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  هابه مثابۀ ابزار رقابت ژئوپلیتیکی قدرتتروریسم 
 

  نصرآبادي  حسینینرجس سادات 
  دکتراي جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تهران 

  28/12/97 ؛ تاریخ پذیرش: 10/6/97تاریخ دریافت: 
  چکیده

به گفتمـان   ، جنگ علیه تروریسمدر جهان امروزحقوق بشر مخالف با با توجه به رویدادها و وقایع غیرانسانی 
نخبه و امنیـت  ي ها کشورهاي قدرتمند، با حمله به شخصیت. الملل تبدیل شده استامنیتی در نظام بینمسلط 

با اهداف خود هستند و اگر با اعتراض مواجه شوند  درصدد رسیدن به کشورها  قلمروبه اجباري و ورود ساز ملی 
بـه اقـدامات خشـونت امیـز متوسـل       هـا ایجاد ترس در بـین ملـت  براي هاي سیاسی گیريو با جهت قبلی ۀنقش
 مناطقی نظیر خاورمیانه،ویژه هروز ناامنی و تهدید در سرتاسر جهان، بجریان تروریسم منشاء ب در واقع، شوند. می

 المللـی را در بـر   اي و بـین نطقـه تروریسم، سطوح فضـایی ملـی، م   نفوذ و اثرگذاري ةحوز ،لیکطورشده است. به
هـاي  که در روابط و رقابتشود محسوب می »ژئوپلیتیکی« ک مقولهعنوان ی تروریسم بهدر حال حاضر،  گیرد. می

ـ اي و در رقارقابت میان کشورها در سـطح منطقـه   درهاي معارض داخلی،  ها با گروهمیان دولت ت و کشـمکش  ب
ر الملـل د بـین  ۀحرکت جامع بنابراین،شود. کارگرفته میهابزار مقابله ب عنوان هاي جهانی با یکدیگر، بهمیان قدرت

تیکی شـده  هاي امنیتی و رفتارهـاي ژئـوپلی  منیت، باعث تغییر و تحول در رژیما ةکنندتهدید ةمبارزه با این پدید
توان هاي ژئوپلیتیکی میالمللی است و با استفاده از بنیاند جدي علیه امنیت ملی و بینتروریسم یک تهدی .است

توانـد تـا   ن قلمروخواهی و تروریسم میمابیثرهاي فیتأثیر و تأ داد.آن را تعریف و در معرض بحث و بررسی قرار 
خـواهی گروههـاي   ژئوتروریسـم بـه نوقلمرو   ،واقـع باشـد. در  تیک محلی و جهـانی داشـته  بسزایی در ژئوپلی نقش

نی و جهـا  اي د و امنیت محلی، ملی، منطقهانجامهاي سخت میید که در مواقعی به جنگنماتروریست اشاره می
در  کنـد میتحلیلی بیان  -با روش توصیفیاز این جهت است که ، این پژوهشاهمیت  سازد.را با خطر مواجه می

اثبات شده  ،این فرضیه ،در واقع». گرددها تلقی میریسم به مثابۀ ابزار رقابت ژئوپلیتیکی قدرتوتر«امروز،  جهان
استفاده عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی، براي مقابله با رقبایشان تروریسم به کشورهاي قدرتمند از  ،هامروز «است که

  .»کنندمی
  

 ، فضا، امنیتژئوپلیتیک، المللبین روابط ،تروریسم: کلیدي هاي هواژ
 

  1مقدمه
وپلیتیکی، ئـ مروزه تروریسم به عنوان یک بحـران ژ 

در سطوح فضایی مختلف به یـک تهدیـد جـدي علیـه     
امنیت ملی و بین المللـی تبـدیل گردیـده اسـت و بـا      

وپلیتیکی می توان آن را تعریف ئي ژها استفاده از بنیان
ي هــا داد و برنامــه و در معــرض بحــث و بررســی قــرار

مسلط سیاسی این خشـونت؛ کـه حقـوق بشـر را هـم      
: 1395(حسـینی،   نادیده گرفته اسـت، را از بـین بـرد   

                                                             
 hossainy_65@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

هـاي وسـیعی   ، نگرانی2001سپتامبر  11حوادث  .)78
غیر قابل کنترل که توسط بـازیگران   تهدیدهاية دربار

نســبت بــه جوامــع محلــی ي ناشــناخته هــا و از مکــان
ــو،  برانگیخــت شــدندســازماندهی مــی (روســی و وانول

همـان   ،این تهدیدهاي غیرقابـل کنتـرل  ). 238: 1395
تروریسم است که هم توسـط بـازیگران دولتـی و هـم     
توسط بازیگران غیردولتـی بـه منظـور تعقیـب اهـداف      

مورد اسـتفاده قـرار    ،اجتماعی موردنظرشان –سیاسی 
عبــارت دیگــر، ه). بــ133: 1394(لشــگري،  گیــردمــی
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هـا  دولت هابزاري براي رقابت و منازعریسم به مثابۀ وتر
هاي جهـانی)، هـم حقـوق بشـر را بـه      ویژه ابرقدرته(ب

ها و ادیان ها، فرهنگخطر انداخته و هم گفتگوي ملت
 ؛سازي براي تعارض کشانده استرا به تعارض یا زمینه

ایجاد امنیت  ،حاضرله در زمان ئترین مسمهمبنابراین، 
بارزه با تهدیدات م و است تروریسم قبالر د المللیبین

 بلـه بـا گروههـاي   بـراي مقا و تـالش  امنیتی تروریسـم  
و  نـد اکه فاقـد مکـان و سـرزمین مشـخص     یستیترور

ـ  کشـورها پدیـد    ۀراي همـ تهدیدات امنیتی نامتقارن ب
هـاي امنیتـی و   در صدر دستور کـار سـازمان  ، اندآورده

دو شکل داخلی و روریسم در هر ت .المللی قرار داردبین
اي قدیمی است که اهـداف آن در  المللی آن، پدیدهبین

طیفـی از کســب قــدرت و نبـرد بــراي آزادي ملــی تــا   
ــ  ــی و عم ــدئولوژیکی سرکش ــتورات ای ــه دس ــرار  ل ب ق

ــاي  گیــرد. تروریســم از مــی ســوي اشــخاص و گروهه
هـا و کشـورها   هاي فراملی، امپراطوريکوچک، جنبش

هلک هاي متسلیحات و تکنیکشود و از کارگرفته میهب
براي ایجاد تـرس و وحشـت گسـترده در میـان مـردم      

) و بــه رقابــت 184: 1387(کــوهن، دکنــســتفاده مــیا
از زند. ها دامن میهاي ژئوپلیتیکی ابرقدرتجویی بازي

ابـل جغرافیـا،   روابط متق ۀآنجاکه ژئوپلیتیک علم مطالع
بـا   اهـ هاي ناشی از ترکیب آننشقدرت و سیاست و کُ

 ، بـه طـور حـتم   )37: 1390نیـا،  (حـافظ  یکدیگر است
زار) براي رسـیدن بـه   به عنوان یک سیاست(اب تروریسم

هـاي جهـانی،   هاي مورد توجـه قـدرت  قدرت در مکان
جنـگ علیـه   بنـابراین،   ؛گیـرد مورد اسـتفاده قـرار مـی   

سـپتامبر  11ویژه پس از حمالت تروریستی هتروریسم ب
، به گفتمان مسـلط امنیتـی و ژئـوپلیتیکی    2001سال 

زیـرا پـس از ایـن     ،استالملل تبدیل شده در نظام بین
ــالت،  ــوراي احم ــد در   ش ــل متح ــازمان مل ــت س منی

سـازمان   هایی که بر اساس فصل هفتم منشورقطعنامه
اي م جهانی بـر کید بر عزأملل متحد صادر شد، ضمن ت

ضـد امنیتـی، اعـالم نمـود کـه       ةمبارزه بـا ایـن پدیـد   
 اســتالمللــی ، تهدیــدي علیــه امنیــت بــینتروریســم
    ).91: 1386(اشلقی، 

ـ  پاسـخ بـه ایـن    در راسـتاي  بنیـادي،   ۀدر این مقال
تـوان تحلیلـی ژئـوپلیتیکی از    چگونـه مـی  «که  پرسش

ها ارائـه  تروریسم به عنوان ابزار رقابتی در دست قدرت
  آید.می، کوشش به عمل »داد؟

 
  پژوهشروش 

این پژوهش، از نوع بنیادي و نظـري اسـت و روش   
اي اسـت.  ها درآن، اسـنادي و کتابخانـه  آوري دادهجمع

تحلیلی مبتنی بر  –شیوة تحلیل اطالعات نیز توصیفی 
باشــد. در ایــن راســتا، بــراي شناســی کیفــی مــیروش

شـفاف مبتنـی بـر    دستیابی به یـک نتیجـه درسـت و    
بـه  تروریسـم   بررسـی استنتاج عقالنی کوشش شده به 

پرداختـه شـود.    هـا مثابۀ ابزار رقابت ژئوپلیتیکی قدرت
ــه ــا ب ــابراین، ب ــارگیري متغیرهــاي اصــلی  بن ــد ک مانن

سـعی بـر آن اسـت بـه     رقابـت   تروریسم، ژئوپلیتیک و
تا کنـون  دست یابیم.در این زمینه نتیجه قابل تعمیمی 

در ایران و سـایر  قات زیادي در رابطه با تروریسم، تحقی
ــد:   ــاجیکشــورها انجــام شــده اســت مانن  .1387 راد،ن

. مبـانی اساسـی   1392شدن تروریسم. ویشـنیاکوف،  جهانی
 م. ترجمـه محمـد نایـب پـور. عبـداهللا     رویارویی با تروریسـ 

 ها . پژوهش1389شناسی. حاجیانی، . تروریسم1390خانی.
که در همه ایـن تحقیقـات بـه نحـوي     و مطالعات تروریسم. 

