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مطالعات گزارش شده در باره علل و زمینههای بسترساز اقتصادی تروریسم ،هیچ نتیجه
فراگیر و برازندهای برای همه موارد در پی نداشتهاند .با تمرکز بر تروریسم فراملی ،مروری
بر مطالعات انجام شده نشان میدهد که در میان شواهد دال بر اهمیت نسبی عوامل
اقتصادی و غیراقتصادی تروریسم ،ناسازگاری وجود دارد ،و هنوز مطالعه جامعی با مالحظه
همه انواع عوامل بالقوهی تأثیرگذار بر تروریسم به طور همزمان ،گزارش نشده است.
مشاهدهها نشان میدهد که بسیاری از افراد دخیل در آنچه «تروریسم» نامیده میشود ،در
میان فقیرترین مردم نیستند.کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای کمدرآمد ،تروریسم
بیشتری را تجربه میکنند،وعوامل غیراقتصادی ،گاهی تروریستهارا تحریک میکنند .
در ارزیابی پیامدهای تروریسم ،عالوه بر اختالف در تعریفها ،از روششناسیها و مجموعه
دادههای مختلف استفاده میکنند ،و با تفاوت سطوح تحلیل (خرد یا کالن) ،از تمرکزهای
جغرافیایی و دیدگاههای نظری و متغیرهای متفاوت استفاده میکنند و به نتایجی متفاوت
نیز دست مییابند .در این میان ،احتماالً اندازهگیری هزینههای مستقیم تروریسم در قلمرو
مورد بحث ،سادهترین کار است .اما از سوی دیگر ،یک راه جایگزین برای اندازهگیری کل
مناطق با سطوح
هزینه تروریسم عبارت است از مقایسه کل عملکرد اقتصادی کشورها یا
ِ
پایین تروریسم .بعالوه ،تعداد زیادی از
باالی تروریسم نسبت به کشورهایی با سطوح
ِ
مطالعات ،بر اندازهگیری تأثیر حمالت تروریستی بر گستره کل اقتصاد متمرکز شدهاند.
طریقه دیگر برای ارزیابی تأثیر ترور بر تولید کل ،بررسی این تأثیر بر سهام شرکتهای
مختلف است .گذشته از هزینههای کلی تروریسم ،بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرات
متفاوتی از تروریسم میپذیرند .در این تحقیق ،تأثیر تروریسم بر توریسم ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،تجارت خارجی ،و بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفتهاند .همه آنچه
گفته شد ،آموزههایی برای سیاستگذاری و ساماندهی اقدامات ضدتروریستی است.
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چکیده

واژگان کلیدی :تروریسم ،اقتصاد ،سرمایه گذاری
 . 1عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
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مقدمه
هشدار و ايجاد واهمه و ارعاب همواره ابزار برخي افراد ،مجامع و جوامع براي
دستيابي به اهداف بوده است .اين ابزار گاهي از تهديد فراتر رفته و با اعمال خشونت،
به صدمه زدن و كشتن انسانها انجاميده است؛ چنان كه تروريسم كه در جوهره خود
ارعاب و خشونت را دربردارد ،سابقهاي بسيار طوالني دارد .در برخي آمارها )،(GTD
از سال  1970تا  ،2010حدود  98/112مورد واقعه تروريستيـ با تعريف مرسوم در
ادبيات علمي متعارفـ گزارش شده است كه در سالهاي  1971و  1972با حدود
 520مورد كمترين ،و در سال  1992با حدود  5/220مورد ،بيشترين فراواني براي آن
گزارش شده است .نگرشي به نمودار  1نشان ميدهد تا سال  ،1992اين وقايع روندي
افزايشي و پس از آن ،تا سال  1998روندي كاهشي داشتهاند و به ويژه از سال 2004
به بعد ،به شدت رو به افزايش گذاشتهاند ،به گونهاي كه در سال  2008به حدود
 4/680مورد رسيدهاند .البته شدت ،اهميت و تأثير اين وقايع به هيچ وجه يكسان
نبودهاند .واقعه  11سپتامبر  2001كه منشأ و چگونگي آن هنوز در هالهاي از ابهام
قرار دارد ،به عنوان حادثهاي فراملي قلمداد شد و با واكنشهاي آمريكا و متحدانش،
تأثيراتي جهاني يافت .اين حادثه مطالعات علمي درباره تروريسم را نيز به شدت تحت
تأثير قرار داد و به آنها بسيار وسعت بخشيد .در همان حال ،وقايع تروريستي ديگري
وجود دارند كه از نظر پيامدهاي انساني و از ديدگاه حقوقي ،بسيار شايان توجه هستند،
اما تا اين حد اهميت نيافتهاند و عم ً
ال در مجامع بينالمللي مسكوت گذاشته شدهاند.
نگاهي به نمودار  2نشان ميدهد كه روند وقايع تروريستي جهاني تقريباً مشابه روند
مذكور به خاورميانه و شمال آفريقا بوده است .به نظر ميرسد اين مشابهت به سهم
هنگفت مناطق يادشده از كل وقايع تروريستي بازگردد .در اين ميان ،جمهوري اسالمي
ايران از ابتداي تشكيل تاكنون ،قرباني فعاليتهاي تروريستي مستمر بوده است و از
رهبر تا مردم عادي 1از آن مصون نبودهاند .برخورد با حركتهاي ضد اشغالگري و ضد
سلطهجويانه و همچنين مقابله با اقدامات مستقل متعهد در سطح بينالمللي،بعضاً به
بهانه مقابله با تروريسم ،از سوي قدرتهاي بزرگ توجيه ميشود.
 . 1گفته شده است در ایران بیش از  16هزار نفر فقط توسط یک گروه تروریستی کشته شدهاند.
مهمانپرست ،سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در  13آبان  1390به صد سند نقش آمريكا در هدايت ترورها
و تروريستها در ايران و منطقه اشاره کرد .رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات روز یادشده با اشاره به
همین اسناد تصریح کردند« :ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریستها
در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند ،آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را
در افکار عمومی جهان خواهیم برد».

نمودار  -2وقایع تروریستی گزارششده از1970تا  2010در خاورمیانه و شمال آفریقا

این مقاله مروري فشرده بر مفاهيم و محورهاي اساسي ،پيشينه و مطالعات تجربي
در خصوص عوامل و پيامدهاي اقتصادي تروريسم دارد .البته فعاليتهاي ضد تروريسم
نيز تحليل و پيامدهايي اقتصادي دارند كه به علت محدوديت زمان ،در مجالي ديگر
بررسي ميشوند.
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نمودار -1وقایع تروریستی گزارش شده از1970تا 2010در سطح جهانی

تعريف ،عناصر اصلي و انواع تروريسم
تكيه و تأكيد بر دقت تعريف (برداشت مفهومي) بدان علت اهميت دارد كه در مطالعات
تجربي و مقداري ،به مفهومسازي و الگوسازي علمي نياز است و چنين امري خود به
مفاهيم تأثيرگذار نياز دارد .بسياري از اختالف
تعريف دقيق عملياتي از متغيرها و
ِ
نظرها و تفاوت در نتايج بررسيهاي تجربي نيز به اختالف در مفاهيم و روشهاي
شاخصسازي و برآورد باز ميگردد.
درباره تعريف تروريسم توافق عمومي وجود ندارد 1.ترور را معموالً در فارسي به
 . 1براساس مطالعهاي فقط در سالهای  1936تا  109 ،1981تعریف مختلف از تروریسم ارائه شده است (مروی،
ص .)32
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معناي «قتل سياسي» به كار ميبرند »Terror« 1.از زبان فرانسوي قديم 2و التين
4
گرفته شده و به معناي «ترساندن» و «به وحشت انداختن» است .واژههاي فتك،
7
ارهاب 5و اغتيال 6در عربي نيز به نوعي معناي آن را دربردارند.
در مطالعات اقتصادي ،معموالً تروريسم در يك جمله عبارت است از« :استفاده از
پيش برنامهريزيشده يا تهديد به استفاده از خشونت يا زور توسط افراد يا گروههاي
غيرحكومتي 8عليه افراد غيرجنگجو (غيرجنگاور) 9،براي دستيابي به هدفي سياسي يا
اجتماعي ،از طريق ترساندن تعداد زيادي از كساني (پيامگيران )10كه فراتر از قرباني،
در جريان اين امر قرار ميگيرند» .(Sandler and Arce, P. 778) 11در همان حال،
در يك جمعبندي ،برخي عناصر مشترك در بسياري از تعريفها عبارتاند از:
12
ـا ِعمال يا تهديد به اعمال خشونت و زور (ارعاب)؛
ـ برنامهريزيشده؛
ـ داراي انگيزه و هدف سياسي يا اجتماعي؛
13
ـ قصد فراگيري فراتر از قربانيان فوري؛
ـ ماهيت زيرزميني (پنهاني ،جنايي و مجرمانه).
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 . 1از جمله رک( :دهخدا) .این مفهوم در واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به کار رفته است.
گاهی در این مورد از واژه «سوء قصد» نیز استفاده میشود.
2 . Terrour
3 . Terrere
 . 4فتک به :غدر به و اغتاله؛ قتله مجاهرة (انیس)

 . 5ارهب فالناً :خ ّوفه و ف ّزعه .االرهابیون :وصف کسانی است که رویکرد زور و ترساندن را برای تحقق اهداف سیاسیخود
برگزیدهاند (انیس).
 . 6غاله :اخذه من حیث الیدری فأهلکه (انیس).

