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مهدی شاپوری

چکیده
این مقاله بر آن است که تروریسم به دو روش بر وضعیت اقتصادی کشورهای غرر
آسیا تأثیر گذاشته است :یکی ،تخریب مستقیم با حمله به زیرساختها و منابع مادی و
انسانی و دیگری ،آسیبرسانی غیرمستقیم از طریر تشر ی عر

قععیرت و فضرای

امنیتی .پیام های اق امات تروریستی در منعقه را نیز میتوان به کوتاهم ت و بلن م ت
تقسیم کرد .در مجموع ،تروریسم ترا کنرون هزینرههرای اقتصرادی قابر ترو ی برر
کشورهای غر

آسیا تحمی نموده و به ت او توسعهنیافتگی در ایرن منعقره کمر

کرده است .البته بای به این نکته نیز تو ه داشت که تروریسم تن ا یکی از ریس های
ژئوپلیتیکی در غر

آسیاست و تأثیرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی کشورهای منعقه،

مستق از دیگر ریس های ژئوپلیتیکی در این منعقه قاب بررسی و ارزیرابی کامر و
دقی نیست.
واژگان کلیدی :تروریسم ،غر

آسیا ،تخریب ،هزینه اقتصادی ،توسعه.
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مقدمه
غر

آسیا (خاورمیانه) در دو دهه اخیر به زادگاه ،پناهگاه و قربرانگراه تروریسرم تبر ی شر ه

است؛ بهطوری که هماکنون این پ ی ه بهعنوان یکری از نمادهرا و سرنجههرای شناسرانن ه ایرن
منعقه معرح است .امروزه وقتی سخن از غر

آسیا به میان میآی  ،ناخودآگراه واژه تروریسرم

در کنار واژگان با بار معنایی منفی دیگری مانن بیثباتی ،درگیری ،نگ و خشرونت بره نهرن
متبادر میشود .تفکرات ،گروهها و اق امات تروریستی برای غر

آسیا و

ان پیامر های غیرر

قاب انکاری داشتهان  .این مقاله بره بررسری پیامر های اقتصرادی ایرن پ یر ه در غرر

آسریا

میپردازد و ه ف آن ،بررسی چیستی و چگونگی تأثیرگذاری تروریسم بر مسائ و رونر های
اقتصادی در این منعقه است .بر این اساس ،سوال مقاله این است که تروریسم به چره میرزان و
چگونه بر وضعیت اقتصادی در غر

آسیا تأثیر گذاشته است؟ تروریسم پ ی های تخریبگر و

دارای آثار و پیام های منفی بر بخشها و حوزههای مختلف زن گی وامع است .بر مبنای این
مفروض ،این مقاله بر آن است که تروریسم تا کنرون هزینرههرای اقتصرادی قابر ترو ی برر
کشورهای غر

آسیا تحمی نموده و به ت او توسعهنیافتگی در این منعقه کم

تروریسم به دو روش بر وضعیت اقتصادی کشورهای غر

کرده اسرت.

آسیا ترأثیر گذاشرته اسرت :یکری،

تخریب مستقیم با حمله به زیرساختهرا و منرابع مرادی و انسرانی و دیگرری ،آسریبرسرانی
غیرمستقیم از طری تش ی ع

قععیت و فضای امنیتی.

پیام های اق امات تروریستی در منعقه را نیز میتوان به کوتاهم ت و بلن م ت تقسیم کرد.
البته بای به این نکته نیز تو ه داشت که تروریسم تن را یکری از ریسر هرای ژئروپلیتیکی در
غر

آسیا است و تأثیرگذاری آن بر وضرعیت اقتصرادی کشرورهای منعقره مسرتق از دیگرر

ریس های ژئوپلیتیکی در این منعقه قاب بررسی و ارزیابی نیست .عالوه بر ایرن ،تأثیرگرذاری
تروریسم بر اقتصاد کشورهای منعقه به ی
عم تروریستها از ی

میزان نیست ،بلکه ش ت ،مر ت ،دامنره و قر رت

طرف ،و ظرفیتها ،توانمن یها و آسیبپذیریهای برازیگران منعقره

از طرف دیگر ،تعیینکنن ه میزان اثرگذاری تروریسم بر اقتصاد هر کر ا از کشرورهای منعقره
است .در این مقاله ،ابت ا بر مبنای تجار

و شواه مو ود ،چارچوبی تحلیلی درباره چگونگی

تأثیرگذاری تروریسم بر مسائ و رون های اقتصادی ارائه میشود .سپس اثرگذاری و پیام های
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آسیا بهویژه کشورهایی که بیشتر با ایرن مسرهله درگیرر هسرتن و

چگونگی مکانیز این تأثیرگذاری مورد بررسی قرار میگیرد.
الف .پیامدهای اقتصادی تروریسم؛ چارچوبی تحلیلی
برداشت ها و تعاریف مختلفی از تروریسم و ود دارد؛ به طوری کره حتری ن ادهرای داخلری
درگیر با موضوع تروریسم در کشوری مانن آمریکا نیز در تعریف این پ ی ه اختالفاتی دارن
( .) Enders and Sandler, 2006: 5اما در ی

تعریف نسبتاً امع ،تروریسم عبارت است

از « استفاده عام انه یا ت ی به استفاده از خشرونت توسرط افرراد و گرروههرای فروملری در
راستای دستیابی به اه اف سیاسی و ا تماعی از طری ارعرا

مرع بزرگری از مخاطبران،

فراتر از قربانیان مستقیم» ( .) Enders and Sandler, 2006: 3دست زدن بره خشرونت یرا
ت ی به آن و انگیزه سیاسی یا ا تماعی دو زء اساسی تروریسم م رن هستن  .ب ون اولی،
تروریستها نمیتوانن تصمیم گیران سیاسی را نسبت به تقاضاهای خرویش بره پاسرخگویی
وادارن و ب ون دومی ،اق ا خشونتآمیز به ای اینکه عملی تروریستی قلم اد شود ،کنشی
مجرمانه خواه بود .نکته م م دیگر در تعریف فوق از تروریسم این است که تروریستها با
اق امات خویش قص دارن

مع بزرگی از مخاطبان و نه صررفاً قربانیران مسرتقیم اقر امات

خویش را ه ف قرار دهن  .در واقع ،تروریستها تالش می کنن با رعب و وحشرتی کره برا
استفاده عام انه یا ت ی به استفاده از خشونت در ی

امعه ایجراد مریکننر  ،بره اهر اف

سیاسی یا ا تماعی خود برسن .
به بیانی دیگر ،ه ف تروریستها ایجاد هزینه های فیزیکی و روانی غیر قاب تحم برای
بازیگر طرف مقاب خود است؛ تا او را وادار کنن بین پذیرش خواسرتههرای خرود و تر او
انتظار تحمی هزینه های بیشتر ،یکی را انتخا

کن  .در این راستا ،همه بخشهای ی

امعه

اعم از دولتی و خصوصی و حوزه های مختلف اعرم از سیاسری ،نظرامی و اقتصرادی ممکرن
است مورد ه ف تروریستها قرار بگیرن ( . )Sandler, 2014: 261این کار هرم تخریرب
اقتصادی مستقیم به دنبال خواه داشت و هم فضای ناامنی ایجاد میکن که وا

پیامر های

اقتصادی قاب تو ی است .البته گروه های مختلف تروریستی با تو ه به اه افی کره دنبرال
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میکنن  ،تاکتی های متفاوتی ممکن است اتخان نماین و ایرن تاکتیر هرا نیرز احتمرال دارد
سعوح تخریبی متفاوتی در بر داشته باشن  .برای نمونه ،سرعوح تخریبری اقر امات افرراد و
گروه های تروریستی که به صورت گزینشی اق ا به ترور یا آد ربرایی مریکننر  ،برا افرراد و
گروههایی که از روشهایی مانن بمب گذاری و حمالت انتحراری در امراکن عمرومی ب رره
می برن  ،متفاوت است .بنابراین ،اینکه افراد یا گروه های تروریستی چه نوع هر فی را دنبرال
می کنن و برای دستیابی به آن چه تاکتی

یا تاکتی هایی را برمی گزینن  ،پیام های اقتصادی

متفاوتی را بای انتظار داشت.
همچنین ،در بحث میزان اثرگذاری حوادث تروریستی بر اقتصادهای مختلف بایر تفکیر
قائ ش  .اقتصادهای توسعهیافته نسبت به کشورهای کوچ

در حال توسرعه از توانراییهرای

ن ادی ،مالی و پولی ب تری برای مح ودکردن تأثیرات اقتصادی حمالت تروریستی و هضرم آن
برخوردارنر ( Sandler and Walter, 2008; Moreau, 2015; Enders and Sandler,

