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و در و توسعه سياسي در كشورهاي جهان سوم  ايران اسالمي مورد ميان تروريسم، امنيت ملي

پديده اي استراتژيك در نظر نكته مهم در اين بررسي آن است كه تروريسم،. بررسي قرار گيرد
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 مقدمه
ـ ملتي از قداستي خاص برخوردار است كه تقريباً دستيابي.امنيت ملي براي هر دولت  چرا

و بين و فرهنگي( المللي همانند توسعهبه ساير اهداف ملي ) سياسي، اقتصادي، اجتماعي

و هر.به نوعي در گرو حصول امنيت ملي است... قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعيت در مقابل،

و حركتي كه سبب مخدوش شدن اين اهداف شود مخل امنيت ملي تلقي شده و نوع اقدام

و سبب فاصله گرفتن مردم از حكومت، عدم تمكين نسبت به قانون، عدم مشاركت، تشتت

و شد... ناامني در كشور در.خواهد و هميشه اثر گذار از طرف ديگر، يكي از عوامل اصلي

و خارجي پديده پيچيده تروريسم است . تهديد امنيت ملي كشورها در ابعاد مختلف داخلي

به عنوان عامل تهديدكننده امنيت ملي كشورها مطرح بوده اما در تروريسم هر چند هموا ره

و تغييرات بسيار شده است .دنياي امروز تحت تاثير تحوالت جهاني شدن دچار تحول

و جمهوري اسالمي ايران نيز خواسته يا ناخواسته تحت تاثير پديده تروريسم قرار داشته

و تغييرات صورت گرفته در اي و تحوالت و مولفه هاي دارد ن باره بر امنيت ملي اين كشور

و. وابسته به آن اثرگذاري متقابل دارد و تروريسم بنابراين، تعريف مشخص امنيت ملي

شناخت مرزهاي مفهومي امنيت ملي در جمهوري اسالمي ايران از اهميتي ويژه برخوردار 

هالذا دولت جمهوري اسالمي مثل ساير. خواهد بود تدولت دوين استراتژي امنيت بايد در

كه امروزه يكي از مهم ترين آنها تروريسم استراتژيك  و عوامل تهديد كننده را ملي خود موارد

و يافتن پاسخ اين سوال است. است، مد نظر قرار دهد بنابراين، مقاله حاضر به دنبال شناخت

تا:كه و عملكرد امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران  ثير دارد؟آيا تروريسم بر ساختار

كه هابا توجه به سوال مزبور آنچه اهميت دارد اين است و استرتژي هاي دولت ، سياستها

مي كنند بر. امنيت ملي خود را بر پايه منافع ملي تبيين بنابراين، پديده اي مثل تروريسم قطعاً

ش مي تواند تاثيري گسترده داشته باشد لذا فرضيه اصلي مقاله به رح زير عملكرد امنيت ملي

مي شود به عنوان پديده اي استراتژيك بر نقاط: تعيين مي رسد محور عملياتي تروريسم به نظر

و. ضعف استراتژي امنيت ملي است به اينكه تروريسم استراتژيك يك پديده ملي لذا با توجه

ها. جهاني است  هاي امنيتي خود توجه كاملي به فرايند تهديدات بايد در تدوين سياستدولت

.و ترتيبات تروريسم استراتژيك داشته باشند

به فرضيه فوق متغير مستقل و متغير وابسته: با توجه امنيت ملي در نظر گرفته: تروريسم

و مورد قبول همگان. شده است و امنيت ملي فاقد تعريف واحد البته هر دو مفهوم تروريسم

و امنيتهب. است و خارجي عالوه حداقل در دنياي امروز تروريسم ملي در هر دو ابعاد داخلي

و اثرگذار هستند .مطرح
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و تاكيد شده است و داخلي امنيت ملي توجه به اين. در نتيجه در اين مقاله بر ابعاد ملي

كه امروزه امنيت ملي بيش از آنكه از سوي عوامل خارجي مورد تهديد باشد از سوي  اعتبار

هاي تعاملي ميان كردهاي امنيتي، انسداد كانالعوامل داخلي مثل فقدان توسعه سياسي، عمل

و در تدوين استراتژي امنيت ملي بايد موكداً  و مردم مورد تهديد قرار خواهند گرفت حاكميت

. مورد توجه قرار گيرند

 چارچوب نظري مقاله
و حتي و مقاله هاي انجام شده در مورد امنيت، امنيت ملي نظر به اينكه بيشتر مطالعات

و به نوعي تفكرات تروري و پوزيتويستي انجام پذيرفته سم در چارچوب تئوريهاي دولت محور

و در اين قالب  و پس از آن نوواقع گرايي در قالب پوزيتويسم بر آن حاكم بوده واقع گرايي

و امنيت ملي معطوف  و بين المللي امنيت و عيني و تفكر حاكم بيشتر بر ابعاد نظامي توجه

شكلبوده است؛ اما  گيري تحوالت در همه از طرف ديگر در عصر جهاني شدن همراه با

و ملي. عرصه ها بدون شك مسائل امنيتي نيز متحول شده است از جمله توجه به ابعاد داخلي

و با چالش مواجه شدن  و همچنين تضعيف حاكميت انحصاري دولت و امنيت ملي امنيت

و همچنين مطرح شدن ابع ادي جديد از امنيت مثل امنيت اقتصادي، مرجع امنيت بودن آن

و  و همچنين ابعاد ذهني در ... سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي، نژادي در كنار ابعاد نظامي

بنابراين، مقاله حاضر سعي خواهد كرد ضمن. ترين اين تحوالت استكنار ابعاد عيني از مهم

و بست به حوزه و در نظر گرفتن روش تحقيق اثباتي با توجه ر زماني مباحث مورد مطالعه قالب

به عبارت ديگر، سعي خواهد شد تهديدات تروريسم. چارچوب تئوريك مقاله را انتخاب كند

و استراتژي هاي مورد مطالعه  به بستر زماني حوادث بر امنيت ملي جمهوري اسالمي با توجه

و با تك و يا پست مدرن و دولت محور و در هر دو قالب تئوري هاي مدرن يه بر ابعاد داخلي

. ملي انجام پذيرد

ر و  وش تحقيقروش شناسي
كه محقق با ـ معلولي يا اثباتي بوده روش تحقيق در مقاله حاضر روش تحقيق علت

