
 
 فصلنامه مطالعات راهبردي      تأليف: توماس جي بدي 

     ترجمه: سيدرضا ميرطاهر 
 1378پاييزوزمستان 6و5شماره 

 :المللي تعريف تروريسم بين

 نگرش عملي
 فهرست  
 248 مقدمه  
 248 معضل در مقام تعريف  -الف  
 252 المللي  شناخت عناصر مفهومي تروريسم بين -ب  
 263 گيري  نتيجه 
 265 ها  يادداشت 

 چكيده  
 
در اين نوشتار مؤلف ضمن تبيين اين مشكل كه ارايه يك تعريف جامع و مانع از تروريسم  

بندي نهايي به  المللي اساسا ميسر نيست، به تحليل تعاريف ارايه شده پرداخته در يك جمع بين
رار، انگيزه، قصد، عامالن وجود پنج عنصر مشترك در كليه ديدگاههاي ارايه شده پي برده است. تك

المللي بايد مدنظر قرار گيرند.  اي هستند كه در مقام تعريف تروريسم بين و تأثير، پنج حوزه اصلي
يابي به يك تعريف نسبتا  هدف نويسنده از نوشتار حاضر فراهم آوردن بستر مناسبي براي دست

 باشد. مشترك از تروريسم براي مقابله صحيح با آن مي



 
 مقدمه

المللي اين است كه عليرغم ازدياد  يكي از مشكالت بنيادين در سخن گفتن از پديده تروريسم بين  
آثار محققانه و بيش از سي سال گفتگو بين دولتها در اين مورد، هنوز تعريفي مشترك و پذيرفتني 

ه آكادميك و بندي گسترد از آن وجود ندارد. تعاريف موجود تمايل بدان دارند تا دريكي از دو طبقه
المللي در وهله نخست به منظور  يا سياسي قرار گيرند. تعاريف آكادميك معاصر از تروريسم بين

اند. اين تعاريف غالبا مفصل و بيش از  جاي دادن وقايع در قالب مدلهاي آماري مختلف ابداع شده
المللي  تروريسم بينسازند. تعاريف سياسي از  اندازه پيچيده بوده و كاربرد مشترك را ناممكن مي

ترين و  نيز خالي از ابهام نيستند؛ وجود ابهام در اين تعاريف، زمينه را براي عرضه مناسب
نمايد. اين مقاله نگاهي عملي به معضل تعريفي  نزديكترين تفسير سياسي از رويدادها مهيا مي

ا تروريسمِ دو سوي المللي دارد. نوشتار حاضر در قياس ب موجود در زمينه مطالعه تروريسم بين
تر  تر و كاربردي كند و سرانجام تعريفي روشن طيف تعريفي در اين زمينه، مسيري ميانه را طرح مي

المللي است كه آن را از  دهد كه مبتني بر ويژگيهاي اصلي تروريسم بين از تروريسم به دست مي
 )1(سازد.  ديگر انواع خشونت متمايز مي

 
 معضل در مقام تعريف -الف  

المللي معاصر، نبودن تعريفي كاربردي  يك مشكل اساسي در زمينه مطالعه و تحليل تروريسم بين  
هاي آكادميك درباره اين موضوع،  از اين [نوع] فعاليت است. عليرغم چندين دهه از [وجود] نوشته

 هيچ تعريفي كه پذيرش همگاني داشته باشد براي آن يافت نشده است.



را با هواداري از بسط يك تعريف نهايي و همگاني و  "معضل تعريفي" برخي نويسندگان اين
اند  اصرار ورزيده 1اند. ديگران بر ايجاد اصطالحات تخصصي، مانند [واژه] فراملي،  جامع، دامن زده

و يا بدون انعكاس بوده و در اغلب موارد  كه هرقدر هم دقيق باشند، طنين عمومي اندكي داشته
پايان، در ناتواني  كننده اين مناقشه تعريفي به ظاهر بي ي مفهوم دارد. تأثير فلجصرفا براي عده خاص

اي كه پس از سه دهه مشاوره، هنوز به  مداوم نهادهايي مانند سازمان ملل منعكس گرديده به گونه
ها و كنوانسيونهاي  اجماعي در زمينه تعريف آن نرسيده است. سازمان ملل عليرغم قطعنامه

جويد كه رسيدن به تعريفي مشترك [در  متعدد، در اين زمان، از اين واقعيت، كناره مي المللي بين
باشد [به عنوان مثال] پس از بيش از يك دهه از كاربرد تعريف مشابهي در  اين باره] ناممكن مي

موقتا 1995المللي، تصويب قانون جديد ضدتروريستي اياالت متحده در سال   مورد تروريسم بين
كميته قضايي مجلس نمايندگان و  رييس 2گرديد. دليل اين امر بر طبق گفته هنري هايد متوقف 

 )2(اين قانون [ از تروريسم] بود.  "تعريف موسع"يكي از حاميان اين قانون، 
 3ترين تعاريف آكادميك از تروريسم كه مكررا نقل شده، تعريف آلكس پ. اشميد  يكي از جامع  

تعريف خود بهره برده  پژوه در بسط و پااليش ساعدت بيش از پنجاه دانشباشد. اشميد كه از م مي
گيرد كه: تروريسم شيوه اقدامات تكراري به منظور ايجاد دلهره و رعب و وحشت  است، نتيجه مي

شود.  ورزي، جنايي و يا سياسي توسط گروههاي مختلف به كار گرفته مي است كه به داليل سليقه
شود و در ادامه بين نوع اهداف موردنظر، تأثير موردنظر،  همين جا ختم نميالبته تعريف اشميت به 

 )3(شود.  تصادفي يا انتخابي بودن عمل و تفكيك قايل مي
حتي تعريف دقيق و طوالني "كند كه  بنابراين چندان عجيب نيست كه حتي اشميد بعدا قبول مي  

تعريف است؛ 109ريف اشميد حاصل تركيب  تع )4( "وي را احتمال ندارد كه دولتها، به كار برند.
گران مختلف آمده و مثالي  عنصر اصلي موردنظر انديشه 22عنصر قابل تعريف از 16كه در آن  

لحاظ، از اين تعريف به دليل پيچيدگي و تا  رود. بدين كالسيك از يك تعريف آكادميك به شمار مي
 )5(گرديده است.آميز بودن و نيز فايده ناچيز آن، انتقاد  حدي تناقض

 
 
 
 
 
 
  