 .)2006: 208-209برای نمونه ،هزینههای مستقیم حمرالت  55سرپتامبر (کره برین  00ترا ۱0
میلیارد دالر برآورد ش ه) را هیچ اقتصاد در حال توسعه یا توسعهنیافتهای نمیتوانست به آسانی
تحم و بران کن  ،اما در اقتصاد بزرگ و متنوع آمریکا اینگونه هزینهها چیرز قابر ترو ی
نیست 5.شواه نشان میده تأثیر تروریسم بر اقتصادهای بزرگ و توسعهیافتهای مانن آمریکا،
بریتانیا و فرانسه ناچیز و زودگذر بوده است و بع از شوک اولیره ناشری از اقر ا تروریسرتی،
متغیرهای کالن اقتصاد خیلی زود به مسیر عادی برگشتهانر ( Moreau, 2015; Enders and

 .)Sandler, 2006: 209-2010ایرن در حرالی اسرت کره در اقتصرادهای در حرال توسرعه و
توسعهنیافته بهویژه آنهایی که متنوع نیستن و متکی به درآمر های ویرژهای هسرتن  ،اقر امات
تروریستی میتوان آثار و پیام های مخر

و

ی برای ک اقتصاد و زنر گی امعره در پری

داشته باش .
برای نمونه ،حمالت تروریستی به ناو یرو.اس.اس کرول آ مریکرایی و کشرتی نفرتکرش
لیمبررورگ فرانسرروی در بنررادر یمررن در سررالهررای  0000و  0000برره میررزان  10درص ر از

 .5البته ب ون محاسبه هزینههای هنگفتی که آمریکا در نگ با ترور بهویژه در افغانستان و عراق تحم کرد.
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فعالیت های بن ری این کشور کاست و یمنیها ماهانه  ۳/0میلیون دالر را از دست دادن کره
برای اقتصاد ضعیف آنها بسیار م رم برود ( .)Enders and Sandler, 2006: 203-204در
اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه ،حمالت تروریستی حتی هزینههای روزمره زن گی
ش رون ان مانن مواد خوراکی را نیز ممکن است باال ببررد ( .)Khatun, 2016در مجمروع،
تروریسم به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،به اشکال مختلف و در سعوح متفاوت پیامر های
کوتاهم ت و بلن م تی بررای اقتصراد در پری دارد .محاسربه هزینره هرای مسرتقیم اقر امات
تروریستی شای کار دشواری نباش  ،اما هزینههای غیرمستقیم اینگونه اق امات بهسختی قاب
سنجش و ارزیابی است؛ چون در کنار تروریسم ،مسائ و متغیرهای دیگری نیز بر وضرعیت
اقتصادی تأثیر میگذارن و این مانع می شود که بتوان تأثیر حمالت تروریستی را برهصرورت
مجزا مورد بررسی و محاسبه دقی قرار داد .با این حال ،تالشهایی بر اساس «روش مقایسه»
برای محاسبه هزینه های غیرمستقیم تروریسم انجا ش ه است .برای نمونه ،وضرعیت قبر و
بع از حمله تروریستی در سعوح خرد و کالن اقتصاد بهشک مقایسه ای در نظر گرفته شر ه
است .با و ود این ،باز هم برخی پیام های تروریسم اساساً قاب ان ازهگیری نیسرتن ؛ ماننر
استرس و نگرانی که ایجاد می کنن و یا عزیزی را که به کا مرگ میفرستن ( Enders and

.)Sandler, 2006: 223
در اینجا محاسبه مق اری خسارتهای ناشی از تروریسم م نظر نیست ،بلکه ه ف پاسرخ
به این سوال است که تروریسم چگونه بر اقتصاد تأثیر میگذارد .همانگونه که در باال نیز اشاره
ش  ،تروریسم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر میگذارد و پیام های آن نیرز
میتوان در کوتاهم ت یا بلن م ت رخ بنمایان ؛ که در ادامه با تفصری بیشرتری در ایرن مرورد
بحث میشود.
 .1تخریب اقتصادی مستقیم :آشکارترین تأثیر تروریسم بر اقتصاد کره قابر انر ازهگیرری
است ،تخریب فیزیکی است که این پ ی ه ایجاد میکن  .اق امات تروریسرتی ممکرن اسرت بره
بخشهای مختلف اقتصادی ی

امعه از مله نیروگاهها ،ماشینها ،سیستمهای حم و نقر ،

کارگران و دیگر منابع و داراییها خسارت وارد کن ( .)Ross, 2016میرزان خسرارت نیرز بره
وسعت اق ا تروریستی ،ارزش ه ف آن و تخریبی کره ایجراد مریکنر  ،بسرتگی دارد؛ هرچره
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داراییها و منابع ارزشمن تر و بیشتری مورد ه ف قرار گیرن و تخریرب گسرتردهترری اتفراق
بیفت  ،هزینههای اق ا تروریستی باال میرود و بالعکس ،هرچه مقیاس تخریرب و ارزش آنچره
ه ف قرار میگیرد پایینتر باش  ،هزینههای اقتصادی پایینتر خواه بود .حوادث  55سرپتامبر
تا کنون بزرگترین تخریب اقتصادی ناشی از تروریسم را در پی داشته؛ کره  00ترا  ۱0میلیرارد
دالر بررآورد شر ه اسرت ( .)Enders and Sandler, 2006: 1برر اسراس ارزیرابی گرزارش
«شاخص تروریسم
تروریسم در

انی  »0057در سالهای  0051 ،0052و  0056هزینره تخریرب مسرتقیم

ان ح ود  07۱میلیارد دالر بوده اسرت ( Global Terrorism Index 2017,

.)2017: 80

نمودار  .1تأثیر اقتصادی اقدامات تروریستی از  1009تا 1019
(بر اساس میلیارد دالر آمریکا)

101

ا

61

ا

81

ا

71

ا

19

ا

11

ا

17

1019

1011

1011

1011

ا

17

ا

1011

11

ا

1011

11

ا

11

ا

1010

1006

1008

1007

1009

Source: Global Terrorism Index 2017, 2017: 80

به هر حال ،هزینه این تخریبها به اقتصاد تحمی میشود و ایرن ممکرن اسرت پیامر های
زیادی در پی داشته باش ؛ بهویژه اگر اق ا تروریستی تخریب گستردهای ایجاد کنر و اقتصراد
کشور مح وقوع حمالت تروریستی ضعیف باش  .اگر داراییهرا و منرابعی کره هر ف حملره
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تروریستی قرار میگیرن  ،بیمه باشن  ،شرکتهای بیمه خسارت زیادی میبینن و حتری ممکرن
است نتوانن تع ات خود را برآورده کنن و یا هزینههای خر مات بیمرهای را افرزایش دهنر ؛
مسهلهای که میتوان باعث افزایش هزینههای فعالیتها و بخرشهرای مختلرف اقتصراد شرود.
همچنین ،ممکن است دولت هرا مجبرور شرون بررای برران خسرارات حمرالت تروریسرتی
هزینههایی را متقب شون  .در اقتصادهای کوچ

و ضعیف ،ممکن است این هزینههرا سرنگین

یا قاب تو ه باش و دولت ناچار شود بود ه برخی از بخشها را تع ی کنر ؛ ترا بتوانر ایرن
هزینه را تأمین نمای  .چنین وضعیتی میتوان بر متغیرهای اقتصاد کالن تأثیر بگذارد و در رون
آنها اختالل ایجاد کن ؛ که این نیز رون توسعه را تحت تأثیر قرار میده .
 .1افزایش عدم قطعیت :تأثیر تروریسم بر اقتصاد مح ود به تخریبهای فیزیکی در صحنه
عملیات نیست ،بلکه برهصرورت غیرمسرتقیم نیرز هزینرههرای قابر ترو ی ایجراد مریکنر .
تروریستها سعی میکنن ترس و وحشت بلن مر ت ایجراد کننر ( Enders and Sandler,

 )2006: 208چون موفقیت بیشتر آنها در گرو ایجاد انتظار حمالت آینر ه در افکرار عمرومی
است ( )Enders and Sandler, 2006: 204و این باعث باالرفتن سعح ع
این مسهله تأثیرات

قععیت میشود.