به جمع آوري اطالعات، استفاده از روش شناسي كتابخانه و ابزار فيش برداري اقدام  اي

دادسته و نهايتاً از و تحليل مي آيدبندي، تجزيه به عمل .ده هاي تحقيق نتيجه گيري
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و بنيادين مقاله  مفاهيم اوليه
و امنيت، مفهومي است با زمينه اين .... هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي

به لحاظ كيفي بودن فاقد تعريف  و سياسي مفهوم همانند بسياري از مفاهيم ديگر علوم انساني

و مورد قبو و مطمئن.ل همگان استمشخص، واحد بطور مثال، برخورداري از وضعيتي ايمن

و دغدغه خاطر تعابيري  و رهايي از اضطراب و نيز احساس امن و تهديدات در برابر خطرات

به.)31: 1386مجيدي،(ي لغات درباره امنيت ذكر كرده اندهافرهنگاست كه برخي از  اين تعابير

كه امنيت شامل مي دهند و احساسي تا موقعيت وضعيتخوبي نشان هاي هاي كامالً ذهني

و بيروني است كه.)44: 1377ماندل،( كامالً عيني  از نظر حقوق بشر، امنيت اطمينان خاطري است

و به موجب آن افراد خواهند توانست بدون هيچ به زندگي ادامه دهند گونه مزاحمتي در جامعه

به اجراي قدرت سياسي طبق اراده و مانعي بر سر راه نداشته باشدحكومت نيز  ملي پرداخته

كه.)162: 1379جمعي از نويسندگان،( و اساسي است بنابراين، امنيت حداقل داراي دو بستر اوليه

و امنيت اجتماعي: عبارتند از . امنيت فردي

كه بايد در نظم عمومي جايگاه خود را در تعامل با ساير امنيت ملي، مفهومي است

به جز توجه به فاكتورهاي و ترسيم اين تعامل چاره اي  تأثيرگذار تعيين كند؛ لذا جهت تبيين

و(هاي امنيت ساير جنبه و تدقيق اين نظام امنيتي. نداريم...) سياسي، اقتصادي بعالوه در تبيين

و نوسازي  به اين واقعيت نيز توجه شود كه جامعه اسالمي ايران، جامعه اي در حال گذار بايد

ك و تقاضاي عمومي1ه شاخصه هاي مختلف توسعه سياسياست به هر حال در آن مورد توجه

و ريشه برخي از مشكالت امنيتي كشور نيز به همين موضوع مربوط است .است

و آزادي شهروندان مي و تقابل قدرت دولت توان گفت امنيت در حقيقت در مرز تعامل

و انتظار اين است. قرار دارد و قدرتي كه خود برپا بنابراين قاعده كه نبايد از سوي حكومت

و آزادي اجتماعي آنان ناديده داشته و يا حقوق سياسي و تعرض قرار گيرند اند مورد تهديد

و يا تضعيف شود و امنيت دولت نيز مطابق همان قرارداد. گرفته از طرف ديگر حقوق

سو.اجتماعي نبايد مورد تعرض قرار گيرد م به دليل نبود يا كمبود عناصر اما در جوامع جهان

و گاه از سوي دولت به بهانه و توسعه سياسي مرزبندي ميان اين دو بعد مخدوش مشاركت

و آزادي و تخفيف حقوق بنابراين،. هاي اجتماعي قرار خواهد گرفتامنيت ملي مورد چالش

 
و منظور از توسعه سياسي در اين مقالهم.1 و بسترهاي الزم در عرصه تعامالت سياسي است: راد بستري. فرآهم آمدن زمينه

و ارتباط آحاد جامعه را بر اساس شش فاكتور زير تبيين مي كند . كه فضا
ب) الف و سازش سياسي و مشروعيت يافتن چارچوب هاي قانوني رقابت بو) حصول و آزاد دن شهروندان در مشاركت

ج دايجاد مكانيسم) رقابت سياسي از) نقدس زدايي(كيش زدايي) هاي حل اختالف به شكل نهادمند در درون ساختار سياسي
و رقابت سياسي در جهت تقويت ثبات سياسي هـ و دسته بندي) سياست هاسازمان يافتن و نيروهاي گروه ي سياسي

ر زن) اجتماعي ).15: 1377،بشيريه(دگي سياسي حذف خشونت از
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ا به منظور تأمين كه دولت مي شود كه آيا ممكن است رفتاري منيت خود اين سؤال مطرح

به خشونت وادار  به نوعي آنان را و و حقوق شهروندان باشد به زيان امنيت مي دهد انجام

و. سازد و ميان اين دو و امنيت دولت به عبارت ديگر، سؤال اين است كه آيا ميان تروريسم

 امنيت ملي رابطه وجود دارد؟

ا ميبه بيان ديگر، بعضي اوقات رفتاري كه دولت به منظور تأمين دهد در منيت خود انجام

و نهايتاً تحديد حقوق شهروندي مي و امنيت شهروندي قرار گرفته تواند تعارض با حقوق

و اين عامل نيز  و يا تحركات تروريستي شود افزايش تحركات(انگيزه بروز خشونت

مي) تروريستي به دست دولت و بطور مضاعف بهانه الزم مقبه نوبه خود ابله دهد كه به منظور

و آزادي و يا تحديد حقوق به تقليل و در با تحركات تروريستي اقدام هاي شهروندي كند

و خطر قرار خواهند داد مي. نتيجه امنيت ملي را مورد تهديد توان فرض كرد كه بنابراين،

به ضرر امنيت ملت مي و گسترش امنيت دولت به منظور. شودتروريسم باعث افزايش توجه

به فرضي و تحليل نحوه كاركرد آن پاسخ و تجزيه و سوال فوق از متغير مستقل يعني تروريسم ه

.يعني استراتژي تحركات تروريستي آغاز كنيم

و امنيت ملي  استراتژي تروريسم، امنيت دولت
و نادر است اين است كه به تروريسم بيش از ساير موارد كمياب آنچه در مباحث مربوط

به عنوان به تروريسم در واقع، . (Liddellhart, 1987: 335) يك استراتژي پرداخته شده استكمتر

به اهداف سياسي خاص برشمرد؛ شيوه اي تروريسم را بايد گونه اي استراتژي براي رسيدن

كه با استفاده از برنامه و مديريتي حسابگرانه و مسلحانه با كنترل سياسي ريزي كامالً نظامي

به اقداماتي مي بنابراين، نخستين.كه نهايتاً آنان را در رسيدن به اهدافشان ياري كندپردازددقيق

گام در مبارزه با تروريسم شناخت استراتژي تروريسم است؛ يعني شناخت نحوه ارتباط اهداف 

