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:چكيده

 ميالدي به منظور مقابله با تهديد 1967در سال)آن آسه(اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا

ب وه وجود آمد؛ اما با گذشت زمان اعضاي آسهكمونيسم در منطقه جنوب شرق آسيا آن اهداف

و در حوزه فعاليت و تجاري، هاي اين سازمان را گسترش دادند هاي ديگر از جمله اقتصادي

و فرهنگي به تعميق همكاري به ها پرداختند، به نحوي كه امروزه اين نهاد منطقه سياسي، امنيتي اي

مي منطقهعنوان يكي از الگوهاي موفق همگرايي  چه كه در اين مقالهآن. شود اي در آسيا قلمداد

آن با تهديدات جديد امنيتي از قبيل جرائم فراملي، گسترشد نحوه مواجهه آسهشوبررسي مي

و تروريسم است آن سوالي كه به آن پاسخ داده خواهد شد اين كه آسه. سالح هاي كشتار جمعي

و آيا اين اقدامات كافي بوده چه اقداماتي را براي مقابله با تهديدا ت امنيتي جديد انجام داده است

در به همين منظور براي پاسخ سوال؟است يا خير هاي گفته شده، در ابتدا تهديدات جديد امنيتي

و در ادامه شاخص دوره پس از جنگ سرد ارائه مي هاي اين تهديدات از جمله جرائم شود

ها سازمان و نحوه برخورد آسهيافته فراملي، گسترش سالح و تروريسم آن با ايني كشتار جمعي

و در آخر هم نتيجه گيري بحث ارائه خواهد شد . تهديدات مورد بررسي قرار خواهد گرفت

: واژگان كليدي

 آن، تهديد، فراملي، تروريسم، امنيتي آسه

                                                        0351Email: sazmand_bahareh@yahoo.com-8210314: فاكس*
:زير در همين مجله منتشر شده استسنده تاكنون مقاله از اين نوي 
.87، سال2، شماره38، دوره"اندازي تئوريكالمللي از چشمهاي بينمطالعه سازمان"
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 مقدمه

و در آغاز ده  ميالدي، بر 1990ه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پايان يافتن جنگ سرد

مي بيني نوواقع اساس پيش و اي آسه رسيد كه نهاد منطقه گرايان به نظر آن با بحران روبرو شده

اما. گيري اين نهاد يعني تهديد كمونيسم از بين رفته بود از بين برود؛ زيرا علت اصلي شكل

 بلكه هم به لحاظ تعداد آن از بين نرفت، آنچه كه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه نه تنها آسه

و اعضا گسترده و هم همكاري در ميان اعضا عميقتعداد اعضاي آن تر شد تربه ده عضو رسيد

و)آن منطقه آزاد تجاري آسه(گيري افتا شكل،كه مظهر اين تعميقدش در حوزه اقتصادي

. بود1990آن در حوزه امنيتي در دهه اي آسه گيري مجمع منطقه شكل

همدر دوره و اي شدن، محيط امنيتي منطقه زمان با گسترش فرايند جهاني پس از جنگ سرد

و تحول گرديد در جنوب شرق آسيا هم به شدت دچار تغيير با. چون ساير مناطق جهان

و به نظر مي كه بستري فروپاشي شوروي، منازعه ايدئولوژيك در منطقه از بين رفت رسيد

 تهديدات،در اين دوره. نيتي در منطقه فراهم شده استمناسب براي همكاري در زمينه ام

كه سبب شدند اعضاي آسه با امنيتي جديد سر برآورند آن همكاري بيشتر را در مقابله

و امنيت خود را حفظ كنند به وجود آمده داشته باشند . تهديدات

به دو دسته تهديدات سنتي در متون روابط بين و) عارفمت(الملل معموالً تهديدات را

مي) نامتعارف(سنتي تهديدات غير يك تهديدات سنتي دولت. كنند طبقه بندي و محور بوده

و امنيتي به عنوان تهديد دولت يا گروهي از دولت ها به داليل مختلف ايدئولوژيك، سياسي

در شناخته مي و انتشار حالي شوند؛ كه به واسطه گسترش ارتباطات كه تهديدات جديد

و نمي اند، معموالً دولت شدن مطرح شدهشي از فرايند جهانياطالعات نا توان تنها محور نيستند

ها را مظهر آن تهديدها دانست، زيرا عمدتاً جنبه غيردولتي داشته يك دولت يا گروهي از دولت

، كمونيسم1970توان گفت اگرچه تا دههمي،بنابراين. كنندو در سطح فراملي نيز فعاليت مي

و كشورهاي داراي نظام كمونيستي منطقه جنوب شرق آسيا دولتدر قالب هاي شوروي، چين

و از دهه هم  تا زمان فروپاشي شوروي نيز در قالب كشورهاي شوروي، 1970چون ويتنام

و دولت و كامبوج به عنوان تهديدي سنتي آن محور براي كشورهاي عضو آسه ويتنام، الئوس

و از ميان رفتن اين تهديد سنتي، تهديدات جديد مطرح بود، اما با فروپاشي شور وي

و توسط گروه غير و هاي سازمان متعارف كه جنبه دولتي ندارند، فراملي هستند يافته طراحي

ترين اين تهديدات براي كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا مهم. شوند سر برآوردند اجرا مي

به نم و تروريسم هستند كه در ادامه ميجرائم فراملي .شود ودهاي آنها در منطقه پرداخته
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 يافته فراملي جرائم سازمان
و نهادهاي بين يافته فراملي، توجه سازمان مسئله جنايات سازمان1990در دهه و ها المللي

و به طور خالصه توجه جامعه منطقه و غيردولتي، افكار عمومي جهاني اي، نهادهاي دولتي

و در حوزه ملي، منطقه در سطوحجهاني را به عنوان تهديدي عمده و جهاني هاي مختلف اي

و اجتماعي به خود جلب كرد . سياسي، امنيتي، اقتصادي

و سازمان اين جنايات نوعاً توسط گروه مي ها يابند كه داراي تشكيالت عظيم هايي ارتكاب

و غالباً قدرت نفوذ در اركان حكومت  مرتكبين اين،ربه عبارت ديگ. ها هستندو بنيه مالي قوي

نه افراد بي و نيازمند، بلكه سازمان جنايات، هايي قدرتمند هستند كه دارايي آنها برخي بضاعت

يمراتب ها سلسله در داخل اين سازمان. اوقات چندين برابر بودجه ساالنه برخي كشورها است

و اختيارات خاص خودش را دار و تكاليف و هر يك از اعضاء حقوق به.دخاص حاكم است

و دوام هستند، جرائم ارتكابي خاطر وجود سازمان و تشكيالت مجرمانه كه داراي استمرار ها

به يك يا چند مورد خاص نيست؛ بلكه اصوالً ارتكاب جرائم متعدد در مدت زمان  آنها محدود

