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 چکیده
، سمیمبارزه با ترور دراروپا  یهاتحاد یو حقوق یاقدامات نهاد راستای بررسیمقاله در  ینا

را  یاروپا چه روند اتحادیه یستیضد ترور هاییاستس را مطرح کرده است که سؤالاین 

 نقش یفایا در یهاتحاد این ییو همگرا یهمکار یبرا یاندازکرده و چه چشم یط تاکنون

مبارزه  اله،بر اساس فرضیه مقاست؟  تصور قابل یسممبارزه با ترور در المللیینب ییگرباز

یکی از اهداف امنیتی مهم اتحادیه اروپا  ییشهروندان اروپا یتامن ینو تأم یسمترور یهعل

پا ارو یهاتحاد .خواهد ماند یباق یهاتحاد این هاییتاولو نیترمهماز  یکی عنوانبه بوده و

 هاییاستس یسم،مبارزه با ترور نهیزم در یفرامل ینهادها یاراتاخت یشافزا یبرا

 هاییو همکار ییاروپا ینهادها یتش خواهد گرفت و ظرفیرا در پ یترانهیگراعمل

 خواهد شد. یتتقو یشترب یندهدر آ یسممبارزه با ترور یمشترک برا

 .یهمکار ی،کارآمد ،ضد تروریسم یسم،اروپا، ترور یهاتحاد: واژگان کلیدی

                                                                                                   
  مسئول( یسندهدانشگاه تهران )نو یامنطقهاستادیار گروه مطالعات Sabbaghian@ut.ac.ir 

 مطالعات اروپا دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو sarvestani.abbas@yahoo.com 
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 مقدمه
متعاقب آن در لندن و پاریس موجب  اقدامات تروریستتتیستتاتامبر و  22حمالت تروریستتتی 

م تفاوت بنیادینی با تروریس ،استراتژی و اهداف از نظرظهور شکل جدیدی از تروریسم شد که 

 های نهادیباعث تغییر استاسی در رویکرد اتحادیه اروپا و گسترش همکاری  اینو  2ردقدیم دا

سابقه همکاری نهادی اتحادیه اروپا  هرچند. ه استت برای مبارزه با این تهدید رو به رشتد شتد  

، اما به دلیل مالحظات کشتتورهای ع تتو در گرددیبرم 2۱73برای مبارزه با تروریستتم به دهه 

های ضتد تروریستی و  های امنیتی، ستیاستت  میت ملی در حوزهاشتتراک اطالعات و حاک  مورد

محدود باقی  صورتبهستاتامبر   22همکاری نهادی اتحادیه اروپا تا قبل از حمالت تروریستتی  

 ویژهبهاقدامات نهادی و حقوقی گستتترده اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریستتم  با وجودماند. 

 یراخ مادرید و لندن، ماهیت متفاوت حمالت تروریستتتی هاییگذاربمبستتاتامبر و  22بعد از 

تروریستتم  بازیگران باعث شتتده تا چالشفواصتتل زمانی کم، تنوا ابزارها، اهداف و  از جمله

 اتحادیه اروپا  باقی بماند.  نشدهحلهای اساسی یکی از چالش عنوانبههمچنان 

دیه در اتحااین پذیری اما آسیب ،تروریسم برای اتحادیه اروپا مسئله جدیدی نیست هرچند

 ، بیش از هر زمان دیگریاخیرحمالت تروریستی در چند سال  یروارزنجبرابر تروریسم و رشد 

ارزه در مب اتحادیه اروپاکارآمدی اروپایی نستتبت به  ییگراشتت باعث افزایش آگاهی عمومی و 

یسم مبارزه با ترور برایهای نهادی مشترک شده است. عالوه بر این، اتخاذ سیاست با تروریسم

ی ترسی به اطالعات شخصکنترل مرزهای مشتترک، نظارت الکترونیکی بر شهروندان، دس  مانند

رابطه آزادی و امنیت در اتحادیه اروپا و نقض ای درباره های گستتتتردهشتتتهروندان و... بحث

ود آورده وج قوق استتاستتی را نزد افکار عمومی به های اروپایی و حرزشمعاهدات، اها، پیمان

 شدنیلبدتهای اتحادیه اروپا برای تروریستی و تالش هایشدن تهدیداستت. با توجه به فراگیر 

اروپا  های ضد تروریستی اتحادیهبه بازیگری مؤثر علیه تروریستم جهانی و تأثیری که ستیاست  

                                                                                                   
سیاسی مشخص و  یزهانگ باقدیم  های تروریسمیتفعال . بیشتر2: ردبا تروریسم قدیم دا اساسی. تروریستم جدید دو تفاوت  2

هدف تروریسم جدید مبارزه بدون  کهیدرحال،مذاکره ستیاسی درباره آن وجود داشت  امکاندر ف تای ئوواستتراتژی  بود که   

میر شهروندان  و مرگ حداقلشتر بر ابراز وجود و استراتژی تروریسم قدیم بی کهیدرحال .8؛ و کنفرانس استت  مذاکرهگفتگو، 

  .(McGregor,2006) در حمالت تروریستی است یروممرگرساندن  حداکثربود، استراتژی تروریسم جدید به 
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اقدامات نهادی و حقوقی اتحادیه  در پی بررستتی مقالهاین  ،یه دارداتحاداین بر آینده همگرایی 

 انعنوبهمبارزه با تروریسم را  ینهزم درهای اتحادیه اروپا انداز همکاریاروپا و کارآمدی و چشم

 .  های آینده همگرایی اتحادیه اروپاستچالش ینترمهمیکی از 

 رتصوبهتحلیلی و روش گردآوری اطالعات  -صتیفی تو این پژوهش از نوا روش تحقیق

استتت که ابتدا روند تکاملی  ه این شتتکلبپژوهش نیز  دهیستتازمانای بوده استتت. کتابخانه

بر اساس معیارهایی مانند  هاآنهای ضتد تروریستی اتحادیه اروپا بررسی و کارآمدی  ستیاستت  

، دهیرشتتدستتتگنونین و موفق، تعداد مظ شتتدهیخنث، خوردهشتتکستتتتعداد حمالت تروریستتتی 

نستتبت قربانیان تروریستتتی به ستتایر نقا، جهان، ستتطت پایین ترس از حمالت تروریستتتی و   

انداز و ستتاس، چشتتم .شتتودهای ضتتد تروریستتتی ستتنجیده میحمایت عمومی از ستتیاستتت

های ضد تروریستی اتحادیه اروپا بیان خواهد روی همکاری نهادی و سیاستستناریوهای پیش 

ها و اقدامات های عمومی از ستیاست دهد که با توجه به حمایتنشتان می  مقالههای شتد. یافته 

های مشتتتترک برای تروریستتتم، ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاری یهعلنهادی اتحادیه اروپا 

 یدان، از ببرنظر منتق برخالفشود و اتحادیه اروپا میمبارزه با تروریسم در آینده بیشتر تقویت 

 .خواهد شدکاغذی به ببری واقعی و بازیگری مؤثر علیه تروریسم تبدیل 

 

 لیبرال ییگراحکومتنظریه بینالف. 
های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ستتطت  این مقاله به بررستتی همگرایی و همکاری چون

همگرایی سیاسی اروپا توانایی تبیینی مناسبی برای تکامل  هایهپردازد، نظریسیاسی و نهادی می

با  .دارنددر این زمینه آن های نهادی اتحادیه و تکامل همکاریاین های ضد تروریستی سیاست

های ضد تروریستی در میان کشورهای ع و اتحادیه اروپا که توجه به روند گستترش ستیاست  

ا ر هاآن هاها در مهار این تهدیدو ناتوانی دولتتروریستی  هایگسترش دامنه تهدید ستو ی  از

های ولتد ،مساول امنیتی حساسیتبه دلیل  ،و از ستوی دیگر  کندمیهمکاری فراملی  بهناگزیر 

 2ییگراحکومتفراملی را ندارند، بین ینهادع تتتو تمتایلی بته واگتذاری اختیتارت خود بته      

                                                                                                   
1. Intergovernmentalism 
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. های ضد تروریستی اتحادیه اروپاستتکامل نهادی و سیاست تحلیلنظریه برای ترین مناستب 

ای در بینانهکه تالش کرد دیدگاه واقع گرددیبرم 2نظریه به کارهای استتتنلی هافمناین ریشتته 

 مورد همگرایی اروپا اراوه کند.  

