
  

  تارهاي ژئوپلیتیکی تروریسمتحلیل ساخ
  سوم میالدي در دهۀ اول هزارة

  ∗سجاد کریمی پاشاکی

  ∗∗اهللا منعم روح
  ∗∗∗پور محمدصادق یحیی

  
  
  

  چکیده
الملل  بینمبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم  

هـاي   اتیـ دهـی بـه عمل   چند نـاموزون بـراي شـکل    هر ، بیانگر اجماعیاست
و هـا   روریسـت دستانه در غالـب مبـارزه و مقابلـه بـا ت     یانه و یا پیشجو یتالف

 ، ایـاالت متحـدة  2001سـپتامبر   11از پیشگیري از تروریسم است که پس 
اقـدامات بـر    از بـازخورد ایـن دسـته   . در آن نقش محوري ایفا نمـود  امریکا

 تــأثیر يالدیمــ 2000اول ســال  ی در دهــۀجهــان یــکتیســاختارهاي ژئوپل

                                                                 
گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،دانشجوي دکتري تخصصی جغرافیاي سیاسی* 

 مــدرس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رشــت     -علــوم و تحقیقــات، تهــران، ایــران   
)sajadkarimipashaki@yahoo.com( 

 النی، دانشگاه گالملل بینروابط  یتخصص يدکتر يدانشجو **
ســرا و دانشــجوي دکتــري تخصصــی  دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد صــومعه رئــیس ***

  جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران
  27/9/1392 :تاریخ پذیرش  10/6/1391 :تاریخ دریافت

 .195- 221، صص 1393، دورة نخست، شمارة یازدهم، بهار الملل هاي روابط بین فصلنامۀ پژوهش



االت متحـده از  یـ جمهـور ا 
گیري  د، مبنایی براي شکل

. معاصـر قـرار گرفـت    جمعـی در دورة 
ر از عامـل  یثر دهۀ اول هـزارة سـوم، بـا تـأ    

رامـون  یپ یداتیـ تمهاي 
 بـه دلیـل   .آن اتخاذ نمودنـد 

ی در تعریـف تروریسـم   
اي از  تواننـد دامنـه   هـاي تروریسـتی نیـز مـی    

ریسـتی  تروهـاي   تـا گـروه  
بر آمار و ارقام حمالت تروریستی متغیـر  

توصـیفی و اسـتخراج    شود تا بـا روش تحلیلـی  
 با موضـوعیت  هاي تحقیقاتی

رد تروریسم بـر تحـوالت   

ــداز، امنیــت  ژئوپلیتیــک، تروریســم، نقشــه، چشــم ان

ـ   بندي  میتقس. شگرف گذاشت جمهـور ا  یسجـرج بـوش رئ
د، مبنایی براي شکلیرددر کنگره طرح گ 2002روریسم که در سال ت

جمعـی در دورة  هدستانه و امنیـت دسـت   حمالت پیش
ر دهۀ اول هـزارة سـوم، بـا تـأ    و راهبردهاي جهانی دها  استیس

اي  و منطقه یملهاي  سازمانرفته و یل پذکسم شیترور
آن اتخاذ نمودنـد  یحام يشورهاک تحدیدا یسم و یبارزه با ترورم

ی در تعریـف تروریسـم   المللـ  بـین و اي  منطقـه هاي  سازمانو ها  دولتکه این
هـاي تروریسـتی نیـز مـی     گـروه ؛ بنابراین، وحدت ندارند

تـا گـروه   مدافعان مشروع سرزمین و رزمنـدگان راه آزادي 
بر آمار و ارقام حمالت تروریستی متغیـر   تأکید رو، ؛ ازایننام گیرند الملل بین
شود تا بـا روش تحلیلـی   می در این مقاله تالش. است
هاي تحقیقاتی هاي سازمان موجود در برخی از نقشههاي  داده
رد تروریسم بـر تحـوالت   کارک تأثیرو تهدیدهاي تروریسم، ها  ریسکها،  گونه

  .مناطق جهان ارزیابی گردد ژئوپلیتیکی
ژئوپلیتیــک، تروریســم، نقشــه، چشــم: هــاي کلیــدي واژه
 .جمعی، تهدید دسته
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هـاي جدیـد و    کـارگیري ابـزار  
هـاي   گـروه  پیچیـدگی فعالیـت  

هـا   دولتی و الملل هاي بین هاي سازمان
ارتباطی، منابع مالی و همچنین 
 انـد منجـر بـه بـروز تحـوالتی در عرصـۀ      

د جهان از منظر قطب یتهد عنوان
قطـب شـرقی یعنـی    یـدگاه  داري از د
 الملـل  بـین ت یامن ،ن اساسی
 یاما پس از فروپاشـ . گشت می
 كخطرنـا  هاي بـالقوة  گروه ی

خالء تهدیـد جهـانی بـه وجـود آمـده پـس از فروپاشـی شـوروي بـا          
از اي  گرایانه کـه در برهـه  هایی با رویکرد بنیاد

شـدند،   مـی  تسلیحاتی تأمینایاالت متحده 
. نظـام نـوین جهـانی مطـرح شـد     

و هـا   دولـت دهاي بالقوه و بالفعل 
هـاي   اسـت یس. گـردد  مـی  محسـوب 

 ییسـزا تـأثیر ب  ،ا جنگ همراه است
سـم  ی، جنگ با ترورامریکا یاالت متحدة
ـ  کـه ایـن کـد،    نـد  ک ی مـی ابی