و بلكه نامحدود استمرار دارد .)9-10: 1382سليمي(طوالني

هاي گروه. بودن آنها است» فراملي«يافته، سازمانهاي مهم اين جرائميكي از ويژگي

به سازمان يافته جنايي حتي اگر در ابتدا در قلمرو يك كشور ايجاد شده باشند، تمايل دارند

و فرصت و بيشتر براي فعاليت خويش پيدا وراي مرزها وارد شوند تا هم امكانات هاي بهتر

و خطرات ناشي از برخ و هم امكان كشف جرم . ورد مراجع اجراي قانون را كاهش دهندكنند

و تشكيالت اين سازمان،بنابراين هاي جنايتكارانه، در كشورهاي مختلفي استقرار عوامل

و ابعاد فراملي. اند يافته و محل ارتكاب جرم، استقرار تشكيالت بودن شامل حوزه فعاليت

و در نهايت عبور المللي مرتكبين از مرزهاي بينامكانات، مديريت فراملي، آثار فراملي جنايات

يكي ديگر از ويژگيهم. شود مي كه كه چنين بايد بيان كرد هاي اين دسته از جرائم اين است

و جز در موارد ضرورت از اين حربه استفاده غالباً بدون خشونت محسوس صورت مي گيرند

و نهايتاً اين نمي و براي تحصيل منافع يافته فراملي با انگيزه اقتكه جرائم سازمان شود صادي

از مصاديق اين دسته از جرائم، قاچاق مواد مخدر،.)10: 1382سليمي( يابند مادي ارتكاب مي

و فساد مالي، هواپيما مي قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، پولشوئي و جرائم كامپيوتري . باشد ربايي

يافته فراملي ئم سازماناگر چه برخي اسناد سازمان ملل متحد، تروريسم را هم در زمره جرا

يافته دهند اما از نظر برخي حقوقدانان كه به كنوانسيون پالرمو درباره جنايات سازمان قرار مي

يافته فراملي دارد، كنند، اگرچه تروريسم برخي اشتراكات را با جرائم سازمان فراملي استناد مي

مي اما داراي برخي وجوه افتراق با اين و همين مسئله سبب شده تا باش گونه جرائم نيز د

 . (Palermo Convention 2000)يافته فراملي قلمداد كنند تروريسم را جرمي مجزا از جرائم سازمان
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كه خصوصدر كه موضوع بررسي اين مقاله است بايد گفت  منطقه جنوب شرق آسيا

و قاچاق انسان مهم من قاچاق مواد مخدر، تروريسم . طقه هستندترين مصادق جرائم فراملي در

 به منظور مقابله با برخي از مصاديق اين جرائم 1970آن از دهه اي آسه بنابراين سازمان منطقه

و حتي در قبل از دهه چون قاچاق مواد مخدر هم  نيز مطرح بوده،1990كه قدمت بيشتر داشته

 يعني1972 آن به مسئله قاچاق مواد مخدر به سال اگرچه توجه آسه. اقداماتي انجام داده است

و كنترل آن از سوي نخستزمان برگزاري ين جلسه در مورد جلوگيري از استفاده از مخدر

و رويه وزراي امور خارجه عضو بر مي هايي براي اتخاذ رفتار گردد؛ اما اتخاذ اصول

به برگزاري نشست بالي در سال جويانه از سوي اعضاي آسه همكاري مي1976آن شود مربوط

كه در اين نشست توسط سران كشورهاي عضو به امضا»آن ميه روابط دوستانه آسهاعال«و در 

به اين موضوع نيز توجه شد اي با عنوان در اجالس وزراي امور خارجه نيز اعالميه. رسيد،

به امضاي وزراي امور خارجه1976 ژوئن26در» اعالميه اصول مبارزه با مصرف مواد مخدر«

كه هيچ معاهده يا كنوانسيون ديگري براي مبارزه با مواده مهم ايننكت. كشورهاي عضو رسيد

و هنوز هم همين اعالميه مبناي رفتار همكاري جويانه مخدر به غير از اين اعالميه وجود ندارد

 ASEAN Declaration of Principles)آن در حوزه مبارزه با مصرف مواد مخدر است اعضاي آسه

to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, 1976) .

به منظور متعاقب امضاي اين اعالميه، قرار شد همه ساله متخصصان مواد مخدر آسه آن

به برگزاري اجالس ساليانه نمايند چنين ميز مواد مخدر نيزهم. اجراي مفاد اين اعالميه اقدام

شد در دبيرخانه دائمي آسه  مواد مخدر هم در اجالس ساليانه متخصصين. آن در جاكارتا ايجاد

به نشست مقامات عالي1984سال با رتبه آسه جاي خود را آن در حوزه موضوعات مرتبط

.(Emmers 2006: 18)مواد مخدر داد

كنندگان مواد مخدر آن عمدتاً جزء مصرف هاي عضو آسه در دوره جنگ سرد، دولت

و خود توليد محسوب مي هاي صورت معموالً فعاليت،بنابراين. كننده مواد مخدر نبودند شدند

و كنترل  گرفته در اين سازمان در اين دوره زماني، حول محور مبارزه با مصرف مواد مخدر

آن براي كنترل مواد مخدر هاي آسه اما با پايان جنگ سرد تالش. گرفت مصرف آن صورت مي

و جدي نهادينه آ تر كه در سرزمين نها مواد مخدر تر شد، زيرا اعضاي جديدي به آن پيوستند

.(Emmers 2006: 18)شد توليد مي

و كنترل مصرف دستورالعمل آسه«1996بنابراين در سال آن در زمينه استفاده از مواد مخدر

 ASEAN Plan of)هاي جديدي براي مبارزه با مواد مخدر گرديد مبناي تالش» مواد مخدر

Action on Drug Abuse Control 1996) .مل، چهار حوزه انجام اقدامات در اين دستورالع
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و توانبخشي، جويانه اعضاي آسه همكاري كه شامل آموزش پيشگيرانه، درمان آن ارائه شده بود

و باالخره تحقيق مي .شد اجراي قانون

در جويانه مجدداً در دومين نشست غيررسمي سران آسه اين اقدامات همكاري كه آن

از برگزار گرديد، مورد تأكي1997دسامبر  به عنوان بخشي و آن انداز آسه چشم«د قرار گرفت

2020«)ASEAN Vision 2020(آن بر اساس اين سند، دولت. مطرح شد هاي عضو خواستار

كه تا سال  و مصرف مواد مخدر شود2020شدند  جنوب شرق آسيا عاري از توليد، قاچاق

(ASEAN Vision 2020 1997).