گرایی مانند فرانستته هافمن تالش کرد به این ستتؤال پاستتخ دهد که چرا کشتتورهای ملی

 مزمانهکنند و  یپوشچشمترویج بازار مشترک  منظوربهحاضرند از بخشی از حاکمیت خود 

ملی  گرایی بر نقش دولتحکومتورزند. بینهای کمیسیون نیز مخالفت ستراتژیبا برخی از ا

کند که فرآیند همگرایی اروپا نتیجه همکاری بین و استتتتدمل می دارد در همگرایی تتأکیتد  

از طریق اصتتول اقتدار و  هاآنهای مستتتقل و بازیگران منطقی استتت که تعامالت میان دولت

 ،نیوجنتتت بیتتانبتته  .(Saurugger, 2013: 55-56)شتتتود اداره می مراتتتبستتتلستتتلتته 

ها در وضتتتعیت و ملت -دولت ،آن موجببهبه ترتیباتی اشتتتاره دارد که  ییگراحکومتبین

ی کنند. چنین وضعیتهمکاری می هم بادر ی  موضتوا یا منافع مشترک   کنترل قابلشترای   

ها در نوا و سطت همکاری کامالً مستتلز  از دستت دادن و تشری  حاکمیت نیست و دولت  

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

 )که همگرایی یاننوکارکردگرا برخالف هاآنکنند. را  نوعی نهادگرایی عقالنی توصتتیم می

دانند( همگرایی را نتیجه تصتتمیمات می ستتامرانهفناروپا را نتیجه روند تستتری و همکاری 

ها را به ستتمت دولت آنچهمعتقدند  و دانندتوستت  رهبرانی عقالنی می اتخاذشتتدهعقالنی 

ها و مزایای پیوستتن به این روند استت و سطت همکاری ی    دهد هزینهری ستوق می همکا

 دولت تابعی از مزایا و معایب ناشتتی از ع تتویت آن در فرآیند همگرایی و همکاری استتت 

(Moravcsik &Schimmelfennig, 2009: 67). 

د، ناهگرایی گرفته شتتتدنظریه واقع از که ییگراحکومتمفروضتتتات نظریته بین  ینترمهم

بازیگران  عنوانبهها . دولت8 ؛الملل هستتتندها بازیگران اصتتلی نظا  بین. دولت2از  اندعبارت

که منافع مشترک دارند اقدا  به همکاری  ییجا درمنطقی که در جستتجوی امنیت هستتند، تنها   

ایی سازی، همگرمختلفی از قبیل توازن قوا، اتحادکنند. این همکاری ممکن است به اشکالی می

                                                                                                   
1. Stanley Hoffmann 

2. Andrew Moravscik 
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بیشتتر از سیاست   2های خودیار در حوزه ستیاستت ادنی  . دولت۳ ؛ای و ... نمود پیدا کندمنطقه

  .(Fredborn Larsson, :2010 8)تمایل به همکاری دارند  8اعلی

هادی های نهای ضد تروریستی و همکاریاین مقاله این است که سیاستنویسندگان استدمل 

ی دارد همخوان ییگراحکومتبا سه مفروضه اصلی نظریه بین کمدستت  زمینهاتحادیه اروپا در این 

 را هاییداده این نظریه، چارچوب های نهادی ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا درهمکاری و مطالعه

 ییگراحکومتبین نظریه هایمفروضه بر و متأثر را حوزه این نظری لعاتمطا که است کرده فراهم

ر ب عقالنیبازیگران  عنوانبههای ع و اتحادیه اروپا اینکه دولت ،نخستت  .استت  گذاشتته  صتحه 

های مشتتترک ضتتد تروریستتتی به دستتت  همکاریاز استتاس انتخاب منطقی و مزایا و منفعتی که 

ا ، اینکه بکنند. دو ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا کم  می های آورند، به توستتعه ستتیاستتت می

مرزهای وستفالیایی  چارچوبهای ملی در جهانی، دولت یتهدید عنوانبهشتدن تروریستم   فراگیر

ای هرا به همکاری هاآن امرقادر به تأمین امنیت شتتهروندان خود نیستتتند و همین  ییتنهابهخود و 

حستتاستتیت مباحث اینکه به دلیل  ،. ستتو هدایت کرده استتتمبارزه با تروریستتم  ینهزم درفراملی 

 ماندهیباقمحور و محدود در این حوزه بیشتر مقطعی، رویدادها ، همکاریامنیتی و ضد تروریستی

، تمایل موردهمکاری محدود نهادی در این  با وجوداستتتت و کشتتتورهای ع تتتو اتحادیه اروپا 

 ت ملی خود به نهادهای فراملی ندارند. چندانی برای واگذاری حاکمی

 ابمبارزه  منظوربهپویا و  یستتتازمان عنوانبهباعث شتتتده استتتت تا اتحادیه اروپا  امرهمین 

 را در پیش گیرد و ترییانهگراعملهای تروریستم و تأمین امنیت شتهروندان اروپایی، ستیاست   

 .ندکهای مشترک برای مبارزه با تروریسم را بیشتر تقویت ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاری

 

 مبارزه با تروریسم دراروپا اتحادیه اقدامات نهادی  سابقهب. 
 دهه هفتاد میالدی و تجربه مبارزه یلاوااقدامات نهادی اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم به 

. گرددیبرم ۳بریگارد ستر  ایتالیا و فراکسیون ارتش سر  آلمان  مانندهای چپ افراطی گروهبا 

                                                                                                   
1. Low politics 

2. High politics  

3. Red Army Faction (RAF) 
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لمللی یا گروه اگرایی و خشونت بینالمللی ]ضد[ تروریسم، رادیکالیسم، افرا،تشکیل گروه بین

اولین  جمله از 2۱77در سال  8سیون اروپایی مبارزه با تروریسمو کنوان 2۱71در ستال   2تریوی

 :Casale, 2008) گرایی بودهای نهادی جامعه اروپا برای مبارزه با تروریستتتم و افرا،تالش

کردن تبادل اطالعات و فراهم در راستتتتایوی توستتت  مقتامتات پلیس اروپا و   یگروه تر .(50

برای  یوی در ابتدا انجمنیالمللی تشکیل شد. ترهای متقابل علیه تروریستم و جنایات بین کم 

های بعد چارچوبی و تروریستتم بود، اما در ستتال  یافتهستتازمان جراومتبادل اطالعات در مورد 

خارج از چارچوب معاهدات اروپا  ،برای دیدار وزیران دادگستتری، مقامات ارشد و کارشناسان 

در  یژهوبه ۳و امور داخلی دادگستتتریوی زمینه را برای تشتتکیل شتتورای  یفراهم کرد. گروه تر

ایمنی  ،های هوایی غیرنظامیمستاول مبارزه با تروریسم، همکاری پلیسی، تأمین امنیت مسافرت 

حوادث و بالیای طبیعی را فراهم کرد  ینهزم درای و همکاری و امنیت تأستتتیستتتات هستتتته 

(Bunyan, 1992: 7).  

و  گمرکوی و دیگر نهادهای اروپایی در مورد مستتتاول ق تتتایی، یگروه تر 2۱۱۳در ستتتال 

معاهده اتحادیه  «ماده شتتش»ی و تحت عنوان به مهاجرت در ستتاختار جدید مربو، موضتتوعات

 ارهبی اروپا قرار گرفتند. در ماده شتتشتتم معاهده اتحادیه اروپا تما  اقدامات جبرانی برای حذف  

 .د( را الزامی کرپلیورو) این معاهده ایجاد پلیس اروپا ،کنترل مرزی در نظر گرفته شتتتد. همچنین

ی  گروه مقدماتی به تدوین نقش یوروپل در مبارزه با تروریسم پرداخت  2۱۱7در سال  ،روینازا

های پلیسی از زمان تشکیل گسترش همکاری با وجودعملیاتی شتد. اما   2۱۱2و یوروپل از ستال  

، همکاری نهادی میان کشتتورهای ع تتو اتحادیه اروپا تا های مشتتابهیوی و دیگر ستتازمانگروه تر

به دلیل مقاومت کشتتورها در برابر واگذاری بخشتتی از حاکمیت خود  ،ستتاتامبر 22حمالت  زمان

محدود  ورتصبههای امنیتی به جامعه اقتصادی اروپا و ساس اتحادیه اروپا تقریباً در زمینه ویژهبه

کار اتحادیه اروپا برای مبارزه ساتامبر نیز دستور 22پس از  .(Charvat, 2012: 77-78) باقی ماند

ساتامبر،  22محور و تحت تأثیر حوادث تروریستی فرآیندی، انفعالی، بحران شتدت بهبا تروریستم  

                                                                                                   
حکومتی و متشتکل از وزیران دادگستتری دوازده کشور ع و جامعه اروپا بود که در   بین یشتبکه یا انجمن  TREVI. گروه 2

 و در جلسه شورای اروپا تأسیس شد. 2۱71دو  ساتامبر 

2. ECST 

3. Justice and home affairs (JHA) 
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در فرانستتته و  8326و  8321مادرید و لندن، ظهور داعش، حمالت تروریستتتتی  هاییگذاربمب

ی ضد تروریستی هاستیاستت   در مجموا،بوده استت.   8326حمالت بروکستل و برلین در ستال   

 شش مرحله را طی کرده است. کنون تا 8332اتحادیه اروپا از سال 

 

 تهدید خارجی عنوانبهسپتامبر و تلقی تروریسم  00 رویداد. 0

تروریستتتتی قرار  حمله مورد 8332های تجارت جهانی و پنتاگون در ستتتال که برجقبل از این

گرفت و کار مشتتتترک اتحادیه اروپا قرار میدر دستتتتور ندرتبه، بحتث تروریستتتم  بگیرنتد 

 و مؤثر یه به بازیگر پیشرواتحاد این شتدن یلتبددر  یستاتامبر را باید نقطه عطف  22 رویدادهای

ستاتامبر بستتیار سریع و   22آورد. واکنش اتحادیه اروپا به  حستاب بهدر اوتالف علیه تروریستم  

