطین و حماس (که از نظر ننها گرو های تروریستی و از نظر جمهاری اسالمی ایرا در زمر گرو هدای
مبارز نزادیبخ

میباشنع) ،از حکامت ایرا انتقاد کرد است .جمهاری اسالمی ایرا هماار اعالم کدرد

که خاد ببرگترین قربانی اعمال تروریستی است .در سالهای نغدازین انقدال اسدالمی ،تعدعاد زیدادی از
مردم بیگنا و مقامات حکامتی ایرا تاس تروریستهای سازما مجاهدعین خل((مندافقین) کده تحدت
حمایت کشارهای غربی قرار دارنع ،به شهادت رسدیع اندع .ایدن اقدعامات تروریسدتی بدا تدرور دانشدمنعا
هستهای ایرا تاس گرو های تروریستی که تحت حمایت برخی کشارهای اروپایی قرار دارندع ،همچندا
ادامه دارد .بنابراین ج.ا.ایرا بی

از هر ملت و دولت دیگری طعم تلخ تروریسم را چشیع است و بدا همده

اشکال ن به شعت مبارز میکنع .ایرا در مقابل انتقاد اتحادیه اروپا در حمایت از گرو هدای فلسدطینی و
لبنانی ،هرگانه کمک مالی و نظامی به ننها را رد میکنع و حمایت از این گرو ها را به صارت معندای و در
قالب کمک به جنب های نزادیبخ

میدانع .هعف اصلی ایدن ناشدتار ،مطالعده تدأثیر عامدل تروریسدم و

بنیادگرایی بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهاری اسدالمی ایدرا پدز از  11سدتتامبر 1001
است .در این راستا دیعگا اسالم و جمهاری اسالمی ایرا نسبت به تروریسدم ،رویکدرد امنیتدی اروپدا بده
تروریسم و نق

تروریسم در واگرایی جمهاری اسالمی ایرا و اتحادیه اروپا بررسی شع است.
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دهنددع .دوم اینکدده حمایددتهددای معنددای

جستارگشایی
از جمله مدااردی کده اتحادیده اروپدا در
رواب خاد با جمهاری اسالمی ایرا  ،همداار

گرو های فلسطینی ،حمایدت از جندب هدای

ن را مارد نظر قدرار داد  ،بحدت تروریسدم و

نزادیبخ

بنیادگرایی 1است .اتحادیه اروپدا تحدت تدأثیر

همچنین جمهاری اسالمی ایرا از معیارهای

تبلیغات جهانی علیه انقال اسدالمی ایدرا و

میباشع و نه حمایت از تروریسدم.

دوگانه اتحادیده اروپدا در حمایدت از اقدعامات

بروز حاادث چنعی از اوایدل انقدال تداکنا

تروریستی رژیم اسرائیل انتقاد میکنع .سدام،

ماننع بحرا گروگدا گیدری اعادای سدتارت

جمهاری اسالمی ایرا معتقع است پندا داد

امریکا در تهرا  ،مسئله سلما رشدعی ،تدرور

و حمایددت اعاددای اتحادیدده اروپددا از سددازما

شدداپار بختیددار و برخددی مخالتددا جمهدداری

مجاهعین خل( (منافقین) که متهم به اعمدال

اسددالمی ایددرا در اروپددا ،بحددرا میکاندداس،

تروریسددتی و کشددتار مددردم بددیگنددا ایددرا

حمایت ایرا از حب ا ...لبنا  ،جنب

جهداد

اسالمی فلسطین و حماس (کده از نظدر ننهدا
گرو های تروریستی محسدا مدیشدانع و از
نظددر جمهدداری اسددالمی ایددرا در زمددر
جنب های نزادیبخ

میباشنع) ،انتقاد کرد

و از تهرا خااسته است تا از حمایت خدای
از این گرو ها دست بردارد.

هستنع ،بده معندای حمایدت از سدازما هدای
تروریستی است .جمهاری اسالمی ایدرا نیدب
در این رابطه نگا ویژ ای دارد که بدا اتحادیده
اروپایی متتاوت است.
ننچه به تعارض متهامی تروریسدم دامدن
میزنع ،ناشی از دو عامل اصلی است:
عامل نخسدت ناشدی از برخدارد دوگانده

1

جمهدداری اسددالمی ایددرا نیددب در مقابددل

غددر و اتحادیدده اروپددا بددا مقالدده مبددارز بددا

ادعاهای فاق ،معتقع است هیچگانه عملیدات

تروریسم است .در این رابطه ،اسدتتا سدگالر

تروریستی تاس تهرا در اتحادیه اروپا انجام

میگایع« :ما غربدیهدا دشدمنا را بده دلیدل

نشع است و قتل مخالتا جمهاری اسدالمی

ارتکا تروریسم محکدام مدیکندیم ،امدا اگدر

ایرا در کشدارهای مدذکار ناشدی از تسدایه

همین اقعامات تاس متحعا و دوسدتا مدا

حسا های داخلی گدرو هدای مخدال

ایدرا

باد که تالش دارندع ن را بده ایدرا نسدبت
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جمهاری اسالمی ایدرا از حدب ا ...لبندا و

1. Fundamentalism

صارت گیدرد ،در قالدب عبداراتی زیبدا مانندع
مبارز رهاییبخ  ،مقابلده بدا حکامدتهدای
2. Paradoxical

یکسا از تروریسم میشاد ،اختالفات هایتی،

بده ن در

ن میپردازیم» ).(Segaler, 2005, p.20
عامل مهم دیگر در نباد اجماع در تعرید

پعیع اسدالمگرایدی و گدرای

فرهنگی و نظری ماجاد در جاامع مختل در

سددطج جهددا و بدده چددال

ارتبدداب بددا ایددن متهددام مددیباشددع .معمددا

نظریههدای لیبرالیسدتی ،نگراندی غربدیهدا را

دولت های غربی از یکسا و گرو غیر متعهعها

به دنبال داشدته اسدت .برخدی سیاسدتمعارا

از سای دیگر ،یکعیگر را به سدن اندعازی در

غر برای ببرگنمایی« ،اسالم سیاسی» را به

سددیر تعریدد ایددن پعیددع نددامیما مددتهم

جای «کمانیسم» قرار داد انع و بدا تعدابیری

میکننع .در کنار ننها جها اسالم نیب از ایدن

چا تروریسم اسالمی ،بنیادگرایی اسدالمی و

بیمناک است کده در ایدن تعرید

احتمدالی ،

حرکددتهددای مقاومددت و مبددارزات مشددروع و
رهاییبخد

از اقدعامات تروریسدتی تتکیدک

نگردنع.

کشددیع شددع

مسلما خشانتطلب و تنعرو به مقابله با ن
برخاستهانع .بر این اساس تبلیغات سیاسدی و
رسانهای عظیمی نیب جهدت برابدر قدرار داد
اسالم و تروریسم بدا یکدعیگر صدارت گرفتده

در این رابطه به نظدر مدیرسدع از جملده

است؛ به گانهای که با انجام هرگانده اقدعامی

مهم ترین عاامدل واگرایدی سیاسدت خدارجی

اعم از بمبگذاری ،ترور و امثال ن  ،نخستین

اتحادیه اروپدا و جمهداری اسدالمی ایدرا در

متهمددا مسددلمانا هسددتنع و کشددارهای

ماضاع تروریسم نیب ناشدی از ایدن دو مقالده

اسالمی و از جمله جمهاری اسالمی ایدرا در

باشع کده از طرید( اخدتالب بدا ویژگدیهدای

خ مقعم این اتهامهدا قدرار دارندع .بندابراین

هایتی -ایدعئالاژیک انقدال اسدالمی ایدرا ،

زم است با مطالعه دیعگا جمهاری اسالمی

چدال هدا در روابد دوجانبده

ایرا به مقاله تروریسم کده نشدئتگرفتده از

ماجب افبای
شع است.

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

دیکتاتار و سرکابگر و دفاع مشروع به تاجیده

 .1دیدددگاه اسددالم و جمهددوری
اسالمی ایران نسبت به تروریسم
و مبارزات آزادیبخش

احکددام و اصددال اسددالمی اسددت ،بدده بررسددی
دقی(تر علل اختالفات جمهاری اسالمی ایرا
و اتحادیددده و اروپدددا در خصدددا

تروریسدددم

بتردازیم ،زیرا پایده و اسداس نظدام جمهداری
اسالمی ایرا و قانا اساسی بر مبنای احکام
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و شریعت اسالمی گذاشته شع و دولتمدردا

ارزش وا ی انسددانی دوام بخشددیع اسددت .از

و فقها و مجتهعا نیب هدیچگدا از ایدن قالدب

دیددعگا اسددالم یکددی از مهددمتددرین عاامددل و

خارج نشع و هماار در صعد تطبی( سیاست

زمینههایی که امنیدت ملدی و بدینالمللدی را

خارجی جمهاری اسدالمی ایدرا بدا اصدال و

دچار مخاطر میکنع ،تروریسم (ارعا ) است

احکام اسالمی باد انع .در این رابطده ،همداار

که اسالم ن را تحریم و مسلمانا را به شعت

هایت اسالمی و ایعئالاژی انقال اسالمی در

از ن نهی کرد است.

