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 طرح مسئله
 ةصـورت بخـش اصـلي و مركـزي صـحن      ها جزء الزم زندگي فردي و جمعي هستند و به رسانه

اي اسـت (دفلـور و    كار بيهودههاي قبلي  روش اتبليغات سياسي ب ،اند. از اين نظر سياسي درآمده
تـأثير   بيش از هر زمان ديگري تحتها  رسانهزماني،  ةرسد در اين بره ). به نظر مي1383دنيس، 

 ها قرار دارند (بروجردي علوي، طلبي اقتصادي و منافع خاص گروهي و قدرت ـاهداف سياسي  
ولـي بـراي    ،ارنـد ). به اين نحو رويـدادهايي وجـود دارنـد كـه از ارزش خبـري برخورد     1380

 ةاي است كـه رويـداد مـورد نظـر وجهـ      شوند. گاهي هم تكرار به اندازه مخاطبان مهم تلقي نمي
مسائل و مشـكالتي كـه در    ،. بنابراينكند ميتبليغي پيدا  ةدهد و جنب خبري خود را از دست مي

ز است؛ در اين هايي نباشند كه در واقعيت بار مورد تأكيد قرار گرفته، ممكن است همانها  رسانه
 ).1381 (سورين و تانكارد،شود  ميتشخيص واقعيت از تبليغات مشكل  ،صورت

هاي جمعي توجـه را بـه موضـوعات خاصـي سـوق       رسانه »سازي برجسته ةنظري«بر اساس 
سازند و همـواره موضـوعاتي را مطـرح     هاي سياسي تصاوير عمومي مي ها از چهره آن ؛دهند مي
 ).1381 ها بايد فكر كنند (سورين و تانكارد، ناگزير راجع به آنكنند كه افكار عمومي  مي

المللـي و هـم در    بين ةاي، هم در صحن صورت برجسته يكي از مسائلي كه در عصر كنوني به
.  سـت مطرح اسـت، موضـوع تروريسـم ا   ها  رسانه ةدر عرص ،داخلي كشورها و به تبع آن ةعرص

هـاي دوقلـوي آمريكـا، ابعـاد      و حمله به بـرج  .م2001سپتامبر  11بحث تروريسم پس از حادثه 
تروريسم و متهم شدن برخي كشورها  باجهاني مبارزه  ةجديدي به خود گرفت. با صدور اعالمي

اي نيـز در   هـاي جديـد رسـانه    از سوي دولتمردان كاخ سفيد، سياست »محور شرارت«به عنوان 
 دستور كار قرار گرفت.  

هـاي   هـاي متفـاوتي بـه فراخـور موقعيـت      ي داراي ديدگاهدر هر كشورها  رسانهكه  آنجا از
هـاي متفـاوتي    گيري تروريسم نيز جبهه ةسياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند، طبعاً در قبال مسئل

هـاي   دهند. شايد دو كشـوري كـه در قبـال ريشـه     نسبت به بانيان و قربانيان آن از خود نشان مي
ي مقابله بـا آن اخـتالف نظـر دارنـد، جمهـوري      گيري تروريسم، عوامل ترور و راهكارها شكل

اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا باشـند. بنـابراين، بـه منظـور بررسـي بيشـتر موضـوع، دو        
هاي خبـري ايرنـا (خبرگـزاري رسـمي      پايگاهاي كه براي تحقيق و مطالعه انتخاب شدند،  رسانه

وابسته به ـ  (VOA Persian)ا و سرويس فارسي صداي آمريك (IRNA)جمهوري اسالمي ايران 
اي  هاي خـاص خـود و از زاويـه    مشي را هريك طبق خط؛ زيبودندـ دولت اياالت متحده آمريكا

 پردازند. تروريسم مي ةويژه به مسئل
خبـري نسـبت بـه يـك     پايگاه بنابراين تحقيق حاضر سعي در كشف چگونگي پرداخت دو 

 ةهاي دو رسـانه را پيرامـون مسـئل    تا تفاوتموضوع مشترك در يك مقطع زماني يكسان را دارد 
 تروريسم شناسايي و بررسي كند. 
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. گردآوري اطالعات در اين پژوهش با اسـتفاده  ستروش انجام تحقيق، روش تحليل محتوا
گيرد؛ بدين صورت كه متغيرهـا تعريـف عمليـاتي       از دستورالعمل كدگذاري متغيرها صورت مي

 شوند و در قالب دستورالعمل، كدگذاري خواهند شد. سيم ميقهايي ت به ردهگردند،  مي
هاي ايرنا و صـداي    پايگاهسال اخبار مرتبط با تروريسم در  ششآماري اين پژوهش،  ةجامع

 ،كـه از هـر سـال    ااست؛ بدين معن مند نظامگيري  گيري به صورت نمونه . روش نمونهستآمريكا
 همـة گيري نيز بدين صورت است كـه   نهيك هفته به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمو

 سپتامبر همان سال انتخاب شده است. 18تا  11مورد بررسي، از پايگاه اخبار تروريسم در دو 
 

 تروريسمبارة آثار و تحقيقات در 
ي فراوانـ هاى تروريستى، در خارج از كشـور مطالعـات مـوردى     ها و سازمان در مورد تروريست

زيـادى بـه آن    ةشده كـه بـه عنـوان مرجـع، مراجعـ      العات انجامانجام شده است. در يكى از مط
) و لئونـارد وينبـرگ   William Robangصورت گرفتـه، تحقيقـاتى اسـت كـه ويليـام روبانـگ (      

)Leonard Weinberg(، اند. بـر  انجام داده م.1980 ةدانشمندان علوم سياسى، در مورد وقايع ده 
اتفاق افتاده و هم قربانيان  ساالر دممركشورهاى  اساس اين تحقيقات، بيشتر وقايع تروريستى در

تـا   1975هـاى   اند. بررسى موارد سال بوده ساالر مردمكنندگان، شهروندان كشورهاى  و هم حمله
نشان داده است كـه   ،از محققان دانشگاه دولتى پنسيلوانيا ،(Coan Lee)توسط كوآن لى  م.1997

يابد؛ در عـوض زمـانى    اعمال تروريستى كاهش مى باال باشد، ساالري مردماگر مشاركت سياسى 
، آمـار حمـالت تروريسـتى    دهـد  ميدموكراسى نظارت بر مديران اجرايى را افزايش ـ كه ليبرال  

 كند. افزايش پيدا مى
تالش تا حد مرگ براى پيروزى: منطـق  عنوان  با در كتاب خود  (Robert Pipe)رابرت پيپ 

هــدف اصــلى  ،نخســتهــاى جـالبى رســيده اســت:   تــهبــه ياف اسـتراتژيك تروريســم انتحــارى 
ها نبرد  اين گروه ةانگيز ،ند؛ دوم  ساالر مردمهاى  هاى انتحارى تقريباً هميشه حكومت گذارى بمب

نيسـت  سـاالري   ايجاد مردمها  اشغالگرى يا كسب خودمختارى است. محرك اصلى تروريست با
نيز حـاكى از  است لت آمريكا منتشر كرده بلكه مخالفت آنان با تسلط بيگانه است. آمارى كه دو
خواه نيست. بـين   هاى استبدادى و تماميت وجود ارتباط نزديك ميان تروريسم و وجود حكومت

الگوهـاى  «عنـوان  بـا  آمريكا كه  ةبراساس آمار و ارقام وزارت خارج م.2003تا  2000هاى  سال
اسـر جهـان در كشـورهايى    رويداد تروريسـتى عمـده در سر   269منتشر شد، » تروريسم جهانى

مورد در كشـورهاى نسـبتاً    119اند؛  بندى شده بندى كشورهاى آزاد دسته اتفاق افتاده كه در طبقه
يازده سپتامبر در اين آمار  ةمورد در كشورهايى كه آزادى در آنجا وجود ندارد (حمل 138آزاد و 

گرفته و خاسـتگاه آن  آمريكا صورت ضدبه حساب نيامده چون اين حمالت از كشورهاى ديگر 
بـروز  سـاالر   مـردم آمريكا نبوده است). البته قصد اين نيست كـه اسـتدالل شـود در كشـورهاى     
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دهـد كـه هـيچ ارتبـاطى      برعكس، اين آمار و ارقام نشان مى ؛تراست حمالت تروريستى محتمل
 منطقى ميان رويداد تروريستى در يك كشور و ميزان آزادى در آن كشور وجود ندارد.