1T11T. transnational   1T21T. Henry Hyde   1T31T. Alex 

P. Schmid 



همچنان كه اين امر در مورد بسياري از تعريفهاي آكادميك ديگر صادق است، چرا كه متغيرهاي آن 
اند كه بتوانند كليه حاالت متصور را پوشش دهند و بدين ترتيب كارايي الزم  به نحوي طراحي شده

ه علت كثرت متغيرها دارا نيست. در عين حال، اين تعريف به دنبال ايجاد مبنايي براي را ب
 نمايد. بندي اين حوادث است و از اين حيث قابل توجه مي طبقه

پژوهان اروپايي، براي برشمردن بيش از  در حالي كه تالش اشميد، مانند بسياري از ديگر دانش  
ساز شده است، وزارت خارجه اياالت متحده نيز از  يف، ابهاماندازه اوصاف تروريسم در زمينه تعر

طريق تعميم بيش از حد، به همين معضل گرفتار آمده است. وزارت خارجه آمريكا از سال  
 :برد ) را به كار مي"د"بند 2656از قانون اياالت متحده، ماده ( 22تعريف مندرج در سند  1983

 1و با انگيزه سياسي است كه عليه اهداف غيررزمنده واژه تروريسم به معناي خشونت عمدي “ 
 "گيرد. مخاطبان صورت مي و يا عوامل پنهاني و معموال با قصد نفوذ در 2توسط گروههاي فروملي 

)6( 
تعريف وزارت خارجه آمريكا در اگرچه به ظاهر بسيار بيش از تعريف اشميد قابل قبول است،  

و شامل ساختن جمله  "عمدي"ت. شايستگي نسبي واژه ليكن از تعريف آرماني، بسيار دور اس
در تعريف، قابل پرسش است. اين موارد نه به وضوح تعريف و  "معموال با قصد نفوذ در مخاطبان"

اند. با اين همه مطلب  نه به شناسايي خصوصيات منحصر به فرد تروريسم، چيزي نيفزوده
بندي خاص خود  مات پنهاني دولتها، تحت طبقهاست، زيرا اقدا "عوامل پنهاني"سازتر واژه  مسأله

گونه اعمال در اقداماتي كه در دوره اخير  آيد و دخالت مستقيم اين يعني جاسوسي، خرابكاري و مي
بندي شده، بسيار كمياب است. عالوه بر اين، از نظر  طبقه "المللي تروريسم بين"تحت عنوان 

اي كه در زمان وقوع  ه بر غير نظاميان، پرسنل نظاميعالو "غير رزمنده"وزارت خارجه آمريكا، واژه 
گردد، و همچنين همه حمالت بر  باشند نيز مي حادثه غيرمسلح بوده و يا در حال انجام وظيفه نمي

گيرد، هنگامي كه حالت مخاصمات  ضد تأسيسات نظامي و يا پرسنل مسلح نظامي را دربرمي
سربازان مسلح آمريكايي در حال خدمت در  از آن جايي كه"مسلحانه در محل وجود ندارد؛ 

بندي  طبقه "غيررزمنده"توان زيرعنوان  خيابانهاي يك كشور خارجي را، برحسب اين تعريف، مي
تروريسم "المللي صرفا به مثابه  باشد، نتيجتا تروريسم بين كرد، بيانگر اين تمايز روشن نمي

 )7(گردد.  يف ميتعر "دربرگيرنده شهروندان يا قلمرو بيش از يك كشور
 
 
 
 



  
1T11T. Non combaatant      1T21T. Subnational 



در حالي كه شماري از مشكالت در مورد اين تعريف وجود دارد، با اين همه، تعريف فوق   
آميز تعريف وزارت  آورد. ماهيت ابهام اي عالي از يك تعريف سياسي از تروريسم فراهم مي نمونه

دار  وزارت، باالترين ميزان آزادي عمل در مورد تفسير وقايع اهميتخارجه آمريكا براي مقامات آن 
دارد. متأسفانه، آن چه كه براي علم سياست مطلوب است همواره براي  سياسي را عرضه مي

گونه كه تالش براي تصويب قوانين جديد ضدتروريستي و  سياست ]عملي[ مناسب نيست، همان
به واسطه فقدان تصريح در تعريف دچار اختالل شده است.  المللي در اين مورد، بهبود همكاري بين

دانم) ممكن است  (هنگامي كه چيزي را ببينم آن را مي 1 "اصالت رؤيت"در حالي كه كاربرد اصل 
دهد. فعاالن  سياسي را تضمين نمايد، ليكن دولتها را نيز در معرص انتقاد قرار مي پذيري انعطاف 

ولت اياالت متحده براي بسط قلمرو تعريف موجود، پرسش حقوق مدني بر تالشهاي گذشته د
 )8(شده است.  2كارتيسم  اند كه اين منجر به وارد آمدن اتهاماتي دال بر نئومك وارد كرده

المللي،  عليرغم تالشهاي بيشمار طي دو دهه گذشته براي بسط تعريفي كاربردي از تروريسم بين
قلمرو آكادميك و سياسي سودمند باشد، همچنان به تدوين يك تعريف روشن و مختصر كه در دو 

كننده فراست آكادميك و  مثابه يك مشكل جدي باقي مانده است. اين چنين تعريفي بايد منعكس
احتياط سياسي باشد. اين تعريف بايد مشخص و برخوردار از دقت زياد باشد، تعريف موردنظر 

المللي موجود را نيز منعكس سازد.  م بينهمچنين بايد در عين شناخت از گذشته، واقعيات نظا
توان با تلفيق عناصر مختلف شناخته شده در آثار قبلي، تعريف زير را در حد نوشتار حاضر  مي

 پيشنهاد داد:
كاربرد مكرر خشونت با انگيزه سياسي بهمراه قصد ارعاب، به وسيله عامالن غيردولتي، كه بر “ 

 “.گذارد بيش از يك دولت اثر مي
المللي را از  ن تعريف در پي شناسايي عواملي است كه در تركيب با يكديگر، تروريسم بيناي  

سازد. اين تعريف با تأكيد بر توافق، به جاي عدم توافق بر سر  ديگر انواع خشونت متمايز مي
بندي و شمول بيشتر وقايعي است كه در دوره  تعريف، در پي ايجاد چارچوب وسيعي براي طبقه

اين تعريف پنج عنصر اساسي را  )9(المللي نام برده شده است.  آن به تروريسم بين اخير، از
 گيرد: تكرار، انگيزه، قصد، عامالن و تأثير. دربرمي

 
 
 
 
 



