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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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جهان از زمان وقوع حوادث ایزده سپتامرب )2001( به بعد، اب چالش  های متعددی روبه رو 
آن  معرض  در  شدند که  در کشورهايی  زایدی  تغيريات  سبب  چالش  ها  اين  و  است،  شده 
پديدار  امنيتی  و  سياسی  اقتصادی،  مجله؛  از  خمتلفی  سطوح  در  چالش ها  اين  قرار گرفتند. 
شدند، اما أتثريگذارتريِن اين چالش ها بر واقعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی، مهان چالش 
امنيتی بوده ای مهان مقوله  ای که حتت   عنوان پديده ی تروريسم شناخته می شود و به تدريج در 
بسياری از کشورهای جهان گسرتش ایفت و أتثري عميقی بر زمينه های خمتلف زندگی از خود 
بر جای گذاشت. اين چالش هم چننی سياست های خارجی بسياری از کشورهای جهان را که 
به واسطه ی وضعيت امنيتی ديکته می  شود، تغيري داده است؛ ات جايی  که اين پديده اب توجه به 
واقعيت های سياسی و اقتصادی اين کشورها به اضافه ی پيشرفت ابزار و روش های آن از يک 

هدف به هدفی ديگر و از يک حميط به حميطی ديگر بسط و گسرتش پيدا کرد. 

پديده ی تروريسم، توجه و اهتمام ويژه  ای را در حمافل منطقه ای و بنی املللی به خود اختصاص 
داد، به  خصوص پس از تعدد عمليات تروريستی و تنوع آهنا به حلاظ زمانی و مکانی، و نيز 
اختالف   نظرهايی که در خصوص رويکردهای تعريف آن وجود دارد؛ چرا که برای تعريف آن 
رويکرد مادی  گرا و رويکرد موضوعی وجود دارد، به   عالوه ی تفاوت مقوله ی تروريسم اب مفاهيم 
ديگری هم چون )خشونت سياسی، جنگ چريکی، مبارزه ی مسلحانه و جرم سياسی(، که در 

تروریسم؛ عوامل، انگیزه  ها و تأثیر آن بر روی صلح و امنیت 
بین المللی

ونشته:امين عبدالكرمي حسنی*

* پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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تعريف به آن نزديک می  شوند و در هدف و غايت از آن فاصله می  گريند.

اب وجود ديدگاه های متفاوت و چند وجهی پريامون اين پديده، اما مفهوم جامع آن حمدود شده 
است1به »کاربرد خشونت و هتديد به اشکال خمتلف آن مانند ترور، تسويه   حساب، شکنجه و 
خراب کاری اب قصد دست ایبی به يک هدف سياسی خاص از قبيل شکسنت روحيه ی مقاومت، 
از بنی بردن روحيه ی افراد و هنادها به  عنوان ابزاری برای دست ایبی به اطالعات و ای دستاوردهای 
مادی جهت به زانو در  آوردن حزب و ای طرفی که اب يکی از گروه های تروريستی خمالف است«.

اين عمليات تروريستی أتثريات قابل توجهی بر ساختار جوامع در کشورهای خاورميانه به  طور 
خاص، و به  طور کلی در جوامع سراسر جهان داشته است و توانسته در برخی از کشورها به 
مست اجیاد اختالفات فرقه ای، مذهبی، نژادی و قومی برود، آن  هم برای دست ایبی به هدف اين 
پديده که ضربه زدن به هنادها و افراد است. کشورهايی که حتت اتثري اين پديده قرار گرفتند، چه 
در سطح کشورهای عربی و منطقه ای و چه در سطح جهانی، اب حتوالتی که رخ داد و ادامه 

دارد، به  طور برابر به تعامل پرداختند.

اين کشورها هم چننی ات جايی که امکان پذير بود در جهت دست ایبی به صلح و ثبات در 
داخل خاک خود از طريق دعوت به ضرورت مقابله اب پديده ی جهانی تروريسم که شروع به 
ضربه زدن به کشورهای خمتلف کرده است، و کار در جهت مهاهنگ کردن تالش های مشرتک 
برای مبارزه اب تروريسم از طريق يک اپيگاه اطالعاتی، و برانمه  های اقدام مشرتک جهت ريشه  کن 
کردن اين پديده از طريق مبارزه اب ايدئولوژی افراطِی رو به گسرتش، و مقابله اب علل و رسيدگی 
به آن، و کار و تالش در جهت حمقق ساخنت بيشرتين نسبت مهکاری های منطقه ای و بنی املللی 
برای حمدود کردن اين پديده و کاهش گسرتش آن، و در هنايت استقرار جمدد صلح، ثبات و امنيت 

1- ابراهيم احليدری، روانشناسی خشونت و تروريسم، چاپ اول، انتشارات الساقی، بريوت، 2015، ص 31.
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در جهان، عهده  دار مبارزه اب تروريسم شدند2.