بـه   هاي حكـومتي،  ساالر نسبت به ديگر نظام هاي مردم نظامئناً شواهدى وجود ندارد كه مطم
هـاى رسـمى دولـت     براسـاس داده  .ندباش پذير ميزان قابل توجهى كمتر در برابر تروريسم آسيب

اى از رويدادهاى تروريستى در چند كشور محدود روى داده اسـت.   اياالت متحده، بخش عمده
كه در كشورهاى غيرآزاد اتفاق افتاده، در عـراق   يتروريسترويدادهاى  ةاز همنيمى  ،در حقيقت

ثير را در كـاهش  أكمتـرين تـ   سـاالري  مـردم روند ايجـاد  رسد  ميو افغانستان بوده است. به نظر 
در  سـاالري  مـردم توان ادعا كرد كه همـين رونـد ايجـاد     اعمال تروريستى داشته است؛ حتى مى

درصـد اعمـال   75توان گفـت   بوده است. در مورد كشورهاى آزاد مىثر ؤتشويق تروريسم هم م
گـذاريم كـه بعضـى از     تروريستى در كشور آزاد هند اتفاق افتاده است. حتى فرض را بر اين مي

گيرنـد؛   دهند، در پاكستان شـكل مـى   ى تروريستى كه در هند اعمال تروريستى انجام مىها گروه
 ةكـه همـ  دهـد   ميوضوح نشان  . اما آمار بهدهد مير روى اين اعمال تروريستى در كشمي ويژه به

اى از حمالت تروريستى هنـد در جاهـايى غيـر از     اند. بخش عمده كنندگان، خارجى نبوده حمله
ى جهـان را دارد. بـين   سـاالر  مردم  نظامترين  افتد؛ در حالى كه هند يكى از قوى كشمير اتفاق مى

 ةحملـ  203دهـد كـه    نشـان مـي  » ى جهان تروريسمالگوها«گزارش  م.2003تا  2000هاى  سال
در حالى كه در چين حتى يك مورد هم گزارش  ،المللى در هند اتفاق افتاده است تروريستى بين

كـه توسـط    م.2004تـا سـال    1976فهرست رويدادهاى تروريسـتى بـين    ،نشده است. همچنين
اد رويدادهاى تروريستى در دهد تعد ، نشان مىاست گردآورى شده» يادبود ملى آمريكا ةسسؤم«

 ). 1384مورد تجاوز نكرده است (گرگوري،  18مورد بوده و در چين از  400هند 
كه هر اندازه در يك جامعه اختناق كمتر باشـد، محـيط بـراي رشـد تروريسـم      شود  ميگفته 

و نه شود  ميگير شهروندان  هاي كمتري دامن مساعدتر است؛ زيرا بر طبق يك قانون، محدوديت
تواننـد از آزادي و امكانـاتي كـه در اختيـار      ي مخرب نيز ميها گروهفقط شهروندان عادي بلكه 

پذيري حكومت در مقابل  نند و نيز آسيبكدر راه رسيدن به اهداف خود استفاده  ،همه قرار دارد
خـواه   تماميـت هـاي   كـدام از نظـام   به همين دليل است كـه در هـيچ   تروريسم بيشتر است. دقيقاً

گـاه يـك سـازمان     جهان مانند اتحاد جماهيرشـوروي، چـين، ويتنـام، ليبـي و ... هـيچ      )اليترتوت(
چريكي نتوانسته در درون كشور شكل بگيرد؛ زيرا كنترل مطلق بر تمام شئون اجتماعي و فـردي  

ماهيت تروريسم در ترين حركتي در نطفه خفه شده است ( از طرف دولت حاكم بوده و كوچك
 ).1381، ايران

، استاد دانشگاه جورج تاون و عضو ارشد مركز مقابلـه بـا   (Hoffman, 2008)وس هافمن بر
تحقيقاتي خـود بـه    ةتروريسم آكادمى نظامى اياالت متحده در وست پوينت، در  بخشى از مقال

بردارى حسـاب شـده از تـرس، بـراى      تروريسم يعنى ايجاد و بهره«كند كه:  اين موارد اشاره مي
 ؛اي از جنـگ روانـى اسـت    توان انكار كرد كه تروريسـم شـيوه   . بنابراين نمىتغيير سياسي است



 
 

153 

در 
م 

يس
ور

 تر
ط با

رتب
ر م

خبا
ق ا

طبي
ي ت

رس
بر

 
 و...

شوند، تروريسـم   ها به شكل فجيعى كشته يا مجروح مى گرچه غالباً مردم در حمالت تروريست
(هـا)   اى وراى قربانى كه تأثيرات روانى گسترده است صورتى طراحى شده به اقتضاى طبيعتش به

اشته باشد. قصد تروريسم اين اسـت كـه در درون مخـاطبى كـه     يا هدف مستقيم خشونت آن د
يا روى رفتار او تأثير  دريگبد و به اين وسيله از او زهر چشم ن، ترس ايجاد كدهد ميهدف قرار 

ها، متفاوت هستند. هـدف   ها و مقاصد تروريست گذارد. مخاطبان هدف، بسته به اهداف، انگيزه
زب سياسي، يك گروه رقيب قومى يـا مـذهبي، كـل    تروريسم ممكن است يك دولت ملى يا ح

تروريستى ممكن است بخش خاصى  ةالمللى باشد. حمل يك كشور و شهروندان آن يا افكار بين
ن متعددى طراحى شده باشد. هدف اين است ارا مشخصاً مدنظر قرار دهد يا در ارتباط با مخاطب

، بـراى  شـود  مـي امالن آن جلـب  تروريستى و توجهى كه به عـ  ةكه تبليغات حاصل از يك حمل
ها به  برداري از رعب و وحشت براي آن و محيطى مستعد بهره كند ميها قدرت ايجاد  تروريست
توان صرفاً با معيارهاى سـنجش جنـگ    آورد. به همين دليل، موفقيت تروريسم را نمى وجود مي

شـمن يـا قلمـروى    شـده از د  متداول مانند شمار كشته شدگان و ميزان تجهيزات نظـامى منهـدم  
، بلكه بهترين وسيله براى ارزيابى اين موفقيـت عبـارت   كردگيرى  جغرافيايى تصرف شده اندازه

هـا، هدفشـان و اثـر روانـى و تـأثيرات       از توانايى تروريسم در جلب توجه به سمت تروريسـت 
 »  نند.كها اميدوارند بر مخاطبان هدف خود اعمال  كه تروريستاست مخربى 