ی بر همه حوزههای اقتصادی دارد .در واقرع ،اقتصراد نسربت بره عر

قععیت بسیار حساس است و عوام و متغیرهای سیاسری و امنیتری کره عر
میبرن  ،دشمن فعالیتهای اقتصادی محسو

قععیرت را براال

میشون  .همچنین ،اق ا تروریستی امعه را در

شوک و ب ت فرو میبرد و ناامنی روانی فزاین های ایجاد میکن ؛ که در نتیجه آن ،فعالیرتهرای
اقتصادی در بخشهای مختلف (اعم از تولی  ،مصرف ،تجارت ،بازارهای مالی و پولی و )...برا
دشواریهای بیشتری موا ه میشون  .برای نمونه ،بازارهرای مرالی بعر از حادثره  55سرپتامبر
بهمعنای واقعی کلمه قف ش و تا ماهها بع از حمله آمریکا به عراق در  000۳نیرز احیرا نشر
(.)Ross, 2016
 .1تضعیف و افزایش هزینه تجارت :تروریسم ریس

و هزینه معرامالت تجراری را براال

میرود و در نتیجه ،سرعت و حجم تجارت کاهش پی ا میکن  .ایرن پ یر ه از سره طریر برر
تجارت تأثیر منفی میگذارد .5 :ناامنی ایجاد میکن و هزینه کسب و کار را افرزایش مریدهر .
احتمال دارد این مسهله ذابیت بازار کشور مستع حمالت تروریستی را بررای تولی کننر گان
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بینالمللی کاهش ده و یا حتی ممکن است الگوی تولیر و مصررف در کشرور محر وقروع
حمالت تروریستی دچار تغییر شود (بهویژه در کشورهایی کره دارای صرنعت گردشرگری پرر
رون هستن ) و این بر تجارت تأثیر بگذارد؛  .0در پاسخ به فعالیتهرای تروریسرتی ،اقر امات
امنیتی افزایش مییاب  .تقویت مقررات امنیتی ،تجارت را گرانتر مریکنر  .بررای نمونره ،زمران
تحوی کاالها و محمولههای تجاری افزایش مییاب ؛  .۳خعر تخریب مستقیم کاالهای تجراری
توسط اق امات تروریستی و ود دارد .در واقع ،وقتی کشروری نسربت بره اخرتالل در زنجیرره
تأمین صنعت یا شیوههای حم و نق خاصی آسیبپذیر اسرت ،تروریسرتهرا ممکرن اسرت
تجررارت آن را ه ر ف قرررار دهن ر ( .)Nitsch and Schumacher, 2004: 424-5ه ر ف
قرارگرفتن شیوهها و سیستمهای حم و نق و ناامنش ن آنها ،برای تجارت بسریار هزینرهبرر
است.
بر اساس ی

ارزیابی ،که امعه آماری آن بیش از  000کشرور و سررزمین و برازه زمرانی

مورد بررسی آن  5۱60تا  5۱۱۳است ،دو برابر ش ن شمار اتفاقات تروریستی منجر به کراهش
ح ود  2درصر ی تجرارت دو انبره شر ه اسرت ( .)Nitsch and Schumacher, 2004برر
اساس کار پژوهشی دیگری که نمونه آن  515کشور و دوره زمرانی آن  5۱۱1ترا  0050اسرت،
هر دو نوع تروریسم داخلی 5و بینالمللی 0باعث کاهش تجارت کاالهای تولی ی میشرون  ،در
حالی که بر تجارت کاالهای اولیه تأثیر قاب ترو ی ن ارنر  .در ایرن میران نیرز اثرر حروادث
تروریستی بینالمللی بر تجارت کاالهای تولی ی بهطور اساسری بیشرتر از اتفاقرات تروریسرتی
داخلی است .همچنین ،در بخش کاالهای تولی ی آثار تخریبی تروریسم بیشتر متو ه تولیر ات
نیازمن م ارت متوسط به باالست ،تا تولی ات نیازمن م رارت پرایین ( Bandyopadhyay et

 .)al, 2016تروریسم میتوان مق مه مشکالت بسیار برزرگترری از ملره تشر ی کنتررل و
سختگیری در مرزها و تقویت انزواگرایی اقتصادی در ی

منعقه یا

ان باش و تجرارت را

با مشک موا ه کن  .به هر حال ،تجارت یکی از زمینههای اصلی همکاری و نزدیکی دولتهرا
 :Domestic terrorism .1نوعی از تروریسم که قربانی ،مجر و مخاطبان آن داخلی هستن .
 :International terrorism .2نوعی از تروریسم که شام
کشورها نیز میشود.

مجرمان ،قربانیان ،ن ادها ،حکومتها و ش رون ان دیگر
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در نظا بینالمل است و برخی معتق ن خعر نگ را کاهش میده و صلح بلن م ت ایجراد
میکن  .نبود یا کاهش تجارت میتوان میزان تنشها میان دولتها را افزایش ده .
 .1کاهش سرمایهگذاری خارجی  :حمالت تروریستی ریس

فعالیتهرای اقتصرادی در

کشورها و بخش های مستع اق امات تروریستی را افزایش می دهن  .این حمالت حتی زمانی
که خسارت مستقیم زیادی برای بازار سرمایه ی

کشور ایجراد نمری کننر نیرز تأثیرشران در

مجموع ممکن است باال باش ؛ چون ،برای نمونه ،ترس سرمایه گذار خار ی باعرث انحرراف
سرمایه او بره سرمت دیگرر کشرورها مریشرود .ایرن مری توانر منجرر بره از دسرت رفرتن
سرمایه گذاری قاب تو ی برای کشورهای مستع حمالت تروریستی شود ( Abadie and

 .)Gardeazabal, 2008در واقع ،سرمایهگذار خار ی و حتری داخلری احتیرا مریکنر و
کشور یا ب خش اقتصادی مستع وقوع حمالت تروریستی را در اولویت سرمایهگرذاری قررار
نمی ده و یا اگر در آن کشور یا بخش سرمایه گذاری کرده ،حتی ممکن اسرت ترالش کنر
سرمایه خود را به ای دیگر و یا بخش دیگری منتق کن تا ریس

و هزینه آن کاهش یاب

(چیزی که از آن بهعنوان فرار سرمایه 5یاد می شود) .به هر حال ،سرمایهگذار فردی اقتصادی
است و به فکر هزینه کمتر و کسب سود بیشتر است و بنابراین ،بعی اسرت حاضرر شرود در
کشوری سرمایهگذاری کن که به دلیر براالبودن خعرر اقر امات تروریسرتی ،مجبرور باشر
هزینه های امنیتی بیشتری پرداخت کن یا ریس

بیشتر ی در مورد سرمایه و فعالیت اقتصادی

خویش تقب نمای ؛ بهویژه که شرکتهای بیمه گر نیز از ترس تروریسم ممکن است سررمایه
و فعالیت های اقتصادی او را پوشش ن هن و یا هزینههای بیشتری بهعنوان ح بیمره طلرب
کنن .
بر اساس ی

گزارش پژوهشی ،میان حمرالت تروریسرتی و سررمایهگرذاری خرار ی در

کشور کلمبیا رابعه مستقیمی و ود داشته است؛ بهگونهای که میزان باالی حمرالت تروریسرتی
در این کشور باعث کاهش سرمایهگذاری خار ی و کاهش حوادث تروریستی منجر به افزایش
معنادار سرمایهگذاری مستقیم خار ی در آن ش ه است (.)Subhayu and Younas, 2014

1. Capital flight
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نمودار  .1رابطه میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تروریسم در کلمبیا

Source: Subhayu and Younas, 2014

بر اساس ارزیابی دیگری ،تروریسم در سال  0050باعث کراهش نزدیر

بره  ۳0درصر ی

سرمایهگذاری مستقیم خار ی در نیجریه ش ه است ( .)Myers, 2015در پاکستان و کنیرا نیرز
طب تحقیقاتی که صورت گرفته است ،بین افزایش اق امات تروریستی و کاهش سرمایهگذاری
خار ی ارتبرا مببتری و رود داشرته اسرت (.)Shahbaz et al, 2013; Kinyanjui, 2014
همچنین ،بر اساس پژوهشی که درباره تأثیر تروریسم بر سرمایهگرذاری خرار ی در اسرپانیا و
یونان در بازه زمانی نیمه دهه  5۱70تا  5۱۱5انجا گرفتره اسرت ،رابعره قروی برین دو متغیرر
پژوهش اثبات ش ه است .بر اساس یافتههای این تحقی  ،در دوره زمانی مذکور ،سرمایهگذاری
خالص ساالنه مستقیم خار ی 5در ایتالیا  5۳/1درص و در یونان  55/۱درصر کراهش داشرته
است .این به ترتیب باعث کاهش  7/6و  ۳2/0درص ی شرک گیرری سررمایه ثابرت ناخرالص
ساالنه0در ایتالیا و یونان ش ه است .این یعنی اینکه تروریسم تأثیر منفی بزرگی بر شرک گیرری
سرمایه و در نتیجه ،ظرفیت رش اقتصادی این دو کشور داشته است ( Enders and Sandler,

 .)1996در کشورهای در حال توسعه که سرمایهگذاری مستقیم خار ی نقش م مری در رشر

1. Net annual foreign direct investment
2. Annual gross fixed capital
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اقتصادی دارد ،اگر تروریسم ریان سرمایهگذاری مستقیم به این کشورها را کاهش ده  ،رش
و توسعهشان با مانع م می موا ه میشود (.)Bandyopadhyay et al, 2014
همچنین ،در فعالیتها و بخرشهرای اقتصرادی کره مسرتع موا رهشر ن برا خشرونتهرای
تروریستی هستن  ،بهدلی ترس از آین ه ،ریس

سرمایهگذاری باال میرود .در اقتصادهای کوچ

و توسعهنیافته که اقتصاد متنوع نیست ،اگر بخش اصلی درآم زای اقتصاد با ت یر ات تروریسرتی
موا ه شود و ریس

