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 مقدمه
 تبیدی  شیده   ابرچالشی  بیراا اتداهییه اروییای       بهتروریسم نویسنده این نوشتار معتقد است 

گرای  و تروریسیم هر ایین منهقیه    هاا غرب آسیا و برآمدن افراطمتأثر از بدران   کهابرچالش

اا خیوه هر ببیا    باید هر راهبره ییشین منهقهکه  رسانیدهبه این نتیجه را اتداهیه ارویا  و است

ها و شرایط جدیید ایین   غرب آسیا و شما  آفریقا تجدیدنظر کرهه و راهبرها مهابق با وابعیت

، مدورهاا ه جدید و ییامدهاا آن براا منهقهستورکار برار ههد. بررس  این راهبرمنهقه هر ه

 ههد. اصل  این یاههاشت را تشکی  م 

 

 مثابه ابرچالش اروپاییتروریسم بهالف. 
هاا تروریسیت  امیروزه بیه امیرا معمیو  هر کشیورهاا       هاا مختلف کنشتروریسم و گونه

ارویای  تبدی  شده است. تعیده هفعیاو وبیو  و  جیم تلایاو انسیان  و غیرانسیان  آن هر        

هاا نوین ابداماو تروریست  یس از هیر یاسیو و   هاا اخیر از یک سو، و تدو  هر روشسا 
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هاا ارویای  همواره از کنتیر  و  از سوا هیگر، سبب شده هولتکار ضدتروریست  ارویای  راه

هاا این تهدید باز بمانند و از سر استیصیا  هر مدافی  ومیوم  و کارشناسی      مقابله با یویای 

هیاا کارشناسی    خوه، از یاهگیرا زندگ  هر شرایط ترور سخن بگوینید. برآورههیا و تدلیی    

تروریست  هر غرب آسیا و شیما  آفریقیا، خهیر    هاا مدو  هستند که  ت  با اضمدال  گروه

مانید، بلکیه  تی  ا تمیا  افیآایش آن      تنها همچنان به بوو خوه باب  م تروریسم هر ارویا نه

زهایی  از هاویش سیبب بازگشیت     گران معتقدند سیرزمین باالست  چون اوالً: بسیارا از تدلی 

هر کشیورهاا  « هاا تنهیا گرگ»به شده به ارویا و افآایش یدیده موسوم هاا متواراتروریست

کنند که کامالً شوه و ثانیاً: هر خوه کشورهاا ارویای  اتبا  و شهروندان  زندگ  م ارویای  م 

ییس از یاییان بیه    کنند و تدیت تیأثیر آن بیرار هارنید.     گرایانه همآاهیندارا م با القائاو افراط

برجاسیت و فعالییت و ییارگیرا    ت  همچنان یاتروریستاکر « هاوش خالفت اسالم »اصهالح 

 به خوه گیره.  جدیدا  ابعاه کامالً تواندویژه هر فضاا مجازا م ها بهتروریست

 میالو تروریسیت    انجام براا و اتومبی  ون کامیون  ،از تانگ، چابوتا کنون ها تروریست

تدیو  شیده و   توانند مهاا تروریست  ایستا نیستند و م اند، اما روشخوه هر ارویا بهره جسته

 از «ها ولت»آلمان   گیرکننده خوه را همچنان  اظ کنند. هر همین زمینه، روزنامهویژگ  غاف 

 ا تمیال    میالو  ایین کمیسییون هربیاره    ااصیاده  61گیآارش   کمیسیون ارویای  و نگران 

ه بی همچنین،  .هاهه است خبر تروریست  هااگروه هر اتداهیه ارویا توسط راهیواکتیو و شیمیای 

از  ،مسئو  هماهنگ  اتداهیه ارویا هر مبارزه بیا تروریسیم  « کرشوفگیلس ها»نق  از تلگراف 

هیاا مراببیت   اا و ییا بیر   هاا هستها تما   مله سایبرا گروه تروریست  هاوش به نیروگاه

کیم هر  ههید اروییا هسیت   سخن گاته است. این نشیان می   سا  آت   ۵هر ارویا ط   هافروهگاه