 
 سممفهوم تروري

طلبانـه، سوسياليسـم انقالبـي و     ، آنارشيسـم، مبـارزات اسـتقالل   گرايي مليدر دو قرن اخير ظهور
گيـري تروريسـم را فـراهم    هايي بودند كه ملزومات شـكل  برخوردهاي دوگانه، از جمله محرك

گيرد  عدالتي شكل مي اعتراض به نوعي بي سبب چنين اقداماتي معموالً به ،آوردند. از سوي ديگر
در گرايـي افراطـي يـا نژادپرسـتي و      تواند ناشي از فقر، تبعيضات، سيطرة بيگانگـان، قـوم  ميكه 

المللـي و  طلبي باشد. موضوع تروريسم، ناظر به يكـي از معضـالت جامعـة بـين     هژموني نهايت،
نزديك به سي سال است كه در دستور كار سـازمان ملـل قـرار دارد. قبـل از سـازمان ملـل نيـز        

ايي جهاني به اين مسئله پرداخته بـود و كنوانسـيوني بـراي مقابلـه بـا تروريسـم       سازمان هواپيم
المللي براي برخـورد بـا   ترين اصل بيند. اما قديميشهوايي در چارچوب اين سازمان تصويب 

تشريح  جنگ و صلحگروسيوس در كتاب  است كه توسط هوگو» استرداد يا محاكمه«تروريسم، 
المللـي مربـوط بـه برخـورد بـا      نسبي در هر معاهده يـا قـرارداد بـين    طور به در ادامه،گرديده و 

 ).  1380تروريسم بين كشورها درج شده است (ممتاز، 
المللي از تعابير مختلفي بـراي تعريـف تروريسـم    هاي بين هاي جهاني و ميثاق در كنوانسيون
بدون محاكمـه  ها  انساندر برخي اسناد، تروريسم به كشتن و حذف فيزيكي  :استفاده شده است

ريـزي شـده بـراي     يافتـه و برنامـه   در جاي ديگر به جنايـات سـازمان   ؛عادالنه اطالق شده است



 

154 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
4

 
  

تعبير شده و در اسناد ديگـري، تروريسـم بـه اقـدامات      ها انسانمصادرة اموال عمومي يا نابودي 
قطعنامـة   آميز و غيرقانوني براي دستيابي به اهداف نامشروع تعميم داده شده اسـت. در خشونت

رغـم مقاصـد يـا     آميـز يـا تهديدكننـده، بـه     هرگونـه عمـل خشـنونت   «سازمان كنفرانس اسالمي 
هاي جنايي با هدف سلب حـق حيـات    هايي كه بر آن مترتب است، به منظور اجراي طرح انگيزه
، ايجاد رعب و وحشت ميان مردم، به خطر انداختن جان، حيثيت، آزادي، امنيت، حقوق ها انسان

ريزي براي دستيابي نامشروع به امـوال   انساني يا آسيب رساندن به محيط زيست و برنامهمشروع 
عمومي و خصوصي، به خطر انداختن منابع ملي، تهديد صلح و ثبات جهـاني، تهديـد تماميـت    

 ).  1380(واعظي، » ارضي، وحدت ملي و استقالل كشورها، تروريسم خوانده شده است
ناپذير بر  بيني ارعاب يا خشونت پيش مند نظامكاربرد «تروريسم را  ،(2004) دانشنامه بريتانيكا

 داند. مي» ها، مردمان يا افراد براي دستيابي به يك هدف سياسي ضد حكومت
گويد: نيز اشاره كرد كه مي (Pillar, 2001)توان به تعريف پال پيالر در تعريف تروريسم مي

هـاي   گروه توسطي بر ضد اهداف غيرنظامي گيري سياس خشونت از پيش طراحي شده با جهت«
 ،بنابراين». شود ثرگذاري بر مخاطبان به كار گرفته مياملي و عوامل مخفي كه معموالً براي  خرده

تروريسـم عملـي از پـيش     ،توان گفت كه تروريسم داراي چهار عنصر اساسي است: نخست مي
ن را انجام دهند، اسـت. دوم، ايـن   خواهند آاي كه ميطراحي شده و ناشي از فكر و تصميم عده

خواهند هاي كالن دارند و مين اين اعمال انگيزهاگيري سياسي است؛ مرتكب ها داراي جهتكنش
انـد كـه   كه شـامل افـرادي   هستند ها وضع موجود را تغيير دهند. عنصر سوم، قربانيان تروريست

ط بـا مرتكبـان اعمـال تروريسـتي     توانايي دفاع از خود را ندارند و چهارمين عنصر نيز در ارتبـا 
هـا و   هستند كه كارشان از عمليات نظـامي دولـت   پنهانيي فراملي يا عوامل ها گروهاست كه از 

 ).1380 كاربرد آشكار نيروهاي نظامي ضد اهداف نظامي متمايز است (هرسيج،
 تروريسـم اعمـال كسـاني اسـت كـه بـا اسـتفاده از       «الملل آمده است:  در فرهنگ روابط بين

گذاري و سـرقت   گيري، بمب م با خشونت و ترس، از جمله هواپيماربايي، گروگانأهاي تو شيوه
الملـل،   از نظـر انجمـن حقـوق بـين    ». كوشند شان مي هاي سياسي ها براي دستيابي به هدف بانك

ها، وسـايل حمـل و    ها، مكان افراد، سازمان ضدتروريسم شامل هرگونه تهديد فردي يا گروهي «
» گيري در داخل يا خارج از سرزمين يـك دولـت اسـت    المللي و گروگان حمايت بين نقل مورد
 ). 1383صادقي،   (حقيقي

ويژه آمريكـا، در تعريـف تروريسـم، ايـن واژه را بـه هرگونـه عمليـات             كشورهاي غربي، به
 ةننـد كاي را مختلآميز در هر شكل و با هر انگيزه دهند و اعمال خشونتآميز تعميم مي خشونت

كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسـالمي   ،كنند. از سوي ديگرامنيت و صلح جهاني قلمداد مي
تجـاوز نظـامي و اشـغال سـرزمين      بـا و جنبش عدم تعهد، ميان عمليات خشونت آميز و مبارزه 

اند و مشروعيت مبارزات مـردم تحـت اسـتعمار و سـلطة بيگانـه را بـراي رهاسـازي        تمايز قائل
شـوند.  قائل مـي  جداييشناسند و ميان امور و تروريسم شده، به رسميت مي اشغالهاي  سرزمين
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نـوعي تعـارض و تضـاد در نگـرش بـه تروريسـم و تعريـف جـرم تروريسـتي ميـان            ،بنابراين
هـاي  هاي سياست خارجي هر كشوري بنـا بـه اولويـت    كشورهاي مختلف وجود دارد و دستگاه

روسـت كـه يكـي از     دهنـد. از ايـن  ا مدنظر قـرار مـي  تعريف مختلفي از آن ر ش،منافع ملي خو
اسـت.   آنوجود دارد، عـدم اجمـاع در مفهـوم    تروريسم اي كه در راه مبارزه با مشكالت عمده

سپتامبر توسـط شـوراي امنيـت صـادر گرديـد،       11اي كه بعد از حادثة حتي در آخرين قطعنامه
 ).1380تعريف جامع و دقيقي از تروريسم ارائه نشد (واعظي، 

گاه به عنوان تروريسـم  ها  گروهاي از افراد و مصاديق تروريسم تا آن حد مبهم است كه پاره
در ديدار بـا   م.1985شوند. رونالد ريگان در سال و زماني ديگر از مبارزان راه آزادي شناخته مي