توضــیحاتی در رابطــه بــا مفهــوم و چگــونگی پدیــد امــدن  
ولی تحقیق حاضر به تروریسم به عنوان  ،شده دادهتروریسم 
بـراي رسـیدن بـه    اسـت و   هـا  در دست قدرتکه یک ابزار 
توجه شده و با رویکردي جدید  استفاده می شود، اهدافشان

  به این مبحث پرداخته می شود.  یتیکو ژئوپلی
  

  مبانی نظري
ــوپلیتیکی ــت ژئ ــاي رقاب تــالش نیروهــا و  :ابزاره

گـذار بـراي رقابـت در کسـب قـدرت و      ههاي تأثیرگرو
سـاز  و دسـتیابی بـه جایگـاه برتـر زمینـه      کنترل فضـا 

پـور و  (احمـدي  گیـري مفهـوم ژئوپلیتیـک اسـت     شکل
هـاي  بروز رقابت). به عبارتی، 31: 1397میرزایی تبار، 

مع انسانی براي رقابـت بـر   نش جواژئوپلیتیک برایند کُ
 سـب منفعـت مـادي و معنـوي اسـت     ها و کسر ارزش
پوشـانی و  ). هـم 123: 1391پور و همکـاران،  (احمدي

اشتراك نمادهاي جنگ(هجوم، دفاع، رقابت، سیاسـت،  
ــونت ــه خش ــت) ب ــروزي و شکس ــده  ، پی ــوان پدی اي  عن

تعد بـراي  روریسـم، فضـایی مسـ   ژئوپلیتیکی با عرصۀ ت



  163                                                                                                                                                                 نصرآبادي حسینی سادات نرجس

 

هاي ژئوپلیتیک جویانه و رقابتبازنمایی تمایالت ستیزه
هـاي  عبـارتی، رقابـت  بـه  ها فـراهم کـرده اسـت.   تقدر

سیاسی کشـورهاي جهـان بـا ابـزار تروریسـم تحلیـل       
ن کنـد. در دورا لیتیکی تروریسم را حائز اهمیت میژئوپ

ــایی  بعــد از جنــگ ســرد اصــوالً یــک منطقــۀ  جغرافی
ضایی حـوزة نفـوذ ژئواکونومیـک    راهبردي در سرحد ف

مفهـوم   کـه یابد. ضمن اینهاي جهانی حضور میقدرت
کـه برمبنـاي   هاي جهانی امروزي نیز بیش از آنقدرت

هـاي  نظامی تعریف گردد، برمبناي ایده -اصول سیاسی
ایـن رونـد در    گردد. ادامۀاقتصادي تعریف می-سیاسی

گردیـده کـه گسـتردگی و شـدت      بدوران جدید سـب 
ها در اطراف بعضی از این نوع مناطق که به آنهـا  رقابت

شـود، افـزایش   یا راهبردي گفته میمناطق استراتژیک 
بـازي بـزرگ ژئوپلیتیـک     رواضـح اسـت در ایـن   یابد. پ

ها بایکـدیگر در ایـن منـاطق بـه صـورت      رقابت قدرت
فضاهاي روز رقابت مختص رویارویی مستقیم نیست.  ب

ــت دارا ــک اس ــول ژئوپلیتی ــیل تح ــگري،  ي پتانس (لش
ها براي رقابـت و  ). در این راه قدرت118-119: 1389

کنند که آن از ابزارهاي مختلف استفاده میپیروزي در 
  ها در شکل زیر آمده است.  نترین آمهم

  
  ها، ترسیم: نگارندهابزارهاي رقابت ژئوپلیتیک قدرت :1 شکل

  
نی ترس و وحشت زیاد اسـت و  ترور به مع :1تروریسم

شود اي گفته میالعادهاصطالح به حالت وحشت فوقدر
زدن به خشونت، قتل و خونریزي از دست ۀکه در نتیج

دولت، به منظـور رسـیدن بـه    سوي یک گروه، حزب یا 
ید. آوجود میه یاسی و کسب یا حفظ قدرت باهداف س

نفســه موجــد نقــض تروریســم اقــدامی ویرانگــر و فــی
بسیاري از حقـوق اساسـی بشـر اسـت. آنچـه از سـال       

، هرچنـد  یسم پدید آمـد نوان مبارزه با ترور، با ع2001
  اما بـا تبـدیل   ،»حفظ صلح و امنیت«در ابتدا به عنوان 

 انی از نقض فاحش و گسترده حقوق بشـر ن به جریشد
بـه   از جـدال بـا اسـالم و اعـراب،    ویژه ایجاد رونـدي  هب

(بـویژه   هـا  عنوان ابزاري براي رقابـت و منازعـه دولـت   
را بـه خطـر   ، هـم حقـوق بشـر    ي جهـانی) هـا  ابرقدرت

ها و ادیان را بـه  ها، فرهنگانداخت و هم گفتگوي ملت
(بنـدك و   تعـارض کشـاند  براي سازي تعارض یا زمینه

                                                             
1. Terrorism 

تروریسم، تهدید مفهومی . )17-8: 1389مانگوپولوس، 
و در  گوید: در جهان واقعیمیکه ادوارد ماکسون چنان
 ،تر از دیگر مباحث استعمل، به مراتب پیچیده ۀصحن

چرا که انتقاد از کسانی که متهم به اعمـال تروریسـتی   
ــال     ــراي مث ــت. ب ــکل اس ــیار مش ــتند، بس ــم ، هس ه

ها (که به دفاع مشـروع از سـرزمین خـود در     فلسطینی
پردازنــد ) و هــم  یســتی مــیمقابــل اشــغالگران صهیون

نی هـا (کـه بـه صـورت نامشـروع و غیـر قـانو       اسرائیلی
روزه در ایـن   اند و هرسرزمین فلسطین را اشغال نموده
 ،شـماري مـی زننـد)    سرزمین دسـت بـه جنایـات بـی    

که هیچ کـدام خـود   شوند. درحالیتروریست نامیده می
 2پیلـر  پـال  داننـد. در ایـن خصـوص   تروریست نمـی را 
تروریسم عبارت اسـت از خشـونت از پـیش    « گوید: می

گیري سیاسی بر ضد اهداف غیـر  جهتشده با  طراحی
وههاي خرده ملی که معمـوال بـراي   نظامی از سوي گر

                                                             
2. Pall pieler 
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 »شـود  فتـه مـی  رگذاري بـر مخاطبـان بـه کـار گ    ثیرأت
تروریسـم   ،براساس ایـن تعریـف  ). 21: 1383(هرسیج،

نشـان داده  ، 2داراي پنج ویژگـی اسـت کـه در شـکل     
  شده است.

  

  
  نگارنده هاي تروریسم، ترسیم:ویژگی :2شکل

 
 ةکه در برگیرند توان گفت: هر عملیطورکلی می به    

به  خطرناك باشد استفاده از سالح گرم، مواد منفجره و
نحوي که کاربرد آن مرگ یا جراحت بدنی جدي افـراد  

ــا  ــب گــردد    ی ــالك را موج ــه ام ــدي ب ــارت ج  خس
، نوعی عمل تروریستی نامیـده  )37: 1384زاده، (حجت

قابل توجه است که تروریسم با دفـاع مشـروع    شود.می
هرانسانی عقالً حق دارد به عبارت دیگر،  .متفاوت است

در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و نـاموس  
خود و افرادي که دفـاع از آنـان بـر وي واجـب اسـت،      
اقدام کند. دین مبین اسالم دراین مورد نیز به پیـروان  
خود راهکار ارائه داده و با قید شـرایطی بـه مسـلمانان    

ود برخیزنـد و  اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خ
حرمت و اقتداري است کـه اسـالم    ةدهنداین امر نشان

بر جان و مال و نـاموس انسـان بـاالخص مـؤمن قائـل      
). در واقـع، ایـن نـوع    1394پـور و خـالقی،   (علی است
  دفاع مشروع است.   ،دفاع

تروریســم و  ۀبــدیهی اســت رابطــ :انــواع تروریســم
  است. ررسیجغرافیا در دو مقیاس ملی و جهانی قابل ب

 قومی و درچارچوب-با اهداف سیاسی تروریسم ملی؛
هـدف  گیـرد.  مرزهاي سرزمینی یک کشور صورت مـی 

این نوع تروریسم ایجاد اختالل در نظم و امنیت، جهت 
 -دستیابی به خودمختاري یا استقالل و واگرایی قـومی 

   ردها در ترکیه.مذهبی  است. مانند اقدامات کُ
ایـن مقیـاس ایجـاد    ؛ هـدف غالـب   تروریسم جهانی
. بــه ایــن منظــور اســتهــاي جهــانی تغییــر در انگــاره

تـوان یافـت و   ستگاه حضور آن را در هر کشوري میخا
سم بـه شـدت تحـت تـأثیر     این مقیاس از مفهوم تروری

شدن قرار دارد. در این زمینه هدف اصلی پدیدة جهانی
ــدامات ترور ــهرها و   اق ــان ش ــه جه ــوف ب ــتی معط یس

سپتامبر  11خواهد بود. مانند واقعه هاي پرقدرت  مکان
. و تـأثیرات آن  در مرکز تجارت جهانی شـهر نیویـورك  

. )134-133: 1394(لشـگري،   مقیاس جهـانی داشـت  
تهدیدات تروریستی اشکال گوناگونی دارد کـه از تـرور   

ــم   ــه تروریس ــروع و ب ــیت ش ــروزه   شخص ــی و ام فرامل
انـواع   ،طـور کلـی  شـود. بـه  اي ختم میتروریسم هسته

تــوان در شــکل زیــر هــاي تروریســتی را مــیملیــاتع
  مالحظه نمود:
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  انواع تهدیدات تروریستی، ترسیم: نگارنده :3 شکل

  
سـت کـه حمـالت تروریسـتی در ردة     شایان ذکر ا

هـاي  در آن قدرتوضعیتی است که ( هاي نیابتیجنگ
جنـگ بـا طـرف    وارد  کـه مسـتقیم  درگیر به جاي این

هــاي مــالی و تســلیحاتی از مقابــل شــوند، بــا حمایــت
ح (تروریستی) دیگري کـه بـا   هاي مسلّ کشورها و گروه

آن  کشور مقابل یا متحدین آن در جنگند و به تضعیف
مانند آمریکا کـه   ،نمایندقدرت یا اعمال فشار بر آن می

کشــورهاي عربســتان، اســرائیل و گــروه     از طریــق  
تروریستی داعش و القاعده، با ایران و کشورهاي محـور  

. گیـرد ) قرار مـی مقاومت در حال مبارزه و منازعه است
طریـق گروههـاي    هاي نیابتی ازترین جنگامروزه مهم

ــتروریســتی انجــام مــی ق رُگیــرد. ایــن گروههــا بــه طُ
-ها مـی یه دولتوحشیانه به قتل عام مردم و مبارزه عل

-نیابت از کشورهاي قدرتمنـد عمـل مـی   پردازند و به 
بنـابراین هـدف از جنـگ نیـابتی، دسـتیابی بـه        ؛کنند

هــاي عرصــهدر کــه  اهــداف کشــورهاي حــامی اســت
سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي و حتـی فرهنگـی قـرار     

شناختی و وضعیت خاصی از نظر حقوقی، جامعه ودارد 
 آوردوجود مـی هب تروریستیگروههاي ژئوپلیتیکی براي 

از منظر فضایی(سرزمین و زیستگاه)،   ).5: 1374(ژرژ، 

ــا    ــتی ی ــاي تروریس ــاي  گروهه ــرزمین و فض داراي س
ین و پراکنـده  بدون سرزمیا جغرافیایی دیرینه هستند. 