 سـم سـازمان  یشور را در جنگ با ترور

  

  مقدمه
کـارگیري ابـزار   سم و جغرافیا با در نظر گـرفتن بـه  متقابل تروری تأثیر

پیچیـدگی فعالیـت  کننـدة   بـازگو  تواند می اهداف حمله همچنین توسعۀ
هاي سازمان تحوالت در سیاستدهندة  تروریستی و نشان

ارتباطی، منابع مالی و همچنین هاي  کارکرد تروریسم، شبکه مسئلۀ. باشد رابطه دراین
انـد منجـر بـه بـروز تحـوالتی در عرصـۀ      تو مـی  خـود  ،ضد تروریسـتی هاي  فعالیت

عنوان به ، کمونیسمدر دوران جنگ سرد. ئوپلیتیکی شودژ
داري از د یسم و سرمایهالیو رشد امپر ،امریکاغربی یعنی 

یه بر اکشدند  می د جهانی محسوبیتهد عنوان بهروسیه 
می دو قطب تعیینن یان ایاز فعل و انفعاالت م یز ناشین

یستیرا اقدامات ترور یجهان هاي جامعۀ دیتهد ي،شورو
خالء تهدیـد جهـانی بـه وجـود آمـده پـس از فروپاشـی شـوروي بـا          . ل دادندکش

هایی با رویکرد بنیاد رو به گسترش تروریستهاي  فعالیت
ایاالت متحده  خصوص بهغربی هاي  توسط کشور تاریخ

نظـام نـوین جهـانی مطـرح شـد      عنـوان تهدیـد عمـدة    بهمرتفع گردید و تروریسم 
دهاي بالقوه و بالفعل یاز تهد یکیسم همواره یترورهاي  موج حال، بااین
محسـوب  المللـی  بـین و اي  ، منطقهملیدر سطوح ها  ملت

ا جنگ همراه استیه عموماً با مبارزه و کسم یل ترورابها در ق دولت
یاالت متحدةا. گذارد می شورکآن  یکتیبر تحوالت ژئوپل

ـ خود ارز یکتید ژئوپلک منزلۀ بهدر افغانستان و عراق را  ی
شور را در جنگ با ترورکن یق و اهداف ایو عالها  يراتژاست مجموعۀ



از  یمصـداق  یسـت یترورهـاي  
شــناخت . شــود مــی ســم محســوب

 سیاست جهانی سبببر  سم
 .یـد آبه دسـت   آن يفرا روهاي 

ـی مربـوط    از آمار سم با استفاده هاي کم
هـاي   و نیـز ریسـک  هـا   ، گونـه 

توانـد بیـانگر تطـابق     مـی  جغرافیایی جهان
اسـت کـه   این موضوع بدان معن

تحـوالت سیاسـی،    تی در سـطح کشـورهاي جهـان بـه اقتضـاي     
گـذاري اقـدامات تروریسـتی بـر     

هـاي کسـب    فراینـد تروریستی در 
باعث شـده   مسئلهاین . الملل است

در سـطح جهـان   اي  شـبکه  صـورت 
ا بررسی سـوابق  رسد ب می به نظر

بـه   ،آن در آینده نیل پیدا کرد
. تروریستی تبیـین نمـود  هاي 

ـ  لحاظ به ی و کیفـی کـه از   کم
ات علمی و آموزشـی در اختیـار نهـاده    

لغایـت   2000هـاي   سـال  محـدودة 
؛ بررسـی شـود   ،تحوالتی که تروریسم بر ژئوپلیتیک مناطق جهان نهاده است

  :ت است که
لغایـت   2000هاي  سالهاي تروریستی در مقطع 

تواند منجـر بـه    می تروریستی در سطح جهانی

هـاي   سـازمان و ها  گروه یز قلمروخواهین ییاز سو. دهد می
ســم محســوبیترور انــداز چشــمدر  یکیتیژئــوپل يردهــایکرو
سمیترور یکیتیات ژئوپلتأثیرم و یو مفاهها  گونهها،  کسیر

هاي  و چالش الملل بینت یاز امن یدرست كشود تا در می
سم با استفادهیی تروریکتیز بر ابعاد ژئوپلکن نوشتار متمریا

، گونـه وقوع حوادث تروریستی در مناطق مختلف جهـان  به
 .است تروریستی حاصل از آن

  مسئلهطرح . 1
جغرافیایی جهان انداز چشمبررسی تحوالت تروریستی در 

این موضوع بدان معن. فیایی باشدجغراهاي  تروریسم در مکانشناسی  گونه
تی در سـطح کشـورهاي جهـان بـه اقتضـاي     تروریسـ هاي  گونه

گـذاري اقـدامات تروریسـتی بـر     تأثیر. غیر باشـد تواند مت ها، مذهب وغیره می قومیت
تروریستی در هاي  گویاي بازیگري گروه ،ژئوپلیتیکیهاي  فرایند

الملل است بینروابط  خواهی آنان در عرصۀ قدرت و یا سهم
صـورت  بـه کـه   الملـل  بیناز تروریسم اي  است که گونه