سرمایهگذاری در آن باال برود ،وضعیت دشواری بررای کر اقتصراد شرک

میگیرد و همه بخشها و فعالیتهای اقتصادی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرن .
 . 1خسارت به صنعت گردشگری  :س م صنعت سرفر و گردشرگری از تولیر ناخرالص
انی در سال  0/۳ ،0056تریلیون دالر به طور مستقیم و در مجموع  7/6تریلیون دالر بروده
است (یعنی  50/0از ک تولی ناخالص

ان) .همچنین ،بیش از  500میلیون نفرر برهشرک

مستقیم و در ک بیش از  0۱0میلیون نفر در شغ های مرتبط با این صرنعت فعرال برودهانر
(معادل  ۱/6درص از ک شاغلین

ان) ( World Travel & Tourism Council, 2017:

 .) 7تروریسم یکی از دشمنا ن اصلی این صنعت بسیار م م و تأثیرگرذار برر اقتصراد

رانی

است .تروریست ها در بسریاری از مروارد بررای اینکره تو ره برین المللری را بره اقر امات و
خواسته های خویش لب کنن  ،گردشگران را ه ف قررار مریدهنر ( Bandyopadhyay,

 . )2016امروزه گردشگران وقتی در مورد مکان مناسب برای گ ذران ن تععیالت خود تصمیم
می گیرن  ،عالوه بر تو ه به نرخ ارز ،هزینه ها ،مناظر ،وضعیت آ

و هوا و امکانرات دیگرر،

خعر تروریسم را هم در نظر میگیرن (  .)Enders and Sandler, 2006: 12به هرر حرال،
تجربه نشان میده در مکان ها یا کشورهایی که اق ا تروریستی صرورت مریگیررد ،تعر اد
گردشگر کاهش می یاب و در نتیجه درآم های صنعت گردشگری آنجا نیز افول پی ا میکنر
(.)Enders et al, 1992
برای نمونه ،بر اساس ی

ارزیابی ،اق امات تروریستی در اتریش ،ایتالیا ،یونان و کر قراره

اروپا به ترتیب باعث از دست رفرتن  0۳/2 ،6 ،20/7و  0۱/6درآمر های گردشرگری آنهرا در
سال  5۱00ش ه است ( .)Enders et al, 1992: 551همچنین ،برر اسراس ارزیرابی دیگرری،
اق امات تروریستی باعث کاهش ح ود  17میلیون دالری درآم های گردشرگری آمریکرا برین
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سالهای  5۱۱5تا  5۱۱6ش ه اسرت ( .)Sloboda, 2003: 187حمرالت تروریسرتی در یر
کشور ،حتی میتوان بر گردشگری ک منعقهای که آن کشور در آن قرار دارد نیز تأثیر بگرذارد
( .)Enders, 1992: 551البته این لزوماً بهمعنای کاهش سعح و درآم صنعت گردشرگری در
ان نیست .صنعت سرفر و گردشرگری انععراف براالیی دارد و همچنران برهعنروان یکری از
بخشهای پیشرو در اقتصاد

انی باقی مریمانر  .امرا در منراط و کشرورهایی کره اقر امات

تروریستی صورت میگیرد و یا احتمال وقوع حمالت تروریستی باالست ،ایرن صرنعت دچرار
ضعف و رکود بیشتری میشود .برای نمونه ،بهدنبال روی ادهای تروریستی فرانسره در  0051و
 0056صنعت گردشگری این کشور که نقرش بسریار م مری در اقتصراد آن دارد ،5برهویرژه در
پاریس که مح وقوع بیشتر این حمالت تروریستی برود ،دچرار خسرارت قابر ترو ی شر
(.)The Local, 2017; Hosie, 2017
کشورهایی که وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارنر و اقتصراد توسرعهیافترهای نیرز
ن ارن  ،از تروریسم تأثیر بسیار زیادتری میپذیرن .
 .9امنیتیشدن فضا و افزایش مخارج نظاامی و امنیتای :اقر امات تروریسرتی فضرا را امنیتری
میکن  .فضای امنیتی در نقعه مقاب فضای عادی است .وقتی فضای امعهای امنیتری مریشرود ،بره
این معناست که شرایط عادی نیست .در فضای امنیتی ،اق امات بیشتر مععوف به مقابله با ت یر یرا
ت ی ات و حفظ بقاست .بنابراین ،دستورکارهای امنیتی مسائ اقتصادی را تحتالشرعاع خرود قررار
میدهن  .چنین شرایعی قسمتی از مخارج حکومتی را از سرمایهگذاریهرای سرازن ه و تولیر ی بره
سمت فعالیتهای امنیتری غیرمولر سروق دهر ( .)Bandyopadhyay, 2016در واقرع ،اقر امات
تروریستی باعث میشود دولت و بخش خصوصی هزینههای بیشتری صرف ترأمین ،حفرظ و ارتقرا
امنیت کنن  .در نتیجه ،بخش بیشتری از ثروت کشور صرف اق امات امنیتی و نظامیگرری مریشرود؛
که بهلحاظ اقتصادی ثروت ایجاد نمیکنن و استان اردهای زن گی ش رون ان را ارتقاء نمیدهن  .ایرن
برای کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه بسریار هزینرهزاسرت؛ چرون دولرت بررای مقابلره برا
تروریسم و تأمین امنیت ناچار میشود بخشی از بود ههای ناچیز حوزههای دیگرر ماننر ب اشرت،

 .5صنعت گردشگری س می بیش از  0درص در تولی ناخالص داخلی فرانسه دارد.
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آموزش و پرورش ،حمایتهای ا تماعی ،تحقی و توسعه ،زیرسراختهرا و ...را کراهش دهر  ،ترا
نیروهای امنیتی ،نظارتی و پلیسی را تقویت کن (.)Khatun, 2016
شکل  .1چگونگی تأثیرگزاری تروریسم بر اقتصاد
افزایش ع

قععیت

کاهش سرمایهگذاری بهویژه
سرمایهگذاری خار ی
تش ی فضای امنیتی و
افزایش مخارج نظامی و

تخریب غیرمستقیم

امنیتی
افزایش هزینههای تجارت و
تضعیف آن

تروریسم و اقتصاد
خسارت به صنعت
گردشگری
آسیبرسانی به زیرساختها
و منابع فیزیکی/مادی و

تخریب مستقیم

انسانی

آنچه در باال گفته ش  ،چارچوبی تحلیلی بر اساس تجار

و الگوهای مو رود اسرت و در

آن تالش ش ه با تو ه به تجربیات و شواه  ،چرایری و چگرونگی تأثیرگرذاری تروریسرم برر
اقتصاد و پیام های آن از منظری کلی و کالن مورد بررسی قرار گیررد .برا ایرن حرال ،نگارنر ه
منکر خاصبودگی برخی اثرات و پیام های هر حمله تروریستی با تو ه به ویژگیهرا و محر
ه ف آن نیست.
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ب .تروریسم در غرب آسیا و پیامدهای اقتصادی آن
اگر طبقهبن ی دیوی راپوپورت از امواج تروریسم 5را مبنا قرار دهیم ،موج چ رار ایرن پ یر ه
یعنی تروریسم مذهبی عم تاً با افرا گرایان و بنیادگرایان در دنیای اسال شناخته میشرود؛ کره
ظ ور و بروز اق امات تروریستی آنها نیز بیشتر در غر

آسیا و دو مجموعه امنیتی کنراری آن

یعنی شمال آفریقا و آسیای نوبی بوده اسرت .آمارهرای مو رود دربراره شرمار و پراکنر گی
حمالت تروریستی در

ان از سال  5۱67تا  0056شاه ی بر این مسهله است.

نمودار  .1شمار حمالت تروریستی در جهان از  1697تا 1019

19111

11167

11161
1011

11111

19107

111

18791

خاورمیانه و آسیای

آفریقای

آسیای

آمریکای

اروپای

استرالیا و

آمریکای

آسیای

آمریکای

آسیای

اروپای

جنوبی

زیرصحرا

مرکزی

جنوبی

شرقی

اقیانوسیه

مرکزی

شرقی

شمالی

جنوب

غربی

شمال

191

10110

716

1119

شرقی

آفریقا

Source: Cordesman, 2017: 16

 .5وی از منظری تاریخی چ ار موج تروریسم را شناسایی کرده است که عبارتن از :آنارشیستی (قرن نوزدهم) ،ض استعماری
(از  5۱00تا چ سال بع ) ،چپ

ی (بع از حمله آمریکا به ویتنا ) و مذهبی (از دهه  5۱00به بع ) (پورسعی .)5۳01 ،
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نمودار  .1پراکندگی حمالت تروریستی در جهان از  1697تا 1019
آسیای جنوب شرقی
%7

آمریکای شمالی
%1

اروپای غربی
خاورمیانه و شمال

آسیای شرقی

%10

%1

آفریقا

آمریکای مرکزی
%9

%17

استرالیا و اقیانوسیه
%0
آمریکای جنوبی
آسیای جنوبی

آفریقای

%11

زیرصحرا
%6

%11

اروپای شرقی
%1

آسیای مرکزی
%0

Source: Cordesman, 2017: 16

همانگونه که مشاه ه میشود ،در بازه زمانی  5۱67تا  0056بریش از  10درصر حمرالت
تروریستی در سعح