اي مشترك، طرح خارجه كشورهاي عضو در اعالميهيك سال بعد از آن وزراي امور

و عاري و مصرف مواد مخدر مطرح كردند سازي منطقه جنوب شرق آسيا را از توليد، قاچاق

و مصرف مواد مخدر تا سال  به عدم توليد، قاچاق  Joint) كردند2020خود را متعهد

Declaration for a Drug- Free ASEAN 1998) .در و در آن به اما اين اعالميه  حد كليات بود

گذاري مشترك، نحوه نظارت، ايجاد سازوكاري براي چگونگي اجراي اين طرح از قبيل سرمايه

و در سال.)Emmers 2006: 19(مطرح نشده بود... پذيرش اصول اين اعالميه از سوي اعضا

سي2000 كه در بانكو سومين اجالس ساالنه وزراي امور خارجه آسهو هم در ك برگزار شد، آن

و و مصرف مواد مخدر مورد تأكيد وزرا قرار گرفت مجدداً طرح منطقه عاري از توليد، قاچاق

 Joint Communiqué of the 33rd ASEAN Ministral) محقق شود2015قرار شد اين طرح تا سال 

Meeting 2000  ).

و بيانيه به صورت تصويب اعالميه  در زمينه مبارزه با هاي مشترك عالوه بر اقداماتي كه

آن صورت يافته فراملي از سوي آسه عنوان يكي از مصاديق جرائم سازمان قاچاق مواد مخدر به

به منظور مبارزه با پديده جرائم سازمان1990گرفت، اين نهاد در دهه  يافته نيز اقداماتي را

كه مهم : ترين آنها به شرح زير است فراملي انجام داده است

بر اي آسه اي امور خارجه در سومين اجالس مجمع منطقهتاكيد وزر.1 آن در جاكارتا،

و موضوعات فراملي مرتبط همچون جرائم اقتصادي«توجه به  مسئله قاچاق مواد مخدر

مي» شويي پول و عضو آسه كه  آن قلمداد شود تواند تهديدي جدي براي امنيت كشورهاي منطقه
)The 3rd ASEAN Regional Forum, 1996 (.

در اعالميه وزراي آسه.2 به1997 دسامبر20آن در مورد جرائم فراملي كه  در مانيل

آن در مورد جرائم فراملي در دسامبر در واقع اولين كنفرانس آسه. آن رسيد امضاء اعضاي آسه

و ماحصل اين كنفرانس، امضاي اعالميه آسه1997 آن در مورد جرائم در مانيل برگزار شد

به توافق رسيدند نشستفراملي بود با كه در آن اعالميه، اعضاء هايي در سطح وزرا براي مقابله

در. تهديد جرائم فراملي برگزار شود همچنين اين اعالميه امكاناتي را براي مشاركت
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وي اطالع و هماهنگي در زمينه سياستگذاري، همچون استقرار پليس ژه در همه رساني

ت هاي ملي آسه پايتخت و آن كه به عنوان مركزي أسيس مركز مبارزه با جرائم فراملي آسهآن

و دفتري منطقه هاي پليس ملي رساني در مورد جرائم در ميان اداره اي براي اطالع تحقيقاتي

 ASEAN Declaration on Transnational) كشورهاي عضو فعاليت خواهد كرد، در نظر گرفته بود

)Crime , 1997 .

در دومين اجالس وزراي آسهبيانيه مشترك.3 كه  ژوئن23آن در مورد جرائم فراملي

و شامل اتخاذ برنامه عمل آسهبه امضاي اعضاي آسه1999 با آن رسيد آن در مورد مبارزه

 Joint Communiqe of the 2nd ASEAN Ministeral Meeting, 1999;Mcfarlane) جرائم فراملي بود

)2000: 2 

ا و مدارك سازمان آسهبنابراين با بررسي مي سناد توان به اين نتيجه رسيد كه حتي اگر آن

آن مطرح شده، جرائم فراملي باشد، اما، براي اعضاي آسه1990يكي از تهديداتي كه در دهه 

كه نشان دهد اين مسئله شواهد چنداني در ميان اسناد آسه ،)جرائم فراملي(آن وجود ندارد

كه پاسخ امنيتي همگرايانهآن را تشويق كرده اعضاي آسه اي را در قبال اين مسئله اتخاذ باشد

مي علت اين ناتواني آسه. كرده باشند از آن در برخورد با جرائم فراملي نيز تواند ناشي

:موضوعات زير باشد

بي. الف و جرائم فراملي پيوند ميان كه در منطقه جنوب شرق آسيا: ثباتي داخلي از آنجايي

و نابرابري اقتصادي مواجه هستند، اين مسئله از توانايي آسهبيشتر كشورها آن براي با فقر

.كاهد مبارزه با جرائم فراملي مي

كه.ب به عنوان يكي از انواع جرائم فراملي بايد بيان كرد در رابطه با قاچاق مواد مخدر

آن را به عنوان شود كه اين امر برخي از اعضاي آسه بزرگترين مانع از اين واقعيت ناشي مي

و الئوس(كنندگان اصلي توليد و فيليپين(كنندگانو مصرف) ميانمار را)به خصوص تايلند

و. كند درگير مي درنتيجه اين كشورها به دنبال حفظ منافع خود در موضوع مورد نظر بوده

.سازد رسيدن به يك اتفاق نظر را در اين زمينه مشكل مي

به خاطر وقوع بحران مالي هاي آسه كه تالشو باالخره اين.ج آن در مبارزه با جرائم فراملي

و بيشتر توجه آسه1990در آسيا در دهه  به حوزه اقتصادي معطوف با مشكل مواجه شد آن

.)Emmers 2002: 16-17(گرديد 

كه به صورت خاص در آسه.د به آن توجه شده نيز بايد بيان در مورد قاچاق مواد مخدر آن

كه  مي همانكرد آيد، مسائل مطروحه طور كه از اسناد اين سازمان در رابطه با اين موضوع بر

به مرحله عمل نرسيده و اند، زيرا سازوكار اجراي اين اصول تنها در حد اعالني باقي مانده
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و در قالب اقدامات همكاري جويانه نهادي با آنها عنوان نشده است تا بتوان به صورت جدي

. مقابله كرد

 هاي كشتار جمعي گسترش سالح
هاي كشتار، مسئله گسترش سالح1990آن در دهه هاي امنيتي آسهيكي ديگر از دغدغه

و تكثير سالح اگرچه كشورهاي عضو آسه. جمعي در منطقه بود به توليد هاي آن خود دست

و همگي كشتار جمعي نزده و منع توليد، گسترش، اندوختن«معاهده) هر ده عضو(اند

و نابودي آنها سالح و سمي  Convention on the Prohibition of the)»هاي بيولوژيك

Development, Production and Stockpiling of Bacteriological and Toxic Weapons and their 
Destruction)سالح هاي شيميايي«طور كنوانسيونو همين«(Convention on Chemical 

)Weaponsا و هاي هسته اند، اما در منطقه آسيا قدرت مضا كرده را اي چين، هند، پاكستان