 آن هرگیر است. مدو با مسئله تروریسم و ابعاه مختلفیانانداز مچشم

رسیاندن بیه   مسئله تروریسم براا اتداهیه ارویا تنها ترور تعداها از شهروندان و یا آسییب 

هیاا ابتصیاها، اجتمیاو  و  تی      اا از سیرمایه اماکن وموم  خیوه نیسیت، بلکیه مجموویه    

هیاا وضیو آن را   ن اتداهییه و هولیت  هاا مدیریت  و الگوا  کمران  و همگرای  هر ایسبک

هاا متعدها نظییر بدیران ینیاهجوی ، تیداوم     نشانه گرفته است. اتداهیه ارویا امروزه با چالش

ویژه هر مناطق جنوب  خوه، مسیئله خیرو  کشیورها از اتداهییه،     رکوه و رشد ابتصاها کُند به
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دا و مشیروویت  هیاا راسیت افراطی  و چیالش کارآمی     هاا بوم ، رشد جرییان طلب جدای 

هیاا جهیاها هر   ها. تروریسیت هاست و یا تشدیدکننده آنروبروست که تروریسم یا منشاء آن

طور مستقیم از خاورمیانه و شما  آفریقیا واره اروییا شیده و هسیت بیه      اند  یا بهارویا هو هسته

ا و هر هیا و القائیاو فکیر   زنند و یا ساکن و زاهه ارویا هسیتند و تدیت تیاثیر آمیوزه    ترور م 

زنند. هر کنیار ایین فرفییت بیالقوه     هاا تروریست  هست به انجام وملیاو م  مایت از گروه

هاا تروریسیت  هر غیرب آسییا و شیما      گرا هر زمینه وملیاو تروریست ، جوالن گروهکنش

هاا مل  سبب ایجاه بدران ییچیده یناهجوی  و هجوم یناهجویان بیه  آفریقا و شکنندگ  هولت

 است.   ارویا شده

تنییده  گراا افراط  هر ارویا هر واکنش به ایین هو یدییده هرهیم   والوه بر این، ا آاب مل 

انید از ایین هو تهدیید    اند  چیون ایین ا یآاب توانسیته    یعن  تروریسم و یناهجوی  رشد یافته

هیاا  همبسته، تغذیه ایدئولوژیک و گاتمان  کرهه و با نقد ناکارآمدا اتداهییه اروییا و هولیت   

ها، هر میان افکار وموم  ارویا جایگاه  باب  اوتنیا بیراا خیوه    یای  هر مقابله با این چالشارو

تیرین  باز کرهه و به سهو   از بدرو هر کشورهاا متبو  خوه برسند  تا جای  کیه هر بیآرگ  

بدرو ابتصاها اتداهیه ارویا یعن  آلمان،  آب راستگراا اا.اف.ها توانسته است بیا کسیب   

تنها مانع تشکی  هولت  بوا توسیط آنگیال   سومین  آب یارلمان تبدی  شوه و نهکرس  به  49

بسیت کشیانده اسیت.    مرک  شده، بلکه  ت  اساساً خوه یروسه تشکی  هولیت را هیم بیه بین    

گرایان هر لهستان، چک، اتریش، مجارستان و  ت  فرانسه نشان از گستره این هاا مل موفقیت

طلبانیه هر هو سیها اتداهییه ینظییر برگآییت  و      مایالو جیدای  تهدید هر ارویا هاره. ریشه ت

هاا مل  یمانند جدای  اسکاتلند از بریتانیا و یا کاتالونیا از اسپانیا  نیآ کامالً با هو چیالش  هولت

 تروریسم و یناهجوی  و ییامدهاا ابتصاها، اجتماو  و امنیت  این تهدیداو مرتبط است.  

