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مقدمه
نویسنده این نوشتار معتقد است تروریسم به ابرچالشی بیراا اتداهییه اروییای تبیدی شیده
ابرچالش که متأثر از بدرانهاا غرب آسیا و برآمدن افراطگرای و تروریسیم هر ایین منهقیه
است و اتداهیه ارویا را به این نتیجه رسانیده که باید هر راهبره ییشین منهقهاا خیوه هر ببیا
غرب آسیا و شما آفریقا تجدیدنظر کرهه و راهبرها مهابق با وابعیتها و شرایط جدیید ایین
منهقه هر هستورکار برار ههد .بررس این راهبره جدید و ییامدهاا آن براا منهقه ،مدورهاا
اصل این یاههاشت را تشکی م ههد.

الف .تروریسم بهمثابه ابرچالش اروپایی
تروریسم و گونه هاا مختلف کنش هاا تروریسیت امیروزه بیه امیرا معمیو هر کشیورهاا
ارویای تبدی شده است .تعیده هفعیاو وبیو و جیم تلایاو انسیان و غیرانسیان آن هر
سا هاا اخیر از یک سو ،و تدو هر روشهاا نوین ابداماو تروریست یس از هیر یاسیو و
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راهکار ضدتروریست ارویای از سوا هیگر ،سبب شده هولت هاا ارویای همواره از کنتیر و
مقابله با یویای هاا این تهدید باز بمانند و از سر استیصیا هر مدافی ومیوم و کارشناسی
خوه ،از یاهگیرا زندگ هر شرایط ترور سخن بگوینید .برآورههیا و تدلیی هیاا کارشناسی
مدو هستند که ت با اضمدال گروههاا تروریست هر غرب آسیا و شیما آفریقیا ،خهیر
تروریسم هر ارویا نهتنها همچنان به بوو خوه باب م مانید ،بلکیه تی ا تمیا افیآایش آن
باالست چون اوالً :بسیارا از تدلی گران معتقدند سیرزمینزهایی از هاویش سیبب بازگشیت
تروریستهاا متواراشده به ارویا و افآایش یدیده موسوم به «گرگهاا تنهیا» هر کشیورهاا
ارویای م شوه و ثانیاً :هر خوه کشورهاا ارویای اتبا و شهروندان زندگ م کنند که کامالً
با القائاو افراطگرایانه همآاهیندارا م کنند و تدیت تیأثیر آن بیرار هارنید .ییس از یاییان بیه
اصهالح «خالفت اسالم هاوش» تاکر تروریست همچنان یابرجاسیت و فعالییت و ییارگیرا
تروریستها بهویژه هر فضاا مجازا م تواند ابعاه کامالً جدیدا به خوه گیره.
تروریستها تا کنون از تانگ ،چابو ،کامیون و اتومبی ون براا انجام میالو تروریسیت
خوه هر ارویا بهره جستهاند ،اما روشهاا تروریست ایستا نیستند و م توانند متدیو شیده و
ویژگ غاف گیرکننده خوه را همچنان اظ کنند .هر همین زمینه ،روزنامه آلمان «ها ولت» از
نگران کمیسیون ارویای و گیآارش  61صیادهاا ایین کمیسییون هربیاره میالو ا تمیال
شیمیای و راهیواکتیو هر اتداهیه ارویا توسط گروههاا تروریست خبر هاهه است .همچنین ،بیه
نق از تلگراف «گیلس هاکرشوف» مسئو هماهنگ اتداهیه ارویا هر مبارزه بیا تروریسیم ،از
ا تما