  
1T11T. Potterian manim      1T21T. New-

McCarthyism 



 
 المللي شناخت عناصر مفهومي تروريسم بين -ب  
 1تكرار  -1

شود،  بندي مي سته خشونتي كه تحت عنوان تروريسم طبقهيكي از خصوصيات حساس و برج
تكرار است. فرض [وجود] خشونت نظاموار، تروريسم را از وقايع جدا از هم و يا خشونت فردي 

آميز انفرادي ممكن است از لحاظ به كارگيري  كند. در حالي كه اقدامات خشونت متمايز مي
ا برآوردن ديگر معيارهاي تعريفي، با تروريسم روشهاي مشابه، برانگيختن واكنشهاي مشابه و ي

شباهت داشته باشد، ليكن اين موارد عليرغم وسوسه، بر ناميدن آنها با واژه تروريسم، جزو آن 
ها و سياستمداران براي تهييج احساسات و جلب توجه تيتر  نيستند. اگرچه عامه مردم، رسانه

كنند، ليكن بايد به نحوي روشن بين اقدامات  ميها] ، به راحتي از اين واژه استفاده  [روزنامه
آميزي كه به صورت موردي برانگيزاننده وحشت و ترور هستند و بين خشونت مكرر و  خشونت

شود، تفكيك قائل شد. ترور و [وحشت] چيزي  مند خشونت كه تروريسم ناميده مي الگوهاي نظام
مند از اين وحشت است.  ر و نظامگيري مكر كند، اما تروريسم بهره است كه شخص احساس مي

)10( 
به چاپ رسيد اين نكته راروشن  2هاي ميامي  اي كه چندسال قبل در يكي از روزنامه مقاله  

زده و يك سر را با خود  سازد؛ در اين مقاله، دو افسر پليس فردي را كه در يك بزرگراه قدم مي مي
رخ داد، آن فرد مكررا سر را به سوي  كرد متوقف ساختند؛ در نزاعي كه به دنبال آن حمل مي

كرد تا اين كه سرانجام تسليم گرديد. ترور و [وحشت ] آن چيزي است كه  افسران پرتاب مي
رفتند [با مشاهده آن صحنه] ممكن  افرادي كه در آن صبح با اتومبيلهايشان به سركارهاي خود مي
، آن دو افسر پليس كه درگير ماجرا است احساس كرده باشند. ترور آن چيزي است كه به نحو يقين

كنند. ترور تقريبا چيزي است  بودند احساس كرده و آن صحنه را در كابوسهاي مداوم مشاهده مي
كه خوانندگان آن روزنامه ميامي هنگامي كه روز بعد مشغول خواند ماجرا در روزنامه بودند ممكن 

فرد سر را به كرات به سوي افسران پليس  است تجربه كرده باشند؛ با اين همه، عليرغم اين كه آن
اي برانگيزاننده ترور  پرتاب كرد اين امر تروريسم نبود؛ بلكه اين يك ماجراي منفرد و مجزا و حادثه

 )11([و وحشت] بود. 
 
 
 
 



  
1T11T. Repetition        1T21T. Miami 



حتي وحشت شوند. حالي و يا  وقايع مختلفي ممكن است باعث گردد تا افراد دچار هراس، پريشان
وجود مرد مسلحي در يك قطار مسافري، وقوع يك جنايت ترسناك و يا حمله به يك عمارت 

با اين همه، جز در صورتي كه اين گونه  )12(عمومي، ممكن است اين واكنشها را برانگيزاند؛ 
عريفي بندي كرده و ديگر معيارهاي ت وقايع را بتوان در ذيل يك الگوي بزرگتري از خشونت طبقه

توان تروريسم تلقي كرد. تروريسم منوط به تهديد معتبري دال بر  را نيز بر آن تطبيق داد، آنها را نمي
 )13(مند از خشونت و يا وجود الگوي خشونت است.  تكرار و استفاده نظام

المللي، در اين مقاله بر  تذكر اين نكته واجد اهميت است كه تعريف داده شده از تروريسم بين  
هديد كاربرد خشونت متمركز نيست، بلكه بر استفاده عملي از آن عنايت دارد. در حالي كه برخي ت

اند، ليكن تمايز روشن  نويسندگان در مورد تمايز بين تهديد و استفاده عملي از خشونت ناكام مانده
راسر شود. تهديد به خشونت به نحوي روزانه در س بندي محسوب مي اين دو، عامل مهمي در طبقه

شود. تأثير و واكنش به اين گونه تهديدات، معموال بستگي به ماهيت و  دنيا ارسال و دريافت مي
ميزان اعتقاد به آنها دارد. در حالي كه [ در واكنش بدانها] ما شاهد انجام اعمالي چون شروع تحقيق 

قطع نظر از اين  )14(باشيم.  در اين زمينه و اتخاذ تدابير حفاظتي مانند جستجو و تخليه محل مي
اساس  آفرين بوده و اسباب زحمت گردند، بيشتر آنها بي توانند هراس واقعيت كه تهديدات مي

هستند و نبايد در رده تروريسم جاي گيرند جز در مواردي كه اثبات گردد كه بخشي از يك الگوي 
 )15(بزرگتر خشونت هستند.

مكمل چنين الگويي هستند؛ با اين همه، آنها  المللي، تهديدات غالبا بخشهاي در تروريسم بين  
خواه  گذاري ارتش جمهوري شوند، براي مثال، يك تهديد بمب جايگزين استفاده از خشونت نمي

كه متروي زيرزميني لندن و يا يك منطقه خريد خاص را هدف گرفته است، شايسته  (IRA)ايرلند
شدگي اين نوع  ي، به خاطر اعتبار و اثباتواكنشهاي مشابه نيروهاي امنيتي بريتانيا و مردم عاد

اي اين  تهديد است. با اين حال، عامل ترس و ماهيت واكنش دولتي، منوط به تقويت دوره
باشد، زيرا واكنش شرطي بدانها، بدون  آميز كافي نمي تهديدات است. صرف تهديدات خشونت

خشونت پيش شرط مطرح ساختن محركهاي غيرشرطي فروخواهد نشست؛ استفاده عملي از 
 )16(تروريسم است. 
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شود كه چرا مردم دست به  يك جنبه از كشمكش مداوم بر سر تعريف، به اين سؤال مرتبط مي
 زنند. گردد، مي آميزي كه تروريسم توصيف مي اقدامات خشونت
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تي شناسايي شده است، در حالي كه مجموعه متنوعي از انگيزشها در وراي خشونت تروريس
ها غالبا مبدل به استداللهايي در مورد توجيهات اخالقي براي كاربرد خشونت  مباحثات درباره انگيزه