به نظر .دهد، به وجود آید می خود را گسترشهاي  فعالیت
آن در آینده نیل پیدا کرد انداز چشمتوان به  می جغرافیایی تروریسم در یک نقطۀ

هاي  فرایندشرطی که بتوان جایگاه آن منطقه یا کشور را در 
بهقوع حوادث تروریستی گردد و می در این مقاله تالش

ات علمی و آموزشـی در اختیـار نهـاده    ها و مؤسس سازماناطالعاتی هاي  طریق بانک
محـدودة (، بررسی و در مقطع زمـانی ده سـال   شده است

تحوالتی که تروریسم بر ژئوپلیتیک مناطق جهان نهاده است )2009
ت است کهسؤاالیی به این گو پاسخاین مقاله در صدد  رو، ینازا

هاي تروریستی در مقطع  و میزان ریسکها  کدام گونه. 1
 نهاده است؟ تأثیرجهان هاي  بر امنیت کشور 2009

تروریستی در سطح جهانیهاي  فعالیتهاي  انداز چشمآیا  .2
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هـاي   توصـیفی و پـردازش داده  
 در خصـوص ریسـک و تهدیـدات تروریسـم    

بنـدي   و نیـز طبقـه   20092و  
ریسـک تروریسـم و نیـز    هاي جهان در دو شاخۀ سـطوح  

و اي  اسـتفاده از منـابع کتابخانـه   
اطالعاتی مربوط به تروریسم مد نظر نویسندگان قـرار  

  
ـ  ،دهاي زمان معاصر سـوم و   ا آغـاز هـزارة  ب

جنـوب غربـی    خصوص حوزة
: 1392پـور،   کریمـی پاشـاکی و یحیـی   

. شـود  مـی  سم محسـوب یترور
، قـرار داد االت متحده هـدف  

ی یگرایـاد بـا ماهیـت بن  هـایی  
ـ ا. ا سـازد یـ سـم مه یرا در جهت جنگ با ترور الت ای

 یه پس از جنـگ سـرد و فروپاشـ   

                                                                
 این شرکت بـه . است ملیتی بریتانیایی است که مقر آن در لندن

در بیش از گذاري  یسک، بیمه، منابع انسانی و سرمایه
ایـن شـرکت در   . شعبه در سرتاسر جهـان اسـت  

شـده معرفـی    بیمه در جهان بر اساس درآمد کسـب 
http://www.aon.com/about-aon/company

هـا،   آسیب ،بر اساس تعدد حمالت
 .هاي تروریستی وغیره هستند

 ،نی انتشارات زیبگینیو برژینسکی، چاپ

  کی گردد؟تحوالت ژئوپلیتی

  روش تحقیق. 2
توصـیفی و پـردازش داده   یلـی این تحقیق بـا اسـتفاده از روش تحل   چهارچوب
در خصـوص ریسـک و تهدیـدات تروریسـم     جغرافیاییهاي  شده از نقشه استخراج
 2007، 2005هـاي   مربوط به سال 1Aon مؤسسۀتولیدي 

هاي جهان در دو شاخۀ سـطوح   یک از کشور هر اطالعات
اسـتفاده از منـابع کتابخانـه    رو، ؛ ازایـن تروریسم شکل گرفته استشناسی  گونه

اطالعاتی مربوط به تروریسم مد نظر نویسندگان قـرار  هاي  بانک خصوص بهاینترنتی 
  .گرفته است

  مبانی نظري تحقیق. 3
  سپتامبر 11پس از سم یترورژئوپلیتیکی تحوالت . 3- 1

دهاي زمان معاصریتهد ترین مهماز  یکی عنوان بهسم یترور
خصوص حوزة بهجهان  یکیتیژئوپلهاي  ساختار ،سپتامبر 11حوادث 

کریمـی پاشـاکی و یحیـی   (قـرار داد   تـأثیر آسیا و جهان اسالم را تحت 
ترور یدةبا پد ییارویدر رو یعطف سپتامبر نقطۀ 11 .)118

االت متحده هـدف  یا یکی را در خاكز مهم و استراتژکن حوادث که مرایا
هـایی   سـت یرد ترورکـ نسبت به عمل یتوانست انزجار عموم

را در جهت جنگ با ترور يت و گام بعدیرا تقو یاسالم
ه پس از جنـگ سـرد و فروپاشـ   ک 3)میان سلطه و رهبري(متحده بنا به نقش خود 

                         
ملیتی بریتانیایی است که مقر آن در لندن، شرکتی چندAonشرکت . 1

یسک، بیمه، منابع انسانی و سرمایهمدیریت رهاي  خدمات در حوزهارائۀ 
شعبه در سرتاسر جهـان اسـت   500پردازد و داراي  می کشور جهان 120
بیمه در جهان بر اساس درآمد کسـب  ترین کارگزار بزرگ عنوان به 2011سال 

-http://en.wikipedia.org/wiki/Aon_plc) (aon/company. (گردیـــــــــد
overview.jsp(  

بر اساس تعدد حمالتاند،  بر اساس آن شکل گرفتهها  که این نقشههایی  داده. 2
هاي تروریستی وغیره هستند گروهشناسی  اهداف حمالت، طیف و گونه

زیبگینیو برژینسکی، چاپ ، نوشتۀانتخاب؛ سلطه یا رهبري :اشاره به کتاب. 3
 .1386سال 



 يزکـ مر ها، هسـتۀ  شورکاز  
اگرچه بحـث و  . دقرار داگراي اسالمی در جهان را مورد هدف حمله 