 و امور داخلی اروپا در دادگستتتریشتتورای  ستتاتامبر 22جامع بود. تنها ده روز پس از حمالت 

در بروکستتل اعال  کرد که مبارزه با تروریستتم در اولویت اهداف اتحادیه  العادهفوق ینشتتستتت

ساتامبر برای اتحادیه اروپا هم  22 . در واقع، رویداد(Hayes & Jones, 2013: 23) اروپاست

 اقدا  فعامنه در مبارزه با تروریسمفراخوانی برای مبارزه به تروریستم بود و هم فرصتتی برای   

ساتامبر تنها شش کشور ع و اتحادیه اروپا قوانین و  22اتحادیه فراهم کرد. تا قبل از  این برای

های فرامرزی مبارزه با تروریسم بسیار ناچیز بود. ابزارهای مبارزه با تروریسم داشتند و حمایت

و اجرای این  یزیربرنامهپایگاه  عنوانبهستتتاتامبر، آلمان و استتتاانیا  22اندکی پس از حمالت 

زیادی  یستیضتتد ترورآمریکا اقدامات  متحدهیامتاحمالت و مقامات اروپایی در همکاری با 

 تصویب اولین برنامه اقدا  برای مبارزه با تروریسم بود.  هاآن ینترمهمانجا  دادند که 

( الها  گرفته 2۱۱۱) 8که از نتایج اجالس سران تاماره 2برنامه اقدا  با نقشته راه ضد تروریستی 

برای پاستتخ ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا فراهم کرد. نقشتته راه ضتتد   ییهادستتتورالعملشتتد، 

)توسعه  ق ایی. تقویت همکاری پلیسی و 2 :اقدا  در پنج حوزه اصلی بود 12تروریستتی شتامل   

ها و حکم بازداشتت اروپایی و تعریم مشتترک اتحادیه اروپا از تروریستم، شتناستایی تروریست     

های تحقیق ها و تشتتکیل تیمدر اروپا، تقویت نقش یوروپل در اشتتتراک داده هاآنهای ستتازمان

                                                                                                   
1. CT Roadmap 

2. Tampere 
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  با المللی مرتبهای بین)اجرای ستتریع کنوانستتیون المللی. توستتعه ابزارهای حقوقی بین8 ؛ویژه(

 رالعمل)گستترش دستو  دادن به تأمین مالی تروریستم . پایان۳ ؛تروریستم که امکان اجرایی دارند( 

. تقویت امنیت 1 ؛(2های منجمدگیری درباره داراییو چارچوب تصتتمیم ییشتتوپولشتتورا درباره 

)ارزیابی تهدید، آموزش خدمه، بهبود کنترل توشتتته، حفاظت کابین خلبان و کنترل کیفیت  هوایی

. هماهنگی اتحادیه اروپا با 1 ؛توستت  تما  کشتتورهای ع تتو اتحادیه اروپا(  شتتدهانجا اقدامات 

 8338ئوون و نوامبر  و 8332اقدامات ضتتد تروریستتتی جهانی. برنامه اقدا  اتحادیه اروپا در اکتبر 

   .(Devoic, 2012: 18-21) شداقدا  مشترک  61شامل  8338تا پایان  روزرسانی شد وبه

برنامه اقدا  در حال انجا  بود، حمله آمریکا به عراق به بهانه  مربو، به اقتدامات  کته یدرحتال 

و تقستتیم کشتتورهای اتحادیه اروپا به دو جبهه موافق و مخالم با این  8یکشتتتارجمعهای ستتالح

اتحادیه برای غلبه بر این این هتای ضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا کاستتتت و  حملته، از انگیزه 

مواضتع دفاعی و امنیتی مشترک خود با کشورهای ع و و از   مورداختالفات، با مذاکره مجدد در 

رسانی و تحکیم سیاست امنیتی و دفاعی روزبه به ۳طریق تصتویب و توسعه استراتژی امنیت اروپا 

 در سیاست دفاعی و امنیتی مشترک جلو به رو ی. استراتژی امنیت اروپا گامپرداخت خود( 2۱۱۱)

های )تروریستتتم، تکثیر ستتتالحها . مقابله با تهدید2  بود: و دربرگیرنده ستتته هدف استتتتراتژی

سازی در . امنیت8؛ (یافتهسازمانو جراوم  درماندههای ، دولتایهای منطقه، درگیرییکشتتارجمع 

گرایی مؤثر. المللی بر استتتاس چندجانبه. کم  به برقراری نظم بین۳ ؛همستتتایگان اتحادیه اروپا

ت خارجی برای کل سیاس یبلندمدتند استراتژیکی بود که راهنمای استتراتژی امنیت اروپا اولین س 

 .(Devoic, 2012: 21-22) فراهم کرد آنضد تروریستی  اقداماتاتحادیه اروپا و 
 

 های ضد تروریستی اتحادیه اروپاسیاست تسریعحمالت مادرید و . 1

حمالت تروریستتتی لندن و مادرید که انتقا  القاعده از استتاانیا و انگلیس به خاطر همراهی این 

علیه القاعده و طالبان  متحدهیامتادو کشتتتور در جنگ علیه ترور و حمایت از اقدامات نظامی 

                                                                                                   
ول قابل وص یآسانبهشود ... گفته میهای غیرمنقول وها، دارایینامهضتمانت ها، مانند وثیقه هاییییدارابه های منجمد دارایی. 2

 .یستنبه نقدینگی  شدنیلتبدو 

2. weapons of mass destruction (WMD) 

3. European Security Strategy (ESS) 
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شتتان نیستتتند و  قادر به حفاظت از شتتهروندان ییتنهابهها بار دیگر نشتتان داد که دولت ،بود

 اتحادیه اروپا تبدیل کرد هایگیرییمتصتتمهای ضتتد تروریستتتی را به اولویت اول استتتستتی

(Friesen, 2007: 1). مادرید باعث شتد تا اتحادیه اروپا در نشتست شورای    هاییگذاربمب

حمایت و استتتخدا  تروریستتتی   منجر به، ضتتمن ارزیابی عواملی که 8331ستتران در مارس 

روریسم ای تکامالً جدیدی از تفکر مبارزه با تروریسم و برخورد با علل ریشه مرحلهشود، به می

 22مدت کوتاهی پس از عملیات تروریستتتتی مادرید ) .(Coolsaet, 2010: 860) قتد  نهد 

تار خواس ،ای فوری ضتمن اعال  همبستگی با اساانیا کمیستیون اروپا طی اعالمیه  (8331مارس 

 نویسیشپ ؛ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ستتطت ملی شتتد اجرای ستتریع ابزارهای قانونی 

ی به تقویت مبارزه با تأمین مال و ؛های ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد  ستیاستت  

 تروریسم و همچنین اقدامات درباره ثالثتروریستم، هماهنگی عملیاتی و گفتگو با کشتورهای   

 در برابر تروریستتمجامعه  فظت مدنیمحا هاییستتممکانامنیتی در خصتتوب بیوتروریستتم و  

  پرداخت.  

مواد پیشنهادی کمیسیون،  ربعالوه  8331مارس در سال  81-86شتورای ستران در نشست   

اجرای استتتتراتژی امنیت اروپایی، ایجاد مرکز  منظوربهای خواستتتتتار کتار فوری روی برنتامه   

ان های ضد تروریستی شورای سرتسهیل فعالیت برایهماهنگی ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا   

 :Burgess, 2007) در برنامه اقدا  برای مبارزه با تروریستتم شتتد  یدنظرتجداروپا و همچنین 

ئوون برنامه اقدا  جدید اتحادیه اروپا را که شامل مواردی از  22شتورای سران اروپا در   .(474

ادل منظم ترک در سراسر اتحادیه اروپا، تبهای تحقیقاتی، پلیسی و دادرسی مشقبیل تشتکیل تیم 

اطالعات در مورد تروریستم میان کشتورهای ع تو، تشتکیل تیم ضد تروریستی ویژه و انعقاد     

را تصتتویب کرد. برنامه  ،شتتدمی در آمریکا مربوطه نهادهایهمکاری میان یوروپل و  نامهتفاهم

گانه استتتتراتژی  و ستتتطت بامیی برای اقدامات اتحادیه اروپا در اهداف هفت ،اقتدا  جتدید  

های . تعمیق اجماا و افزایش تالش2 که عبارتند از پیشتتگیری و مبارزه با تروریستتم تعیین کرد

ها به منابع مالی و . کاهش دسترسی تروریست8 ؛اقدا ( 27) المللی برای مبارزه با تروریستم بین

 کشتتورهای و اروپا اتحادیه پیشتتگیریهای ظرفیت افزایش حداکثری. ۳ ؛دا (اق 26) اقتصتتادی

 ونقلحمل امنیت حفظ. 1 ؛(اقدا  1۱ها )تروریست تعقیب و تحقیق شتناسایی،  ینهزم در ع تو 
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 و اروپا اتحادیههای قابلیت تقویت. 1 ؛(اقدا  2۱) مرزی مؤثرهای کنترل از اطمینان و یالمللبین

 عوامل به پرداختن. 6 ؛(اقدا  21) تروریستتتی حمالت عواقب با مقابله برای ع تتو کشتتورهای