 . 7از جمله رک (شیرودی ،ص  .)157ترساندن (به وحشت انداختن) و کشتن آشکار (در فتک) یا پنهان
(در اغتیال) ،به صورتی فریبکارانه (با نیرنگ) ،ناگهانی ،و غافلگیرانه؛ در مواردی نیز برای اشاره به ترور ،از
واژه «تصفیه» استفاده میشود.
8 . Subnational
9 . Noncombatants
10 . Audience
 . 11بانک اطالعات جهانی تروریسم ( )Global Terrorism Database: GTDوابسته به وزارت
امنیت سرزمینی آمریکا در دانشگاه مریلند که در مقدمه بحث آمارهایی از آن بيان شد ،اطالعات مربوط را بر
اساس این تعریف گردآوری کرده که تروریسم عبارت است از« :استفاده یا تهدید به استفاده از زور و خشونت
غیرقانونی توسط یک بازیگر غیرحکومتی ،برای دستیابی به هدفی سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی یا اجتماعی از
طریق ترساندن یا اجبار».
 . 12در نتیجه ،ایجاد واهمه و وحشتآفرینی
 . 13گاهی از این عنصر از تعریف ،به «فقدان انطباق آماج (شخص  /اشخاص هدفگیریشده ) و اهداف
(موارد مد نظر اصلی)»؛ یا «علیه قربانیان بدون تقصیر»؛ یا «اقدامات خشونتپایه کور» و امثال آنها تعبیر
کردهاند .البته تروریسم سرانجام اقدامي بدون ارزیابی و بدون تحلیل هزینهـ فایده تلقی نمیشود و از این
رو ،در تحلیل آن گاهی از «تئوری بازیها» و همچنین در مواردی از «روش بازیگر عقالیی» استفاده میشود
).(Sandler and Arce

 . 1به همین دلیل ،در برخی تعریفها از ویژگی «استفاده غیررسمی و غیرمجاز از خشونت و ارعاب»
استفاده میشود.
 . 2ترور دارای پیام است و در نتیجه ،معموالً با جار و جنجال و هیاهو و تبلیغات همراه است تا به نوعی از
جنگ روانی نیز استفاده شود.
 . 3در این باره از جمله رک( :جمعی از نویسندگان).
4 . Suicide Terrorism
 . 5در این باره رک( :عبدالهخانی ،ص 34؛ فیرحی و ظهیری ،ص .)148
 . 6اگرچه در بسیاری از مطالعات تجربی غربی ،اقدامات مدافعانه این مجاهدان در ردیف وقایع وحشتآفرین
علیه قربانیان غیردرگیر و بیگناه و در زمره ترور متعارف گنجانده میشود.
 . 7امام راحل ترور را مخالف منطق اسالم دانستهاند« :منطق اسالم ترور را باطل مىداند» (موسوی خمینی
(امام) ،1378 ،ج  ،7ص .)183
 . 8در این باره از جمله رک( :شیرودی ،ص( .160البته در این میان ،مفاهیم دیگری از جمله «تروریسم
ض َو َج َع َل أَ ْهلَها شِ َیعاً یَ ْس َتضْ ع ُ
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مطرح ميشود .همچنین با الهام گرفتن از آیات قرآن کریم ،شاید بتوان از مفاهیمی از جمله «ترور اخالقی»
استفاده كرد .در تفسیر نمونه برای توضیح آیه «ال فيها َغ ْو ٌل َو ال ُه ْم َع ْنها يُ ْن َز ُفون» (صافات )47/بیان شده
است« :شرابهاى دنيا و مواد الكلى كه به صورت تدريجى و مخفيانه در وجود انسان نفوذ مىكنند و فساد و
تباهى مىآفريند ،نه تنها عقل و سلسله اعصاب را به ويرانى مىكشند ،بلكه در تمام دستگاههاى بدن انسان،
از قلب گرفته تا عروق ،و از معده تا كليهها و كبد ،تأثير مخرب غيرقابل انكارى دارند؛ گويى انسان را «ترور»
مىكنند و نابود مىسازند».
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البته در برخي موارد« ،بدون عنوان دفاع مشروع» 1و «تبليغات» 2و «سازمانيافتگي»
نيز از عناصر مفهومي تروريسم شمرده ميشود 3.به طور خالصه ،ترور را ميتوان
«وحشتآفريني (همراه با پيام) و ا ِعمال يا تهديد به ا ِعمال خشونت و زور عليه افراد
بيگناه غيردرگير در امور جنگي ،به صورتي برنامهريزي (حساب  /ارزيابي) شده،
مخفيانه و غافلگيرانه ،خارج از چارچوب قانون (مجرمانه) به منظور دستيابي به هدفي
سياسي (مرتبط با قدرت حاكم)» تعريف كرد.
4
در نوعبندي تروريسم ،از تروريسم داخلي ،فراملي (چندمليتي) و تروريسم انتحاري
سخن به ميان آمده است .تروريسم با جنگهاي آزاديبخش و ضد استعماري و ضد
اشغالگري و حتي جنگهاي چريكي و انقالبها ،شورشها ،كودتاها ،راهزنيها و امثال
5
آنها متمايز است.
با توجه به ويژگيهاي يادشده ،آنچه با عنوان «تروريسم انتحاري» به گروههاي
جهادي ضد صهيونيستي نسبت داده ميشود ،به لحاظ موضوع از تعريف تروريسم
خارج خواهد بود؛ 6به ويژه كه جان و سالمتي انسانهاي بيگناه براي مجاهدان
ارزشمند است و عمليات كشنده عليه آنها به ناحق ،شرعاً غيرمجاز است 7و فعاليتهاي
انسان بيگناه
مجاهدانه ،در حقيقت به عنوان دفاع مشروع صورت ميگيرد .تكليف قتل
ِ
به ناحق (ظالمانه) ،در آيات قرآني با صراحت بيان شده است؛ 8از جمله در آيه 151
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س الَّتِي َح َّر َم اللُهّ إِالَّ ب ِال ْ َحقِّ  ،)...و آيه  74سوره كهف (َ ...ق َ
ال
سوره انعام (َ ...و الَتَ ْق ُت ُلوا ْ ال َّن ْف َ
س ل َّ َق ْد جِ ْئ َت شَ ْي ًئا ن ُّ ْك ًرا) ،و آيه  32سوره مائده (َ ...من َق َت َل
أَ َق َتلْ َت ن َ ْف ًسا َز ِك َّيه بِغ َْي ِر ن َ ْف ٍ
اس َجمِي ًعا ،)...و آيه  33سوره اسراء
س أَ ْو َف َسا ٍد فِي األَ ْر ِ
ن َ ْف ًسا بِغ َْي ِر ن َ ْف ٍ
ض َف َك َأن ََّما َق َت َل ال َّن َ
ِالحقِّ  )...نهي صريح از چنين قتلي صورت گرفته
س الَّتِي َح َّر َم اللُهّ إِالَّ ب َ
( َو الَتَ ْق ُت ُلوا ْ ال َّن ْف َ
است .آيات مذكور ميتوانند از جمله مستندات نفي استفاده از سالح هستهاي توسط
جمهوري اسالمي ايران1ـ كه اتهام واهي توليد آن ،مستمسك تحريمها و تبليغات انبوه
عليه ايران شده استـ به حساب آيند 2.عالوه بر اين،اسالم حتي كشتن انسانها را در
برخي مجالهايي كه گاهي در نگرش اوليه كام ً
ال طبيعي و بحق جلوه ميكند ،بنا به
3
اهداف انسانيـ الهي مردود ميشمرد.
تحليل اقتصادي تروريسم
همانگونه كه اشاره شد ،مطالعات درباره تروريسم از واقعه  11سپتامبر به بعد بسيار
گستردهتر شده است ،هرچند برخي معتقدند با وجود اين فراواني ،به آگاهيهاي
اساسي قبلي چندان افزوده نشده است ) .(Llussa and Tavares, P. 62بسياري از
مطالعات در اين قلمرو ،به نوعي با بررسي علمي تعامل بين اقتصاد و امنيت و به
عبارتي« ،اقتصاد ناامني» 4ارتباط يافته و سرانجام ،اقتصاد تروريسم به پيشينه تحقيق
درباره موضوع اخير كه سابقهاي بسيار طوالني دارد ،پيوند خورده است .گفته ميشود
با گذشت زمان ،حمالت تروريستي كشندهتر ،و پس از  11سپتامبر ،سبك حمالت
و محل وقوع وقايع تروريستي دچار دگرگوني شده است؛ البته بيشتر دگرگوني ،در
 . 1مقام معظم رهبری به صراحت اعالم کردهاند« :بارها ملت ايران و مسئوالن اعالم كردهاند كه ما سالح
هستهاى را نميخواهيم؛ اين در سلسله نيازها و نظام تسليحاتى ما اص ً
ال وجود ندارد .ما اعالم كرديم كه
استفاده از سالحهاى هستهاى از نظر اسالم حرام و ممنوع است و نگه داشتن آن ايجاد خطري بزرگ و دردسر
بزرگ است» (« .)1388/03/14ما نميخواهيم سالح هستهاى درست كنيم؛ نه به خاطر اينكه آمريكا از اين
ناراحت ميشود؛ عقيده خود ما اين است .ما اعتقاد داريم كه سالح هستهاى جنايت عليه بشريت است و نبايد
توليد شود .آنچه هم در دنيا هست ،بايد محو شود و از بين برود .اين عقيده ماست؛ به شما ربطى ندارد .اگر
ما اين عقيده را نداشتيم و تصميم ميگرفتيم سالح هستهاى درست كنيم ،هيچ قدرتى نميتوانست جلوى
ما را بگيرد» (.)1391/11/ 28
 . 2بنا به برخی پژوهشها« ،با توجه به مؤلفههای چهارگانه تروریسم (خشونت ،تنشزایی و ارعاب ،هدف
نامشروع ،فعل غافلگیرانه ،مخفیانه و ظالمانه) ،از منظر فقه میتوان از باب محاربه ،فتک ،غدر و بغی ،اقدامات
تروریستی را محکوم كرد و مورد مجازات قرار داد .در این باره از جمله رک( :طارمی) .برای آگاهی از حکم
مجازات محارب رک( :موسوی خمینی (امام) ،ج  ،2كتاب الحدود).
 . 3در این باره رک( :طباطبایی ،ج ( .4،262در آیه  28سوره مائده به نقل از هابیل آمده است« :لَئ ِْن ب َ َس ْط َت
ك أِلَ ْق ُتلَ َ
ِي إِل َ ْي َ
إِل َ َّي يَ َد َ
ك إِن ِّي أَ ُ
خاف اللهَّ َ َر َّب الْعالَمين» ،زيرا قتل نفس به ناحق در
ك ل ِ َت ْق ُتلَني ما أَن َا ب ِباسِ طٍ يَد َ
پیشگاه الهی پذیرفته نیست.
 . 4گاهی بین «ناامنی» و «مخاطره» و همچنین «نااطمینانی» تمایز قائل میشوند .با این تمایز ،برخی
مباحث «اقتصاد مخاطره» نیز مرتبط با اقتصاد تروریسم قلمداد میشوند .در این باره رک(Schneider :
).and Others, P. 8

تركيب وقايع رخ داده است نه در سطح كل وقايع تروريستي ).(Enders, P. 816
 .1زمينهها و علل اقتصادي تروريسم