 داشــتههسـتند. اگـر اقلیــت  وزن ژئـوپلیتیکی بـاالیی     
شـود و  ، دچار نـوعی احسـاس خـود اتکـایی مـی     باشد

سازد و معمـوال بـا مخالفـت    مطالبات خود را مطرح می
اکثریت مواجه شده و نـوعی نـزاع و درگیـري و روابـط     

ها ایجاد می گردد که مـی توانـد بـه    خصمانه میان آن
اقدامات تروریستی نیز خـتم شـود. یعنـی در مـواردي     
براي رسیدن به اهداف خود ممکن است حقوق بشـر را  

هـا و اعمـال   اري براي قـدرت هم زیر پا بگذارد یا به ابز
(ماننـد گـروه تکفیـري     هـاي آنهـا تبـدیل گـردد    نقشه

ــدانیم  داعــش).  ،بنــابراین، درخــور توجــه اســت کــه ب
هـا و  در سیاست دولت نقش این رفتارها، یسینژئوپلیت

لـل را مـورد توجـه و کنکـاش قـرار      المنیز سیاست بین
  .دهدمی

 امنیـت در فرهنـگ معـین، بـه ایـن صـورت      : 1امنیت
ه یـک مصـدر صـناعی فارسـی کـ     « :تعریف شده است

مـان بـودن   در اشـدن و  اي همچون ایمـن حاوي معانی
ــین،  »اســت ــین  ؛)354: 1260(مع در فرهنــگ همچن

                                                             
1. Security 
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 »ایمنـی اسـت   به معناي آرامش و آسـودگی و « ،عمید
امنیت عبـارت اسـت از رهـایی      ).138: 1345(عمید، 

کـه   )1395حسـینی،  ( ینسبی از تهدیدات زیان بخش
 ،در سطوح مختلف محلی، ملـی، منطقـه اي و جهـانی   

وجـود  البتـه بـا    ،کنـد هـا را  احاطـه مـی   ملت –دولت 
در تجربـه و کـاردان، امنیـت    ن بائوالریزان و مس برنامه

سیاسی کشـورها   حیات ،داخل و خارج از مرزهاي ملی
» بقا« ،نهایت مفهوم امنیت  کند.را حفظ و تضمین می

اســت کــه خــود شــامل طیفــی اساســی از مالحظــات  
 ها می گردد. ت محلی و علت وجود آنمحیطی و موقعی
سـاز و بسترســاز توســعه در ابعــاد      امنیت زمینه

عۀ ه دلیـل مطالعـــۀ توسـ   ت.باجتماعی و اقتصادي اسـ 
 ي آن امنیت یک عاملها پایدار و تعیــین مؤلفه تامنی

امنیت پایدار مسـتلزم   مفهوم. اساسی به شمار مـی رود
توجه بـه تمـامی وجــوه امنیــت اســت. بــه ســبب      

ي گونـاگون در سـطح   هـا  این مفهـوم در پهنـه   اهمیت
جهان و در محافل گوناگون بسـیار مـورد توجـه قــرار    

، ناظر بـر درك جـامعی   »پایدار امنیت«گرفتـه اسـت. 
 است که بـر پایـۀ آن بـه همـۀ عوامـل مـؤثر سیاسـی،
ــار    ـــی در کن ـــی و امنیتـــ ـــاعی، فرهنگـــ اجتمـــ

(هاشـمی و  شود یکدیگر و در تعامل با هـم توجـه مـی   
عبـارت   عـد از امنیـت  چهـار ب  . )169: 1398همکاران، 
ــت از: ــت س -1 اس ــیامنی ــادي -2 ،یاس ــت اقتص   ،امنی

ــت اجتمــاعی -3 ــت محیطــی  -4 ،امنی (واثــق و امنی
  ).93: 1395حسینی، 

عنــوان ســنتی تــرین محـور      امنیت نظـامی بــه  
امنیت ملّی، بـه میـزان قابلیـت نیروهـاي مسـلّح یـک       
کشـور بـراي حفاظـت از حکومـت و مـردم در مقابـل 
تهدیدهاي قهرآمیز اشاره دارد .موضـوع اصـلی امنیـت 
نظامی، بر محور جنگ و ابزارهاي زور متمرکــز اســت   
و هــدف آن، ممانعـــت از بــروز جنـــگ و در صـــورت  

باشـد، امـا بــا بـروز      قـع شدن، پیـروزي در آن مـی  وا
ـــر   ـــۀ آخـ ـــترد در دهـ ـــوالت گسـ ـــرات و تحـ تغیی

ــویژه حمــالت تروریستی)قــــرن بیســــتم،  نظــــم (ب

ت ژرف والاجتماعی و محیطی در معرض تغییـر و تحــ  
و گسترده قرار گرفته است که جامعۀ جهانی امــروز را  

ار و در آســـتانه  در بطــن و مــتن یــک دوران گــذ
بـدیل قـرار داده اسـت.     اي بـدیع و بـی   تجربــه الگواره

براساس ایــن تغییـرات گسـترده، ایـدة مسـلّط دوران      
جنگ سـرد اسـت کـه در قالـب برخـورد و رویـارویی     

امنیــت اقتصـــادي: بــه معنـاي      .تبلور یافتـه اســت  
میزان حفظ و ارتقاي شیوة زنـدگی مـردم یـک جامعه 

ــ أمین کاالهــا و خــدمات، هــم از مجـــراي  از طریــق ت
عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهـاي بـین المللـی 

محیطـی: جدیـدترین جنبـه     امنیـت  .اطالق می شـود 
در ایــن مفهــوم    ها امنیت ملّی که کمتر از سایر جنبه

محیطــی اســت.  -ادغـــام شـــده اســت، امنیــت منــابع
ده امنیـت محیطـی شــامل آلـودگیهــاي تهدیدکننــ   

سیاسی .امنیت شود  حیـات و محیط زندگی انسان می
عـــد امنیـــت بو فرهنگــی: بــه عنــوان نامحسوســترین 

ملّـی، از جملـه ابعادي است که کمتـر از سـایر وجـوه    
بندي شـده اســت..یکی از   امنیت ملّی تنظـیم و طبقه

ــن   ــداف اصـــلی ای ــداه ـــظ   بع ـــی، حف ـــت ملّ از امنی
گـی از طریـق وارد   مشـروعیت سیاسـی و هویـت فرهن 

(هاشمی بـه فرآینـد سیاستگذاري است.  ها کردن توده
  ).172: 1398و همکاران، 

 ةز تعـاریف ارائـه شـده دربـار    توان ا در مجموع، می
ی را مالحظـه  نقـاط مشـترک  ن گوناگون، در متو امنیت
  .ها اشاره شده است، به آن4که در شکل  نمود

دارد کـه  در رابطه با امنیت سه وجـه مهـم وجـود    
که بـه دو   ت از: تعریف، ابعاد و سطوح امنیتعبارت اس

امـا در رابطـه بـا     ،رد تعریف و ابعاد امنیت اشاره شدمو
سطوح امنیت باید به سطح محلی تا جهانی اشاره کرد. 

یعنـی وجـود آرامـش و ثبـات      1»امنیت محلی و ملی«
امنیـت  «نسبی در داخل سرزمین و قلمرو یک کشور و 

شده در یک براساس نیازهاي جمعی درك 2،»ايمنطقه
کشـورهاي عضـو    یافته بـراي ژئوپلیتیکی تکامل ۀمنطق

  دار است.منطقه معنی

                                                             
1. Local and national security 
2. Regional security  
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  تعاریف امنیت، ترسیم از نگارندهنقاط مشترك  :4شکل 

  
تهدیـدات درونـی یـا    این امنیت براساس مقابله بـا  

در چـارچوب یـک سـاختار سـازمانی      و بیرونی منطقه
 مایوز،( مین استأو ت قابل تولید ،مرکب از دول منطقه

بـه دنبـال   1،»المللی و جهانی نیت بینام« .)24: 1379
دوم در نیمــه اول قــرن  بــروز دو جنــگ جهــانی اول و

 دار شد و توجه به آن ضرورت پیـدا کـرد.  بیستم معنی
ملل متفق پـس از جنـگ اول   ۀ نهاد جامع ،اساسبراین

مین أمدي در تـ آولی به دلیل ناکار جهانی تشکیل شد،
 .منحـل شـد   ،یشگیري از جنگ جهـانی دوم امنیت و پ

سـازمان ملـل متحـد پـس از جنـگ جهـانی دوم و بــا       
 حفـظ حاکمیـت برابـر    ۀتر در زمینهاي وسیعماموریت

-روابـط بـین  ز کاربرد زور در پیشگیري ا ،هادولت براي
حفـظ   ،تـر حمایت از حقوق بشر و از همـه مهـم   ،الملل

: 1390 نیا،(حافظ المللی تشکیل شدصلح و امنیت بین
330.(  

بـه   گیـرد. تهدیـد در برابـر امنیـت قـرار مـی      :2تهدید
تهدید امنیت را به چالش کشیده و آن را نفـی   ،عبارتی