ان در غر

آسیا و شمال آفریقا و آسیای نوبی اتفاق افتاده اسرت .در

چن سال اخیر بهویژه بع از اوجگیری تفکرات تروریستی -تکفیری در غرر

آسریا برهدنبرال

تحوالت عربی که با عناوینی همچون «بی اری اسالمی» و «ب ار عربی» شناخته مریشرود ،سر م
این مناط از حمالت تروریستی

ان به  7۳درص رسی ه است.
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نمودار  .1شمار حمالت تروریستی در جهان از  1011تا 1019

17180

ا

11711

ا

8617

ا

1119

ا

1117

1119

91

1008

خاورمیانه و آسیای

آفریقای

آسیای

آمریکای

اروپای

استرالیا و آمریکای

آسیای

آمریکای

آسیای

اروپای

جنوبی

زیرصحرا

مرکزی

جنوبی

شرقی

مرکزی

شرقی

شمالی

جنوب

غربی

ا

ا

شمال

ا

11

11

ا

ا

ا

اقیانوسیه

100

111

ا

ا

شرقی

آفریقا

Source: Cordesman, 2017: 27

نمودار  .9پراکندگی حمالت تروریستی در جهان از  1011تا 1019

آسیای شرقی
%0

اروپای غربی
آمریکای شمالی
آسیای جنوب شرقی
%1
%0
%8

آمریکای مرکزی
%0

اروپای شرقی

استرالیا و
اقیانوسیه

%1
آمریکای جنوبی

%0

%1
خاورمیانه و شمال آفریقا

آفریقای زیرصحرا

آسیای مرکزی

%16

%11

%0

آسیای جنوبی
%11

Source: Cordesman, 2017: 27
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البته بسیاری از حمالت تروریستی در آفریقای زیرصحرا و آسیای شرقی و نو

شرقی

نیز کار کسانی است که زئی از شبکه بزرگ گروههای افرا گرا و تروریسرتی ریشرهدار در
غر

آسیا هستن  .عالوه بر این ،بسیاری از حمالت تروریستی که در سه دهه اخیر در غر

رخ داده ،به همین گروه ها مربو است .بنابراین ،غر
چ ار و مرکز
و

آسیا به قعب اصرلی تروریسرم مروج

ت دهی فکری و عملیاتی بسیاری از حوادث تروریستی در مناط پیرامرون

ان تب ی ش ه است .با شک گیری گروههایی مانن داعش ،غر

افرا گرایان مذهبی معتق به اق امات تروریس تی از سراسر
بیثباتیهای فزاین ه در غر

آسیا به مرکرز رذ

ان نیز تب ی ش  .به هر حال،

آسیا کره ناشری از مسرائلی همچرون رقابرتهرای ژئروپلیتیکی

بازیگران منعقهای و فرامنعقهای ،رش ان یشههای فرقره گرایانره و تکفیرری و ناکارآمر ی و
ورشکستگی دولت هاست ،منجر به والن تفکرات و گروههرای تروریسرتی در ایرن منعقره
ش ه؛ که تأثیرات بسیار مخربی بر وضعیت کشورهای مختلف منعقه در حوزههرای مختلرف
گذاشته است.
بررسی و سنجش دقی پیام های این پ ی ه مخر

بر اقتصاد کشورهای غرر

آسریا کرار

بسیار دشواری است؛ چون .5 :هنوز دسترسی به بسیاری از مناط آسبدیر ه دشروار اسرت و
برآورد دقیقی از ک خسارتهای ناشی از تروریسم بهویژه در عراق و سوریه ارائه نش ه است؛
 .0عوام و متغیرهای مختلفی از مله وابستگی به نفت و نارکارآمر ی دولرتهرا و ن ادهرای
اقتصادی و ریس های ژئوپلیتیکی متع د دیگر مانن

نرگهرای داخلری ،ترنشهرا سیاسری و

رقابتهای نظامی -تسلیحاتی نیز بر رون و مسائ اقتصادی این منعقره ترأثیر مریگذارنر  .در
واقع ،تروریسم تن ا یکی از ریس های ژئوپلیتیکی مو ود در غر

آسیا است که بر وضرعیت

اقتصادی این منعقه اثر می گرذارد .البتره بایر ایرن نکتره را در نظرر داشرت کره ریسر هرای
ژئوپلیتیکی مختلف در غر

آسیا عم تاً در پیون با هم عم میکنن  .بررای نمونره ،عنصرر یرا

متغیر تروریسم در این منعقه مستق از ریس های دیگر از ملره نرگهرا و بریثبراتیهرای
داخلی ،م اخلههای بازیگران بیرونی ،تنشهای سیاسی و رقابتهای نظرامی -تسرلیحاتی قابر
شناخت و تحلی نیست .بر اساس «شاخص تروریسم

انی  »0051موسسه اقتصراد و صرلح،

 ۱0درص تمامی حمالت تروریستی بین  5۱0۱تا  0052در کشورهایی کره خشرونت سیاسری
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توسط حکومت گسترش یافته است ،رخ دادهان و  00درص حمالت تروریستی در بازه زمانی
فوق در کشورهایی بهوقوع پیوسته کره در درگیرریهرای خشرونتآمیرز بره سرر مریبرردهانر
(.)Friedman, 2016
بنابراین ،تروریسم پ ی های

ای از بافرت و شررایط منعقره نیسرت .در چنرین شررایعی،

ممکن است بتوان تخریبهای مستقیم اقتصادی ناشی از تروریسم را در منعقه محاسبه کرد ،اما
سنجش پیام های غیرمستقیم و ثانویه آن کار بسیار دشواری است .درباره پیام های کوتاهمر ت
و بلن م ت این پ ی ه بیشتر میتوان بحث کرد.
 .1غرب آسیا و حمالت تروریستی با سطح تخریاب بااال :یکری از ویژگریهرای م رم
حمالت تروریستی در موج چ ار تروریسرم ،تخریرب مسرتقیم گسرتردهای اسرت کره ایجراد
میکنن  .در واقع ،نوع حمالت تروریستی در این موج بسیار مخر تر از امواج گذشته اسرت و
سعح تخریبی که ایجاد میکنن  ،بسیار گستردهتر و عمی تر است .بر اسراس «شراخص

رانی

تروریسم  »0057در سال  12 ،0056درص از حمرالت تروریسرتی برهشرک بمربگرذاری و
انفجار 50 ،درص بهصورت حمله مسلحانه و  6درصر نیرز در قالرب حملره بره تأسیسرات و
زیرساختها بوده است؛ یعنی مجموعاً  70درص از اق امات تروریستی در سعح

ان از نروع

حمالت با سعح تخریب باال بوده است ( .)Global Terrorism Index 2017, 2017: 19بر
اساس آمارهای معآوری ش ه توسط پرروژهای در دانشرگاه مریلنر  07 ،درصر از حمرالت
تروریستی در غر

آسیا و شمال آفریقا در سال  0056از سه نوع فوق بوده اسرت ( START

.)Background Report, 2017: 4
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نمودار  .7نوع حمالت تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 1019
(درصد)
73

ا

14

ا

3

3

حمله به تأسیسات و

ترور

6

ا

1

ا

ا

بمبگذاری/انفجار

گروگانگیری

حمله مسلحانه

موارد دیگر

زیرساختها

Source: START Background Report, 2017: 4

در واقع ،بسیاری از حمالت تروریستی با سعح تخریب گسترده در

ان ،در غر

آسیا و

شمال آفریقا رخ دادهان  .یازده مورد از بیسرت مرورد کشرن هتررین و پرتلفراتتررین حمرالت
تروریستی در

ان در سال  0056در عراق و ی

مرورد نیرز در سروریه اتفراق افتراده اسرت

( .)Global Terrorism Index 2017, 2017: 12-13این تن ا مربو به سال  0056نیسرت،
بلکه در ح ود دو دهه گذشته بهویژه در چن سال اخیر (در پی تحوالت انقالبی عربی موسرو
به بی اری اسالمی یا ب ار عربی) غر

آسیا و شمال آفریقا مح اصلی وقوع این نوع حمرالت

بوده است .همانگونه که در نمودار  5مشراه ه مریشرود ،از سرال  0050بره بعر هزینرههرای
اقتصادی تروریسم رش سریع و باالیی را تجربه کرده و در  0052یعنی سال خیزش داعش در
عراق و سوریه و سپس لیبی به اوج خود رسی ه است .از  0050تا  0056حمرالت تروریسرتی
در سعح

ران در مجمروع  ۳۱6میلیرارد دالر هزینره اقتصرادی وارد آورده اسرت ( Global

 ،)Terrorism Index 2017, 2017: 80که بخش عم های از این هزینه به سه کشرور عرراق،
سوریه و لیبی تحمی ش ه است .هزینهای که تروریسم بر اقتصراد کشرورهای عرراق ،سروریه،
یمن و لیبی در سال  0056وارد کرده است ،بره ترتیرب معرادل  7/۳ ،0/۳ ،57/۳و  1/7درصر
تولی ناخالص داخلی آنها بوده است (.)Global Terrorism Index 2017, 2017: 81
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بر اساس برآوردی از بان