 . 1از جمله فقر و افت اقتصادی ،فقر سیاسی (سرکوب و  ،)...نهادها و مؤسسات ضعیف ،قومیت ،تاریخ و ...
 :Collinearity . 2همبستگی بین متغیرهای مستقل
Wave Teory of Terrorism . 3؛ بنا به این تئوری ،جهان تاکنون با چهار موج متمایز تروریسم با
ویژگیهای خاص خود روبهرو شده است.
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در بسياري موارد ،اعتراضات گروهي خاص را ميتوان علت تروريسم در نظر گرفت؛ اما
پاسخ به اين سؤال كه «چرا برخي گروهها و افراد ،به جاي بسياري از روشهاي دستيابي
به هدف ،از اقدامات تروريستي استفاده ميكنند؟» موضوع تحقيقاتي متعدد قرار گرفته
است؛ به ويژه كه اين اقدامات در مواردي ناموفق و در نقطه مقابل ،اقدامات قانوني
مسالمتآميز در مواردي موفقيتآميز بودهاند .عمده مطالعات در اين زمينه درباره
دو محور اساسي محروميت به صورت «فقر سياسي» (سركوب و )...و «فقر اقتصادي»
متمركز شدهاند .روشن است كه دستيابي به نتيجهاي دقيق درباره زمينه و عوامل
(متغيرهاي دخيل در) تروريسم ميتواند در پيشگيري از ترور و ساماندهي فعاليتهاي
ضد تروريستي مفيد باشد.
با وجود برخي پيشنهادها در شناخت علل و زمينههاي بسترساز تروريسم 1،مطالعات
گزارششده درباره علل اقتصادي تروريسم ،هيچ نتيجه فراگير و برازندهاي براي همه موارد
در پي نداشته است .با تمركز بر تروريسم فراملي ،مروري بر مطالعات انجامشده نشان
ميدهد كه ميان شواهد دال بر اهميت نسبي عوامل اقتصادي و غيراقتصادي تروريسم،
ناسازگاري وجود دارد و هنوز مطالعه جامعي با مالحظه همه انواع عوامل بالقوه تأثيرگذار
بر تروريسم به طور همزمان گزارش نشده است .عالوه بر تعامل «عوامل تعيينكننده» با
«تروريسم» ،وجود تعامل درونيـ و در مواردي ،همخطيـ 2بين عوامل يادشده دور از ذهن
نيست .تصور ميشود در كنار تأثير ايجابي شرايط (فقر) اقتصادي بر تروريسم ،ممكن است
تروريسم نيز در عليتي معكوس ،اثري منفي بر توسعه اقتصادي داشته باشد و اين تعامل
تشديد شود و همافزايي داشته باشد ).(Schneider and Others, P. 31
درباره علل تروريسم داخلي و انتحاري ،كمتر گزارش پژوهشي در دست است و
شواهد موجود بيان مستحكمي در اين باره ندارند ،و نميتوان بين اين عوامل با علل
تروريسم فراملي تمايزي دقيق قائل شد .به عالوه ،استفاده از مجموعه دادههاي متفاوت
و بزرگ كه افقهاي زماني وسيعي را پوشش ميدهند ،ميتواند موجب بروز مشكلي
شود كه به اصطالح «تئوري موجي تروريسم» 3ناميده شده است .در توضيح بايد
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خاطرنشان كرد كه به بيان برخي نويسندگان ،اين امكان وجود دارد كه با دگرگوني
موجي از موجهاي چندگانه تروريسم ،عوامل تروريسم نيز دگرگون شوند .از اين رو،
نبايد عوامل تعيينكننده از جمله فقر در طول زمان ،ثابت فرض شود.
با توجه به نارساييهاي يادشده در زمينه علل ريشهاي تروريسم ،به گفته برخي
ي درباره علل تروريسم را رد كرد .اين آگاهي
پژوهشگران ،نميتوان هيچ فرضيهاي جهان 
ميتواند براي انتخاب ابزارها و اقدامات ضد تروريستي نيز كاربرد آشكاري داشته باشد
).(Ibid, P. 33

در توضيح منطقي نتايج برخي مطالعات تجربي مبني بر اينكه «در مقايسه با
1
ساير شكلهاي حكومت ،دموكراسيهاي ليبرال نسبت به تروريسم مستعدترند»
گفته ميشود كه آزادي در اينگونه حكومتها ،موجبات آزادي تروريستها را
در پيوند و همدستي با يكديگر و انتشار مخالفت و حتي در مواردي ،دستيابي به
وجوه و سالح فراهم ميكند .به عالوه ،اينگونه حكومتها بعضاً در مقابل حمالت
تروريستي انعطافپذيرتر (سازشكارتر) هستند و فشارهاي سياسي ناشي از اين
حمالت ،احتماالً در موارد بيشتري اين حكومتها را به پذيرفتن خواسته تروريستها
واميدارد ) .(Enders, P. 860در همان حال ،برخي نويسندگان تصريح ميكنند كه
هنوز روشن نيست آيا دموكراسيها اهداف محتملتري براي تروريسم هستند يا خير؛
به ويژه كه بيشتر مجموعه دادهها از آمارهاي مربوط به «حمالت رخدادة» تروريستي
يا «قربانيان» ساخته شدهاند و هزينههاي فراوان مرتبط غيرمستقيم و رواني تروريسم
را نمايان نميكنند ).(Llussa and Tavares, P. 62
شواهد آماري اندكي در اين باره وجود دارد كه فقر «علت» تروريسم باشد .كروگر و
مالكوا 2در سال  2003از دادههاي وزارت امور خارجه آمريكا براي آزمون رسمي رابطه
بين تروريسم و درآمد در دوره 2002ـ  1977استفاده كردند .در رگرسيوني بسيار
ساده با مالحظه جمعيت ،آنها رابطهاي منفي بين تعداد حوادث تروريستي و توليد
ناخالص داخلي سرانه يافتند .از اين رو ،بر اساس منطق متعارف ،گرايش به اين است
كه بين درآمد و تروريسم همبستگي منفي وجود داشته باشد؛ با وجود اين ،فقيرترين
كشورها معموالً سطح پاييني از آزادي مدني دارند .وقتي كروگر و مالكوا مقياسي
از آزاديهاي مدني را در معادله رگرسيوني گنجاندند ،متغير توليد ناخالص داخلي
 . 1از جمله مطالعات  Hofmanدر  Li ،1998در  2005و  Weinbergو  Eubankدر 1998
2 . Krueger and Maleckova
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از نظر آماري بيمعنا شد و صرفنظر از شكل معادله رگرسيوني ،متغير آزاديهاي
مدني همواره در سطحي باالتر از  0/02معنادار بود .براساس نتيجهگيري آنها ،فقدان
آزاديهاي سياسيـ نه فقرـ موجب بروز تروريسم ميشود ).(Enders, P. 861
در مطالعهاي اخيرتر ،بالمبرگ ،هس و ويراپانا 1در سال  ،2004با استفاده از
دادههاي تابلويي 2از  127كشور در دوره 91ـ  ،1968رابطه بين شرايط اقتصادي (ادوار
تجاري) و سطح تروريسم را برآورد كردند .آنها نشان دادند كه در كشورهاي پردرآمد
و دموكراتيك ،پيوندهايي بين انقباضهاي اقتصادي و سطوح فزاينده تروريسم وجود
دارد .بر اساس يافتههاي آنها ،در همه كشورهاي مورد بررسي ،صرفنظر از دور
تجاري (قرار داشتن در دوره انقباض اقتصادي) ،احتمال انتقال از حالتي معمولي
(بدون آن) به وضعيت پرتروريسم ،تقريباً  20درصد است .به عبارتي 80 ،درصد
احتمال دارد كه كشوري كه تروريسم را در سال جاري تجربه نكرده است ،در سال
آينده نيز آن را تجربه نكند .براي كشورهاي پردرآمد در مقايسه با كمدرآمدها،
احتمال انتقال به وضعيت پرتروريسم ،كمي باالتر است .به عالوه ،براي كشورهايي كه
در گذشته داراي سطوح درآمدي باال بودهاند ،دورههاي انقباض تجاري با تروريسم
پيوند دارد ).(Enders, P. 862
در پايان اين قسمت خاطرنشان ميشود مشاهدهها نشان ميدهد كه بسياري از
4
افراد دخيل در آنچه تروريسم ناميده ميشود 3،در ميان فقيرترين مردم نيستند.
كشورهاي پردرآمد نسبت به كشورهاي كمدرآمد ،با تروريسم بيشتري مواجه هستند و
عوامل غيراقتصادي 5گاهي تروريستها را تحريك ميكند؛ 6از جمله اختالفات درآمدي
1 . Blomberg, Hess, and Weerapana: BHW
 . 2منظور از دادههای تابلویی ( ،)Panel Dataتلفیقی از دادههای سریهای زمانی و مقطعی در الگوهای
اقتصادسنجی است .در دادههای تابلویی (چندبعدی) برای موضوع مورد بررسی ،موارد (پدیدههای) مورد نظر
متعددی در چند وقت (دوره زمانی) مشاهده و برای برآورد کردن الگوها مورد استفاده قرار میگیرند.
 . 3در اینجا خاطرنشان ميشود در مفهوم اشارهشده تروریسم در بیشتر مطالعات انجامشده ،مصادیقی
برشمرده شدهاند که لزوماً با ویژگیهای مفهومی تروریسم واقعی مطابقت ندارند.
 . 4بنا به یک فرضیه ،پشتیبانی اقدامات تروریستی ،با وضعیت آموزشی (تحصیالت) یا اقتصادی

پایینتر همبستگی ندارد .در این میان ،برای پاسخ به علل بروز تروریسم ،برخی نویسندگان از جمله به
جایگزینی افراطی ()Extreme Trade of؛ و برخی با تمرکز بر هویت گروهی ()Group Identity؛
و برخی با تمرکز بر تئوری «کاالهای باشگاهی» (( )Club Goodکاالهای جمعی :کاالهایي عمومی که
استثناپذير  /محرومکردنی هستند اما رقابتپذیر نیستند ).درصدد تحقیق برآمدهاند .البته تنفر فردی
نسبت به گروهها یا کشورهای خاص میتواند ناشی از اطالعات غلط و دستکاریشده رهبران گروههای
تروریستی باشد ).(Llussa and Tavares, P. 62
 . 5ا ِندرز «حضور آمریکا در عربستان» را مثال میزند.
 . 6در این میان ،اشاره به بررسی رابطه بین فقر و جرم (غیرسیاسی)ـ که ترور نیز امري مجرمانه قلمداد
شدـ میتواند مفید باشد .در میان دانشمندان علوم اجتماعی این توافق وجود دارد که فقر به تنهایی موجب
جرم نمیشود؛ با وجود این ،پیوندهای ظریفی بین این دو پدیده وجود دارد.
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فاحش و تنشآفرين بين دو گروه كه در ساير ويژگيها نسبتاً مشابه هستند و فقدان
فرصتهاي اقتصادي براي برخي اعضاي جامعه (تبعيض اقتصادي) ميتواند در بروز
اقدامات تروريستي مؤثر باشد ).(Ibid, P. 864
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 .2پيامدهاي اقتصادي تروريسم

الف) نگرش كلي

در ارزيابي پيامدهاي تروريسم ،برآورد و تحليل هزينههاي تروريسم با دشواريهاي فراوان

روبهروست .پيچيدگيهاي روششناختي برآورد هزينههاي «خرد و كالن»« ،مستقيم
و غيرمستقيم» 1و «فوري و كوتاهمدت و بلندمدتِ » انواع تروريسم (فراملي و داخلي و)...
با استفاده از دادههاي كشورهاي ناهمگون ،تقريباً حلناشدني به نظر ميرسد« .محاسبه