 نیازمند ثالث کشورهای قراردادن. 7 ؛(اقدا  28) تروریسم انسانی نیروی تأمین و حمایت کم ،

 ارجیخ رواب  اولویت در تروریستتم با مبارزه تعهدات و تروریستتتی ضتتدهای ظرفیت تقویت

  .(Casale, 2008: 52( )اقدا  26) اروپا اتحادیه

ای مبنی ، اعالمیه مبارزه با تروریستتم بیانیهحوزه 211رستتانی برنامه اقدا  در روزهعالوه بر ب

 جمله ازبر همبستتتگی اروپا در برابر تروریستتم و اقدا  مشتتترک و بستتیج همه منابع و امکانات 

ز گیرد، نیتروریستتتی قرار می حمله مورد ی ع تتومنابع نظامی در مواقعی که یکی از کشتتورها

ایجاد آئانس مرزی اروپا  ،منتشتتتر کرد. اقتدا  دیگر اتحادیه اروپا برای توستتتعه امنیت داخلی 

همکاری رستتتمی اتحادیه اروپا در کنترل مرزهای خارجی و اطمینان از ستتتطت بامی  منظوربه

نوامبر  1-1) روپادر نشتتستتت شتتواری ا ،همچنین بود. 8331نظارت و کنترل بر مرزها در اکتبر 

تقویت آزادی، امنیت و عدالت در اتحادیه اروپا تصویب شد که بر  هدف با 2برنامه مهه( 8331

استخدا   ینهزم دراقدامات یکاارچه ضتد تروریستتی بین کشتورهای ع تو و کشورهای ثالث     

یریت دها و م، حفاظت از زیرساختهاتهدید تحلیل و یهتجزتروریستی، تأمین مالی تروریسم، 

شتورا چارچوب مفهومی درباره ابعاد ضد   8331نوامبر  88کرد. در تاریخ میدستتاوردها تأکید  

های یتاز قابل ،تروریستتی ستیاستت دفاعی و امنیتی مشتترک را تصتویب کرد که بر اساس آن     

مدیریت بحران و پیشتتگیری از منازعات ستتیاستتت دفاعی و امنیتی مشتتترک برای حمایت از   

 شد. اهداف ضد تروریستی اتحادیه اروپا استفاده می

دو ابزار مهم شامل اعالمیه همبستگی  هرچنددر دوران پس از حمالت مادرید  ،مجموا در

های ضتتد تروریستتتی در دبیرخانه شتتورای ستتران یتفعال کنندههماهنگاتحادیه اروپا و جایگاه 

ند اقدامات ضتتد آور و همچنین اجرای کُاروپا تصتتویب شتتد، اما نبود استتتراتژی و ستتند الزا  

 ماند تروریسم باقی بادو چالش اتحادیه اروپا در مبارزه  عنوانبهتروریستی در کشورهای ع و 

(Gavrilovic, 2016: 17). 

 

                                                                                                   
1. Hague Program 
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 چالش تروریسم خانگیگذاری لندن و بمب. 1

حمالت تروریستتی لندن بار دیگر تحرکات سیاسی ضد تروریستی اتحادیه اروپا را افزایش داد  

حمالت تروریستی هدایت  واسطهبهاتحادیه این های ضد تروریستی و نشتان داد که ستیاستت   

 کعوامل آن باعث تغییر در یدهخودستتتازمانتابعیت انگلیستتتی و ویژگی  ،عالوهبهشتتتود. می

را از تهدیدات تروریستتتی خارجی به  هااتحادیه اروپا از تهدید تروریستتم شتتد و تمرکز توجه

 :EP, 2017) های تروریستتتی در داخل معطوف کردگرایی و استتتخدا فرآیند گستتترش افرا،

ئوون  2۳در  العادهفوق یدر نشست به حمالت لندن شورای سران اتحادیه اروپا در واکنش .(33

امه اجرای برن به تسریعمتعهد کردن حمالت تروریستی لندن، ضمن محکو  ایاعالمیه در 8331

ها قابلیت افزایش. این اعالمیه بر اهمیت شتتداقدا  ضتتد تروریستتتی و ستتایر تعهدات موجود  

ها در ورای مرزها، جلوگیری از ارتبا، مرد  با تعقیتب و رستتتیدگی به تروریستتتت  منظوربته 

 لحداقها برای مدیریت و به ها و بهبود تواناییروندان و زیرساختتروریستم، محافظت از شه 

 8331 ئوویهدر  ،همچنین .(Devoic, 2012: 26-28) رستاندن پیامدهای تروریستی تأکید کرد 

تصتتمیم به اجرای  ایالعادهدر جلستته فوق اتحادیه اروپا وزاری امور خارجه کشتتورهای ع تتو

 بود.   شده یرفتهپذاقدامات فوری  عنوانبه در گذشته اقداماتی گرفتند که

از حکم بازداشتت اروپایی، تقویت ستیستتم اطالعات شنگن و ویزا،     بود این اقدامات عبارت

گرایی و ، مبارزه با تأمین مالی تروریستتم، پیشتتگیری از جذب نیرو و افرا، ی متریوبپاستتاورت 

 با وجود .(Casale, 2008: 52) مواد مخدر ونقلحملکنترل بیشتتتتر بر تجتارت، نگهتداری و   

های ، سیاست8331اقدا  تا سال  833گستترش اقدامات ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا به حدود    

  درک توس  مرد یخوببهکه هم بلندمدت  اتحادیه هنوز با خأل ی  سیاستاین ضتد تروریستی  

باعث شد تا  امر مواجه بود. همین ،های ع تو باشد شتود و هم راهنمای استتراتژیکی برای دولت  

ضتتتد  هاییاستتتتستتت باای خود بر اتحادیه اروپا، در هماهنگی انگلیس در زمان ریاستتتت دوره

 عنوانبهه را اتحادیاین نویس استتتراتژی ضتتد تروریستتتی تروریستتتی اتحادیه اروپا نخستتتین پیش

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

برای زندگی شهروندان در سایه آزادی، امنیت و  ترامنضتمن احترا  به حقوق بشر، ایجاد اروپای  

   .(Devoic, 2012: 29) عدالت، تعهد اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم را جهانی کرد
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تصویب  دادگستتتریتوست  وزرای امور داخلی و   8331این استتراتژی جدید که در دستامبر   

های ضتد تروریستتی قبلی اتحادیه اروپا را در چهار رکن پیشگیری،   شتد، کلیه اقدامات و فعالیت 

قوانین، نهادها و ستتندهای عملیاتی ضتتد   ،و همچنین دهیستتازمانمحافظت، پیگیری و پاستتخ 

 ،اولین هدف این استتتراتژی .(Bossong, 2008: 10)روپا را خالصتته کرد تروریستتتی اتحادیه ا

 ییگرافرا،اای بود که باعث پیشگیری از پیوستن مرد  به تروریسم از طریق مبارزه با عوامل ریشه

حفاظت از شهروندان و  آن،شود. هدف دو  الملل میو جذب به تروریستم در ستطت اروپا و بین  

اروپا در برابر حمالت از طریق تقویت امنیت مرزها، پذیری هتا و کتاهش آستتتیب  زیرستتتاختت 

در  هاتروریستتتهای حیاتی بود. مبارزه با تروریستتم و تعقیب و پیگیری و زیرستتاخت ونقلحمل

ستتتفر و  برای یزیربرنامهستتتراستتتر مرزهای داخلی اتحادیه اروپا و جهان از طریق جلوگیری از 

های ارتباطی، قطع منابع مالی و دستتترستتی به مواد حمله و معرفی  ریختن شتتبکههمارتباطات، به

رهای کشو یسازآماده هدف چهار  آن نیزبود.  سومین هدف این استراتژی به سیستم ق ایی هاآن

ا برای هرساندن پیامدهای حمله تروریستی از طریق بهبود قابلیت حداقلع و برای مدیریت و به 

 .(Casale, 2008: 53پیامدهای بعدی، هماهنگی پاسخ و رسیدگی به نیازهای قربانیان بود )

 

 پیمان لیسبون و تعادل نهادی در مبارزه با تروریسم. 4

های ( تغییر اساسی در سیاست8337در دسامبر  ام تاششده ) معاهده اصتالح یا معاهده لیستبون  

 2که توماس رنارد گونهآن. ایجاد کرددر بعد داخلی آن  ویژهبهضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا 

یه های ضد تروریستی اتحادبر ستیاست  بزرگمعاهده لیستبون سته تأثیر    کرده استت، استتدمل  

. پس از معاهده لیستتبون، اتحادیه اروپا نقش مهمی در 2 که عبارتند از اروپا بر جای گذاشتتت

 کثریتا گیریرأیو پذیرش ستیستم   گیریتصتمیم کند و با اصتالح نظا   امنیت داخلی ایفا می

. از طریق افزایش 8 ؛شتده است  پذیرترانعطافو  ترستاده در این اتحادیه  گیریتصتمیم ، 8کیفی

                                                                                                   
1. Thomas Renard 

ه تصویب آن مزم موجببهرود که به شمار می لیسبون ترین نوآوری معاهدهاکثریت کیفی شاخص گیری مبتنی بریأرویه ر. 8