سم موفق یاالت متحده در جنگ با ترور
 ، امـا توسـعۀ  را به خود مشغول نموده است

کسـتان و عـراق و   در افغانستان، پا
 تـرین  مهـم د از یالقاعـده در سـطح جهـان، شـا    

ـ تهد برخاسـته از   یتـ یدات امنی
از معـدود  هـاي مـنظم ـ     جنـگ 

مزبـور همچنـان   هـاي   ، گروه
: 1383،ین و شـل بـراد ( شـوند 

سـم  یمقابلـه و مبـارزه بـا ترور   
نظامی هاي  عملیات ،اجرا و اعمال قوانین

برخـوردار نباشـند، رو بـه    ) 
حاضـر در ائـتالف    يشـورها 

 يفـارغ از مرزهــا  یــکتیژئوپل
خـود را بـر    یکیو لجست ینظام

جهـت   ت بـه فات با اقدامات تروریستی اسـ 
ـ ه ایـ توج .اند خود مستقر نموده ن ی

زان یـ ن بـه م یو همچن است سم
 یک یک هرتید ژئوپلکو در واقع 

سـم بـه   یجنگ با ترور يمجر
هـاي اسـالمی کـه     سـلفی در برخـی از کشـور   

کننـدگان مـالی    تأمینا یان و 
امـا همـواره در   . دشـون  مـی  

تروریسـم را   این دسته از کشورها
ش ی، افـزا گرایی اسـالمی  یکی حمایت از افراط

هاي  ییگرا م همکیا تحیجاد و 

 یان برخیم یبه ایفاي آن مشغول بود، در ائتالف يشورو
گراي اسالمی در جهان را مورد هدف حمله یسم بنیادترور
االت متحده در جنگ با تروریا ایه آکنیحمالت و ا ي فلسفۀبر رو یبررس
را به خود مشغول نموده است ياریر، موافقان و مخالفان بسیا خیبوده 
در افغانستان، پا خصوص بهجنوب غرب آسیا  یسم در منطقۀترور

القاعـده در سـطح جهـان، شـا    هـاي   توسعه یافتن فعالیـت  همچنین
ـ سپتامبر به شـمار آ  11سم پس از یرورتحوالت ت تهد. دی

جنـگ  چهـارچوب خارج از ا مصمم ـ  ام کوچهاي ک گروه
، گروهحال بااین. دیآ می به حسابی سنت يمرزبندهاي  یاستک

شـوند  می محسوبها  شورکاز  ياریبس يبرااي  د عمدهیتهد
مقابلـه و مبـارزه بـا ترور    يابزارهـا  يریارگکـ  که از به یتا زمانها  دولت .)173

اجرا و اعمال قوانین ،اطالعاتیهاي  دیپلماسی، عملیات همچون
) Kushner, 2003: 99-102( ضـد تروریسـتی  هاي  و آموزش

شـورها کان یـ موجود م ییگرا هم .آورند نمی سمیجنگ با ترور
ژئوپل یـی گرا از هــم یلکشـ  ی،سـم جهــان یمبـارزه بــا ترور 

نظام يروهایعضو، نهاي  شورک ،در واقع .المللی است بین
فات با اقدامات تروریستی اسـ ه در مناکخود  یکیتیق ژئوپلیاساس عال

خود مستقر نمودههاي  كخارج از خا ،ستیترورهاي  مقابله با گروه
سمیبودن مبارزه با ترور ییایانگر فراجغرافیامر در ابتدا ب

و در واقع ها  شورکن یا یت ملیامن يسم در استراتژینفوذ ترور
مجر يشورهاکن تحوالت در یاما تنها ا. از آنان اشاره دارد

سـلفی در برخـی از کشـور   هاي  از گروه یخورد، برخ نمی چشم
ان و یحام عنوان به هستند حاکمه نیز صاحب قدرت در طبقۀ

 حسوبچون القاعده مهمتروریستی هاي  برخی از گروه
این دسته از کشورهاهاي  دولت، المللی هاي بین يریگ مناسبات و موضع

یکی حمایت از افراطتیژئوپل یجۀن نتیاول. نمایند محکوم می
جاد و یا يش عمق در راستاین افزایا. یکی استتیعمق ژئوپل
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ـ ه اکـ  یفرمـول  را در  يدئولوژی
 لحـاظ  به. سازد می نییتب يجهاد

ی سـت یترورهـاي   تیـ از نظر گونـه و نـوع فعال  
جنـوب غـرب آسـیا     ةخصـوص در حـوز  

در آنهـا بـا چـالش     یاسـ یه ثبـات س 
گـر  یمـل د کتوانـد م  ی، مـی 

ها  ب تنشین ترتیبه ا شود و 
تواند  می مذهبی اغلب )غلط(

در میـان مـذهبیان    اقـدامات تروریسـتی و شورشـی کمـک کـرده و     
اسـامه بـن الدن و جنـبش مسـیحی     

312(. 
گري حـاکم بـر دنیاسـت     به دلیل روحیۀ نظامی

دامنــۀ ت یدر گذشــته بــا محــدود
گـذاري عینیـت    تـرور و بمـب  

ها نیز پیشرفت  هاي علمی، ابزارهاي تروریست
ـ تروریسم عمدتاً به علت ناخرسـندي از سیاسـت دولـت      ومـت شـکل  کا حی