از سـپتامبر   ولـي  ،خواند آمريكاگذاران  مجاهدان افغان آنان را مبارزان راه آزادي و همچنين بنيان
تروريست خوانده شـدند. در سـال   آمريكا دولت  توسطها  گروهبرخي از همين افراد و  م.2001
فريقـايي  آفريقا، به عنوان تروريسـت در زنـدان رژيـم    آنلسون ماندال، رهبر كنگره ملي  م.1985

 ة، شايسـت ولي بعداً به عنوان مبارز راه آزادي و نماد مخالفـت بـا نژادپرسـتي    ،جنوبي زنداني بود
 .(Martin, 2001)گردد صلح نوبل مي ةدريافت جايز

، تـرس و  شـود  ديده مـي ها و جوامع  ترور و تروريسم در تمام فرهنگ ةآنچه در تعريف واژ
تـوان گفـت كـه يـك عمـل      شود و به نـوعي ديگـر مـي   وحشتي است كه از اين عمل صادر مي

 شود. انجام ميها  و يا دولتها  اي است كه توسط شخص يا اشخاص، گروهناجوانمردانه
آميـز، تهديـد، ايجـاد تـرس و      در اين پژوهش، اقدام تروريستي به هرگونـه عمـل خشـونت   

چه دشمنان و چـه  ـ ها ربايي ...، كشتار و مجروح كردن انسان گيري، آدم وحشت از قبيل گروگان
، اطـالق  هشـد  ريـزي  و آسيب زدن به اموال عمومي، به صورت عمـدي يـا برنامـه    ـ گناه افراد بي

هاي خاص يك كشـوري،   گردد. هرچند ممكن است اين اقدامات طبق ايدئولوژي يا سياست مي
پيمان خود ناديده و يا حتي مورد تحسـين   ها يا كشورهاي دوست و هم در خصوص افراد، گروه

 قرار گيرد.
   

  انواع تروريسم و اقدامات تروريستي
بنـدي   تقسـيم  »فراملـي «و  »محلي«، »المللي بين«، »ولتيتروريسم د«به  توان ميانواع تروريسم را 

      .)1380كرد (هرسيج، 
دولتـي و حكـومتي،    هـاي  سـازمان : در اين نوع تروريسم، (state terrorism) »تروريسم دولتي«

هـاي مسـتبد و    توان به عملكرد رژيمپردازند و در اين خصوص ميخود به كشتار شهروندان مي
 ل شهروندان اشاره كرد.در قبا خواه تماميت
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هـا   ها با پشتيباني برخـي از دولـت   : تروريست(international terrorism) »الملليتروريسم بين«
تـوان بـه   مـي  ،گونـه عمليـات   د؛ از جملة ايـن دهن انجام ميعمليات تروريستي در ديگر كشورها 

 د.ركاشاره  آمريكا  توسطنيكاراگوئه در برابر مردم هاي  يتسليح ضدانقالب
ها در داخل كشور خود بر ضـد حكومـت    : تروريست(domestic terrorism) »تروريسم محلي«

 ند.ده ميانجام به عمليات تروريستي 
تروريســمي كــه در قالــب آن  :(transnational terrorism) فراملــي يــا چنــدمليتي تروريســم
 . دهند يانجام مهاي مختلف در كشورها عمليات تروريستي  هايي از مليت تروريست

تـرور  «بندي ديگر، چامسكي و هـرمن، بـين تروريسـم رسـمي دولتـي، كـه آن را       در تقسيم
ـ ترور جز«نامند و ترور فردي يا خشونت محدود كه آن را  مي» گسترده گوينـد، تفـاوت   مـي » يئ
 ،ي در واقـع ئـ ها بر ترور يا خشـونت جز شوند. اين دو پژوهشگر معتقدند تمركز رسانهقائل مي

مخالفان حكومـت در داخـل و   ضداي است كه هت توجيه خشونت عمده و گستردهتالش در ج
 ).1378شود (بدي،  خارج اعمال مي

 كنند:ند اما غالباً در چهار شكل بروز پيدا ميا اقدامات تروريستي بسيار متنوع
 به قتل رساندن؛ .1
 بمب گذاري؛ .2
 ؛ربايي و گروگانگيريدستگيري افراد، آدم .3
 هواپيماربايي.   .4

ـ   ،ها اختالفاتي دارد و چريك ها يتروريستي با عمل انقالبعمل   هـا  يبا اين تفاوت كـه انقالب
گنـاه اسـتفاده    آميز بـراي كشـتار افـراد بـي     هاي خشونت براي رسيدن به اهداف سياسي از روش

گنـاه   توانند نيروهاي اطالعاتي و امنيتي رژيم حاكم باشد نه افراد بيها مي كنند و قربانيان آن نمي
كنند. در ي گوناگوني استفاده ميآراي رزمهاي خود از  ها براي رسيدن به هدف عادي. تروريست و

درصد حملـه،  22گذاري، درصد بمب46 كارهاي آنان عبارت از  م.1993تا  1968هاي  طول سال
گيري بـوده اسـت    درصد گروگان1ربايي و درصد آدم6درصد ترور، 5/9درصد هواپيماربايي، 12

(Hoffman, 1998). 
 ند از: ا عوامل اصلي در يك اقدام تروريستي عبارتبنابراين، 

نشده و انفرادي جدا  مند، سازماندهيهاي غيرنظامعنصر تكرار تروريسم را از خشونتتكرار:  .1
دهندة وجود الگوي خاصـي از خشـونت در اجـراي عمليـات تروريسـتي       سازد. تكرار نشانمي

 است.
ثرگذاري االمللي، سياسي است. يعني خواستار هاي تروريستي بين هدف اغلب جنبش انگيزه: .2

هـاي  ها هستند و در بسـياري از مـوارد انگيـزة اصـلي توجـه دادن قـدرت      گيريبر روند تصميم
ي تروريستي مسـئوليت  ها گروهغالباً  ،رو از اين ؛هاي موجود استها به ناعدالتي سياسي و دولت

 .گيرندعهده ميراقدامات خود را ب
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از  ،ها نفوذ در رفتار ديگران با اعمال خشـونت اسـت؛ بنـابراين    قصد اصلي تروريستقصد:  .3
 شود.هاي تبليغاتي استفاده ميعواملي چون هراس و اضطراب براي افزايش جنبه

 اقدامات هستند. اين دهندگانهمان ترتيبعامالن:  .4
توانـد مالكـي بـراي تمـايز     دولـت مـي  تأثير اقدامات تروريستي بر منافع بيش از يـك   تأثير: .5

 ).1378المللي باشد (بدي، اقدامات تروريستي داخلي، محلي و بين
 

 و ايران در برابر تروريسم آمريكا مواضع 
 بررسـي خبري ايرنا و صداي آمريكا هاي  پايگاهكه در اين نوشتار اخبار مرتبط با ترور،  از آنجايي

هاي دو كشور ايران و اياالت متحده نيـز در   مشي اضع و خطاند، بهتر است تا از مو  شدهتحليل و 
پـردازان  سـپتامبر، تومـاس فريـدمن از نظريـه     11. بعد از حادثـه  دخصوص اين موضوع آگاه ش

خواند؛ جنگي كه نه پاياني براي آن متصـور  » جنگ سوم جهاني«آمريكايي، جنگ با تروريسم را 
ه هدفش، هر فرد، گروه يا كشـوري خواهـد   دهد بلك است و نه دشمن خاصي را هدف قرار مي