و وجود چنين شرايط منطقه كره به گونه سالح اي خطر گسترش اين شمالي حضور دارند ها را

و موجب نگراني كشورهاي عضو آسه  آن شده است منطقه جنوب شرق آسيا افزايش داده

(Ruland 2005: 549) .اي در جنوب هاي هسته معاهده منطقه عاري از سالحدر همين راستا

و از مارس به امضاي اعضاي آسه1995شرق آسيا در دسامبر  االجرا الزم1997آن رسيد

مي. گرديد كه اوالً دولت اين معاهده مانع از آن و كسب هاي عضو آسه شود به دنبال توسعه آن

و نقل ايناي باشند، ثان هاي هسته يا داشتن كنترل بر سالح ها باشند، گونه سالح ياً به دنبال حمل

و هاي هسته ثالثاً دست به آزمايش چنين تسليحاتي بزنند، رابعاً از اين سالح اي استفاده نمايند

به دولت به چنين باالخره اينكه هاي ديگر اجازه دهند كه در داخل سرزمين اين كشورها دست

آن مطرح نيز اعضاي آسه»2020آن انداز آسه چشم«در.)Severino 2004: 13( اعمالي بزنند

كه تا سال  و در اين جامعه منطقه جنوب شرق 2020كردند  يك جامعه امنيتي شكل بگيرد

.)ASEAN Vision 2020 1997(آسيا، عاري از هرگونه سالح كشتار جمعي باشد

از،عالوه بر آن كه با مطرح شدن خطر تروريسم به بعد، اين سپتا11 بايد بيان كرد مبر

كه خطر تكثير سالح هاي عضو آسه نگراني براي دولت به وجود آمده است هاي كشتار آن

كه اين سالح جمعي با خطر تروريسم بين يا المللي تركيب شود، زيرا ممكن است و ها

به دست تروريست ملزومات توليد اين و گونه از تسليحات و امنيت ملي هاي منطقه بيفتد

.(Ruland 2005: 552) آنها را به مخاطره اندازداي منطقه

 تروريسم
به صورت جدي براي كشورهاي منطقه جنوب كه يكي ديگر از تهديدهاي جديد امنيتي

چه از سوي. شرق آسيا مطرح شده است، تهديد تروريسم است تعاريف متعدد از تروريسم
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و بيانيه و چه در اسناد ب هاي بين حقوقدانان .ه اين موضوع ارائه شده استالمللي راجع

كه قبالً هم گفته شد، برخي از اين اسناد، تروريسم را در زمره جرائم سازمان همان يافته طور

هاي مشترك در عين حال بايد گفت اگرچه تروريسم داراي برخي ويژگي. دهند فراملي قرار مي

يكي با جرائم سازمان كه اين تفاوت با ارائه يافته فراملي است، اما از برخي جهات با آن  نيست

شد تعريف اين مفهوم روشن برخي از تعاريف ارائه شده درباره مفهوم تروريسم. تر خواهد

:عبارتند از

نه بدون هدف. تروريسم شكلي پيچيده از خشونت سياسي است« و . آن نه اتفاقي است

و ارزش و ابزار آناني است كه هنجارها ميهاي مردم متمدن همه استراتژي .»كنند مناطق را رد

هاي غيردولتي آميزي است كه از سوي سازمان تروريسم، هر فعاليت خشونت«به بيان ديگر

به مقاصد سياسي انجام مي استفاده يا تهديد«در تعابير ديگر، تروريسم» شود براي دستيابي

اد يا اموال با نيت غيرقانوني به استفاده از زور يا خشونت از سوي يك سازمان يا گروه عليه افر

يا» ها يا جوامع براي مقاصد سياسي يا ايدئولوژيك وادار كردن يا مرعوب ساختن دولت

استفاده غيرقانوني از زور يا تهديد به خشونت عليه افراد يا اموال براي پيشبرد مقاصد سياسي«

و معموالً هدف آن مرعوب ساختن يا اجبار دولت گر است ياوهها، افراد يا ها به تغيير رفتارها

.)339-340: 1378فن گالن(» هاي آنها است خط مشي

با اگرچه اين جرم، داراي ابعاد سازمان،بنابراين و فراملي هم است، اما معموالً يافته گروهي

در هدف سياسي صورت مي و دربرگيرنده خشونت گسترده هم است، كه در تعريف حالي گيرد

و كسب سود فراملي گفته شد كه اينيافته جرائم سازمان گونه جرائم براي اهداف اقتصادي

و جز در موارد ضرورت در انجام آن از خشونت استفاده نمي مادي صورت مي  شود گيرد

و يافته فراملي قرار نمي تروريسم كامالً ذيل جرائم سازمان،بنابراين.)44: 1382سليمي( گيرد

به عنوان يك جرم مي . جداگانه مورد مطالعه قرار دادتوان آن را

چه زماني به عنوان تهديد جدي براي آسه براي بررسي اين شد كه تروريسم از آن مطرح

به سه دوره زماني مي توان اقدامات صورت گرفته در اين نهاد را در مقابل تهديد تروريسم

:بندي كرد طبقه

 1990 تهديد تروريسم در دهه
و مدارك مي سازمان آسهبا بررسي اسناد كه تا قبل از جوالي آن در2001توان بيان كرد

و در اظهارات اعضاي مجمع منطقه هاي رسمي جلسات وزراي آسه اعالميه ، هيچ اي آسه آن آن

به موضوع تروريسم به صورت خاص نشده بود اشاره آن در واقع، پيش از اين آسه. اي

و پولشويي قرار تروريسم را در ذيل جرائم فراملي در رده قا چاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه
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شد آسه2020، رسماً چشم انداز1997 دسامبر15به عنوان نمونه در تاريخ. داده بود آن اعالم

ترين اولويت اين سند، همگرايي اقتصادي مهم. آن ذكر شده بودكه در آن اهداف درازمدت آسه

حل اي، تعامالت صلح منطقه و آميز، تقويت همكاري ميان الفات از طريق صلحفصل اختو آميز

و انسان بود تا اين. اعضاء در جهت مقابله با مشكالت فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر

كه هيچ تاريخ نيز مشاهده مي و جدي نشده شود به صورت مشخص به تروريسم گونه توجهي

.)ASEAN Vision 2020,1997( است

به عنوان سندي كه ارائه كننده1998سال يك سال بعد از آن يعني در ، برنامه عمل هانوي

و مراحل اجراي چشم  است، به امضاي اعضاء رسيد كه در 2020آن در سال انداز آسه جزئيات

به تروريسم نشده بود آن نيز اشاره از همان،بنابراين.)Hanoi Plan of Action,1998( اي كه طور

آيد در اين دهه تروريسم در رديف جرائم فراملي ذكرميبر1990آن در دهه بررسي اسناد آسه

و قاچاق مواد مخدر به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي توجه بيشتر را به خود شده

. ده استكرمعطوف 

 2001 سپتامبر سال11تهديد تروريسم از زمان وقوع حادثه
ت اقدامات جمعي در قالب نهاد آسه  روريسمآن براي مقابله با

به تغيير عمده2001حمالت تروريستي يازده سپتامبر كه اعضاي آسه منجر آن اي در روشي

آن در مورد جرائم در سومين نشست وزراي آسه. در مورد تروريسم اتخاذ كرده بودند شد

در سازمان ، در سنگاپور برگزار شد، وزراء در اعالميه مشترك خود بيان 2001 اكتبر11يافته كه

مي هاي اين نهاد در زمينه مبارزه با جرائم سازمان ردند كه تالشك بر بايستي تمركز ويژه يافته اي

 Joint Communiqe of the 2nd ASEAN Ministeral Meeting on) تروريسم داشته باشد

)Transnational Crime, 2001.