انی ،پنج سرال نرگ در سروریه هزینرهای نزدیر

بره ۳1

میلیارد دالر (دالر به قیمت  )0007در پی داشته اسرت؛ یعنری معرادل تولیر ناخرالص داخلری
سروریه در سرال  .)The World Bank, February 3, 2016( 0007ایرن بانر

در بررسری

دیگری میگوی که بین  0055تا  0056تولی ناخالص داخلی سوریه  6۳درص کوچ تر ش ه
است (کاهش  ۱۳درص ی تولیر ناخرالص نفتری و  10درصر ی تولیر ناخرالص غیرنفتری).
همچنین ،هزینه انباشته نگ در سوریه در تولی ناخرالص داخلری ایرن کشرور برین  0055ترا
 0056را  006میلیارد دالر (به قیمت  )0050یعنی چ ار برابر تولی ناخالص داخلی سروریه در
 0050تخمین زده است ( .)The World Bank Group, 2017: viiارزیابی مرکرز تحقیقرات
سیاسی سوریه نیز نشان میده بین  0055تا  0052نگ در سوریه  70میلیارد دالر بره سر ا
سرمایه 5در این کشور خسارت وارد کرده اسرت .همچنرین ،اسرتفان دمیسرتورا ،نماینر ه ویرژه
سازمان مل در امور سوریه گفته اسرت کره بازسرازی سروریه بره  010میلیرارد دالر نیراز دارد
( .)Sengupta, 2017بر مبنای برآوردی ،احیای زیرساختهای نیز لیبی طری ده سرال آینر ه
نیراز بره  000میلیرارد دالر سررمایه دارد ( World Bank Middle East & North Africa

.)Region, 2016: 10
به هر حال ،تأسیسات و زیرساختهای بسیاری از ش رهای سوریه ،عراق و لیبی در ریان
حمالت گروههای تروریستی و اق اماتی که در مقابله با آنها صرورت گرفرت ،ویرران شر ه و
بازسازی آنها نیاز به میلیاردها دالر سرمایه دارد .همچنین ،بخش وسیعی از کشاورزی عراق و
سوریه در درگیریهای میان گروههای تروریستی و نیز نگ بین دولتها با این گروهها آسیب
ی دی  .ع

دسترسی کشاورزان تحت کنترل داعش به امکانرات کشراورزی نیرز خسرارات

زیادی به مرزارع و محصروالت آنهرا وارد کررده اسرت (.)Robinson et al, 2017: 15-17
تصویر زیر که در شب و از طری ماهواره گرفته ش ه ،نشان میده برق منراط تحرت کنتررل
داعش و دیگر گروههای تروریستی در عراق و سوریه در مارس  0056نسبت به مرارس 0052
(یعنی اوای دورانی که این مناط توسط گروههای تروریستی بهویژه داعش اشغال شر ) افرول

1. Capital stock

هزینههای اقتصادی تروریسم در غرب آسیا...

111

ش ی ی داشته است .این تصویر گویای بسیاری از خسارتهایی است که گروههای تروریستی
در چن سال گذشته به مناط وسیعی از عراق و سوریه وارد کردهان .
تصویر  .1مقایسه وضعیت برق عراق و سوریه در مارس  1011و مارس 1019

Source: Robinson et al, 2017: 30

گروههای تروریستی بهویژه داعش در زمان اوج ق رت خود بیش از  567شر ر برا حر اق
معیت  50هزار نفری را در عراق و سوریه تحت کنترل داشتهان و یرا برر سرر آنهرا مبرارزه
میکردهان (  .)Robinson et al, 2017: 30همچنین ،ص ها روستا در ایرن دو کشرور تحرت
اشغال و درگیرری ایرن گرروههرا بروده اسرت .در ریران تصررف ایرن شر رها و روسرتاها و
درگیریهای میان گروههای تروریستی برای تسلط بر آنها و بهخصوص در مرحله نبرد بر سرر
آزادسازی این مناط توسط نیروهای مختلف ،ویرانیهای گستردهای رقم خورده اسرت .بررای
نمونه ،تصویر  0نشان میده در ریان تسلط داعش بر ش ر الرمرادی عرراق و درگیرریهرای
میان این گروه و نیروهای عراقی و حامیان آنها ،بخش گسرتردهای از ایرن شر ر ویرران شر ه
است.
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تصویر  .1تخریب الرمادی در جریان درگیریهای میان داعش و نیروهای ضد داعش برای تسلط بر آن

Source: Robinson et al, 2017: 140

عالوه بر سوریه ،عراق ،لیبری و یمرن ،کشرورهایی ماننر ترکیره نیرز در معررض اقر امات
تروریستی گستردهای بودهان و زیانهای زیادی از این پ ی ه دی هان  .بر اسراس یر
شرق و نو

بررآورد،

شرق آناتولی که بسریار بریشترر از دیگرر منراط ترکیره در معررض حمرالت

تروریستی گروه حز

کارگران کردستان (پ.ک.ک) بوده است ،نسبت بره منراط دیگرر ایرن

کشور وضعیت عقبمان هتری در حوزههای مختلف دارد (.)Bilgel and Karahasan, 2015
همچنین ،وزیر مالیه ترکیه در سال  0051گفته است که در  ۳0تا  20سال اخیر تروریسرم ۳10
میلیارد دالر هزینه مستقیم و ی

تریلیون دالر هزینه غیرمستقیم برای ترکیه در بر داشرته اسرت

( .)Komurculer, 2 September 2015شاخص صلح

انی  0057موسسه اقتصاد و صرلح

نیز هزینه خشونتها در ترکیه در سال  0056را بر حسب برابرری قر رت خریر  ،حر ود 000
میلیارد دالر عنوان کرده است ( .)GPI, 2017: 128در واقع ،ترکیه که در چن دهه گذشرته برا
اق امات تروریستی پ.ک.ک موا ه بوده ،در سالهای اخیر از سوی داعش نیز مرورد حمرالت
تروریستی قاب تو ی قرار گرفته است .کشور مصر هم بع از کودتای نظامیران و سررنگونی
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حکومت محم مرسی ،تا کنون با خشونتهای تروریستی زیادی موا ه بوده است و تروریسم
هزینههای قاب تو ی به این کشور وارد کرده است.
 .1آسیب گسترده تروریسم به نیروی انسانی در غرب آسایا :تروریسرم در غرر

آسریا

باعث تلفات گسترده و آوارگی میلیونها انسان ش ه اسرت .در سروریه ترا کنرون بریش از ۳20
هزار نفر کشته ش ه ،ص ها هزار نفر زخمی و بیش از  55میلیون نفر آواره گشتهان که بریش از
 1میلیون نفر از آنها به کشورهای خرار ی پنراه برردهانر ( .)Aljazeera, 30 Mar 2017در
عراق نیز تروریسم تا کنون ان دهها هزار نفر را گرفته ،دهها هزار زخمری بر رای گذاشرته و
بیش از  1میلیون نفر را آواره کرده اسرت ( International Organization for Migration,

 .)2017; BBC News, 2017بخش قاب تو ی از این معیت بهویژه در سوریه ،برهلحراظ
اقتصادی فعال و از قشرهای متخصص و حرفهای امعه بوده و این برای سرمایه انسرانی ایرن
کشورها در ح ی

فا عه است و خسارت ناشی از آن چیزی نیست که به آسانی قاب

برران

باش  .آوارگان برای کشورهای همسایه نیز مشکالت اقتصادی زیادی پ ی آوردهان  .بر اسراس
برآورد بان

انی ،هجو بیش از  6۳0هزار پناه وی سوری هزینرهای برابرر برا  0/1میلیرارد

دالر برای اردن داشته؛ که معادل  6درص تولی ناخالص داخلی و ی

پنجم درآم های سراالنه

حکومت این کشور است .این وضعیت باعث رش سریع ب هی حکومت ش ه؛ کره برر اسراس
ارزیابیها ،به  ۱0درص ک تولی ناخالص داخلی آن رسی ه اسرت ( World Bank Middle

.)East & North Africa Region, 2016: 16
آوارگان سوری که به لبنان پناه آوردهان معادل ی

چ ار

معیت این کشرور هسرتن  .در

لبنان ،در پی هجو پناهن گان سوری ،به بخشهای اصلی محرکه رشر در ایرن کشرور شرام
گردشگری ،امالک و ساخت و ساز ضربه ش ی ی وارد ش  .نراامنی و عر

قععیرت ناشری از

هجو پناهن گان باعث کاهش سرمایهگذاری خرار ی در اردن و لبنران شر ه اسرت ( World

 .)Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 4بر اثر فشار پناه ویان ،ارزیابی
بان