بـوش كـه:    را زير سؤال ببرد. ايـن سـخن جـرج    آمريكا بود كه بخواهد منافع اقتصادي، سياسي 
، »ناپذير است و از اين مبـارزه پيـروز بيـرون خواهـد آمـد      در ستيز با تروريسم شكستآمريكا «

گيرد كـه  ، از اين استراتژي مايه مياعالم جنگ به طالبان و القاعده و هجوم به افغانستان و عراق
انـد (محمـدي،   دار بـه انجـام رسـاندن آن شـده     عهده آمريكا كاران در دستگاه رهبري نومحافظه

1382 .( 
در ستيز با تروريسم بعد ديگري دارد و آن مبارزه با بنيادگرايي اسـالمي و   آمريكا استراتژي 

كاران بر ايـن  دارند. نومحافظهن راه گام برميدر ايآمريكا مهار كردن كشورهايي است كه از ديد 
بـر جهـان بـه دنبـال     را هاي غربي، صلح و ثبات  ي و ديگر ارزشساالر مردمباورند كه گسترش 

بـراي مهـار كـردن بنيـادگرايي، در راسـتاي انتقـال        آمريكـا  خواهد داشت. بر اين پايه سياست 
ـ  دموكراسي به كشورهاي اسالمي استـ  ايدئولوژي ليبرال  توسـط بـزرگ كـه    ة. طـرح خاورميان

مطرح شده، دربرگيرندة كشـورهاي اسـالمي اسـت. آنچـه      آمريكا كاران در هرم قدرت محافظه
د، رفتار سياسـي مسـلمانان خاورميانـه اسـت كـه از      شو و غرب مي آمريكانگراني  موجب بيشتر

گيـرد. شـاخص ايـن تحـول     مذهبي آنان مايه مـي  ـ دگرگوني بنيادين فرهنگ و باورهاي سياسي
ـ          ةپيدايش اسالم سياسي در انديشه و رفتـار مسـلمانان و بيـداري آنـان و رفتـار جمعـي بـر پاي

را گرفتـه و سـبب رويـارويي بـا      آمريكـا هاي ديني است كـه همـين امـر جلـوي سـيطرة       آموزه
و اسرائيل، ميدان اصلي نبـرد   آمريكا طلبي اسرائيل در خاورميانه شده است. از ديد سران  توسعه

اند كـه  اعالم كرده آمريكاكاران جهاني مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي، خاورميانه است. محافظه
سـازي   كردن اسالم يا به تعبيري، دين نوگرا ،ها نبرد با تروريسم و بنيادگرايي استراتژي اصلي آن

 ).1384هاست (ثريا،  بر پاية ديدگاه آن
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جهـاني در امـر مبـارزه بـا      ةاي جهت همكاري با جامعـ  اهتمام ويژه ايران ميجمهوري اسال
اي در خصوص تروريسم دارند كـه   تروريسم دارد؛ اما كشورهاي غربي و آمريكا برخورد دوگانه

هاي تروريستي در كشورها و ارتباط فعال ايـن   هاي آن شامل فعاليت گسترده اعضاي گروه نمونه
هـا و   سياسي اين كشورها و همچنين، نقش برخـي دولـت  هاي  خصيتتروريستي با ش يها گروه

هاي اطالعاتي غربي در حمايت از جريانـات تروريسـتي فعـال ضـدجمهوري اسـالمي       سرويس
 تا). ايران است (واكنش ايران به گزارش ... همشهري آنالين، بي

ن مـردم و  كنـد. در ميـا   در ايران نگاه به پديدة تروريسم از يـك اجمـاع واحـد پيـروي مـي     
 ةگيـرد؛ زيـرا تروريسـم چهـر     نخبگان، شناخت اين پديدة شوم از يك تجربة تلخ سرچشمه مي

خشن و بدون ترحم خود را آشكارا به آنان نمايانده است. تروريسـم در ايـران بـه دو دليـل در     
آميـز   بـه دليـل رويكـرد تبـيعض     ،ميان افكار عمومي جهان مغفول و ناشناخته مانـده اسـت: اول  

هـا كـه حتـي     فريبانه تروريسـت  به دليل تبليغات عوام ،هاي آنان نسبت به تروريسم و دوم دولت
. كالبدشـكافي  )1381، در ايـران  هيـت تروريسـم  ام(داده اسـت   مداران را نيز هدف قرار سياست
هاي سياسي و اجتماعي، كمك بسيار بزرگي در شـناخت   ها و تالطم بروز بحران متعارفعوامل 

  ر ايران خواهد كرد.تروريسم د ةپديد
 

 هاي تحقيق يافته
االت،  آزمـون كـاي   ؤاالت تحقيق و يافتن پاسخي بـراي هريـك از ايـن سـ    ؤبه منظور آزمون س

هاي مربوط به هريـك از ايـن    گرديد كه در اين بخش، اطالعات حاصل از آزمونانجام اسكوئر 
 شود. عدي ارائه مياالت، در قالب جداول دو بؤس

 

 هاي طي سال »تاريخ انتشار مطلب«هاي ايرنا و صداي آمريكا  بر حسب   پايگاهه مقايس   1جدول 
 ميالدي 2007ـ2002

 

            
 نام پايگاه 

 سال انتشار مطلب

 
  جمع صداي آمريكا ايرنا
   

 50 30 20 فراواني م. 2002
 100 60 40 درصدستوني

 31 14 17 فراواني م. 2003
 100 2/45 8/54 درصدستوني

 41 26 15 فراواني م. 2004
 100 4/63 6/36 درصدستوني

 42 28 14 فراواني م. 2005
 100 7/66 3/33 درصدستوني

 34 15 19 فراواني م. 2006
 100 1/44 9/55 درصدستوني

 38 21 17 فراواني م. 2007
 100 3/55 7/44 درصدستوني

 236 134 102 فراواني  جمع
 100 8/56 2/43 درصدستوني
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ايرنا و هاي  پايگاهدهد كه بيشترين اخبار مرتبط با تروريسم در  نشان مي 1هاي جدول  يافته
 آمريكا است. اين ميزان براي صداي  م.2002متعلق به سال آمريكا بخش فارسي صداي 

مورد بررسي در پايگاه . خبرهاي مرتبط با تروريسم در دو ستدرصد ا40درصد و براي ايرنا 60
 آمريكا صداي پايگاه نسبت به پنج سال ديگر كمتر بوده است. اين ميزان براي  م.2003سال 

 .ستدرصد ا8/54ايرنا  پايگاه درصد و براي 2/45
 

  »ترور جغرافيايية حوز«بر حسب آمريكا هاي ايرنا و صداي  پايگاه ةمقايس  2جدول 
 

  پايگاه نام                                           
 جغرافيايي ترور   وزة ح

 جمع آمريكا صداي  ايرنا

 خاورميانه
 122 84 38 فراواني

 7/51 7/62 3/37 درصد ستوني

 اروپا
 38 14 24 فراواني

 1/16 4/10 5/23 درصد ستوني

 آفريقا
 2 1 1 فراواني

 8/0 7/0 1 درصد ستوني

 آمريكا
 40 24 16 فراواني

 9/16 9/17 7/15 درصد ستوني

 اآسي
 19 6 13 فراواني

 1/8 5/4 7/12 درصد ستوني

 ساير
 15 5 10 فراواني

 4/6 7/3 8/9 درصد ستوني

 جمع
 236 134 102 فراواني

 100 100 100 درصد ستوني
 

XP

2
P= 21.885                         df=  5                          Sig= 001 

 