مضاعف» 2و «ارزشگذاري پارامترهاي غيرپولي» و «ناكافي و بعضاً تورشدار بودن دادهها»
و «محدوديتهاي علم اقتصاد» در اين ارزيابي ،از جمله چالشهاي روششناختي تحليل

هزينههاي تروريسم به شمار ميآيند ) .(Schneider and Others, P. 11مطالعات
تجربي ،عالوه بر اختالف در تعريفها ،از روششناسيها و مجموعه دادههاي مختلف
بهره ميگيرند و با تفاوت سطوح تحليل (خرد يا كالن) ،از تمركزهاي جغرافيايي و
ديدگاههاي نظري و متغيرهاي متفاوت استفاده ميكنند و به نتايجي متفاوت نيز
دست مييابند.
احتماالً اندازهگيري هزينههاي مستقيم تروريسم در قلمرو مورد بحث ،سادهترين
كار است .بر اساس برآورد هيأت تحليل اقتصادي 3وزارت بازرگاني آمريكا ،هزينه
مستقيم حمالت  11سپتامبر بر ساختمانها و تجهيزات 16/2 ،ميليارد دالر بوده است؛
به همراه هزينه  10ميليارد دالري پاكسازي و زيان  2/5ميليارد دالري دستمزدها
به علت وقفه كاري دو روزه ،هزينه مستقيم به  28/7ميليارد دالر ميرسد .با توجه
به تقريباً  3000كشته در  11سپتامبر 20 ،ميليارد دالر ديگر نيز بر هزينه مذكور
افزوده ميشود .در همان حال ،اقتصاد آمريكا هزينههاي اقتصادي ديگري را متحمل
شده است كه به طور غيرمستقيم به اين واقعه مربوط بودهاند .ارزشگذاري هزينه رنج
 . 1گاهی از هزینههای (تأثیرات) مستقیم و غیرمستقیم با عنوان هزینههای «مرتبه اول» ()First-order
و «مرتبه دوم» ( )Second-orderسخن به میان میآید.
Double Counting . 2؛ محاسبه مضاعف به ویژه هنگامی رخ میدهد که در یک حادثه پیچیده و
چندگانه تروریستی ،مث ً
ال تعداد قربانیان به شکلهای مختلف (آدمربایی ،بمبگذاری ،هواپیماربایی و  )...که
عم ً
ال در یک واقعه کشته شدهاند ،برای هر یک از این شکلها به طور جداگانه اما همزمان شمارش شوند.
3 . Bureau of Economic Analysis

با توجه به عدم امكان محاسبه و جمعبندي هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم

تروريسم ،محققان ابزارهاي تحليلي ديگري براي ارزيابي پيامدها به كار بردهاند .يك

راه جايگزين براي اندازهگيري كل هزينه تروريسم ،مقايسه كل عملكرد اقتصادي

پايين
مناطق با سطوح باالي تروريسم نسبت به كشورهايي با سطوح
كشورها يا
ِ
ِ
تروريسم است .البته اين مقايسه ميتواند در چارچوبي رگرسيوني نيز انجام شود
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و درد (بدبختي) و ارزش توليد ازدسترفته براثر آسيبها بسيار دشوار است .بيشتر
كسري بودجه جاري دولت فدرال به هزينههاي نظامي و امنيتي بيشتري مربوط
ميشود كه براي آنچه «جنگ عليه ترور» ناميده شد ،تخصيص يافته است .عالوه بر
اين ،بنگاههاي كسب و كار تدابير امنيتي جديدي به اجرا گذاشتهاند و هزينههاي بيمه
بيشتري متحمل شدهاند تا خود را از حمالت تروريستي حفظ كنند .به تعبيري ،ترس
از تروريسم همانند مالياتي بر كل اقتصاد آمريكا عمل كرده است ) .(Enders, P. 849به
هر صورت ،نااطميناني و آنچه ارزيابي «غيرعقاليي» 1مخاطره از سوي افراد ناميده شده
است ،هزينههايي فراتر از هزينههاي متعارف ايجاد ميكنند و مطلوبيت را بسيار فراتر
از انتظار محاسبهپذي ِر زيانها كاهش ميدهند .درك اين هزينه به همراه تأثير منفي
«ترس و تنفر» كه امري ذهني و دروني و مستقل از توليد است ،احتمال دارد خساراتي
ايجاد كند كه بسيار فراتر از صدمه تنزيلشده هدف (موضوع هدفگيريشده توسط
تروريستها) باشد .(Llussa and Tavares, P. 63) 2البته اين برآوردها ،بدون مالحظه
هزينههايي است كه اين واقعه پيچيده براي ساير كشورها به همراه داشته است.

كه در آن ،تروريسم يكي از متغيرهايي است كه رشد را تحت تأثير قرار ميدهد.
اگر بتوان همه عوامل رشد اقتصادي را لحاظ كرد ،تفاوتنرخهاي رشد كشورهاي با
حوادث تروريستي باال و پايين ميتواند هزينههاي برآوردي تروريسم باشد.

تعداد زيادي از مطالعات بر اندازهگيري تأثير حمالت تروريستي بر گستره كل

اقتصاد متمركز شدهاند .آنها نتيجه گرفتهاند كه هزينه مستقيم براي توليد كل و
همچنين رشد ،نسبتاً كوچك و كوتاهمدت و كمتر از منازعه داخلي ،جنگ خارجي
يا بالياي طبيعي است؛ 3اما براي جمعيتها ،مناطق و بخشهاي خاصي آثار نامساعد

1 . Non-rational
 . 2همانگونه که  Viscusiو  Zeckhauserدر سال  Sunstein ،2003در سال  ،2003و  Beckerو
 Rubinsteinدر سال  2004مطرح میکنند.
 . 3از جمله  Navarroو  Spencerدر سال  International Monetary Fund ،2001در سال
 ،2001و  Hobijnدر سال  2002با بررسی زیانهای فیزیکی و انسانی به این نتیجه رسیدهاند.
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همچنین شيوه ديگر براي ارزيابي تأثير ترور بر توليد كل ،بررسي اين تأثير بر

سهام شركتهاي مختلف است .در اين قلمرو ،برخي پژوهشگران 1شواهدي يافتهاند
كه اين تأثير نسبتاً كوتاهمدت است و احتمال دارد در خالل زمان كاهش يابد
) .(Llussa and Tavares, P. 63يكي از علل احتمالي اين كاهش ،وجود تنوع كارامد
در تركيب سهام است كه تأثير مخاطره بر سهام خاص را كمتر ميكند.

بالمبرگ ،هِس و اورفانيدس 2در سال  2004از برشي مقطعي از  177كشور در

دوره  1968تا  2000براي اندازهگيري تأثير متغيرهاي مختلف مربوط به تروريسم بر
رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي استفاده كردند .آنها براي تفكيك كشورهاي

آفريقايي و صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي با رشد كم اقتصادي و همچنين براي
لحاظ كردن منازعات داخلي يا خارجي در كشور مورد بررسي ،از متغيرهاي مجازي

استفاده كردند ،و سطح درآمد اوليه هر كشور و نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص
واقعي را نيز در معادل ه برآوردي گنجاندند .آنها دريافتند كه اگر يك كشور در سال
دوره نمونه ،در خاك خود دچار حوادث تروريستي فراملي شود ،رشد درآمد سرانهاش

 1/587درصد در كل دوره نمونه ( 33سال) كاهش مييابد .از آنجا كه هر سال
تروريسم به طور متوسط به كاهش رشد به ميزان فقط  0/048درصد ميانجامد ،كل

تأثير آن در هر سال اندك است .شايان ذكر است تعداد حوادث تروريستي داخلي،
بسيار بيشتر از حوادث فراملي است و متغير مجازي «منازعه داخلي» ،برخي آثار
تروريسم داخلي بر رشد را به خود ميگيرد .در نتيجه ،احتماالً هزينه تروريسم

كمتر از واقع نشان داده ميشود .بالمبرگ ،هِس و اورفانيدس همچنين دريافتند
كه تروريسم مخارج دولت را افزايش و سرمايهگذاري خصوصي را با «اثر ازدحامي»

3

كاهش ميدهد .سطح كاهشيافته سرمايهگذاري ،رشد را محدود ميكند و موجودي
سرمايه كشور كاهش مييابد ).(Enders, P. 851
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 . 1از جمله  Eldorو  Melnickدر سال  Chen ،2004و  Siemsدر سال  ،2004و  Choudhryدر
سال 2003
2 . Blomberg and Hess and Orphanides: BHO
3 . Crowding out

تاوارس 1نيز در سال  2004با استفاده از دادههاي گروه زيادي از كشورها براي

دوره 2000ـ  1987مطرح كرد كه كل هزينه اقتصادي كالن تروريسم كمـ و در
مواردي تقريباً صفرـ است .در معادله برآوردي او ،متغير تروريسم مشتمل بر كل
تعداد سرانه حمالت يا كل تعداد سرانه تلفات حوادث تروريستي بود .با وجود نقدهاي

 0/038درصد بر رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي داشته است كه مقداري شبيه

نتيجه بالمبرگ ،هِس و اورفانيدس است .عالوه بر اين ،وقتي عوامل تعيينكننده
بيشتري در رابطه با رشد 3در معادله برآوردي گنجانده شدند ،متغير تروريسم از نظر
آماري معنيدار يا منفي نبود ).(Enders, P. 851

تاوارس در سال  2004هزينههاي تروريسم در كشورهاي دموكراتيك را با اين

هزينهها در كشورهاي غيردموكراتيك مقايسه كرد .برخالف برآوردهاي قبلي او ،همه
متضمن متغي ِر حقوق سياسي براي نشان دادن دموكراتيك بودن كشور ،از
ضرايب
ِ
نظر آماري معنيدار بودند .در برآورد او ،با افزايش سطح آزادي سياسي ،تأثير يك
حمله تروريستي بر رشد اقتصادي كاهش مييابد؛ 4البته بنا به اين برآورد ،براي

كشوري با سطح متوسط حقوق سياسي ،تروريسم ميتواند رشد را اندكي (به اندازه

 0/03513درصد) تقويت كند كه اين نتيجه ،تأملانگيز است ).(Ibid, P. 852
اگرچه برآوردهاي مقداري يادشده ،تأثير اندكي براي تروريسم نتيجه دادهاند ،اما
نميتوان اين واقعيت را ناديده گرفت كه كشورهايي كه در ساليان اخير درگير واقعه
 11سپتامبر و پيامدهاي آن و همچنين اقدامات مقابلهجويانه با استناد به آن شدهاند،
تأثير قابل توجهي از آن پذيرفتهاند .به هر صورت ،احتمال دارد برخي كشورها
آنقدر متفاوت باشند كه نتوان آنها را در يك معادله رگرسيوني منفرد با دادههايي
مقطعي يا تابلويي گنجاند .لحاظ كردن تفاوت فراوان كشورها با استفاده از متغيرهاي
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ي به ميزان
روششناختي به اين مطالعه 2،وي دريافت كه متغير تروريسم تأثيري منف 