و  تظاهرات  تنش ها،  تشديد  اب  منطقه ی خاورميانه که  در  به  طور مشخص  سياسی  حتوالت 
تقاضای حقوق سياسی و مدنی در برخی کشورها منود ایفت، مرحله  ی آغازين را برای هبره  کشی 
و سوءاستفاده گروه های تروريستی از آن به  منظور دست ایبی به اهداف و مقاصد خود، شروع 

کرد.

اين حتوالت به اجیاد شکاف  های امنيتی بزرگی منجر شده است که موجبات نفوذ گسرتده  ای 
را در برخی کشورها به مهراه داشته است، به   عالوه ظهور جناح های مسلح در اين کشورها، که 
سالح خود را عليه دولت به کار گرفته اند و حقوق خود را به   دور از روش های صلح آميز خواستار 

شدند، که اين امر گاهی به گسرتش اين پديده کمک کرده است.

است   که:  اين  اشاره کرد،  آن  به    تروريسم  پديده ی  خصوص  در  می توان  چيزی که   
نيز  »رويکرد ای روش کار مستقيمی است که برای اجیاد رعب و وحشت، طراحی شده ، و 
جهت به   وجود آمدن فضای ترس و اضطراب در ميان مردم است، و تروريسم اغلب اعمال 
خشونت  آميز را از سوی يک گروه ای يک سازمان سّری عليه غرينظاميان پياده می کند که اهداف 
سياسی خاصی را دنبال می  کنند و روشی که توسط تروريست ها دنبال می  شود اين است که از 
ساده ترين ابزارهای فنی موجود جهت فريب و دور زدن ابزار ابزدارنده ی نظامی استفاده کنند«3، 
اين پديده برای رسيدن به اهداف خود از  هم چننی رسانه های الکرتونيکی خمتلف به گسرتش 
طريق سايت های شبکه های اجتماعی و وب سايت های رمسی در شبکه اينرتنت کمک کرده اند 
ات رعب و وحشت را ميان شهروندان کشور اجیاد کنند، و از اين راه هدف خويش را اب ماهيتی 

2- رجوع شود به: عبد اهلل الشمری، سلطان  نشنی عمان و مین.. مواضع آهنا در قبال عمليات طوفان قاطعيت: قرائتی اسرتاتژيک، به نقل از وب  سايت 
www.sautalyemen.com :زير

3- ابراهيم احليدری، روانشناسی خشونت و تروريسم، منبع سابق، ص: 31.



6

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

ديگر و بدون استفاده از پوشش نظامی و اب أتثريگذاری بر جامعه از طريق عده ی اندکی که اين 
ابزار و ای رسانه های الکرتونيکی را مديريت می  کنند، حمقق می  سازد.

اشکال و ظواهر تروریسم

تروريسم، دارای ابزار متعددی است که اشکال و ظواهر آن بر حسب معيارهايی که شامل 
اقدام تروريستی می  شود، متفاوت است که اين تعدد، داليل خمتلفی دارد از مجله4:

تنوع ابزار خشونت به کار رفته در تروريسم.	 

هبره  کشی تروريست  ها از انقالب اطالعاتی و وسايل ارتباطی.	 

تفاوت روش های مورد استفاده در اجنام عمليات تروريستی.	 

می  ایبد.  تنوع  جنايت،  عاملنی  معيار  و  دامنه ی گسرتدگی  اجنام،  روش  به  بسته  آن  َاشکال 
تروريسم معموال توسط گروه ها ای افراد اجنام می شود؛ آن  هم به منظور دست ایبی به منافع شخصی 
و هوايی، غارت،  آدم رابيی، گروگان گريی، دزدی درایيی  اعمالی مهچون:  در  اقتصادی که  و 
خراب کاری، عمليات مبب  گذاری، ختريب أتسيسات مهم، ترور؛ که در برخی موارد نيز تروريسم، 
به اصطالح  از آن  چه  نظام  ها  از  بعضی  معنای ديگر: »استفاده  به  تروريسم دولتی است، ای 
اسرتاتژی  های ترس و وحشت انم دارد و مديريت و راه بری جامعه و سلطه ی کامل از حلاظ 
سياسی و ايدئولوژيک و کنرتل آن، به   شکلی که اجیاد پروژه ها و آگاهی و خرد مجعی جايگزين، 
فرض حمال شود«5؛ و اين مهان چيزی است که امروزه جهان را اب أتثريات عظيم خود بر نظام 
ارزش  های جامعه، اب افراد و هنادهای آن مشغول ساخته است؛ که منجر به شکل های متعدد و 

