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مقدمه
حمالت تروریستتتی  22ستتاتامبر و اقدامات تروریستتتی متعاقب آن در لندن و پاریس موجب
ظهور شکل جدیدی از تروریسم شد که از نظر استراتژی و اهداف ،تفاوت بنیادینی با تروریسم
قدیم دارد 2و این باعث تغییر استاسی در رویکرد اتحادیه اروپا و گسترش همکاری های نهادی
برای مبارزه با این تهدید رو به رشتد شتده استت .هرچند سابقه همکاری نهادی اتحادیه اروپا
برای مبارزه با تروریستتم به دهه  2۱73برمیگردد ،اما به دلیل مالحظات کشتتورهای ع تتو در
مورد اشتتراک اطالعات و حاکمیت ملی در حوزه های امنیتی ،ستیاستت های ضتد تروریستی و
همکاری نهادی اتحادیه اروپا تا قبل از حمالت تروریستتی  22ستاتامبر بهصورت محدود باقی
ماند .با وجود اقدامات نهادی و حقوقی گستتترده اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریستتم بهویژه
بعد از  22ستتاتامبر و بمبگذاریهای مادرید و لندن ،ماهیت متفاوت حمالت تروریستتتی اخیر
از جمله فواصتتل زمانی کم ،تنوا ابزارها ،اهداف و بازیگران باعث شتتده تا چالش تروریستتم
همچنان بهعنوان یکی از چالشهای اساسی حلنشده اتحادیه اروپا باقی بماند.
هرچند تروریسم برای اتحادیه اروپا مسئله جدیدی نیست ،اما آسیب پذیری این اتحادیه در
برابر تروریسم و رشد زنجیروار حمالت تروریستی در چند سال اخیر ،بیش از هر زمان دیگری
باعث افزایش آگاهی عمومی و شت گرایی اروپایی نستتبت به کارآمدی اتحادیه اروپا در مبارزه
با تروریسم شده است .عالوه بر این ،اتخاذ سیاست های نهادی مشترک برای مبارزه با تروریسم
مانند کنترل مرزهای مشتترک ،نظارت الکترونیکی بر شهروندان ،دسترسی به اطالعات شخصی
شتتتهروندان و ...بحث های گستتتترده ای درباره رابطه آزادی و امنیت در اتحادیه اروپا و نقض
پیمان ها ،معاهدات ،ارزش های اروپایی و حقوق استتاستتی را نزد افکار عمومی به وجود آورده
استت .با توجه به فراگیرشدن تهدیدهای تروریستی و تالش های اتحادیه اروپا برای تبدیلشدن
به بازیگری مؤثر علیه تروریستم جهانی و تأثیری که ستیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپا
 .2تروریستم جدید دو تفاوت اساسی با تروریسم قدیم دارد .2 :بیشتر فعالیتهای تروریسم قدیم با انگیزه سیاسی مشخص و
در ف تای ئوواستتراتژی

بود که امکان مذاکره ستیاسی درباره آن وجود داشت،درحالیکه هدف تروریسم جدید مبارزه بدون

گفتگو ،مذاکره و کنفرانس استت؛  .8درحالیکه استراتژی تروریسم قدیم بیشتر بر ابراز وجود و حداقل مرگ و میر شهروندان
بود ،استراتژی تروریسم جدید به حداکثر رساندن مرگومیر در حمالت تروریستی است (.)McGregor,2006
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بر آینده همگرایی این اتحادیه دارد ،این مقاله در پی بررستتی اقدامات نهادی و حقوقی اتحادیه
اروپا و کارآمدی و چشمانداز همکاریهای اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم را بهعنوان
یکی از مهمترین چالشهای آینده همگرایی اتحادیه اروپاست.
روش تحقیق این پژوهش از نوا توصتیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات بهصورت
کتابخانه ای بوده استتت .ستتازماندهی پژوهش نیز به این شتتکل استتت که ابتدا روند تکاملی
ستیاستت های ضتد تروریستی اتحادیه اروپا بررسی و کارآمدی آنها بر اساس معیارهایی مانند
تعداد حمالت تروریستتتی شتتکستتتخورده ،خنثیشتتده و موفق ،تعداد مظنونین دستتتگیرشتده،
نستتبت قربانیان تروریستتتی به ستتایر نقا ،جهان ،ستتطت پایین ترس از حمالت تروریستتتی و
حمایت عمومی از ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی ستتنجیده میشتتود .ستتاس ،چشتتم انداز و
ستناریوهای پیش روی همکاری نهادی و سیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپا بیان خواهد
شتد .یافتههای مقاله نشتان میدهد که با توجه به حمایتهای عمومی از ستیاستها و اقدامات
نهادی اتحادیه اروپا علیه تروریستتتم ،ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاری های مشتتتترک برای
مبارزه با تروریسم در آینده بیشتر تقویت میشود و اتحادیه اروپا برخالف نظر منتقدان ،از ببری
کاغذی به ببری واقعی و بازیگری مؤثر علیه تروریسم تبدیل خواهد شد.

الف .نظریه بینحکومتگرایی لیبرال
چون این مقاله به بررستتی همگرایی و همکاری های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ستتطت
سیاسی و نهادی می پردازد ،نظریه های همگرایی سیاسی اروپا توانایی تبیینی مناسبی برای تکامل
سیاست های ضد تروریستی این اتحادیه و تکامل همکاری های نهادی آن در این زمینه دارند .با
توجه به روند گستترش ستیاست های ضد تروریستی در میان کشورهای ع و اتحادیه اروپا که
از ی ستو گسترش دامنه تهدیدهای تروریستی و ناتوانی دولتها در مهار این تهدیدها آنها را
ناگزیر به همکاری فراملی میکند و از ستوی دیگر ،به دلیل حساسیت مساول امنیتی ،دولتهای
ع تتتو تمتایلی بته واگتذاری اختیتارت خود بته نهادی فراملی را ندارند،

بین حکومت گرایی2

1. Intergovernmentalism

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

041

مناستب ترین نظریه برای تحلیل تکامل نهادی و سیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپاست.
ریشتته این نظریه به کارهای استتتنلی هافمن 2برمیگردد که تالش کرد دیدگاه واقع بینانه ای در
مورد همگرایی اروپا اراوه کند.
هافمن تالش کرد به این ستتؤال پاستتخ دهد که چرا کشتتورهای ملی گرایی مانند فرانستته
حاضرند از بخشی از حاکمیت خود بهمنظور ترویج بازار مشترک چشمپوشی کنند و همزمان
با برخی از استراتژی های کمیسیون نیز مخالفت ورزند .بینحکومتگرایی بر نقش دولت ملی
در همگرایی تتأکیتد دارد و استتتتدمل می کند که فرآیند همگرایی اروپا نتیجه همکاری بین
دولت های مستتتقل و بازیگران منطقی استتت که تعامالت میان آنها از طریق اصتتول اقتدار و
ستتتلستتتلتته مراتتتب اداره می شتتتود ( .)Saurugger, 2013: 55-56بتته بیتتان نیوجنتتت،
بین حکومت گرایی به ترتیباتی اشتتتاره دارد که بهموجب آن ،دولت -ملت ها در وضتتتعیت و
شترای قابل کنترل در ی

موضتوا یا منافع مشترک با هم همکاری می کنند .چنین وضعیتی

مستتلز از دستت دادن و تشری

حاکمیت نیست و دولت ها در نوا و سطت همکاری کامالً

مختارند ( .)Nugent, 2003: 476اندرو موراوسی  8و فران

شیملفنینگ ،بینحکومتگرایی

را نوعی نهادگرایی عقالنی توصتتیم می کنند .آنها برخالف نوکارکردگرایان (که همگرایی
اروپا را نتیجه روند تستتری و همکاری فنستتامرانه می دانند) همگرایی را نتیجه تصتتمیمات
عقالنی اتخاذشتتده توستت رهبرانی عقالنی می دانند و معتقدند آنچه دولت ها را به ستتمت
همکاری ستوق می دهد هزینه ها و مزایای پیوستتن به این روند استت و سطت همکاری ی
دولت تابعی از مزایا و معایب ناشتتی از ع تتویت آن در فرآیند همگرایی و همکاری استتت
(.)Moravcsik &Schimmelfennig, 2009: 67
مهمترین مفروضتتتات نظریته بین حکومت گرایی که از نظریه واقع گرایی گرفته شتتتده اند،
عبارتاند از  .2دولت ها بازیگران اصتتلی نظا بین الملل هستتتند؛  .8دولت ها بهعنوان بازیگران
منطقی که در جستتجوی امنیت هستتند ،تنها در جایی که منافع مشترک دارند اقدا به همکاری
می کنند .این همکاری ممکن است به اشکالی مختلفی از قبیل توازن قوا ،اتحادسازی ،همگرایی