مقداري كنترلي ،بسيار دشوار و در برخي موارد ناممكن به نظر ميرسد .عالوه بر
آنچه درباره تفاوت كشورهاي دموكراتيك با سازوكار بازار در مقايسه با كشورهاي
1 . Tavares

 . 2از جمله ،بسیار گزینشی بودن مجموعه دادههای مورد استفاده او
 . 3از جمله متغیر آموزش (تحصیالت) ،باز بودن تجارت ،صادرات کاالهای اولیه و نرخ تورم
 . 4کاهش رشد ساالنه به میزان  0/029درصد؛ در توجیه این نتیجه مطرح شده است که دموکراسیها
معموالً برای تخصیص منابع خود بر سازوکار بازار متکی هستند و نهادهای انعطافپذیرتری دارند که بهتر
میتوانند در برابر حمالت تروریستی مقاومت کنند.
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غيردموكراتيك در رويارويي با تأثيرات وقايع تروريستي اشاره شد ،اقتصادهاي بزرگ
و متنوع نيز نسبت به كشورهاي كوچك با فقط تعداد اندكي بخش كارامد و ديرپا،
بهتر ميتوانند تكانههاي تروريستي را جذب كنند .حساسيت داشتن برآوردهاي
الگوهايي با دادههاي تابلويي نسبت به تغيير در گروهبنديهاي خاص نيز احتماالً به
همين تفاوتها باز ميگردد .به عالوه ،برخي مطالعات نشان ميدهند كه آشكار شدن
برخي آثار تروريسم ممكن است با تأخير و پس از چند دوره ،تحقق پذيرد .تحليل
چنين عوامل تأخيري ،در چارچوبي مقطعي دشوار است ).(Ibid, P. 864
برخي پژوهشگران به مطالعات موردي درباره تأثير تروريسم بر رشد اقتصادي
روي آوردهاند و در بررسيهاي خود درصدد برآمدهاند نارساييهاي پيشگفتة بررسي
گروهي كشورها با استفاده از دادههاي مقطعي و تابلويي را چارهجويي كنند .از جمله
2
اكشتاين و تسيدون 1در سال  2004يك الگوي چهار معادلهاياتورگرسيو بُرداري
3
را با استفاده از دادههاي فصلي دوره 2003ـ  1980به كار بردند تا تأثيرات حمله
را بر توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي ،سرمايهگذاري ،صادرات ،و مصرف كاالهاي
غيربادوام فلسطين اشغالي بررسي كنند .در برآورد آنها ،تأثير اوليه حمله بر فعاليت
اقتصادي ،يكچهارم بود .در معادله مورد استفاده ،حمله متغيري از پيش تعيينشده
در نظر گرفته شد كه ميتوانست چهار متغير كالن اقتصادي را به طور همزمان
تحت تأثير قرار دهد .بيشترين تأثير حمله بر صادرات و سرمايهگذاري نشان داده
شد .تأثير با وقف ه حمله بر سرمايهگذاري ،سه برابر بزرگتر از اين تأثير بر مصرف
غيربادوام ،و دو برابر بزرگتر از اين تأثير بر توليد ناخالص داخلي بود .نتيجه مذكور
مؤيد اين برداشت است كه در مواجهه با حمله ،سرمايهگذاران بيدرنگ وجوه خود
را به محلهاي نسبتاً امنتر منتقل ميكنند .بر اساس مطالعه مورد بحث ،يك
سطح پيوسته حمله ،براي اقتصاد فلسطين اشغالي به اندازه كل دستاوردهاي توليد
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1 . Eckstein and Tsiddon
 . 2الگوهای  )Vector Autoregressive Models( VARالگوهایی متضمن وابستگیهای متقابل
خطی بین چند سری زمانی هستند .این الگوها ،الگوهای یک متغیری اتورگرسیون ( )ARرا تعمیم میدهند
و برخالف الگوهای ساختاری و معادالت همزمان که نیازمند شالوده نظری استواری هستند ،چندان به
آگاهیهای خبرگی و مبنای تئوریک قوی نیاز ندارند .ویژگیهای خاص این الگوها موجب شده است که
به الگوهایی بعضاً موفق ،انعطافپذیر و نسبتاً آسان برای تحلیل سریهای زمانی چندمتغیره تبدیل شوند.
 . 3از آنجا که بسیاری از حمالت فلسطینیها علیه نظامیان اشغالگر صهیونیست ،به لحاظ موضوع از مفهوم
«تروریسم» خارج است ،به جای به کار بردن این واژه ،از واژه «حمله» استفاده شده است؛ البته در صورتی
که در «حمله» ،ضوابط مطرحشده در مفهوم تروریسم در چارچوب حقوقی مورد قبولـ که در قالب مباحث
فقهی به برخی از آنها اشاره شدـ رعایت نگردد ،محکوم خواهد بود.

واقعياش هزينه دارد ،و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را صفر ميكند.
اَبادي و گرديزابال 1با شبيهسازي در سال  ،2003زيانهاي توليد ناخالص داخلي
سرانه ناشي از تروريسم را در منطقه باسك اسپانيا 2برآورد كردند .به گفته آنها،

تروريسم نااطميناني و بازگشت مورد انتظار به سرمايهگذاري را افزايش ميدهد.
از تروريسم متحمل ميشوند .پيش از آغاز جريان تروريسم ،مقدار توليد ناخالص

داخلي سرانه منطقه ساختگي (شبيهسازيشده) ،با اين مقدار در منطقه باسك
برابر بود ،اما در دوره 96ـ ( 1976با تأثير جريان تروريسم) ،متوسط اين مقدار در
حدود  10درصد بيش از منطقه باسك بود .با برآوردي از مجموعه داراييهاي سهام
شركتهاي مهم كسب و كار باسك ،ارزش اين مجموعه داراييها پس از آتشبس

گروه جداييطلبان باسك (ا ِتا) 3در اواخر سال  ،1998به ميزان  10/14درصد افزايش
يافت و با لغو آتشبس در  14ماه بعد 11/21 ،درصد افت كرد ،در حالي كه متغير

مجموعه دارايي سهام غيرباسك در معادله برآوردي ،با اعالم آتشبس تغييري نكرد
).(Enders, P. 854

در جدول (،1صفحه بعد) برخي شواهد تجربي درباره تأثير تروريسم بر رشد

اقتصادي خالصه شدهاند ).(Schneider and Others, P. 49

 . 2نبردی  25ساله علیه دولت اسپانیا براي رسیدن به خودمختاری

1 . Abadie and Gardeazabal

. Euskadi Ta Askatasuna: ETA

3
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اقتصادهاي باز كه به جريانهاي بينالمللي سرمايه وابستهاند ،زيانهاي فراواني
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شماره
رديف

محقق  /محققين

سال
انتشار
گزارش

1

Abadie and
Gardeazabal

2003

2

Gaibulloev
and Sandler

2008

3

Araz -Takay
.etal.

2009

4

Blomberg et
al.

2004

5

Crain and
Crain

2006

6

Tavares

2004

7

Eckstein and
Tsiddon

2004

قلمرو
تحقيق

كشور باسك،

2000ـ 1955

 18كشور اروپايي
2004 ،ـ 1971

تركيه ،دادههاي
فصلي

2004ـ 1987
دادههاي تابلويي
نامتوازن  177كشور
2000 ،ـ 1968

دادههاي تابلويي
 147كشور،
2002ـ 1968

دادههاي

بينكشوري،

2001ـ 1987
(رژيم

صهيونيستي)،

دادههاي فصلي
2003ـ 1980

120

نتايج اساسي

فعاليت تروريستي درآمد سرانه را كاهش
ميدهد .تروريسم بر عملكرد بنگاهها
تأثيري منفي دارد.
تروريسم داخلي ،با عمدتاً افزايش غيرمولد
مخارج دولتي ،تأثير اندكي بر رشد دارد.
تروريسم فراملي ،با اثر ازدحامي بر
سرمايهگذاري ،به طور قويتري رشد را
كاهش ميدهد.
ترور تأثيري زياد و منفي بر فعاليت
اقتصادي ميگذارد .اين تأثير هنگام
گسترش اقتصادي ،قويتر است.
تروريسم رشد را كاهش ميدهد ،اما اين
تأثير در مقايسه با جنگ خارجي نسبتاً
اندك است .تروريسم ممكن است با افزايش
مخارج دولت ،رشد را كاهش دهد.
تروريسم رشد اقتصادي و درآمد سرانه
را كاهش ميدهد .كانالهاي بالقوه تأثير
توريسم
ترور بر رشد ،سرمايهگذاري و
ِ
كاهشيافته هستند.
تروريسم عامل مهمي در تعيين رشد
نيست؛ همچنين گاهي براي بررسي برخي
عوامل مانند بحران نقدينگي يا بالياي
طبيعي ،ثابت در نظر گرفته ميشود.
حمله ،از طريق ايجاد تغييراتي از جمله
تأثيرگذاري منفي بر مصرف ،سرمايهگذاري
و تجارت خارجي ،رشد اقتصادي را كاهش
ميدهد.