آن، هاي عضو آسهت، دول2001به منظور مقابله با تهديد تروريسم در پنجم نوامبر سال

 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter 2001 اعالميه اقدام مشترك مبارزه با تروريسم

)Terrorism 2001و گسترش برنامه را با هدف افزايش اطالع هاي رساني سرّي مشترك

تلنخستيامضاي اين اعالميه به عنوان. اي امضا كردند سازي منطقه توانمند مين گامي شودقي

كه در اين اعالميه مورد مهم. آن در زمينه مبارزه با تروريسم برداشته استكه آسه ترين نكاتي

:توجه قرار گرفت عبارت بودند از

و ثبات منطقه.1 المللي اي، بين اعالم اين كه تروريسم يك تهديد عمده براي صلح

 شود؛و توسعه اقتصادي محسوب مي



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 108

يا.2 و تلقي چنين اعمالي به عنوان محكوميت حمالت تروريستي زده سپتامبر

به  ما«تهاجم ؛»همه

و نژاد صورت.3 مردود دانستن هرگونه تالشي كه براي پيوند تروريسم با مذهب

 گيرد؛ مي
و تقويت سازوكار.4  هاي ملي براي مبارزه با تروريسم؛ بازبيني
زه با رساني ميان كشورهاي عضو براي مبار تالش براي همكاري در زمينه اطالع.5

 تروريسم؛
و تصويب همه.6 تالش براي توافق كشورهاي عضو در مورد امضاء

ضد كنوانسيون  المللي منع كمك مالي به تروريسم؛ تروريستي از جمله كنوانسيون بين هاي
مي.7 كه سازمان ملل با اعالم اين موضوع بايستي نقش اصلي را براي مبارزه

 المللي داشته باشد تروريسم در سطح بين
مي هماناما كه محتواي اعالميه نيز نشان هاي مبارزه با تروريسم دهد، در اعالميه روش طور

مي. ارائه نشده بود هاي بايستي از طريق همكاري در واقع معلوم نبود كه كشورهاي منطقه

چندجانبه با ديگر كشورها از جمله اياالت متحده به مبارزه با تروريسم بپردازند يا خود روش 

رغم انتشار اعالميه، عدم توافق آشكاري در درون بنابراين علي. را در پيش گيرندمجزايي 

كه چگونه با تروريسم منطقه آسه . اي مقابله كنند، وجود داشت آن بر سر اين موضوع

مه سال و در ماه آن يك برنامه كاري را براي اجراي ميالدي، آسه2002به دنبال آن

 Work Programme to Implementation the ASEAN)يافته سازماندستورالعمل مبارزه با جرائم 

)Plan of Action to Combat Transnational Crime, 2002  از ترتيب داد كه در آن مجموعه اي

در استراتژي هاي جامع در رابطه با مورد توجه قرار دادن جرائم فراملي از جمله تروريسم

م سطح منطقه و همكاري در زمينه شداي . بارزه با آن ارائه

آن، آسه»اعالميه اقدام مشترك مبارزه با تروريسم از سوي كشورهاي عضو«به دنبال امضاي

  ASEAN-US Joint Declaration for)» اعالميه مشترك همكاري براي مبارزه با تروريسم«

(Cooperation to Combat International Terrorism 2002 در آگوست امريكارا با اياالت متحده 

بر اساس اين اعالميه اعضاء توافق كردند كه يك شوراي همكاري. امضاء كرد2002سال

آن به منظور توسعه مركز امنيتي اطالعاتي براي مبارزه با تروريسم اي در درون آسه امنيتي شبكه

و هايي بيشتر ارزش اما چنين اعالميه. ايجاد نمايند(syber- terrorism) مجازي نمادين داشته

به مورد اجرا گذاشته شده .)Ramakrishna 2005: 31( اند كمتر
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 پاسخ جداگانه هر يك از اعضا به تهديد تروريسم
و عضو آسه به. آن به تهديد تروريسم يكسان نبوده است پاسخ جداگانه كشورهاي منطقه

 Megawati) ارنو پوتري اين كشور، مگاواتي سوك سابقجمهور عنوان نمونه در اندونزي رئيس

 )Sukarnoputri و قول به واشينگتن سفر كرد در مدت كوتاهي بعد از وقوع حادثه يازده سپتامبر

كه كشورش در اردوگاه ضد تروريسم حمايت ويژه هاي داخلي، اما سياست. اي داشته باشد داد

كه در زمينه مبارز و دودلي خودش مانع از آن شد و ترديد ه با تروريسم، حساسيت عمومي

و مؤثري بردارد گام .)Abuza 2005(هاي جدي

به عنوان سابقوزير در مالزي نيز ماهاتير محمد، نخست  اين كشور، از حادثه يازده سپتامبر

 استفاده نمود ( Islamic Party of Malaysia)»حزب اسالمي مالزي«اعتبار نمودن ابزاري براي بي

ح مالزي هم همانند اندونزي.دكرگرا معرفي زب نظامي اسالمو حزب مذكور را به عنوان يك

به اردوگاه ضد مي تروريسم بين مجبور بود در عين اينكه ورود خودش را نمود، المللي تضمين

و تعادلي بين دو حوزه گفته شده برقرار  تقاضاي اكثريت مسلمان را هم مد نظر داشته باشد

كه آسه2002محمد در سال درواقع، ماهاتير.)Batley 2003(سازد  آن مي بايستي اعالم داشت

كه در عين)Middle Way(»راه ميانه«  را در جنگ عليه تروريسم در پيش گيرد، به اين معنا

ها را در افغانستان محكوم نمايد كند، عمليات امريكايي اينكه حمالت تروريستي را محكوم مي

نه. با تروريسم تأكيد كندآميز براي مبارزه هاي صلحو بيشتر بر روش وي مبارزه با تروريسم را

به مؤلفه از طريق استفاده از روش و مستقيم بلكه بيشتر از طريق توجه هاي هاي نظامي

مي وي. دهد اجتماعي مورد توجه قرار نه با استفاده ما بايد با تروريست«به تعبير ها بجنگيم،

به منظور كاهش حمايت صرف از اعمال مستقيم، بلكه بيشتر بايد از  طريق نفوذ در اذهان مردم

بايستي كاري كنيم كه از جذابيت اعمالمي. آنها از اعمال تروريستي اين كار را انجام دهيم