1. Stanley Hoffmann
2. Andrew Moravscik
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منطقه ای و  ...نمود پیدا کند؛  .۳دولت های خودیار در حوزه ستیاستت ادنی 2بیشتتر از سیاست
اعلی 8تمایل به همکاری دارند (.)Fredborn Larsson, 2010: 8
استدمل نویسندگان این مقاله این است که سیاست های ضد تروریستی و همکاری های نهادی
اتحادیه اروپا در این زمینه دستتکم با سه مفروضه اصلی نظریه بینحکومتگرایی همخوانی دارد
و مطالعه همکاریهای نهادی ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در چارچوب این نظریه ،دادههایی را
فراهم کرده است که مطالعات نظری این حوزه را متأثر و بر مفروضههای نظریه بینحکومتگرایی
صتحه گذاشتته استت .نخستت ،اینکه دولت های ع و اتحادیه اروپا بهعنوان بازیگران عقالنی بر
استتاس انتخاب منطقی و مزایا و منفعتی که از همکاریهای مشتتترک ضتتد تروریستتتی به دستتت
می آورند ،به توستتعه ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا کم

می کنند .دو  ،اینکه با

فراگیرشتدن تروریستم بهعنوان تهدیدی جهانی ،دولت های ملی در چارچوب مرزهای وستفالیایی
خود و بهتنهایی قادر به تأمین امنیت شتتهروندان خود نیستتتند و همین امر آنها را به همکاریهای
فراملی در زمینه مبارزه با تروریستتم هدایت کرده استتت .ستتو  ،اینکه به دلیل حستتاستتیت مباحث
امنیتی و ضد تروریستی ،همکاری ها در این حوزه بیشتر مقطعی ،رویدادمحور و محدود باقیمانده
استتتت و کشتتتورهای ع تتتو اتحادیه اروپا با وجود همکاری محدود نهادی در این مورد ،تمایل
چندانی برای واگذاری حاکمیت ملی خود به نهادهای فراملی ندارند.
همین امر باعث شتتتده استتتت تا اتحادیه اروپا بهعنوان ستتتازمانی پویا و بهمنظور مبارزه با
تروریستم و تأمین امنیت شتهروندان اروپایی ،ستیاست های عملگرایانهتری را در پیش گیرد و
ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاریهای مشترک برای مبارزه با تروریسم را بیشتر تقویت کند.

ب .سابقه اقدامات نهادی اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم
اقدامات نهادی اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم به اوایل دهه هفتاد میالدی و تجربه مبارزه
با گروه های چپ افراطی مانند بریگارد ستر ایتالیا و فراکسیون ارتش سر آلمان ۳برمیگردد.

1. Low politics
2. High politics
)3. Red Army Faction (RAF
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تشکیل گروه بین المللی [ضد] تروریسم ،رادیکالیسم ،افرا ،گرایی و خشونت بین المللی یا گروه
تریوی 2در ستال  2۱71و کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم 8در سال  2۱77از جمله اولین
تالش های نهادی جامعه اروپا برای مبارزه با تروریستتتم و افرا ،گرایی بود ( Casale, 2008:

 .)50گروه تریوی توستتت مقتامتات پلیس اروپا و در راستتتتای تبادل اطالعات و فراهم کردن
کم های متقابل علیه تروریستم و جنایات بین المللی تشکیل شد .تریوی در ابتدا انجمنی برای
تبادل اطالعات در مورد جراوم ستتازمانیافته و تروریستتم بود ،اما در ستتال های بعد چارچوبی
برای دیدار وزیران دادگستتری ،مقامات ارشد و کارشناسان ،خارج از چارچوب معاهدات اروپا
فراهم کرد .گروه تریوی زمینه را برای تشتتکیل شتتورای دادگستتتری و امور داخلی ۳بهویژه در
مستاول مبارزه با تروریسم ،همکاری پلیسی ،تأمین امنیت مسافرت های هوایی غیرنظامی ،ایمنی
و امنیت تأستتتیستتتات هستتتته ای و همکاری در زمینه حوادث و بالیای طبیعی را فراهم کرد
(.)Bunyan, 1992: 7
در ستتتال  2۱۱۳گروه تریوی و دیگر نهادهای اروپایی در مورد مستتتاول ق تتتایی ،گمرک و
موضتتوعات مربو ،به مهاجرت در ستتاختار جدیدی و تحت عنوان «ماده شتتش» معاهده اتحادیه
اروپا قرار گرفتند .در ماده شتتشتتم معاهده اتحادیه اروپا تما اقدامات جبرانی برای حذف ی باره
کنترل مرزی در نظر گرفته شتتتد .همچنین ،این معاهده ایجاد پلیس اروپا (یوروپل) را الزامی کرد.
ازاینرو ،در سال  2۱۱7ی

گروه مقدماتی به تدوین نقش یوروپل در مبارزه با تروریسم پرداخت

و یوروپل از ستال  2۱۱2عملیاتی شتد .اما با وجود گسترش همکاری های پلیسی از زمان تشکیل
گروه تریوی و دیگر ستتازمانهای مشتتابه ،همکاری نهادی میان کشتتورهای ع تتو اتحادیه اروپا تا
زمان حمالت  22ستتاتامبر ،به دلیل مقاومت کشتتورها در برابر واگذاری بخشتتی از حاکمیت خود
به ویژه در زمینه های امنیتی به جامعه اقتصادی اروپا و ساس اتحادیه اروپا تقریباً بهصورت محدود
باقی ماند ( .)Charvat, 2012: 77-78پس از  22ساتامبر نیز دستورکار اتحادیه اروپا برای مبارزه
با تروریستم بهشتدت فرآیندی ،انفعالی ،بحران محور و تحت تأثیر حوادث تروریستی  22ساتامبر،
 .2گروه  TREVIشتبکه یا انجمنی بین حکومتی و متشتکل از وزیران دادگستتری دوازده کشور ع و جامعه اروپا بود که در
دو ساتامبر  2۱71و در جلسه شورای اروپا تأسیس شد.
2. ECST
)3. Justice and home affairs (JHA
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بمبگذاریهای مادرید و لندن ،ظهور داعش ،حمالت تروریستتتتی  8321و  8326در فرانستتته و
حمالت بروکستل و برلین در ستال  8326بوده استت .در مجموا ،ستیاستت های ضد تروریستی
اتحادیه اروپا از سال  8332تا کنون شش مرحله را طی کرده است.