کشور(  87کشور از  21های ع و اتحادیه )درصد دولت 11ها( یعنی ها و ملتهر موضوعی موافقت اکثریت م اعم )دولت

  اتحادیه باشند این درصد جمعیت 61که نماینده  است
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های ملی برای نظارت بر افزایش نقش نظارتی پارلمان ،نقش نظتارتی پتارلمان اروپا و همچنین  

ل بین نهادهای اروپایی و همچنین به حفظ تعاد ،یوروپل و ستتیاستتت دفاعی و امنیتی مشتتترک 

. از طریق گستتتترش ۳ ؛های استتتاستتتی کم  کرده استتتت حفظ تعتادل میان امنیت و آزادی 

برای پوشش همه مساول مربو، به آزادی، امنیت  2های دیوان دادگستری اتحادیه اروپاصالحیت

ی و د داخلهای ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا در ابعابر ستتیاستتت توجهیقابلو عدالت، تأثیر 

  .(Renard, 2012: 1-2) خارجی بر جای گذاشت

جبران کسری دموکراتی  و ایجاد تعادل میان امنیت و  منظوربهعالوه بر اصتالحات نهادی  

 تواننوآوری پیمان لیستتبون در زمینه مبارزه با تروریستتم را می  ینترمهمهای مشتتروا، آزادی

دانستتت. ستترویس اقدا  خارجی نوعی ستتیاستتت خارجی  8ایجاد ستترویس اقدا  خارجی اروپا

ای ورهناشی از ریاست د ثباتییبمشتترک و تحت اقتدار نماینده عالی بود که هدف آن مقابله با  

اتحادیه و ح تتور این اتحادیه اروپا، اطمینان از ثبات در اقدامات خارجی  یشتتورا ماههشتتش

 نماینده عالی نقشبر این استتاس، یستتم بود. در خارج برای مبارزه با ترور ترمنستتجمو  ترقوی

نقش مهمی  نتیجه دردر هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای ع و و  محوری

کند های ضتتد تروریستتتی اتحادیه اروپا ایفا میدر هماهنگی ابعاد داخلی و خارجی ستتیاستتت

(Renard, 2012: 8).  یه اتحاد انستتجا  بیشتتترو  تقویتنقش مهمی در  هرچندپیمان لیستتبون

 های ضتد تروریستی اروپا برای مبارزه با تروریستم داشتت، اما نتوانستت انقالبی در ستیاستت     

های ضتتد تروریستتتی در انحصتتار  ماندن ستتیاستتتآورد و به دلیل باقی به وجوداتحادیه اروپا 

ی و بازیگر کنندهتستتهیل، کنندههماهنگاتحادیه اروپا در بهترین حالت دارای نقشتتی ها، دولت

 .(Renard, 2012: 15)است  ماندهباقیای در مبارزه با تروریسم حاشیه

 

 ظهور داعش و چالش جنگجویان خارجی . 1

 ریگیتصمیماصالحات جزوی در چارچوب  جزبههای ضتد تروریستی اتحادیه اروپا  ستیاستت  

و همچنین (  Council of the European Union, 2008) دادگستتتتریامتور داخلی و  

                                                                                                   
1. European Court of Justice (ECJ) 

2. European External Action Service 
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افزایش اختیارات پارلمان اروپا و دیوان  جمله ازپیمان لیستتتبون  هتای نهتادی محدود  نوآوری

و ظهور داعش  832۳تا سال  8و ایجاد سترویس اقدا  خارجی اروپا  2دادگستتری اتحادیه اروپا 

 های داخلی و خارجی اتحادیه اروپاسیاست هرچندتغییر محسوسی نکرده است. پیمان لیسبون 

این تی های ضد تروریسکرد، اما نتوانست انقالبی در سیاست ترمنسجممبارزه با تروریسم را در 

ای در مبارزه با تروریستتتم باقی اتحادیه به وجود آورد و همچنان ببر کاغذی و بازیگر حاشتتتیه

Renard:2012 , 15-) کردمیان کشورهای ع و را ایفا می کنندههماهنگماند که بیشتتر نقش  

چالش جنگجویان خارجی( به این )پیوستتن شهروندان اروپایی   طریقظهور داعش از دو  .(16

گروه تروریستی و احتمال ح ور داعش در کشورهای همسایه اتحادیه اروپا )چالش شکنندگی 

های ضتد تروریستتی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشت. طبق گزارش مرکز   همستایگان( بر ستیاستت   

گروه داعش جنگجویان زیادی را از نقا، مختلم جهان و  ۳یستتم مههالمللی مبارزه با تروربین

 اتحادیه اروپا جذب کرده است.   جمله از

تا  ۳۱88جنگجویان اروپایی که به این گروه پیوستتتند بین  تعداد ،بر استتاس این گزارش

. بر اساس اندبازگشتهبه اروپا  کنون تا هاآندرصد  ۳3که از این تعداد حدود  اند؛بوده 18۱1

ممکن استتت  طریقاستتناد رستتمی مختلم اتحادیه اروپا، پدیده جنگجویان خارجی از چهار 

. ستتفر اتباا کشتتورهای ع تتو 2 ای برای اتحادیه اروپا محستتوب شتتوند:تهدید امنیتی بالقوه

. بازگشتتتت 8؛ به جنگجوی خارجی شتتتدنتبدیلاتحتادیته اروپا به عراق و ستتتوریه برای   

تواند تهدیدی برای توجته آموزش نظامی و تجربه میدانی نبرد می  جنگجویتان بته اروپتا بتا    

 های تروریستی بر. تأثیر پدیده جنگجویان خارجی و فعالیت۳ ؛کشورهای اتحادیه اروپا باشد

. پیشگیری از سفر جنگجویان به عراق و سوریه ممکن 1 ؛انستجا  اجتماعی در اتحادیه اروپا 

 ,Boutin et alدر داخل اتحادیه اروپا شود ) هاآناستت باعث افزایش حمالت تروریستتی   

عالوه بر چالش جنگجویان خارجی و پیوستتتتن شتتتهروندان اتحادیه اروپا به  .(3-4 :2016

شدن اتحادیه اروپا و احاطه آفریقا و شتمال های تروریستتی، تحومت منطقه خاورمیانه  گروه

به اتحادیه  طریق آنهاسازد از ای مانند لیبی که داعش را قادر میتوست  کشتورهای شتکننده   

                                                                                                   
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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ست کرده ا تربرجستته اروپا وارد شتوند، ارتبا، بین امنیت داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را  

(Wensinket al, 2017: 34). 

ارچوب با چالش جنگجویان خارجی در چ بلهاقدامات اتحادیه اروپا برای مقابر این استتتاس، 

 مشتتد. استراتژی ضد تروریس دهیستازمان اتحادیه این استتراتژی ضتد تروریستتی چهارستتونی     

مبارزه با  کنندههماهنگو همراه با  832۳اما تنها در ستتتال  ،تنظیم شتتتد 8331در ستتتال  هرچند

وپا به جنگجویان خارجی عراق و پاسخ اتحادیه ار منظوربهپیشنهاد را  88تروریستم اتحادیه اروپا،  

کشتتورهای  و امور داخلی دادگستتتریشتتورای وزیران  8321در ستتال  ،همچنین ستوریه اراوه داد. 

ه ک اولویت مبارزه با جنگجویان خارجی تعیین کردند عنوانبهچهار حوزه را  ع تتتو اتحادیه اروپا

ری کمیسیون برای جلوگی ن راستا،: در ایییگراافرا،جلوگیری از رادیکالیزاستیون و  . 2عبارتند از 

 8321سال  در گرایی خشن و بهبود پاسخگویی اتحادیه اروپااز رادیکالیزاسیون، تروریسم و افرا،

ای افراطی از حذف محتوای رسانه منظوربهرا  2گرایی افرا، یرساناطالاشتبکه   8322مانند ستال  

. اشتتتراک مؤثرتر اطالعات که شتتامل کشتتورهای ثالث مرتب  نیز 8 ؛کرد یاندازراهبستتتر اینترنت 

المللی با کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی های بینهمکاری اولویت، با توجه به این .شودمی

ر د دادگستریعراق و ستوریه قرار داشتتند، تقویت شتد و متعاقب تصتمیم وزیران امور داخلی و     

بستری  عنوانبهدر مهه  8326در ئانویه ایی مبارزه با تروریسم را ، یوروپل مرکز اروپ8321نوامبر 

المللی با تمرکز بر روی جنگجویان اطالعتات و همتاهنگی تحقیقات بین   یگتذار اشتتتتراکبرای 

. جلوگیری، کشتتم و از بین بردن ۳؛ خارجی، قاچاق استتلحه و تأمین مالی تروریستتتی ایجاد کرد

ن تبادل اطالعات بی منظوربهو  سیستم اطالعاتی شنگن نستل د  این مورددر  :ستفرهای مشتکوک  

مرزهای ملی، مقامات گمرکی و پلیس در مورد افراد جنایتکار ایجاد شتتتد که  کنندهکنترلمقامات 

 ابزار مهمی را برای مبارزه با جنگجویان خارجی فراهم کرد.  