ثبات  هر ارویا و القاء  س ویدم امنییت هر   ک سو، با ترویج ب والوه بر این، تروریسم از ی

کشییدن اروییاا   گذارا و از سوا هیگر، بیا بیه چیالش   هاا صنعت گرهشگرا و سرمایه وزه

 -ترین ییمان هر بناا ارویاا وا دترین و مهمونوان بنیاهایا همان ییمان شنگن به–بدون مرز 

گرهش آزاه سرمایه، کاال، انسان و خدماو را بیا مشیک    هاا مل  بر مرزها که و افآایش کنتر 

مواجه ساخته، توانسته است بر روندهاا نابسامان ابتصاها اتداهیه ارویا تأثیر منا  گذاشیته و  
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وییژه هر اوضیاا جنیوب  ایین     گذار از وضعیت رکوه به رشد ییوسته و مستمر ابتصاها را بیه 

الیا کُند و به تأخیر اندازه. بیا کنیار هیم بیرارهاهن ایین      اتداهیه نظیر یونان، اسپانیا، یرتغا  و ایت

هر هاا اروییای  و  تقویت بدراناصل  وام  ابرچالش و تروریسم را مسائ ، اغراق نیست اگر 

یسیم فضیاا اروییا را    تروربیدانیم.  روند فرویاش  این اتداهیه  کنندهتسریعصورو ودم مهار، 

افراطی    ا آاب  افآایش هاهههر کشورهاا ارویای  را  یذیرش یناهجویانترس از  امنیت  کرهه 

  کشیورهاا بیشیترا را ییس از بریتانییا بیه فکیر       تقویت کرهه کشورهاهر این را یویولیست  و

کنش  همه ایین  برهم جدای  از اتداهیه ارویا انداخته  ابتصاه ارویا را تضعیف کرهه و هر نتیجه

سیبب نیرومندشیدن   و  اهیه ارویا تدمی  کیرهه ووام ، بدران ناکارآمدا و مشروویت را به اتد

 این اتداهیه شده است.  گریآ از مرکآ هر واگرا و نیروهاا 

هیا کیامالً بیا    این تدوالو آشکارا به اوضاا اتداهیه ارویا اثباو کرهه که امنیت هاخلی  آن 

و و توان به تأمین امنیت هاخلی  بیدون ایجیاه ثبیا    بیرون از مرزهاا اتداهیه گره خورهه و نم 

امنیت هر مدیط ییرامون  یرهاخت. از سوا هیگر، هر اندازه که به موازاو تدیو  هر ابیداماو   

هیاا اخییر   هاا ضدتروریست  اتداهیه اروییا هر سیا   تروریست ، مقابله با تروریسم و سیاست

هاا تروریسم نیآ جاا اا با ووام  و ریشهروند تکامل  خوه را ط  کرهه، اهمیت مبارزه ریشه

هیا ریشیه   ها و راهبرههاا این اتداهیه باز کرهه است. چیون اروییای   را بیشتر هر سیاست خوه

گرایی  و  ثبات  و شکنندگ  هر غرب آسیا و برآمدن افراطاصل  و نقهه صدور این بدران را ب 

سازا و ایجاه ثبیاو هر ایین منهقیه، هر    هانند، هر راستاا امنیتتروریسم هر چنین مدیه  م 

 اند. تجدیدنظر کرهه راهبرهشان

 

 ای جدید اتحادیه اروپاراهبرد منطقه. ب
هاا یایان  برن بیستم و ابتدای  برن بیسیت و  امنیت  سا  -تدت تأثیر فضاا مهلوب ابتصاها

گرفته از رشد روزافآون ابتصاها هر نتیجه ایجاه بیازار و ییو  وا ید اروییای  و     یکم که ریشه

اش  از چتر  مایت  ناتو و آمریکیا بیوه، اتداهییه اروییا راهبیره      همچنین مدیط باثباو امنیت  ن

بیدرو  »آلیست  و بر مبناا ییشبره ایده سیاست خارج  و امنیت  ییشین خوه را هر فضای  ایده
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آمیآ و یکپارچه کیه بیاهر   اا صلابارهگاتمان  که مبتن  بر-ی  ارویا 2«بدرو هنجارا»و  6«نرم

بیره ایین   شیک  هاهه بیوه. یییش    -مدور خوه هر تمام هنیاستالگوا همکارا بانون به توسعه

سیاست خارج  هر منهقه خاورمیانه و شیما  آفریقیا کیه هر چیارچوب سیاسیت همسیایگ        

گیرا از ابآارهیاا  بهره نموه وین  یافت، غالباً متک  به 9اامدیترانه -و مشارکت ارویا 3ارویای 