ميو ابزار در پديده كه تروريسم يك. ناميماي به اين منظور، چنانچه تحركات تروريستي را با

و اساسي اين دو پديده با يكديگر برنامه نظامي مثل جن گ مقايسه كنيم متوجه تشابه زياد

 نيز استفاده از در واقع، جنگ نيز مثل تروريسم يك اقدام هدف محور است، جنگ. شويممي

كه كالوس ويتز اشاره  ابزارهاي موجود براي رسيدن به يك هدف سياسي است همانطور

اب«كند مي .(Clauswitz, 1984: 75)»زاري ديگرجنگ ادامه سياست است با

و عمل سياسي باعث مي به عنوان يك اقدام كه شناسايي جنگ شود در حقيقت، همان گونه

و يك امكان از ميان  ي مختلف براي رسيدن به اهدافهاامكانكه آن را يك پديده واقعي

و عمل سياسي نيز كمك به عنوان يك اقدام  مي كند كه آن سياسي شناخت، شناسايي تروريسم

و يك امكان از ميان هارا به عنوان يك پديده واقعي، ي موجود براي رسيدن به قدرت امكان
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كه در شناسايي راه هاي مقابله با آن نيز پنداشت، هر گونه نگاه احساسي باعث خواهد شد

د. دچار اشتباه شويم ارد يعني همواره يك پيش داوري ذهني در مورد تروريسم در افكار وجود

و بالطبع مبارزه با آن را دچار مشكل مي و تالش براي درگيري. كندكه تعريف هاي سياسي

 ابهامات معنايي نيز در خصوص.دهدرسيدن به قدرت بخشي از اين چالش را شكل مي

به طور مثال برنامه ريزيهاجنگتروريسم وجود دارد از جمله تشابه زياد آن با ي چريكي،

به نقطهبراي منحرف كردن اي كه ذهن طرف مقابل از صحنه اصلي نبرد، راندن طرف مقابل

و وادار  و متعارف با طرف مقابل هزينه آن بيش از منافعش باشد، پرهيز از رويارويي مستقيم

و تن در دادن به تقاضاها  به انجام مذاكرده  از ديگر مسائل (Klonis, 1972:5)كردن طرف مقابل

.تروريسم است

و بدور والتر الك به عنوان يكي از شيوه هاي جنگيدن وئر معتقد است اگر بتوان تروريسم را

و چارچوبي خاص براي آن تعريف كرد  و قبوالند و ارزشي مطرح از داوري هاي اخالقي

تروريسم را. (Laqueur, 1978: 263)گامي بزرگ در راه شناسايي تروريسم برداشته شده است

كه از  ترس عمومي به عنوان عنصري در جهت رسيدن به اهداف سياسي بايد استراتژي دانست

كند؛ يعني استفاده از اقدامات مسلحانه وحشت آفرين براي تأثير گذاردن بر استفاده مي

پي تورنتون. رفتارهاي سياسي يك گروه مشخص و تعريف (T. P.Thornton)تي  در تبيين

جتحركات تروريستي چندين مشخصه را ذكر مي  تروريسم: مله وي معتقد استكند از

و وحشت فيزيكي استرايج و فوق. ترين ابزار براي ايجاد ترس دومين ويژگي ماهيت خشن

سومين مورد، ويژگي سمبوليك عمل خشونت بار است، عمل ترور. نرمال خود تروريسم است

مي. معنايي بيش از تأثيرات آتي خود عمل دارد ند تنها از توابه همين دليل عمل تروريستي

.(Thornton, 1964: 73) شودطريق درك ماهيت سمبوليك آن فهميده مي

آنچه در مقابله با تروريسم اهميت فوق العاده دارد توان نظامي يا تحركات مسلحانه آنان

ها اقدامات نظامي هدف نيست بلكه ابزار رسيدن نيست چرا كه اصوالً در استراتژي تروريست

وبه هدف است، تحركات  و بدون شك توان و ناموزون است تروريستي جنگي نامتقارن

به هيچ روي  و توان نظامي، دولت حاكم كمتر است، آنها به مراتب از قدرت قدرت نظامي آنها

و يا نيروي  و مديريتي بر قدرت نظامي خود تكيه ندارند بلكه هدف آنها استفاده از توان فكري

ب ه اميد برانگيختن اراده مردمي در جهت دستيابي به هدف اراده مردم است استراتژي تروريسم

به قدرت هستند و اساسي در مقابله با تهديدات امنيتي.و رسيدن هابنابراين، نكته مهم ي گروه

بايد توان فكري مردم در مقابله با تحركات. تروريستي بايد براساس همين محور طراحي شود

به اين و رسيدن  ريزي بلندمدت است؛ هدف مستلزم برنامهتروريستي را تقويت كرد

به مردم در تمامي برنامه و همچنين اعتماد نظام حاكم كه بتواند اعتماد عمومي به دولت ريزي
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كه براساس حقوق تعريف زمان و علي الخصوص در لحظات بحراني را فراهم كند؛ اعتمادي ها

و تعيين شده است تنها در  اين صورت است كه دولت قادر شده هر يك از طرفين تبيين

و حمايت آنها تكيه كند در حقيقت بستر اعتماد سازي، ايجاد خواهد بود بر نيروي اراده مردم

به تروريسم بايد به عنوان.و ارتقاء سطوح مختلف توسعه سياسي است منظور اين است كه

م. يك كليت استراتژيك نگاه كرد و يك امر و غيرقابل اگر گروه تروريستي از خشونت وهن

و  و وحشت در ميان مردم است مي كند، هدف ايجاد ترس به لحاظ احساساتي استفاده تحمل

به اين اقدام مي و عوامل دولتي هدف در اين. نشيندسپس در مرحله بعد منتظر پاسخ دولت

و فكر توده هاي مردم است يعني ضمن غبار آلود كردن فضا،  به قضاوت كشيدن ذهن مرحله

و ارزشي مردم حتي نخبگان سياسي را برميهاقضاوت بنابراين، در اين. انگيزندي اخالقي

و احتماالً اشتباهاتي كه در  به اقدامات مسلحانه تروريستي مرحله نحوه پاسخگويي نظام حاكم

ها را مهيا خواهد ساخت كه در پاسخگويي بوجود خواهد آمد، دستاويز الزم براي تروريست

و سپس ذهن مردم يك عال و ارزشي بوجود آورند پاسخ) در مرحله سوم(مت سوال اخالقي

به گروه مقابله كننده بكار   به اين عالمت سوال را در جهت انتقال مشروعيت از نظام حاكم