شـدت   میـزان و  ،در واقـع امنیـت تـابع نـوع     می کند.
 تهدید عملی است که براي تنبیـه یـا آزار   .استتهدید 

در برابـر   هـا بـوده و  آن پذیري به منظور اطاعت اندیگر
گیـرد و از آن بـه تجـاوز بـه حـق      امنیت ملی قرار مـی 

ها تعبیر ها در امور داخلی و خارجی آنحاکمیت دولت
تـوان بـه   تهدید را مـی ). 68: 1395حسینی، ( شودمی

ـ  ازیگران از فـرد تـا جمـع تعمـیم داد.     سطوح مختلف ب
امل و شرایط مختلفی نظیر مـوارد  ثیر عوأتهدید تحت ت

  :گیرد ر شکل میزی
                                                             
1. International security  
2. Threat 

  احساس برتري و توانایی به چالش کشیدن حریف -
هـاي مـورد   شده یا ارزشمیزان اهمیت بازیگر تهدید -

  کننده نظر او براي تهدید
در  هـا و توانـایی واکـنش تهدیدشـده    ارزیابی قابلیت -

  کننده برابر تهدید
ــو - ــت ژئـ ــتم موقعیـ ــده در سیسـ پلیتیکی تهدیدشـ

ارتبـاط او بـا    ۀاي و جهانی و کیفیـت شـبک   منطقه
  سایر عناصر سیستم  

شـده و انعکـاس فضـایی    قعیت جغرافیـایی تهدید مو -
  هاي تهدید بازتاب

  هاي طرفین نسبت به یکدیگر  حساسیت ملت -
ــی تهدی   - ــتحکام سیاس ــات و اس ــزان ثب ــده و دمی ش

  گر و....تهدید
هـا و ابزارهـاي مـورد    روش ،تهدید به لحاظ ماهیت

تهدیــد  ماننــد: دارد،انــواع و ابعــاد مختلفــی  ،اســتفاده
ــی ــامی، ،سیاس ــی نظ ــاعی ،فرهنگ  ،اقتصــادي ،اجتم

یـاتی مختلفـی   هاي عملتهدیدات جلوه .محیطی زیست
هــاي ســالح ،تحــریم اقتصـادي  :دارنـد کــه عبارتنـد از  

تروریسـم،   هاي کشتار جمعی،سالحاي،گسترش هسته
ي هــا  نونی مــواد مخــدر، نگرانــی  قاچــاق غیــر قــا  

برخوردهاي قومی و....کـه هرکـدام بـه    محیطی،  زیست
 هاآن و امنیتد نشوخود باعث نگرانی کشورها می ۀنوب

ها درصدد دفـاع و  که البته دولتکشند را به چالش می
 هسـتند در برابـر ایـن تهدیـدات    ایجاد سدهاي دفاعی 

    .)1390 نیا،(حافظ
: رویکردهاي نظري مبارزه بـا تهدیـد تروریسـم   

ر نقطه عطفی سپتامب11 ۀطورکه اشاره شد، حادثهمان
 ةزیرا شکل و شیو ؛شودیخ تروریسم محسوب میدر تار
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ــرد؛ ترو ي از جدیــد ــه جهانیــان معرفــی ک  ریســم را ب
تــرین تروریســم از جملــه مهــم امــروزه کــهطــوري هبــ

. ه اسـت المللی تلقی شـد امنیت بین وتهدیدهاي صلح 
با وجود شکل گیري ائتالف جهانی بـراي   ،افزون بر این

هاي مختلفـی در  ، تفاسیر و دیـدگاه مبارزه با تروریسم
آن ارائـه  مقابله بـا   ةویژه نحوهبها و مورد ماهیت، ریشه

تروریسـم بـه   کـه در حـال حاضـر،    طوريشده است به
ه اصلی مطالعات امنیتی و استراتژیک تبدیل شد ۀهست

ــان   ــتا گفتم ــن راس ــت و در ای ــاگونی اس ــاي گون در  ه
استراتژیک مورد توجه قـرار گرفتـه    مطالعات امنیتی و

ر مـی تـوان د   ،هـا این گفتمان ۀرا از راه مطالعزی ،است
و  ها، اقداماتها، گرایشها، شیوه، ریشهکامل یک روند

 ،کلی. به طـور نمود بررسیریسم را هاي مقابله با ترو اهر
هاي زیـر اشـاره   توان به گفتمانمی در تحلیل تروریسم

  کرد:

  
 ترسیم: نگارندهرویکردهاي نظري مقابله با تروریسم،  :5 شکل

  )38: 1992الکساندر،  و1382(ماهنامه نگاه، 
  

ریسم به مثابـۀ ابـزار رقابـت ژئـوپلیتیکی     وتر ها:یافته
  هاقدرت

در روابط بـین  ابزار ژئوپلیتیکی رقابت وریسم تر
 ،مین مـالی تأتسهیل،  دستور، ارتکاب، حمایت،  :الملل

آمیز علیه دولـت یـا   تشویق یا تحمیل اقدامات خشونت
را بـا هـدف ایجـاد    ملت دیگر که اشـخاص یـا امـالك    

هـایی   در اذهان عمومی گروهامنی، اوحشت و ترس یا ن
سیاسـی،   ۀجمعیـت بـا هـر مالحظـ     ۀیـا عامـ   از مردم

ــذهبی را   ــا م ــومی ی ــژادي، ق ــدئولوژیکی، ن فلســفی، ای

تعریــف تروریســم از طــرف  نامنــد. ایــن تروریسـم مــی 
 شـده اسـت   ي ارائـه دیوان بین المللی کیفـر  ۀاساسنام
یکـی از   ،الملـل در روابط بین ).37: 1384 زاده، (حجت
هـا دوري از  هـا و ملـت  دولتبیشتر هاي اساسی دغدغه

ذکر اسـت کـه   هزم بال .است تروریسم و مبارزه علیه آن
، مـثال در  هـا از ایـن واژه یکسـان نیسـت    برداشت ملت

را تروریسـت   یصهیونیسـت کـه مسـلمانان رژیـم    حالی
هـا را تروریسـت   یل فلسـطینی نامند، آمریکا و اسرائ می

  . کنند معرفی می
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قابلیت تهدید صلح و امنیت زیادي  تروریسم تا حد
جـامع و بـا    طرحـی بین المللی را دارد و نیاز اسـت تـا   

راهکارهاي مقابله با  ئۀي طوالنی مدت براي اراها نامهبر
تقریبا یک  تروریسم با حضور تمام کشورها ایجاد شود.

از پایان جنـگ جهـانی دوم هـدف حمـالت     صد کشور 
را کـه  کشـورهایی   . جدول زیراندقرار گرفتهتروریستی 

 را انـد رض اقدامات تروریستی بودهدر مع طی این دوره
 ۀبیا دو سوم این حمـالت در دو دهـ  دهد. تقرنشان می

است. سی و چهار کشـور از ایـن   گذشته صورت گرفته 
آسیب مسلمان هستند که نشان از مجموعه کشورهاي 

 عنــوان از آن بـه هـا کـه   مسـلمانان در برابـر تروریسـت   
    شود، دارد. یاد می» تروریسم اسالمی«

  

  
  اند، ترسیم: نگارندهحمالت تروریستی بودهرقابتی مورد کشورهایی که با هدف  :1 نقشه

  )186: 1387و 2014(کوهن،  
  

ـ  کلی، طور به هـا  ه وسـیله تروریسـت  این حمـالت ب
هاي تندرو ظاهرگراي گروه بارزترینانجام گرفته است. 

تـازي   بـه یکـه   2011که از سـال   (تروریستی) اسالمی
شام بود کـه در   و  عراق پرداخت، گروه خالفت اسالمی

 مسـیر  ایـن  در لـیکن  ؛شـد نامیده مـی  اصطالح داعش
 هسـتند  بنـدي سلسله و پیشینه یک ايدار ظاهرگرایان

 از بعد که نمایدمی روشن آن به پرداختن و مطالعه که
 تفکراتـی  چنین با گروهها این وار سلسله توالی داعش،
 تـاکنون  رسـد می نظر به آنچه ،است یافته ادامه چگونه
 انـد  یافتـه  ظهور و روزب ظاهرگرایان از جدي نسل چهار

 عملیـات  تـرور،  آفرینـی،  بحـران  بـه  اندیشـه  این با که
 اول، نسل  :از عبارتند که اندنموده اقدام …و مسلحانه

 شـوروي  ۀحملـ  و سرد جنگ با همزمان الخدمه؛ مکتب
 نسـل  گرفت، صورت )1979 دسامبر 24( افغانستان به

 و افغانسـتان  از شوروي نیروهاي خروج با ،القاعده دوم،
 عرصـه  به پا گرایان ظاهر دوم نسل دوقطبی نظام پایان
 بـه  اقدام با ابتدایی مرحلۀ در نسل این .گذاشتند عمل

 سـامه اُ و کـرد  آغـاز  را خـود  فعالیت یگروه درون ترور
ــن ــکیالت سرأ در الدن ب ــد تش ــرار جدی ــت ق  و گرف
 پس هاآن .شد  تبدیل آن دوم شخص  به الظواهري ایمن

 کنیا، یمن، چون مختلفی کشورهاي در سپتامبر 11 از
ــدونزي، ــتان ان ــالزي ،عربس ــراق و م ــه  ع ــت ب  فعالی
 بـا  رافـدین؛  سـرزمین  در جهـاد  سـوم،  نسل .پرداختند
 تمرکــز شــدنمتالشــی و القاعــده ســازمانی فروپاشــی
 و توحیـد  جماعـت  سـازمان  ،افغانسـتان  در نیروهایش

 دولـت  چهـارم،  نسـل  . نمود تأسیس  عراق در را جهاد
 نسـل  بـا  عمیقـی  پیوند نسل این شام؛ و عراق اسالمی

 انیروهـ  ادغـام  از پـس  2013سال در و دارد خود قبلی
ــراق  در ــوریه  و  ع ــدام س ــه اق ــکیل ب  دولــت« تش