مله سایبرا گروه تروریست هاوش به نیروگاههاا هستهاا و ییا بیر هیاا مراببیت

فروهگاهها هر ارویا ط  ۵سا آت سخن گاته است .این نشیان می ههید اروییا هسیتکیم هر
چشمانداز میانمدو با مسئله تروریسم و ابعاه مختلف آن هرگیر است.
مسئله تروریسم براا اتداهیه ارویا تنها ترور تعداها از شهروندان و یا آسییبرسیاندن بیه
اماکن وموم خیوه نیسیت ،بلکیه مجموویهاا از سیرمایههیاا ابتصیاها ،اجتمیاو و تی
سبکهاا مدیریت و الگوا کمران و همگرای هر این اتداهییه و هولیتهیاا وضیو آن را
نشانه گرفته است .اتداهیه ارویا امروزه با چالشهاا متعدها نظییر بدیران ینیاهجوی  ،تیداوم
رکوه و رشد ابتصاها کُند بهویژه هر مناطق جنوب خوه ،مسیئله خیرو کشیورها از اتداهییه،
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جدای طلب هاا بوم  ،رشد جرییان هیاا راسیت افراطی و چیالش کارآمیدا و مشیروویت
روبروست که تروریسم یا منشاء آنهاست و یا تشدیدکننده آنها .تروریسیتهیاا جهیاها هر
ارویا هو هستهاند یا بهطور مستقیم از خاورمیانه و شما آفریقیا واره اروییا شیده و هسیت بیه
ترور م زنند و یا ساکن و زاهه ارویا هسیتند و تدیت تیاثیر آمیوزههیا و القائیاو فکیرا و هر
مایت از گروههاا تروریست هست به انجام وملیاو م زنند .هر کنیار ایین فرفییت بیالقوه
کنشگرا هر زمینه وملیاو تروریست  ،جوالن گروههاا تروریسیت هر غیرب آسییا و شیما
آفریقا و شکنندگ هولتهاا مل سبب ایجاه بدران ییچیده یناهجوی و هجوم یناهجویان بیه
ارویا شده است.
والوه بر این ،ا آاب مل گراا افراط هر ارویا هر واکنش به ایین هو یدییده هرهیمتنییده
یعن تروریسم و یناهجوی رشد یافته اند چیون ایین ا یآاب توانسیته انید از ایین هو تهدیید
همبسته ،تغذیه ایدئولوژیک و گاتمان کرهه و با نقد ناکارآمدا اتداهییه اروییا و هولیتهیاا
ارویای هر مقابله با این چالشها ،هر میان افکار وموم ارویا جایگاه باب اوتنیا بیراا خیوه
باز کرهه و به سهو