ب) نگرش تفصيلي :برخي متغيرهاي منتخب كالن و رويكرد بخشينگر

صرفنظر از هزينههاي كلي تروريسم ،بخشهاي مختلف اقتصادي تأثيرات متفاوتي از
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تروريسم ميپذيرند .البته گردآوري دادههاي صنايع مختلف در كشورهاي متعدد ،بسيار
دشوار است؛ به همين دليل ،بيشتر مطالعات تفصيلي (با مالحظه متغيرهاي خاص) و
بخشي براي تحليل هزينههاي تروريسم،به جاي دادههاي تابلويي ،از سريهاي زماني
استفاده كردهاند.
در مروري كلي ،يك تكانه شديد كه روي زمان تمركز دارد ،احتماالً در واكنش
نسبت به تمايل به آزاد كردن منابع براي كاربردهاي ديگر ،مصرف و سرمايهگذاري
را تحت تأثير قرار ميدهد .بر اساس تحقيقات فيلدينگ 1در سال  2003و اشتاين و
تسيدون در سال  ،2004پس از حمالت تروريستي كاهش قابل توجهي در مصرف
مشاهده ميشود.
تحقيقات فيلدينگ در سال  ،2003بالمبرگ در سال  2004و اشتاين و تسيدون
در سال  2004نشان ميدهد كه به ويژه در پي تحقق اثر ازدحامي 2،با افزايش
مخارج عمومي در واكنش نسبت به اقدامات تروريستي ،سرمايهگذاري خصوصي
كاهش مييابد .نتايج تحقيقات اَبادي و گارديزابال 3در سال  2005و تحقيقات اندرز
و سندلر در سال  1996درباره جريانهاي سرمايه بينالمللي ،و تحقيقات واكنهورست
و ديهل 4در سال  2002و نيچ و شوماخر 5در سال  2004درباره جريانهاي تجارت
بينالملل ،كاهش در اين جريانها را براثر بروز فعاليتهاي تروريستي نشان داده
است ).(Llussa and Tavares, P. 63
ـ توريسم

تأثير تروريسم بر توريسم و تقاضا براي خطوط هوايي ،با توجه به احساسات
مصرفكنندگان و آسيبپذيري خاص آنها نسبت به حمالت ،مورد توجه ويژه بوده
است و بر پيامد منفي آن توافق وجود دارد.
جلب توجه پيامگيران براي تروريستها موضوعي اساسي است .از انگيزههايحمله
تروريستها به مناطق توريستي عمومي جلب توجه رسانهها و همچنين وارد آوردن
زيانهاي درآمدي با بروز ناامني ،به منظور اعمال فشار است؛ زيرا در اين صورت،
. Fielding
. Crowding-out Effect
. Abadie and Gardeazabal
. Walkenhorst and Dihel
. Nitsch and Schumacher

1
2
3
4
5
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توريستها برنامههاي خود را براي مناطق نسبتاً امن ترتيب ميدهند .اِندرز و سندلر
در سال  1991با استفاده از يك روش ،VARتأثير تروريسم بر توريسم را در اسپانيا
بررسي كردند .ا ِتا در خالل سالهاي 87ـ  1985تهديدهاي خود را عليه تجارت
توريستي اسپانيا جهتدهي و حتي نامههاي هشداردهندهاي در اين مورد براي مراكز
مسافرتي اروپا ارسال كرد .نتايج اين بررسي با استفاده از دادههاي ماهانه نشان داد كه
تروريسم توريسم را تحت تأثير قرار داده ،و اين تأثيرگذاري (عليت) يكسويه بوده است.
بر اساس اين برآورد ،پس از مالحظه همه تأثيرات ماهانه ،هر حادثه فراملي تروريستي،
بيش از  14هزار توريست را از سفر به كشور مد نظر منصرف ميكند .با در نظر گرفتن
مخارج متوسط هر توريست ،زيان درآمدي ناشي از تروريسم بسيار هنگفت ميشود
).(Enders, P. 855

اِندرز و همكاران او در سال  1992با استفاده از يك تابع انتقال ،تأثير تروريسم
فراملي را در اتريش و اسپانيا و ايتاليا 2در دوره 88ـ  1974بررسي كردند .تفصيل
برآورد اين تابع انتقال ،در مطالعه اِندرز در سال  2004بيان شده است .بر اساس اين
برآورد ،تروريسم تأثيري منفي با وقفهاي معنيدار بر سهم توريسم در هر كشور داشته
است :يك فصل براي ايتاليا؛ سه فصل براي يونان؛ و هفت فصل براي اتريش .نياز
توريستها به فرصت براي بازنگري در برنامه سفر خود ،وقفه متغيرها را توجيه ميكند.
زيان كشورها در دوره مورد بررسي متفاوت بوده است :زيان ايتاليا  861ميليارد حق
برداشت مخصوص؛ 3زيان يونان  3/37ميليارد حق برداشت مخصوص؛ و زيان اتریش
 472ميليون حق برداشت مخصوص ).(Enders, P. 856
داركس و كوتان 4در سال  2003با استفاده از دادههاي ماهيانه تروريسم فراملي،
روش اِندرز ،سندلر و پاريس 5را براي يونان ،فلسطين اشغالي ،و تركيه در دوره 2000ـ
1

Transfer Function . 1؛ با تحلیل این نوع تابع ،میتوان آثار غیرمستقیم تروریسم را بررسی کرد.
فراملی بسیار چشمگیری بودند.
 . 2سه کشوری که در خالل دوره مورد بررسی ،شاهد حمالت تروریستی
ِ
Special Drawing Rights: SDRs . 3؛ صندوق بينالمللی پول در سال  1970حق برداشت مخصوص
را برای نقل و انتقاالت بينالمللی به جای طال معرفی کرد و به اين ترتيب ،حق برداشت مخصوص در واقع
ذخيره دارايی اصلی در سيستم مالی بينالمللی شد .در ابتدا ،یک واحد حق برداشت مخصوص معادل یک
دالر ،یا  35واحد حق برداشت مخصوص معادل یک انس طالی خالص بود .اما از سال  1974تا  ،1980هر
واحد حق برداشت مخصوص میانگین وزنی پول  16کشور مختلف در نظر گرفته شد که حجم صادرات و
وارداتشان در دورۀ  5ساله منتهی به  ،1972بیش از یک درصد کل تجارت بینالمللی بود .از سال  1981به
بعد ،برای محاسبۀ هر واحد حق برداشت مخصوص ،از میانگین وزنی  5پول عمدۀ جهانی استفاده ميشود که
به طور روزانه و توسط صندوق بینالمللی پول محاسبه میگردد .همچنین صندوق بینالمللی پول سبد حق
برداشت مخصوص و ضریب اهمیت پولهای درون سبد را هر  5سال یک بار مورد تجدید نظر قرار میدهد.
4 . Drakos and Kutan
5 . Enders and Sandler and Parise

گزارش شد ه است ).(Schneider and Others, P. 77

جدول 2ـ شواهدي تجربي درباره تأثير تروريسم بر توريسم

محقق /
محققين

سال

قلمرو تحقيق

نتايج اساسي تحقيق

1

Enders and
Sandler

1991

اسپانيا ،دادههاي
ماهيانه 1988ـ
1970

تروريسم تأثيري منفي بر تعداد
بازديدكنندگان (توريستهاي) اسپانيا
دارد .شواهدي دال بر عليت معكوس
وجود ندارد.

2

Enders et
al.

1992

يونان ،ايتاليا و
اتريش ،دادههاي
فصلي 1988ـ
1974

درآمد توريستي يونان ،ايتاليا و اتريش
در پي تروريسم ،زيانهاي شديدي
متحمل شد.

شماره
رديف

Substitution Efect . 1؛ البته این جانشینی ،در فعالیت تروریستی نیز مصداق دارد .تروریستها نیز
فعالیت خود را به مناطقی منتقل میکنند که انجام تحرکات تروریستی در آنجا سادهتر و کمهزینهتر و در
همان حال ،پربازدهتر باشد .در این باره رک.(Schneider and Others, P. 38) :

اقتصاد تروریسم :مفاهیم محورهای اساسی ومطالعات تجربی /حسین دری نوگورانی

ِ
مثبت
 1991به كار بردند .آنها عالوه بر آثار داخلي ،عالقهمند تحليل آثار منفي و
بينكشوري يا «آثار جانبي» بودند؛ به اين معنا كه يك حمله فراملي در فلسطين
اشغالي ،چگونه توريستهاي اين منطقه را به مناطق امنتري در ايتاليا ،يونان يا
جاهاي ديگر سوق ميدهد .در مطالعه يادشده ،با مالحظه حمالت فراملي محاسبه شد
كه يونان  9درصد ،تركيه بيش از  5درصد و فلسطين اشغالي كمتر از  1درصد سهم
بازار توريسم خود را از دست دادهاند .نزديك به  89درصد توريسم ازدسترفته بر اثر
تروريسم در اروپا ،به مناطق توريستي ساير كشورها رفتهاند .داركس و كوتان آثار سرريز
معنيداري دريافتند .بر اين اساس ،حمالت كمشدت در فلسطين اشغالي ،درآمدهاي
1
توريسم يونان را كاهش داده است )(Ibid؛ از اين رو ،با توجه به اثر جايگزيني،
زيان بخش توريسم يك كشور در نتيج ه شكلگيري فضاي ناامن ناشي از فعاليتهاي
ِ
تروريستي ممكن است به نفع بخش توريسم كشوري ديگر باشد .به همين علت،
تحليل آثار تروريسم بر بخشهاي خاصي از كشورها ميتواند از ديدگاه بينالمللي نيز
بسيار مفيد باشد ).(Schneider and Others, P. 79
در جدول  ،2نتايج اساسي مطالعاتي تجربي درباره تأثير تروريسم بر توريسم
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3

Fleischer
and
Buccola

2002

(رژيم
صهيونيستي)،
1999ـ 1987

در مواجهه با حمله نميتواند زيانهاي

4

 LlorcaVivero

2008

الگوي نيروي
ثقل (گرانشي)
بينبخشي،
2003ـ 2001

تروريسم همانند «تبليغات بد» ،جذابيت
توريسم در كشورهاي هدف را كاهش
ميدهد .اين تأثير براي كشورهاي در
حال توسعه قويتر است.

5

Aly and
Strazicich

2000

مصر و (رژيم
صهيونيستي)،
1997ـ  1955و
1997ـ 1971

در حالي كه حمله ـ همانند بيثباتي و
جنگ داخلي ـ بر جريانهاي توريسم
تأثيري منفي ميگذارد ،از آنجا كه
جريانهاي توريسم ميتوانند پس از
اين تكانههاي منفي ترميم شوند ،بخش
توريسم هنوز مهم باقي ميماند.

6

Pizam and
Fleischer

2002

(رژيم
صهيونيستي)،
دادههاي ماهیانه
2001ـ 1991

در مقايسه با شدت حمالت ،فراواني
باالي حمله براي جريانهاي توريسم
خطرناكتر است.

7

Drakos and
Kutan

2003

يونان ،ايتاليا و
تركيه ،دادههاي
ماهيانه
2000ـ 1991

تروريسم ورود توريستها و سهم
كشورهاي هدف را از بازار توريسم
كاهش ميدهد .تروريسم همچنين
آثار سرريز منطقهاي ايجاد ميكند و
عموماً جذابيت توريسم را در منطقه
تروريستزده كاهش ميدهد.

ـ خالص سرمايهگذاري مستقيم خارجي

124

توريسم خارجي نسبت به حمله حساس

است ،در حالي كه حمله داخلي اينگونه
نيست .انتقاالت از حمله خارجي به داخلي
كاهش توريسم بينالمللي را جبران كند.