 نیــا،(ابــراهیم نمــود )داعــش( »شــام و عــراق اســالمی
1397.(  
ـ  هايتروریست از گوناگونی هاينمونه جا،این در  هب
 پنجـاه  طـول  در وتنـدر  جهادي عناصر و اسالمی ظاهر
 و انـد کـرده  حمایـت  هاآن از هاقدرت که  گذشته سال
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 شـاره ا ،اسـت  داده پنـاه  خـود  خـاك  در هاآن هب حتی
    شود: می
 و گـرا افـراط  و تروریسـتی  جنـبش  :سعودي وهابیت-1

 قرن در( خود سیس تأ آغاز از »وهابیت«نماي  جهادي
 .هست نیز همچنان و بوده غرب حمایت مورد هجدهم
ــۀ ــن نمون ــهای ــرین ک ــرین و بهت ــاترین و بزرگت  و زیب

 و دارد تعلـق  وهابیت به غرب در مساجد ثروتمندترین
 همـه  غربـی  شناسیاسالم مراکز براي مشاوران و منابع

ــ وهابیــت از  نیــز اخیــر حــوادث در شــوند.مــی مینأت
 تـامین  غرب از زیادي حدود تا شداع ةرزمند نیروهاي

 در طـوالنی  هـاي مدت همگی القاعده سران و دنشومی
 در جهـادي  ادعایی ۀوهست اندیافته پرورش غرب دامان
 اکنـون هم شد. تامین غرب از نیز سپتامبر یازده حادثه

 فعالیـت  بـه  غـرب  در تمـام  آزادي با داعش اعضاي نیز
 را خـود  پـرچم  و کننـد مـی  تظاهرات حتی و مشغولند

 اخـوان  جنبش-2 .کنند می نصب هندبخوا جاهر آزادانه
 ايویـژه  ابطرو خود سیسأت آغاز از جنبش این :مصري
 از آمریکا با نیز و انگلستان با آن ارتباط و داشته باغرب
 غـرب  در کردهتحصیل یا غرب در ساکن رهبران طریق

 التحریـر  حزب :التحریر حزب-3 .نیست ايپوشیده چیز
 در 1953 سـال  در شـده  تأسـیس  و گـرا اسـالم  زبیح

 الـدین  تقـی  یفلسـطین  روحـانی  توسـط  المقـدس  بیت
 خالفـت  پـی  در را خـود  سـازمان  ایـن  اسـت.  النبهانی

 ادعـا  حزب خواند.این می فریب را دموکراسی و داند می
 هـاي  سرزمین در اسالمی زندگی بازگشت براي کند می

 تــالش »خالفــت« ةدوبــار تأســیس طریــق از اســالمی
 تروریسـتی  را سـازمان  ایـن  کشـورها  برخـی  کنـد.  می

 اتهـامِ  دلیـل  به آن فعالیت کشورها برخی در و دانسته
ــت ــتن دس ــونت در داش ــوع خش ــت. ممن ــزب  اس  ،ح

 اسـت  داده گسترش کشور پنجاه از بیش در را عالیتشف
 دارد. عضـو  میلیـون  یـک  از بـیش  کـه  شود می گفته و

 اکثـر  در عربـی،  و اسـالمی  کشـورهاي  بـر  عالوه حزب
 هـدف  اسـت.  فعـال  نیز ییآمریکا و اروپایی کشورهاي

 خالفـت  ایجـاد  و اسـالمی  امـت  وحدت حزب این کلی
 در کـه  چـه آن کلی،طـور بـه  اسـت.  جهـان  در اسالمی

 محسـوب  مهمـی  تحـول  و  دارد تازگی اخیر هاي سال
 جهادگرایـان  اصـطالح  به این تجهیز و آموزش .شودمی

 آنـان  اعزام و مسلمان ظاهر به هايتروریست واقع در و
 اسـت  مسلمان مردم کشتار براي اسالمی کشورهاي به
 لـزوم  بـر  مبنـی  هاسلفی اعتقاد راستاي در ظاهر به که

 اسـت)  مسـلمانان  (مقصـود  قریـب  دشـمن  با جنگیدن
  بـرداري بهـره  و ردانکـارگ  ،واقع در ولی گیرد می انجام
 نـابودي  هـان خوا غرب واقع، رد است. غرب ،آن ةکنند

 در و کنـد  مهـار  را آن خواهـد می بلکه نیست تروریسم
 و گذشـته  بـه  توجه با کارگیرد. به خود اهداف راستاي

 سـوي  از شـده ترسـیم  ومنـافع  اهداف گرفتن نظر در با
 حمایـت  تشـدید -1 اسـت:  محتمل سناریو چند ، غرب
 بـه  آنـان  اعزام منظور به جهادي يهاتروریست از غرب

 محـدود -2 ،خرابکاري و کشتار براي اسالمی کشورهاي
ـ  منظـور  بـه  هـا تروریسـت  نسـبی  ساختن    ،خـود  ۀتبرئ

 پشـت  ةواجـاز  هاتروریست فعالیت رسمی ممنوعیت-3
 جهادگرایـان  ۀلئمس دادن ربط-4 ،آنان فعالیت به ردهپ

ــراي مهــاجران لهئمســ بــه ــر بیشــتر فشــار ب    ،هــاآن ب
ـ  هـا آن خطـر  و جهادگرایان ۀلئمس از برداري بهره-5  هب

 نفــرت و هراســیاســالم در تبلیغــاتی خــوراك عنــوان
 و )1397 پسـندیده،  و (براتی مسلمانان ضد بر پراکنی

 بـا  ژئـوپلیتیکی  هـاي رقابت در پیروزي خالصه طور به
   تروریسم. ابزار از استفاده
هـاي  ها و ابزارشیوه که،با توجه به این کلی، طور به

شود کـه  ها به کار گرفته میتروریستجدیدي از سوي 
هـا  ، برخـی قـدرت  خارج شده اسـت  هاترل دولتاز کن

انـد تـا   ها روي آوردهاهداف خود به آنبراي رسیدن به 
 -ي ژئوپلیتیکی و رسیدن به منافع سیاسـی ها در رقابت

ــند،   ــدان باش ــروز می ــود پی ــادي خ ــت  اقتص در حقیق
در برخی هاي بزرگ تروریسم ابزاري براي حضور قدرت

شمار هخاورمیانه و خلیج فارس ب نظیر مناطق ارزشمند
 11، حـدود  2001سپتامبر سال  11تا پیش از  رود.می

کنوانسیون علیه اقدامات تروریستی تدوین شـده بـود،   
به باره هاي متعددي در اینقطعنامه ،پس از این رخداد

مین امنیت امریکـا  أکید خاصی بر تأتصویب رسید که ت
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      1368 ۀطعنامـ داشت. ق

وریستی علیه مرکـز تجـارت جهـانی    رمتحد، حمالت ت
 لمللـی اننیویورك را تهدیدي علیه صـلح و امنیـت بـی   

منشـور   51 ةشوراي امنیت با استناد به مـاد  تلقی کرد.
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ملل متحد، دفاع دسته جمعی و فردي و اتخاذ هرگونه 
 جاز اعـالم کـرد.  علیه تروریسم را متدبیر در این رابطه 

، براساس فصـل  1373 ۀ، قطعنام2001سپتامبر  28در 
امنیت عـالوه بـر   ن شوراي آکه در  منشور صادر شد 7

قهریه براي اجـراي مصـوبات    ةاز قوبینی استفاده پیش
هـا  ملـت  ۀاز همـ  ،شوراي امنیت در خصوص تروریسـم 

 خواست تا از اقـدامات شـوراي امنیـت حمایـت کننـد     
  ).97: 1386(اشلقی، 

الملـل  روابـط بـین  مطالعـات  ریسم در ترو بنابراین،
کـه کـدام   نجایگاه مهمی است، هـم از نظـر ایـ    داراي

نقـش دارنـد و    کشورها در ایجاد گروههاي تروریسـتی 
اقـدامات   که کدام کشورها در تیـررس لحاظ اینهم از 

 شـرایط کنـونی،   . بـه هـر حـال در   تروریسم قرار دارند
مــورد توجــه کشــورها و نهادهــاي  موضــوع تروریســم

براین مهـار آن جـز بـا    بنـا  ؛المللی قرار گرفته است بین
هـاي  ها و ایجاد دستورالعملجمعی ملتهمکاري دسته

بزرگتـرین  . درعـین حـال،   باشـد. المللی میسر نمیبین
 ۀگرایانـ جانبـه فتار هژمونیک و یکمانع این همکاري، ر

کشورگشایی و ها در پی ست؛ چراکه آنهاقدرتبرخی 
پـس  شایان ذکر اسـت،   خود هستند. ۀطلباناهداف جاه

تهدیـدات   سرد، تروریسم به عنـوان شـکلی از   از جنگ
بـه   .ن ظـاهر شـده اسـت   افرامرزي در ژئوپلیتیک جهـ 

(تـرور   1398دي ماه 13واقعۀ تروریستی  عنوان مثال،
ژئـوپلیتیکی   رسـاختا سردار سلیمانی بدسـت آمریکـا)،   

خاورمیانـه و جهـان اسـالم را تحـت     خصـوص  جهان به
برخاسته از گروههاي  حمالت تروریستیثیر قرار داد. أت

از کشـورها   اي بـراي بسـیاري  عمـده  تهدیدتروریستی 
 ةجدید برجسـته کننـد   ةهزارآغاز   .محسوب می شوند

که به است ستی، چون القاعده و داعش هاي تروری گروه
دسـته از   ایفاي نقش در سیاست جهانی پرداختند. این

ایـاالت متحـده، خطـر    گروهها با بـه چـالش کشـیدن    
گســترش تروریســم بنیــادگراي اســالمی را در ســطح  

المللـی  هاي بـین  بازگو نمودند. از این رو سازمان جهان
هـا  هاي تروریستی را بر اساس منابع حمـایتی آن  گروه

اســاس محورهـاي تحــت فشــار  بنــدي و بـراین تقسـیم 
نمودنـد،  ها و حامیان آنان را تدوین ستدادن تروریقرار

را مـی تـوان بـه سـه      هاي تروریستی اساس، گروهبراین
غیر  ةشدهاي حمایتگروه بندي نمود:شکل زیر تقسیم