گردد. توجيهات در مورد خوب يا بد، درست يا غلط، بيگناه يا گناهكار، رزمنده راه آزادي يا  مي
به انشقاق در زمينه تعريف، تمايل تروريست، از ديدگاه تعريفي، نامربوط بوده و به جاي انسجام 

سياست مربوط به مشروعيت آرمان ممكن است چندان ارتباطي با رفتار و يا انگيزه  )17(دارند. 
بندي رفتار  رفتار نداشته باشد. بايد قبل از قضاوت در مورد اين گونه از رفتارها، به شناسايي و طبقه

بندي پرداخت. با گذر از  يات، به طبقهپرداخت. به ديگر سخن، بايد پيش از پيگيري خصوص
المللي، سياسي است. تالش تروريستها براي تحصيل  لفاظيها، هدف اغلب جنبشهاي تروريستي بين
چه "گيري، همان فرآيند سياست، است يعني اين كه  اثبات منافع خودشان در فرآيند پيچيده تصميم

آنها به دنبال وادار ساختن دولتها و نهادها  )18(. "كسي چه چيزي را، در چه هنگام و چگونه بگيرد
عدالتيهاي واقعي يا متصوره اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده و يا به  به منظور توجه آنها به بي

 باشند. شان مي دنبال تأثير نهادن بر وضعيت خود در محيط پيرامون
عمل كرده و براي منطقي  تروريستها به ندرت به نحو كامل، خارج از هنجارها و ارزشهاي جامعه  

آيند. تروريستها، از طريق تدوين منشورها و  ساختن رفتار خود به زحمات بزرگي گرفتار مي
 2 "سوكورو پاپيوالر"و يا  1 "شين فين"ها و يا ايجاد سازمانهاي سياسي نيمه مشروع مانند  بيانيه

ه نمايند. هنگامي كه تخلف توجي كنند تا اقدامات خود را در چارچوب هنجارهاي جامعه تالش مي
كنند تا رفتار خود را توجيه كنند؛ سپس  بزرگي از قواعد جامعه رخ دهد تروريستها ابتدا تالش مي

كوشند تا با جدا ساختن خود از آن حادثه، متعاقبا نحوه رفتار و تاكتيكهاي خود را در  آنها مي
توجيهات ارتباط كمي با انگيزه گونه  واكنش به شكايت و محكوميت عمومي اصالح نمايند. اين

 اصلي براي كاربرد خشونت دارند.
فشرند؛ با اين همه در بيشتر موارد، فعاليت  هاي جنايتي تروريستها پا مي برخي بر انگيزه  

باشد. در حالي كه همه تروريستها  جنايتكارانه انگيزه اوليه نبوده و صرفا نتيجه اقدامات آنها مي
گردند؛  ي مجرمان تروريست نيستند اگرچه آنها مرتكب همان اعمال ميمجرم هستند، ليكن تمام

 ربايي يك جرم جنايي است. براي مثال روشن است كه عمل آدم
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Popular 



خواهي  خواهي است. هر دوي جنايتكاران و تروريستها، اقدام به باج ربايي معموال همراه با باج آدم
كنند؛ تفاوت بين اين دو نه در ماهيت جرم و نه در شيوه به كار گرفته شده، بلكه در انگيزه اقدام  يم

بدان است. انگيزه اصلي يك جنايتكار ممكن است حرص و طمع باشد، در حالي كه انگيزه 
بار  تروريست تعقيب يك دستور كار سياسي باشد. اين امر در مورد بيشتر اقدامات خشونت

 كند. گذاريها صدق مي ربايي، حمالت مسلحانه، دزدي از بانك و حتي بمب ها، آدمتروريست
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قصد و نيت نيز داراي اهميتي مشابه با انگيزه براي خشونت در چنين اقداماتي است. ظاهرا به دليل 
، يكي از پاياترين خصوصيات تعاريف تاريخي و معاصر تروريسم وجود عامل "ترور"ريشه لغت 

 "سيستم يا رژيم ترور"اس است؛ رد پاي اين واژه كه محصول انقالب فرانسه است، به تعريف هر
 .رسد مي "حكومت ترور"يا  )19( 2

هراس  4) تحت رياست ماكسيميليان وبسپير ، 1793( 3 "كميته ايمني عمومي"ابزار اصلي آن، يعني 
ختن همه ساني كه ضد انقالبي پنداشته كن سا براي ريشه "گيوتين"و ترور را با استفاده آزادانه از 

 شدند، به وجود آورد. مي
ها را باال برده و تأثير  هراس و اضطراب اجزاي تروريسم هستند، زيرا اين دو كارايي اخبار و پيام  

دهد. با اين همه ايجاد هراس و اضطراب در بين يك  آنها را بر روي جمعيت موردنظر افزايش مي
فرعي تمامي خشونتهاست كه از تمايل ذاتي بيشتر موجودات انساني براي جمعيت بزرگتر، نتيجه 

گيرد.  مشخص كردن خشونت نسبت به ديگران و يا همدردي با قربانيان خشونت منشأ مي
تروريسم تالش دارد تا اين عنصر طبيعت انساني را براي استخراج يك واكنش فيزيكي يا رواني به 

س جزيي از تروريسم است، ليكن اين امر نه خصوصيت استفاده درآورد. در حالي كه هرا
متمايزكننده تروريسم و نه ضرورتا قصد اصلي بيشتر تروريستهاست. تروريستها خواهان نفوذ در 

كنند. واكنش مورد  براي برانگيختن واكنش استفاده مي "هراس"رفتار ديگران هستند؛ آنها از 
شته و ممكن است از موردي به مورد ديگر تفاوت ها و اهداف آنان دا خواست، بستگي به انگيزه

 )20(نمايد، همان طور كه مخاطبان تروريسم نيز ممكن است متفاوت باشند. 
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Commitee of Public Saftey 
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نيا به وضوح خاطرنشان شده كه آنها قصد دارند تا با اسپا 1هاي جنبش باسك  در يكي از بيانيه
چه نوع واكنشي دست يابند: دشمن، از همه جهت، هزار بار قويتر از ما است؛  اقدامات خود به

زنيم، در هر لحظه و هر مكان، ما نيرومندتر از او هستيم.  ليكن هر زمان كه ما دست به حمله مي
اند، تا حد خشمي  رهاي بسياري او را نيش زدهدشمن، چونان يك حيوان تنومند كه زنبو

زند. در اين مرحله ما به يكي از  ناپذير، برآشفته و كوركورانه در هر سو به چپ و راست مي كنترل
اهداف اصلي خود يعني وادار ساختن وي به اين كه دست به هزاران قساوت و اعمال وحشيانه زند 