انی این است که بین  0050تا  0052ساالنه تولی ناخالص داخلری لبنران  0/۱درصر

کاهش داشته است که در نتیجه آن ،بیش از  570هزار لبنانی فقیر ش ه و نرخ بیکراری در ایرن
کشور به بیش از  00درص رسی ه اسرت ( World Bank Middle East & North Africa
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 .)Region, 2016: 10خود آوارگان و پناه ویان نیز وضعیت مناسبی ن ارن  .بیکاری در میان
آنها بسیار باالست و آنهایی که کار میکنن نیز بیشتر در فعالیتهای غیررسمی و با حقروق و
مزایای ان ک مشغول هستن  .برای نمونه ،طب گزارش سازمان برینالمللری کرار ۱0 ،درصر از
سوریهای پناه ویی که در لبنان هستن قررارداد کراری ن ارنر و بریش از نیمری از آنهرا در
فعالیت های روزانه ،هفتگی و فصلی با حقوق بسریار پرایین اشرتغال دارنر  .سرازمان ب اشرت
انی میگوی که پناه ویان سوری بسیار فقیر هستن ؛ توانایی تأمین نیازهای دارویی خرود را
ن ارن ؛ بسیاری از آنها وسای گرمایشی کافی ن ارن ؛ و تع اد زیادی در انپناههای نامناسب
زن گی میکنن (.)World Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 18
تع اد بسیار زیادی از کودکان آواره به م رسه دسترسی ن ارنر  .برر اسراس ارزیرابی بانر
انی در سال  5۳ ،0056میلیون کودک سوری ،عراقی ،لیبیایی و یمنی از آمروزش برخروردار
نیستن ( .)World Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 13در -0051
 0052بیش از نیمی ( 10/0درص ) از کودکان در سن تحصی در سوریه از م رسه بازمان هانر
( .)The World Bank, February 3, 2016این عم تاً ناشی از خشونت و درگیری در ایرن
کشورهاست که بخشی از آن مربو به اق امات و ت ی ات گروههای تروریستی است.
نمودار  .8کودکان محروم از آموزش در چند کشور بیثبات و ناامن غرب آسیا (میلیون نفر)

Source: World Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 13
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بر اساس ارزیابیها ،بیش از  21میلیون یمنی ،سوری ،عراقی و لیبیایی نیازمنر کمر هرای
بشردوستانه هستن (World Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 12-

 .)13وضعیت ب آوارگان و پناه ویان نه تن را هزینرههرای انسرانی و اقتصرادی زیرادی بررای
کشورهای منعقه دارد ،بلکه باعث نوعی از هم گسیختگی فرهنگی و ا تماعی در چنر کشرور
منعقه ش ه و میتوان به خشونت بیشتر یا ت او چرخه خشرونت منجرر شرود؛ چرون امکران
رادیکالش ن آنها و پیوستنشان به گروههای تروریستی بهدالی مختلرف از ملره بره قصر
انتقا گیری یا کسب حمایت اقتصادی را افزایش میده  .هرچن همه این مشرکالت و مسرائ
را نمیتوان به متغیر تروریسم نسبت داد ،اما به هر حرال تروریسرم یکری از م رمتررین منرابع
خشونت ،درگیری و بیثباتی در منعقه بوده و در این مورد نقش بر ستهای ایفا کرده است.
 .1هزینههای غیرمستقیم تروریسام در غارب آسایا :پیامر ها و هزینرههرای غیرمسرتقیم
تروریسم بر اقتصاد کشورهای غر

آسیا بسیار گستردهتر از هزینههای مستقیمی است که ایرن

پ ی ه بر منعقه تحمی کرده است .بر اساس گزارشی از بانر
برای کسب و کار در غر

رانی ،هزینرههرای تروریسرم

آسیا و شمال آفریقا بیش از دیگر مناط نوظ ور و در حال توسرعه

است .این هزینهها از  0055یعنی از زمان شروع موج کمسابقه بیثباتیهرا در منعقره برهدنبرال
تحوالت برخی از کشورهای عربری و رشر بریسرابقه تروریسرم و گرروههرا و فعالیرتهرای
تروریستی بهسرعت افزایش یافته است (.)World Bank Group, 2017: 136-137

Source: World Bank Group, 2017: 136
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به هر حال ،تروریسم ع

قععیت را افزایش میده و فضا را امنیتی میکن ؛ که در نتیجره

آن ،کسب و کار از رون میافت  .در برخی از کشورهای غر
و کار را نیز نابود میکن ؛ یعنی نه تن را عر

آسیا ،تروریسم فضاهای کسرب

قععیرت را افرزایش مریدهر  ،بلکره گرروههرای

تروریستی بهویژه داعش بر مناطقی مسلط ش ه و در راستای اه اف خود و متناسب با نیازهای
خویش ،در فضای کسب و کار آن مناط دسرتکاری کررده و باعرث تخریربهرای گسرتردهای
ش هان .
ریان سرمایهگذاری خار ی به غر

آسیا نیز از  0050به بع رو به کاهش بوده است .در

حالی که در  0050سرمایهگذاری مستقیم خار ی در غر

آسیا و شرمال آفریقرا معرادل 00/7

میلیارد دالر بوده است ،این رقرم در  005۳بره  50و در  0052و  0051بره ترتیرب بره  51/6و
 52/2میلیرارد دالر کراهش یافتره اسرت ( .)International Debt Statistics, 2017: 14در
منعقهای پر از خشونت و آشفتگی که تروریستها در آن والن میدهن  ،نبای انتظرار داشرت
سرمایهگذار خار ی ریس

کن و سرمایه خود را را در آن منعقه به ریان بین ازد؛ این بهویژه

در کشورهایی که درگیر بیثباتی هستن و گروههای تروریستی بازیگرانی تأثیرگذار در آنها بره
حسا

میآین صادقتر است ،اما به هر حال نمیتوان انکار کرد کره وقتری در منعقرهای چنر

کشور مح

والن تروریستها باشن  ،ریس

سرمایهگذاری در کر آن منعقره براال مریرود.

البته در کشورهای دارای نخایر نفتی و گازی تا ح ودی بحث متفراوت اسرت و شررکتهرای
مرتبط با اکتشاف ،استخراج و انتقال این منابع ،به دلیر سرود هنگفتری کره از فعالیرت در ایرن
بخشها میبرن  ،با کسب امتیازات و تس یالت بسیار خو  ،سرمایهگرذاری کررده و سرودهای
کالنی را نصیب خویش میکنن  .با تو ه به نیازی که برازار

رانی بره ایرن منرابع دارد ،ایرن

سرمایهگذاری در واقع برای افزایش ثروت و رفاه مرد منعقه نیست ،بلکره عمر تاً در راسرتای
تأمین امنیت انرژی و رون تولی و افزایش ثروت و رفاه در کشورهای پیشرفته و توسرعهیافتره
است.
تروریسم هزینههای تجارت در غر

آسیا را نیز افزایش داده است .این پ ی ه هرم فضرای

ناامنی ایجاد کرده است که تجارت را دشوار نموده و هم فضای امنیتی ش ی ی در منعقه ایجاد
کرده که در اثر آن هزینه تجارت بسیار باالست .به هر حال ،ترأمین امنیرت تجرارت در منعقره
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آسیا به هزینههای زیادی نیاز دارد و حساسیت دولتها در کنترل شرایط امنیتری برهویرژه

در مرزهای خویش ،تجارت را گرانتر کرده است .البته با تو ه به نیاز برازار
منعقه ،فرآین صادرات کشورهای نفتری غرر

رانی بره نفرت

آسریا در هرر شررایعی ادامره خواهر داشرت.

صادرات غیرنفتی کشورهای این منعقه نیز چیز زیادی نیست و تقریباً برابر با صرادرات کشرور
سوئیس است ( .)Hoekman, 2016: 1در واقع ،اگر نفت و فرآوردههای نفتی را از صرادرات
و تسلیحات را از واردات کشورهای غر

آسیا کنار بگذاریم ،سعح و میرزان تجرارت در ایرن

منعقه ناچیز است .هرچن این مسهله دالی زیادی دارد ،اما متغیر تروریسم و فضای امنیتی کره
این پ ی ه در منعقه ایجاد کرده است ،در این مورد تأثیرگذار است .تروریسرم همچنرین باعرث
افزایش تو ه دولتها به تواناییهای امنیتی و نظامی خویش و کمتو ی نسبت به ابعراد م رم
دیگری از حمکرانی مانن آموزش ،ب اشت ،اشتغال ،رفراه امعره و ...شر ه اسرت .در واقرع،
بخش زیادی از بود ه دولتها در این منعقه صرف هزینههای نظرامی و امنیتری مریشرود کره
مقابله با تروریسم یکی از اه اف اصلی آن است.
تروریسم بر گردشگری در منعقه نیز تأثیر زیادی داشته است؛ بهویژه برای کشرورهایی کره
درآم های گردشگری قاب تو ی دارن و این درآمر ها نقرش م مری در اقتصراد آنهرا ایفرا
میکن  .بر اساس ارزیابی صن وق بینالمللی پول ،افزایش بیسابقه حمالت تروریستی در ترکیه
در سال  0051باعث کاهش ش ی حضور گردشگران در ایرن کشرور و در نتیجره ،افرول یر
درص ی رش اقتصادی آن در سال  0056ش  .)IMF, 2017( 5بع از اتفاق تروریسرتی منجرر
به سقو هواپیمای روسیه در صحرای سینا ،به دلی محر ودیتهرایی کره دولرتهرایی ماننر
روسیه و بریتانیا برای سفر ش رون انشان به مصر ایجاد کردن  ،خسارت قاب تو ی به اقتصاد
این کشور وارد ش ( .)Moreau, 2015بهدنبال اق امات تروریستی  0051در ترونس ،صرنعت
گردشگری این کشور که یکی از منابع اصلی درآم ی آن است ،با وضعیت بسیار بر ی موا ره