بههاگروهخصوصاً اينكه.گيرندمي به دولت گروه ضعيف تر ي تروريستي در ذهن مردم نسبت

د و مي توانند اگر اين اتفاق بيفتد ديگر گروه.ر موضع مظلوميت قرار گيرندلحاظ قدرت هستند

در. مقابله كننده تروريست نيست بلكه مبارز راه آزادي خواهد بود در اين صحنه پيش آمده

و ديگري سركوبگر  و يا تروريست يكي از اين دو باشند آزادي خواه مي توانند حقيقت طرفين

و ضد تروريست و يا نظام مشروع مي.و ظالم توان يك در نتيجه استراتژي تروريسم را

و موفقيت در هر مرحله، آغاز مرحله بعد را بدنبال خواهد استراتژي سه مرحله اي دانست

.داشت، همه استراتژي تروريسم به چالش كشيدن مشروعيت نظام حاكم است

 مقابله با استراتژي تروريسم
ن كه يز بايد يك استراتژي داشت؛بنابراين، براي مقابله با تحركات تروريستي استراتژي

و تقويت ريزي در جهت تقويت توان فكري تودهحداقل شامل سه مرحله برنامه ها، حفظ

و گسترش روند توسعه سياسي باشد دادن آگاهي كامل، منطبق با واقعيت،. مشروعيت سياسي

و ملت اصليبرنامه پاريزي سيستماتيك براي تبيين حدود دولت و يدارترين راه همراه ترين

و نتيجتاً بدست آوردن نتيجه مثبت از قضاوت مردمي است، آگاه  كردن مردم با نظام حاكم

بر. ترين راه مقابله با تحركات تروريستي استكردن مردم از منبع واقعي ترس مهم مشروط

و تعدي به حقوق خود نپندارن و عامل بكار برنده زور بطور.داينكه مردم دولت را منبع ترس

هاي تروريستي كه دقيقاً از همين فاكتور يعني عامل ترس در رسيدن به مثال، يكي از سازمان
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و ايرلند شمالي است رهبران. هدف استفاده كده است ارتش جمهوري خواه ايرلند در انگلستان

و همچنين ارتش جمهوري خواه ايرلند فكر مي علت كردند بهترين راه مقابله با دولت انگلستان

و  كه مردم انگليس از علت تعارض ميان ارتش جمهوري خواه ناكامي آنان در گذشته اين است

و منفعل هستند؛  بي تفاوت به همين دليل نسبت به آن و و كامل ندارند بريتانيا آگاهي درست

هاي موجود مردم انگليس علت خشونت) ايرلند(ها چرا كه بواسطه دور بودن از محل خشونت

به محل زندگي.و لمس نكرده اندرا درك  و به تمامي كشور بنابراين بايد با گسترش خشونت

و با تبليغات آنان را از علت وقوع خشونت با اين. ها مطلع كردمردم آنان را با خشونت آشنا

براساس. استدالل، ارتش جمهوري خواه ايرلند عمالً درگيري را به كل انگلستان گسترش داد

آ ـ ايرلندي بايد مسئوليت استدالل جري و مشكل انگليسي دامز، مردم انگليس براي مسأله

 آنها اين قدرت را دارند كه دولتشان را وادار كنند از ايرلند شمالي عقب نشيني كند. قبول كنند

(Adams, 1995: 124).

و بمب گذاري تبديل كرد؛ اما وقتي ارتش جمهوري خواه، كل انگلستان را صحنه نبرد

و نتيج كه وقتي از مردم پرسيده شد كه دولت در مقابله با اين حركات ه عكس شد بطوري

چه اقدامي بايد انجام دهد؟ تنها گذاريبمب از مردم پيشنهاد عقب نشيني در مقابل%28ها

و بيش از   خواهان شدت عمل عليه آنان بودند%52ارتش جمهوري خواه را دادند

(Neumann, 2008: 67).ع ارتش جمهوري با انجام اقدامات خود قصد به قضاوت كشيدن در واق

به آنان ندادند در. ذهن مردم را داشت اما مردم حق را به عبارت ديگر، ارتش جمهوري خواه

و ايجاد ترس(مراحل اول  در)به قضاوت كشيدن(و مرحله دوم) بمب گذاري موفق شد اما

كه باي. شكست خورد) انتقال مشروعيت(مرحله سوم  د اين نكته را همواره مد نظر داشت

و مورد نظر را در پيش نخواهد داشت؛ چرا كه و يا سركوب همواره نتيجه مطلوب خشونت

و قضاوت كننده كس ديگر است .قاضي

و اغتشاشات در دوران انقالب اسالمي ايران است مثال ديگر در همين ارتباط، تظاهرات

ك ه در مقابله با اغتشاشات يا تقاضاهاي مردمي، هرگاهكه به خوبي اين مطلب را تذكر داد

و) پهلوي(دولت و مرزهاي تعيين شده فراتر نهاده به بهانه برقراري امنيت پا را از حدود قانون

و قضاوت مردم آن را  و مقابله خشن با مردم استفاده كرده است قطعاً ذهن از سياست سركوب

و مقصر دانسته است دي. محكوم گر، درست است كه عامل شروع كننده اغتشاش به عبارت

و يا حتي مردم بوده اما عامل سركوب، دولت گروه ها و همين عامل) پهلوي(ي سياسي است

و رفته رفته مقصر دانستن دولت  و سياستمدارانش را در موضع مقصر قرار خواهد داد دولت

و عملكردهاي دولت نيز تعمدر سركوب به ساير سياست) پهلوي( .يم خواهد يافتها
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هابه هر شكل اقدامات و حتي انگلستان باعث شد گروه و آرژانتين ي سياسي در اروگوئه

كه به نظر آنان، اين هاكه مردم در مقام قضاوت حق را به نظام حاكم بدهند؛ چرا ي گروه

و قواعد خود فراتر نهاده بودند كه با اقدامات خود پا را از حدود آنان از نظر. سياسي بودند

مي شدندهاگروه و عامل ناامني محسوب ارتش آزاديبخش.ي سياسي تروريستي متجاوز بودند

و ورود به عرصه امنيت  و مردم و رژيم پهلوي با عبور از مرزهاي مورد قبول جامعه ايرلند

كه نمي. از دست دادند جامعه، مشروعيت را توانيم هيچ قضاوت نهايي در بنابراين، در حالي