 .0رویداد  00سپتامبر و تلقی تروریسم بهعنوان تهدید خارجی
قبل از اینکه برج های تجارت جهانی و پنتاگون در ستتتال  8332مورد حمله تروریستتتتی قرار
بگیرنتد ،بحتث تروریستتتم بهندرت در دستتتتورکار مشتتتترک اتحادیه اروپا قرار می گرفت و
رویدادهای  22ستاتامبر را باید نقطه عطفی در تبدیلشتدن این اتحادیه به بازیگر پیشرو و مؤثر
در اوتالف علیه تروریستم بهحستاب آورد .واکنش اتحادیه اروپا به  22ستاتامبر بستتیار سریع و
جامع بود .تنها ده روز پس از حمالت  22ستتاتامبر شتتورای دادگستتتری و امور داخلی اروپا در
نشتتستتتی فوقالعاده در بروکستتل اعال کرد که مبارزه با تروریستتم در اولویت اهداف اتحادیه
اروپاست ) .(Hayes & Jones, 2013: 23در واقع ،رویداد  22ساتامبر برای اتحادیه اروپا هم
فراخوانی برای مبارزه به تروریستم بود و هم فرصتتی برای اقدا فعامنه در مبارزه با تروریسم
برای این اتحادیه فراهم کرد .تا قبل از  22ساتامبر تنها شش کشور ع و اتحادیه اروپا قوانین و
ابزارهای مبارزه با تروریسم داشتند و حمایت های فرامرزی مبارزه با تروریسم بسیار ناچیز بود.
اندکی پس از حمالت  22ستتتاتامبر ،آلمان و استتتاانیا بهعنوان پایگاه برنامهریزی و اجرای این
حمالت و مقامات اروپایی در همکاری با ایامتمتحده آمریکا اقدامات ضتتد تروریستی زیادی
انجا دادند که مهمترین آنها تصویب اولین برنامه اقدا برای مبارزه با تروریسم بود.
برنامه اقدا با نقشته راه ضد تروریستی 2که از نتایج اجالس سران تاماره )2۱۱۱( 8الها گرفته
شتتد ،دستتتورالعملهایی برای پاستتخ ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا فراهم کرد .نقشتته راه ضتتد
تروریستتی شتامل  12اقدا در پنج حوزه اصلی بود .2 :تقویت همکاری پلیسی و ق ایی (توسعه
حکم بازداشتت اروپایی و تعریم مشتترک اتحادیه اروپا از تروریستم ،شتناستایی تروریست ها و
ستتازمان های آنها در اروپا ،تقویت نقش یوروپل در اشتتتراک داده ها و تشتتکیل تیم های تحقیق
1. CT Roadmap
2. Tampere
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ویژه)؛  .8توستتعه ابزارهای حقوقی بینالمللی (اجرای ستتریع کنوانستتیونهای بین المللی مرتب با
تروریستم که امکان اجرایی دارند)؛  .۳پایان دادن به تأمین مالی تروریستم (گستترش دستورالعمل
شتتورا درباره پولشتتویی و چارچوب تصتتمیمگیری درباره داراییهای منجمد)2؛  .1تقویت امنیت
هوایی (ارزیابی تهدید ،آموزش خدمه ،بهبود کنترل توشتتته ،حفاظت کابین خلبان و کنترل کیفیت
اقدامات انجا شتتده توستت تما کشتتورهای ع تتو اتحادیه اروپا)؛  .1هماهنگی اتحادیه اروپا با
اقدامات ضتتد تروریستتتی جهانی .برنامه اقدا اتحادیه اروپا در اکتبر  8332و ئوون و نوامبر 8338
بهروزرسانی شد و تا پایان  8338شامل  61اقدا مشترک شد (.)Devoic, 2012: 18-21
درحتالیکته اقتدامات مربو ،به برنامه اقدا در حال انجا بود ،حمله آمریکا به عراق به بهانه
ستتالحهای کشتتتارجمعی 8و تقستتیم کشتتورهای اتحادیه اروپا به دو جبهه موافق و مخالم با این
حملته ،از انگیزه هتای ضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا کاستتتت و این اتحادیه برای غلبه بر این
اختالفات ،با مذاکره مجدد در مورد مواضتع دفاعی و امنیتی مشترک خود با کشورهای ع و و از
طریق تصتویب و توسعه استراتژی امنیت اروپا ۳به به روز رسانی و تحکیم سیاست امنیتی و دفاعی
( )2۱۱۱خود پرداخت .استراتژی امنیت اروپا گامی رو به جلو در سیاست دفاعی و امنیتی مشترک
و دربرگیرنده ستتته هدف استتتتراتژی

بود .2 :مقابله با تهدیدها (تروریستتتم ،تکثیر ستتتالح های

کشتتارجمعی ،درگیریهای منطقهای ،دولتهای درمانده و جراوم سازمانیافته)؛  .8امنیتسازی در
همستتتایگان اتحادیه اروپا؛  .۳کم

به برقراری نظم بین المللی بر استتتاس چندجانبه گرایی مؤثر.

استتراتژی امنیت اروپا اولین سند استراتژیکی بود که راهنمای بلندمدتی برای کل سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و اقدامات ضد تروریستی آن فراهم کرد (.)Devoic, 2012: 21-22

 .1حمالت مادرید و تسریع سیاستهای ضد تروریستی اتحادیه اروپا
حمالت تروریستتتی لندن و مادرید که انتقا القاعده از استتاانیا و انگلیس به خاطر همراهی این
دو کشتتتور در جنگ علیه ترور و حمایت از اقدامات نظامی ایامتمتحده علیه القاعده و طالبان
 .2دارایی های منجمد به داراییهایی مانند وثیقهها ،ضتمانتنامهها ،داراییهای غیرمنقول و ...گفته میشود بهآسانی قابل وصول
و تبدیلشدن به نقدینگی نیست.
)2. weapons of mass destruction (WMD
)3. European Security Strategy (ESS
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بود ،بار دیگر نشتتان داد که دولت ها بهتنهایی قادر به حفاظت از شتتهروندان شتتان نیستتتند و
ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی را به اولویت اول تصتتمیمگیریهای اتحادیه اروپا تبدیل کرد
( .)Friesen, 2007: 1بمبگذاریهای مادرید باعث شتد تا اتحادیه اروپا در نشتست شورای
ستتران در مارس  ،8331ضتتمن ارزیابی عواملی که منجر به حمایت و استتتخدا تروریستتتی
میشود ،به مرحله کامالً جدیدی از تفکر مبارزه با تروریسم و برخورد با علل ریشهای تروریسم
قتد نهد ( .)Coolsaet, 2010: 860مدت کوتاهی پس از عملیات تروریستتتتی مادرید (22
مارس  )8331کمیستیون اروپا طی اعالمیه ای فوری ضتمن اعال همبستگی با اساانیا ،خواستار
اجرای ستتریع ابزارهای قانونی ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ستتطت ملی شتتد؛ پیشنویس
ستیاستت های ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد؛ و به تقویت مبارزه با تأمین مالی
تروریستم ،هماهنگی عملیاتی و گفتگو با کشتورهای ثالث درباره تروریسم و همچنین اقدامات
امنیتی در خصتتوب بیوتروریستتم و مکانیستتمهای محافظت مدنی جامعه در برابر تروریستتم
پرداخت.
شتورای ستران در نشست  81-86مارس در سال  8331عالوه بر مواد پیشنهادی کمیسیون،
خواستتتتتار کتار فوری روی برنتامه ای بهمنظور اجرای استتتتراتژی امنیت اروپایی ،ایجاد مرکز
هماهنگی ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا برای تسهیل فعالیت های ضد تروریستی شورای سران
اروپا و همچنین تجدیدنظر در برنامه اقدا برای مبارزه با تروریستتم شتتد ( Burgess, 2007:

 .)474شتورای سران اروپا در  22ئوون برنامه اقدا جدید اتحادیه اروپا را که شامل مواردی از
قبیل تشتکیل تیم های تحقیقاتی ،پلیسی و دادرسی مشترک در سراسر اتحادیه اروپا ،تبادل منظم
اطالعات در مورد تروریستم میان کشتورهای ع تو ،تشتکیل تیم ضد تروریستی ویژه و انعقاد
تفاهمنامه همکاری میان یوروپل و نهادهای مربوطه در آمریکا میشتتد ،را تصتتویب کرد .برنامه
اقتدا جتدید ،اهداف هفت گانه استتتتراتژی

و ستتتطت بامیی برای اقدامات اتحادیه اروپا در

پیشتتگیری و مبارزه با تروریستتم تعیین کرد که عبارتند از  .2تعمیق اجماا و افزایش تالشهای
بینالمللی برای مبارزه با تروریستم ( 27اقدا )؛  .8کاهش دسترسی تروریستها به منابع مالی و
اقتصتتادی ( 26اقدا )؛  .۳افزایش حداکثری ظرفیتهای پیشتتگیری اتحادیه اروپا و کشتتورهای
ع تو در زمینه شتناسایی ،تحقیق و تعقیب تروریستها ( 1۱اقدا )؛  .1حفظ امنیت حملونقل
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بینالمللی و اطمینان از کنترلهای مؤثر مرزی ( 2۱اقدا )؛  .1تقویت قابلیتهای اتحادیه اروپا و
کشتتورهای ع تتو برای مقابله با عواقب حمالت تروریستتتی ( 21اقدا )؛  .6پرداختن به عوامل
کم  ،حمایت و تأمین نیروی انسانی تروریسم ( 28اقدا )؛  .7قراردادن کشورهای ثالث نیازمند
تقویت ظرفیتهای ضتتد تروریستتتی و تعهدات مبارزه با تروریستتم در اولویت رواب خارجی
اتحادیه اروپا ( 26اقدا ) (.)Casale, 2008: 52
عالوه بر بهروزرستتانی برنامه اقدا در  211حوزه ،اعالمیه مبارزه با تروریستتم بیانیهای مبنی
بر همبستتتگی اروپا در برابر تروریستتم و اقدا مشتتترک و بستتیج همه منابع و امکانات از جمله
منابع نظامی در مواقعی که یکی از کشتتورهای ع تتو مورد حمله تروریستتتی قرار میگیرد ،نیز
منتشتتتر کرد .اقتدا دیگر اتحادیه اروپا برای توستتتعه امنیت داخلی ،ایجاد آئانس مرزی اروپا
بهمنظور همکاری رستتتمی اتحادیه اروپا در کنترل مرزهای خارجی و اطمینان از ستتتطت بامی
نظارت و کنترل بر مرزها در اکتبر  8331بود .همچنین ،در نشتتستتت شتتواری اروپا ( 1-1نوامبر
 )8331برنامه مهه 2با هدف تقویت آزادی ،امنیت و عدالت در اتحادیه اروپا تصویب شد که بر
اقدامات یکاارچه ضتد تروریستتی بین کشتورهای ع تو و کشورهای ثالث در زمینه استخدا
تروریستی ،تأمین مالی تروریسم ،تجزیه و تحلیل تهدیدها ،حفاظت از زیرساخت ها و مدیریت
دستتاوردها تأکید می کرد .در تاریخ  88نوامبر  8331شتورا چارچوب مفهومی درباره ابعاد ضد
تروریستتی ستیاستت دفاعی و امنیتی مشتترک را تصتویب کرد که بر اساس آن ،از قابلیت های
مدیریت بحران و پیشتتگیری از منازعات ستتیاستتت دفاعی و امنیتی مشتتترک برای حمایت از
اهداف ضد تروریستی اتحادیه اروپا استفاده میشد.
در مجموا ،در دوران پس از حمالت مادرید هرچند دو ابزار مهم شامل اعالمیه همبستگی
اتحادیه اروپا و جایگاه هماهنگکننده فعالیتهای ضتتد تروریستتتی در دبیرخانه شتتورای ستتران
اروپا تصتتویب شتتد ،اما نبود استتتراتژی و ستتند الزا آور و همچنین اجرای کُند اقدامات ضتتد
تروریستی در کشورهای ع و بهعنوان دو چالش اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم باقی ماند
(.)Gavrilovic, 2016: 17