سیاست خارجی و امنیتی ایرا دارای جایگا
مهمدی اسددت و لددذا شددناخت دیددعگا اسددالم

الهامبخ

نسبت به مقاله ترور ،به شناخت سیاستهای

میباشع ،اعمال هر فرد ،گرو و سدازمانی کده

کمک

با اهعاف سیاسی و بده طدار مسدتقیم ،جدا ،

جمهاری اسالمی ایرا در این خصا
خااهع نماد.

نظام جمهاری اسدالمی ایدرا نیدب

مال و نبروی مردم بیگنا و زنا و کادکا را

در قرن کریم در مارد ترور نمدع اسدت

مارد حمله قرار دهنع ،از نگا وجعا و فطرت

که « :بر بنیاسرائیل مقرر داشدتیم هدر کدز

بشری محکام مدیباشدع و مصدعاق تروریسدم

انسانی را بعو ارتکا قتل یا فساد در زمدین

محسا میشداد .در اسدالم حتدی در دفداع

بکشع ،چنا است که گایی تمام انسدا هدا را

مشروع ،کشتن افراد بیگنا  ،تعقیب فراریدا ،

کشددته اسددت» (سددار مائددع  .)91 ،در نیدده

کشددتن اسددیرا  ،زنددا و کادکددا  ،تخریددب

دیگری چنین میفرمایع« :کسی کده خعاوندع

جنگلها و درختا  ،نلاد کرد ن هدا مجداز

را محترم شمرد  ،نکشیع ،جب به حد(

نمیباشع .هر ناع اقعام خشانتنمیدب کده بده

و( »...سار اسراء .)99 ،عالو بر ن در روایات

طددار مسددتقیم جددا و مددال و نبددروی مددردم

اسالمی نیب ترور منع شع و از نگا فقهدا نیدب

بیگنا را مارد تعرض و حمله قرار دهع ،اقعام

تروریست هما محار است (ترابدی،1915 ،

تروریستی است و از نگا فقه اسالم و وجدعا

 .)21اسددالم عددااملی کدده امنیددت را بدده

.)25

خان

مخاطر میانعازنع ،محکدام کدرد و بده طدار
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براسدداس احکددام و مدداازین اسددالمی کدده

بشری محکام است (ترابی،1915 ،

اسالم هر ناع عمل تروریستی را محکدام

مؤکع ننها را تحریم و انسا ها را از ارتکا ن

کددرد و همگددا را از ن نهددی نمدداد اسددت.

منع نماد اسدت .بده ایدن ترتیدب ،اسدالم بدا

براین اسداس ،جمهداری اسدالمی ایدرا نیدب

ریشهکن کرد عاامدل ضدع امنیدت ،بده ایدن

ضددمن تاجدده بدده حقدداق اسددالمی ،تمددامی

بینالمللی را که بهعناا مهم ترین تمهیدعات

ایددن در حددالی اسددت کدده مقامددات جمهدداری

دولتها در مقابله با تروریسم است ،مشدروع و

اسددالمی ایددرا ضددمن مددردود شددمرد ایددن

زما جرا مدیداندع .بندابراین هدم جمهداری

نگرش ،بارها اعالم نماد اندع کده اسدالم دیدن

اسالمی ایرا با ویژگی هدایتیدد ایدعئالاژیک

صلج و دوستی است و فتاای مدذکار نیدب بدر

اسالمی و انقالبی و هم اتحادیه اروپا با ویژگی

اساس اصال و احکام شریعت اسدالمی صدادر

هایتی -فرهنگی لیبرالیستی ،اندااع و اشدکال

شع است و به هیچ وجه نشدانه خشدانت یدا

تروریسم را محکام نماد و بده شدعت بدا ن

مجازی برای اعمال تروریستی نمیباشع.
عالو بدر ن  ،جمهداری اسدالمی ایدرا

مخالتت میورزنع.
در این رابطه به نظر میرسع اخدتالف دو

بارها اعالم کرد است که ببرگتدرین قربدانی

طرف بیشتر ناشی از ساء برداشتهایی اسدت

تروریسم میباشع .در ابتعای پیدروزی انقدال

که ریشه در اختالفات ایدعئالاژیک و هدایتی

اسددالمی و پددز از ن بسددیاری از مددردم و

جمهداری اسدالمی ایدرا و اتحادیده اروپدایی

شخصیتهای بلنعپایه نظام جمهاری اسالمی

دارد ،برای مثال ،برداشت جمهداری اسدالمی

ایددرا بددا عملیدداتهددای تروریسددتی سددازما

عملیددات

مجاهعین خل( (منافقین) زیر چتدر حمدایتی

ایددرا و اتحادیدده اروپددا در خصددا

استشدددهادی مبدددارزا فلسدددطینی علیددده

برخی از کشدارهای عادا اتحادیده اروپدا ،بده

صهیانیست ها با هم متتاوت اسدت .در حدالی

شهادت رسیع انع .ایرا به هیچ وجده حدامی

که تهرا این عمل را مصعاق تروریسم تلقدی

تروریسددم یددا گددرو هددای تروریسددتی نبدداد و

نمیکنع ،بروکسل ن را مصعاق بارز عملیدات

نخااهع باد ،زیرا طعم تلخ ترور را بی

از هدر

تروریستی میداندع .و یدا ماضداع مهعورالدعم

ملت و کشار دیگری چشیع است.

باد سلما رشدعی ،نایسدنع کتدا نیدات

 .1عملکرد سیاسدی  -حقدویی
اتحادیه اروپدایی در مبدارزه بدا
تروریسددم پددس از  11سددپتامبر
1001

شیطانی که بر اساس فتاای امام خمینی (ر )
و به دلیل تاهین به پیامبر اعظم ( ) و دین
مبین اسالم ،واجبالقتل مدیباشدع .اروپاییدا
در این رابطه دیدعگاهی متاداد بدا جمهداری
اسددالمی ایددرا دارنددع و ایددن حکددم را نشددانه

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

معاهدددعات و اسدددناد الدددبامنور منطقدددهای و

خشانت و مجاز قتل از جانب اسالم میداننع،

پدددز از حادثددده  11سدددتتامبر ،1001
اعاای اتحادیده اروپدا مانندع سدایر بدازیگرا
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بینالمللی ،فعالیت بیشتری در زمینه مقابله با

ال ) قتل ،جدر فیبیکدی ،ندمربدایی یدا

تروریسم از خاد نشا دادنع .در  12سدتتامبر

گروگا گیری ،اخداذی ،دزدی ،محاصدر

 ،1001طرحددی تحددت عندداا «چددارچا

یا تخریدب غیرقدانانی امداکن و امکاندات

تصمیم شدارا بدرای مبدارز بدا تروریسدم» از

دولتددی ،وسددایل حمددل و نقددل عمددامی،

جانب کمیسیا اروپا به شارای اروپا ارائه شع

سدداختارهای زیربنددایی ،امدداکن اسددتتاد

که بر اساس ن مبارز بدا تروریسدم تنهدا بده

عمامی و امالک.

فعالیددتهددای یاروپددل 9محددعود نمددیشددع

) پخ

مااد نلاد کننع یا منتجر که

( .)www.eu.orgماد  9این طدر بده تعرید

جا و مال مردم و امالک و احشدام ننهدا

جرایم تروریستی ،افراد و گرو های تروریسدت

را به مخاطر انعازد.

میپردازد .براساس این تعری :

پ) خرابکاری یا انهعام سیستم ن  ،برق

 .1هر کعام از کشدارهای عادا بایدع بده

یا سایر منابع حیاتی؛

اتخاذ اقعامات زم جهت مقابله با مداارد

ت) حمله از طرید( دخالدت در سیسدتم

زیر بر اساس قاانین ملی خداد بتردازندع.

اطالعاتی؛

اقعاماتی که تاس افراد یا سازما ها بده

ث) تهعیع به انجام هر کعام از ماارد با ؛

شکل عامعانه علیه یک یا تععاد بیشتری

ج) حمایت از گدرو هدای تروریسدتی یدا

از کشارها ،مردم و نهادهای ننا با هعف

مشارکت با ننها.

ایجاد ارعا به منظدار تغییدر عمدع یدا

 .1برای اجدرای تصدمیمات فداق ،گدرو

ناباد کرد ساختار سیاسی ،اقتصادی یدا

تروریستی به معنای یک سازما از قبدل

اجتمدداعی کشددارها صددارت مددیپددذیرد،

طراحیشدع اسدت کده بدی

از دو نتدر

حمالت تروریستی تلقی شع و مرتکبا

عاددا دارد .ننددا درصددعد هسددتنع کدده

بایدع تعقیدب و مجدازات شدانع ،بدر ایدن

اقعامات فاق را مرتکب شانع.