بيگناه هستند؛ سپس مردم كه تا اين مرحله كم و بيش  ايم. اكثريت قربانيان وي افراد دست يافته
گردند؛ ما  منفعل و در انتظار هستند، خشمگين گرديده و در [واكنش بدان اعمال] هوادار ما مي

اين سازمان همانند ديگر سازمانها، قصد دارد تا واكنش  )21(اي بهتر باشيم. توانيم اميدوار نتيجه نمي
برانگيزاند. اين سازمان با پروردن و ادامه تحريك واكنش حكومتي، بيش از حد دولت اسپانيا را 

اميدوار است تا مبناي منطقي و اخالقي الزم براي اقداماتش را فراهم ساخته و پشتيباني درازمدت 
 اند، تضمين كند. افرادي را كه مبدل به قرباني گشته و تحت تأثير خشونت دولتي واقع گشته

هاي تروريستي] از خشونت براي انگيزش واكنش شديد دولتها بهره در حالي كه برخي [گروه  
برند، ديگر گروهها خشونت را شكلي از اعتراض و يا كسب شناسايي آرمان خود به شمار  مي
دولت مكزيك و جنبش  يكي از فرستادگان به مذاكرات صلح بين 2 "خوان"كه  آورند؛ چنان مي
 سازد: باره] خاطرنشان مي در اين1994در فوريه [  3 "زاپاتيستاس"

جنگيم آن چه بيش از هر چيزي ما را  و مقام خود مي ما به منظور كسب احترام براي شأن“ 
باشد. بگذاريد اين مطلب را روشن  رنجاند، ناتواني ما براي بيان احساساتمان و تقاضاهايمان مي مي

ن لحاظ در معرض بدنامي جنگيم و بدي سازيم كه ما براي شأن خود، به مثابه يك سرخپوست مي
 )22( "گيريم. قرار نمي
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طور سنتي، دو  المللي، متوجه عامالن [ آن] است. به چهارمين جزء تعريف درباره تروريسم بين

المللي دنبال شده است. در يكي به قربانيان و در  ريسم بينبندي عامالن دخيل در ترو مسير در طبقه
آمريكا همچنان به كاربرد واژه  وزارت خارجه )23(ديگري به مرتكبان آن توجه شده است. 

تواند تالش  گيرد) در آنچه كه به بهترين نحو مي (تعريفي كه گستره وسيعي را دربرمي "غيررزمنده"
رسد ديگر نويسندگان  دهد. به نظر مي ن توصيف گردد، ادامه ميبندي بر مبناي قربانيا براي طبقه

تا حدي به توان  )24( "گناه قربانيان بي"اند كه اشتمال اصطالح  معاصر به اين نظريه پيوسته
افزايد؛ احتماال هيچ كدام از آنها داراي تأثير بسيار نباشد؛ در حالي كه  شان مي توصيفي تعريف

 )25( "ديگران"ريسم كار چنداني با منازعه نداشته و غالبا زير عنوان اكثريت وسيع قربانيان ترو
اند، قربانياني نظير تفنگداران دريايي آمريكايي در لبنان، نيروهاي امنيتي بريتانيايي در  بندي شده طبقه

ايرلند شمالي، يا اعضاي جناحهاي مخالف يا رقيب، ممكن است به نحو عميقي در منازعه در حال 
خالت داشته باشند. تالش براي تعريف تروريسم بر مبناي قربانيان آن، فاقد مفهوم بوده و جريان د

 ناگزير محكوم به شكست است.
، حتي اگر به صورت موسعي تعريف گردد، چيزي به تعريف تروريسم "غيررزمنده"اصطالح   

ين مطلب اشاره دارد نيز چنين است. اين اصطالح بد )26( "گناه قربانيان بي"افزايد. اصطالح  نمي
كه ممكن است چيزي تحت عنوان قربانيان گناهكار وجود داشته باشد، كه در آن حالت اقدامات 

ترتيب چه كسي شخص مجرم خواهد بود؟ آيا نماينده  مرتكبان آن ممكن است توجيه گردد. بدين
مي است؟ يك دولت در خارج از كشور است؟ سرباز گسيل شده براي خواباندن اغتشاش و ناآرا

افسر پليس در يك گوشه خيابان است؟ يك عضو جناح مخالف يا رقيب است؟ درگير شدن در 
به مثابه آن است كه از قربانيان دزدي، قبل از 1990بندي تروريسم بر مبناي قربانيان در دهه   طبقه

حدي  گيري در اين باره كه جرمي واقع شده است بپرسيم كه اشياي باارزش خود را تا چه تصميم
بيابيم، بايد اين پرسش  "مجرمي"اند؟ حتي اگر قرار باشد كه قرباني يا به اصطالح  داشته محفوظ مي

كند. به  قرباني، استفاده غيرمشروع از زور بر ضد وي را توجيه مي "جرم"را مطرح ساخت كه آيا 
سم نيافزوده و بندي بر مبناي قربانيان، چيزي به تالشهاي موجود براي تعريف تروري وضوح، طبقه

 ترتيب بايد كنار نهاده شود. بدين
پژوهان و  در همين حال، بايد مدلهاي موجود بر مبناي مرتكبان نيز بازنگري گردد. برخي دانش  

محققان در زمينه تروريسم، بويژه آنهايي كه در مورد ضرورت يك تعريف جامع و داراي 
مند هستند، همچنان به پشتيباني از اين  ان عقيدهكاربردهاي چندگانه از تروريسم استدالل كرده و بد

 )27(كنند.  دهند، دنبال مي ادعا كه تروريسم را افراد، گروهها و يا دولتها صورت مي
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كنند كه  در حالي كه ديگران استدالل مي )28(برخي به نقش سازمانهاي تروريستي توجه دارند 
بنديها به نحو  اين كه آيا اين طبقه )29(هاي تروريستي وجود دارد.  توسعه شبكهافزايشي در زمينه 

المللي بوده، يا اين كه كمكي  كننده واقعيات و روندهاي موجود در زمينه تروريسم بين كافي منعكس
 كنند، محل سؤال است. به تعريف تروريسم مي
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المللي، بايد به روشني بين آن چه كه برخي مواقع از آن  بين براي دريافت نقش دولتها در تروريسم
قائل شد. شايسته  تمايز 3 "پشتيباني دولتي"ياد شده و تروريسم داراي  2 "تروريسم دولتي"به 