 .5البته بای به این نکته تو ه داشت که ترکیه در سال  0056با دو مسهله م م دیگر نیز موا ه ش ؛ یکی ،کودتای  51والی
 0056و دیگری ،تنش با روسیه بر سر ه ف قرارگرفتن نگن ه روسیه توسط نگن ه ترکیه در  02نوامبر  .0051این دو مورد
نیز در کاهش حضور گردشگران خار ی در ترکیه نقش داشته است .به همین دلی است که گفته میشود پیام های غیرمستقیم
تروریسم بر اقتصاد بهسختی قاب محاسبه دقی است.
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ش  .درآم تونس از گردشگری در سال  0050معادل  ۳/1میلیارد دالر بود ،که در  0051به 5/1
میلیارد دالر افول کرد ( .)Financial Times, 2016در سه ماه اول  0056نیز نسبت بره سرال
قب از آن 00 ،درص از تع اد گردشگران بینالمللی تونس کاسته ش ( .)Petroff, 2016برای
اقتصاد کوچکی مانن تونس که تولی ناخالص داخلی آن کمتر از  10میلیرارد دالر اسرت ،ایرن
هزینه قاب تو ی است.
بر اساس آمارهای سازمان گردشگری

انی مل متحر  ،اقر امات تروریسرتی در مصرر و

تونس باعث کاهش ش ی فعالیتهای گردشگری در آنها و این نیرز منجرر بره کراهش رشر
اقتصادی و ایجراد اشرتغال در ایرن کشرورها شر ( World Bank Middle East & North

.)Africa Region, 2016: 4
نمودار  .10کاهش درصد ورودی گردشگران شمال آفریقا در پی حمالت تروریستی در این منطقه

Source: World Bank Middle East & North Africa Region, 2016: 5

هزینه فرصتهای از دست رفتهای که تروریسم بر غر
بای به هزینه های غیرمستقیم تروریسم در غر

آسیا تحمی کرده اسرت را نیرز

آسیا افزود .در واقع ،تروریسم فرصرتهرای

زیادی را از کشورهای منعقه گرفته و نقش م می در اختالل در فرآین توسرعه آنهرا برازی
کرده است .تولی ناخالص سوریه بین  0000تا  0050بهطور میانگین ساالنه  2/۳درص رش
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داشته است .این در حالی است که بین  0055تا  0056تولی ناخالص داخلی این کشرور 6۳
درص کوچ تر ش ه است ( .)The World Bank Group, 2017: iv-viiهزینره فرصرتی
که در این مورد از دست رفته ،بسیار سنگین اسرت .در گزارشری از بانر
 0056آم ه است در صورتی که کشورهای غر

رانی در سرال

آسیا و شمال آفریقرا بتواننر از خشرونت،

درگیری و بی ثباتی عبور کرده و به دموکراسی کام گذار کنن  ،رش اقتصادی آنها که انتظار
میرود  ۳/۳درص باش  ،به  7/0درص خواه رسری ( The World Bank, February 3,

 .)2016این به آن معناست که پتانسی رش اقتصادی غر

آسیا بسیار بیشرتر از چیرزی اسرت

که در عم اتفاق میافت  ،اما وضعیت این منعقره کره عمر تاً ناشری از خشرونت ،درگیرری و
بیثباتی گسترده و نیز ناکارآم ی دولرتهرا و رقابرت مخرر

میران آنهاسرت ،ا رازه تحقر

ظرفیتهای واقعی را نمیده  .این نشان میده کشورهای منعقه چه فرصتهای بزرگی را از
دست دادهان و همچنان این رون ادامه دارد.
با تو ه به اینکه پیام های اقتصادی تروریسم در ی

کشور یرا منعقره محر ود بره همران

کشور یا منعقه نمیشود و مشکالت ناشی از این پ ی ه به کشورها و مناط همجوار نیز تسری
مییاب  ،پیام های تروریسم در غر

آسیا را نیز بای فراتر از اهایی که تروریستهرا حضرور

دارن و اق ا به حمالت تروریستی میکنن  ،دانست .همچنین ،الگروی عملکرردی گرروههرای
آسیا حضور دارن ،

تروریستی که در غر

رانی اسرت و تقریبر ًا همره

ران برا پیامر های

اق امات آنها موا ه است و به همین دلی است که همگان این پ ی ه را ت یر ی علیره خرود
میدانن  .فری من در کتا

«دنیا مسعح است» ضمن اینکه از مسعحش ن

همه مراکز دانش سیاره در ی

شبکه

ان به این معنا کره

انی متص میشون و دوران حیررتانگیرزی از رفراه،

نوآوری و همکاری بین شرکتها ،وامع انسانی و افراد فرا مریرسر  ،اسرتقبال مریکنر  ،امرا
ان یشی ن به دنیای مسعح را ترسناک نیز میدان «چون نه تن ا نویسن گان نر افزار و گیگهای
کامپیوتری ،که القاع ه و شبکههای تروریستی هم با همکراری در ایرن دنیرای مسرعح توانمنر
میشون  .زمین بازی فقط هموار نمیشود تا گروههای کامالً

ی نوآور ذ

و فروقالعراده

توانمن شون [ ،بلکره گرروههرای کرامالً ترازهای از زنران و مرردان خشرمگین ،سررخورده و
تحقیرش ه هم ذ

و فوقالعاده توانمن میشون » (فری من.)00 :5۳0۱ ،
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ی ی نیست ،اما در دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین ت یر ات

تب ی ش ه است .یکی از دالی اصلی آن ،ظ رور مروج

رانی

یر ی از تروریسرم اسرت کره هرم

بهلحاظ فکری و هم از نظر تاکتیکی تفاوتهای زیادی با موجهای ترویسرتی در گذشرته دارد.
این نوع از تروریسم که عم تاً بر بنیادگرایی و تن روی مذهبی اسرتوار اسرت ،بسریار خشرن و
تساه ناپذیر بوده و حوزه «دگرها» 5را گسترده و حلقه «خودیها» را کامالً بسته و محر ود بره
مع تن رو ان کی تعریف میکن و چون مأموریت

انی برای خویش قائ است ،سرعی دارد

«دگرها» را منغلب ساخته و حکومتی فراگیرر ورای مرزهرای ملری تشرکی دهر  .در راسرتای
رسی ن به این ه ف نیز به هیچ میزانی از تخریب قانع نیسرت و اگرر فرصرت پیر ا کنر  ،هرر
نقعهای از

ان را به عرصه تاخت و تاز خود تب ی میکن  .بنابراین ،تخریبی که این مروج از

تروریسم ایجاد میکن  ،برای دولتها هزینههای مستقیم و غیرمستقیم زیرادی هرم برهصرورت
کوتاهم ت و هم در بلن م ت در پی داشته است .در منعقه غر
بروز و

آسیا که مرکرز اصرلی ظ رور،

تدهی این نوع تروریسم بوده و در چن سال اخیر نیز به مرکز ذ

تکفیری از نقا مختلف

افرا گرایران

ان تب ی ش ه است ،این هزینهها بسیار بیشتر و در برخی کشرورها

مانن عراق ،سوریه ،لیبی و یمن ،ویرانگر بوده است.
گروههای تروریستی در غر

آسیا تا کنون دهها هزار نفر را کشته ،ص ها هزار را زخمی و

باعث آوارگی میلیونها انسان ش هان  .تخریب زیرساختها ،تش ی عر

قععیرت ،امنیتریترر

ش ن فضا و افزایش هزینههای نظامی و امنیتی دولرتهرا ،براال رفرتن هزینره تجرارت ،کراهش
سرمایهگذاری ،از هم گسیختگی فرهنگی و ا تماعی و آسیب به بخرش گردشرگری از ملره
م مترین پیام های اق امات این گروههای تروریستی است که هزینههای اقتصرادی زیرادی برر
دولتهای منعقه تحمی کرده است .این هزینهها و هزینه فرصتهای از دسرت رفتره ناشری از
تروریستم در منعقه که بسیار سنگین نیز بوده است ،باعث اختالل در رون توسرعه کشرورهای
منعقه ش ه است .البته تأثیرپذیری کشورهای منعقه از تروریسم یکسان نیسرت .برخری آسریب
بسیار بیشتری از این پ ی ه دی هان .
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