كه هيچ بينند، كاسته گونه ابزاري را براي جبران محروميت خود نمي تروريستي براي آنهايي

.Chow) 307 :2005(» شود

گروه«و (Moro Islamic Liberation Front)» بخش اسالمي مورو آزاديجبهه«در فيليپين،

 به دنبال ايجاد يك دولت مستقل اسالمي در استان (Abu Sayyaf Group)» ابوسياف

كه در دهه (Mindanao) نشين جنوبي ميندانائو مسلمان و ارتش1990 هستند  ميان آنها

به عنوان گروهاما با وقوع حاد. هايي وجود داشته است درگيري هاي تروريستيثه يازده سپتامبر

و تجهيزاتي را در اختيار اياالت متحده شناخته شده و در همين راستا فيليپين نيز امكانات اند

و نيروي واكنش سريع را در مقابل تروريسم بين  Banlaoi)المللي شكل داد امريكا قرار داد

سياف را به عنوان يك جنبش تروريستي، ابو(Arroyo)جمهور اين كشور، آرويو رئيس. 2002(
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و در چارچوب مبارزه با تروريسم بينكرالمللي معرفي بين و نظامي المللي كمكد هاي مالي

.) Emmers 2005:20; Solingen 2004: 208( اياالت متحده امريكا را پذيرفت

به خاطربه طور سنتيسنگاپور نيز كه موقعيت جغرافيايي نگران حمالت تروريستي بود،

و اتحاد هميشگي با اياالت متحده امريكا، وارد اردوگاه مبارزه با تروريسم بين شد خود المللي

و نظاميان گروه، با كشف دسيسه بمب2001و در دسامبر  به دستگيري اعضاء گذاري اقدام

و تهديد نيز سبب شد تا به عنوان اولين كشور و همين مسئله  آسيايي جماعت اسالمي نمود

 Declaration of Principles for the Container Security)» معاهده اصول ابتكار امنيتي بازدارنده«

Initiative) به امضاء برساند2002 را با اياالت متحده امريكا در سپتامبر)Singh 2002(.

كه هميشه به عنوان متحد اياالت متحده امريكا در منطقه جنوب شرق آسيا بوده تايلند نيز

اين.دكراست نيز، آمادگي خود را براي همكاري با امريكا براي مبارزه با تروريسم اعالم 

 (U-Tapao)» تاپائو–يو«كشور به اياالت متحده امريكا اجازه داد تا با استفاده از خطوط هوايي 

به افغانستان حمالت ضد تروريستي داشته باشد ل كشورهايي در مقاب. در خليج تايلند، بتواند

و ويتنام از جانب تهديد تروريسم در منطقه جنوب شرق آسيا همچون كامبوج، الئوس

و در اين زمينه نيز موضع خاصي اتخاذ) Emmers 2005:20( احساس نگراني جدي نكرده

. انددهكر

از اكتبر  2002تهديد تروريسم بعد
گذاري تروريستي در كلوپ ساري بمب2002به دنبال حادثه يازده سپتامبر، در اكتبر سال

و در اين حادثه  به نظر ناظران، وقوع حادثه. نفر كشته شدند202در بالي اندونزي اتفاق افتاد

و منابع بي و امتزاج ميان تروريسم جهاني و منطقه بالي نزديكي كه نشئت ثباتي محلي اي را

از سال.)Prawindarty 2005: 11( داداي بود، نشان هاي افراطيون اسالمي منطقه گرفته از فعاليت

كه با القاعده» جماعت اسالمي«، گروه 2002 به عنوان گروهي در منطقه جنوب شرق آسيا،

مي.)Gunaratna 2002(ارتباط دارد شناخته شده است  شود كه گروه در همين راستا گفته

به دنبال ايجاد يك دولت اسالمي پان  در (Daulah Islamiah Nusantara) آسيايي جماعت اسالمي

و هدف از ايجاد اين دولت اسالمي پان آسيايي يكپارچه كردن منطقه جنوب شرق آسيا است

و جنوب تايلند  اندونزي، مالزي، سنگاپور، برونئي، مناطقي از كامبوج، جنوب فيليپين

.)Emmers 2005:19(است

، شوكي بزرگ به روابط 2002گذاري بالي در سالو بمب2001حادثه يازده سپتامبر سال

و ترس از تروريسم فراملي را در جنوب شرقي آسيا امنيتي آسياي جنوب شرقي وارد ساخت

يك.)Acharya 2004(افزايش داد و بالي اندونزي باعث شد تا تروريسم به حادثه يازده سپتامبر
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و در اين زمينه، اعالميه مشترك در زمينه هاي دغدغه امنيتي در جنوب شرق آسيا تبديل شود

و انجام برنامه ضد مبارزه با تروريسم و تروريستي در ميان اعضاي آسه هاي آن صورت گيرد

به خصوص در حوزه تروريسم يك چارچوب وسيع تر همكاري در زمينه موضوعات امنيتي

و ثبات منطقهدر.)Prawindarty 2005: 11-12( ايجاد شود اي از طريق حمالت واقع، صلح

و تأثير اصلي بر اين موضوع را حادثه بمبتروريس گذاري تي در منطقه مورد تهديد واقع شد

كه در آن حادثه  و آنچه را كه تهديد تروريسم اسالمي 202در بالي گذاشت  نفر كشته شدند

.)Emmers 2005:19( شود، آشكار ساخت راديكال در جنوب شرق آسيا تلقي مي

ا بمب  صورت گرفت، زنگ 2002 اكتبر12ندونزي كه در گذاري در كلوپ ساري در بالي

ضد خطري براي اعضاي آسه كه اقدامات به اين موضوع و توجه اي تروريستي منطقه آن

شد صورت گرفته توسط آسه  متعاقب وقوع اين حادثه،بنابراين. آن ناكافي بوده است، تلقي

م گر ور به جد مورد توجه سران آسهزبتروريستي، حادثه و در هشتمين اجالس آن قرار فت

كه در نوامبر سال سران آسه دراي در پنوم پن برگزار شد، اعالميه2002آن  خصوص جديد

آن حمالت آن صادر شد كه در آن اعالميه عالوه بر آنكه سران آسه تروريسم از سوي سران آسه

و از اينكه برخي منابع به شدت محكوم كردند  خبري در تروريستي صورت گرفته در بالي را

و گروه اخبار خود سعي مي كه تروريسم را با مذاهب  هاي قومي خاصي معرفي نمايند، كردند

.)Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit, 2002( نمودند» اظهار تأسف«

در گيري جامعه امنيتي آسه بعد از وقوع حادثه بالي، اندونزي پيشنهاد شكل آن را

 در كامبوج تشكيل شد، مطرح2003اجالس وزراي امور خارجه كه در ژوئن ششمينو سي

كه در اكتبر همان سال در اندونزي برگزار شد، از طريق. ساخت اين ايده در اجالس بالي

و در آن اجالس بود كه سران آسه»آن آسه)2(اعالميه روابط دوستانه« در رسميت يافت آن

و فرهنگي تا سالد»آن جامعه آسه«گيري مورد شكل سه حوزه امنيتي، اقتصادي  توافق2020ر

آن در ادامه نيز در دهمين اجالس سران آسه.)Declaration of ASEAN Concord II, 2003( كردند

»آن برنامه عمل جامعه امنيتي آسه«آن در الئوس برگزار شد، سران آسه2004 نوامبر29كه در

(ASEAN Security Community Plan of Action)را ارائه كردند (Chairman’s Statement of the 

)10th ASEAN Summit 2004 . 