غالبا براي اشاره به  "تروريسم دولتي"يادآوري است كه در لفاظيهاي سياسي موجود، اصطالح 
تر آن توصيف  گيرد، حال آن كه در كاربرد سنتي ستفاده قرار ميفعاليتهاي خارجي يك دولت مورد ا

اقدامات داخلي يك دولت بيشتر مدنظر بوده است. به عبارت ديگر استفاده مستمر از واژه 
 در اين مضمون منجر به تحريف معناي آن شده است. "تروريسم دولتي"
سياسي سودمند است. زيرا اين امر نه در اين ميان] متهم ساختن ديگر دولتها به تروريسم، از لحاظ [

اي  تنها داللت بر رفتاري غيراخالقي از جانب ديگر دولتها دارد، بلكه هم چنين سكوي رسانه
 "تروريسم دولتي"با اين همه، استفاده از اصطالح  )30(آورد.  [مؤثري را براي تبليغات] فراهم مي
بندي، ناصحيح،  رد در بيشتر موارد از لحاظ طبقهالمللي اشاره دا بويژه هنگامي كه به فعاليتهاي بين

پردازند،  كننده و غالبا غيرضروري است. واژگان موجود كه به توصيف تعامل بين دولتها مي گمراه
 ، به اندازه كافي رسا هستند."تروريسم"بدون اشتمال واژه 

سازد. اين  ا مبهم ميمهمتر از آن، اين واژه به جاي روشن ساختن رفتارها و شرايط موجود، آنها ر
واژه بين جنگ طوالني، مداخله مسلحانه، اقدامات پنهاني و تهديدات يك دولت بر ضد [دولت] 

دهد؛ نيز در مورد شناسايي ويژگيهاي منحصر به فرد چنين اقداماتي  ديگر تمايزي صورت نمي
 ناتوان است.

 
 
 
 
 
 
 
 



  
1T11T. The Role of States  1T21T. State terrorism  1T31T. State 

supported terrorism 



در حالي كه واژگان زيادي براي توصيف فعاليتهاي داخلي يك دولت، رژيمهاي اقتدارگرا، نهادهاي 
توان به خوبي استدالل كرد كه برخي از خصوصيات  توتاليتري و مانند آن وجود دارد، بالعكس مي

، فاشيسم در ايتاليا، نازيسم در منحصر به فرد و پاياي رفتار داخلي دولتها كه در انقالب فرانسه
تروريسم "آلمان و استالينيسم در اتحاد شوروي شناخته شده است، به نحو مؤثرتري، با اصطالح 

گردند تا ديگر اصطالحات و بنابراين شايستگي بيشتري [براي دارا بودن] اين  توصيف مي "دولتي
تروريسم "كه با كاربرد اصطالح  اي بندي عالوه بر ابهامات آشكار طبقه )31(خصوصيت دارند. 

 گردد. آميز مي المللي نيز مناقشه نمايد، نقش عملي دولتها در تروريسم بين رخ مي "دولتي
بيشتري يافته  سراييهاي سياسي وجاهت نيز در سخن 1 "تروريسم تحت كنترل دولت"اصطالح   

تروريستها اشاره دارد، تا  اين واژه معموال به اقدامات خاص دولتها در پشتيباني از )32(است. 
كنترل مستقيم تروريستها به دست عامالن دولتي عليرغم فعاليت تروريستي برخي دولتها، حتي 

كننده واقعيات محيط  كند كه فهرست، ممكن است منعكس وزارت خارجه آمريكا نيز تصديق مي
ه شواهدي در اين مورد گون المللي موجود نباشد. بر طبق گزارشهاي وزارت خارجه آمريكا، هيچ بين

اند وجود  دخيل بوده1986كه مقامات سوري در طراحي يا اجراي حمالت تروريستي از سال  
المللي از سال   كره شمالي نيز به نحو قطعي به هيچ يك از حمالت تروريستي بين )33(ندارد. 
گونه  و، هيچ )34(مرتبط نبوده و يا اين كه حامي اين گونه حمالت باشد، شناخته نشده است. 1987

وجود ندارد. 1996و يا سال   )35(، 1995اي از حمايت (كوبا) از تروريسم در سال   شواهد عيني
توانايي عراق براي اقدام تروريستي در خارج با تحريمهاي سازمان ملل محدود شده است و سودان 

 )36(نبوده است. 1996المللي در سال   گونه از فعاليتهاي تروريسم بين مستقيما درگير هيچ
باشد كه  المللي، مبتني بر يك فرض تاريخي غلط مي مفهوم حمايت دولتها از تروريسم بين  

نگري است. ايده مشاركت دولتها در [تروريسم] كه طي دوره ريگان برجسته گرديد،  شايسته ژرف
اشت، اين نظر در المللي را به عهده د مبتني بر اين باور بود كه اتحاد شوروي هدايت تروريسم بين

نداهاي مخالف اين نظر از داخل دستگاههاي .شد تأييد مي )37( 2 "شبكه ترور"كتابهايي نظير 
ثمره فرعي و  3كردند كه تئوري شبكه اطالعاتي ناديده گرفته شده و حتي برخي استدالل مي

ضد شورويها  كننده بر سازمان سيا براي دادن اطالعات گمراه ناخواسته فعاليتهاي در حال جريان
 )38(بوده است. 

 
 
 
 



  
1T11T. State controlled terrerism  1T21T. The Terror Network  1T31T. 

Network theory 



المللي را بپذيريم، بايد  حتي اگر قرار باشد ايده دخالت قابل توجه دولتها در تروريسم بين
نظر آوريم  اين امر را دراي خاطرنشان ساخته است،  به نحو شايسته 1شاو گونه كه مارتا كرن همان

هر جهت، قبول  سازند. به دهندگان را از اصول مستثني نمي كه تروريستها، هيچ يك از كمك
با توجه  )39(بندد  هاي حاميانشان نمي پشتيباني از جانب [تروريستها] چشم آنها را به نفع خواسته

رسد كه  مللي، به نظر ميال به شواهد محدود در مورد دخالت مستقيم دولتها در تروريسم بين
المللي نسبتا نادر است، اگرچه غالبا با لفاظيهاي سياسي موجود  مشاركت عملي آنها در تروريسم بين

 .رود مرتبط بوده و همواره بخشي از آن به شمار مي
در حالي كه مشاركت فعال دولتها اندك است، ليكن تروريسم داراي حاميان دولتي، مسلما وجود   

گردد  المللي توصيف مي دامات دولتها در پشتيباني از اقداماتي كه تحت عنوان تروريسم بينندارد. اق
توانند مكانهاي امني براي اعضا و  تواند به دو حوزه وسيع تقسيم گردد: نخست، دولتها مي مي