انگيزه های متنوع آن شده است.

 http://rawabetcenter.com ،4- تروريسم، انواع و عوامل، و روش های مقابله اب آن
 http://www.al-jazirah.com ،5- سعيد بن عبد القادر، در خصوص اهداف و اشکال تروريسم
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انگیزه  ها، علل و عوامل تروریسم

و  ارزش ها  قواننی، سيستم ها،  توسط  دارد که  متعددی  عوامل  و  علل  انگيزه  ها،  پديده؛  اين 
انديشه های خمتلف اداره می شود »و به طور يکسان بر رفتار افراد و دولت  ها أتثري می  گذارد، 
که ممکن است منجر به ظهور برخی از پديده های جديد در جامعه ی بنی املللی شود، و اين 
پديده؛ شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی بنی املللی را به  شکل منفی و ای مثبت حتت أتثري 
نيز سيطره و هژمونی  از آن  که روش های سنتی درگريی های مسلحانه و  قرار می  دهد«6. پس 
قدرت  های بزرگ بر نظام بنی امللل به اپاین رسيد، اين امر توجيهی را برای اجیاد حميطی مناسب 
جهت ظهور اين پديده به  شکل آشکارتر و قوی تر از پيش فراهم کرد که أتثري عميقی در سطح 

جهان داشت، و از ميان آن انگيزه ها و عوامل می  توان به موارد زير اشاره کرد:

انگیزه  ها و عوامل سیاسی:( 1

تروريسم سياسی در مهه ی جوامع، خواه قدمیی و خواه مدرن، به شکلی ظاهر می شود، »زيرا 
مهيشه يک طبقه ی حاکِم غالب و يک طبقه ی حمکوِم مغلوب وجود دارد، پس؛ زمانی  که طبقه ی 
در حکومت،  دادن مهگان  عدم شرکت  و  دستاوردها  و  امتيازات  بر  تسلط  طريق  از  حاکم، 
تروريسم سياسی خود را عليه طبقه حمکوم اعمال می کند«7، در اين صورت روش های صلح  آميز 
بی  اثر بوده و تنها گزينه ی خشونت مطرح خواهد بود و زمانی  که طبقه ی حاکم، اب حذف افراد 
خمالف سياست  هايش از هنادهای دولتی و جايگزين و حتميل کردن افراد طرفدار خود، شروع به 
تشديد دو دستگی و اختالف می کند، اشکال خمتلف هژمونی از سوی مقامات، نزد گروه ديگر 

حس مقاومت اجیاد می کند.
6- د. عصام ملكاوی، علل جهانی تروريسم، دانشگاه عربی علوم امنيتی انيف، مراکش، )2014(، ص: 6.

 https://repository.nauss.edu.sa
7- سهى سعيد العزاوی، خشونت و تروريسم: پژوهشی حتليلی در خصوص گزاره  های غربی و عربی اسالمی، اپاین انمه ی دکرتی- دانشگاه بغداد، 

)2006(، ص: 46.
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انگیزه  ها و عوامل اقتصادی( 2

ظواهر عوامل اقتصادی اب عمليات تروريستی مرتبط است، به گونه ای که وضعيت فقر، بيکاری، 
نبود عدالت اجتماعی، فساد، ساخت اسلحه و خريد و فروش آن، مهه و مهه، عواملی هستند 
که سبب شدند پديده ی تروريسم به وجود آيد و به  طور قابل توجهی رشد کند، به   عالوه استثمار 
غريقانونی ثروت  ها در کشورهای جهان سوم و اپفشاری کشورهای بزرگ برای حفظ شکاف 
اقتصادی و غرق ساخنت ابزار جتاری در وام  ها و بدهی  ها، مهگی منجر به ظهور گروه های تندرو 
و تروريستی شد. هم چننی آن  چه را که سيستم اقتصادی جهانی از حبران های اقتصادی بر جای 
گذاشت و در رکود اقتصادی، فقر و رشد نقش فزاينده ی موسسات مالی بنی املللی پديدار شد 
و به  طور واضح بر نظام بنی امللل أتثري گذاشت؛ مهه ی اين عوامل به پديده ی رو به رشد تروريسم 

بنی املللی و گسرتش آن کمک کرده اند.