اسدداس مدداارد زیددر اعمددال تروریسددتی

در همین راسدتا در  10سدتتامبر 1001

محسا میشانع و بایع به شعت با ننهدا

شارای وزیرا اتحادیده اروپدا تصدمیم گرفدت

برخارد شاد:

قعمهای دیگری بردارد .براساس تصدایبنامده
این شارا ،تروریسم بده عنداا جنایدت علیده
بشریت معرفی و بر همکاری کشارهای عادا
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3. Europol

بر ن  ،در  11اکتبدر  1001کمیسدیا اروپدا

شارای اروپا در  15نوریل  1001نیدب برنامده

پیشنهاد نماد اعاای اتحادیه ماضع مشترکی

اقعام اتحادیه اروپا برای مبارز با تروریسدم را

دربار حمایت مالی از اقعامات علیه تروریسدم

مدددارد ارزیدددابی مجدددعد قدددرار داد .در ایدددن

اتخاذ کننع .در این راسدتا پارلمدا اروپدا نیدب

تجعیعنظر ،اتحادیه اروپا تالشهای

را بدرای

پیشنهاد کرد قسمتی از بادجه عمدامی خداد

اجرای قطعنامه  1929شارای امنیت سازما

دهدع.

ملددل متحددع و تاقید امددالک و دارایددیهددای

2

گرو های تروریستی تقایدت کدرد .همچندین

گسددترش یافددت .در ایددن نشسددت ،تصددمیم

همکاری بیشتر در مارد کمکهدای دوجانبده

روشنی برای مبارز علیه تروریسم اتخاذ شدع

پلددیزهددای کشددارهای عاددا و همکدداری

و از همه مهمتر اجماعی دربار تعری جدرایم

نظاممنع بیشتر بدا ایدا ت متحدع امریکدا در

و

فعالیتهای ضع تروریسدتی از طرید( تقایدت

سازما های تروریستی حاصل نمدع (سدیمبر،

سیستم اطالعاتی شنگن 5مارد تأکیدع مجدعد

 ،1915صص .)112-111

قددرار گرفددت .یکددی از تاافقدداتی کدده در ایددن

این تالشها در نشست سرا اروپا در لدیکن

تروریستی و نماد سازی فهرستی از اشخا

حمایددت و همکدداری بددا ایددا ت متحددع

اجددالس صددارت گرفددت ،ابددعاع و ایجدداد بنددع

امریکا در مبارز با تروریسم در جریا حملده

مبارز با تروریسم در ماافقتنامههای اتحادیه

 12اکتبر  1001امریکا به افغانستا  ،از دیگدر

اروپدددا بدددا کشدددارهای ثالدددت مدددیباشدددع

اقعامات اتحادیه اروپا در مبارز با تروریسدم و

(.)www.Europa.eu.int

در چارچا قطعنامده  1929شدارای امنیدت

اهمّ اقعامات تصایبشع بدرای مبدارز بدا

سازما ملل متحع مدیباشدع .عدالو بدر ایدن

تروریسددم در چددارچا اتحادیدده اروپددایی را

اقددعامات ،پارلمددا اتحادیدده اروپددایی در 91

میتاا به شر زیر خالصه کرد:

مارس  1001قاانین جعیعی در مارد سازما

ال ) جایگبینی رژیمهای ملدی مبدارز بدا

القاعع  ،گرو طالبا و شخص اسدامهبدن د

تروریسم با یک رژیم واحع اروپایی؛

تصایب کرد که به ماجب ن تمامی داراییها

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

اتحادیه در مقابله با تروریسم تأکیع شع .عالو

به همکاری با ننها میباشنع ،تاقی

را برای امار ضع تروریسدتی اختصدا

مدیشدع.

) تعری واحع و مشترک از تروریسم؛

و منابع افراد این گرو ها یا کسانی که مظنا
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پ) اعمال اقعامات و تحریمهای مشدترک

مینگریست ،اما هیچ تااف( جدامعی بدرای

علیه افراد و سازما های تروریستی؛

اتخاذ اقعامات پیشگیرانه وجاد نعاشت.

ت) همکاری بیشدتر کشدارهای عادا بدا
یاروپل؛

محعود و منبوی نیسدت ،بلکده ماضداعی

ث) تصددایب کناانسددیا سددازما ملددل

فراگیر و همگانی است که برای مقابلده بدا

متحع در ارتباب با مبارز علیه تروریسم؛

ن بایع به اقعامات دستهجمعی دست زد.

ج) حمایددت از قطعنامدده  1929شددارای

پ) از سال  1001به این طرف ،تاافقدات

امنیت سدازما ملدل متحدع و کمدک بده

دستهجمعی برای مبارز با تروریسم میا

ایا ت متحع در حمله به افغانستا .

اعاددای اتحادیدده اروپددایی تحکددیم یافتدده

چ) ارزیددابی مشددترک اتحادیدده اروپددایی و

است.

ایا ت متحدع از تهعیدعات تروریسدتی و

ت) لبوم مبارز با تروریسم به عناا یکی

تقایت همکاریهای امنیتی؛

از متاد مهم در تاافقات سیاسی ،اقتصادی

) همکاری قاایی بین اتحادیه اروپایی و

و فرهنگی اتحادیه اروپا با دیگدر کشدارها

امریکا در مارد نحا برخارد با تروریسم؛

مطر شع که حاکی از اهمیت یافتن ایدن

خ) ضب و تاقی داراییها و منابع مدالی

پعیع در سالهای اخیر است.

افراد و گرو هدای تروریسدتی یدا حامیدا
د) ایجدداد بنددع مبددارز بددا تروریسددم در

 .9رویکددرد سیاسددی  -امنیتددی
اتحادیدده اروپددا در مبددارزه بددا
تروریسددم پددس از  11سددپتامبر
1001

کشددارها و از جملدده در برخددارد اتحادیدده

حاادث تروریسدتی  11سدتتامبر ،1001

ننها؛
ماافقتنامههدای اتحادیده اروپدا بدا دیگدر
اروپایی با ایرا .

سددرنغاز دور تدداریخی جعیددعی در تحددا ت

با تاجه به اسناد و ماارد اشار شدع  ،ذکدر

نظام بینالملل به شمار میرود .ایدن حداادث

رویکرد اتحادیه اروپایی

ماجب شع مبارز با تروریسم در صعر اهدعاف

چنع نکته در خصا

به مقاله تروریسم ضروری به نظر میرسع:
ال ) تا پی
21

) برای اتحادیه اروپا ،تروریسم پعیع ای

سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپدا قدرار

از سال  ،1001اتحادیه اروپا

گیرد و تروریسم بهعنداا مهدمتدرین تهعیدع

تروریسدددم را بددده عنددداا یدددک تهعیدددع

برای امنیت و ثبات تلقی گدردد .در پدی ایدن

 11سددتتامبر  ،1001بددا اتخدداذ تصددمیماتی

تروریسم و تجعیدع سداختار نیروهدا و نهادهدا

زمینههای همراهی و همناازی برای مبارز با

تأکیع کرد است .حمالت تروریستی و تبعیل

تروریسددم را فددراهم نوردنددع .ژاک شددیراک،

احتمال انتباعی به واقعیدت عیندی (در وقدایع

رئیزجمهار وقت فرانسه ،نخستین رهبر یک

تروریستی مادریع و لنع ) سدبب شدع شد

کشددار خددارجی بدداد کدده پددز از حادثدده 11

کشددار اروپددایی (انگلسددتا  ،فرانسدده ،نلمددا ،

ستتامبر از امریکدا دیدعار و حمایدت کامدل و

ایتالیا ،اسدتانیا و سدائع) بدا انعقداد قدراردادی

همهجانبه کشارش را از واشنگتن اعالم کدرد.

مشترک 150 ،میلیا یدارو بدرای مبدارز بدا

گرهارد شدرودر ،صدعراعظم وقدت نلمدا نیدب

تروریسم و تقایدت پلدیز مشدترک اروپدایی

همکاری کشارش را برای مبارز بدا تروریسدم

سددرمایهگددذاری کننددع .در حقیقددت اتحادیدده

اعالم کرد .برخی از اعاای اتحادیه اروپدا نیدب

اروپایی با تاجه به واقعیت جعیع ژئاپلتیکی و

ماننع انگلستا با اعالم سیاست شانهبدهشدانه

تغییر ماهیت بحرا ها و تهعیعهای بینالمللی

در همکاری با امریکا برای مبارز با تروریسدم

در سیاست دفاعی و امنیتدی خدای

تجعیدع

تالشهای فراوانی جهت ایجاد تتداهم و وفداق

نظر کرد.