 سياسي است–طرحي كلي براي همكاري جديد امنيتي»آن برنامه عمل جامعه امنيتي آسه«

و عدمكه شامل ده كشور عضو آسه و در آن اصول حاكميت ملي مداخله در امور آن بوده

مي اصلي آسهداخلي به عنوان اصول و همچنين دربرگيرنده راهكارهايي براي آن شناخته شود

مي آن با چالش برخورد آسه و راه هاي امنيتي جديد از هايي را براي دور شدن آسهحل باشد آن

مي كاري اجتناب از ارائه چارچوب جامعي در مورد همكاري امنيتي منطقه محافظه . كند اي ارائه
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نين، تالش شده است تا مباحث امنيتي غيرسنتي نيز در دستور كار در اين برنامه عمل همچ

و دولت امنيتي آسه .)Declaration of ASEAN Concord II 2003( هاي عضو آن وارد شود آن

چه واكنش اوليه دولت گذاري در بالي تدافعي بود، اما آن نسبت به بمب هاي عضو آسه اگر

كه اكثر اين در ماه ضد دولتهاي بعد آشكار شد تروريستي چندجانبه ها خواهان همكاري

ين اجالس ساليانه نخستآن اي آسه، مجمع منطقه2003عنوان نمونه در مارس سالبه. هستند

و مبارزه عليه تروريسم«خود را در مورد  در.، در مالزي تشكيل داد»جرائم فراملي اين حركت

چ و جرائم فراملي حركت ميزمينه مبارزه با تروريسم نه تنها همه شمگيري محسوب شد، زيرا

مي اعضاي آسه آن را هم در اقدامات اي آسه داد، بلكه شركاي مذاكره آن را در كنار يكديگر قرار

مي صورت اين شركا. نمود گرفته در زمينه مبارزه با جرائم فراملي از جمله تروريسم، دخيل

و روسيهعبارت بودند از اتحاديه اروپايي، اياالت متحده ام درواقع. ريكا، ژاپن، چين، استراليا،

آن نشان دادند كه بر سر اين موضوع كه تروريسم واقعاً تهديدي جدي هاي عضو آسه دولت

به دنبال راه براي منطقه محسوب مي و اكنون هايي جدي براي مقابلهحل شود، اتفاق نظر دارند

.)Emmers 2005: 21( با آن هستند

تر در زمينه مبارزه آن به همكاري جدي مؤثر در زمينه توجه بيشتر آسهاين اجالس اقدامي

هاي آن براي همكاري با قدرت شد كه زمينه را براي توجه بيشتر آسه با تروريسم محسوب مي

هاي مشترك مجمعبه عنوان نمونه اعالميه. المللي به منظور مبارزه با تروريسم فراهم آورد بين

ا اي آسه منطقه ، با روسيه در ژوئن2003، با هند در اكتبر 2003تحاديه اروپا در ژانويه آن با

آن به مسئله تروريسم است حاكي از توجه جدي آسه2004، با استراليا در جوالي 2004
(“Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism, 14th ASEAN-EU Ministerial 
Meeting, 2003” ,”ASEAN-India  Joint Declaration for Cooperation to Combat International 

Terrorism, 2003) .كه در ژانويه عالوه بر آن در اجالس وزراي آسه به2004آن  برگزار شد،

و برايش ويژهيجرائم فراملي توجه و كره نخستد ين بار در بررسي اين موضوع، چين، ژاپن

 Joint Communiqué of the Fourth ASEAN Ministerial Meeting on) جنوبي نيز شركت داشتند

)Transnational Crime, 2004 . 

به تروريسم به عنوان آنچه كه سبب اين تغيير موضع آشكار در آسه آن در زمينه پرداختن

كه بازداشت مظنونين حادثه بمب گذاري بالي در چندين كشور جنوب يك تهديد شد، اين بود

كه كشورهاي عضو شرق آسيا نشان دا و باعث شد د كه تروريسم موضوعي فراملي است

واقع، ديگر اين برداشتدر. آن تقريباً به برداشتي واحد از تهديد تروريسم دست يابند آسه

كه وقوع تروريسم در يك كشور، كشورهاي ديگر را تحت تأثير قرار نمي . دهد وجود نداشت

و بازداشت اعضاي جماعت اسالمي به اين برداشت دستگيري در كشورهاي جنوب شرق آسيا

و مستقيم براي دولت كه تروريسم تهديدي جدي آن محسوب هاي عضو آسه كمك كرد
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كه تروريسم اگر. شود مي به عنوان تهديدي جدي اما بايد توجه داشت چه از بعد از حادثه بالي

عم هاي عضو آسه براي امنيت دولت درل اقدامات گستردهآن مطرح شد اما باز هم در مرحله

. نگرفته استانجام زمينه مبارزه با تروريسم

و برنامه اين اعالميه و از طريق نهاد آسه ها در اجرا در سطح منطقه ها آن با مشكالتي اي

با هاي عضو آسه هاي امنيتي دولت مواجه بوده است؛ زيرا به دليل تفاوت در اولويت آن،

و ابوسياف، يافته تروريس هاي سازمان گروه تي در منطقه همچون القاعده، جماعت اسالمي

كه از سوي دولت.شدهاي متفاوت برخورد و حقوقي آن هاي عضو آسه ابزارهاي قانوني

مي به شود، به شدت با يكديگر متفاوت صورت جداگانه در زمينه مبارزه با تروريسم اتخاذ

ام. هستند و سنگاپور داراي قوانين كه در اين قوانين در يك طرف مالزي نيتي داخلي هستند

كه متهموحد توقيف نامحدود، گسترده، بي و دادرسي هر يك از افرادي و بدون محاكمه حصر

دربه دست و و مجاز دانسته شده است به عمليات تروريستي هستند، در نظر گرفته شده زدن

كه خود،طرف ديگر كه داراي نيروي پليسي است و اندونزي قرار دارد  گريبانگير فساد بوده

كه حتي تا مارس و حقوقي بسيار قديمي بوده به صورت 2003داراي چارچوب قانوني ،

و مجازات به عنوان يك جرم تلقي نكرده آن رسمي تروريسم را و سختي را براي هاي شديد

.در نظر نگرفته بود

بهبه، بنابراين و عنوان طور خالصه بايد گفت براي اينكه تروريسم يك موضوع، دغدغه

كه دولت  آن استانداردسازي قابل مالحظه هاي عضو آسه تهديد امنيتي قلمداد شود، الزم است

و انجام اين استانداردسازي مستلزم و اجتماعي خود انجام دهند را در سازوكارهاي سياسي

به عنوان يك تهديد جديد امنيتي مي به علت اما. باشد وجود يك برداشت مشترك از تروريسم

و متفاوت از ديگر اعضاء با موضوع تروريسم در به صورت جداگانه اينكه هركدام از اعضاء،

و بالطبع درون مرزهاي خود برخورد مي و درجه تهديد و برداشت آنها از ميزان، سطح كنند،

 Chow) كنون اين استانداردسازي صورت نگرفته است چگونگي برخورد با آن متفاوت است، تا

2005: 305(.