. ابآارهیاا  شیت بر منهق ابتصاها برار ها مدن  نظیر تجارو، کمک خارج  و هیپلماس  مبتن 

سیاست خارج  اتداهیه هر این زمینه از هیپلماس  ابتصیاها یکمیک و تدیریم ابتصیاها  تیا      

هیه ارویا اتدا هر چارچوب این سیاست، .بوهبان  هر نوسان انجام وملیاو نظام  با هدف صلا

هیای  نظییر میدیریت    افآارانیه هر ورصیه  ونوان بدرت  نرمد با ارائه الگوی  متااوو بهیکوشم 

بان  و بازسیازا ابتصیاها سیاسیت هنجیارا خیوه را بیه       بدران، ییشگیرا از منابشاو، صلا

و اثرگیذارا بیر    منهقیه مر له اجرا گذاشته و به گسترش و تعمیم معیارهاا ارویای  هر سها 

  بپرهازه.هر منهقه هاا ابتصاها و تجارا خوه هاا شرکا و طرفستسیا

هاا سیاسی   هاا اخیر هر منهقه غرب آسیا و شما  آفریقا و وابعیتبا وجوه این، بدران سا 

هیا را بیه تجدییدنظر هر    آلیسم ارویای  را نماییان سیاخت و اروییای    ناش  از آن، ناکارآمدا ایده

بیر اسیاس ارزییاب     اتداهییه اروییا    ،روایین  ازر منهقه واهار کیره.  هاا خوه هراهبرهها و نگرش

و لیآوم مقابلیه و    و امنیتی  خیوه   شده هر مدیط سیاسی  ایجاهها و تغییراو استراتژیک از چالش

خیوه هر   ۵خیارج   از راهبره جهان  جدیید سیاسیت  ها، چالش اینآمدن بر ییامدهاا منا  فائق

اا ایین اتداهییه   م  از این راهبره به سیاست خاورمیانهرونمای  کره که بخش مه 2161ژوئن 

وییژه هو مقولیه تروریسیم و ینیاهجوی      و به این منهقهاخیر  هاا بدراناختصاص یافته است. 

ایین باویت تغیییر نگیرش     مناطق نیست. امنیت هیگر نشان هاهه است که امنیت ارویا جداا از 

گرای  هر راهبره جدید سیاست خیارج  و  بین  و وم گرای  به وابعآ از ایده اتداهیه ارویای 

 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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ها و جوامع بیراا  یذیرا به معناا توانای  هولت: ترمیم6ها و جوامعپذیری دولت. ترمیم0

هاخل  و خارج ، جآو منافع کلیدا هاا اصالح و همچنین، مقاومت و بهبوها هر برابر بدران

هاا ارویای  برشمرهه شده است و اتداهیه ارویا تقوییت ایین امیر را بیراا     شهروندان و هولت

اا بین نگرش بلندیروازانه هاند. این ماهوم راه میانهایجاه ثباو امنیت ییرامون خوه ضرورا م 

و امنیت جارا هر مدییط امنیتی    هاا لیبرا  و چالش ثباو ایجاه صلا و ثباو مبتن  بر ارزش

 اروییا  اتداهییه  بیراا  ماهیوم  راهبره امنیت  جدید اتداهیه ارویا ایین  اتداهیه ارویاست. هر سند

 هیای  طور خاص هولتبه و ثالت کشورهاا همچنین، و  ارویای  هااهموکراس  یذیراترمیمی

 ارچوب ایین اصی ،  هر چی  .تجیویآ شیده اسیت    وابع هسیتند،  آفریقا شما  و خاورمیانه هر که

بیه   ونوان یاسیخ  به یذیرتریذیرتر و انعهافترمیم جوامع و هاهولت ایجاه به باید ارویا اتداهیه

فابید   فضیاهاا  خیورهه،  شکسیت  هیاا هولت سقوط گسترش زمینه هر رشد به رو هاانگران 

شیما   غیرب آسییا و    هاا تروریست  هرو رشد گروه اافربه -مذهب  هاا کمران ، هرگیرا

 بیا  مقابلیه  هیا و جوامیع را بیراا   یذیرا باید توانیای  هولیت  آفریقا کمک کند. هستورکار ترمیم