بینالمللی در معیریت بحرا به عمل نوردندع
(فرسایی،1911 ،

.)102

سرا اتحادیه اروپا در بیانیه نشست ژوئن
 1001در سددایل اسددتانیا نقدد

و جایگددا

پدددز از  11سدددتتامبر  ،1001هرچندددع

سیاست امنیتی و دفاعی اروپا برای مبدارز بدا

اتحادیه اروپا تالش خاد علیه تروریسدم را بدر

تروریسددم را تبیددین کردنددع .در ایددن بیانیدده

روی گتتگاهای سیاسی بینالمللی و اقدعامات

اتحادیه اروپا در تاز ترین اقعامات خداد علیده

هماهندد

قاددایی ،امنیتددی ،ارائدده تعریدد

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

حادثه سرا کشارهای عاا اتحادیه اروپدا در

تسریع در تاانمنعی نظامی خاد در مبارز بدا

تروریسددم در چددارچا سیاسددت خددارجی و

مشترک از متهدام تروریسدم ،تهیده فهرسدت

امنیتددی مشددترک اروپددا ،اولایددت خدداد را بددر

مشترک از افراد و سدازما هدای تروریسدتی و

پیشددگیری از منازعددات ،گتتگاهددای بیشددتر

تقایت همکاریهای پلیسی قرار داد  ،ولی در

سیاسی با کشارهای ثالت برای ترویج مبدارز

عین حال از بعع نظامی برخدارد بدا تروریسدم

بددا تروریسددم از طریدد( ارتقدداء حقدداق بشددر و

غافددل نمانددع و بددر مشددارکت جددعی بددرای

دماکراسی و رفع اشاعه و کنتدرل تسدلیحات،

عملیاتی کدرد سیاسدت امنیتدی  -دفداعی و

تقایددت اطالعددات جاساسددی و مسدداععت بدده
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50

برخارداری سیاست امنیتی و دفداعی اروپدا از

حمله نظامی تلقی کرد و ن را تحدت شدمال

تاانمنعیهای زم برای مبدارز بدا تروریسدم

مدداد  5قددرار داد .ایددن امددر حدداکی از تعهددع

تنظیم نماد و بعین ترتیب مبارز با تروریسم

کشددارهای اروپددایی عاددا ندداتا در مبددارز بددا

به مأماریدتهدا و اهدعاف سیاسدت امنیتدی و

تروریسم است ).(Neuers, 2007, p.57
اعاای اتحادیه اروپا در قالب سازما ناتا،

دفاعی اروپا افبود شدع .بدعین ترتیدب نداعی
نانوری و نقطه تحدال در روندع شدکلگیدری

سددازوکارهای زم را بددرای مقابلدده بددا پعیددع

سیاست امنیتدی و دفداعی اروپدا بدا محاریدت

تروریسم تعارک دیعنع و در چدارچا اتخداذ

مبارز بدا تروریسدم ایجداد گردیدع (فرسدایی،

رویکردی ناین در خصا

امنیت و تهعیعات

 ،1911صص .)102-110

جعیع ،طر و ایجاد یک نیروی ویژ مشترک

اعاای اتحادیه اروپا عالو بر برنامهریدبی

برای مبارز با تروریسدم در داخدل نداتا را در

جهت تقایت سدازوکارهای امنیتدی و دفداعی

نشست غیدر رسدمی وزرای دفداع نداتا در 14

خای  ،تالش نمادندع تدا از طرید( سدازما

ستتامبر  1001در بروکسل مارد بررسی قرار

پیما نتالنتیک شمالی (ناتا) نیب به مقابله بدا

دادنددع .در دسددامبر  ،1001وزرای خارجدده و

تروریسددددم اقددددعام کننددددع .حدددداادث 11

دفاع ناتا تصمیم گرفتنع تاانایی نظامی خداد

سددتتامبر 1001نقطدده عطتددی در همکدداری

را برای مبارز با تروریسم به کار گیرنع .بعین

اتحادیه اروپا و ناتا محسا میشاد .اجدالس

ترتیب کشارهای اروپایی عاا ناتا نق

خاد

فاقالعاد شارای ناتا در  11سدتتامبر 1001

را بددا حمایددت سیاسددی و نظددامی از عملکددرد

در بروکسل پز از  51سال برای نخستین بار

امریکا در افغانستا و سقاب رژیم طالبا بده

در تاریخ این سدازما بدا اسدتناد بده مداد 5

خابی ایتا کردندع .امدا پدز از ن  ،طراحدی و

اساسنامه ناتا ،حاز عمل خاد را بده منداط(

انجام عملیات نظدامی بده صدارت یکجانبده از

جغرافیایی خارج از حاز سنتی گسدترش داد

سای امریکا در گسترش جن

علیه تروریسم

و متح دعا اروپددایی امریکددا نمددادگی خدداد را

و نادیع گرفتن دیعگا اعاای اتحادیه اروپا و

جهت همراهی با این کشار در عملیات نظامی

نقد

ندداتا در تحددا ت بددینالمللددی ،ماجددب

علیه تروریسم اعدالم نمادندع .نداتا بده فعدال

کاستن نق

کرد ماد  5پیما در قبال حمله تروریستی

ناتا برای مبارز بدا تروریسدم شدع

پرداخت و اقدعامات تروریسدتی را بده عنداا

(p.5

.2005,

نظامی اتحادیه اروپایی در قالدب
(Cesaretti,

سیاسددی خدداد در مبددارز بددا تروریسددم را بددا

اجالس بر ضدرورت حتدا اطالعدات و ایجداد

جعیت دنبال کرد و تعاوم بخشیع اسدت .در

شبکهای از اطالعات فراملی که مدیتااندع بده

همین راستا وزرای کشار و دادگسدتری اروپدا

کشد مظنددانین واقعدده کمددک کنددع ،تأکیددع

در اجالسی که در اول دسامبر  1005برگدبار

گردیع (خبیری.)1 ،1915،

شع ،استراتژی جعیع این اتحادیه برای اتخداذ

از دیعگا اتحادیه اروپدایی ،تروریسدم بده

تعابیر جعیع در مبارز بدا تروریسدم را اعدالم

چنددع دلیدل ،تهعیددعی علیدده امنیددت و ثبددات

نمادنع .این اقعام به دنبال بمدبگدذاریهدای

اعاای ن محسا میشاد:

مادریددع در سددال  1002و لنددع در  2ژوئیدده

ال ) از نظر اعاای اتحادیه اروپا تروریسم

 1005صارت گرفت .اساس این استراتژی بدر

خطددر عیددا  ،نشددکار و فدداری نسددبت بدده

چهار محار استاار است:

امنیت این اتحادیه است.

 .1جلدداگیری از نتدداذ تروریسددتهددا و
اقعامات تروریستی در اروپا؛

) در سنع شارای اروپا مارخ  12نداامبر
 1005تحت عناا «استراتژی اروپا بدرای

 .1حتاظت شهرونعا و زیر ساختها؛

مقابله با افراطیگری و تروریسدم» ضدمن

 .9تعقیب مجرمین و مظنانین؛

ننکه از تروریسم به عناا خطری نسدبت

 .2ایجددداد نمدددادگیهدددای زم بدددرای

به تمامی جامعه بشری یاد شع  ،اتحادیده

پاسددخگایی بدده نتددایج حاصددل از حمددالت

اروپا و تمامی شهرونعا ن را در معدرض

تروریستی.

تهعیعات تروریسدتی دانسدته و خااسدتار

در این اجالس که با حاار وزرای بیسدت

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

با وجاد این ،اتحادیه اروپایی فعالیتهدای

فرصددتهددا محددروم کننددع .همچنددین در ایددن

اتخاذ یک سیاست جامع بدرای مقابلده بدا

و پنج کشار عاا اتحادیه اروپدا بده مدعت دو

تروریسم شع است.

روز در بروکسل برگدبار شدع ،از فنداوریهدای

پ) اگر چه اروپا در تاریخ حیات خداد بدا

پیشرفته و اینترنت به عناا دو اببار جعیدع و

تهعیعات تروریستی فراوانی روبهرو بداد ،

مؤثر تروریستها جهت دستیابی به اهعافشا

امددا در حددال حاضددر ،اصددلیتددرین تهعیددع

یاد شع و از کشارهای عادا خااسدته شدع

تروریسددتی کدده اروپددا بددرای خدداد فددرض

اسددت تددا بددا بدده کددارگیری اببارهددای زم،

میکنع ،از جانب گدرو هدای بنیدادگدرای

گرو های تروریسدتی را از دسدتیابی بده ایدن

مددذهبی اسددت کدده طیدد وسددیعی از
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تهعیعات تروریسدتی را بدرای شدهرونعا

مددیشدداد ایددن کشددارها از سیاسددتهددای

این اتحادیه ایجاد کرد انع.

مشددترک دور شددانع و ماهیددت برخددی

ت) کشارهای اروپایی معتقعنع تهعیدعات

تااف(نامهها ماننع «شنگن» با ابهام روبهرو

از

کنتددرل دولددت و تقایددت

اصلی نسبت بده سدرزمین اروپدا بدی

ننکه داخلی باشدع ،خدارجی اسدت ،بدعین

گددردد .افددبای

خطاب مرزی از جمله مااردی اسدت کده

معنا کده ورود تروریسدتهدا از خدارج بده

وحددعت در اروپددا را بددا چددال

اروپا ماجب تهعیع و ناامنی شع است.

میسازد.