نخست  ةجغرافيايي اقدام تروريستي، حائز رتب ةحوز خاورميانه از لحاظ ةجدول، منطقاين در 
درصد 7/62 آمريكا صداي  پايگاه درصد و براي 3/37 ،ايرنا پايگاهاست كه اين ميزان براي 

است. پس از خاورميانه، بيشترين اخبار مربوط به اقدام تروريستي، در خاك اياالت متحده 
درصد بوده 9/17 آمريكا صداي  پايگاه و در درصد 7/15ايرنا  پايگاه آمريكاست. اين ميزان در 

 آمريكا درصد و صداي 5/23است. در خصوص اقدام تروريستي در خاك اروپا، ايرنا 
درصد 7/12ايرنا  پايگاه طور كلي سهم آسيا نيز در  درصد را به خود اختصاص داده اند. به4/10

 . ستدرصد ا5/4 آمريكا صداي  پايگاه و در 
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 »نوع عمليات تروريستي«بر حسب  آمريكاهاي ايرنا و صداي  پايگاهمقايسه   3جدول 
                                                

 نام پايگاه                                                  
               ريستينوع عمليات ترو

 

 جمع آمريكاصداي  ايرنا

 دولتي
 2 0 2 فراواني
 8/0 0 2 ونيدرصد ست

 52 36 16 فراواني محلي
 22 9/26 7/15 درصد ستوني

 46 16 30 فراواني المللي بين
 5/19 9/11 4/29 درصد ستوني

 فراملي
 136 82 54 فراواني

 6/57 2/61 9/52 درصد ستوني

 236 134 102 فراواني جمع
 100 100 100 درصد ستوني

XP

2
P= 15.667                        df= 3                           Sig= 001 

         
پايگاه درصد و براي 9/52، در مورد عمل تروريستي فراملي، اين ميزان براي ايرنا 3بر اساس جدول 

دوم است كه  ةصورت محلي حائز رتب درصد بوده است. عمليات تروريستي به2/61 آمريكا صداي 
درصد 4/29درصد است. 9/26برابر با آمريكا صداي پايگاه ي درصد و برا7/15ميزان آن براي ايرنا 

پردازند.  المللي بودن اقدام تروريستي مي ، به بينآمريكاخبرهاي صداي  درصد9/11اخبار ايرنا و 
 كمترين خبرها نيز به عمليات تروريستي دولتي اشاره داشته است.

 

 »ها تروريست ةنگيزا«بر حسب  آمريكا هاي ايرنا و صداي  سايت مقايسه  4جدول 
 پايگاهنام                                       

 تروريست ها ةانگيز
 جمع صداي آمريكا ايرنا

 سياسي
 90 43 47 فراواني

 1/38 1/32 1/46 درصدستوني

 گيري انتقام
 12 5 7 فراواني

 1/5 7/3 9/6 درصد ستوني

 سياسي و مذهبي
 52 38 14 فراواني

 22 4/28 7/13 درصد ستوني

اين متغير در خبرها وجود 
 ندارد

 82 48 34 فراواني

 7/34 8/35 3/33 درصد ستوني

 236 134 102 فراواني 
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 جمع
 100 100 100 درصد ستوني

XP

2
P= 9.820                                df=  3                         Sig=  .020 

 
خبرگزاري جمهـوري   پايگاهكه در خبرهاي منتشرشده از دو  دهد جدول نشان مياين هاي  يافته

 ةكننـد كـه انگيـز    درصد از خبرهـا بـر ايـن نكتـه پافشـاري مـي      1/38اسالمي و صداي آمريكا، 
سياسـي   ةكارانه و يا كشته و مجـروح كـردن افـراد، انگيـز     ها از انجام اقدامات خراب تروريست

شـود كـه ايـن ميـزان در      خبرها را شامل مي درصد از كل22هاي سياسي و مذهبي،  است؛ انگيزه
درصـد بـوده اسـت.     4/28درصد و در صداي آمريكـا  7/13 ايران خبرگزاري جمهوري اسالمي

كنند؛ ميزان آن در خبرگزاري  ها معرفي مي تروريست ةگيري را انگيز درصد از اخبار نيز انتقام 1/5
 است. درصد بوده7/3درصد و در صداي آمريكا، 9/6جمهوري اسالمي 

 
 »عوامل ترور«بر حسب  آمريكا هاي ايرنا و صداي  پايگاه ةمقايس  5جدول 
 پايگاهنام                                                     

 عوامل ترور                  
 جمع صداي آمريكا ايرنا

 شبكه القاعده
 86 61 25 فراواني

 4/36 5/45 24 درصد ستوني

 يلرژيم اسرائ
 7 2 5 فراواني

 3 5/1 7/5 درصد ستوني

مخالفان حكومتي در كشورهاي 
 مختلف

 39 23 13 فراواني

 5/16 17 7/12 درصد ستوني

 آمريكا
 10 0 13 فراواني

 2/4 0 7/12 درصد ستوني

هاي تروريستي در  هك گرو
 ايران

 15 12 3 فراواني

 4/6 9 9/2 درصد ستوني

د اين متغير در خبرها وجو
 ندارد

 79 36 43 فراواني

 5/33 27 42 درصد ستوني

 جمع
 236 134 102 فراواني

 100 100 100 درصد ستوني
XP

2
P= 30.508                                df=  6                         Sig=  0                           
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صد از خبرها از شبكه القاعـده بـه عنـوان    در4/36مورد بررسي، پايگاه ، از اخبار دو 5در جدول 
صـداي آمريكـا حـدود دو برابـر خبرگـزاري      پايگـاه  اند كـه ميـزان آن در    عامالن ترور نام برده

درصد از اخبار، مخالفان حكومتي را به عنـوان عوامـل تـرور    5/16جمهوري اسالمي بوده است. 
وري اسالمي به ميـزان چهـار   كنند. تروريست بودن رژيم اسرائيل در خبرگزاري جمه معرفي مي

درصد از اخبار ايرنا از اياالت متحده به عنوان عامـل تـرور   7/12برابر صداي آمريكا بوده است. 
شـود كـه    درصد از خبرها را شـامل مـي  4/6ها نيز در ايران  برد. تروريست بودن گروهك نام مي

درصـد بـوده   9/2مي درصد و در خبرگزاري جمهوري اسـال 9صداي آمريكا پايگاه ميزان آن در 
 است.