هــاي گروه، هــاي حمایـت شــده دولتــی  گــروه، دولتـی 
: 1391کریمـی و احمـدي،   (ها شده توسط دولترهبري

ابـزار  بـه عنـوان یـک    تروریسـم،   کهجااز آن  .)82-83
در صورتی که بتوانـد  ها، ژئوپلیتیکی در دست ابرقدرت

نیـت  م، تهدیـدي بـزرگ بـراي ا   به اهداف خـود برسـد  
اقـدامات مهمـی    ،بنـابراین  ؛شودمحسوب میالملل  بین

ها انجـام گرفتـه اسـت و    براي جلوگیري و مبارزه با آن
نهادهـاي   بـا  همکـاري بایکـدیگر و   ملـزم بـه   هـا دولت

بـه   ،زیـر . در شـکل  اندخصوص شدهالمللی در این  بین
  ه شده است.باره اشارخی از نکات مهم در اینبر
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مثابــۀ ابــزاري   بــه تروریســم ،در حــال حاضــر 
الملـل  امنیت بـین علیه  ،نمادي از تهدیدو  ژئوپلیتیکی

هـاي شـوراي امنیـت    قطعنامـه  و صدورشناسایی شده 
 سازمان ملل متحد که بر اسـاس فصـل هفـتم منشـور    

 1373هـاي  امهصادر گردیده از جمله قطعن ملل متحد
ایـن پدیـده   با جهانی در مبارزه  بر عزم جامعه 1390 و
 تروریسم وسیلههب که امنیت پایدار ملیچرا ،داردکید أت

رفتـه  قـرار گ ژئوپلیتیکی است مورد تهدید ابزار  که یک
بـه   چالش، بحران و انزواي ژئـوپلیتیکی بنابراین،  است؛

من منجر خواهد شـد. در ایـن میـان اگـر     اروز فضاي نب

و مـدیریت بحـران بـه موقـع     هاي ضد تروریسم  برنامه
 -نشـوند، قلمـرو و مرزهـاي دولـت    سیاسی ۀ وارد عرص

ــرار مــی  ملــت (کشــور) در ــابودي ق ــدمعــرض ن  ؛گیری
مفاهیم و موضـوعات   ةزمرتروریسم در  ، امروزهبنابراین

ــه   ــرار گرفت ــوپلیتیکی ق ــی از  ژئ ــا بعض ــا و ب ي الگوه
 ۀو بـا برخـی دیگـر رابطـ     مسـتقیم   ۀژئوپلیتیکی رابط

متوجـه   ،اگـر بـه شـکل زیـر توجـه کنـیم       .عکس دارد
تروریسـم، بـه نــابودي    ۀرشـد و توسـع   شـویم کـه   مـی 

  گردد.میالگوهاي رفتاري ژئوپلیتیک منجر 

  

  
  ترسیم: نگارنده ،ژئوپلیتیکی تروریسم و الگوهاي ۀرابط: 7 شکل

  
بنیادگرایی در قالـب  عنوان آنچه امروز به، همچنین

، شـود طلب و تروریسـتی یـاد مـی   ي خشونتها تفعالی
ــا اســتناد بــه خشــونت مضــامین طلبــی و خرابکــاري ب

برخی گروههاي که توسط  استمذهبی و تعالیم دینی 
ي بـارز چنـین   هـا  نمونـه  ،شـود تروریست استفاده مـی 

ــای ــان    یگروهه ــش، بنیادگرای ــده، داع ــیک و القاع س
: 1391، کریمی و احمـدي ( ندتهسبنیادگرایان یهودي 

هـا و  رسـد دسـت ابرقـدرت   کـه بـاز بـه نظـر مـی      )54
رسـیدن   باز است و به دنبال ها بیگانگان در این فعالیت

هـا را  ، ایـن گروهـک  اهداف خود در مناطق خاصی به 
در  کلی، طـور  کننـد. بـه  پشتیبانی مـالی و فکـري مـی   

هــاي مــذهبی تروریســم  زمینــه هــا وخصــوص ریشــه
کـه بخـش   جـا زیادي انجام شده است و از آنت مطالعا

حاضـر متکـی بـر دیـن و      مهمی از تروریسـم در حـال  
قـرار  له مـورد توجـه بیشـتري    ئ، ایـن مسـ  اسنمذهب 

اوال مـذهب بـه    :دهـد نشان می هاپژوهشگرفته است. 
تروریسم بوده و تروریسم بیشتر وابسته به  ندرت منشاء

بـه فرهنـگ   توانـد  ست. ثانیا مذهب مـی موقعیت بوده ا
تواند تنها که نمیخشونت کمک کند. یعنی با وجود آن

تواند به بدتر شـدن اوضـاع   اما می ،عامل تروریسم باشد
موضــوعاتی کمـک کنــد. مـذهب بــه خـاطر تکیــه بـر     

هاي مطلق و اعمـال خـوب و   قت، واقعیتحقی همچون
توانـد بـه گسـترش    ت مـی در تعریف مفهوم خشـون  ،بد

کـه در هـر   در نهایـت ایـن  کمک نماید.  رویکرد رسمی
بنـابراین   ؛توان بـه تروریسـم برخـورد کـرد    مذهبی می

بسیاري از  .یستسم صرفا مربوط به یک مذهب نتروری
هـا و  معتقد هستند در برخورد بـا اندیشـه  اندیشمندان 

یسـتی کـه متکـی بـر ادیـان و مـذاهب       گروههاي ترور
ایـن   د، باید احتیاط  بیشـتري بـه خـرج داد. بـه    نهست

  د: گردمنظور اقدامات زیر توصیه می
ــد - ــاي چن ــدامات  از رویکرده ــر اق محوري مشــتمل ب

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بـه مـوازات اقـدامات    
  امنیتی و نظامی باید استفاده کرد. 

اي همواره بایـد بـاز باشـد.    راههاي ارتباطی و مذاکره -
هـاي  تروریسم مذهبی باید بیش از الیـه  هايریشه

 قرارگیـرد. بـراین   مورد توجـه  بیرونی و خارجی آن
هاي مذهبی و باید به مناقشات داراي جنبه ،اساس
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ها توجه کرد. مانند قضیه فلسطین ندادن به آپایان
  ).  82-81: 1390ه خانی، (عبدال و اسرائیل
بـه   ،هاي مذهبی با اسـتفاده از خشـونت  تروریست

مـذهبی هسـتند و    زعم خـود در پـی پیشـبرد اهـداف    
ند. این نوع ترویسـم در  اهاي افراطیعمدتا اعضاي فرقه

نیمـی  حدود  .به سرعت در حال رشد است حال حاضر
 المللــی کــه در فهرســتازگروههــاي تروریســتی بــین

هاي مـذهبی  هانگیز اند،معرفی شدههاي جهانی سازمان
  ).  27: 1384زاد، (حمزه نددار

 -تروریســت قــومی: تــوان گفــتکلی مــیطــور بــه
ت براي رسیدن بـه اهـداف   گیري خشونمذهبی، به کار
غیـر   أهاي مذهبی منشو اهداف تروریستمقدس است 

دادن تکـالیف الهـی و   ها به دنبال انجامانسانی دارد. آن
جاري کردن شریعت مذهبی و یا اهـداف قـومی خـود    

هـاي  آمـوزه  ةدر محـدود  لذا به هر کـاري کـه   ،هستند
وجـه نگـران   ل خواهند کرد و به هیچی باشد، عممذهب

یا ضد اخالقی بودن عمل خـود نیسـتند.    عد اخالقی وب
مسـلح بـه    المی اسـت کـه غـربِ   امروزه تروریسـم اسـ  

هاي پیچیده کشـتار جمعـی را بـه    ترین سالحپیشرفته
 ).79: 1387(ناجی راد،  شدت به وحشت انداخته است

 انـد، صورت مذهبی تحریک شده ههایی که ب تروریست
طمینـان  ، قابل ااهداف خود را به صورت حکمی مقدس

 US Army and( گیرنـد و غیر قابل بحث در نظـر مـی  

Doctrine Command and other, 2005: 10.(  
ــابراین ــراي ادا   ،بن ــی ب ــزاري واقع ــن اب ــه دی ره و ب

جغرافیـایی یـا قـومی     ةکارگیري ساکنان یک محـدود 
ـ     سـیله  وه براي رسیدن به اهداف سیاسـی اسـت کـه ب

ـ  ریزي شده و مـی سیاستمداران برنامه وسـیله  ه توانـد ب
گرایـان  هاي تروریسـتی همچـون بنیاد   یا گروهها دولت

). 249: 1386(شــوتار،  دشــو گرفتــه کــاره بــمــذهبی 
هــاي فکــري و مــذهبی در درگیــري ،عنــوان نمونــه بـه 

ده رفغانستان، ایرلند، کشمیر و به طور گسـت اپاکستان، 
ســـنی)، از جملـــه چنـــین  (شـــیعه و در خاورنیانـــه

  روند.شمار میه تروریسمی ب
، 20از اوایـل قـرن   تحلیل ژئوپلیتیکی از تروریسم: 

 تغییـر  زیـادي  ها تا حدي تروریستها ها و سالحنگیزها
هـاي تروریسـت    هـا و گـروه  یافته اسـت. از آنارشیسـت  

هـاي سـرخ   تا ارتـش  ،ها شدندگرا که جایگزین آن چپ
ایتالیـا و ژاپـن دسـت بـه     در آلمان،  1970 ۀکه در ده

شـان برچیـده شـد و    زدنـد، همگـی بسـاط   عملیات می
اقراطی پرچم دار این اقـدامات  راست هاي  امروزه جناح

-). برجسـته 37: 1389یـانی و ضـمیري،   (حاج اندشده
هاي بزرگ، اسـتفاده از  ترین تغییر در استراتژي قدرت

یه یکدیگر است. در ابزار تروریسم در رقابت و مبارزه عل
بـازوي   -1شـود:  بـازو مـی   جـا تروریسـم داراي دو  این

دارد، (خدمات اجتماعی و آموزشی عرضـه مـی  سیاسی 
کنـد)مثل:  و در انتخابـات رقابـت مـی    کنـد تجارت می