ث) از دیع اعاای اتحادیه اروپا ،با افبای

چ) از دیددعگا اعاددای اتحادیدده اروپددایی،

کشارهای عاا ،این تهعیعات گسترد تدر

بحت گسترش سال های کشدتارجمعی و

میشاد .برای نمانده ،در صدارت پدذیرش

انتقال ننا به اروپا  ،تهعیعی جعی اسدت

عاایت ترکیه در اتحادیده اروپدا ،امنیدت

که هناز به مرحله خطر نرسیع است .در

خاورمیاندده بددا امنیددت ایددن اتحادیدده گددر

این میا دو محار قابل تشدخیص اسدت.

خااهع خارد و اتحادیه اروپدایی رسدما بدا

محار نخست ،کشدارهایی هسدتنع کده از

کشارهایی مانندع ایدرا  ،عدراق و سداریه

ننا به عناا دولتهای سرک  4نام برد

همسایه خااهع شع.

میشاد .ننها معتقعنع اگرچه این دولتهدا

ج) بایددع در نظددر داشددت کدده تمددام ایددن

در تالش بدرای دسدتیابی بده سدال هدای

تهعیعات ،کشارهای اتحادیده اروپدا را بده

کشتارجمعی هستنع  ،اما بنا بدر مصدالج و

قرار میدهدع.

منافع خاد سعی میکننع تا فاصله خاد را

اما تهعیدعی کده از همده مهدمتدر اسدت،

بددا گددرو هددای تروریسددتی و تروریسددم

تهعیددع نسددبت بدده یکتددارچگی و وحددعت

بددینالملددل حتددا کننددع .محددار دوم،

اروپاسددت .بدده عبددارت بهتددر ،بایددع نگددرا

تروریست هدایی هسدتنع کده بدا نعاشدتن

تهعیع از جانب کشارها و گرو هدایی بداد

محعودیت های خدا  ،تدالش مدیکنندع

که با اقعامات خاد علیه کشدارهای عادا

بددرای دسددتیابی بدده اهددعاف خدداد ،بدده

اتحادیه  ،قصع فروپاشدی اتحادیده اروپدا را

سال هدای شدیمیایی ،میکروبدی و حتدی

دارنددع .امنیتددی شددع شددرای داخلددی

هستهای دست پیعا کنندع .نگراندی اروپدا

صارت انترادی مارد چال

همددرا

کشارهای اتحادیده اروپدا در عمدل باعدت
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خاد قادر بده تالیدع ایدنگانده سدال هدا

پلددیز و سددرویزهددای اطالعدداتی و امنیتددی،

باشنع .بنابراین و بدر اسداس ایدن نگدرش،

ابددبارهددای حقدداقی ،سیاسددی ،اجتمدداعی و

ظهار متاهیمی تحدت عنداا «تروریسدم

فرهنگی وجاد دارنع کده اسدتتاد از نندا بدا

هسددتهای« ،»2تروریسددم شددیمیایی »1و

رو لیبرال دماکراسی در تااد نمیباشدع .در

«تروریسم میکروبی »2بدهتدعریج در حدال

این بخ

اتحادیده اروپدا در تاداد جدعی بدا

جایگبینی با متهام تروریسم سنتی است.

امریکا قرار دارد و همداار ن را در مدذاکرات

) بخشدددی از نگراندددی اروپدددا متاجددده

خاد با مقامات امریکایی مطر میسازد .برای

کشارهایی است که ممکن است به دلیدل

مقابله با افراطیگری و تروریسم ،اتحادیه اروپا

پیروی از ایعئالاژی خاصی کده مدیتااندع

سه سیاست کلی را مع نظر دارد:

دارای انگیددب هددای مددذهبی باشددع ،بدده

ال ) سیاسدت اول ،جلداگیری از فعالیدت

شددکلگیددری شددبکههددای تروریسددتی

شبکهها و افرادی که یا خاد بده اقدعامات

بینالمللی کمک کننع.

تروریستی دست مدیزنندع یدا بده دنبدال

خ) همددا گاندده کدده در سددنع مددارخ 12

عااگیری هستنع،

ناامبر  1005نمع  ،اتحادیه اروپا به شدعت بدا

) سیاسدددت دوم ،مقابلددده بدددا رشدددع و

هرگانده افددرابگرایددی در عمدل یددا در حالددت

گسترش تتکرات افراطی است.

ایعئالاژیک ن مخال میباشدع و اعادای ن

پ) سیاسددت سددام ،گسددترش امنیددت،

معتقعنع که افرابگرایدی مسداععترین زمینده

ععالت  ،دماکراسی و رشع فرصتها بدرای

برای رشع تروریسم است.

همه میباشع ).(Macgrew, 2006, p.2

از دیعگا اتحادیه اروپا ،مبارز و مقابله بدا

سیاسددت دفدداعی اتحادیدده اروپددا در برابددر

تهعیعات عناا شع  ،نیازمندع بده کدارگیدری

تروریسم از چهار محار اصدلی تشدکیل شدع

طیدد وسددیعی از ابددبارهددای نددرمافددباری و

است:

سختافدباری اسدت؛ بده گاندهای کده قدعرت

محار اول ،دیتلماسی .از دیعگا اتحادیده

کداچکی از ایدن ابدبارهدا را

اروپددایی دیتلماسددی دارای دو کددارکرد اسددت:

نظامی تنها بخ

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

زمانی تشعیع میگردد کده ایدن گدرو هدا

تشکیل میدهدع .در کندار نیروهدای نظدامی ،

نخسددت ننکدده دیتلماسددی بهتددرین را بددرای
7. Nuclear Terrorism
8. Chemical Terrorism
9. Biological Terrorism

شناخت و درک از تهعیع در کشارهای دیگدر
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است .به عبارت بهتر ،دیتلماسی مدیتااندع بدا

ماننددع کددار اطالعدداتی ،نظددارت بددر صددادرات،

ایجدداد ارتبدداب مسددتقیم و غیددر مسددتقیم،

نظارت بیشتر بر مرزها ،سیاستهای تحریمدی

مشددکالت امنیتددی طددرف مقابددل را درک و

و در نهایت اقعام نظامی چنعجانبه در دسدتار

را های برطدرف کدرد ن را پیشدنهاد کندع.

کار قرار میگیرد.

دوم ننکه اروپا از طری( دیتلماسدی مدیتااندع

محددار چهددارم ،فددراهم نورد سددازوکار

خ قرمبهای خاد را به طدرف مقابدل اعدالم

اجرایی رژیمهدای بدینالمللدی .هدعف اصدلی

نمایع و یا از سیاست هایج و چمداق اسدتتاد

اتحادیه اروپا ثبات  ،تقایت و حیات رژیمهدای

کنع.

بینالمللی اسدت .اتحادیده اروپدا قصدع دارد از
محدددار دوم ،بازدارندددعگی .بازدارندددعگی

طرق گاناگانی کشارها را به انجام تعهعاتشا

مرباب به زمانی است که احتمدال اسدتتاد از

در زمینه رژیمهای بینالمللی تشدای( نمایدع.

سدددال کشدددتارجمعی در قالدددب عملیدددات

در صارتی کده سیاسدتهدای تشدایقی تدأثیر

تروریستی زیاد است .در این راسدتا اقدعام بده

مثبتی نعاشدتنع ،طیتدی از اقدعامات تنبیهدی

بازدارنعگی که شامل تروریست هدا و حامیدا

شامل ،تحدریمهدای سیاسدی و اقتصدادی 10و

ننها میشاد ،میتاانع مانع عملیات تروریستی

حتی اقعام نظامی یا تهعیع بده ن در دسدتار

گردد .از دیعگا اروپاییا  ،تروریسدتهدا بایدع

کار قرار گیرد (خبیری،1915 ،

 .)5بیانیده

خاد را در برابر جامعه جهانی احساس کننع و

پایددانی اجددالس سددرا اتحادیدده اروپددا در 12

هر لحظه منتظر اقعامی چنعجانبهگرا از سای

دسامبر  1005به مقابله با تروریسم بر اسداس

جامعه جهانی باشنع.