ن كه مبارزات تروريسم نيز حتماً فقدان خصوص فوذ مشروعيت نظام داشته باشيم اين ايده

كه. رسدكند درست به نظر نمياقتدار دولت را ايجاد مي به اين معني كه غيرممكن نيست

به نظر به ايجاد يك فضايمي تروريسم اقتدار دولت را كاهش دهد اما بيشتر كه تروريسم رسد

مي كندتسياسي كه در آن سياس . هاي سركوب براي مبارزه با تروريسم قابل قبول شود، كمك

و شكل مبارزه مگر اينكه موفق شوند فضاي سياسي را از شكل مبارزه با تروريسم خارج كرده

و حقوق سياسي را به خود گيردبا فقدان آزادي بنابراين، بطور پارادوكس گونه. هاي اجتماعي

به فراهم كردن زمينه براي نابودي خودشان ها ممكنتوان گفت تروريستمي  است ندانسته

به عبارت ديگر، اين تفسير. يا برعكس زمينه را براي سقوط نظام حاكم مهيا سازند. كمك كنند

كه نهايت نبرد را روشن مي به. كندعموم مردم است كه و برداشت عموم مردم است تفسير

و طرف ديگر را محكوم مي كند كه صاحب اينجا ديگر تفاوت نمي.دكنيك طرف مشروعيت

و بزرگ و شكست قدرت برتر و يا ضعف و پيروزي به شما برتري تر باشيد يا نباشيد؛ آنچه كه

و عملكرد طرفين در ذهن مردم و پيشينه بديهي است در اين. خواهد داد قضاوت مردمي است

خ و قضاوت مردم از حدود كه در ذهن و يا به حق مردم ميان، آن طرفي بازنده است ود عدول

.و جامعه تجاوز كرده است

به نظر مي و تهديدات امنيتي بنابراين، رسد روشنگري نخستين اقدام در مقابله با تروريسم

و بايد در كنار آن بسترهاي پيشگيري از  كه اين اقدام كافي نخواهد بود آن است هر چند

و تكاليف دولت بايد ضمن آگاهي. تحركات تروريستي را فراهم كرد  بخشي، مرز ميان حقوق

و هيچ يك فداي ديگري نشود و.و مردم روشن شود به حوزه دولت با دادن استقالل عمل

كه مي و روي حوزه مردم است و پشتيباني مردم در لحظات بحراني اميد داشت به حمايت توان

مي توان احساس همزا. آن حساب كرد د پنداري ميان مردم با دادن استقالل شخصيتي به مردم

و در عين حال، بايد بسترهاي احساس همدردي و دولت را براي مقابله با تروريسم ايجاد كرد

و تروريست در. ها را از ميان بردو همزاد پنداري ميان مردم و نظام حاكم را بايد همواره مردم

.يك جبهه نگه داشت
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و روش به اقدامات  با تحركاتهادولتهاي مقابله از سوي ديگر، برخي از اشتباهات

كه معموالً بدون مطالعه بسترهاي شكل  گيري تروريسم، بدون تروريستي مربوط است

به خشونت صورت برنامه و احساسي، بدون شناخت انگيزه گرايش و كامالً دفعي  ريزي

د.پذيردمي كه در اختيار و حاكميتي ارند تمامي از نگاه نظام حاكم شايد به لحاظ اقتدار

و  كه بوسيله عناصر ميهاگروهاقداماتي را به شورش سياسي ختمي سياسي صورت و پذيرد

مي شود،مي و مستحق مجازات سنگين و يا مبارزين را با امري جنايي محسوب كرده دانند

و نامگذاري مي و يا شبيه به آن توصيف از. كنندعناوين جنايتكار، اوباش در حقيقت يكي

وهاگروههاي سياسي در ناميدن نظاماهداف  ...ي سياسي به نام جنايتكار، تروريست، اوباش

و نتيجتاً در اين ديدگاه خشونت ابزاري منطقي مباح سازي كاربرد خشونت در سركوبي است،

كه به كمك آن مي توان اهداف سياسي را تحقق بخشيد؛ غافل از اينكه به حساب خواهد آمد

و كاربرد خشونت ممكن  است دولت را موقتاً در كنترل اوضاع موفق سازد اما دست مخالفين

و استفاده از خشونت را براي آنها نيز سركوب شده به مثل باز خواهد كرد ها را نيز براي مقابله

به دنبال آن هستند يعني پاسخ اشتباه. سازدمشروع مي ثانياً، اين همان بازي است كه تروريست

به خشونت آنه به سرعت در جهت تشديد پله.ادولت پله خشونت اين اقدام وضعيت جامعه را

مي شود به سوي ناامني روزافزون سوق داده و همراه با آن به سرعت جامعه . پيش خواهد برد

ها، دولت را به تنهايي در ثالثاً، خشونت در سركوب بدون داشتن استدالل مورد پذيرش توده

بنابراين، نتيجه منطقي اين خواهد بود كه در مقابل. دادها قرار خواهد مقابل تروريست

هرگونه. تحركات تروريستي بايد تالش كرد كه جامعه را از خشونت زدگي محافظت كرد

و غيرواقعي از تروريسم بوسيله نظام و تفسير نادرست و همچنين عدم تعريف هاي سياسي

ميتوافق بر سر نشانه بي بروز خشونتتواند باعثهاي اقدام تروريستي كسي. جا شودهاي

و چه كسي از نمي و سويي خواهد رفت چه سمت داند خشونت وارد شده به جامعه نهايتاً به

يا. درون آن پيروز بيرون خواهد آمد و مردم و مردم؟هاگروهنظام سياسي ي تروريستي

هاساير روش
و روش و نحوه هاي مقابله با تهديداتبه طور كلي در خصوص شيوه ها  امنيتي تروريستي

و دستورالعمل ديگر نيز مطرح شده استعمل نظام از جمله رابرت. هاي سياسي پيشنهادها

و اي را طرح مرحله5اي براي مقابله با شورشيان بايد استراتژي: تامسون مي نويسد ريزي كرد

و مشخص داشته باشد؛: كندتوصيه مي  ثانياً، بايد اوالً، دولت بايد يك هدف سياسي روشن

نه تنها شامل اقدامات نظامي كه طبق قانون عمل كند؛ ثالثاً، دولت بايد طرحي كلي داشته باشد

و ساير عمليات الزم نيز باشد؛  بلكه شامل اقدامات سياسي اجتماعي، اقتصادي، اداري، پليسي
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ب نه اينكه صرفاً ه دنبال شكست رابعاً، بايد شكست خرابكاري سياسي را در اولويت قرار دهد