ــ رد در ترکیــه و جنــبش میهنــی و آزادي افراطیــون کُ
ــپانیا ــامی -2، باســک در اس ــازوي نظ ــه  ب ــادرت ب (مب

. )38(همـان،   قتل)مثـل: القاعـده و داعـش   رهگیري و 
نفســه موجــد نقــض تروریســم اقــدامی ویرانگــر و فــی

بسیاري از حقـوق اساسـی بشـر اسـت. آنچـه از سـال       
سم تولد یافت، هرچنـد  ، با عنوان مبارزه با تروری2001

اما  معرفی شد، »حفظ صلح و امنیت«عنوان  در ابتدا به
گسـترده   انی از نقـض فـاحش و  با تبدیل شدن به جری

ویژه ایجاد روندي از جدال بـا اسـالم و   هبشر و بحقوق 
 هعنوان ابزاري براي رقابت و منازعـ اعراب، همچنین به 

 ، هم حقوق بشـر هاي جهانی)ویژه ابرقدرتهها (بدولت
المللی را به خطر انـداخت و  مالزم با صلح و امنیت بین

ا تعارض یـ و ادیان را به  ها ها، فرهنگهم گفتگوي ملت
(بنـدك و مـانگوپولوس،    سـازي تعـارض کشـاند   زمینه
علیـه اسـالم را جنـگ بـا     آمریکا جنگ  ).8-17: 1389

هم بـه  دانـد و اعـراب و مسـلمانان را مـت    تروریسم مـی 
ها ریشـه  که این خصومتتروریسم کرده است. درحالی

هـایی دارد  در دشمنی و خصومت اعتقادي صهونیسـت 
اند. تروریسم  ریشه دواندهیکا آمر ۀکه در تار و پود جامع

ي و صهیونیسـم  صهیونیستی که در صهیونیسـم یهـود  
کند و هدف آن تـرویج و انتشـار   مسیحی نمود پیدا می

بدون هیچ  ها است.در جان و روح ملت و وحشترعب 
سـتفاده  رحم و شفقتی از تمام وسایل قتـل و کشـتار ا  

هاي روانی و آنی اسـت کـه   داراي انگیزه اغلب کند، می
منافع گروه یا مجموعه یا کشورها ضـربه وارد کنـد،    به

توسط آمریکـا و اسـرائیل بـه وقـوع     کنون تامانند آنچه 
ــت  ــته اس ــروش،  پیوس ــع در ).39-38: 1387(س  واق
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ن بــه اهــداف سیاســی ابــزاري بــراي رســید تروریسـم، 
کنـد؛  ژئـوپلیتیکی پیـدا مـی   کـاربرد  شود و قلمداد می

ا تروریسم خطـاب  دیگر رکه طرفین منازعه یکطوري به
(اهــداف سیاســی و بنــابراین عوامــل درونی ؛کننــدمــی

بـر مفهـوم تروریسـم در ایـن جهـان تـک        استراتژیک)
دنبــال بــه کلی، بــه طـور   قطبـی حــاکم شـده  اســت.  

بـا موضـوع    و بیانیه جرج بـوش  حمالت یازده سپتامبر
 بسیاري از کشورها در سراسـر  ،»جنگ علیه تروریسم«

از ایـن عنـوان   استفاده جهان به این کاروان پیوسته و با
. دولـت  پرداختنـد شـان  و رقیبـان به جنگ با دشمنان 

از واشـنگتن   مجـدد  ،2002جـوالي سـال    16هند در 
ها قـرار  نام پاکستان را در فهرست تروریستخواست تا 

ــد. ا ــار روز   ده ــت چه ــار، درس ــن ک ــدی ــ بع  ۀاز حمل
تن  13دن حداقل ي کشمیري و زخمی کرها تروریست

در کشمیر انجام شد.(به کار بردن ایـن اصـطالح علیـه    
ي واشــنگتن در جهــت هــا پاکســتان، مغــایر بــا تــالش

این مثـال گویـاي    برقراري دوستی با این دولت است).
هـا و  عنـوان یـک ابـزار در رقابـت     ریسـم بـه  کاربرد ترو

 ةهـا از واژ دولـت  ةداسـتفا ست. در واقع سوءا هادشمنی
د، تروریسـم را رنـگ   تروریسم در توجیه اقـدامات خـو  

بخشـد. برخـورد واشـنگتن بـا جنـبش      ژئوپلیتیکی می
کـه   گویاي این است در چین، اسالمی ترکستان شرقی

اسـت، بلکـه   اي سیاسـی  تعریف تروریسم نه تنها مقوله
توان بر سر آن مذاکره کرد. یـک  قابل تغییر بوده  و می

 فـاش کـرد   2002در سال دیپلمات آمریکایی در پکن 
ي مـالی ایـن گـروه    هـا  که واشنگتن قصد دارد دارایـی 

اسالمی را به اتهام کشتار غیـر نظامیـان توقیـف کنـد.     
ه ئـ اصی را بـراي اثبـات ایـن اتهـام ارا    آمریکا مدارك خ

هـا  عوض همـان اتهـام قـدیمی را کـه چینـی     نداد. در 
هـاي  تـالش  کردند، تکرار کرد. در هـر حـال  مطرح می

(گـارو،   بودآمیز بش موفقیتاي سرکوب این جنپکن بر
ها برچسب تروریست را بـه جنـاح   ). آن23-25: 1387

باشـد یـا نباشـد، نسـبت      رکـا چپ مخالف، چه جنایت
ــد. تروریســم  ــري  دادن ــین جهــت گی دولتــی در آرژانت

ستیزانه داشته و تروریسم دولتـی در گواتمـاال بـه    یهود
اهیـت  تهم شـده بـود؛ م  ضدیت با مذهب کاتولیـک مـ  

ــه اصــطالح تروریســم وقتــی آشــک  هپیچیــد ار شــد ک

وي، س جمهور سابق یوگسالئیاسلوبودان میلوسوویچ، ر
 ،در شـهر الهـه   ت جنگـی المللـی جنایـا  در دادگاه بین

ن مطرح کرد و مـدعی شـد   آدفاعیات خود را براساس 
هـا  ست از مردم صرب در مقابـل تروریسـت  خواکه می

هـاي  تروریسـت ادعـاي همیشـگی   مراقبت کنـد. ایـن   
ی به مراتـب  در صورتی که تروریست دولتتی است؛ دول

عواملی  .)25مرگبارتر از تروریسم شخص است (همان، 
بـه مثابـه    که باعث ورود تروریسم به داخل یک کشـور 

ــوپلیتیکی ــد ژئ ــی تهدی بحــران  - د عبارتنــد از:نشــوم
بـروز   -عدم وجود یک ایـدئولوژي مشـخص   -اقتصادي

میزان جرایم  افزایش-یر امنیتیتضعیف تداب-تنش ملی
گري سیاسی، مذهبی در زنـدگی  نفوذ افراطی-معمولی
(فـدروف،   فروپاشی ساختار سیاسی جامعـه  -یاجتماع
-هجوم مهاجران از کشورهاي نزدیـک - ).112: 1358

 اختالف و تبعـیض بـین طبقـات جامعـه    -رشد بیکاري
تروریســـم امـــروزه،   ).42-41: 1392(ویشـــنیاکوف، 

رتبـه  تنهـا علیـه سـران عـالی     هرچند که قبالسیاسی 
هـاي  و دهـه ها ها انجام می گرفت، اما در سالحکومت

و افـراد  و مـاموران پلـیس   اخیر افـرادي چـون قضـات    
تی، (خضــار گرفتــه اســتسرشــناس ملــی را نیــز در بر

ــد شــهداي هســته 79: 1393 ــا  ). مانن ــه ب ــران ک اي ای
ان ایران ف دشمناهدا دامات تروریستی و در راستاي اق

همــه اعمــال  بــا ایــن حــال، امــا ،انجــام گرفتــه اســت
بلکـه   گیرنـد، صورت نمـی  سیاسی  ةتروریستی با انگیز

طـور   ند. بـه هسـت هاي غیر سیاسـی  برخی داراي انگیزه
موضـوعی نـام    هايها، تروریست، برخی تروریستمثال

دسـت بـه    ،دارند که براي حمایت از یک موضوع خاص
اي گونـه زننـد و در مـواقعی بـه   مـی اقدامات تروریستی 
و شکل سیاسی و جهـانی بـه خـود    افراطی عمل کرده 

حقیقـت    تکفیري داعش. -د مثل گروه افراطینگیرمی
اي وریسم معاصـر سـاختار پیچیـده   تر ،امر آن است که

ــه دارد و ــدهايمجموعــ ــه و  اي از فراینــ چندجانبــ
مجرمانـه،   یکدیگر همچون ایـدئولوژیکی،  ةکنند تکمیل
را در بـودن  و اقتصادي سیاسی و ملی و مذهبی  نظامی

مجموع امروز تروریسم بازتابی است در برابر  دارد. دربر
هـاي  سـوز بـراي حـل چـالش    ي فرصتها کش و قوس

ي قابـل حـل (ویشـنیاکوف،    اجتمـاعی و نـژاد   ،سیاسی



  175                                                                                                                                                                 نصرآبادي حسینی سادات نرجس

 

تــرین و دنیـاي معاصـر مناسـب   بنـابراین،   ؛)40: 1392
اي کشـوره  بهترین وضعیت براي گسترش تروریسم در

در ایــن  بــه اصــطالح دموکراتیــک پدیــد آورده اســت.
زادي مـرزي از آ ونهاي داخلـی و بـر  کشورها تروریست

هـاي خـود و   مطبوعات براي تبلیغ و گسـترش نگـرش  
 ،»اسـی پناهنـدگی سی «فاده از اصل تبا اس اعالم تهدید

ین شاهد براي این دند. بریتانیا بهتررب بهره را می نهایت
جغرافیایی ایـن کشـور، رزمنـدگانی     ةادعاست. در حوز

ن و عضـویت در القاعـده اسـتخدام    براي نبـرد در چچـ  
مـان و تبهکـارانی کـه در    به مجرهمچنین  شوند و می