شیغل    فرصیت  ویدم  منجر به تندروا، فرایندهاا آب  هر منهقه، کمبوه منابع های  نظیرچالش

یناهندگان هر اثر  ناگهان  ها به مهاجرو و یا هجومو روا آورهن آن هیدهآموزش جوانان براا

 .بین  را باال ببرهبدران  غیرباب  ییش

فشیارهاا جهیان  و    بیین  مدصیور  هر جهیان : 2جویانهه ای همکهاری های منطقهه . نظم1

 مران . اشکا  هاوطلبانه  کبرنده خواهند بوهییشاا هاا منهقه، یویای هاا مدل گرای وایس

کنید. ایین   امنیت  را فراهم می  هاا ها و مرهم فرصت مدیریت بهتر نگران اا براا هولتمنهقه

بر این اسیاس، ایین   است و  26هاا بنیاهین صلا و توسعه اتداهیه ارویا هر برن یک  از منهق

ها خواهد کره. این نظمهر سرتاسر جهان  مایت  جویانههمکارااا هاا منهقهاتداهیه از نظم

ا هیچ اصرارا براا صیدور  مدور مدل  خواهد بوه و اتداهیه ارویمبتن  بر سازوکارهاا بانون

وسییله  جویانیه تنهیا بیه   اا همکیارا هاا منهقیه استاندارههاا مدنظر خوه نخواهد هاشت. نظم

 اامنهقه اا،زیرمنهقه هوجانبه، روابط از ترکیب  شام شوند و اا ایجاه نم هاا منهقهسازمان
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 اامنهقیه  همکیارا  هااالشت براا الگوی  ونوانبه اغلب ارویا . اتداهیهندهست اامنهقهبین و

 فیر   جویانیه اا همکیارا هاا منهقیه اص  نظم وجوه این، با. شوهم  هیده جهان سراسر هر

سازوکار موجوه براا  ی  مسیائ     تنها اامنهقه هااسازمان که خوه را بر این برار هاهه است

 شیما   و خاورمیانیه  .میوره تقلیید نیسیت    الگو و مد  نیآ تنها ارویا اتداهیه و اا نیستندمنهقه

 همیه  بیه  همیشیه  هیا سیازمان  ایین  اما نیستند، بهرهاا ب منهقه هاااز این هست سازمان آفریقا

ییگییرا ایین اصی  هر ببیا  خاورمیانیه و شیما  آفریقیا         .ههندنم  یاسو مربوطه هاایویای 

 -روییای  تیر ا تواند اثراو مختلا  از جمله فرصت  براا همکارا و گاتگوهاا سیاس  بوام 

 مییان  متقابی   هااهمکارا بهبوه براا سیاس  وم  ابتکار منافع مشترک  نوو  ورب  هر زمینه

 بیراا  تیالش  نهاییت،  هر هیا  و آن آفریقیای   همسیایگان  و هیا آن بین وارویا  غرب کشورهاا

 تقوییت  تنهیا نیه  هیدف  با ایران و فارس خلیج همکارا شوراا با موازا گاتگوهاا اندازاراه

 .ریا  را هر بر هاشته باشد و تهران بین تنش جلوگیرا از تشدید روابط، بلکه

کار برهه شده است. هر طور ویژه هر موره خلیج فارس به: این اص  به0مشارکت متوازن .1

اتداهیه اروییا مشیارکت   »راهبره جهان  سیاست خارج  اتداهیه ارویا هر این موره آمده است: 

کند. اتداهیه ارویا بیا شیوراا همکیارا خلییج فیارس و      فارس تعقیب م متوازن را هر خلیج 

 توافیق  اسیاس  صورو اناراها با کشورهاا خلیج فارس همکارا خواهد کره. بیر همچنین، به

 زیسیت،  مدییط  تدقیقاو، تجارو، مانند های زمینه هر تدریجبه اتداهیه ارویا با ایران، ااهسته

 مشارکت خواهد کره. اتداهیه ارویا ایران با اجتماو  مباهالو و مهاجرو انسان، باچاق انرژا،

 اا،منهقیه  منابشیاو  میوره  هر فارس خلیج همکارا شوراا وضو کشورهاا و ایران با گاتگو