 ،تروریستی در راستاي ضربه زدن و تحت فشار گذاشتن دولت
 .)77: 1389 کریمـی پاشـاکی و علیـزاده،   

ات تـأثیر بـا   یناگهاناي  حادثه
د یـا و در بعـ  ه در بسـتر جغراف 

تـوان بـه    ی مـی بـه عبـارت   ؛دهنـد 
ان کـ چـون زمـان و م   ییتورهـا 
قـرار  خـود   تأثیرز مورد یسم را ن
 يتواند ابعاد ی میستیترور یک واقعۀ
 يبـرا ها  ستیه تالش ترورک

 .یدنما می را متصور یجهان
                                                                
1. Nuclear- Biologic- Chemical  

فرمـول . ردیـ گ مـی  لکمشخص ش یبر اساس فرمولاي  منطقه
جهادهاي  ت از گروهیو حما یاست خارجیسگیري  لکش

از نظر گونـه و نـوع فعال   یقابل توجه یز همگونین ییایجغراف
خصـوص در حـوز   به اسالمی يشورهاکتوان در برخی از  می

ه ثبـات س کـ  یاسالم يشورهاکاز  یدر برخ. ردکمشاهده 
ی، مـی مـذهب هـاي   كآمـده از محـر  یسـم بر ترور اسـت،  مواجه
 یخواه ی و استقاللطلب ییل به جدایچون مها  یتینارضا
(باورهاي . گیرد میره رنگ و بویی مذهبی به خود هموا

اقـدامات تروریسـتی و شورشـی کمـک کـرده و     گیـري   به شکل
اسـامه بـن الدن و جنـبش مسـیحی      ،القاعده شبکۀ. ایت کسب کندمشروعیت و حم

312: 1383 کایراش،(هایی از این ادعا هستند  نمونه امریکا
به دلیل روحیۀ نظامی هاي تروریستیفرایندبخشی از 

در گذشــته بــا محــدودهــا  ایــن دســته از فعالیــت .)159: 1385 ســیمبر،(
تـرور و بمـب  ، ییربـا  ه بوده و عموماً بـه شـکل آدم  همرا جغرافیایی

هاي علمی، ابزارهاي تروریست فناوري یافت، اما با رشد و توسعۀ می
تروریسم عمدتاً به علت ناخرسـندي از سیاسـت دولـت    . مودن

تروریستی در راستاي ضربه زدن و تحت فشار گذاشتن دولتهاي  گیرد و گروه می
کریمـی پاشـاکی و علیـزاده،   (آورنـد   مـی  رويآمیز  به اقدامات خشونت

حادثه عنوان بههمواره ها  دولتل یآش عنوان پاشنۀ بهسم یترور
ه در بسـتر جغراف کد ینما داللت می یمعارض يها گروه به یخاص روان

دهنـد  مـی  فراتر از انتظار را بروز ییان و زمان رفتارهاکم
تورهـا کفا. دیی داایـ فراجغراف یتیخصوصـ  ،دیسم جدیترور

سم را نیترورهاي  حوزه یک،تیمل مهم در ژئوپلعوا عنوان به
یک واقعۀ، دامنهو ها  بر اساس روش رو، ؛ ازاینه استداد

ک یابد می تیاهم جهت ازآنن موضوع یا .پیدا کند یجهان
جهان یوحشت همواره 1NBC یحاتتسل يریارگک ی و بهابیدست

                         



این مفاهیم . نمایند آفرینی می
کننـد کـه    مشـخص مـی  سـم را  

 ســم را مشــخصیترور ییایــ

ظهـور و   یت در بررسـ یحائز اهم
یی ایـ و جغراف یخیتـار هـاي  
 خیتـار  یسم با مطالعـۀ بر ترور

ـ و  یاسـ یسهـاي   مـات  کا تحی
از . آورد مـی سم را به وجود 

 عنـوان  است، به ن موضوعیاکنندة 
بـه   یسـت یترورهـاي   از گـروه 

هـاي   ز برخـورد یـ ا و نیـ تانیبر
 هـاي  ن از نمونـه یهمچنـ . گـام برداشـت  

ی نیفلسـط  یفعـال نظـام  هـاي  
 یسـت یترورهـاي   رفتـار کنندة 

ـ قلمـرو خـود و    ي توسـعۀ  ا ارتقـا و  ی
کـه از   اند کرده حرکترو به ترور 

و بسـط  گیـري   لکگـر عوامـل مهـم در شـ    
در آن اقـدامات  هـا   سـت یه ترور

رد آنـان را بـه   کـ عمل یین عامل شـعاع فضـا  
                                                                
1. Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)

  جغرافیا و تروریسم. 2-3
آفرینی می نقشسم یدر رابطه با ترور ییاین جغرافیادیسه مفهوم بن

سـم را  یترورو کارکرد ظهور  ییو فضا یانکابعاد م در واقع
  :شامل موارد زیر هستند

  یی؛ایو جغراف یخیتار ینۀزم. 1
 یی؛ایجغراف یاس و محدودةمق. 2
  ی؛انکمسازي  نهینماد. 3
یــجغرافهــاي  ور ســاختارکاز عوامــل مــذ یــکهر(