اشتتتراک  منظوربهتوستت  یوروپل  8ایجاد نقطه کانونی مستتافران ،اقدا  مهم دیگر در این زمینه

. بازجویی و تعقیب 1 ؛اطالعات افراد مشتتکوک بین کشتتورهای ع تتو و کشتتورهای ثالث بود   

های اتحادیه اروپا در مقابل جنگجویان هستتتته مرکزی ستتتیاستتتت عنوانبهجنگجویتان خارجی  

                                                                                                   
1. Radicalisation Awareness Network (RAN) 

2. Focal Point Travelers(FPT) 
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را )که  8338شورای سران اروپا  گیریتصتمیم نیز اتحادیه اروپا چارچوب  این راستتا در  :خارجی

 منظوربهروز رستتانی شتتده بود( هب دادگستتتریتوستت  وزاری امور داخلی و  8332در نوامبر  قبالً

دادن چالش جنگجویان خارجی و مبارزه با آموزش و تأمین مالی تروریستتم در دستتامبر  پوشتتش

 .(Boutin et al, 2016: 5رسانی کرد )روزهب 8321

 تربرجستهبار دیگر خطر جنگجویان داخلی را  8321حمالت تروریستتی در فرانسته در سال   

کشتتور اروپایی به همراه  22 دادگستتتریکرد. بعد از حمله به شتتارلی ابدو، وزاری امور داخلی و 

، وزیر متحدهایامتکمیستتتر اروپایی مهاجرت و امور داخلی، معاون دادستتتتان و وزیر امنیت ملی 

 در ی  اعالمیه همبستتتگیمبارزه با تروریستتم اتحادیه اروپا،  کنندههماهنگومی کانادا و امنیت عم

خواستتتار تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریستتم شتتدند و برای پیشتتگیری و شتتناستتایی   

گرایی در مراحل اولیه اقداماتی را در زمینه ثبت استتامی مستتافران، کاهش عرضتته ستتالح،   افرا،

شتتتورای وزیران امور داخلی و همچنین، .. را انجتا  دهند.  .العتات شتتتنگن و تقویتت تبتادل اط  

تخدا  و ، استتییگراافرا،رادیکالیزاستتیون،  ،بیانیه ریگا را منتشتتر کرد که بر استتاس آن دادگستتتری

 Didier &) چهار تهدید اصتتلی امنیت داخلی اتحادیه اروپا قلمداد شتتدند تأمین مالی تروریستتم

Guild, 2015: 7). 

 

 تنهاهای گرگ حمالت تروریستی نیس و برلین و چالش. 1

در نیس و بازار کریستمس برلین، آخرین شتتوک   8326حمالت تروریستتی ئوون و دستتامبر  

تغییراتی را در ارزیابی  2تنهاهای گرگ تروریستتتتی به اتحادیه اروپا بوده استتتت که با ظهور

روزمره مرد  به وجود آورد. شتتدن زندگی نستتبت به شتتهروندان اروپایی و مستتلت  هاتهدید

اقتدامات ضتتتد تروریستتتتی اتحادیه اروپا و جلوگیری از مهاجرت جنگجویان و مصتتتادره   

                                                                                                   
آن  و بدون اینکه با گروهی ارتبا، سازمانی داشته یا از ییتنهابهشود که گرگ تنها به شخصی گفته می ،تروریسمادبیات در . 2

تنها با های گرگ چونزند. آمیز میدر حمایت از آن گروه، جنبش یا عقیده دستتتت به اعمال خشتتتونت ،کمکی دریتافت کند 

دشوار  ها برای نیروهای امنیتیشناسایی آن ،زننددست به عملیات می ییتنها بهبا، مشخصی ندارند و های تروریستی ارتگروه

های گرگ های القاعده و داعش طرفداران خود در کشورهای غربی را به انجا  حمالتی به سب های اخیر گروهاستت. در سال 

 (Spaaij, 2011).  اندکردهتنها تشویق 
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 هایها و محدودیتهای افراطی با توجه به این سیاستباعث شتده تا گروه  هاآنپاستاورت  

ود جدید تطبیق دهند و از طرفداران خ ئووپلیتیکیهای لجستتتیکی، گفتمان خود را با واقعیت

انفرادی نستتبت به عملیات تروریستتتی  صتتورتبهو رهبری  دهیستتازمانبخواهند که بدون 

 غیرقابلو ترین تنها یکی از پیچیدههتای  گرگ .(Renard, 2017: 88) کننتد محلی اقتدا   

یص و خشتود، تش اشتکال تروریستتی استت و چون توست  ی  نفر انجا  می     ترینبینیپیش

 .استتتت شتتتدهتبدیلهای امنیتی و اطالعاتی اروپا به کابوستتتی برای ستتتازمان هاآنمقابله با 

اما به دلیل  ،نباشتتند دهیستتازمانای و تنها ممکن استتت دارای ابزار، مهارت حرفههای گرگ

نقلیه و آشتتازخانه، جذب جنایتکاران محلی و مانند وستتایل  غیرمعمولاستتتفاده از ابزارهای 

 کشتتنده استتت هاآنمعمومً دشتتوار و حمالت  هاآنستتازمانی شتتناستتایی  نداشتتتنارتباطات

(Bakker & De Graaf, 2011: 45).  

 منظوربهرا  2مرکز مبارزه با تروریسم 8326ای پاسخ به این چالش، در سال اتحادیه اروپا بر

مبارزه با جنگجویان خارجی، اشتراک تجارب و اطالعات در مورد تأمین مالی تروریسم، مبارزه 

تی المللی میان مقامات ضد تروریسبا تبلیغات تروریستی آنالین و قاچاق اسلحه و همکاری بین

دستورالعمل  8327پارلمان اروپا در ستال   ،همچنین .(Wensink et al, 2017: 38)ایجاد کرد 

و گسترش دامنه  8338شورای سران اروپا  گیریتصتمیم ی را برای جایگزینی چارچوب جدید

تنها را تصتتویب کرد. این دستتتورالعمل  های گرگ جدید مانند هایپوشتتش تهدید منظوربهآن 

های ای از قبیل سفر به خارج از کشور برای پیوستن به گروهگسترده یشتگیرانه پشتامل اقدامات  

 دادن برایدیدن و آموزشتروریستتتی و بازگشتتت به اروپا، استتتخدا  برای تروریستتم، آموزش 

تروریسم، کم ، مشارکت و تالش برای حمله تروریستی، تهییج و تشویق به تروریسم و تأمین 

 European) تنها بودهای گرگ در مقابل چالشهای تروریستتتتی متالی تروریستتتم و گروه 

Parliament, 2017) . 

ساتامبر  22های ضد تروریستی اتحادیه اروپا بعد از چارچوب نهادی ستیاستت   در مجموا،

 از: ندتعباراست که  شده متمرکزدر هفت زمینه اصلی 

                                                                                                   
1. European Counter Terrorism Centre (ECTC) 
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و عملیاتی و ابزاری، اجرای قانون برای همکاری  مز  اقتدامتات و ابزارهتا   کردن فراهم. 2

و واحد همکاری  2در سازمان پلیس اروپا شتده انجا شتامل اصتالحات    یژهوبه) تبادل اطالعات

و  ۳سیستم ثبت سوابق جنایی اروپایی مورددر  شدهاراوههای ، دستورالعمل8ق ایی اتحادیه اروپا

 ؛(1های بازجویی مشترکابزارهای موجود از قبیل تیم

استتتفاده از  یژهوبه) ها و افزایش همکاریدستتترستتی به پایگاه داده ها، داده یآورجمع. 8

، 6، پایگاه داده اینترپل، سوابق ثبت مسافران جدید1دادگستریاطالعات مربو، به امور داخلی و 

ثبت ستوابق مسافران با کشورهای استرالیا، کانادا و   مورددر  دوجانبهها و توافقات دستتورالعمل 

 ؛آمریکا( متحدهامتای

 بازرستتتیها برای یشتتتنهادپ ازجمله) تقویت امنیت مرزهای خارجی منظوربه اقتدامات مز  . ۳

، دشتتونمیهای داده مرتب  وارد خاک اتحادیه اروپا پایگاه برخالفکه ی ستتیستتتماتی  شتتهروندان  

 ؛(2و سیستم جدید ورود و خروج 7مرزهای اروپایی و گارد ساحلی

و  ۱ییشوپول)از قبیل دستورالعمل مبارزه با  برای مبارزه با تأمین مالی تروریسماقدامات . 1

 ؛(23برنامه ردیابی مالی تروریستی

 جمله ازها به سالح و مواد منفجره )برای کاهش دسترسی تروریست شدهانجا اقدامات . 1

 ؛پیشنهاد بازبینی دستورالعمل سالح گر (

 ؛های جدید در خصوب مبارزه با تروریسم(بخشنامه جمله از) کیفری دادگستریاقدامات . 6

 رسانیکار روی شتبکه اطالا  جمله از) گرایی و جذب نیرواقدامات برای مبارزه با افرا،. 7

ایی گرها، افرا،از قبیل زندان اندشتتدهییشتتناستتا ی کههایگرایی و برخی از بهترین روشافرا،

 .(Wensink et al, 2017: 22) (محورجامعهآنالین، اشتغال جوانان و پلیس 

                                                                                                   
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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 های ضد تروریستی اتحادیه اروپاتارزیابی کارآمدی سیاسج. 
گرایی در حلقه همستتایگان شتتکننده افزایش حمالت تروریستتتی در اتحادیه اروپا و رشتتد افرا،

قیم عالوه بر تهدیدات مست و بازگشت جنگجویان خارجی، یانجوپناهاتحادیه اروپا، افزایش تعداد 

حادیه های همگرایی اتامنیتی شتهروندان اروپایی، پیامدهای مثبت و منفی و متعارضتی بر سیاست  

ساتامبر  22تروریستی  رویدادهایهای ناشی از اتحادیه اروپا شوک سو،از ی اروپا داشتته استت.   