 گسیترش  از جلیوگیرا  با ییگییرا  و بخشید خواهد تعمیق را تروریسم با مبارزه و بشر  قوق

این اصی  بیدین معنی     «. ترویج خواهد هاه را هیپلماس  و همکارا موجوه، فضاا هاابدران

کار وربی  منهقیه،   است که سیاست کالن اتداهیه ارویا هر تنش میان ایران و کشورهاا مدافظه

اا ایجاه توازن بدرو و تالش براا جلوگیرا از گسترش هامنه تینش و وبیو  جنیگ منهقیه    

 ص  راهبرها هر وم  آسانسازا این اهیگرا، کنتر  تنش و نهایتاً    و فص  آن است. ییاهه

 .ههداا م منهقه هاایویای  نسبت به ارویا اتداهیه هرک از روشن تصویرا اما بوه، نخواهد
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گرایی  را بیر انآواگرایی  و    ومی  این اص ، اتداهیه ارویا بر اساس : 6گرایی اصولی.عمل1

راهبیره سیاسیت   ههد. هر همیین رابهیه، هر   م گرای  هر سیاست خارج  خوه ترجیا مداخله

راه  انآواگرای  و  اتداهیه ارویا براا یافتن راه خرو  از هو»خارج  اتداهیه ارویا آمده است: 

هاا نسنجیده، با جهان ارتباط بربرار خواهید کیره و مسیئولیت خیوه نسیبت بیه       گرای مداخله

ای  مبتن  گروم  هیگران و  ساسیت به ییشامدهاا غیرمترببه را به منصه فهور خواهد رساند.

تأکید بیر اصی    «. رو ابداماو خارج  اتداهیه را هدایت خواهد کرههاا ییشبر اصو  هر سا 

 «تغیییر   یا   هر سیروت  بیه  مدیه » با باید ارویا اتداهیه که ههدم  نشان گرای  اصول وم 

تا  د   ا ، وین هر و خوه واره کرهه خارج  سیاست به را سیاس  گرای و وابع شوه سازگار

ها همچنان بر یایبندا به ارزش« اصول »هرچند بید  .یایبند بماند خوه نیآ اصو   اظ امکان به

گرایانیه از  و هنجارهاا ارویای   کایت هاره، اما هر مقام انتخاب میان تجآییه و تدلیی  وابیع   

 اتداهییه  هیاا انتخاب وم  بر اساس ارزش ها، یاگرای  هرچند مغایر با ارزشوضعیت و وم 

هیگیر همچیون گذشیته     بشر،  قوق به ا ترام و بانون  اکمیت هموکراس ، آزاها، مانند یاارو

هیا و هنجارهیا از اولوییت، تقیدم و برتیرا برخیورهار نخواهید بیوه و         وم  بر اسیاس ارزش 

و با هر نظر گرفتن مصلدت کل  اتداهییه اتخیاخ خواهنید     موره موره به صورو تصمیماو به

موره  مایت  اا اتداهیه ارویا هراین رویکره را به راهبره منهقه گرای  اصول ،شد. اص  وم 

 و باشید  مدتاط باید هاکند که این اتداهیه هر این زمینهاز  قوق بشر و جامعه مدن  تجویآ م 

 هیاا نگرانی   بیه  بازگشیت  اروییا  اتداهیه هر چارچوب این اص ، براا. را بیابد مناسب تعاه 

هاا تدوالو سا . نیست مسئله ثابت و یایدارا آفریقا شما  و خاورمیانه هر شهروندان بانون 

 مرهم  سا  هااگیرا بیامول  شک  اخیر منهقه، اتداهیه ارویا را به این هرک رسانده است که

 گر هسیتند، همچنان سرکوب هاا منهقهرژیم از بسیارا و هرچند هارند وجوه هم هنوز 2166

بیا خهیر سیرلو ه بیرارهاهن بلنیدیروازا       اسیت  ممکین  اروییا  تداهیها .نیآ هستند شکننده اما

ثبات  و بار هیگر به هام هومینوا ب نداشته باشد و یک را هاوابعیت تغییر این لیبرالیست ، بدرو

 اا گرفتار شوه.ناامن  منهقه

                                                                                                   
1. Principled Pragmatism 