انگیزه  ها و عوامل اجتماعی ( 3

روح  فقدان  زيرا  داشتند؛  دخالت  تروريسم  توسعه  و  رشد  در  زایدی  اندازه ی  ات  عوامل  اين 
عدالت، فرواپشی خانواده، غياب گفتگو و ضعف حس تعلق به جامعه، مسائلی هستند که به 
ساخت و رشد اين پديده کمک کردند. عامل اقتصادی نيز ممکن است از طريق وجود اختالف 
طبقاتی بنی گروه های جامعه در کنار عوامل مذکور قرار بگريد، زيرا گروهی وجود دارد که به دنبال 
اجیاد برابری در ميان اعضای جامعه است و گروهی ديگر نيز برای حفظ دستاوردها و امتيازات 
دست  ایفتنی خود کار می  کنند که اب آهنا خوش می  گذرانند. بنابراين در نتيجه ی اين حتولی که 
گاه، گروه های جامعه را حتت أتثري قرار می دهد، اين گروه ها جمبور می  شوند مواضع و نگرش خود 
را نسبت به قدرت موجود ای طبقه ی حاکمه تغيري دهند، و اين امر سبب می  شود که اين گروه  ها 

به اعمال تروريستی روی بياورند و منجر به اعمال خشونت می  شود.
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عوامل مرتبط اب فناوری( 4

وسايل ارتباطی و فناوری اطالعات به  شکل واضح و قابل توجهی به افزايش پديده ی تروريسم 
بنی املللی کمک کرده است، به  طوری  که اقدام گروه های مسلح و سازمان های تروريستی در اختاذ 
ابعاد جديدی برای خود، سبب شد که خطرهای هتديد کننده ی جوامع بنی املللی، افزايش ایبد. 

سازمان های تروريستی می  کوشند ات از طريق انقالب اطالعاتی، زيرساخت  های دمشنان خود را 
از بنی بربند و حميط مناسبی را برای خود خلق کنند ات به گسرتش بيشرت قلمرو آهنا کمک کند، 

و اب اين شرايط بتوانند به  شکل قابل توجهی به وضعيتی فرامرزی دست پيدا کنند.

انگیزه  ها و عوامل دینی( 5

اختالفات دينی و مذهبی، عامل مهمی برای فعاليت های تروريستی به  مشار می  رود،   طوری  که 
درک اندرست از دين و اصول و ابورهای دينی، و نيز به کارگريی مکاتب تکفريی در خارج از 
مرزها به  منظور دست ایبی به اهداف سياسی، اقتصادی و اجتماعی، و خمالفت اب آينی  های برخی 
از اقليت  ها در جوامعی که دارای تعدد دينی و مذهبی هستند، و نيز عقايد دينی اکثريت غالب 
جامعه، آن  جا که تعصبات دينی ميان افراد جامعه رواج دارد، ابعث می شود ات آن را توجيهی 
برای توسل به اجنام اقدامات هتامجی و تروريستی جهت رسيدن به چندين هدف خمتلف در نظر 

بگريند.

أتثریات تروریسم بر روی صلح و امنیت بنی املللی

پديده ی تروريسم بنی املللی مهچنان امنيت و حاکميت کشور را هتديد می کند، هم چننی شروع 
هتديدها  اين  و  درون کشور کرده  در  زندگی  اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی،  مظاهر  هتديد  به 
تغيرياتی بر چهره و ويژگی های کشور و نيز سياست های آن در منطقه و متام جهان می گذارد. 
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اين پديده يک واقعيت جديد را در روابط بنی املللی ميان کشورها حتميل کرده است که در اجیاد 
ائتالف  ها و حمورها به   منظور مقابله اب آن و متوسل شدن به قدرت به  صورت مجعی ای فردی که 

اب محايت و پشتيبانی جامعه بنی املللی اجنام می  گريد، منود می  ایبد.