1. Hague Program
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 .1بمبگذاری لندن و چالش تروریسم خانگی
حمالت تروریستتی لندن بار دیگر تحرکات سیاسی ضد تروریستی اتحادیه اروپا را افزایش داد
و نشتان داد که ستیاستت های ضد تروریستی این اتحادیه بهواسطه حمالت تروریستی هدایت
می شتتتود .بهعالوه ،تابعیت انگلیستتتی و ویژگی خودستتتازماندهی عوامل آن باعث تغییر درک
اتحادیه اروپا از تهدید تروریستتم شتتد و تمرکز توجه ها را از تهدیدات تروریستتتی خارجی به
فرآیند گستتترش افرا،گرایی و استتتخدا های تروریستتتی در داخل معطوف کرد ( EP, 2017:

 .)33شورای سران اتحادیه اروپا در واکنش به حمالت لندن در نشستی فوقالعاده در  2۳ئوون
 8331در اعالمیهای ضمن محکو کردن حمالت تروریستی لندن ،متعهد به تسریع اجرای برنامه
اقدا ضتتد تروریستتتی و ستتایر تعهدات موجود شتتد .این اعالمیه بر اهمیت افزایش قابلیت ها
بتهمنظور تعقیتب و رستتتیدگی به تروریستتتت ها در ورای مرزها ،جلوگیری از ارتبا ،مرد با
تروریستم ،محافظت از شهروندان و زیرساخت ها و بهبود توانایی ها برای مدیریت و به حداقل
رستاندن پیامدهای تروریستی تأکید کرد ( .)Devoic, 2012: 26-28همچنین ،در ئوویه 8331
وزاری امور خارجه کشتتورهای ع تتو اتحادیه اروپا در جلستته فوقالعادهای تصتتمیم به اجرای
اقداماتی گرفتند که در گذشته بهعنوان اقدامات فوری پذیرفته شده بود.
این اقدامات عبارت بود از حکم بازداشتت اروپایی ،تقویت ستیستتم اطالعات شنگن و ویزا،
پاستتاورت بیومتری  ،مبارزه با تأمین مالی تروریستتم ،پیشتتگیری از جذب نیرو و افرا ،گرایی و
کنترل بیشتتتتر بر تجتارت ،نگهتداری و حملونقل مواد مخدر ( .)Casale, 2008: 52با وجود
گستترش اقدامات ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا به حدود  833اقدا تا سال  ،8331سیاست های
ضتد تروریستی این اتحادیه هنوز با خأل ی

سیاست بلندمدت که هم بهخوبی توس مرد درک

شتود و هم راهنمای استتراتژیکی برای دولت های ع تو باشد ،مواجه بود .همین امر باعث شد تا
انگلیس در زمان ریاستتتت دوره ای خود بر اتحادیه اروپا ،در هماهنگی با ست تیاستتتتهای ضتتتد
تروریستتتی اتحادیه اروپا نخستتتین پیشنویس استتتراتژی ضتتد تروریستتتی این اتحادیه را بهعنوان
تعهد استراتژی

بلندمدت در  82اکتبر  8331به شورای نمایندگان داومی اراوه دهد .این استراتژی

ضتمن احترا به حقوق بشر ،ایجاد اروپای امنتر برای زندگی شهروندان در سایه آزادی ،امنیت و
عدالت ،تعهد اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم را جهانی کرد (.)Devoic, 2012: 29
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این استتراتژی جدید که در دستامبر  8331توست وزرای امور داخلی و دادگستتتری تصویب
شتد ،کلیه اقدامات و فعالیت های ضتد تروریستتی قبلی اتحادیه اروپا را در چهار رکن پیشگیری،
محافظت ،پیگیری و پاستتخ ستتازماندهی و همچنین ،قوانین ،نهادها و ستتندهای عملیاتی ضتتد
تروریستتتی اتحادیه اروپا را خالصتته کرد ( .)Bossong, 2008: 10اولین هدف این استتتراتژی،
پیشگیری از پیوستن مرد به تروریسم از طریق مبارزه با عوامل ریشه ای بود که باعث افرا،گرایی
و جذب به تروریستم در ستطت اروپا و بین الملل می شود .هدف دو آن ،حفاظت از شهروندان و
زیرستتتاختت هتا و کتاهش آستتتیب پذیری اروپا در برابر حمالت از طریق تقویت امنیت مرزها،
حملونقل و زیرستتاختهای حیاتی بود .مبارزه با تروریستتم و تعقیب و پیگیری تروریستتتها در
ستتتراستتتر مرزهای داخلی اتحادیه اروپا و جهان از طریق جلوگیری از برنامهریزی برای ستتتفر و
ارتباطات ،به هم ریختن شتتبکه های ارتباطی ،قطع منابع مالی و دستتترستتی به مواد حمله و معرفی
آنها به سیستم ق ایی سومین هدف این استراتژی بود .هدف چهار آن نیز آمادهسازی کشورهای
ع و برای مدیریت و به حداقل رساندن پیامدهای حمله تروریستی از طریق بهبود قابلیت ها برای
پیامدهای بعدی ،هماهنگی پاسخ و رسیدگی به نیازهای قربانیان بود (.)Casale, 2008: 53

 .4پیمان لیسبون و تعادل نهادی در مبارزه با تروریسم
معاهده اصتالح یا معاهده لیستبون (ام تاششده در دسامبر  )8337تغییر اساسی در سیاستهای
ضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا بهویژه در بعد داخلی آن ایجاد کرد .آنگونه که توماس

رنارد2

استتدمل کرده استت ،معاهده لیستبون سته تأثیر بزرگ بر ستیاستهای ضد تروریستی اتحادیه
اروپا بر جای گذاشتتت که عبارتند از  .2پس از معاهده لیستتبون ،اتحادیه اروپا نقش مهمی در
امنیت داخلی ایفا می کند و با اصتالح نظا تصتمیمگیری و پذیرش ستیستم رأیگیری اکثریت
کیفی ،8تصتمیمگیری در این اتحادیه ستادهتر و انعطافپذیرتر شتده است؛  .8از طریق افزایش
1. Thomas Renard
 .8رویه رأی گیری مبتنی بر اکثریت کیفی شاخص ترین نوآوری معاهده لیسبون به شمار می رود که بهموجب آن مزمه تصویب
هر موضوعی موافقت اکثریت م اعم (دولت ها و ملت ها) یعنی  11درصد دولت های ع و اتحادیه ( 21کشور از  87کشور)
است که نماینده  61درصد جمعیت این اتحادیه باشند
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نقش نظتارتی پتارلمان اروپا و همچنین ،افزایش نقش نظارتی پارلمان های ملی برای نظارت بر
یوروپل و ستتیاستتت دفاعی و امنیتی مشتتترک ،به حفظ تعادل بین نهادهای اروپایی و همچنین
حفظ تعتادل میان امنیت و آزادی های استتتاستتتی کم

کرده استتتت؛  .۳از طریق گستتتترش

صالحیت های دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 2برای پوشش همه مساول مربو ،به آزادی ،امنیت
و عدالت ،تأثیر قابلتوجهی بر ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ابعاد داخلی و
خارجی بر جای گذاشت (.)Renard, 2012: 1-2
عالوه بر اصتالحات نهادی بهمنظور جبران کسری دموکراتی