 نتيجه
شكل هاي آسه با مروري بر فعاليت تا آن در زمينه امنيتي از زمان مي گيري توان به اين كنون

كه كشورهاي مؤسس آسه جمع و مقابله با تهديد بندي رسيد به امنيت آن به منظور دستيابي

به تشكيل آسه و تا زمان پايان جنگ سرد نيز در مقاطع زما كمونيسم دست ني مختلف آن زدند

دركه ناامني ناشي از شورش ميهاي كمونيستي  را در درون شد، اقداماتي منسجم منطقه شديد

و منطقه آسه و حفظ امنيت ملي به منظور مقابله با اين تهديد با از بين. اي خود انجام دادند آن
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غي رفتن خطر كمونيسم به نظر مي به تهديدهاي كه تهديد كمونيسم جاي خود را رسنتي رسيد

و اين تهديدات، محور اصلي فعاليت و جرائم فراملي داده است هاي جديد هم چون تروريسم

در-آن در حوزه سياسي آسه كه با توجه به مطالب ارائه شده در اين حالي امنيتي شده است؛

كه اقدامات آسه توان به اين جمع مقاله مي آن در زمينه مواجهه با اين تهديدات بندي رسيد

به مرحله اجرايي نرسيده استجدي و .د امنيتي عمدتاً در مرحله اعالني باقي مانده

2001تا1991آن در فاصله سال هاي با مروري بر فعاليت هاي صورت گرفته در نهاد آسه

به»آن اي آسه مجمع منطقه«توان بيان كرد كه اگرچه در اين مقطع، مي به منظور توجه

ش يك د، اما اين مجمع فقط متشكل از اعضاي آسهموضوعات امنيتي تشكيل و آن نبوده

مي-و نه صرفاً جنوب شرق آسيا–سازمان امنيتي در منطقه پاسيفيك  بنابراين. شود محسوب

و تسليحات هسته اگر به چه در اين مقطع زماني، جرائم فراملي عنوان تهديدات جديد امنيتي اي

اند، اما در اين فاصله زماني ده ساله، تنها في شدهآن معر دوران پس از جنگ سرد براي آسه

به امضاي اعضا رسيد چهار مصوبه در درون آسه اين امر. آن براي مبارزه با جرائم فراملي

م حاكي از عدم توجه جدي آسه به حوزه موضوعات امنيتي در مقطع زماني . ور استزبآن

كه تهديد تروريسم نيز تا آن مقطع، در ذيل جرائم فراملي مورد توجه همچنين بايد اضافه كرد

. گرفت قرار مي

مي2005تا2001هاي آن در فاصله سال با بررسي اسناد آسه،دوم چه هم توان گفت اگر

مي از بعد از حادثه يازده سپتامبر، تروريسم به ،بايستي مورد توجه قرار گيرد عنوان موضوعي كه

به عنوان يك گذا تلقي شد، اما از بعد از حادثه بمب كه تروريسم ري در بالي اندونزي بود

به تعبير ديگر يك تهديد منطقه تهديد عمده براي كشورهاي عضو آسه و اي محسوب آن

با اين حال مبارزه با همين تهديد نيز در عرصه عمل چشمگير نبوده است، زيرا توافقي. گرديد

. استجدي در زمينه تهديد مذكور در ميان اعضاء وجود نداشته

از هاي صورت گرفته توسط آسه بنابراين با بررسي تالش آن در زمينه مبارزه با تروريسم

توان به اين جمع بندي رسيد كه اگر چه تغيير موضعي در ميان زمان حادثه بالي به بعد، مي

به يك امر منطقه اعضاي آسه اي ديده آن در زمينه تلقي تروريسم از يك امر كامالً داخلي

و دغدغهشو مي به عنوان تهديد كه تروريسم د، اما دو عامل عمده مانع از آن شده است

و ميزان هاي آسه عامل اول اينكه دولت. مشترك همه اعضا تلقي شود آن هنوز در مورد حد

و اين عدم اتفاق جمعي عليه تروريسم اتفاق مبارزه دسته نظر نيز ناشي از تفاوت نظر ندارند

د و تلقي اخلي كشورهاي عضو آسهميزان ثبات سياسي شدن آن، ترس آنها از دخالت بيروني

به عنوان امر ناقض هنجار عدم مي مبارزه با تروريسم دوم اينكه. باشد مداخله در امور داخلي،

مي دولت اي تواند در همكاري منطقه هاي عضو در مورد ميزان نقشي كه اياالت متحده
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به. نداردنظر تروريستي ايفا كند، اتفاق ضد و فيليپين از ورود امريكا به عنوان نمونه سنگاپور

در منطقه براي مبارزه با تروريسم استقبال مي و حالي كنند، كه مالزي خواهان پاسخ بومي

به تهديد تروريسم است منطقه .)Chow 2005: 314( اي

مي هاي آسه بنابراين با بررسي فعاليت ت آن در زمينه امنيتي آن براي وانايي آسهتوان گفت كه

به دوره جنگ سرد، كمتر بوده مديريت امنيت منطقه اي در دوران پس از جنگ سرد، نسبت

مي. است كه جايگزينبه نظر رسد كه علت اصلي چنين امري هم عدم وجود تهديد مشتركي

با آن در حوزه مبارزه فعاليت اعضاي آسه.)Narine 1997:209( تهديد كمونيسم شود، بوده است

و به مرحله عملياتي جدي نرسيده است از سوي ديگر. جرائم فراملي در حد اعالني باقي مانده

و به دنبال آن حادثه بمب كه تروريسم به عنوان از زمان حادثه يازده سپتامبر گذاري بالي بود

آن تهديد عمده و اقداماتي هم براي مقابله با كه انجام شد اي براي كشورهاي منطقه مطرح شد

.ناكافي بوده است

و مĤخذنابعم
 فارسي. الف

.انتشارات تهران صدا: تهران. يافته فراملي جنايات سازمان). 1382(صادق سليمي،.1

.نشر ميزان: تهران. ترجمه سيد داود آقايي. الملل عمومي حقوق بين). 1380(فن گالن، گرهارد.2
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