 
 »پيامد عمليات تروريستي«برحسب  آمريكا هاي ايرنا و صداي  پايگاه ةمقايس   6جدول  

 پايگاه نام                                
 پيامدهاي عمليات تروريستي

 جمع  صداي آمريكا ايرنا

 5 5 0 فراواني هاي مادي خسارت

 1/2 7/3 0 درصد ستوني

 95 70 25 فراواني جانيهاي  خسارت

 3/40 2/52 5/24 درصد ستوني

 هاي مادي  خسارت
 و جاني

 32 21 11 فراواني

 6/13 7/15 8/10 درصد ستوني

 اين متغير در خبرها 
 وجود ندارد 

 104 38 66 فراواني
 1/44 4/28 7/64 درصد ستوني

 جمع
 236 134 102 فراواني

 100 100 100 درصد ستوني
XP

2
P= 33.252                                df=  3                         Sig=  0 

 
هاي جاني، يكي از پيامدهاي اقدام تروريستي، بررسـي شـده اسـت كـه      در اين جدول، خسارت

گيرد؛ اين ميـزان در پايگـاه صـداي     درصد از كل اخبار مورد بررسي را در بر مي3/40اين گزينه 
هـاي   بر پايگاه خبرگزاري جمهوري اسالمي بازتاب داشـته اسـت. خسـارت   آمريكا حدود دو برا

هاي مـالي نيـز بـدون     شود. خسارت درصد خبرها را شامل مي6/13طور تركيبي،  جاني و مالي به
درصد در پايگاه  صداي آمريكا منتشر 7/3اسالمي، به ميزان  هيچ بازتابي در خبرگزاري جمهوري

 شده است.
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 »عمل تروريستي ةشيو«بر حسب  آمريكا هاي ايرنا و صداي  پايگاهه مقايس  7جدول 
                                         پايگاه نام                                                 

 عمل تروريستي                ةشيو
 جمع  آمريكا صداي  ايرنا

 گذاري بمب
 80 58 22 فراواني

 9/33 3/43 6/21 نيدرصد ستو

 حمله به افراد
 65 40 25 فراواني

 5/27 9/29 5/24 درصد ستوني

 هواپيماربايي
 13 6 7 فراواني

 5/5 5/4 9/6 درصد ستوني
 گيري گروگان

 و آدم ربايي
 5 5 0 فراواني

 1/2 7/3 0 درصد ستوني
اين متغير در خبرها وجود 

 ندارد
 73 25 48 فراواني

 9/30 7/18 1/47 درصد ستوني

 جمع
 236 134 102 فراواني

 100 100 100 درصد ستوني
XP

2
P=28.164                              df= 4                          Sig= 0 

 

هاي ايرنا و صداي آمريكا بازتاب  ه ، شيوة عمل تروريستي را در بخش فارسي پايگا7جدول 
درصد در پايگاه ايرنا، عمل تروريستي 6/21صداي آمريكا و   درصد اخبار در پايگاه3/43دهد.  مي
درصد و 5/24براي ايرنا » حمله به افراد«اند. ميزان خبرهاي  هدادگذاري را بازتاب  صورت بمب به

هواپيماربايي نوع ديگري از اقدام  ةدرصد بوده است. شيو9/29صداي آمريكا  پايگاهبراي 
درصد است. ايرنا در 9/6درصد و در ايرنا 5/4آمريكا  تروريستي است كه ميزان آن در صداي

كه صداي آمريكا با  درحالي ،گيري نكرده ربايي و گروگان اي به آدم گونه اشاره خبرهاي خود هيچ
 درصد، اين نوع از عمليات تروريستي را در اخبار خود برجسته كرده است.7/3
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 »بار القايي مطلب«بر حسب  ريكا آمهاي ايرنا و صداي  پايگاهمقايسه   8جدول 
 

 پايگاه نام                                
 بار القايي مطلب

 جمع  صداي آمريكا ايرنا

 گرا بودن اسالم
 ها تروريست

 68 50 18 فراواني

 8/28 3/37 6/17 درصد ستوني

 بنيادگرا بودن
 ها تروريست

 27 18 9 فراواني

 4/11 4/13 8/8 درصد ستوني

 تروريست بودن
 رژيم اسرائيل

 3 1 2 فراواني

 3/1 7/0 2 درصد ستوني

اين متغير در خبرها وجود 
 ندارد

 138 65 73 فراواني
 5/58 5/48 6/71 درصد ستوني

 236 134 102 فراواني جمع

 100 100 100 درصد ستوني
XP

2
P= 14.789                          df=  3                         Sig= .002 

 
صداي آمريكا بـيش از دو برابـر خبرگـزاري    پايگاه گراها در  ها به عنوان اسالم معرفي تروريست

درصـد اسـت.   6/17درصد و در ايرنا 3/37جمهوري اسالمي است؛ اين ميزان در صداي آمريكا 
درصـد و در خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي     4/13ها در صداي آمريكـا   بنيادگرابودن تروريست

درصـد و  7/0تروريست بودن رژيم اسرائيل نيز در صداي آمريكـا   ،باشد. همچنين رصد ميد 8/8
 درصد بوده است.  2در ايرنا 

، ميزان اخبار در خصوص افزايش تدابير امنيتي 9آمده از جدول  دست بر اساس اطالعات به
درصد و 3/34 ها، براي پايگاه  ايرنا به عنوان يكي از راهكارهاي مبارزه با ترور و تروريست

درصد از اخبار 4/10درصد خبرهاي ايرنا و 5/23درصد است. 5/45براي پايگاه صداي آمريكا 
پايگاه  صداي آمريكا بر همكاري كشورها با يكديگر در مبارزه با ترور تأكيد دارند. عدم 

ده دخالت در امور داخلي كشورها نيز به عنوان يكي از راهكارهاي مبارزه با ترور نام برده ش
درصد ـ حدود هفت برابر پايگاه  5/25اسالمي  است كه ميزان آن در خبرگزاري جمهوري

 صداي آمريكا ـ بوده است.
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 »راهكار مبارزه با ترور«بر حسب  آمريكا هاي ايرنا و صداي  پايگاهمقايسه   9جدول   

                                    
 پايگاه نام                                                             

 راهكار مبارزه با ترور                      
 جمع  آمريكاصداي  ايرنا

 ها قطع منابع مالي تروريست
 3 0 3 فراواني

 3/1 0 9/2 درصد ستوني

 افزايش تدابير امنيتي
 96 61 35 فراواني

 7/40 5/45 3/34 درصد ستوني

داخلي  امور درعدم دخالت كشورها 
 ديگر كشورها

 31 5 26 فراواني

 1/13 7/3 5/25 درصد ستوني

همكاري كشورها با يكديگر در مبارزه 
 با ترور

 38 14 24 فراواني

 1/16 4/10 5/23 درصد ستوني

 اقدام نظامي
 27 22 5 فراواني

 4/11 4/16 9/4 درصد ستوني

 اين متغير در خبرها وجود ندارد
 41 32 9 فراواني

 4/17 9/23 8/8 درصد ستوني

 جمع
 236 134 102 فراواني

 100 100 100 درصد ستوني
XP

2
P= 47.031                                df=  5                         Sig=  0 

 
 گيري نتيجه

، هيچ تعريف جامع و مانعي در باب ماهيت تروريسـم ارائـه نشـده اسـت كـه محققـان،       كنونتا
نظر داشته باشـند؛ امـا ايـن افـراد در مـورد       نظران اين حوزه روي آن اتفاق صصان و صاحبمتخ

هاي سياسـي ديگـر، اتفـاق نظـر دارنـد. يعنـي اينكـه         ويژگي منحصر به فرد آن، نسبت به پديده
 ةآنچـه در تعريـف واژ  و تهديد به خشونت اسـت.  » ترس و وحشت«تروريسم هميشه همراه با 

، ترس و وحشتي است كه از اين عمـل صـادر   شود ميديده ها  مام فرهنگترور و تروريسم در ت



 

166 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
4

 
  

توان گفت عملي است كه توسط شخص يـا اشـخاص و گـروه يـا     مي ،شود و به نوعي ديگر مي
 .شود انجام ميها  يي و يا دولتها گروه

اي  ارتباطات است كه مرزهاي ملي ديگر مانع عمـده  ةرشد تروريسم فرامليتي به دليل توسع
انـد. بـه ايـن     ها و نهادهاي فراملي و فروملي قدرت بيشـتري يافتـه   آيند و سازمان حساب نميبه 

 ،هايي را براي اقدامات تروريستي فراملي فراهم آورده است. بنـابراين  جهاني شدن فرصت سبب
هـاي مختلـف عمليـات تروريسـتي      ها از مليـت  شكل جديدي از تروريسم كه در آن تروريست

 روز يافته است.، بدهند انجام مي
خاورميانـه بـه    ةمنطقـ ايرنا و صداي آمريكا، هاي  پايگاهجغرافيايي ترور در  ةدر بررسي حوز

لحاظ تعداد عمل تروريستي، بيشترين ميزان را نسبت به ديگر نقاط دنيا به خود اختصـاص داده  
آمريكـا  درصـد و در صـداي   37اسـالمي   خبرگـزاري جمهـوري   پايگـاه است؛ اين ميـزان بـراي   

درصد است. پس از خاورميانه، مناطق آمريكا، اروپا و آسيا به ترتيب شاهد بيشترين اقدامات  62
هاي اين تحقيق گوياي آن است كه تروريسم محدود به يك قاره، كشور  يافتهتروريستي هستند. 