از بدرو هر کشورهاا متبو خوه برسند تا جای کیه هر بیآرگتیرین

بدرو ابتصاها اتداهیه ارویا یعن آلمان ،آب راستگراا اا.اف.ها توانسته است بیا کسیب
 49کرس به سومین آب یارلمان تبدی شوه و نهتنها مانع تشکی هولت بوا توسیط آنگیال
مرک شده ،بلکه ت اساساً خوه یروسه تشکی هولیت را هیم بیه بینبسیت کشیانده اسیت.
موفقیتهاا مل گرایان هر لهستان ،چک ،اتریش ،مجارستان و ت فرانسه نشان از گستره این
تهدید هر ارویا هاره .ریشه تمایالو جیدای طلبانیه هر هو سیها اتداهییه ینظییر برگآییت و
هولت هاا مل یمانند جدای اسکاتلند از بریتانیا و یا کاتالونیا از اسپانیا نیآ کامالً با هو چیالش
تروریسم و یناهجوی و ییامدهاا ابتصاها ،اجتماو و امنیت این تهدیداو مرتبط است.
والوه بر این ،تروریسم از یک سو ،با ترویج ب ثبات هر ارویا و القاء س ویدم امنییت هر
وزههاا صنعت گرهشگرا و سرمایهگذارا و از سوا هیگر ،بیا بیه چیالشکشییدن اروییاا
بدون مرز –یا همان ییمان شنگن بهونوان بنیاهاترین و مهمترین ییمان هر بناا ارویاا وا د-
و افآایش کنتر هاا مل بر مرزها که گرهش آزاه سرمایه ،کاال ،انسان و خدماو را بیا مشیک
مواجه ساخته ،توانسته است بر روندهاا نابسامان ابتصاها اتداهیه ارویا تأثیر منا گذاشیته و
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گذار از وضعیت رکوه به رشد ییوسته و مستمر ابتصاها را بیهوییژه هر اوضیاا جنیوب ایین
اتداهیه نظیر یونان ،اسپانیا ،یرتغا و ایتالیا کُند و به تأخیر اندازه .بیا کنیار هیم بیرارهاهن ایین
مسائ  ،اغراق نیست اگر تروریسم را ابرچالش و وام اصل تقویت بدرانهاا اروییای و هر
صورو ودم مهار ،تسریعکننده روند فرویاش این اتداهیه بیدانیم .تروریسیم فضیاا اروییا را
امنیت کرهه ترس از یذیرش یناهجویان را هر کشورهاا ارویای افآایش هاهه ا آاب افراطی
و یویولیست را هر این کشورها تقویت کرهه کشیورهاا بیشیترا را ییس از بریتانییا بیه فکیر
جدای از اتداهیه ارویا انداخته ابتصاه ارویا را تضعیف کرهه و هر نتیجه برهمکنش همه ایین
ووام  ،بدران ناکارآمدا و مشروویت را به اتداهیه ارویا تدمی کیرهه و سیبب نیرومندشیدن
نیروهاا واگرا و گریآ از مرکآ هر این اتداهیه شده است.
این تدوالو آشکارا به اوضاا اتداهیه ارویا اثباو کرهه که امنیت هاخلی آنهیا کیامالً بیا
بیرون از مرزهاا اتداهیه گره خورهه و نم توان به تأمین امنیت هاخلی بیدون ایجیاه ثبیاو و
امنیت هر مدیط ییرامون یرهاخت .از سوا هیگر ،هر اندازه که به موازاو تدیو هر ابیداماو
تروریست  ،مقابله با تروریسم و سیاست هاا ضدتروریست اتداهیه اروییا هر سیا هیاا اخییر
روند تکامل خوه را ط کرهه ،اهمیت مبارزه ریشهاا با ووام و ریشههاا تروریسم نیآ جاا
خوه را بیشتر هر سیاستها و راهبرههاا این اتداهیه باز کرهه است .چیون اروییای هیا ریشیه
اصل و نقهه صدور این بدران را ب ثبات و شکنندگ هر غرب آسیا و برآمدن افراطگرایی و
تروریسم هر چنین مدیه م هانند ،هر راستاا امنیت سازا و ایجاه ثبیاو هر ایین منهقیه ،هر
راهبرهشان تجدیدنظر کرههاند.