و نهايتاً در مرحله پنجم، دولت بايد در مرحله انجام اقدامات نظامي شورشيان باشد

.(Thompson, 1966: 52) ها آنان را حذف كندضدتروريستي در درجه اول مناطق اطراف پايگاه

اي در اين زمـان نظريـه.، شكل گرفت1954شيوه دوم پس از شكست فرانسه در ويتنام در

هاص نحوه مقابله با در خصو  و همچنين شورش جنگ هاي كمونيستيي انقالبي طوالني مدت

كه در مورد دكترين فرانسويان شيوه. منطبق بر مدل مائو تدوين شد  هاي پيشرفته ضدچريكي را

اسـتراتژي. جبهه آزاديبخش الجزاير به طرزي تقريباً موفقيت آميز انجام شده بود، اتخاذ كردنـد 

به هدف فرانسويان خيلي  و امكانات ممكن براي رسيدن  ساده بود؛ يعني استفاده از تمامي ابزار

كه نيروهاي مسلح فرانسوي. اصلي اما در عمل نتايج اين تاكتيك چندان موفقيت آميز نبود چرا

و اصـول انـسانيت را رعايـت  به هدف هيچيك از مباني براساس آموزه همه چيز براي رسيدن

و كامالً به شك  و شكنجه با انواع شيوه هاي ددمنـشانه بـرل فاجعه نكردند آميز اقدام به سركوب

و قواعـد قـانوني،. عليه الجزايريان مبارز كردند  سياست فرانسويان در عبـور از تمـامي مرزهـا

و شكست آنها را تضمين كرد  به آنان وارد كرد و ارزشي ضربه اي مهلك در واقـع بـا. اخالقي

مي.)Horne, 1977: 483( جزاير را در مقابل خود قرار دادندانجام اين اقدام، مردم ال رسـد به نظر

 سپتامبر بـسيار تحـت تـأثير شـيوه فرانـسوي11شيوه آمريكائيان در مبارزه با تروريسم پس از 

كه. است و با هر وسيله به سركوب آنچه و امكانات آمريكائيان نيز سعي دارند از تمامي ابزارها

مي نامند،  .استفاده كنندتروريسم

 آستانه تحمل
به دنبال ايجاد جنبش عمومي كامل در مقابل نظام حاكم هستند؛ گروه ها ي تروريستي

كه بتواند دولت را تسليم خواسته به اندازه اي گسترده باشد كه به. هاي شورشيان كندجنبشي

اي سياسيهي تروريستي اين است كه همه نظامهاگروهعبارت ديگر، فرضيه اصلي عمليات

و) روانشناختي(يك نقطه شكست رواني  كه با ايجاد جنگ رواني مبتني بر خشونت دارند

مي توان آن را در هم شكست و ظرفيت نظام سياسي .افزايش تدريجي آن تا سر حد توان

به نظر مي و مصمم به ظاهر بسيار پر قدرت و دولت وي رسيدند تا بطور مثال، محمدرضا شاه

كه بر  و پر قدرت نشان موقعي و پرابهت  اوضاع مسلط بودند همه چيز بر وفق مراد بود

و سركوبي آنها ابايي نداشتندمي و شانه كشيدن براي مخالفان و از شاخ به محض. دادند اما

و اعتراضات مردمي  و افزايش تدريجي دامنه مبارزات و موانع سياسي برخورد با مشكالت

كه البته  شددچار تزلزل شدند شاه در جريان. در طول حيات اين رژيم چندين بار تكرار

 مرداد با شكست مواجه شد از ايران25و هنگامي كه كودتاي اول در 1332 مرداد28كودتاي 
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و كودتاي و عوامل آنها در ارتش نبودند و اگر نيروهاي خارجي را28گريخت  مرداد

بريزي نميبرنامه و تخت دست نمي يافتكردند شايد هيچگاه دوباره فردوست تصريح.ه تاج

 در رم پيشنهاد آمريكائيان را مبني بر بازگشت به ايران رد كرد؛ به 1332 مرداد26دارد شاه در 

به فكر جايگزين كردن او با شخص ديگر از ارتش بودند اما انگليسي كه آمريكائيان ها گونه اي

و مي گويد اين نظر.)178: 1371فردوست،(مخالفت كردند  شاه واقعاً«را علي اميني نيز تأييد كرده

كه در مواقع آرامش براي مملكت ايده آل بود ولي به  كاراكتري ضعيف داشت، يك آدمي بود

به مشكلي بر مي خورد خودش را مي و باال.)10: 1398رضايي،(باخت محض اينكه با شروع

و نشان، باز هم محمدرضا57گرفتن اعتراضات مردمي در سال  شاه از همين الگو پيروي كرد

و نظام وي بسيار پائين است و آستانه تحمل وي كه ظرفيت رواني .(Numann, 2008: 72)داد

دهند؛ به طور نمونه، بعضي ها پاسخي درست ارائه نميالبته اين نظريات در تمامي وضعيت

هاي مستعمراتي است هاي شكل گرفته در خصوص تروريسم مبتني بر تجارب كشوراز ديدگاه

و جنبش ـ اجتماعي اين كشورها و سياسي شكل گرفته كه اساساً شرايط سياسي هاي اعتراضي

در. در آنها متفاوت با ساير كشورها است و منحصر به فرد نتيجتاً هر كشوري شرايط ويژه

هامقابله با  توان ن، نميبنابراي.ي تروريستي دارند؛ هر چند تشابهاتي كلي نيز وجود داردگروه

و يا آستانه تحمل نظام .هاي سياسي حكم كلي صادر كردبراي ميزان مشروعيت

بطور مثال، مبارزات سازمان آزاديبخش فلسطين با مبارزات جنبش آزاديبخش الجزاير به

كه اين دو مبارزه از دو منبع متفاوت الهام گرفته و مشابه نيستند؛ چرا . اندهيچ عنوان يكسان

و تأسيس دولت اسرائيل منجر) مبارزات(نخستين آن كه به شكل گيري مبتني بر وقايعي بود

مي. شد كه توانند با تحركات در آن زمان، بسياري از ملي گرايان فلسطيني بر اين باور بودند

شكلنظامي بر سياست و مانع از گيري اسرائيل شوند؛ اما در هاي دولت بريتانيا تأثير گذارند

شكل.ندعمل موفق نشد گيري دولت اسرائيل تحركات تروريستي گروه از سوي ديگر، قطعاً در

و نقش اساسي داشت بويژه بمب گذاري ايرگون عليه مقامات انگليسي در سال. ايرگون موثر

1946 (Haffman, 2006: 48)به همراه حمايت كه را باعث شد هاي بين المللي، بريتانيا قدرت