راهبردهای فاق اشار دارد .همچنین در ایدن

محار سدام ،مهدار .ایدن اقدعام از یکسدا

بیانیه با تأکیع مجعد بر اهمیت پاسخ مناسدب

متاجه برنامههای کشارها برای دسدتیابی بده

و جامع به تهعیعات تروریستی ،بر پدیگیدری

سدال هدای کشدتار جمعدی و از سدای دیگدر

استراتژی اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم

شددامل اقددعاماتی بددرای مقابلدده بددا اسددتتاد

تأکیع شع است .این بیانیه با اشار بده سدنع

احتمالی از سال های کشدتارجمعی از جاندب

شارای اروپا در مارخ  12ناامبر  1005تحدت

تروریست هدا بده عنداا ابدبار تهعیدع و چتدر

عندداا «اسددتراتژی اروپددا بددرای مقابلدده بددا

حمددایتی بددرای سیاسددتهددای تهدداجمی و

افراطددیگددری و تروریسددم» خااسددتار اعمددال

تاسعه طلبانه اسدت .در ایدن رابطده اقدعاماتی
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شهرونعا  ،زیرساختها  ،مقابله با تروریستها

معرفی کرد .این امر کده بدرای نخسدتین بدار

و با برد تااناییهای زم برای پاسخگدایی

صارت میگرفدت ،باعدت شدع تدا دولتمدردا

به حمدالت احتمدالی تروریسدتی شدع اسدت

اروپایی نیدب در کندار ایدا ت متحدع امریکدا،

).(www.euc.com

ایرا را به عنداا یکدی از کشدارهای حدامی

 .1نقش و جایگداه تروریسدم در
روابط اتحادیه اروپا و جمهدوری
اسالمی ایران

تروریسددم و خشددانت در عرصدده بددینالمللددی

ماضدداع تروریسددم در رواب د جمهدداری
اسالمی ایرا و اتحادیه اروپایی به طار خا
همزما با پایا جن

سرد و فروپاشی اتحداد

شاروی و رفع تهعیع کمانیسم و بده تبدع ن
افبای

اهمیت مبارز با تروریسم ،در دسدتار

کار اتحادیه اروپا قرار گرفت .در این مقطع که
مصادف با نغاز تماسهای دیتلماتیک ایدرا و

معرفی نماینع ).(Franssen, 2007, p.2
عامل دوم ،سیاست ایرا در قبال بحرا
خاورمیانددده (مناقشددده اعدددرا و اسدددرائیل،
ماجادیت رژیم اسرائیل ،حمایت از گرو هدای
جهددادی فلسددطینی و حددب ا ...لبنددا ) بدداد.
جمهدداری اسددالمی ایددرا از ابتددعای انقددال
اسالمی تاکنا هماار با ماجادیت اسدرائیل
در منطقه خاورمیانه مخال بداد و از نرمدا
مردم فلسطین حمایت کرد است .جمهداری

اتحادیه اروپا در قالب گتتگای انتقدادی بداد،

اسدددالمی ایدددرا براسددداس سیاسدددتهدددای

جمهاری اسالمی ایرا در اذهدا کشدارهای

دینمعارانه به دفاع از گرو های فلسطینی که

اروپایی بده عنداا حدامی تروریسدم در نظدام
بینالمللی تلقدی مدی گردیدع .چندعین عامدل
ماجب این طرز تلقی شع باد.
عامددل اول اینکدده در پددی گروگددانگیری

به زعم غربیها در زمر گرو هدای تروریسدتی
میباشنع ،امدا از دیدعگا ایدرا جندب هدای
رهاییبخ

هستنع ،پرداختده اسدت .ایدن در

حالی است کده کشدارهای غربدی بدر اسداس

اعاای ستارت امریکا در تهرا و به دنبال ن

سیاست های دنیامعارانه و بده دلیدل نبدیکدی

بمددبگددذاری سددال  1219در پایگددا دریددایی

بیشتر به رژیم اسدرائیل ،گدرو هدای جهدادی

تتنگعارا امریکایی در جنا لبنا و نسدبت
داد ن به ایرا تاسد رسدانههدای غربدی،
دولددت ریگددا در ژانایدده  1212ایددرا را بدده

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

سیاسددتهددای اجرایددی بددرای حتاظددت از

عندداا یکددی از کشددارهای حددامی تروریسددم

فلسطینی را گرو های خشانتطلب ،بنیدادگرا
و تروریستی میداننع.
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عامل سام اینکده وقداع برخدی حداادث

گرو ها به حمایت جمهاری اسدالمی ایدرا از

ماننع فتاای مهعورالعم باد سلما رشعی از

گدرو هددای مبددارز فلسددطینی بسددیار حسدداس

سای امام خمینی (ر ) ،قتل شاپار بختیار در

هستنع .ننها در مارد حمایت ایرا از حب ا...

سال  ،1221وقاع حادثه میکاناس در نلما ،

لبنا نیب تا حعود زیادی نشا داد انع که ن

انتجار مقر یهادیا در باینز نیرس نرژانتین

را درک میکنندع ،زیدرا حدب ا ...یدک گدرو

و کشددتهشددع برخددی مخالتددا جمهدداری

قانانی در لبنا است که در پارلمدا و دولدت

اسالمی ایرا در اروپا ماجب شع این کشارها

ایددن کشددار بدده عندداا یددک حددب سیاسددی

بعو در اختیار داشدتن هدیچگانده مدعرک و

نماینعگانی دارد و علیه اشغال مناط( جندابی

سددنعی ،تهددرا را مددتهم بدده انجددام اقددعامات

لبنددا تاس د اسددرائیل مبددارز مددیکنددع تددا

تروریستی و کشتار مخالتا کننع.

اسرائیل را به خروج کامل از این منداط( وادار

عاامل فاق باعت شع تا تروریسم به یکی

کنع .امدا نگراندی عمدع اتحادیده اروپدایی بده

از مهدمتدرین ماضدداعات گتتگاهدای ایددرا و

حمایت ایرا از گدرو هدای مبدارز فلسدطینی

اتحادیه اروپا تبعیل شداد .در ایدن رابطده ،دو

ناشی میشاد که با رژیم صهیانیستی مبدارز

طرف با تاجه به اختالف دیدعگا هدا در مدارد

میکننع ).(Holiday, 2000, p.18

تعری تروریسم ،شاخصهای اقعام تروریستی
و تتاوت ن با جنب های نزادیبخ  ،از رفتار
یکعیگر انتقاد میکننع.

جمهدداری اسددالمی ایددرا در زمیندده تددرور
چهر های مخال

مقیم خارج ،در مارد حعود

بهطار کلی اتهامات اتحادیه اروپایی علیه

 20حادثه در معت زما سالهدای  1222تدا

ایددرا در زمیندده تروریسددم ،شددامل دو محددار

 ،1224انگشددت اتهددام مطباعددات و مقامددات

مددیشدداد :اول ،حمایددت ایددرا از گددرو هددای

امنیتی اتحادیه اروپا به سای ایرا باد است.

معارض در کشدارهای گانداگا و دوم ،تدرور

ایددن سددابقه ماجددب شددع اسددت کدده بددا

چهر های ایراندی مخدال

کده در کشدارهای

دیگر مقیم هستنع.
اعاای اتحادیه اروپا تردیعی در حمایدت

54

در خصددا

اتهامددات مطروحدده علیدده

کاچددکتددرین حادثددهای علیدده افددراد مخددال
حکامت جمهاری اسالمی ایرا در کشارهای
عاا اتحادیه اروپا ،ننها ایرا را متهم به اقعام

جمهاری اسالمی ایرا از گدرو هدای عراقدی،

تروریسدددتی کنندددع یدددا تهدددرا را در زمدددر

لبنانی و فلسطینی نعارنع ،ولی در میدا ایدن

اصلیتدرین مظناندا اقدعام تروریسدتی قدرار

دهنع .نکته مهم اینکه بدی

ترورهایی که در کشدارهای اتحادیده اروپدایی

اتحادیه اروپا برای تروریستها هم یک هدعف

رخ داد  ،در کشارهای نلما و فرانسده بداد

است و هم یک پایگا  .ننهدا معتقعندع القاعدع

اسدددت (ماسدددایا  .)114 ،1915،یکدددی از

کشارهای اروپایی را هعف بالقا خداد اعدالم

مهمترین حاادثی که در یک مقطع کاتدا بده

کددرد اسددت .همچنددین کش د پایگددا هددای

قطع رواب جمهاری اسالمی ایرا و اتحادیده

تعارکاتی القاعع در انگلستا  ،ایتالیا ،نلما و

اروپا منجر شع و به شعت بر رواب دو جانبده

استانیا حاکی از ن است که اتحادیه اروپدا در

تأثیر گذاشت ،حادثه میکاناس بداد .از زمدا

حددال مبددعل شددع بدده پایگددا تروریسددتهددا

حادثه میکاناس که در یک رسدتارا یاندانی

مدیباشدع .ننهددا معتقعندع بددا در نظدر گددرفتن

به همین نام در منطقه ویلمرسدعورف بدرلین

تمهیددعات امنیتددی شددعیع بایددع از ایددن امددر

اتتدداق افتدداد و چهددار مددرد از جملدده صددادق

جلدداگیری کددرد

 .(Solana,البتدده

شرفکنعی ،دبیر کدل تبعیدعی حدب منحلده

ایرا با جمدعبندعی اتحادیده اروپدا از متهدام

دمدداکرات کردسددتا ایددرا کشددته شددعنع،

تروریسم و نثار و تبعات ن اخدتالف چندعانی

ماضدداع تروریسددم بدده محددار اصددلی تمددامی

نعارد ،اما تتاوت ننها بر سر انگیدب ی اقدعامات

گتتگاهای ایرا و اتحادیه اروپا تبعیل شع.

خشانتنمیب ،زمینههایی که بستر تروریسم را

ماضدداع تروریسددم پددز از  11سددتتامبر
 ،1001نسبت به گذشته جایگا مهمتدری در

)2006, p.4
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از  25درصدع از

شمار میرود .نگارنعگا این سنع معتقعنع که

فددراهم مددیکننددع و تتدداوت تروریسددم بددا
جنب های نزادیبخ

است.