  .)دینما می
حائز اهمهاي  از جنبه یکی: زمینۀ تاریخی و جغرافیایی

هـاي   نـه یتوجه بـه زم  ی،ستیترورهاي  سم و گروهیرشد ترور
بر ترور یانکو م یات زمانهاي تأثیر یدگیچیپ ییشناسا. است

هـاي   رفتار. دین بحث را روشن نمایا تواند علل و دامنۀ می
سم را به وجود یظهور تروهاي  بستر ،ا دولتیگروه  ياز سو ییایجغراف

کنندة  دیتشدنیز  دمکراسیگر فقر و عدم وجود ید يسو
از گـروه  یکی عنوان به یه زمانکرلند یبخش ا يارتش آزاد ،مثال

بر ياز سو ییایجغرافهاي  دیل تحدیبه دل ،آمد می حساب
گـام برداشـت   یسـت یاقدامات ترور يبه سوآمیز،  خشونت

هـاي   از گـروه  یا برخی 1دیگري چون حزب کارگران ترکیه
کنندة  هیتوانند توج ها نمی نهین زمیحال ا ینابا. توان نام برد می

ي توسـعۀ در راسـتا ها  ن گروهیاز ا یه برخکچرا  ،باشند
رو به ترور خاص  ییایجغراف یت خود بر منطقۀمکم حاکیتح

  .توان طالبان در افغانستان را نام برد می آنان جملۀ
گـر عوامـل مهـم در شـ    یاز د: مقیاس و محدودة جغرافیـایی 

ه ترورکـ اسـت  اي  اس و محـدوده یـ توجه به مق ،سمیترور
ن عامل شـعاع فضـا  یا ،در واقع. دهند می انجامکارانه  خراب

                         
PKK) 
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عمومـاً در   المللـی  بـین و اي 
تـوان شـعاع    حال نمـی  باایناما 

 .کرد
، یات فرهنگـ کـ بـردن بـه ن   
در . آنهاسـت  يت رفتـار یـ ماه

هـاي   در زمان خصوص ها، به

هـاي   حوزه ی،اسیات ستأثیرضمن داشتن 
پس از جنگ سـرد   یاسیر تحوالت س
 يدر راسـتا  ییایـ و جغراف ی
سـم و  یترور یبررسـ  يبـرا  
ـ ا با  عنـوان  بـه ا یـ د بـر جغراف ی

هـاي   مؤلفـه  یز نموده و با بررسـ 
 محـدودة  ییـرات در ه چگونـه تغ 

و اسـتدالالت مربـوط بـه    هـا  
ف یتعـار  ،ان شـد یـ ه بکـ طـور  

در . افـت یتـوان   نمـی  سمیف ترور
ه توسط قـانون آن  کشود  می 

 یانکـ م یسم چهار حـوزة ، مفهوم ترور
 یکیتیو ژئـوپل  ییایـ ه پرداختن به آنها در شناخت تحوالت جغراف

 

اي  ، منطقهی، ملیچون محلهایی   همحدود. گذارد می شینما
اما . شوند می استفاده ییها ن گروهیچنبندي  طبقه يراستا
کردمحدود  یخیتارهاي  نهیزم یشپ کرد را بدون مطالعۀعمل

ـ  هـا،   خواسته: مکانیسازي  نمادینه  یمطالبـات، و پ
ماهکنندة  در واقع روشنها،  ستیترور یاسیو س يصادتاق

ها، به ستیالت تروریتماکنندة  روشنسازي  نهین نمادیا ،واقع
 .د و سودمند استیار مفیره بسکمذا

  یکتیوالت ژئوپلسم و تحیترور يایجغراف. 3- 3
ضمن داشتن  الملل بینروابط  ي در حوزةم راهبردیمفاه

ر تحوالت سیس. دهد می الشعاع قرار یز تحترا ن ییایجغراف
یاسـ یسهاي  رین بود و متغیامالً عجک ییایم جغرافیبا مفاه

 ،در واقـع . دنـد کر ی مـی نـ یآفر ی نقـش اسیس يراهبردها
ا بایـ از آن در مناطق مختلف دن یناش یکتیتحوالت ژئوپل

ز نموده و با بررسـ کسم تمریگذار بر ترورتأثیر گیري و لکشهاي  بستر
ه چگونـه تغ کـ افت یتوان در می سمیف تروریدر تعار ییایجغراف
هـا   زهیـ ر انگییـ ح تغیدر توض ،سمیت تروریفعال ییایجغراف
طـور   همان .)Flint, 2005: 198(باشد  دیتواند مف میسم یترور

ف تروریشورها در رابطه با تعرکان یم کیمنسجم و مشتر
 محسوب یتیجنا رهاکشواز  ياریسم در بسیترور ،واقع

، مفهوم ترورییایجغراف لحاظ بهاما  گردد، می فیشور تعرک
ه پرداختن به آنها در شناخت تحوالت جغرافکسازد  می را طرح

  .است دیسم مفیترور
 ؛ها یستترور ییایجغراف يفضا. 1
  ؛هدف ییایجغراف يفضا. 2
 ؛سمیه تروریمبارزه و جنگ عل ییایجغراف يفضا. 3
 ؛سمیترور ییایجغرافي فرافضا. 4