و .اگذار كندبعد از خود به يهوديان

كه براي فرانسويان الجزاير حكم وطن دوم آنان را اما در الجزاير موضوع متفاوت بود؛ چرا

كه كشور ديگري را اشغال  و اساساً الجزاير را خانه خود مي دانستند نه خارجياني  داشت

از. اندكرده و بيش از يك ميليون كشته  بنابراين، فرانسه در الجزاير مقاومت بسيار كرد

كه دولت فرانسه را وادار به و زيان نبود و نهايتاً نيز محاسبه سود الجزايريان بر جاي گذاشت

 (Pieereمندس پير.واگذاري الجزاير كرد بلكه شكست نظامي در جنگ عليه آزاديخواهان بود

(Mendes مي«:در پارلمان فرانسه اعالم كرد و مسامحه كسي كه وارد دفاع  شود مصالحه
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و ... كندنمي و بخش الجزاير براي مدت طوالني متعلق به فرانسه بوده است انسجام جمهوري

و پاريس  و مردم فرانسه است ميان الجزاير به دولت اين سرزمين بطور غير قابل برگشتي متعلق

.(Neumann, 2008: 74)»هيچ تمايزي وجود ندارد

د خشونت در يك سطح خاص نبود اما از نظر شورشيان چالش واقعي به همان آساني ايجا

كه از ايده الجزاير و هم رأيي كل ملت فرانسه بود بلكه چالش واقعي شكستن اين اجماع ملي

مي گرفت به. فرانسه نشأت كه كه هر دولتي يك نقطه شكست رواني دارد بنابراين، اين ايده

به نظر نمي آيد هايي از نظامشكستن آستانه تحمل بعض. آساني قابل شكستن است، درست

به راحتي  كه و يا تروريستي بتوانندهاگروهسياسي چندان ساده نخواهد بود ي خشونت طلب

تبيين استراتژي مقابله با تحركات تروريستي نيازمند درك عميق از شرايط. از آن عبور كنند

و البته پاسخ نظام به تحركات سياسي، اجتماعي، فرهنگي هر جامعه است، هاي سياسي

و متفاوت با روش ساير تر هاوريستي نيز بايد خاص و نميدولت و نبايد توان الگويي باشد

و مبتني بر پاسخهاي خاص تدوين كرد هاي هر چند در كليت همه شيوه. واحد براي مقابله

.مبارزه با تحركات تروريستي هستند

و آزاد و ضامن امنيت، حقوق وياگر در سابقه ذهني مردم، نظام حاكم حامي هاي فردي

به اميد داشتن وضعيت بهتر،. اجتماعي آنان باشد، مسلماً از آن حمايت خواهند كرد مردم تنها

و آزادي و از همه مهمبدست آوردن حقوق و هاي بهتر تر امنيت فردي باالتر، گرد شعارها

هاپيامهاي  شدگروه به چيزي.ي سياسي جمع خواهند و داوري ذهني آنها، نسبت كه قضاوت

كه ممكن است بدست آورند آنها را به حمايت از و چيزي ي مخالف نظامهاگروهدارند

به اميد نسيه) فعلي(مسلماً اگر وضعيت نقد. سياسي خواهد كشاند مناسب باشد آنها هيچگاه

بر. نخواهند رفت) وضعيت آينده( و نظارت به ميزان توانايي بنابراين، امنيت از منظر دولت

مي كند وابسته استمحيط سياسي و بينگهام.كه بر آن حكومت كه گابريل آلموند همان گونه

سپاول در بيان كارايي و نظارت بر هاي الزم براي يك نظام وهاگروهياسي از كارايي كنترل

و توانايي اجراي آن مي و توانايي ايجاد نظم از طريق وضع قوانين .)238: 1376آلموند،( گويدافراد

ميدولتي به همين دليل و و با ثبات است به نفس دارد تواندكه معتمد مردم است اعتماد

و دخالت نكند؛ حوزه نظارتي را با حوزه دخالتي  به مردم امنيت ببخشد؛ به حريم آنان تجاوز

كه قادر خواهند بود به مردم اتكاء داشته  و تنها در اين صورت است و ممزوج نكند؛ مخدوش

و دولت اعتماد خواهند كردباشد؛ چرا كه مر و رواني مردم. دم به اين نظام در سابقه ذهني

به بهانه  دخالت دولت در حوزه فردي، عمل فرا قانوني، مخدوش كردن حوزه امنيت فردي

و از آن حمايت خواهند كرد به آن اعتماد باري بوزان. امنيت دولتي مشاهده نمي شود در نتيجه

ميدو نوع دولت را از يكديگر  و ديگري دولت حداكثرمتمايز از. سازد؛ يكي دولت حداقل
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كه دولت از مجموعه اجزاء خود نظر وي، ديدگاه دولت حداكثر مبتني بر اين فرض است

و در نتيجه داراي منافع خاص است بسيار بزرگ مي... تر كند اما ديدگاه دولت حداقلي، تالش

و ملي را با اين بحث  از ميان بردارد كه دولت صرفاً مجموعه اجزاء تناقض ميان نسبت فردي

كه مداخله در حقيقت دولت اكثريتي،.)57: 1378بوزان،(آن است گر است، دولتي دولتي است

به همين دليل امنيت ملي را  و و دولت را رعايت نمي كند كه مرز بندي ميان حقوق مردم است

ناتهديد مي به دليل نداشتن حمايت عمومي به و شدكند و خشونت متوسل خواهد  چار به زور

و مقابله با تحركات.)267: 1379نقيب زاده،(  بنابراين، مشروعيت پايه اصلي پايداري، مقاومت

و بازي سياسي متناسب با آن به منظور اقناع رواني توده هاي تروريستي است مشاركت مردم

و پايداري آن، مهم و فراهم آوردن بسترهاي مشروعيت ازتمردم رين عنصر در جلوگيري

و از آن مهم تر پذيرش حاكميت از طرف مردم است هايي در اين ميان، رژيم. عصيان توده ها

و مكانيسم كه از تمامي وجوه زندگي اجتماعي به اين مهم دست يابند هاي قادر خواهند بود

به  به اجرا گذارند كه منجر و تدابيري را و حاكم بر آن كامالً اطالع داشته كمترين تعارض

و بيروني باشد ميگونه رژيماين. مخالفت دروني و دخالت خود را و از ها دامنه حضور شناسند