سیاسددت راهبددردی و امنیتددی اتحادیدده اروپددا

از دیدددع جمهددداری اسدددالمی ایدددرا ،

یافت .در سنع راهبرد امنیتدی اتحادیده اروپدا،

«تروریسم جاامع بشدری را در سدطا ملدی،

تروریسم یکی از مهمترین تهعیعات در صحنه

منطقهای و بینالمللی تهعیدع مدیکندع .ایدن

جهانی اعالم شع .در این سنع ،تروریسدم یدک

پعیع ی خطرناک نه تنهدا بدر یدک کشدار یدا

تهعیع اسدتراتژیک قلمدعاد شدع کده حیدات

منطقه خا

تأثیر میگذارد ،بلکه یک معال

انسددا هددا را در معددرض خطددر قددرار داد ،

ناامنکننع بینالمللی است که صدلج و ثبدات

هبینههای گبافی را تحمیل نماد  ،بردبداری و

کددل جامعدده بددینالمللددی را تهعیددع مددیکنددع.

باز باد جاامع را مارد تهعیع قرار داد است

اصددلیتددرین حقدداق اساسددی بشددر را پایمددال

و خطری استراتژیک بدرای اتحادیده اروپدا بده

می کنع و تمامیت ارضی دولتها را بده خطدر
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میانعازد و ...جمهاری اسالمی ایرا به عناا

دفداع از خداد 11و نیدب بده منظدار نزادسددازی

کشدداری کدده از پعیددع شددام و غیددر انسددانی

سرزمین فلسطین از دسدت اشدغالگرا انجدام

تروریسددم در سددالهددای بعددع از انقددال رنددج

میپدذیرد .ایدرا هرگانده حمایدت نظدامی و

فراوانی برد  ،نماد مشارکت فعال در هر اقعام

تسلیحاتی از گرو های فاق را تکذیب و اعدالم

بینالمللی در جهدت مبدارز بدا تروریسدم بده

کرد است که حمایت تهرا از ایدن گدرو هدا

شددیا ای جددعی ،جددامع و اصددالی اسددت»

صرفا معنای میباشع .افبو بر این ،جمهاری

(خرازی .)91 ،1910،این دیعگا حداکی از

اسالمی ایدرا حدب ا ...لبندا را یدک حدب

ن است که جمهاری اسالمی ایدرا خداد را

قانانی در نظام سیاسی لبنا میدانع که برای

قربددانی تروریسددم مددیدانددع و معتقددع اسددت

مبارز با اشغالگرا بده سدال نظدامی مجهدب

تروریسم تهعیعی علیه ثبدات و امنیدت همده

شددع اسددت و در مقابددل متجدداوزا مقاومددت

جاامع است و همچنین بر ایدن اعتقداد اسدت

میکنع.

که بایع به شکلی جامع و اصالی با ن مبدارز
کرد.

بحت تروریسم ،ادعای ارتباب ایرا بدا برخدی

در مارد تروریسم ،همدا طدار کده اشدار
شددع ،مهددمتددرین چددال

در کنار این عاامل ،مهمترین ماضداع در
عناصر سدازما القاعدع اسدت کده در مقطدع

اتحادیدده اروپددا بددا

کاتدداهی پددز از  11سددتتامبر  1001و نیددب

جمهاری اسالمی ایرا  ،به حمایدت تهدرا از

اشغال عراق در سال  1009مطدر شدع .ایدن

برخی گرو هدای فلسدطینی مانندع حمداس و

اتهام در حالی مطر میشداد کده جمهداری

جهاد اسدالمی و نیدب ارتبداب ن بدا حدب ا...

اسددالمی ایددرا همدداار هرگاندده ارتبدداب بددا

لبنا مرباب میشاد .اتحادیه اروپدا همچدا

اقعامات تروریستی شدبکه القاعدع را رد و بدر

امریکا معتقع است هرگانده اقدعام گدرو هدای

تقابل و مخالتت اعتقادی خاد با این سدازما

فلسطینی که به کشدته و زخمدی شدع غیدر

تأکیع کرد است .تاداد سیاسدی و اعتقدادی

نظامیا اسدرائیلی بینجامدع ،تروریسدم تلقدی

ایرا بدا القاعدع حتدی پدی

از حداادث 11

میشاد .این در حالی است که ایدرا ماهیدت

ستتامبر  1001نشکار شع باد؛ به نحای کده

اقعامات مبارزا فلسطینی را تعافعی میداندع

پز از واقعه کشتار دیتلمداتهدای ایراندی در

و معتقع است این اقعامات در چارچا اصدل

شددهر مبارشددری افغانسددتا تاسد سددازما
11. Self-Defense

القاعع و گرو طالبا  ،حاار وسیع نیروهدای

پ) جمهاری اسالمی ایرا معتقع اسدت

جنگی در مرزهای افغانستا ،

سازما هایی ماننع القاعع  ،تروریستی هستنع

بدا رژیدم طالبدا و

و اعاای ن بایع در هر کجا که یافدت شدانع،

نظامی و نرای

ایرا را در نستانه جند

این واقعه ،وزیر امار خارجده وقدت جمهداری

پز از حاادث  11ستتامبر  ،1001جک

اسالمی ایرا (کمال خرازی) در مصداحبه بدا

استراو ،وزیر امار خارجه وقدت انگلسدتا  ،در

روزنامه لزننجلز تایمب اعالم داشت« :ایرا

 19ستتامبر هما سال به تهدرا سدتر کدرد.

بددا ایددعئالاژی ،تاکتیددک و اسددتراتژی القاعددع

هعف وی تشای( تهدرا بده مبدارز بدر ضدع

مخال باد و هر کجا بتاانع ننهدا را دسدتگیر

تروریسم به ویژ بدا رژیدم طالبدا و سدازما

میکندع» (خدرازی .)111 ،1910،بندابراین

القاعع باد .در این زما ایرا ضمن محکدام

جمهاری اسدالمی ایدرا بدا مدردود دانسدتن

کددرد حدداادث تروریسددتی  11سددتتامبر،

اتهامهای اتحادیه اروپا مبنی بر حمایت تهرا

نمادگی خاد را برای مبارز با تروریسم اعدالم

از تروریسم معتقع است:

کرد .در  15ستتامبر  1001هیئتدی از سدای

ال ) جمهداری اسدالمی ایدرا مبدارزا

اتحادیه اروپدا متشدکل از وزیدر امدار خارجده

فلسطینی را گدرو هدایی مدیداندع کده علیده

فرانسه ،خاویرسا نا (مسئال سیاست خارجی

اشغالگری مدیجنگندع ،لدذا ننهدا را از جملده

اتحادیه اروپا) و کریز پاتن (عاا کمیسدیا

گددرو هددای تروریسددتی نمددیدانددع و در زمددر

سیاست خارجی اتحادیه اروپا) بده سرپرسدتی

جنب های نزادیبخ

محسا میکنع.

لائیمیشدل (وزیدر امدار خارجده بلژیدک) بده

) جمهاری اسالمی ایرا معتقع اسدت

تهرا ستر کردنع و بهباد و گسدترش روابد

حب ا ...لبنا گروهی تروریستی نیست ،بلکه

با ایرا را مشروب به مشارکت تهرا در طر

حببی سیاسی است که در عرصههای سیاسی

ائددتالف بددرای مبددارز بددا تروریسددم دانسددتنع

لبنا از جمله در مجلز و دولت ایدن کشدار

.)22

حاار فعالی دارد و شاخه نظامی ایدن حدب

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

حامیا ن در سازما القاعع قرار داد .پز از

دستگیر و مجازات گردنع.

(ولعانی،1914 ،

جمهاری اسدالمی ایدرا ضدمن پدذیرش

نیب برای دفاع از سرزمینهای لبندا در برابدر

لبوم مبدارز بدا تروریسدم ،بده اسدتانعاردهای

حمالت رژیم اسرائیل تشدکیل شدع و تدعاوم

دوگانه اتحادیه اروپدا در مبدارز بدا تروریسدم

پیعا کرد است.