ا براي توانند اطالعات يا ديگر انواع كمكهاي فني ر پشتيبانان اين گروهها تهيه كنند. دوم، دولتها مي
اين گروهها فراهم كنند. بسياري از دولتها، حتي اياالت متحده، حامي گروههاي خارجي با منافع 

 )40(سازد.  مشترك در تعقيب اهداف سياست خود هستند و اين امر ادعاي فوق را دچار ابهام مي
 
 2عاملين غيردولتي  -2-4

كه وزارت خارجه آمريكا بين  "حوادث تروريستي مهم"مورد 330تجزيه و تحليل گاهشمارانه  
داده است، نشان از آن دارد كه صرفا در شش حادثه مشخص شده  انجام 1996تا 1992هاي   سال

را ببينيد) فقط دو حادثه  1اند (جدول  كه عامالن دولتي، كنترل مستقيمي بر مرتكبان احتمالي داشته
ديگر دولتها را فراهم آوردند؛  سال شواهد دخالت دولتي در حمالت تروريستي بر ضد 5طي مدت 

 3جمهور پيشين جورج بوش  يكي از اين حوادث عبارت از توطئه ترور ناكام بر ضد رئيس
جنوبي بود،اگرچه دخالت يك دولت در اين مورد هنوز قطعا اثبات  كره و ديگري قتل يك ديپلمات

لفان در خارج بود. ترور نشده است. چهار حادثه ديگر دربردارنده ترور مخالفان سياسي و يا مخا
در يونان، كه به عوامل 1995فوريه  27خدير عبدالعباس حمزه، دانشمند اتمي عراقي و فراري در  

 عراقي نسبت داده شده، نمونه تمام عيار اين گونه حوادث است.
 
 
 
 
  



1T11T. Martha Crenshaw  1T21T. Non-State Actors  1T31T. 

George Bush 



سازد كه آيا كشتن  القي امري زننده است، ولي اين سؤال را مطرح مياين اقدام اگرچه از لحاظ اخ
المللي به شمار  يك تبعه فراري به دست دولت آن فرد در بيرون از مرزهايش، بايد تروريسم بين

 )41(بندي مناسبتري براي اين اقدامات (مانند اقدامات پنهاني) وجود دارد.  رود يا اين كه آيا طبقه
دهد،  درصد از حوادث تروريستي مهم رخ مي2شاركت فعال دولتي در كمتر از  از آن جايي كه م

هم چنين بايد اين سؤال را مطرح ساخت كه آيا موضع تجاوزكارانه دولتها، در برابر به اصطالح 
از حوادثي كه در  3/2پذير است. در مقايسه، تروريسم دولتي يا تروريسم تحت كنترل دولتها توجيه

اند، مستقيما به عامالن غيردولتي نسبت داده شده و به  بندي شده المللي طبقه نذيل تروريسم بي
درصد از حوادث باقيمانده نيز، اگرچه در زمان وقوع، 90دست آنها صورت گرفته است. حداقل  

عامالن آنها غيرمشخص بوده و يا ادعاي انجام گرفتن آن از بر عاملي مطرح نگشت، نيز در درون 
توان اظهار داشت كه اكثريت قاطعي از  دولتي قرار گرفت. بنابراين با اطمينان ميبندي غير طبقه

اند، نه به دست دولتها، بلكه به  بندي گشته المللي طبقه مواردي كه اكنون زير عنوان تروريسم بين
 اند. دست عامالن غيردولتي صورت گرفته

د داشته و اشكال اجتماعي متفاوتي اين گونه عامالن غيردولتي، در سطوح سازماني مختلفي وجو  
المللي در دهه  اند، اگرچه شمار شخصيتهاي فرهمند و بسيار برجسته در تروريسم بين را برگزيده

 .، كاهش يافته، ليكن افراد، هنوز در تروريسم داراي نقش هستند1970
 

 1جدول 
 1993-96"حوادث تروريستي مهم در سالهاي "مرتكبان مظنون 

 

 
 

Source: Patterns of Global Terrorism, US Depurtment of State, 
1993-1997 

 



المللي نيز، همانند نقش افراد، كه به طور  نقش گروههاي به اصطالح تروريستي در تروريسم بين  
اند، به نظر روبه افول است. گروههاي تروريستي معدود  مطالعه گرديده1980و  1970غالب در دهه 
همچون ميراث دوره گذشته ظاهر گشته و  2و ارتش سرخ ژاپن،  1گروه ارتش سرخ باقيمانده مانند 

المللي حاضر، به حيات خود ادامه دهند. اين گونه گروهها  ممكن است صرفا با تطبيق با محيط بين
هايي با سازمانهاي بزرگتر در اوايل دوران توسعه خود، ظاهرا  با همكاري و تشكيل اتحاديه

اي را به  زيرساختهاي بزرگتر را بدون نياز به اين كه اصالحات ساختاري عمدهدسترسي الزم به 
اند. در حالي كه گروههاي كوچكتر هنوز  منظور بقا و فعال باقي ماندن صورت دهند، پيدا كرده

تر، يا بخشهايي از  وجود دارند، ليكن بسياري از آنها موجوديتهاي فرعي گروههاي بزرگتر و پيچيده
سلولي پنهاني بوده و يا حداقل از لحاظ ايدئولوژيكي با ساختارهاي سازماني بزرگتر و ساختارهاي 

تري متصل هستند. در حالي كه ميزان تلفيق و همكاري ميان موجوديتها در اين سازمانها  پيچيده
رسد كه بسياري از عامالن غيردولتي كه در تروريسم  ممكن است متغير باشد، ليكن به نظر مي

 تري را اتخاذ كرده باشند. لي دخالت دارند، نماي سازماني پيچيدهالمل بين
هاي عملياتي وسيعتر، منجر به ايجاد ساختارهاي  عضوگيري بيشتر، افزايش تنوع كاركردها و حوزه

هاي تروريستي  تري گشته است. در حالي كه برخي در مورد ظهور روبه افزايش شبكه پيچيده
هايي در بهترين حالت، فرضي  نند، شواهد در مورد وجود چنين شبكهك استدالل مي )42(المللي  بين

وجود 1970است. اگرچه همكاري مربوط به اطالعات بين سازمانهاي تروريستي از اوايل دهه  
هاي  داشته، شواهد مورد استفاده براي پشتيباني از تئوريهاي موجود در باب [وجود] شبكه