و خصوصي مردم پرهيز مي به حريم زندگي اجتماعي و دخالت در نتيجه، بايد. كنندورود

و امنيت دولت وجود ندا .ردگفت در دنياي امروز امكان تفكيك امنيت فردي از امنيت جمعي

و جلوگيري از اجراي استراتژي ي تروريستي بايدهاگروهبراي مقابله با تحركات خشونت آميز

و آنها را پايدار و عناصر اجتماعي را تقويت و ساير اجزاء و پيوندهاي نظام حاكم با مردم اتكاء

و تقويت  به ايجاد و توجه كرد؛ براي حصول اين وضعيت، توسعه سياسي به عنوان يك جزء

به عنوان اجزاء ديگر شروط اوليه را خواهند داشت و ملت و امنيت دولت گروه. آن حكم بستر

و در  و محترم كه براي او عزيز تروريستي درصدد محروم ساختن نظام حاكم از چيزهايي است

به وجوه. واقع ارزشي است كه مربوط قدر مسلم اين موارد مادي نيستند، بلكه عناصري هستند

و مهمنيدست نيافت و قانون مداري جامعه تر تر زندگي مانند عناصر صلح آميز، پايداري، امنيتي

.(Evens, 1979: 29) هستند

و افزودن انسجام دروني نظام، حكومت ها بايد براي كاستن از حجم نارضايتي مردمي

و حدود خود از بار مسئوليت بهضمن رعايت حريم و آنان را  هاي غيرسياسي خود بكاهند

و الزم مثل امور حكومت. خود مردم واگذارند و مسائل غيرضروري كه در امور هايي

و انرژي خود بستر نارضايتي را افزايش خصوصي مردم دخالت مي كنند ضمن كاستن از توان

و نتايج مطلوب ببار آورد  مي تواند در جاي ديگر بكار گرفته شود و انرژي كه و توان مي دهند

م ي شود كه نه تنها مفيد نيستند بلكه موجبات نارضايتي مردم را نيز فراهم در جاهايي مصرف

.مي كنند
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يكي از اجزاء مهم اجتماعي در كنار ساير به عنوان در جامعه اسالمي ايران، ايدئولوژي

و وحدت ملي ايفا كنداجزاء پيش گفته مي و اساسي در انسجام دروني اما.تواند نقش مهم

و بستر و هاي آزاديچنانچه حدود و ترسيم نشود و مطابق قانون تعريف به دقت هاي مردمي

به چالش  كه توان دولت را و گسترده باشد و تحرك دولت آن چنان وسيع حوزه مداخله

و مشكالت اقتصادي مردم عاجز  كه دولت از حل معضالت و آن را ناتوان سازد بطوري كشيده

غ و و مالي، فاصله فقير هاي ني، بيكاري جوانان وجود داشته باشد؛ گزينشباشد، فساد اداري

و مبتني بر  سياسي توزيع مناسب نداشته باشد، انتخاب افراد بدون توجه به تخصص، تجربه

ورانت باشد، تداخل وظيفه در دستگاه ـ قضايي، انتظامي  داشته باشد همگي... هاي اداري

قمي و بهانه تحركات تروريستي و بستر و توانند زمينه و در مواقع بحران بهانه رار گيرند

و در نتيجه كاهشهاگروهدستاويز  به قضاوت كشاندن داوري مردم ي تروريستي براي

.مشروعيت نظام باشند

 نتيجه
در اين نوشتار، امنيت ملي به عنوان مفهومي كه بايد در نظم عمومي جايگاه خود را در

و تحليل قرار گرفتتعامل با ساير فاكتورهاي تأثيرگذار تعيين  كه. كند مورد بررسي گفته شد

و آزادي شهروندان قرار دارد و تقابل قدرت دولت بعضي. امنيت در حقيقت در مرز تعامل

كه دولت به منظور تأمين امنيت خود انجام مي و اوقات رفتاري دهد در تعارض با حقوق

مي تواند ان و نهايتاً اين امر و يا تحركات امنيت شهروندي قرار گرفته گيزه بروز خشونت

. تروريستي شود

و مرحله كه مبتني بر سه اصل از طرفي گفته شد تروريسم يك استراتژي است؛ استراتژيي

و سپس در مرحله بعد:ستا و وحشت در ميان مردم است در مرحله اول، هدف ايجاد ترس

به اين اقدام مي نشيند مر. منتظر پاسخ اشتباه دولت به قضاوت كشيدن ذهن هدف در اين حله

سعي در انتقال مشروعيت از نظام حاكم) در مرحله سوم(سپس.و فكر توده هاي مردم است

مي گيردبه تروريست به چالش كشيدن. ها در دستور كار قرار همه استراتژي تروريسم

ها سعي مي كنند فضاي سياسي از شكل مبارزه با تروريست. مشروعيت نظام حاكم است

و شكل مبارزه با فقدان آزاديترور به خود يسم خارج شده و حقوق سياسي هاي اجتماعي

مي كند. گيرد كه نهايت نبرد را روشن و برداشت عموم مردم است . در اين فضا، اين تفسير

و ثغور و قضاوت مردم از حدود بديهي است در اين ميان، آن طرفي بازنده است كه در ذهن

به حق مر و يا و جامعه تجاوز كرده استخود عدول اگر يك نظام سياسي داراي. دم

به ايجاد فضاي اعتماد ميان خود  و مبتني بر اصول باشد به اين معني كه موفق مشروعيت پايدار
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و براساس حقوق تعريف شده هر يك از طرفين، قادر خواهد و مردم شود، اعتمادي بر مبنا

تك. بود و حمايت آنها كه فقط مردم قادر بر نيروي اراده مردم يه كند، نظام سياسي بايد بداند

و شرايط خود را با آن هستند با پيامدهاي روان شناختي تروريسم مقابله، بر آن فائق آيند

و انگيزه نيز ناشي از رعايت حقوق. منطبق سازند شرط اين مقاومت داشتن انگيزه كافي است

.آنان از جانب نظام حاكم است

د كه مبتني نكته آخر اينكه ر مقابله با تحركات تروريستي نظام حاكم بايد ميان امنيت خود

و امنيت مردم كه مبتني بر تقاضاهاي عمومي است نقطه تعادل يا موازنه و بقاء است بر حفظ

و مبتني بر فاكتورهايي شش  به خوبي با مرز قانون ايجاد كند؛ نقطه اي كه حدود حريم هر يك

. شده باشدگانه توسعه سياسي تعريف
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