اسـی داده  المللـی هسـتند، پناهنـدگی سی   تعقیب بـین 
 رهبـران قـدیم و شـناخته   شود. در چنین اوضـاعی،  می

ــد  ــ  ةش ــراي ب ــت ب ــت هتروریس ــدرت آدس در وردن ق
آشــکار قــرار کشــورهاي رقیــب، مــورد حمایــت مــالی 

شاخص  ترینمهم .)43: 1392ویشنیاکوف، ( گیرند می
ابزاري از تروریسم توسط کشورهاي قدرتمنـد   هاستفاد

که  هاي نیابتی است،شان، جنگبه منافع براي رسیدن
. سـازد یتیکی تروریسم را بیشتر آشکار میکارکرد ژئوپل

ود بـه اهـداف خـ    براي رسـیدن در واقع برخی کشورها 
ــتقیم وارد م ــی مسـ ــگ نمـ ــه و جنـ ــوند و از نازعـ شـ

هــاي تروریســتی یــا برخــی کشــورهایی کــه  گروهــک
لوحانـه  یریتی منفعت جویانه دارنـد و سـاده  سیستم مد

کننـد  استفاده مـی  ،زنند دست به اجراي تصمیمات می
  بارز آن در شکل زیر آمده است:    ۀکه نمون

  

  
  ه    گارندهاي نیابتی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه از طریق ابزار تروریسم، ترسیم: ن جنگ :7 شکل

  

  
  ، ترسیم: نگارندههاي تروریستیهاي شبکهچرخهگیري و استحکام دالیل شکل: 8 شکل
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م با توجه به مباحث باال و شوطورکلی، متذکر می به
هـاي مختلـف، چنـد دلیـل عمـده در ایجــاد و      بررسـی 

روریسـتی (بـا هـدف پیـروزي در     هاي ت استحکام گروه
ش اساسی دارد کـه  ها) نقهاي ژئوپلیتیکی قدرترقابت

  ها اشاره شده است:  ، به آن8در شکل 
  

  گیرينتیجه
هـاي   امـروزه گـروه   دهد کهنشان می ۀ پژوهشجنتی   

ــتی،  ــازي  تروریس ــی در ب ــارکرد مهم ــش و ک ــانق و  ه
ی میـان  سـرزمین اي و درونهاي جهـانی، منطقـه   رقابت

در حکـم یـک    ،همین جهـت بازیگران رقیب دارند و به
. مفهـوم ژئوپلیتیـک   گردنـد تلقی مـی ابزار ژئوپلیتیکی 

هاي نیـابتی  کشمکش و جنگ ۀلئمذهبی و مس –قومی
هـاي   آفرینـی گـروه  ویژه نقشهب کنار جهاندر گوشه و 

عنـوان   تروریستی نظیر داعش، القاعده و بـوکرحرام بـه  
ابزار و اسـلحه کشـورهایی نظیـر آمریکـا، انگلسـتان و      

 ، ایـران و دیگـران  چـین مقابلـه بـا روسـیه،     فرانسه در
هـاي   همـین گـروه   ،همچنـین  ؛شـوند کارگرفته مـی  هب

اي نظیر اسـرائیل،  هاي منطقه از سوي قدرتتروریستی 
مقاومـت   ۀو ترکیه براي مقابله با قدرت جبهـ عربستان 

ـ   سـوریه  شامل ایران، عراق، کـار  ه، لبنـان و فلسـطین ب
هاي مذهبی ريها و درگیظهور تنش ،بنابراین .روند می

ــ  ــان ب ــومی در جه ــون هو ق ــاطقی چ ــوص در من  خص
شـمار  همذهبی ب –از مظهر ژئوپلیتیک قومی خاورمیانه

تروریسـم از سـطح محلـی و     در عصر کنـونی،  رود.می
کنـد.  جهانی عمل مـی  در مقیاس اي باال رفته و منطقه

ــزاري در دســت کشــورهاي    ــه اب ــروزي ب تروریســم ام
، بـه  ایـن ابـزار   ۀواسطها به گشته و آن تبدیلقدرتمند 

در پـی رسـیدن بـه     خـود پرداختـه و   مقابله با رقبـاي 
بـه همـین    ،مقاصد خوداسـتفاده مـی باشـند   اهداف و 

هاي هها و ایجاد جنگبه دنبال تقویت تروریست جهت،
خــود هســتند. ایــن  هــا بــا رقبــاينیــابتی بوســیله آن

 ي جدیـد هـا فنـاوري  ابـزار و  گیـري از تروریسم با بهره
 و نمایـد  دیلبـ نبرد خـود ت  ۀن را به صحناتوانسته جه
 نمایی کند. ابه ابزار و عامل ژئوپلیتیکی خودعمال به مث
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  .337-334 انتشارات پاپلی، مشهد:

ــاهیم، تروریســم، .1384 .عبدالحســین زاده،حجــت.11  مف
 ،49شـماره   نگاه، ماهنامۀ ،رفتاقدامات و راههاي برون

  خرداد و تیر.
ــادات .12 ــرجس س ــران  .1395 .حســینی، ن تروریســم؛ بح

اولـین همـایش بـین المللـی      ژئوپلیتیکی چند سطحی،
بحرانهاي ژئوپلتیکی جهان اسالم، تهران، موسسه آینده 
ــان   ــی جهـــــــــــــــــــ پژوهـــــــــــــــــــ

 https://www.civilica.com/Paper-اســـــــــالم،
ICGCIW01_106.html-ICGCIW01  
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بیوتروریسـم: سـالح خـاموش.     .1384 .زاد، حمیدحمزه.13
  .تهران: آجا

(رویکرد سیاست  تروریسم .1393 .شریفخضارتی، امیر.14
  .تهران: اندیشه عصرجنایی تقنینی). 

ــو  .15 ــو، آربرت ــو و وانول ــی، یوگ ــاي جغرافیا .1395 .روس ه
زاده و مهدي کریمی، قلی سیاسی شهر، ترجمه علی ولی

  انتشارات دانشگاه مراغه.
و دفاع مشروع. دفتر  . تروریسم1387 .نژاد، احمدسروش.16

  المللی مبازره با تروریسممطالعات بین
مـورخ  . 17673 روزنامه خراسـان،  .1389 .مراد ،عنادي.17

  مهر. 22
بررسی شـرایط و   .1394 .لفتحپور، آزاده، خالفی، ابواعلی.18

ان، ایــر هـاي دفــاع مشـروع در نظــام حقـوقی   ضـرورت 
هـاي نــوین در  نخسـتین کنفــرانس سراسـري پــژوهش  

   .حقوق و علوم اجتماعی
 https://www.civilica.com/Paper-RLSS01-
RLSS01_031.html  

شناسی. تهران: ابرار  تروریسم .1390 .خانی، علیهعبدال.19
  .معاصر

لتـی و ایـاالت   تروریسـم دو  .1387 .گارو، فردریـک. اچ .20
فقیهی، ناشر: دفتر  متحده آمریکا. ترجمۀ رضا محمودي

المللی مبـارزه بـا تروریسـم دانشـگاه آزاد      مطالعات بین
  اسالمی

ــان .21 ــگري، احس ــران،   .1394 .لش ــهر، ته ــت و ش سیاس
  انتشارات انتخاب.

ــان.22 ــت   .1395 .لشــگري، احس ــک رقاب ــین ژئوپلیتی تبی
ــدرت سســه هــاي جهــانی در اوراســیاي مرکــزي، مؤ ف

  مطالعات ایران و اوراسیا، شمارة ششم. 
ابـر تروریسـم چـالش جدیـد      .1385 .فدروف، الکساندر.23

براي قرن جدید. ترجمه شمس السـادات هـل انـایی و    
  .ران، تهران: راشاهمکا

لد اول، تهران: جاویدان، چـاپ  ج .1345 .فرهنگ عمید.24
  .دوم

جلد اول، تهران: امبیرکبیر، چاپ  .1360 .فرهنگ معین.25
  .چهارم

نظـام جهـانی،    ژئوپلیتیـک  .1387 .کوهن، سائول برنارد.26
  .تهران: ابرار معاصر ترجمه، عباس کاردان،

رویکردهـاي نظـري    .1382 .نگـاه  گروه تحقیق ماهنامۀ.27
مبارزه علیه تروریسم. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

مجموعه مقاالت اولین همایش  . سال چهارم.34شماره 
  .ملی مطالعات استراتژي در جمهوري اسالمی ایران

ــو مــایوز،.28 ــه .1379 .زی داوود  ترجمــۀ اي،امنیــت منطق
  عالی جنگ سپاه.دورة  تهران: علمایی،

مبـانی اساسـی رویـارویی بـا      .1392 .ي.دویشنیاکوف، .29
تروریسم. ترجمـه محمـد نایـب پـور. تهـران: دانشـگاه       

  .نیروي انتظامی
بررسـی   .1395 .واثق، محمود، حسینی، نرجس سادات.30

ــام      ــۀ ام ــاع در اندیش ــت و دف ــاه امنی ــوم و جایگ مفه
  . 94خمینی(ره)، مجلۀ سیاست دفاعی، ش

شـدن تروریسـم.   جهـانی  .1387 .راد، محمـدعلی نـاجی .31
  .المللیتهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

حسـن  مزاده  عبدالسالم اسمعیل، مصطفیسید هاشمی،.32
ــا حکمــت ــداري امنیتــی   .1398 .نی ســطح بنــدي پای

. اي شهرستانهاي مـرزي بـا اسـتفاده از تحلیـل خوشـه     
 ،نمونه موردي: شهرسـتانهاي اسـتان خراسـان شـمالی    

مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال نهم/ شماره مسلسل 
 .163-180سی و دوم/ 

عملیـات تروریسـتی و    رابطـۀ  .1383 .حسـین  هرسیج،.33
ماهنامــه اطالعــات سیاســی و  ،هــاي آمریکــاسیاســیت
  .172 و 171شماره  ،آذر و دي ،اقتصادي

34.Alagappa, Muthiah.1987. The national 
security of developing states .Malaysia. 
ISIS. 

35.Alexander, Wendt. 1992. Anarchy is 
what State Make of it: The Social 
Structure of power politics. International 
Organization, 46: 2. 
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