ـ عامـل   يهمواره از سـو   ا ی
را هـایی   ا واسطهیست داشته و 

 يفضـا  یـک از هـا   ستیترور
آنـان   يبـرا  یتـ یامن لحـاظ  بـه 

 فـا یمن نقـش ا عنوان یک پناهگاه و مـأ 
تـوان   ی مـی ستیچند گروه ترور

ت طالبـان و القاعـده   یـ ظهور و فعال
در سـطح   يگـر یو د یدر سطح مل

امروزه شبکۀ القاعـده  . است 
یک گروه تروریستی که به نام اسالم و بـر  

تروریسم را به خـود   توجه اندیشمندان
ه کـ  يشـور ک عنـوان  بهافغانستان 

 لحـاظ  بـه ز یـ و ن ی استو مذهب
هـم   گـرد  يبـرا  یان مناسـب 

ـ انه از طریگرا ی افراطلکخود را به ش ق ی
، عـالوه بـر آن   .انـد  سم بسط و گسترش داده

 یگذار در ارتباطـات تأثیر یعامل
منـاطق   ،گـر ید ياز سـو . ادگرا در افغانستان شده اسـت 
 يبـرا  یان مناسبکم است العبور

تنهـا  ها  ستیترور ییایجغراف
هـاي   تیـ مـوج فعال  .شود نمی

ه در واقـع  کـ رد یـ گ مـی  لکش
ن عمل خواهـان گسـترش قلمـرو    

  .هستند مکن قدرت حاقرار داد
 ی از گسـترة سـت یحـوادث ترور 

 يریپـذ  یبزان آسـ ین اهداف بنا به م
وارده پـس از حـوادث   هـاي  

 یستیاقدامات ترور :ها فضاي جغرافیایی تروریست
ست داشته و یم دا به طور مستقیه خود کد شو می تیهدا یعامالن
ترور ،ه باشدک یحالت هر اما در. رندیگ می ارکبه  رابطه دراین
بـه ه کند ینما می خود استفاده دهی سازمان يبرا ییایجغراف
عنوان یک پناهگاه و مـأ  بهتنها  ییایجغراف ين فضایا. شده است تأیید
چند گروه ترور یبا بررس. آن دارد  فراتر از ياربردک ید، بلکهنما نمی

ظهور و فعال يایان جغرافکم یبررس. ردکن یین منظور را تبیا
در سطح مل یکیه کشده  ی شناختهستیدو گروه ترور عنوان به

 مورد توجه ،ده استیخود را گسترانهاي  تیفعال یجهان
یک گروه تروریستی که به نام اسالم و بـر   عنوان به ـ سپتامبر 11مخصوصاً پس از ـ 

توجه اندیشمندان ،کند می اساس اهداف و مواضع مذهبی عمل
افغانستان  .)140: 1390 نژاد، رهامی و علی(جلب کرده است 

و مذهب یقومهاي  يریدرگ وها  جنگر یدرگ يسالیان متماد
ان مناسـب کـ م ،است یوهستانکط سخت و یشرا يدارا ییایجغراف

خود را به شهاي  تیه فعالکشد  یان اسالمیادگرایآمدن بن
سم بسط و گسترش دادهیهمچون ترور يبار شونتخهاي  روش
عامل نیز ستانکپا یعنیآن  یشرق یۀد همسایشد ییگرا فرقه
ادگرا در افغانستان شده اسـت یبن يها ن دست با گروهیاز ا
العبور ی و صعبوهستانکه کافغانستان  یشمال شرق يمرز

جغراف يالبته فضا. چون القاعده شده است ییها استقرار گروه
نمی اطالقها  ستیا قلمرو تروریو  یپناهگاه يها انکبه م

شها  ستیز توسط تروریگر نید ییها انکدر م یستیترور
ن عمل خواهـان گسـترش قلمـرو    یآنها با ا .است خود شدة ي حفاظتگذار از مرزها

قرار داد تأثیرو تحت کارانه  خرابق اقدامات یخود از طر
حـوادث ترور  ها در مجموعـۀ  هدف: فضاي جغرافیایی هدف

ن اهداف بنا به میا ،در واقع. هستند برخوردار یمتنوع و گوناگون
هـاي   خسـارت . رنـد یگ مـی  قـرار هـا   سـت یمورد توجه ترور
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 هـدف  ییایـ جغراف يفضاهاي 
و  یدولتـ  يروهـا ین ،، شـهروندان 

ـ و در یی هـاي   ، سـاختار ییای
ر یـ غ هـاي  سـازمان ، یآموزشـ 

Terrorism Threat Map, 2007( هـاي   گـروه . باشد
را مورد هـدف   یا جوامع خاص

ي فضـا  ی،سـت یترورهـاي   از رفتـار 
بـه جامعـه   را  یتـ یمضـاعف امن 

 يمعرف فضا ،ن فعل و انفعاالت
ه در واقـع  کـ  1سـم یضـد ترور 
هـدف بـه اقـدامات     هاي جامعۀ

ن دسـته از اقـدامات آمـاده و    
 یدر جـوامع  یانسـان هـاي   رفتار

ا یه مبارزه ک ییایجغراف يفضا
ه بسـته بـه نـوع    کـ چـرا   ،است

ـ تهد. ابـد یتوانـد وسـعت    هـاي   دی
از  یدارد تـا قسـمت   مـی  را بـر آن 

ابعـاد   ،در واقع. ندینما يزیر
 فـا ینقـش ا  ییایـ جغراف يسـم فراتـر از مرزهـا   

 سـپتامبر  11 تـوان پـس از حـوادث   
سـم،  یجنـگ بـا ترور  االت متحده در 

ـ ا. داد مـی  گر قرارید يگران را در سو ن ی
 ك دامنـۀ بـالقوه خطرنـا   يشـورها 
ـ جدهاي  يبند ـ را در ا يدی ن ی