پديده ی تروريسم، چالش جديدی را برای کشورها اجیاد کرده است، »اين پديده هم چننی سبب 
نقض حقوق بشر، مشروعيت بنی املللی و موازين حقوقی بنی املللی از يک سو، و قواننی عرفی از 
سوی ديگر، شده است«8، ات جايی  که پيامدهای تروريسم در جامعه بنی املللی بسيار زاید بوده 
و کشورها را وادار کرده است ات به برگزاری بسياری از کنفرانس های بنی املللی جهت رسيدگی 
به اين پديده و حمدود کردن گسرتش افکار افراط  گرااینه بپردازند و کنرتل و نظارت مالی خود 
را بر روی منابع مالی و سپرده  ها و مهچننی بر کمک  های مالی که به داخل ای خارج از کشور 
می  شوند،  حواله  املللی  بنی  و  منطقه ای  سازمان های  خرييه،  سازمان های  افراد،  شرکت ها،  به 
افزايش دهند. اين چالش ها موجب شده است که کشور کنرتل و نظارت و مهچننی حفاظت از 
أتسيسات اقتصادی و موسسات مالی خود را، چه در خاک خود و چه در خارج از مرزهای 
خود، تشديد کند و برای عقد قراردادهايی بکوشد که به حفظ پروژه های سرمايه گذاری آن 
کمک می کنند، ات در معرض خطر قرار نگريند و اب افرادی که در زمينه پول شويی و قاچاق ارز 

فعاليت می  کنند و امنيت اقتصادی و مالی آن را هتديد می کنند، تعاملی صورت نگريد.

پديده ی تروريسم در خاورميانه، از آن جهت که اين منطقه در زمينه  های خمتلف در معرض 
تروريسم قرار گرفته، شکل برجسته   و قابل توجهی به خود گرفت، به  عالوه وضعيت هرج و مرجی 
که به خاورميانه آسيب رساند، و بر اقتصاد اين کشورها أتثري گذاشت و سبب شد کشورهای 
اين منطقه به تدوين جمدد اسرتاتژی  های امنيتی خود جهت مقابله اب اين پديده و هم چننی أتمنی 

8- محدان رمضان حممد، تروريسم بنی املللی و أتثريات آن بر روی صلح و امنيت جهانی، جمله پژوهشی دانشکده آموزش و پرورش عمومی، جلد 11، 
مشاره 1، دانشگاه موصل، عراق، )2011(، ص: 283.
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امنيت مرزها و هنادهای دولتی و غري دولتی خود بپردازند. کما اين  که در جهت حمفاظت از 
هيأت های ديپلماتيک مستقر در خاک خود اقدام کردند، مهان  طور که در عراق اتفاق افتاد، 
آن  هم زمانی  که بسياری از سفارت خانه ها توسط گروه های تروريستی مورد هدف واقع شدند و 

مورد ختريب قرار گرفتند.

تروريسم بنی املللی پيامدهايی برای کشورها به  دنبال داشت که در محله به کشورها و دخالت در 
امور داخلی آهنا پديدار شد. قواننی بنی املللی، مداخله را جهت منع پديده ی تروريسم از ضربه 
زدن به منافع کشورها در کشور مورد جتاوز ، جايز می  مشارد. اين امر از طريق قطعنامه ی شورای 
امنيت سازمان ملل متحد و از طريق جمموعه  ای از قطعنامه ها و کميته های تشکيل شده برای 
اين منظور در راستای حفظ صلح و امنيت بنی املللی، حفاظت از حقوق بشر، ارتقا و تقويت 
دموکراسی، حمافظت از تکثرگرائی سياسی، کار در جهت جذب خمالفان سياسی و اپوزيسيون، 
و شرکت دادن آهنا در تصميم  گريی  های سياسی، اجنام می  گريد. »تروريسم أتثريات فراوانی بر 
جامعه ی بنی املللی داشته است، به   ويژه پس از شرايط جديد بنی املللی و پيشرفت نظام بنی امللل، 
که ديدگاه آن اخريا  گوایی اين ايده است که اين منافع مادی هستند که روابط بنی کشورها 
امر در  اين  اين  که روابط فردی و مجعی را حتت کنرتل خود دارند، و  را تعينی می  کنند، کما 
افزايش اقدامات جنايی سهيم شده و برخی جوامع را به  منظور دست ایبی به منافع خود به سوی 

افراط  گرايی و خشونت سوق داده است«9.