و ایجاد تعادل میان امنیت و

آزادی های مشتتروا ،مهمترین نوآوری پیمان لیستتبون در زمینه مبارزه با تروریستتم را می توان
ایجاد ستترویس اقدا خارجی اروپا 8دانستتت .ستترویس اقدا خارجی نوعی ستتیاستتت خارجی
مشتترک و تحت اقتدار نماینده عالی بود که هدف آن مقابله با بیثباتی ناشی از ریاست دورهای
شتتشماهه شتتورای اتحادیه اروپا ،اطمینان از ثبات در اقدامات خارجی این اتحادیه و ح تتور
قویتر و منستتجمتر در خارج برای مبارزه با تروریستتم بود .بر این استتاس ،نماینده عالی نقش
محوری در هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای ع و و در نتیجه نقش مهمی
در هماهنگی ابعاد داخلی و خارجی ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا ایفا می کند
( .)Renard, 2012: 8پیمان لیستتبون هرچند نقش مهمی در تقویت و انستتجا بیشتتتر اتحادیه
اروپا برای مبارزه با تروریستم داشتت ،اما نتوانستت انقالبی در ستیاستت های ضتد تروریستی
اتحادیه اروپا به وجود آورد و به دلیل باقی ماندن ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی در انحصتتار
دولت ها ،اتحادیه اروپا در بهترین حالت دارای نقشتتی هماهنگکننده ،تستتهیلکننده و بازیگری
حاشیهای در مبارزه با تروریسم باقیمانده است (.)Renard, 2012: 15
 .1ظهور داعش و چالش جنگجویان خارجی
ستیاستت های ضتد تروریستی اتحادیه اروپا بهجز اصالحات جزوی در چارچوب تصمیمگیری
امتور داخلی و دادگستتتتری (  )Council of the European Union, 2008و همچنین
)1. European Court of Justice (ECJ
2. European External Action Service
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نوآوری هتای نهتادی محدود پیمان لیستتتبون از جمله افزایش اختیارات پارلمان اروپا و دیوان
دادگستتری اتحادیه اروپا 2و ایجاد سترویس اقدا خارجی اروپا 8تا سال  832۳و ظهور داعش
تغییر محسوسی نکرده است .پیمان لیسبون هرچند سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا
در مبارزه با تروریسم را منسجمتر کرد ،اما نتوانست انقالبی در سیاست های ضد تروریستی این
اتحادیه به وجود آورد و همچنان ببر کاغذی و بازیگر حاشتتتیه ای در مبارزه با تروریستتتم باقی
ماند که بیشتتر نقش هماهنگکننده میان کشورهای ع و را ایفا میکرد (Renard, 2012: 15-

 .)16ظهور داعش از دو طریق پیوستتن شهروندان اروپایی (چالش جنگجویان خارجی) به این
گروه تروریستی و احتمال ح ور داعش در کشورهای همسایه اتحادیه اروپا (چالش شکنندگی
همستایگان) بر ستیاستت های ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشت .طبق گزارش مرکز
بین المللی مبارزه با تروریستتم مهه ۳گروه داعش جنگجویان زیادی را از نقا ،مختلم جهان و
از جمله اتحادیه اروپا جذب کرده است.
بر استتاس این گزارش ،تعداد جنگجویان اروپایی که به این گروه پیوستتتند بین  ۳۱88تا
 18۱1بوده اند؛ که از این تعداد حدود  ۳3درصد آنها تا کنون به اروپا بازگشتهاند .بر اساس
استتناد رستتمی مختلم اتحادیه اروپا ،پدیده جنگجویان خارجی از چهار طریق ممکن استتت
تهدید امنیتی بالقوه ای برای اتحادیه اروپا محستتوب شتتوند . 2 :ستتفر اتباا کشتتورهای ع تتو
اتحتادیته اروپا به عراق و ستتتوریه برای تبدیلشتتتدن به جنگجوی خارجی؛  .8بازگشتتتت
جنگجویتان بته اروپتا بتا توجته آموزش نظامی و تجربه میدانی نبرد می تواند تهدیدی برای
کشورهای اتحادیه اروپا باشد؛  . ۳تأثیر پدیده جنگجویان خارجی و فعالیت های تروریستی بر
انستجا اجتماعی در اتحادیه اروپا؛  . 1پیشگیری از سفر جنگجویان به عراق و سوریه ممکن
استت باعث افزایش حمالت تروریستتی آنها در داخل اتحادیه اروپا شود ( Boutin et al,

 .)2016: 3-4عالوه بر چالش جنگجویان خارجی و پیوستتتتن شتتتهروندان اتحادیه اروپا به
گروه های تروریستتی ،تحومت منطقه خاورمیانه و شتمال آفریقا و احاطه شدن اتحادیه اروپا
توست کشتورهای شتکننده ای مانند لیبی که داعش را قادر می سازد از طریق آنها به اتحادیه
)1. European Court of Justice (ECJ
)2. European External Action Service (EEAS
)3. International Centre for Counter-Terrorism –The Hague (ICCT
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اروپا وارد شتوند ،ارتبا ،بین امنیت داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را برجستتهتر کرده است
(.)Wensinket al, 2017: 34
بر این استتتاس ،اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش جنگجویان خارجی در چارچوب
استتراتژی ضتد تروریستتی چهارستتونی این اتحادیه ستازماندهی شتتد .استراتژی ضد تروریسم
هرچند در ستتتال  8331تنظیم شتتتد ،اما تنها در ستتتال  832۳و همراه با هماهنگکننده مبارزه با
تروریستم اتحادیه اروپا 88 ،پیشنهاد را بهمنظور پاسخ اتحادیه اروپا به جنگجویان خارجی عراق و
ستوریه اراوه داد .همچنین ،در ستتال  8321شتتورای وزیران دادگستتتری و امور داخلی کشتتورهای
ع تتتو اتحادیه اروپا چهار حوزه را بهعنوان اولویت مبارزه با جنگجویان خارجی تعیین کردند که
عبارتند از  .2جلوگیری از رادیکالیزاستیون و افرا،گرایی :در این راستا ،کمیسیون برای جلوگیری
از رادیکالیزاسیون ،تروریسم و افرا ،گرایی خشن و بهبود پاسخگویی اتحادیه اروپا در سال 8321
مانند ستال  8322شتبکه اطالارسانی افرا،گرایی  2را بهمنظور حذف محتوای رسانهای افراطی از
بستتتر اینترنت راهاندازی کرد؛  .8اشتتتراک مؤثرتر اطالعات که شتتامل کشتتورهای ثالث مرتب نیز
می شود .با توجه به این اولویت ،همکاری های بین المللی با کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی
عراق و ستوریه قرار داشتتند ،تقویت شتد و متعاقب تصتمیم وزیران امور داخلی و دادگستری در
نوامبر  ،8321یوروپل مرکز اروپایی مبارزه با تروریسم را در ئانویه  8326در مهه بهعنوان بستری
برای اشتتتتراکگتذاری اطالعتات و همتاهنگی تحقیقات بین المللی با تمرکز بر روی جنگجویان
خارجی ،قاچاق استتلحه و تأمین مالی تروریستتتی ایجاد کرد؛  .۳جلوگیری ،کشتتم و از بین بردن
ستفرهای مشتکوک :در این مورد نستل دو سیستم اطالعاتی شنگن بهمنظور تبادل اطالعات بین
مقامات کنترلکننده مرزهای ملی ،مقامات گمرکی و پلیس در مورد افراد جنایتکار ایجاد شتتتد که
ابزار مهمی را برای مبارزه با جنگجویان خارجی فراهم کرد.
اقدا مهم دیگر در این زمینه ،ایجاد نقطه کانونی مستتافران 8توس ت یوروپل بهمنظور اشتتتراک
اطالعات افراد مشتتکوک بین کشتتورهای ع تتو و کشتتورهای ثالث بود؛  .1بازجویی و تعقیب
جنگجویتان خارجی بهعنوان هستتتته مرکزی ستتتیاستتتت های اتحادیه اروپا در مقابل جنگجویان

)1. Radicalisation Awareness Network (RAN
)2. Focal Point Travelers(FPT
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خارجی :در این راستتا نیز اتحادیه اروپا چارچوب تصتمیمگیری شورای سران اروپا  8338را (که
قبالً در نوامبر  8332توس ت وزاری امور داخلی و دادگستتتری بهروز رستتانی شتتده بود) بهمنظور
پوشتتش دادن چالش جنگجویان خارجی و مبارزه با آموزش و تأمین مالی تروریستتم در دستتامبر
 8321بهروزرسانی کرد (.)Boutin et al, 2016: 5
حمالت تروریستتی در فرانسته در سال  8321بار دیگر خطر جنگجویان داخلی را برجستهتر
کرد .بعد از حمله به شتتارلی ابدو ،وزاری امور داخلی و دادگستتتری  22کشتتور اروپایی به همراه
کمیستتتر اروپایی مهاجرت و امور داخلی ،معاون دادستتتتان و وزیر امنیت ملی ایامتمتحده ،وزیر
امنیت عمومی کانادا و هماهنگکننده مبارزه با تروریستتم اتحادیه اروپا ،در ی