 ییهارصهعدر  ویژهبه ترگستردهای برای همکاری امنیتی های تروریستی بعدی را به انگیزهو حمله
و داخلی در میان  دادگستریو مستافرت و همکاری در امور   ونقلحملمانند امنیت مرزی، امنیت 

 یگذاراشتتتراکها در به مقاومت دولت ،دیگرستتوی کشتتورهای ع تتو تبدیل کرده استتت. از   

اسی برای کارآمدی اطالعات و واگذاری بخشتی از حاکمیت خود به نهادهای فراملی به مانعی اس 
نسبت به  اهافزایش انتقاد بر این، عالوهاست.  شدهتبدیلاتحادیه  این های ضد تروریستیستیاست 

ث باع نی و حقوق شهروندی اتحادیه اروپاهای مدهای امنیتی و حمایتتعادل میان ستیاستت   نبود
Bossong, )تروریستم داشتته باشد    بااتحادیه نتواند ستهم چندانی در مبارزه  این شتده استت تا   

گذرد، بیش از ی  دهه از تصتتویب استتتراتژی امنیتی اتحادیه اروپا می که اکنون .(21-22 :2008

 ها کارآمد بوده است یا خیر؟  هنوز این سؤال وجود دارد که آیا این سیاست

منطقی، معیار  یها و نهادهای ضتتد تروریستتتی بر استتاس رویکرد  دولت بیشتتتر که یحال در
های ضتتد تروریستتتی خود را بر استتاس نستتبت بین منابع مالی و تعداد حمالت کارآمدی ستتیاستتت

های ضد رویکرد را برای ارزیابی ستیاستت   گونهاینکارشتناستان امنیتی    اکثرستنجند،  می یستت ریترو

 شدهثینخ، خوردهشکستمانند تعداد حمالت تروریستی  یهایو شاخص دانندنمیتروریستتی کافی  

، نستبت قربانیان تروریستتی به سایر نقا، جهان، میزان نگرانی   دستتگیرشتده  و موفق، تعداد مظنونین 

های ضد تروریستی را معیارهای اصلی نستبت به حمالت تروریستتی و حمایت عمومی از ستیاست   
تعداد حمالت . (Devoic, 2012: 97کنند )های ضتتد توریستتتی قلمداد می کارآمدی ستتیاستتت 

ستی در حمالت تروری دستگیرشدهو موفق( و تعداد مظنونین  شدهخنثی، خوردهشکستتی )تروریست 

 ،هخوردشکستدهد که در ی  دهه گذشتته تعداد حمالت تروریستی اعم از  اتحادیه اروپا نشتان می 

روند  دهدستگیرشتعداد مظنونین  ،در اتحادیه اروپا روند کاهشی داشته و در مقابل موفق و شتده خنثی

 تستتاتحادیه اروپا ضتتد تروریستتتی های بودن ستتیاستتت که به معنی کارآمد افزایشتتی را طی کرده

(Europol, 2007-2017). 
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Source: https: //www.europol.europa.eu/activities-services/main reports/euterrorism situation-

and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2 

 

 قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا نسبت به سایر نقاط جهانتعداد . 0
های ضد تروریستی، شمار قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا به معیار دو  کارآمدی ستیاستت  

برای دوره 2اطالعات پایگاه داده جهانی تروریستتم وتحلیلتجزیهنستتبت میانگین جهانی استتت. 

دهد که گرچه شمار قربانیان تروریستی در اتحادیه اروپا روندی سینوسی نشان می 8326-8336

بعد از اتخاذ استراتژی  خصوببهحمالت تروریستتی   زنجیرواررا طی کرده استت و با رشتد   

های تروریستتی، افزایش محسوسی یافته است، اما شمار  تنها توست  گروه های گرگ موستم به 

تر از میانگین جهانی استتتت. در اتحادیه اروپا هنوز بستتتیار پایینقربانیان حوادث تروریستتتتی 

 کهدرحالیاست 328۱هر حمله تروریستتی در اتحادیه اروپا برابر با   ومیرمرگهمچنین میانگین 

در هر حمله تروریستتتتی استتتت که نشتتتان از موفقیت  ومیرمرگ 827۳میانگین جهانی برابر با 

ت پستتتینی اتحادیه اروپا برای کاهش تلفات حمالت اقتدامتات پیشتتتگیرانه و همچنین اقداما  

 (Devoic,2012:106تروریستی است. )

                                                                                                   
1. Global Terrorism database 
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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-and-

trend-report 
 

 امنیت روانی و نگرانی نسبت به حمالت تروریستی. 1
های یکی از معیارهای کارآمدی و موفقیت سیاست تروریستتی ترس از حمالت  نبودامنیت روانی و 

 22دو ستال بعد از حمالت تروریستتی    در «یورو بارومتر»ضتد تروریستتی استت. طبق نظرستنجی     

های مرد  اروپا قرار داشت درصد در صدر نگرانی ۱2و  2۱ستاتامبر، ترس از حمالت تروریستتی با   

های ضتتد تروریستتتی بعد و با اجرای ستتیاستتت هایها در ستتال؛ اما این نگرانی اروپایی(2001:13)

 جایبهبا تغییر روش نظرسنجی خود،  833۳روند کاهشتی را طی کرده استت. یورو بارومتر در سال   

خواست تا از میان ی  لیست، مساول مهمی  هاآناز  ،نظرستنجی در مورد نگرانی مرد  از تروریستم  

ه نگرانی نستتتبت ب نظرستتتنجیدر این . ص کنندتمرکز کند را مشتتتخ هاآنکه اتحادیه اروپا باید بر 

درصد کاهش یافت و بعد از مساولی مانند بیکاری، فقر، محرومیت اجتماعی، حفظ  2۱تروریستم به  

های و قاچاق انسان و مواد مخدر در رده هشتم اولویت یافتهستازمان صتلت و امنیت در اروپا، جراوم  

که نظرستتنجی به این شتتکل صتتورت   8331تا قبل از  که حالی درشتتهروندان اروپایی قرار گرفت، 

 ,Kirkwood)ستته اولویت اصتتلی شتتهروندان اروپایی بود  یکی از ، تروریستتم همواره گرفتنمی

2006: 37-38).   
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ای هنمودار زیر روند نگرانی شتتهروندان اروپایی نستتبت به حمالت تروریستتتی بین ستتال 

 دهد.را نشان می 8321تا  8331

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   

یی مانند فرانسه، ای مختلم اروپایی استت و شتهروندان کشتورها   تروریستتی در میان کشتوره  

روپایی را در میان کشورهای ا تروریستیبیشتترین نگرانی نستبت به حمالت    انگلیس و بلژی 

میزان نگرانی  ،اخیرحمالت تروریستتی در چند سال   زنجیرواررشتد   نتیجه در ،دارند. همچنین

 بر استتاسش چشتتمگیری داشتتته استتت و نستتبت به حمالت تروریستتتی در ستتطت ملی افزای

درصد شهروندان کشورهای ع و اتحادیه اروپا در  13میانگین  طوربهنظرستنجی پارلمان اروپا  

دانند و خواهان افزایش اقدامات حد متوستت  به بام خود را در معرخ خطرات تروریستتتی می

 .(:Nancy, 2016 38-39) اتحادیه در زمینه مبارزه علیه تروریسم هستنداین 

 

  تروریسم علیه اروپا اتحادیه اقدامات از انتظارات و حمایت. 1
که  «ریورو بارومت»های ضد تروریستی اتحادیه اروپا نیز نظرسنجی در زمینه حمایت از ستیاست 

سنجش درک و انتظارات شهروندان اروپایی از اقدامات  منظوربه 8326آوریل ستال   22تا  ۱از 

درصتتد  28استتت، مبین این استتت که  شتتده انجا گرایی اتحادیه اروپا علیه تروریستتم و افرا،
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شتتتهرونتدان اروپتایی خواهتان افزایش اقتدامات و مداخالت اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با     

ه تأمین مالی تروریسم، مبارزه علی بای مبارزه گرایی هستتند. شهروندان اروپای تروریستم و افرا، 

، کنترل بیشتتتتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، افزایش گراییافرا،های تروریستتتم و ریشتتته

 تریناز مهمهای پلیستی و اطالعاتی میان کشورهای ع و و مبارزه با قاچاق اسلحه را  همکاری
 62. همچنین نداهبرشتتتمردگرایی افرا، تروریستتتم و باهای اتحادیه اروپا برای مبارزه اولویت