ب .راهبرد منطقهای جدید اتحادیه اروپا
تدت تأثیر فضاا مهلوب ابتصاها -امنیت سا هاا یایان برن بیستم و ابتدای برن بیسیت و
یکم که ریشهگرفته از رشد روزافآون ابتصاها هر نتیجه ایجاه بیازار و ییو وا ید اروییای و
همچنین مدیط باثباو امنیت ناش از چتر مایت ناتو و آمریکیا بیوه ،اتداهییه اروییا راهبیره
سیاست خارج و امنیت ییشین خوه را هر فضای ایدهآلیست و بر مبناا ییشبره ایده «بیدرو
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نرم» 6و «بدرو هنجارا» 2ارویای -که مبتن بر گاتمان بارهاا صلاآمیآ و یکپارچه کیه بیاهر
به توسعه الگوا همکارا بانونمدور خوه هر تمام هنیاست -شیک هاهه بیوه .یییشبیره ایین
سیاست خارج هر منهقه خاورمیانه و شیما آفریقیا کیه هر چیارچوب سیاسیت همسیایگ
ارویای  3و مشارکت ارویا -مدیترانهاا 9نموه وین یافت ،غالباً متک به بهرهگیرا از ابآارهیاا
مدن نظیر تجارو ،کمک خارج و هیپلماس مبتن بر منهق ابتصاها برار هاشیت .ابآارهیاا
سیاست خارج اتداهیه هر این زمینه از هیپلماس ابتصیاها یکمیک و تدیریم ابتصیاها تیا
انجام وملیاو نظام با هدف صلابان هر نوسان بوه .هر چارچوب این سیاست ،اتداهیه ارویا
م کوشید با ارائه الگوی متااوو بهونوان بدرت نرمافآارانیه هر ورصیههیای نظییر میدیریت
بدران ،ییشگیرا از منابشاو ،صلابان و بازسیازا ابتصیاها سیاسیت هنجیارا خیوه را بیه
مر له اجرا گذاشته و به گسترش و تعمیم معیارهاا ارویای هر سها منهقیه و اثرگیذارا بیر
سیاستهاا شرکا و طرفهاا ابتصاها و تجارا خوه هر منهقه بپرهازه.
با وجوه این ،بدران سا هاا اخیر هر منهقه غرب آسیا و شما آفریقا و وابعیتهاا سیاسی
ناش از آن ،ناکارآمدا ایدهآلیسم ارویای را نماییان سیاخت و اروییای هیا را بیه تجدییدنظر هر
راهبرهها و نگرشهاا خوه هر منهقه واهار کیره .از ایینرو ،اتداهییه اروییا بیر اسیاس ارزییاب
استراتژیک از چالشها و تغییراو ایجاهشده هر مدیط سیاسی و امنیتی خیوه و لیآوم مقابلیه و
فائقآمدن بر ییامدهاا منا این چالشها ،از راهبره جهان جدیید سیاسیت خیارج  ۵خیوه هر
ژوئن  2161رونمای کره که بخش مهم از این راهبره به سیاست خاورمیانهاا ایین اتداهییه
اختصاص یافته است .بدرانهاا اخیر این منهقه و بهوییژه هو مقولیه تروریسیم و ینیاهجوی
نشان هاهه است که امنیت ارویا جداا از امنیت هیگر مناطق نیست .ایین باویت تغیییر نگیرش
اتداهیه ارویای از ایدهآ گرای به وابعبین و وم گرای هر راهبره جدید سیاست خیارج و
امنیت این اتداهیه شده است .این تغییر نگرش مبتن بر اصو و مبان زیر است:

1. Soft Power
2. Normative Power
3. European Neighborhood Policy - ENP
4. Euro-Mediterranean partnership- EMP
5. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy
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 .0ترمیمپذیری دولتها و جوامع :6ترمیمیذیرا به معناا توانای هولتها و جوامع بیراا
اصالح و همچنین ،مقاومت و بهبوها هر برابر بدرانهاا هاخل و خارج  ،جآو منافع کلیدا
شهروندان و هولتهاا ارویای برشمرهه شده است و اتداهیه ارویا تقوییت ایین امیر را بیراا
ایجاه ثباو امنیت ییرامون خوه ضرورا م هاند .این ماهوم راه میانهاا بین نگرش بلندیروازانه
ایجاه صلا و ثباو مبتن بر ارزشهاا لیبرا و چالش ثباو و امنیت جارا هر مدییط امنیتی
اتداهیه ارویاست .هر سند راهبره امنیت جدید اتداهیه ارویا ایین ماهیوم بیراا اتداهییه اروییا
یترمیم یذیرا هموکراس هاا ارویای