 ها شدت بيشتري دارد.  اما مناطقي هستند كه تروريسم در آن ،جغرافياي خاص نيست ةو منطق
ها نيز نشان از آن دارد كه تروريسم ميان مدعيان قدرت، كه يكي از  سياسي تروريست ةزانگي

كسـب قـدرت و يـا نـوعي      سـبب  افتد و مبارزه بـه  ها ضعيف و ديگري قوي است، اتفاق مي آن
مهلك به منظور نفوذ  ةتواند نوعي ضرب مي ،اعتراض از طريق ارعاب و وحشت است و همچنين

هـاي   ن اين اعمال آگاهانه و با استفاده از طـرح قبلـي انگيـزه   باد. مرتكبر يك قدرت سياسي باش
خواهنـد وضـع موجـود را تغييـر دهنـد. اينكـه صـداي آمريكـا          كننـد و مـي   كالني را دنبال مـي 

هـا از   هاي تروريسـت  هاي مذهبي را يكي از محرك درصد) انگيزه13( ايرنادرصد) بيشتر از   28(
اين است كـه نـوعي تعـارض در نگـرش بـه       ةدهند اول نشان ةهلكند، در و اين اقدام معرفي مي

حـاكي از آن   ،دوم ةتروريسم و جرم تروريستي ميان كشورهاي مختلف وجـود دارد و در وهلـ  
هاي منافع ملـي خـود، تعـاريف     هاي سياست خارجي هر كشوري بنا به اولويت است كه دستگاه

هـا،   مـذهبي داشـتن ترورريسـت    ةمورد انگيز رغم تأكيد صداي آمريكا در  بهمختلفي از آن دارد. 
هـا بـه شـمار     كننده گرايي حمله افراط رابرت پيپ معتقد است كه تعليمات مذهبي عامل مؤثر در

توانـد نـوعي تبليـغ بـراي      ها از انتقام تروريستي مـي  اينكه انگيزه تروريست ،رود. در نهايت نمي
 باشد. ها آن حركت و جنبش

درصـد  32درصد از خبرهاي ايرنـا و  46تحقيق حاكي از آن است كه هاي  در اين مورد، يافته
ها از انجام اقـدامات   تروريست ةكنند كه انگيز از خبرهاي صداي آمريكا بر اين نكته پافشاري مي
 اي سياسي است. خرابكارانه و يا كشته و مجروح كردن افراد، انگيزه

ه به عنوان تروريست و زماني ديگـر  ها گا اي از افراد و گروه پاره» عوامل ترور«در خصوص 
 توسطبارز آن گروه القاعده است كه امروزه  ةشوند؛ نمون به عنوان مبارزان راه آزادي شناخته مي

شـود؛ در حـالي كـه زمـاني ايـاالت       شناخته مـي » ترين گروه تروريستي خطرناك«اياالت متحده 
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رژيم اسرائيل  قي در مورد فلسطينيان وناميد. اين تل مي» مبارزان آزادي«متحده مجاهدان افغان را 
هـا را قربانيـان تروريسـم ولـي      خبرگزاري جمهوري اسالمي، فلسـطيني پايگاه هم مصداق دارد. 

صداي آمريكا، مبارزان فلسطين و حزب ا... لبنان را عوامل تروريسم و اسرائيل را قربـاني   پايگاه
تروريسـم در   ةنظـر در مـورد پديـد    تالفكند. اين امر از بارزترين نمونه اخ تروريسم معرفي مي

 رود. شمار مي جهان امروز به
ترين عامل تروريستي  به عنوان بزرگ» شبكه القاعده«مورد بررسي، پايگاه در خبرهاي دو 

 درصد بوده است. 24درصد و در ايرنا 45صداي آمريكا پايگاه معرفي شده است كه ميزان آن در 
 شد عنوان يكي از پيامدهاي اقدام تروريستي بررسي هب» هاي جاني خسارت«در اين پژوهش 

 صداي آمريكا حدود دو برابر ايرنا انعكاس داشته است.پايگاه كه اين ميزان در 
كه بيشترين خبرها را نسبت به  ستهاي عمليات تروريستي ا نيز يكي از شيوه» گذاري بمب«

درصد است. در 43صداي آمريكا  درصد و در21شود؛ ميزان آن در ايرنا  ها شامل مي ديگر شيوه
ها  ترين اقدامات بازدارنده در برابر تروريست به عنوان يكي از مهم» تشديد تدابير امنيتي«نهايت، 

صداي  پايگاه درصد و در 34معرفي شده است كه ميزان آن در خبرگزاري جمهوري اسالمي، 
 . استدرصد 45آمريكا، 

 ؛گيرد هاي متفاوت شكل مي تفاوت و با انگيزهگفته شد كه تروريسم در بسترهاي سياسي م
 ةشود. از اين ديدگاه ريش از ديدگاه غربي، تروريسم جديد يك تهديد خارجي محسوب مي

گيري تروريسم جديد، وجود تضادهاي فرهنگي، مذهبي، ايدئولوژي و سياسي بين  اصلي شكل
اند كه اكثريت بزرگي از  غرب و جهان اسالم است. برخالف اين ديدگاه، مطالعات نشان داده

دهند  اند. به عالوه تحقيقات ديگري نشان مي هاي القاعده اعتقادات غيرمذهبي داشته تروريست
ي ها گروهتوان گفت  كشورهاي اسالمي نيست و مي ةي تروريستي مختص و زادها گروهكه 

 ست.و ... معلول كشورهاي غربي ا» بادر ماينهوف«، »جنبش دوم ژوئن«تروريستي نظير 
هـا   گروههاي آن از نظر  نظر در مفهوم و مصداق تروريسم و انگيزه داشتن اختالف ،در نهايت

هاي مختلف، طبيعتاً عدم اجماع در راهكار مبارزه بـا تروريسـم را نيـز بـه دنبـال دارد.       و ديدگاه
 ـ  انسـتان عـراق و افغ  ـ  مبارزه با تروريسم تاكنون به دو كشور خاورميانـه  ةاياالت متحده به بهان

كشي كرده است و همچنان بر افزايش تدابير امنيتي و دخالت مستقيم نظامي در كشورهاي لشكر
كننـد زودتـر    در مبارزه با تروريسم سعي مـي  ساالر مردمهاي  دولت كهديگر تأكيد دارد؛ درحالي 

 دست به اسلحه نبرند.
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