برخی از راه کارهای کشورها جهت مقابله اب پدیده ی تروریسم

برخی از کشورها عهده  دار مقابله اب اين پديده شدند و به درمان عوامل اصلی آن پرداختند و 
در اين اقدام به قطعنامه های سازمان ملل متحد در »صيانت از صلح و امنيت بنی املللی، حفظ 

9- هايل عبداملوال، تروريسم، واقعيت و معنای آن، ط 1، انتشارات الكندی، قاهره، )2008(، ص: 79.
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صلح، برقراری صلح و آرامش، و مهاهنگ ساخنت تالش های جهانی ذيربط به  منظور مبارزه اب 
تروريسم«10 استناد کردند. مهچننی پی گريی و کوشش فعاالنه در سطح بنی املللی و منطقه ای 
در ميان کشورهايی که شاهد چندين محله تروريستی در سال های اخري بوده اند، ات اختاذ يک 
سياست فراگري و برآورده ساخنت خواسته های قانونی، و نيز اجتناب از قطب  بندی کشورهای 
خاورميانه، که شامل اعمال جمازات و حترمی  های شديد برای کسانی که دست به کاری بزنند که 
از نظر قانون، اقدامی تروريستی شناخته و ابعث بی  ثبات  کردن امنيت کشور ای منطقه شود، و 
حفاظت از مرزها و بنادر ساحلی از عمليات ورود غري قانونی به کشورهای حاشيه ی درایها و 

ای رودخانه های بنی املللی نيز می شود.

تالش های  از  محايت  در جهت  خليج  حاشيه  و کشورهای  عراق  مانند  از کشورها  بعضی 
سرويس  های امنيتی در تبادل و توسعه ی اطالعات، ممانعت از حضور هرگونه گروه  های دارای 
فعاليت های مشکوک در کشور و استفاده از خاک آن به  منظور اجرای اهداف خود، کوشيده اند. 

کشورهای ديگری مانند مصر و اایالت متحده نيز عهده  دار اجنام توافق انمه های امنيتی جهت 
به  عالوه برانمه های اصالح موسسات  از پديده ی تروريسم شدند،  مقابله اب چالش های انشی 
سازمان های  و  توسط گروه ها  دالر که  فروش  و  پول شويی  عمليات  از  جلوگريی  مالی جهت 

تروريستی مورد سوء استفاده قرار گرفت.

برخی ديگر از کشورها نيز از طريق فعال  سازی نقش سازمان های غري دولتی در آماده سازی و 
تدوين برانمه ها و طرح  هايی برای مقابله اب اين پديده در زمينه های فکری، فرهنگی و اجتماعی 
و اشاعه ی فرهنگ گفتمان و پذيرش نظرات ديگر در چارچوب قواننی بنی املللی، گام برداشتند، 
و در جهت برگزاری کنفرانس های بنی املللی به   منظور اجیاد فضای مناسب برای گفت گو، حل 

10- http://www.un.org  
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مسائل و مشکالت، برطرف کردن شکاف  های موجود در درون جامعه و نيز تقويت گفتمان 
اقدامات  مرتکب  افراد  از  ضمنی  ای  صريح  محايت  هر گونه  ارائه ی  »عدم  طريق  از  سياسی 
تروريستی، و تدوين سازوکاری برای جلوگريی از پيوسنت افراد به صفوف گروه های تروريستی«،11 

کوشيدند.

تروريسم و گروه های تروريستی در حال حاضر، به  عنوان چالشی برای متام کشورها ابقی خواهند 
ماند و تالش برای جلوگريی از محالت تروريستی و اجیاد فرهنگ آگاهی مجعی در ميان اقشار 
خمتلف جوامع، به زمان زایدی نياز دارد، و الزم است کشور ها از طريق تدوين اسرتاتژی هايی 
خمتص مقابله اب ريشه  های اين پديده، برای از بنی بردن مهم ترين عوامل اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی آن اقدام کنند و در راستای ارتقای تواانيی های موسسات امنيتی و حتقيقاتی و توسعه ی 
ظرفيت های آهنا جهت مقابله اب پديده ای که خبش مهمی از سياست های کشورها را به خود 
اختصاص داده است، تالش کنند و اب هدف اجیاد مهاهنگی در سطوح ابال ميان کشورها از 
حيث تبادل اطالعات و جتربيات در زمينه ی مبارزه اب تروريسم عمل کنند ات از گسرتش اين پديده 

که به  مثابه ی هتديدی جدی برای صلح و امنيت بنی املللی است، جلوگريی منايند.

https://repository.nauss.edu.sa ،11- اسرتاتژی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه اب تروريسم