همانگونه كه توريستها از مناطق با احتمال حمله تروريستي باال پرهيز ميكنند،
احتماالً سرمايهگذاران بينالمللي نيز از مناطقي با فعاليتهاي تروريستي فراوان ،دوري
ميگزينند .روشن است كه يك حمله تروريستي ميتواند زيرساخت را ويران كند و
موجب اختالل در كسب و كار شود .بنگاهها نيز درصدد پرهيز از هزينههاي حفاظت
از امكانات خود در برابر حمالت تروريستي هستند .اين هزينهها شامل هزينههاي
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تأمين امنيت تأسيسات ،هزينههاي تأييد صالحيت كاركنان و هزينههاي اضافي بيمه
ميشود .از آنجا كه كاركنان ،كار كردن در محلي امن را به كار در فضاي تروريستي
ترجيح ميدهند ،هزينههاي استخدام نيز افزايش مييابد .با افزايش سطح عمومي
نااطميناني ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي به محيطهاي امنتر سوق مييابد.
كشورهاي بزرگي مانند فرانسه ،آلمان و انگلستان جريانهاي ورود سرمايه خارجي
خود را از منابع متعدد به دست ميآورند و به نظر ميرسد كه حمالت تروريستي را
بدون تغيير مسير كلي قابل توجه در جريان ورود سرمايهها تحمل كنند .بازگرداندن
اعتماد نيز در كشورهاي بزرگي كه به خوبي تجهيز شدهاند ،با اتخاذ تدابير تدافعي
پس از حمله تروريستي ،بهتر صورت ميگيرد .اِندرز و سندلر در سال  1996تأثيرات
تروريسم بر خالص سرمايهگذاري مستقيم خارجي در دوره 91ـ  1968را در دو كشور
نسبتاً كوچك اروپايي يونان و اسپانيا كه حمالت تروريستي فراملي بسياري را شاهد
بودهاند ،برآورد كردند .تحليل شبيهسازي نشان داد كه يك حادثه تروريستي فراملي
نمونه در اسپانيا ،خالص سرمايهگذاري مستقيم خارجي را  23/8ميليون دالر كاهش
داد .به طور متوسط ،تروريسم فراملي ،خالص سرمايهگذاري مستقيم خارجي ساالنه
اسپانيا را  13/5درصد كاهش داد .در يونان اين كاهش 11/9 ،درصد بود .اين مقادير
براي دو كشور كوچك كه به شدت به خالص سرمايهگذاري مستقيم خارجي به عنوان
منبع پسانداز در خالل دوره نمونه وابسته بودهاند ،زيان قابل توجهي بوده است
).(Enders, P. 857
ـ تجارت خارجي

نيچه و شوماخر 1در سال  2004با استفاده از دادههاي  217كشور در دوره 79ـ
 ،1968آثار تروريسم فراملي بر جريان تجارت دوجانبه (اثر تروريسم در هر كشور ،بر
2
همه شركاي تجاري آن كشور) را در يك الگوي نقطه ثقل (گرانشي) استاندارد تجارت
برآورد كردند .در الگوي آنها ،جريان تجارت بين شركاي تجاري ،به حمالت تروريستي،
فاصله بين دو كشور ،درآمد ،درآمد سرانه و تعدادي متغير مجازي بستگي داشت .آنها
دريافتند كه نخستين حمله تروريستي فراملي ،تجارت دوجانبه را تقريباً به ميزان قابل
1 . Nitsch and Schumacher
Standard Trade-gravity Model . 2؛ الگوی گرانشی تجارت در اقتصاد بینالملل ،شبیه الگوهای
مشابه در علوم اجتماعی ،جریانهاي تجاری دوجانبه را بر مبنای اندازه اقتصادی (غالبا ً با معیار تولید ناخالص
داخلی) و فاصله بین دو واحد (دو کشور) پیشبینی میکند .این الگو برای نخستین بار توسط تینبرگن
( )Tinbergenدر سال  1962به کار رفت.
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توجه  10درصد كاهش داده است؛ 1آنها همچنين دريافتند كه دو برابر شدن تعداد
حوادث تروريستي ،تجارت دوجانبه را  4درصد كاهش داده است .در نتيجه،تروريسم
ميتواند بر تجارت دوجانبه تأثيري قابل توجه داشته باشد ).(Enders, 858

126

ـ بازارهاي مالي

ِچن و سيمس 2در سال  2004با روش مطالعه رويداد 3،تغييرات عايديهاي متوسط
شاخصهاي بورس اوراق بهادار را در پي  14حمله تروريستي و نظامي 4از سال 1915
بررسي كردند .بر اساس تحقيق آنها ،حوادث تروريستي بر بازارهاي بورس بزرگ،
كمتأثير و بسيار گذراست و غالباً فقط  1تا  3روز باقي ميماند .در اين ميان ،بيشترين
ماندگاري تأثير مربوط به واقعه  11سپتامبر بوده كه  40روز به طول انجاميده است.
البته اين دوره بازگشت به حالت عادي ،به شرايط و ويژگيهاي بازار بورس مورد نظر
بستگي دارد؛ به گونهاي كه بورس نروژ ،جاكارتا ،كواالالمپور و ژوهانسبورگ زمان
بيشتر ،و بورس جاهايي نظير لندن ،هلسينكي و توكيو زمان كمتري براي بهبود الزم
دارند .بازارهاي سرمايه آمريكا ،نسبت به گذشته ،انعطافپذيرترند و در مقايسه با ساير
بازارهاي سرمايه جهاني ،در پي حمالت تروريستي زودتر بهبود مييابند ).(Ibid
اِلدور و مِلنيخ 5در سال  2004با استفاده از روش سري زماني ،تأثير حملهاي در
فلسطين اشغالي پس از  27سپتامبر  2000را بر شاخص بورس  100تلآويو (TA
 )100و نرخ ارز بررسي كردند .بر اساس اين برآورد ،به علت حمله ،شاخص بورس
مذكور در  30ژوئن  30 ،2003درصد پايينتر بود .با وجود اين ،آنها دريافتند هر
شكلي از حمله تأثيري اندك بر نرخ ارز دارد.
دراكس6در سال  2004تأثيرات حمالت  11سپتامبر را بر سهام خطوط هوايي
بررسي كرد .او دريافت كه پس از  11سپتامبر ،در  11مورد از  13مورد سهام
 . 1البته این تأثیر میتواند تأثیر تروریسم داخلی را نیز دربرداشته باشد.
2 . Chen and Siems
3 . Event-study Methodology
 . 4از جمله حمله ژاپنیها به پرل هاربور ( )Pearl Harborدر دسامبر  ،1941پرواز شماره  103پان
امریکن ( )Pan Am Flightدر دسامبر ( 1988واقعه الکربی) و واقعه  11سپتامبر 2001
5 . Eldor and Melnick
6 . Drakos

مطالعهشده ،مخاطره سيستماتيك 1افزايش يافته است .فقط كي.ال.ام 2 .و كانتاس
(دو شركت حمل و نقل غيرآمريكايي) هيچ مخاطره سيستماتيك افزايشيافتهاي
نداشتهاند .عالوه بر اين ،در  9مورد ،واريانس تابع برآوردي افزايش يافت كه دال بر
افزايش مخاطره سهام خطوط هوايي بوده است ).(Enders, P. 859
3

بر اساس آنچه گفته شد ،ترور را ميتوان به تعبيري ،وحشتآفريني (همراه با پيام) و
ا ِعمال يا تهديد به ا ِعمال خشونت و زور عليه افراد بيگناه غيردرگير در امور جنگي ،به
صورتي برنامهريزي (حساب  /ارزيابي) شده ،مخفيانه و غافلگيرانه و خارج از چارچوب
قانون (مجرمانه) ،به منظور دستيابي به هدفي سياسي (مرتبط با قدرت حاكم) تعريف
كرد .البته در مطالعات تجربي موجود و مصداقيابيها ،در استفاده از اين واژه اتفاق
نظر وجود ندارد و در هر تحقيق بايد به تعريف محقق از اين اصطالح توجه كرد.
تروريسم در سطح ملي يا فراملي تحقق مييابد و ميتواند با انگيزههايي داخلي
(بومي) يا خارجي (با تحريك يا پشتيباني و اهداف خارجي) صورت گيرد .تحليل
تأثير و تأثر بين تروريسم و اقتصاد ،تا حد زيادي از تحليل تعامل بين ناامني و اقتصاد
(اقتصاد امنيت عمومي و ملي) كه سابقهاي بسيار ديرينه دارد ،مايه گرفته است.
زمينهها ،علل و امور كمككننده به تروريسم ميتوانند اقتصادي يا غيراقتصادي
باشند ،اما با توجه به محور اصلي اين تحقيق ،بر عوامل بسترساز و موجد و مؤيد
تروريسم تمركز شده است .اگرچه تنفر شخصي ،اعم از تنفر واقعي (درونزا) يا
ساختگي (افراد يا گروهها و مجامع ذينفع) به عنوان سادهترين عامل مبادرت به
عمليات تروريستي نبايد از نظر دور داشته شود ،به نظر ميرسد كه محروميتها،
محدوديتها و مظالم در هر دو جنبه سياسي (فشارها و سركوب و )...و اقتصادي
(فقر و تبعيض و )...توجه بيشتري در ريشهيابي تروريسم به خود جلب كردهاند .سابقه
تاريخي و موقعيت اقتصادي از جنبه دورها (چرخهها)ي رونق و ركود اقتصادي ،و
Systematic Risk . 1؛ مخاطره سیستماتیک که در امور مالی ،از آن به مخاطره بازار و مخاطره کل
یککاسه نیز تعبیر میشود ،به مخاطره تفکیکناپذیر کل بازار یا کل یک بخش بازار گفته میشود .نرخهای
بهره در نظامهای ربوی ،کسادی و بحران اقتصادی و جنگها عواملی هستند که با تأثیرگذاری بر کل بازار،
موجب ایجاد این نوع مخاطره میشوند.
2 . KLM
3 . Qantas
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نمودار جريان تأثيرات تروريسم بر اقتصاد ملي
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همچنين موجهاي تروريسم در شكلگيري تروريسم در كشورهاي پردرآمد و كمدرآمد
به گونههايي بعضاً متفاوت ،تأثيرگذار قلمداد شدهاند .البته تروريستها در ساماندهي
فعاليتهاي خود به هر صورت نوعي ارزيابي هزينهـ فايده خواهند داشت و مطابق
تعريف ،به طور معمول بدون برنامه و حسابرسي فعاليت نخواهند كرد .همين ارزيابي،
از جمله درباره نحوه تأمين مالي ،آنها را در انتخاب روشها و جذب نيرو و سازماندهي
به تصميمهايي خاص سوق ميدهد .در كنار همه اين عوامل ،اقدامات ضد تروريستي
نيز از جمله عوامل تأثيرگذار در تروريسم در يك كشور ،چه در داخل چه در تعامل با
ساير كشورها ،به حساب ميآيد.
همانگونه كه ماهيت تروريسم ،برخي عوامل مؤثر بر آن را تعيين ميكند ،پيامدها
و هزينههاي 1تروريسم نيز تابع ماهيت و همچنين مبتني بر عواملي متعدد است .اين
پيامدها بعضاً كوتاهمدت و بلندمدت،فوري و تأخيري ،اقتصادي و غيراقتصادي ،و عيني
و ذهني با اندازههايي متفاوت در كشورهاي بزرگ و كوچك هستند .تمركز و تنوع
اقتصادي و سياسي در كشور ميزبان يا ميهمان ترور در نوع و شدت تأثيرات آن مؤثر
است .به عالوه ،تروريسم در يك كشور به ويژه با توجه به اقدامات ضد تروريستي آن،
بر ساير كشورها تأثير ميگذاردو آثار جانبي و سرريز متفاوتي از آن انتظار ميرود .از
اين رو ،هماهنگي بينالمللي در مبارزه با تروريسم امري ضروري است.
تروريسم در پي پيامرساني و وحشتآفريني و ايجاد واهمه در هدف است .فوريترين
اثر تروريسم ايجاد فضاي نااطميناني و ترس و تنفر در ارزيابيهاي عقاليي است كه
تأثير بسيار مهم اقتصادي چه در فعاليت بازيگران و وضعيت و چه در برنامهريزي
اقتصادي دارند .در كنار خسارات عيني (تخريب و )...كه تروريسم براي اقتصاد به
وجود ميآورد ،مطالعات موجود بر تأثير آن بر بازارهاي مالي و بورس و بيمه و توريسم
و تقاضا براي حمل و نقل ،به ويژه حمل و نقل هوايي متمركز شدهاند .شاخصهاي
بازارهاي مالي و بورس همچون نشانگرهاي درجه حرارتسنج بدنه اقتصاد ،سالمت و
بيماري آن را نمايان ميكنند .بيمه همواره با برآورد نسبتاً دقيق مخاطره همراه است
و از اين رو ،نرخ بيمه در شرايط پرمخاطره به سرعت افزايش مييابد ،و اين افزايش،
با توجه به نقش بيمه در فعاليتهاي كوچك و بزرگ اقتصادي ،ميتواند در تغيير
متغيرهاي اصلي خرد و كالن اقتصاد نقش ايفا كند .توريسم براي برخي كشورها منبع
 . 1اگرچه از یک دیدگاه ،پیامدهای مثبتی از سوی تروریسم برای برخی طرفها ،از جمله شرکتهای
تولیدکننده سالحو مواد ذیربط متصور است ،اما از دیدگاه یک تحلیلگر بیطرف انسانی ،پیامدهای تروریسم،
هزینههای آن به شمار میآیند.