اعالمیه همبستتتگی

خواستتتار تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریستتم شتتدند و برای پیشتتگیری و شتتناستتایی
افرا ،گرایی در مراحل اولیه اقداماتی را در زمینه ثبت استتامی مستتافران ،کاهش عرضتته ستتالح،
تقویتت تبتادل اطالعتات شتتتنگن و ...را انجتا دهند .همچنین ،شتتتورای وزیران امور داخلی و
دادگستتتری بیانیه ریگا را منتشتتر کرد که بر استتاس آن ،رادیکالیزاستتیون ،افرا،گرایی ،اس تتخدا و
تأمین مالی تروریستتم چهار تهدید اصتتلی امنیت داخلی اتحادیه اروپا قلمداد شتتدند ( & Didier

.)Guild, 2015: 7
 .1حمالت تروریستی نیس و برلین و چالش گرگهای تنها
حمالت تروریستتی ئوون و دستتامبر  8326در نیس و بازار کریستمس برلین ،آخرین شتتوک
تروریستتتتی به اتحادیه اروپا بوده استتتت که با ظهور گرگ های تنها 2تغییراتی را در ارزیابی
تهدیدها نستتبت به شتتهروندان اروپایی و مستتلت شتتدن زندگی روزمره مرد به وجود آورد.
اقتدامات ضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا و جلوگیری از مهاجرت جنگجویان و مصتتتادره

 .2در ادبیات تروریسم ،گرگ تنها به شخصی گفته میشود که بهتنهایی و بدون اینکه با گروهی ارتبا ،سازمانی داشته یا از آن
کمکی دریتافت کند ،در حمایت از آن گروه ،جنبش یا عقیده دستتتت به اعمال خشتتتونتآمیز میزند .چون گرگ های تنها با
گروههای تروریستی ارتبا ،مشخصی ندارند و به تنهایی دست به عملیات میزنند ،شناسایی آنها برای نیروهای امنیتی دشوار
استت .در سالهای اخیر گروه های القاعده و داعش طرفداران خود در کشورهای غربی را به انجا حمالتی به سب
تنها تشویق کردهاند ).(Spaaij, 2011
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پاستاورت آنها باعث شتده تا گروه های افراطی با توجه به این سیاست ها و محدودیت های
لجستتتیکی ،گفتمان خود را با واقعیتهای ئووپلیتیکی جدید تطبیق دهند و از طرفداران خود
بخواهند که بدون ستتازماندهی و رهبری بهصتتورت انفرادی نستتبت به عملیات تروریستتتی
محلی اقتدا کننتد ) .(Renard, 2017: 88گرگ هتای تنها یکی از پیچیده ترین و غیرقابل
پیشبینیترین اشتکال تروریستتی استت و چون توست ی

نفر انجا می شتود ،تشخیص و

مقابله با آنها به کابوستتتی برای ستتتازمان های امنیتی و اطالعاتی اروپا تبدیلشتتتده استتتت.
گرگهای تنها ممکن استتت دارای ابزار ،مهارت حرفهای و ستتازماندهی نباشتتند ،اما به دلیل
استتتفاده از ابزارهای غیرمعمول مانند وستتایل نقلیه و آشتتازخانه ،جذب جنایتکاران محلی و
ارتباطاتنداشتتتن ستتازمانی شتتناستتایی آنها معمومً دشتتوار و حمالت آنها کشتتنده استتت
(.)Bakker & De Graaf, 2011: 45
اتحادیه اروپا برای پاسخ به این چالش ،در سال  8326مرکز مبارزه با تروریسم 2را بهمنظور
مبارزه با جنگجویان خارجی ،اشتراک تجارب و اطالعات در مورد تأمین مالی تروریسم ،مبارزه
با تبلیغات تروریستی آنالین و قاچاق اسلحه و همکاری بین المللی میان مقامات ضد تروریستی
ایجاد کرد ( .)Wensink et al, 2017: 38همچنین ،پارلمان اروپا در ستال  8327دستورالعمل
جدیدی را برای جایگزینی چارچوب تصتمیمگیری شورای سران اروپا  8338و گسترش دامنه
آن بهمنظور پوشتتش تهدیدهای جدید مانند گرگ های تنها را تصتتویب کرد .این دستتتورالعمل
شتامل اقدامات پیشتگیرانه گسترده ای از قبیل سفر به خارج از کشور برای پیوستن به گروه های
تروریستتتی و بازگشتتت به اروپا ،استتتخدا برای تروریستتم ،آموزش دیدن و آموزش دادن برای
تروریسم ،کم  ،مشارکت و تالش برای حمله تروریستی ،تهییج و تشویق به تروریسم و تأمین
متالی تروریستتتم و گروه های تروریستتتتی در مقابل چالش گرگ های تنها بود ( European

.)Parliament, 2017
در مجموا ،چارچوب نهادی ستیاستت های ضد تروریستی اتحادیه اروپا بعد از  22ساتامبر
در هفت زمینه اصلی متمرکز شده است که عبارتند از:

)1. European Counter Terrorism Centre (ECTC
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 .2فراهم کردن اقتدامتات و ابزارهتا مز برای همکاری عملیاتی و ابزاری ،اجرای قانون و
تبادل اطالعات (بهویژه شتامل اصتالحات انجا شتده در سازمان پلیس اروپا 2و واحد همکاری
ق ایی اتحادیه اروپا ،8دستورالعملهای اراوهشده در مورد سیستم ثبت سوابق جنایی اروپایی ۳و
ابزارهای موجود از قبیل تیمهای بازجویی مشترک)1؛
 .8جمعآوری داده ها ،دستتترستتی به پایگاه داده ها و افزایش همکاری (بهویژه استتتفاده از
اطالعات مربو ،به امور داخلی و دادگستری ،1پایگاه داده اینترپل ،سوابق ثبت مسافران جدید،6
دستتورالعملها و توافقات دوجانبه در مورد ثبت ستوابق مسافران با کشورهای استرالیا ،کانادا و
ایامتمتحده آمریکا)؛
 .۳اقتدامات مز بهمنظور تقویت امنیت مرزهای خارجی (ازجمله پیشتتتنهادها برای بازرستتتی
ستتیستتتماتی

شتتهروندانی که برخالف پایگاه های داده مرتب وارد خاک اتحادیه اروپا می شتتوند،

مرزهای اروپایی و گارد ساحلی 7و سیستم جدید ورود و خروج)2؛
 .1اقدامات برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (از قبیل دستورالعمل مبارزه با پولشویی ۱و
برنامه ردیابی مالی تروریستی)23؛
 .1اقدامات انجا شده برای کاهش دسترسی تروریست ها به سالح و مواد منفجره (از جمله
پیشنهاد بازبینی دستورالعمل سالح گر )؛
 .6اقدامات دادگستری کیفری (از جمله بخشنامههای جدید در خصوب مبارزه با تروریسم)؛
 .7اقدامات برای مبارزه با افرا،گرایی و جذب نیرو (از جمله کار روی شتبکه اطالارسانی
افرا،گرایی و برخی از بهترین روش هایی که شتتناستتاییشتتدهاند از قبیل زندان ها ،افرا ،گرایی
آنالین ،اشتغال جوانان و پلیس جامعهمحور) (.)Wensink et al, 2017: 22
)1. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol
)2. European Union's Judicial Cooperation Unit(Eurojust
)3. European Criminal Records Information System (ECRIS
)4. Joint Investigation Teams (JITs
)5. Justice and Home Affairs (JHA
)6. Passenger Name Records (PNR
)7. European Border and Coast Guard (EBCG
)8. new Entry-Exit System (EES
)9. Anti-Money Laundering Directive (AMLD
)10. Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP
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ج .ارزیابی کارآمدی سیاستهای ضد تروریستی اتحادیه اروپا
افزایش حمالت تروریستتتی در اتحادیه اروپا و رشتتد افرا،گرایی در حلقه همستتایگان شتتکننده
اتحادیه اروپا ،افزایش تعداد پناهجویان و بازگشت جنگجویان خارجی ،عالوه بر تهدیدات مستقیم
امنیتی شتهروندان اروپایی ،پیامدهای مثبت و منفی و متعارضتی بر سیاست های همگرایی اتحادیه
اروپا داشتته استت .از ی سو ،اتحادیه اروپا شوک های ناشی از رویدادهای تروریستی  22ساتامبر
و حملههای تروریستی بعدی را به انگیزهای برای همکاری امنیتی گستردهتر بهویژه در عرصههایی
مانند امنیت مرزی ،امنیت حملونقل و مستافرت و همکاری در امور دادگستری و داخلی در میان
کشتتورهای ع تتو تبدیل کرده استتت .از ستتوی دیگر ،مقاومت دولت ها در به اشتتتراکگذاری
اطالعات و واگذاری بخشتی از حاکمیت خود به نهادهای فراملی به مانعی اساسی برای کارآمدی
ستیاست های ضد تروریستی این اتحادیه تبدیلشده است .عالوه بر این ،افزایش انتقادها نسبت به
نبود تعادل میان ستیاستت های امنیتی و حمایت های مدنی و حقوق شهروندی اتحادیه اروپا باعث
شتده استت تا این اتحادیه نتواند ستهم چندانی در مبارزه با تروریستم داشتته باشد ( Bossong,