و همچنین ،کشورهاا ثالت و بهطور خاص هولت هیای

که هر خاورمیانه و شما آفریقا وابع هسیتند ،تجیویآ شیده اسیت .هر چیارچوب ایین اصی ،
اتداهیه ارویا باید به ایجاه هولتها و جوامع ترمیمیذیرتر و انعهافیذیرتر بهونوان یاسیخ بیه
نگران هاا رو به رشد هر زمینه گسترش سقوط هولتهیاا شکسیت خیورهه ،فضیاهاا فابید
کمران  ،هرگیراهاا مذهب  -فربهاا و رشد گروههاا تروریست هر غیرب آسییا و شیما
آفریقا کمک کند .هستورکار ترمیمیذیرا باید توانیای هولیتهیا و جوامیع را بیراا مقابلیه بیا
چالشهای نظیر کمبوه منابع آب هر منهقه ،فرایندهاا منجر به تندروا ،ویدم فرصیت شیغل
براا جوانان آموزش هیده و روا آورهن آنها به مهاجرو و یا هجوم ناگهان یناهندگان هر اثر
بدران غیرباب ییشبین را باال ببره.
 .1نظمهای منطقههای همکهاریجویانهه :2هر جهیان مدصیور بیین فشیارهاا جهیان و
وایسگرای هاا مدل  ،یویای هاا منهقهاا ییشبرنده خواهند بوه .اشکا هاوطلبانه کمران
منهقهاا براا هولتها و مرهم فرصت مدیریت بهتر نگران هاا امنیت را فراهم می کنید .ایین
یک از منهقهاا بنیاهین صلا و توسعه اتداهیه ارویا هر برن  26است و بر این اسیاس ،ایین
اتداهیه از نظمهاا منهقهاا همکاراجویانه هر سرتاسر جهان مایت خواهد کره .این نظمها
مبتن بر سازوکارهاا بانون مدور مدل خواهد بوه و اتداهیه ارویا هیچ اصرارا براا صیدور
استاندارههاا مدنظر خوه نخواهد هاشت .نظمهاا منهقیهاا همکیاراجویانیه تنهیا بیهوسییله
سازمانهاا منهقهاا ایجاه نم شوند و شام ترکیب از روابط هوجانبه ،زیرمنهقهاا ،منهقهاا
1. Resilience of States and Societies
2. Cooperative Regional Orders
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و بینمنهقهاا هستند .اتداهیه ارویا اغلب بهونوان الگوی براا تالشهاا همکیارا منهقیهاا
هر سراسر جهان هیده م شوه .با وجوه این ،اص نظمهاا منهقیهاا همکیاراجویانیه فیر
خوه را بر این برار هاهه است که سازمانهاا منهقهاا تنها سازوکار موجوه براا ی مسیائ
منهقهاا نیستند و اتداهیه ارویا نیآ تنها الگو و مد میوره تقلیید نیسیت .خاورمیانیه و شیما
آفریقا از این هست سازمانهاا منهقهاا ب بهره نیستند ،اما ایین سیازمانهیا همیشیه بیه همیه
یویای هاا مربوطه یاسو نم ههند .ییگییرا ایین اصی هر ببیا خاورمیانیه و شیما آفریقیا
م تواند اثراو مختلا از جمله فرصت براا همکارا و گاتگوهاا سیاس بواتیر اروییای -
ورب هر زمینه منافع مشترک نوو ابتکار وم سیاس براا بهبوه همکارا هاا متقابی مییان
کشورهاا غرب ارویا و بین آنهیا و همسیایگان آفریقیای آنهیا و هر نهاییت ،تیالش بیراا
راه اندازا گاتگوهاا موازا با شوراا همکارا خلیج فارس و ایران با هیدف نیهتنهیا تقوییت
روابط ،بلکه جلوگیرا از تشدید تنش بین تهران و ریا

را هر بر هاشته باشد.

 .1مشارکت متوازن :0این اص بهطور ویژه هر موره خلیج فارس بهکار برهه شده است .هر
راهبره جهان سیاست خارج اتداهیه ارویا هر این موره آمده است« :اتداهیه اروییا مشیارکت
متوازن را هر خلیج فارس تعقیب م کند .اتداهیه ارویا بیا شیوراا همکیارا خلییج فیارس و
همچنین ،بهصورو اناراها با کشورهاا خلیج فارس همکارا خواهد کره .بیر اسیاس توافیق
هستهاا با ایران ،اتداهیه ارویا بهتدریج هر زمینههای مانند تجارو ،تدقیقاو ،مدییط زیسیت،
انرژا ،باچاق انسان ،مهاجرو و مباهالو اجتماو با ایران مشارکت خواهد کره .اتداهیه ارویا
گاتگو با ایران و کشورهاا وضو شوراا همکارا خلیج فارس هر میوره منابشیاو منهقیه اا،
قوق بشر و مبارزه با تروریسم را تعمیق خواهد بخشید و با ییگییرا جلیوگیرا از گسیترش
بدران هاا موجوه ،فضاا همکارا و هیپلماس را ترویج خواهد هاه» .این اصی بیدین معنی
است که سیاست کالن اتداهیه ارویا هر تنش میان ایران و کشورهاا مدافظهکار وربی منهقیه،
ایجاه توازن بدرو و تالش براا جلوگیرا از گسترش هامنه تینش و وبیو جنیگ منهقیهاا
هیگرا ،کنتر تنش و نهایتاً