 . 1معموالً تابع سرمایهگذاری برخالف تابع مصرف ،تابعی پرنوسان و غیرپایدار تلقی میشود که به شدت
نسبت به نوسانات و اعتمادپذیری اقتصادی حساس است.
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درآمدي سرشار و حياتي است و به طور كلي نسبت به امنيت فضاي فعاليت ،بسيار
حساس است .البته تأثير تروريسم بر توريسم فراز و نشيب فراوان داشته است و براي
برخي توريستها با انگيزهها و تمايالت خاص،ميتواند متفاوت – حتي جذابـ باشد.
حمل و نقل به عنوان زيرساخت هر فعاليتي ،از تروريسم تأثير ميپذيرد و اين تأثير
خود به ساير متغيرهاي اقتصادي منتقل ميشود.
در چرخه يك اقتصاد ملي ،خانوارها و بنگاههاي (مؤسسات) اقتصادي و دولت
و بخش خارجي اقتصاد به عنوان عناصر اصلي در نظر گرفته ميشوند .تروريسم
بر مصرف و پسانداز خانوارها كه تقاضا براي توليدات بنگاهها را شكل ميدهد ،و
سرمايهگذاري بنگاهها و سطح دخالت و هزينههاي دولتي تأثير ميگذارد .البته در
اين ميان ،برخالف اين تصور كه سرمايهگذاري ،به سرعت 1از تروريسم تأثير منفي
ميپذيرد و سرمايهگذاران،كشوري را كه داراي فضاي تروريستي است،ترك ميكنند،
شواهدي كه به برخي از آنها اشاره شد ،نشان دادهاند كه به ويژه با افزايش اقتضايي
سود در برخي مخاطرات ،ميتوان شاهد مصون ماندن نسبي سرمايهگذاري از تروريسم
بود.
در كنار پيامدهاي يادشده ،معموالً در فضاي ترس ناشي از تروريسم ،دولت به
عنوان اصليترين مسئول تأمين امنيت در جامعه ،به اقدامات خود در مقابله با تروريسم
ميافزايد و به تبع آن،هزينههاي امنيتي خود را افزايش ميدهد .اين امر ميتواند به
فعال شدن اثر ازدحامي بين دولت و بخش خصوصي از يك سو ،و فعال شدن اثر
جانشيني در درون تركيب بودجه دولت به نفع هزينههاي امنيتي بينجامد.
همانگونه كه در نمودار  3نشان داده شده است ،همه آنچه گفته شد ،به همراه
اقدامات ضد تروريستي خانوارها ،به ويژه بنگاهها ،بر اقتصاد ملي و رشد و توسعه آن
تأثيري انكارناپذير بر جاي ميگذارند كه تحليل برايند آن ،بسته به موضوع (كشور و
سازمان تروريستي و )...مد نظر ،به عوامل بسيار متعددي مربوط ميشود كه اندكي
از آنها با تمركز بر تروريسم به اجمال بيان شد .همه آنچه گفته شد ،آموزههايي براي
سياستگذاري و ساماندهي اقدامات ضد تروريستي است.
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برخی یافتهها ،و نتیجهگیری
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جمهوری اسالمی ایران از ابتدای تشکیل تاکنون ،قربانی فعالیتهای تروریستی
مستمر بوده است ،و از رهبر تا مردم عادی از آن مصون نبودهاند .در این نوشتار
درصدد بودهایم در باره مفاهیم و محورهای اساسی ،پیشینه و مطالعات تجربی در
خصوص عوامل و پیامدهای اقتصادی تروریسم مروری فشرده داشته باشیم .البته نحوه
تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و فعالیتهای ضدتروریسم نیز تحلیل و پیامدهایی
اقتصادی دارند که به علت محدودیت مجال ،به یاری خداوند آن را به مجالی دیگر
واگذاشتهایم.
به طور خالصه ،ترور را میتوان "وحشتآفرینی (همراه با پیام) و ا ِعمال یا تهدید
به ا ِعمال خشونت و زور علیه افراد بیگناه غیر درگیر در امور جنگی ،به صورتی
برنامهریزی (حساب  /ارزیابی) شده ،مخفیانه و غافلگیرانه و خارج از چارچوب قانون
(مجرمانه) به منظور دستیابی به هدفی سیاسی (مرتبط با قدرت حاکم)" تعریف کرد.
مطالعات گزارش شده در باره علل و زمینههای بسترساز اقتصادی تروریسم ،هیچ
نتیجه فراگیر و برازندهای برای همه موارد در پی نداشتهاند .با تمرکز بر تروریسم
فراملی ،مروری بر مطالعات انجام شده نشان میدهد که در میان شواهد دال بر اهمیت
نسبی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تروریسم ،ناسازگاری وجود دارد ،و هنوز مطالعه
جامعی با مالحظه همه انواع عوامل بالقوهی تأثیرگذار بر تروریسم به طور همزمان،
گزارش نشده است .عالوه بر تعامل "عوامل تعیینکننده" با "تروریسم" ،وجود تعامل
درونی – و در مواردی ،همخطی  -بین عوامل یادشده نیز دور از ذهن نیست .تصور
بر این است که در کنار تأثیر ایجابی شرایط (فقر) اقتصادی بر تروریسم ،ممکن است
تروریسم نیز در علیتی معکوس ،اثری منفی بر توسعه اقتصادی داشته باشد ،و این
تعامل تشدید شود و همافزایی داشته باشد.
مشاهدهها نشان میدهند که بسیاری از افراد دخیل در آنچه "تروریسم" نامیده
میشود ،در میان فقیرترین مردم نیستند .کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای
کمدرآمد ،تروریسم بیشتری را تجربه میکنند ،و عوامل غیراقتصادی  ،گاهی
تروریستها را تحریک میکنند  .از جمله ،اختالفات درآمدی فاحش و تنشآفرین
بین دو گروه در سایر ویژگیها نسبتاً مشابه هستند ،و فقدان فرصتهای اقتصادی
برای برخی اعضای جامعه (تبعیض اقتصادی) ،میتواند در بروز اقدامات تروریستی
مؤثر باشد.
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در ارزیابی پیامدهای تروریسم ،مطالعات تجربی ،عالوه بر اختالف در تعریفها،
از روششناسیها و مجموعه دادههای مختلف استفاده میکنند ،و با تفاوت سطوح
تحلیل (خرد یا کالن) ،از تمرکزهای جغرافیایی و دیدگاههای نظری و متغیرهای
متفاوت استفاده میکنند و به نتایجی متفاوت نیز دست مییابند .در این میان ،احتماالً
اندازهگیری هزینههای مستقیم تروریسم در قلمرو مورد بحث ،سادهترین کار است.
اما از سوی دیگر ،یک راه جایگزین برای اندازهگیری کل هزینه تروریسم عبارت است
مناطق با سطوح باالی تروریسم نسبت به
از مقایسه کل عملکرد اقتصادی کشورها یا
ِ
پایین تروریسم .بعالوه ،تعداد زیادی از مطالعات ،بر اندازهگیری
کشورهایی با سطوح
ِ
تأثیر حمالت تروریستی بر گستره کل اقتصاد متمرکز شدهاند .طریقه دیگر برای
ارزیابی تأثیر ترور بر تولید کل ،بررسی این تأثیر بر سهام شرکتهای مختلف است.
برخی پژوهشگران ،به مطالعات موردی در باره تأثیر تروریسم بر رشد اقتصادی روی
آوردهاند ،و در بررسیهای خود درصدد برآمدهاند که نارساییهای پیشگفتهی بررسی
گروهی کشورها با استفاده از دادههای مقطعی و تابلویی را چارهجویی کنند .در جدول
ِ
( ،)1برخی شواهد تجربی در باره تأثیر تروریسم بر رشد اقتصادی خالصه شدهاند.
گذشته از هزینههای کلی تروریسم ،بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرات متفاوتی
از تروریسم میپذیرند .در این تحقیق ،تأثیر تروریسم بر توریسم ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،تجارت خارجی ،و بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفتهاند .در نمودار
( ،)3تعامل تروریسم و اقتصاد (جریان تأثیر :علل و زمینههای تروریسم ،و پیامدها و
هزینههای اقتصادی تروریسم) ترسیم شده است .همه آنچه گفته شد ،آموزههایی برای
سیاستگذاری و ساماندهی اقدامات ضدتروریستی است
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نمودار:3تعامل تروریسم و اقتصاد(جریان تاثیر،علل و زمینه های تروریسم و پیامدها و هزینه های اقتصادی آن)
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