( علیه تروریستتم را ایمنطقهجهانی و  ستتطتدرصتتد شتتهروندان اروپایی مبارزات فراملی )در 
 .(,Nancy :2016 20) انددانسته تراثربخش

 
Source: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-

2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation%C2%B5 
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ه وضع یه اروپا نسبت ببرای هر یک از موارد زیر، آیا خواهان مداخله کمتر و یا بیشتر اتحاد

فعلی هستید؟

مداخله بیشتر نیازی به تغییر نیست مداخله کمتر نظری ندارم

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation%C2%B5
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation%C2%B5
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ستاتامبر توانستته است از طریق    22اروپا بعد از  یهاتحاد معتقدند که برخی هرچند ،بنابراین

 مبارزه با عرصهها به بازیگری فعال در ها و سیاستای از اهداف، استتراتژی تصتویب مجموعه 

های ع و کشور در تمایل نبودهای اتحادیه اروپا به دلیل طلبیتروریسم تبدیل شود، اما این جاه

 2اولریش بوورز ،استتت و به همین دلیل شتتده متوقمهمگرایی در این حوزه، روی کاغذ  رایب

عالوه  .(,Bures :2006 57) نامیده استدر مبارزه با تروریستم   8کاغذی یاتحادیه اروپا را ببر

 بودن بستتیاری ازمبارزه با تروریستتم در خارج و تقلیدی موردبر این، استتتانداردهای دوگانه در 

المللی مانع از کنشگری فعال اتحادیه های بینو سازمان متحده ایامتهای اتخاذی از ستیاستت  

t al, Argomaniz e) مبارزه با تروریستتم شتتده استتت  در المللی بین یبازیگر عنوانبهاروپا 

ی ضد هاشهروندان اروپایی نسبت به سیاست اکثراما با توجه به نظر مساعد  .(199-2015:198

آنان از افزایش اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه  اکثریتتروریستتتتی اتحتادیته اروپتا و حمایت    

و  نهادیرستد که در آینده شاهد افزایش اقدامات  گرایی، به نظر میمبارزه با تروریستم و افرا، 

 گرایی خواهیم بود.حقوقی اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم و افرا،

 

 اروپا اتحادیه تروریستی ضدهای سیاست اندازچشمد. 

های ضتتد تروریستتتی کشتتورهای اروپایی بیشتتتر    همکاری ،ستتاتامبر 22تا پیش از حمالت 

های ساتامبر و شوک 22اما بعد از  .بود تا بخشتی از ستاختار نهادی جامعه اروپایی   یررستمی غ

ایی گرتروریستتتی ناشتتی از افرا، هایتروریستتتی پاریس و لندن و تهدید رویدادهایناشتتی از 

های نهادی مناستبی برای همکاری کشتورهای ع و اتحادیه اروپا   داخلی و خارجی، چارچوب

ندانی نداشتتته، اما قابلیت عملیاتی چ هرچندهای نهادی در این زمینه فراهم شتتد. این چارچوب

های ع و اتحادیه اروپا اشتتراک اطالعات و ارتبا، میان دولت  منظوربهارزشتمندی   چارچوب

در مورد آینده چارچوب  .(Casale, 2008: 49-50) مبارزه با تروریستتم فراهم کردند منظوربه

اب هر است که انتخ تصور قابل روریستی اتحادیه اروپا سه سناریوهای ضد تنهادی و ستیاست 

 .های آینده اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم داردتأثیر عمیقی بر اثربخشی تالش هاآنی  از 

                                                                                                   
1. Oldrich Bures 

2. A Paper Tiger 



 011    روندها...اروپا؛  یهاتحاد یستیضد ترور هاییاستس

و جلسات و  دوجانبههای ضتد تروریستتی به همکاری   شتدن ستیاستت   ستناریوی اول، محدود 

 و چپ های افراطی راستتتتو مبارزه علیه گروه 2۱23و  2۱73مانند دهه دولتی دیدارهای بین

   است.

ها و نهادهای ضد تروریستی اتحادیه های سازمانها و تواناییتقویت ظرفیتاریوی دو ، سن

 ،ساتامبر بیشتر واکنشی بود 22های ضد تروریستی اتحادیه اروپا که بعد از ستیاست  ستت. اروپا

مبارزه با تروریسم تصویب کرد که این  منظوربهاستتراتژی امنیتی چهارستتونی    8331در ستال  

 ؛تهای ضتتد تروریستتی ملی نیستت ها و تواناییدنبال ایجاد جایگزینی برای ظرفیتاستتراتژی به 

اشتتتراک اطالعات و افزایش همکاری میان کشتتورهای   منظوربهبلکه هدف آن ایجاد نهادهایی 

 و تروریستی کشورهای ع اقدامات ضد کنندهتسهیلو  کنندههماهنگع و است و بیشتر نقش 

 ،مبارزه با تروریستتم منظوربهایجاد ستترویس امنیتی فدرال در اتحادیه اروپا . دارند عهدهرا بر 

ند اههستند و نتوانست وضعیت آرمانینهادهای فعلی اتحادیه اروپا دور از  ستناریوی ستو  است.  

د ملی نستتبت به اشتتتراک  تروریستتم ایجاد کنند. شتت  و تردی  یامبارزه  منظوربهفدرال  ینهاد

کارآمدی و ظرفیت عملیاتی این نهادها را  ،تروریستتتتی دهایاطالعات و تفاوت در درک تهدی

تنها راه مبارزه اثربخش با تهدیدات رو به رشتتد  باور بر این استتت که .ت تتعیم کرده استتت 

ای ضتتد هها در فعالیتمشتتارکت همه نهادها و دولت منظوربهفدرال  یایجاد نهاد ،تروریستتتی

 .(Rękawek, 2012: 492-493) تروریستی است

 

 گیرینتیجه
گرایی در کشورهای ع و اتحادیه اروپا و تغییر محی  امنیتی رشتد حمالت تروریستی و افرا، 

های همستتایه، مستتئله تروریستتم و   اتحادیه اروپا به دلیل شتتکنندگی و فروپاشتتیدگی دولت 

ین اامنیتی اتحادیه اروپا تبدیل کرده استتتت.  هتای چتالش  ینترمهمیکی از گرایی را بته  افرا،

عد از ب ویژهبه زیادیها و اقدامات نهادی مبارزه با این چالش فراگیر، ستیاستت   منظوربهاتحادیه 

های ضد تروریست اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته در ستاتامبر اعمال کرده است. همکاری  22

های مؤثری از قبیل حکم ها رشتتتد چشتتتمگیری داشتتتته و اقدامات و چارچوب برخی حوزه

بارزه م کنندههماهنگبازداشت اروپایی، اقدامات قانونی برای تأمین مالی تروریسم، ایجاد پست 
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 های نهادهاییبیرونی و تقویت ظرفیت یاز مرزهایسم، ایجاد آئانس هماهنگی حفاظت با ترور

های تاست. سیاس ایجاد کردهمبارزه با تروریسم  منظوربهرا  دادگستری اروپایی ویوروپل مانند 

از  .اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته دو روند متناقض و مت اد را طی کرده است یستیترورضد 

های ع و در حفظ و تأمین امنیت ترش دامنه تهدیدات تروریستی و ناتوانی دولتگس ستو، ی 

های نهادی در ستتطت به ستتمت همکاری عقالنیبازیگرانی  عنوانبهرا  هاآنشتتهروندان خود، 

مور ساول امنیتی، ق ایی و ام حساسیتبه دلیل  ،دیگر سویاز  .است هدایت کردهاتحادیه اروپا 

فراملی را ندارند و همین  یتمایلی به واگذاری اختیارت خود به نهادهای ع تتو ، دولتداخلی

های ضتتد تروریستتتی در حد ی   باعث شتتده استتت تا نقش اتحادیه اروپا در ستتیاستتت   امر

 محدود بماند.  کنندهتسهیلو  کنندههماهنگ

های ضد تروریستی اتحادیه دهد که با روند فعلی ستیاستت  نشتان می  83۳3انداز اروپای چشتم 

اتحادیه باقی خواهد این  نشدهحلهای اصلی و یکی از چالش عنوانبهاروپا، تروریسم همچنان 

اروپایی خواهان ایفای نقش بیشتتتر اتحادیه اروپا در اقدامات   کشتتورهایماند و افکار عمومی 

های ع و تمایل دارند مساول مربو، به حوزه دولت هرچند ،ینبنابراضتد تروریستتی هستتند.    

نبه و های دوجاق تتتایی و امنیتی همچنان در حوزه اقتدار ملی قرار داشتتتته باشتتتد و همکاری

رستتد با توجه به افزایش انتظارات و دهند، اما به نظر میتروریستتم را ترجیت می یهعل چندجانبه

 یهعلها و اقدامات نهادی اتحادیه اروپا های عمومی شتتهروندان اروپایی از ستتیاستتت  حمایت

های مشتترک برای مبارزه با تروریسم در آینده  تروریستم، ظرفیت نهادهای اروپایی و همکاری 

المللی ر بینکاغذی به بازیگ یاز ببر ،گفته منتقدان برخالفیشتتر تقویت شود و اتحادیه اروپا  ب

  مؤثری علیه تروریسم تبدیل شود.
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