 .)2008: 21-22اکنون که بیش از ی

دهه از تصتتویب استتتراتژی امنیتی اتحادیه اروپا میگذرد،

هنوز این سؤال وجود دارد که آیا این سیاستها کارآمد بوده است یا خیر؟
در حالی که بیشتتتر دولت ها و نهادهای ضتتد تروریستتتی بر استتاس رویکردی منطقی ،معیار
کارآمدی ستتیاستتتهای ضتتد تروریستتتی خود را بر استتاس نستتبت بین منابع مالی و تعداد حمالت
تروریستتی میستنجند ،اکثر کارشتناستان امنیتی اینگونه رویکرد را برای ارزیابی ستیاستتهای ضد
تروریستتی کافی نمیدانند و شاخص هایی مانند تعداد حمالت تروریستی شکستخورده ،خنثیشده
و موفق ،تعداد مظنونین دستتگیرشتده ،نستبت قربانیان تروریستتی به سایر نقا ،جهان ،میزان نگرانی
نستبت به حمالت تروریستتی و حمایت عمومی از ستیاست های ضد تروریستی را معیارهای اصلی
کارآمدی ستتیاستتت های ضتتد توریستتتی قلمداد می کنند ( .)Devoic, 2012: 97تعداد حمالت
تروریستتی (شکستخورده ،خنثیشده و موفق) و تعداد مظنونین دستگیرشده حمالت تروریستی در
اتحادیه اروپا نشتان میدهد که در ی

دهه گذشتته تعداد حمالت تروریستی اعم از شکستخورده،

خنثیشتده و موفق در اتحادیه اروپا روند کاهشی داشته و در مقابل ،تعداد مظنونین دستگیرشده روند
افزایشتتی را طی کرده که به معنی کارآمدبودن ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپاستتت
(.)Europol, 2007-2017
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484

174
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583
472

316

1119
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1117

1111

تعداد حمالت تروریستی(شکست خورده ،خنثی شده و موفق)

Source: https: //www.europol.europa.eu/activities-services/main reports/euterrorism situationand-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2

 .0تعداد قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا نسبت به سایر نقاط جهان
معیار دو کارآمدی ستیاستت های ضد تروریستی ،شمار قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا به
نستتبت میانگین جهانی استتت .تجزیهوتحلیل اطالعات پایگاه داده جهانی تروریستتم2برای دوره
 8336-8326نشان میدهد که گرچه شمار قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا روندی سینوسی
را طی کرده استت و با رشتد زنجیروار حمالت تروریستتی بهخصوب بعد از اتخاذ استراتژی
موستم به گرگ های تنها توست گروه های تروریستتی ،افزایش محسوسی یافته است ،اما شمار
قربانیان حوادث تروریستتتتی در اتحادیه اروپا هنوز بستتتیار پایین تر از میانگین جهانی استتتت.
همچنین میانگین مرگومیر هر حمله تروریستتی در اتحادیه اروپا برابر با 328۱است درحالیکه
میانگین جهانی برابر با  827۳مرگومیر در هر حمله تروریستتتتی استتتت که نشتتتان از موفقیت
اقتدامتات پیشتتتگیرانه و همچنین اقدامات پستتتینی اتحادیه اروپا برای کاهش تلفات حمالت
تروریستی است)Devoic,2012:106( .

1. Global Terrorism database
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تعداد کشته ها در اتحادیه اروپا

تعد کشته ها در جهان

Source: Global Terrorism Database,” accessed July 29, 2017, http://www.start.umd.edu/gtd/.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-andtrend-report

 .1امنیت روانی و نگرانی نسبت به حمالت تروریستی
امنیت روانی و نبود ترس از حمالت تروریستتی یکی از معیارهای کارآمدی و موفقیت سیاست های
ضتد تروریستتی استت .طبق نظرستنجی «یورو بارومتر» در دو ستال بعد از حمالت تروریستتی 22
ستاتامبر ،ترس از حمالت تروریستتی با  2۱و  ۱2درصد در صدر نگرانیهای مرد اروپا قرار داشت
()2001:13؛ اما این نگرانی اروپاییها در ستتالهای بعد و با اجرای ستتیاستتتهای ضتتد تروریستتتی
روند کاهشتی را طی کرده استت .یورو بارومتر در سال  833۳با تغییر روش نظرسنجی خود ،بهجای
نظرستنجی در مورد نگرانی مرد از تروریستم ،از آنها خواست تا از میان ی

لیست ،مساول مهمی

که اتحادیه اروپا باید بر آنها تمرکز کند را مشتتتخص کنند .در این نظرستتتنجی نگرانی نستتتبت به
تروریستم به  2۱درصد کاهش یافت و بعد از مساولی مانند بیکاری ،فقر ،محرومیت اجتماعی ،حفظ
صتلت و امنیت در اروپا ،جراوم ستازمانیافته و قاچاق انسان و مواد مخدر در رده هشتم اولویت های
شتتهروندان اروپایی قرار گرفت ،در حالی که تا قبل از  8331که نظرستتنجی به این شتتکل صتتورت
نمیگرفت ،تروریستتم همواره یکی از ستته اولویت اصتتلی شتتهروندان اروپایی بود ( Kirkwood,

.)2006: 37-38
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نمودار زیر روند نگرانی شتتهروندان اروپایی نستتبت به حمالت تروریستتتی بین ستتال های
 8331تا  8321را نشان میدهد.
19
15
10
4

4
1

1

1

4

10

5
2

1114 1111 1111 1117 1111 1119 1101 1100 1101 1101 1104 1101
ترس از حمالت تروریستی
Source: Eurobarometer, S. (2006-2015). Public opinion in the European Union.
No,65(2006),67(2007),69(2008),71(2009),73(2010),75(2011),78(2012),79(2013),81(2014),83
)(2015

کتاهش معنتادار نگرانی نستتتبت به حمالت تروریستتتتی به خاطر تفاوت درک تهدیدهای
تروریستتی در میان کشتورهای مختلم اروپایی استت و شتهروندان کشتورهایی مانند فرانسه،
انگلیس و بلژی

بیشتترین نگرانی نستبت به حمالت تروریستی را در میان کشورهای اروپایی

دارند .همچنین ،در نتیجه رشتد زنجیروار حمالت تروریستتی در چند سال اخیر ،میزان نگرانی
نستتبت به حمالت تروریستتتی در ستتطت ملی افزایش چشتتمگیری داشتتته استتت و بر استتاس
نظرستنجی پارلمان اروپا بهطور میانگین  13درصد شهروندان کشورهای ع و اتحادیه اروپا در
حد متوس ت به بام خود را در معرخ خطرات تروریستتتی می دانند و خواهان افزایش اقدامات
این اتحادیه در زمینه مبارزه علیه تروریسم هستند (.)Nancy, 2016: 38-39