و فص آن است .ییاههسازا این اص راهبرها هر وم آسان

نخواهد بوه ،اما تصویرا روشن از هرک اتداهیه ارویا نسبت به یویای هاا منهقهاا م ههد.
1. Balanced Engagement

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  77پاییز 69

089

.1عملگرایی اصولی :6اتداهیه ارویا بر اساس این اص  ،ومی گرایی را بیر انآواگرایی و
مداخلهگرای هر سیاست خارج خوه ترجیا م ههد .هر همیین رابهیه ،هر راهبیره سیاسیت
خارج اتداهیه ارویا آمده است« :اتداهیه ارویا براا یافتن راه خرو از هو راه انآواگرای و
مداخلهگرای هاا نسنجیده ،با جهان ارتباط بربرار خواهید کیره و مسیئولیت خیوه نسیبت بیه
هیگران و ساسیت به ییشامدهاا غیرمترببه را به منصه فهور خواهد رساند .وم گرای مبتن
بر اصو هر سا هاا ییشرو ابداماو خارج اتداهیه را هدایت خواهد کره» .تأکید بیر اصی
وم گرای اصول نشان م ههد که اتداهیه ارویا باید با «مدیه بیه سیروت هر یا تغیییر»
سازگار شوه و وابع گرای سیاس را به سیاست خارج خوه واره کرهه و هر وین ا  ،تا د
امکان به اظ اصو خوه نیآ یایبند بماند .هرچند بید «اصول » همچنان بر یایبندا به ارزشها
و هنجارهاا ارویای

کایت هاره ،اما هر مقام انتخاب میان تجآییه و تدلیی وابیعگرایانیه از

وضعیت و وم گرای هرچند مغایر با ارزشها ،یا انتخاب وم بر اساس ارزشهیاا اتداهییه
ارویا مانند آزاها ،هموکراس  ،اکمیت بانون و ا ترام به قوق بشر ،هیگیر همچیون گذشیته
وم بر اسیاس ارزش هیا و هنجارهیا از اولوییت ،تقیدم و برتیرا برخیورهار نخواهید بیوه و
تصمیماو به صورو موره به موره و با هر نظر گرفتن مصلدت کل اتداهییه اتخیاخ خواهنید
شد .اص وم گرای اصول  ،این رویکره را به راهبره منهقهاا اتداهیه ارویا هر موره مایت
از قوق بشر و جامعه مدن تجویآ م کند که این اتداهیه هر این زمینهها باید مدتاط باشید و
تعاه مناسب را بیابد .هر چارچوب این اص  ،براا اتداهیه اروییا بازگشیت بیه نگرانی هیاا
بانون شهروندان هر خاورمیانه و شما آفریقا مسئله ثابت و یایدارا نیست .تدوالو سا هاا
اخیر منهقه ،اتداهیه ارویا را به این هرک رسانده است که ول شک گیرا بیامهاا مرهم سا
 2166هنوز هم وجوه هارند و هرچند بسیارا از رژیم هاا منهقه همچنان سرکوبگر هسیتند،
اما شکننده نیآ هستند .اتداهیه اروییا ممکین اسیت بیا خهیر سیرلو ه بیرارهاهن بلنیدیروازا
لیبرالیست  ،بدرو تغییر این وابعیتها را نداشته باشد و یکبار هیگر به هام هومینوا ب ثبات و
ناامن منهقهاا گرفتار شوه.

1. Principled Pragmatism