انتقاد دارد .از دیعگا مقامات تهرا  ،اتحادیده
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اروپایی نسبت به جنایتهای صهیانیست ها و

زیرمجماعههای ن از جمله ارت

کشددتار مددردم بددیدفدداع و زنددا و کادکددا

ملی ایرا را به عناا گدرو هدای تروریسدتی

فلسطینی هیچ واکنشی از خاد بروز نمیدهع،

اعالم کرد و تاکنا نیدب ن را تمعیدع کدرد

ایددن در حددالی اسددت کدده مقاومددت مشددروع

است ،ولی از نظر جمهاری اسالمی ایرا ایدن

مبارزا فلسطینی علیه اشغالگرا را تروریسم

عمل کافی نیست .در این خصا

سدخنگای

مددیدانددع .از دیددعگا سیاسددتمعارا ایرانددی،

وزارت امار خارجه در  9ژوئیه 11( 1002تیر

بسیاری از کشارهای اروپایی در دورا جند

 )1914اعددالم کددرد« :مصددابه اخیددر شددارای

جهانی دوم در قالب گرو های نزادیدبخ

بدا

وزیرا خارجه اتحادیه اروپدایی دربدار ابقدای

متجاوزا و اشغالگرا نلما نازی بده مبدارز

نام گروهک تروریسدتی مندافقین در فهرسدت

مددیپرداختنددع و بنددابراین اکثریددت اعاددای

گرو های تروریستی اقعامی صحیج ،اما ناکافی

اتحادیه اروپا با فعالیت گرو هدای نزادیدبخ

است .وی با انتقاد از ععم درج نام گرو جعلی

نشنایی کافی دارنع ،در حدالی کده امدروز در

وابسددته بدده منددافقین تحددت عندداا شددارای

یک تغییر جهت نشدکار ،گدرو هدای مقاومدت

مقاومت ملی ایرا در این فهرست ،نسبت بده

فلسددطینی را گددرو هددای تروریسددتی قلمددعاد

شکلگیری هسدتههدای مندافقین بده عنداا

میکننع .افبو براین ،جمهاری اسالمی ایرا

«القاعع اروپایی» به این کشارها هشدعار داد.

معتقع است پنا داد اعاای اتحادیه اروپا به

وی ادامدده داد کدده تهددرا از اتحادیدده اروپددا و

برخددی مخالتددا ایرانددی از جملدده اباالحسددن

اعاددای ن انتظددار دارد مطدداب( تعهددعات و

بنددیصددعر و مسددعاد رجددای و سددایر عناصددر

مسدئالیتهددای بددینالمللدی خدداد در مبددارز

سازما تروریستی مجاهعین خل( (منافقین) ،

فراگیدددر و بدددعو تبعدددیی بدددا تروریسدددم و

ملی و شارای ملی مقاومدت

سدددازما هدددای تروریسدددتی اقدددعام کنندددع»

ایرا در خداک برخدی کشدارهای اروپدایی از

( .)www.farsnews.comدر این رابطه منداچهر

مصددادی( حمایددت از گددرو هددای تروریسددتی

متکی ،وزیدر امارخارجده وقدت ایدرا نیدب در

محسا میشاد.

کنتددرانز مطباعدداتی بددا دوگاخددت ،همتددای

ارت

نزادیبخ

در این راستا ،علی رغدم اینکده اتحادیده
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نزادیبخ

بلژیکددی خدداد در  15سددتتامبر 12( 1002

اروپددا در دوم مدده سددال  1001نددام سددازما

شددهریار  )1914اظهددار داشددت کدده «مااضددع

تروریسددتی مجاهددعین خلدد( (منددافقین) و

ایرا در زمینه تروریسم کامال روشن است .ما

تروریسم برخارد شتاف و واحعی داشته باشع

تروریسددم مددیباشددع (.)www.mehrnews.com

و برخاردهای دوگانه در ماضداع تروریسدم را

عالو بر ن  ،جمهاری اسالمی ایرا  ،دیدعگا

کنع و از حمایت گروهدک تروریسدتی

برخی اعاای اتحادیه اروپا از جمله انگلسدتا

متاق

منافقین که رئیز جمهار ،نخسدتوزیدر12 ،

را مبنی بر اتهام معاخله ایرا در امار عراق و

نماینع مجلدز 2 ،وزیدر و بسدیاری از مدردم

حمایت از گرو های تنعرو ،به شدعت تکدذیب

ایرا را به شهادت رسانع است ،دست بکشع.

مددیکنددع .مقامددات جمهدداری اسددالمی ایددرا

وی خاطرنشا نماد که بنا بر نمار تاکنا 14

معتقعنع کشارهای مععی هیچ معرکی مبندی

هددبار نتددر در ایددرا تاسدد اقددعامات کددار

بر حمایت ایرا از تنعروهای اسالمگرا نعارنع.

تروریسدتی بده شدهادت رسدیع اندع .بندابراین

همچنددین بارهددا اعددالم کددرد انددع کدده ایددرا

جمهاری اسالمی ایرا در مبارز با تروریسدم

ببرگترین قربانی تروریسم در جهدا اسدت و

همچا گذشته پیشتاز خااهع باد و امیدعوار

از هیچ اقعامی برای نابادی تروریستها درید

است که کشارهای غربی نیدب از تناقادات در

نخااهنع کرد.

برخارد با این ماضاع خدارج شدع و بدا ایدن

فرجام

پعیدددع شدددام یکتارچددده برخدددارد کنندددع»

 .1بدده نظددر مددیرسددع در چددال هددای

( .)www.farsnews.comدر این رابطه غالمعلدی

راهبردی-امنیتی که میا تهدرا و بروکسدل

حددعاد عددادل ،رئددیز سدداب( مجلددز شددارای

وجددداد دارد ،بحدددت تروریسدددم از درجددده

اسالمی که به عناا رئدیز مجمدع مجدالز
نسیا و به دعات رئیز مجمع پارلمدانی اروپدا
جهت سخنرانی در ایدن مجمدع دعدات شدع
باد ،در پی دیعار مسدئا

شدارای اروپدا بدا

شمار شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 1921

امیعواریم که اتحادیه اروپا نسبت به پعیدع ی

متناقی و دوگانه اتحادیه اروپدا در مبدارز بدا

تأثیرگذاری با یی برخاردار است.
 .1هایددت جمهدداری اسددالمی ایددرا و
ایعئالاژی انقال اسالمی بر اساس حمایت از
ملل مستاع و جنب های نزادیبخ

قدرار

رهبرا سدازما تروریسدتی مجاهدعین خلد(

دارد .بر همین اساس نیدب جمهداری اسدالمی

(منددافقین) و در اعتددراض بدده ایددن عمددل ،در

ایددرا بددا طراحددی سیاسددتی راهبددردی و

تاریخ  9اکتبر  11( 1002مهدر  )1914سدتر

برنامه ریبی شدع بده گدرو هدای فلسدطینی و

خاد را به استراسبارگ فرانسه لغا نماد .ایدن

لبنانی کمک میکنع .این در حالی اسدت کده

امر نیب حاکی از انتقاد ایدرا بده برخاردهدای

اعاای اتحادیه اروپا نه تنها تعری جمهداری
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را

سایر گرو های پی گتته حمایت مدیکنندع و

اسالمی ایدرا از جندب هدای نزادیدبخ

نمیپذیرنع ،بلکه حمایت ایدرا از گدرو هدای

این در حالی است که با اتهامات اثباتنشدع ،

فلسطینی را مصعاق بارز حمایت از تروریسدم

ایرا را به حمایت از تروریسم متهم میکننع.
 .4در ایددن رابطدده نق د

تلقی میکننع.
 .9در بحددت حمایددت ایددرا از حددب ا...

ایا ت متحع و برخی کشارهای دیگر بهویژ

لبنا و یا برخی اتهامهای مطروحده از جاندب

رژیم اسدرائیل در فرافکندی برخدی مشدکالت

اتحادیه اروپا مانندع تدرور مخالتدا  ،ارتبداب و

داخلی و بینالمللی خای

و نیب تأثیرگدذاری

پنددا داد بدده اعاددای القاعددع  ،حمایددت از

بر اذها ملتهدا و دولدتهدا و مدتهم کدرد

تنعروهای اسالمگرا نیدب تدأثیر اخدتالف هدای

همیشگی جمهاری اسالمی ایرا به اقدعامات

راهبردی و امنیتی دو طدرف از زمدا انقدال

خرابکارانه ،علدیرغدم عدعم وجداد مدعارک و

تاکنا را میتاا مشاهع نماد.

شااهع مستنع و متقن نیدب بده ایدن واگرایدی

 .2علی رغم اینکه اتحادیده اروپدا پدز از
 11سددتتامبر  ،1001بددی

از گذشددته ،لددبوم

مبارز با تروریسم را درک و به ایجاد و تاسعه

راهبردی دامن زد است.

منابع فارسی
 .1ترابی ،سدیعحیعر (بهدار « ،)1915مقایسده دیدعگا

کناانسددیا هددای مختلدد بددرای مبددارز بددا

اسالم و غر در مبارزات نزادیبخ

تروریسم اقعام نماد ،امدا در عرصده عمدل بدا

فصلنامه مطالعات سیاسدی روز ،سدال چهدارم،

تناقی هایی مااجه است .اعاای اتحادیه اروپا

شمار نازدهم.

در مقابل حمدالت تروریسدتی رژیدم اسدرائیل
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 .9جعتددری ولددعانی ،اصددغر (« ،)1914رواب د ایددرا و

صریج مقامات امنیتی این رژیم مبنی بر انجام

اتحادیددده اروپدددا پدددز از  11سدددتتامبر ،»1001

این ترورها ،ماضعگیری نمیکننع.

ماهنامه اطالعات سیاسی و ایتصادی ،شدمار

 .5همچنین برخی اعاای تأثیرگذار ایدن
اتحادیدده از گددرو هددای تروریسددتی ماننددع
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