 .1انتظارات و حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه تروریسم
در زمینه حمایت از ستیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپا نیز نظرسنجی «یورو بارومتر» که
از  ۱تا  22آوریل ستال  8326بهمنظور سنجش درک و انتظارات شهروندان اروپایی از اقدامات
اتحادیه اروپا علیه تروریستتم و افرا،گرایی انجا شتتده استتت ،مبین این استتت که  28درصتتد
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شتتتهرونتدان اروپتایی خواهتان افزایش اقتدامات و مداخالت اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با
تروریستم و افرا ،گرایی هستتند .شهروندان اروپایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ،مبارزه علیه
ریشتتته های تروریستتتم و افرا،گرایی ،کنترل بیشتتتتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ،افزایش
همکاری های پلیستی و اطالعاتی میان کشورهای ع و و مبارزه با قاچاق اسلحه را از مهمترین
اولویت های اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریستتتم و افرا ،گرایی برشتتتمرده اند .همچنین 62
درصتتد شتتهروندان اروپایی مبارزات فراملی (در ستتطت جهانی و منطقهای) علیه تروریستتم را
اثربخشتر دانستهاند (.)Nancy, 2016: 20
برای هر یک از موارد زیر ،آیا خواهان مداخله کمتر و یا بیشتر اتحادیه اروپا نسبت به وضع
فعلی هستید؟
10 4 4
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بنابراین ،هرچند برخی معتقدند که اتحادیه اروپا بعد از  22ستاتامبر توانستته است از طریق
تصتویب مجموعه ای از اهداف ،استتراتژی ها و سیاست ها به بازیگری فعال در عرصه مبارزه با
تروریسم تبدیل شود ،اما این جاهطلبیهای اتحادیه اروپا به دلیل نبود تمایل در کشورهای ع و
برای همگرایی در این حوزه ،روی کاغذ متوقم شتتده استتت و به همین دلیل ،اولریش

بوورز2

اتحادیه اروپا را ببری کاغذی 8در مبارزه با تروریستم نامیده است ( .)Bures, 2006: 57عالوه
بر این ،استتتانداردهای دوگانه در مورد مبارزه با تروریستتم در خارج و تقلیدیبودن بستتیاری از
ستیاستت های اتخاذی از ایامت متحده و سازمان های بین المللی مانع از کنشگری فعال اتحادیه
اروپا بهعنوان بازیگری بین المللی در مبارزه با تروریستتم شتتده استتت ( Argomaniz et al,

 .)2015:198-199اما با توجه به نظر مساعد اکثر شهروندان اروپایی نسبت به سیاست های ضد
تروریستتتتی اتحتادیته اروپتا و حمایت اکثریت آنان از افزایش اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه
مبارزه با تروریستم و افرا ،گرایی ،به نظر می رستد که در آینده شاهد افزایش اقدامات نهادی و
حقوقی اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم و افرا،گرایی خواهیم بود.

د .چشمانداز سیاستهای ضد تروریستی اتحادیه اروپا
تا پیش از حمالت  22ستتاتامبر ،همکاری های ضتتد تروریستتتی کشتتورهای اروپایی بیشتتتر
غیررستمی بود تا بخشتی از ستاختار نهادی جامعه اروپایی .اما بعد از  22ساتامبر و شوک های
ناشتتی از رویدادهای تروریستتتی پاریس و لندن و تهدیدهای تروریستتتی ناشتتی از افرا،گرایی
داخلی و خارجی ،چارچوب های نهادی مناستبی برای همکاری کشتورهای ع و اتحادیه اروپا
در این زمینه فراهم شتتد .این چارچوبهای نهادی هرچند قابلیت عملیاتی چندانی نداشتتته ،اما
چارچوب ارزشتمندی بهمنظور اشتتراک اطالعات و ارتبا ،میان دولت های ع و اتحادیه اروپا
بهمنظور مبارزه با تروریستتم فراهم کردند ( .)Casale, 2008: 49-50در مورد آینده چارچوب
نهادی و ستیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپا سه سناریو قابل تصور است که انتخاب هر
ی

از آنها تأثیر عمیقی بر اثربخشی تالش های آینده اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم دارد.
1. Oldrich Bures
2. A Paper Tiger
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ستناریوی اول ،محدودشتدن ستیاستتهای ضتد تروریستتی به همکاری دوجانبه و جلسات و
دیدارهای بین دولتی مانند دهه  2۱73و  2۱23و مبارزه علیه گروه های افراطی راستتتت و چپ
است.
سناریوی دو  ،تقویت ظرفیت ها و توانایی های سازمان ها و نهادهای ضد تروریستی اتحادیه
اروپاستت .ستیاست های ضد تروریستی اتحادیه اروپا که بعد از  22ساتامبر بیشتر واکنشی بود،
در ستال  8331استتراتژی امنیتی چهارستتونی بهمنظور مبارزه با تروریسم تصویب کرد که این
استتراتژی بهدنبال ایجاد جایگزینی برای ظرفیتها و تواناییهای ضتتد تروریستتی ملی نیستت؛
بلکه هدف آن ایجاد نهادهایی بهمنظور اشتتتراک اطالعات و افزایش همکاری میان کشتتورهای
ع و است و بیشتر نقش هماهنگکننده و تسهیلکننده اقدامات ضد تروریستی کشورهای ع و
را بر عهده دارند .ایجاد ستترویس امنیتی فدرال در اتحادیه اروپا بهمنظور مبارزه با تروریستتم،
ستناریوی ستو است .نهادهای فعلی اتحادیه اروپا دور از وضعیت آرمانی هستند و نتوانستهاند
نهادی فدرال بهمنظور مبارزه یا تروریستتم ایجاد کنند .شتت

و تردید ملی نستتبت به اشتتتراک

اطالعات و تفاوت در درک تهدیدهای تروریستتتتی ،کارآمدی و ظرفیت عملیاتی این نهادها را
ت تتعیم کرده استتت .باور بر این استتت که تنها راه مبارزه اثربخش با تهدیدات رو به رشتتد
تروریستتتی ،ایجاد نهادی فدرال بهمنظور مشتتارکت همه نهادها و دولتها در فعالیتهای ضتتد
تروریستی است (.)Rękawek, 2012: 492-493

نتیجهگیری
رشتد حمالت تروریستی و افرا ،گرایی در کشورهای ع و اتحادیه اروپا و تغییر محی امنیتی
اتحادیه اروپا به دلیل شتتکنندگی و فروپاشتتیدگی دولت های همستتایه ،مستتئله تروریستتم و
افرا ،گرایی را بته یکی از مهمترین چتالش هتای امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل کرده استتتت .این
اتحادیه بهمنظور مبارزه با این چالش فراگیر ،ستیاستتها و اقدامات نهادی زیادی بهویژه بعد از
 22ستاتامبر اعمال کرده است .همکاری های ضد تروریست اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته در
برخی حوزه ها رشتتتد چشتتتمگیری داشتتتته و اقدامات و چارچوب های مؤثری از قبیل حکم
بازداشت اروپایی ،اقدامات قانونی برای تأمین مالی تروریسم ،ایجاد پست هماهنگکننده مبارزه
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با تروریسم ،ایجاد آئانس هماهنگی حفاظت از مرزهای بیرونی و تقویت ظرفیت های نهادهایی
مانند یوروپل و دادگستری اروپایی را بهمنظور مبارزه با تروریسم ایجاد کرده است .سیاستهای
ضد تروریستی اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته دو روند متناقض و مت اد را طی کرده است .از
ی ستو ،گسترش دامنه تهدیدات تروریستی و ناتوانی دولت های ع و در حفظ و تأمین امنیت
شتتهروندان خود ،آنها را بهعنوان بازیگرانی عقالنی به ستتمت همکاری های نهادی در ستتطت
اتحادیه اروپا هدایت کرده است .از سوی دیگر ،به دلیل حساسیت مساول امنیتی ،ق ایی و امور
داخلی ،دولت های ع تتو تمایلی به واگذاری اختیارت خود به نهادی فراملی را ندارند و همین
امر باعث شتتده استتت تا نقش اتحادیه اروپا در ستتیاستتت های ضتتد تروریستتتی در حد ی
هماهنگکننده و تسهیلکننده محدود بماند.
چشتمانداز اروپای  83۳3نشتان میدهد که با روند فعلی ستیاستتهای ضد تروریستی اتحادیه
اروپا ،تروریسم همچنان بهعنوان یکی از چالش های اصلی و حلنشده این اتحادیه باقی خواهد
ماند و افکار عمومی کشتتورهای اروپایی خواهان ایفای نقش بیشتتتر اتحادیه اروپا در اقدامات
ضتد تروریستتی هستتند .بنابراین ،هرچند دولت های ع و تمایل دارند مساول مربو ،به حوزه
ق تتتایی و امنیتی همچنان در حوزه اقتدار ملی قرار داشتتتته باشتتتد و همکاری های دوجانبه و
چندجانبه علیه تروریستتم را ترجیت میدهند ،اما به نظر میرستتد با توجه به افزایش انتظارات و
حمایت های عمومی شتتهروندان اروپایی از ستتیاستتت ها و اقدامات نهادی اتحادیه اروپا علیه
تروریستم ،ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاری های مشتترک برای مبارزه با تروریسم در آینده
بیشتتر تقویت شود و اتحادیه اروپا برخالف گفته منتقدان ،از ببری کاغذی به بازیگر بین المللی
مؤثری علیه تروریسم تبدیل شود.
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