ده ارتباطات و تحرك روزافزوني باشد كه احتماال كنن [تروريستي] ممكن است صرفا منعكس
المللي نسبت  تواند به نحو مساوي به ساختارها و تغييرات سازماني گسترش يافته در محيط بين مي

دهد،  المللي در تمام مراتب سازماني رخ مي رسد تروريسم بين داده شود. از آن جايي كه به نظر مي
اياني از تغييرات هميشگي در واژگاني كه ساختارهاي متفاوت پ رو به جاي ايجاد فهرست بي از اين

از ديدگاه تعريفي، مؤثرتر به نظر  "عامالن غيردولتي"كنند، استفاده از اصطالح  را توصيف مي
 رسد. مي
 
 
 
 
 
 
  



1T11T. Red Army Faction(RAF)    1T21T. Japanese Red 

Army (JRA) 



 1تأثير  -5
باشد. اين معيار شايد كم  المللي، تأثير آن مي تروريسم بينپنجمين و آخرين معيار براي تعريف 

آميزترين معيار از پنج مورد مطروحه باشد، زيرا بيشتر نويسندگان در باب تعريف تروريسم  مناقشه
المللي خوردنِ  اند. اين نظريه كه براي برچسب تروريسم بين المللي به نحوي بدان اشاره كرده بين

ها بايد بر بيش از يك دولت تأثير بگذارد، امر جديدي نيست. بعد امري، اقدامات تروريست
المللي نيز مشخصه خاصي براي تروريسم نيست. با اين همه، اين معيار يك شيوه مؤثر تمايز  بين

المللي و بنابراين، همراه با ديگر عوامل، يك معيار تعريفي  بين اقدامات تروريستي داخلي و بين
 اساسي است.

المللي ممكن است، شكافي  ي بايد توجه كرد كه شكاف بين تروريسم داخلي و بينبه هر رو  
باريك باشد. [اموري مانند] انتقال تسليحات و مواد منفجره، درخواست مشاركتها و انتقال منابع 
مالي، استقرار مجدد و آموزش افراد، مبادله اطالعات و مهارتهاي فني و ابالغ اهداف و ايدئولوژيها 

تر خواهد كرد و ممكن است باعث گردد  اطبان وسيعتر در آينده، اين شكاف را هرچه تنگبه مخ
. در آينده، يك محيط "مرزهاي ملي وراتر روند"از  2تروريستهاي بيشتري به قول ادوارد ميكولوس 

المللي با پيچيدگي و وابستگي متقابل فزاينده، ممكن است واقعا براي سازمانهاي عمده  بين
ي به صورت منفرد در داخل مرزهاي جغرافيايي هر دولت خاص را ناممكن سازد. روي تروريست

هم رفته در حال حاضر روشن است هنگامي كه فعاليت تروريستي در بردارنده و يا تأثيرگذارنده بر 
شود و آن چه  توان بين آن چه كه تروريسم داخلي محسوب مي منافع بيش از يك دولت باشد، مي

 المللي محسوب گردد، خط فاصلي را ترسيم كرد. يسم بينكه بايد ترور
 
 گيري نتيجه 

المللي در حال ظهور،  المللي بر نظام بين براي پرداختن و مختصر نمودن پيامدهاي تروريسم بين  
هاي جديد سازمان ملل و تغييرات در  بايد رفع گردد. قطعنامه "معضل تعريفي"به نحوي كافي، 

وافق مشترك پيرامون اصول اساسي تأثيري نداشته و يا اثر كمي خواهند قوانين داخلي، بدون ت
بخش و از لحاظ آكادميك معتبر باشد، به اين  گونه تعريفي كه از لحاظ سياسي رضايت داشت. هيچ

 مشكل به صورتي بسنده نپرداخته است.
 
 
 
  



1T11T. Effect       1T21T. Edward Mickolus 



رد و يا در تركيب با يكديگر، تروريسم را از بقيه انواع خشونت عواملي وجود دارند كه به طور منف
سازند كه عبارتند از: تكرار، انگيزه، قصد، عامالن و تأثير و اين عوامل و ديگر عوامل  متمايز مي

بايستي دنبال شده و شناسايي گردند. هنگامي كه اين عوامل شناسايي شدند بايد به نحوي مطالعه و 
جاي ترغيب تداوم اختالف بر سر تعريف به پرورش و بسط توافق سياسي  تطبيق گردند تا به

پذيري سياسي انجام  تواند بدون قرباني ساختن دقت آكادميك و يا انعطاف بيانجامد. اين امر مي
 گيرد.

المللي بوده و  محور داراي فايده محدودي در مطالعه تروريسم بين -مدلهاي تحليلي سنتي دولت   
آوري اطالعات، تجزيه و تحليل  جاندن عامالن غيردولتي در مراحل مختلف، مانند جمعبايد براي گن

و واكنش سياسي يا نظامي، جرح و تعديل گردند. براي اين كه واكنش دولتي مؤثر باشد، بايد به 
ها، سياستمدارها و يا  هاي تبليغ شده رسانه المللي و نه افسانه واقعيات مربوط به تروريسم بين

گذاري به  ستها توجه نمايد. افراط در ايفاي نقش دولت و صرف ميلياردها دالر در مورد قانونتروري
كمكي اندك، در  )43(ايم؛ در واكنش به وقايعي كه ما هنوز آنها را درنيافته 1كمك جناح موافق 

 توسعه درازمدت سياستها اعتمادآفرين خواهد بود.
باشد كه نه تنها به مسايل سياسي روز بلكه  دنياز ميوجود نگرشي تازه و عملي به موضوعات مور  

به توسعه سياسي آينده توجه نمايد. اين چنين تالشي بايد با بسط تعريفي كاربردي از مشكل كه به 
در اين باره كه،  2طور مشترك مورد قبول باشد، آغاز گردد. با درنظر داشتن هشدار آقاي الكو 

تعريف مطرح شده از  )44(است،  4دهندگان  و تعميم 3سازان  تروريسم زمينه خطرناكي براي ساده
باشد. در  اي ميانه و مبنايي براي سازش و مصالحه مي المللي در اين مقاله، در پي زمينه تروريسم بين

تر از تروريسم  تر و عملي تر، شفاف اين مقاله با ترسيم دو سوي طيف تعريفي، براي تعريفي ساده
المللي  پرداخته شد. اگر قرار است كه مطالعه و ادراك ما از تروريسم بين المللي به احتجاج بين

المللي از باتالق موجود در زمينه سياستها خارج گردد، در  پيشرفت نمايد و سياستهاي ملي و بين
 المللي بايد حاصل گردد. نهايت ميزاني از توافق بر سر تعريف تروريسم بين
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