عضـو ائـتالف در    يشـورها 
                                                                
1. Anti-terrorism 

هاي  تیاز خصوص ،ناامن یروان يجاد فضایو ا یستیترور
، شـهروندان یتـ یامنهاي  نهاد تواند شامل می هدف جامعۀ. است

ییهـوا  ونقـل  حمـل ، ینـ یدهـاي   ز و نهادک، مرایکپلماتید
آموزشـ هـاي   سـازمان ، یتجارتهاي  ، نهادیو مخابرات ییبنایرز

Terrorism Threat Map, 2007(ها وغیره  ستیتور اي، و رسانه یدولت

ا جوامع خاصیجامعه  ،خود یت و اهداف ذاتیبنا به ماه یستیترور
از رفتـار  یناشـ  یتیا جو امنین اقدامات و یا. دهند می قرار

مضـاعف امن هـاي   نـه یرده و هزکهدف را منعطف از خود  جامعۀ
عد جغراف ،عالوه بر آن. دینما می لیتحم ن فعل و انفعاالتیا یی،ایاز ب

ضـد ترور هـاي   الگـو گیري  لکش. است هدف یی جامعۀایجغراف
هاي جامعۀ نشکاز وااي  نمونه ،ر عامل استیغ از پدافند یلکش

ـ ا. آن اسـت  یانـۀ جو یـر مقابلـه  ل غکدر ش یستیترور ن دسـته از اقـدامات آمـاده و    ی
رفتارسازي  ز بهبودیو نها  ات و ساختارسازي تأسیس مقاوم
  .هستند سمیت تروریقابل اهم کسیر يه داراکاست 

فضا: فضاي جغرافیایی مبارزه یا جنگ علیه تروریسم
استاي  دهیچیپ يگردد فضا می سم را شاملیجنگ با ترور

توانـد وسـعت    ی، مـی و جهاناي  ، منطقهیمل ی،از محلها  يریدرگ
را بـر آن  یو جهـان اي  منطقـه هـاي   و نظـام هـا   دولت، یتیامن

ر یهپا یستیدات تروریتهد يرا بر مبناخود هاي  ياستراتژ
سـم فراتـر از مرزهـا   یمبارزه و جنـگ بـا ترور   یکیتیژئوپل

ـ بـارز ا  نمونـۀ . یدنما می تـوان پـس از حـوادث    مـی  نقـش را  يفـا ین ای
االت متحده در یا ياست راهبردیه سک یزمان ،ردجو ک و جست

گران را در سویو د ییانشان را در سویو حامها  ستیترور
شـورها کچون محور شـرارت و   یبا ابداع واژگان کیکتف

بند و گروه هدیشکر یسم را به تصویترور ییایع جغرافیوس
ـ ا حضـور  .راستا موجب شـده اسـت   شـورها کاالت متحـده و  ی

                         



ـ اکننـدة   انیـ در واقع ب ،سم ن ی
ـ ا. نـد یخود محدود نما ك ن ی

ز یرا ن يگریانه ابعاد دیخاورم
د یران در جهت تحدینترل اک
آن  ياالت متحده در راسـتا ی

ـ حما يشـورها  از کننـده   تی
ـ د ایشـد هاي  مین راستا مورد تحر ن ی

سـم  یجنـگ بـا ترور   یـک تیم ژئوپل
دهنـدة   نشـان  یکیتیژئـوپل هـاي  

شـور  ک یـک ق یا عالو یت ی
 .)O'Loughlin, 1994: 89(شـود  

االت متحـده در  یا ینقش جهان
 یکا یفرد و  یکا ی یاسیم س

هوشـمندانه از منفـرد    اسـتفادة 
ی قلمـداد  د جهانک یک ییایجغراف

ا و یـ با جغراف يسم عالوه بر روابط ظاهر
را فراتـر از ابعـاد   ده یـ چیروابـط پ 

تـا بـه    90 ی از اواخـر دهـۀ  
روابـط    2هـا  از گـره اي  مجموعـه 

هـاي مـالی،    براي مثال حمایت
واسـطۀ روابـط    هاي دیگر بـه 

 اي البتـه ایـن دسـته از ارتباطـات بـه گونـه      
ـ ر آوري اطالعـات، برنامـه   ، ی، امـور مـال  يزی

مختـل شـد،    یستیگره در حمالت ضد ترور
                                                                
1. Metageography 
2. Node 

سمیجنگ با ترور يعراق و افغانستان در راستا يشورهاک
كرا در خاها  ستیخواهند ترور ها می شورکن یه اکاست 
خاورم ی در منطقۀد نظامیجد يها گاهیپا تأسیسرو و یاعزام ن
کز یه و نیروس یحضور در مناطق جنوب. دینما می روشن

یاکه است  یگر اهدافیاز د ،ران در منطقهیا یقلمروخواه
ـ ا ،در واقـع . دارد مـی  گام بـر  شـورها کاز  یکـی  عنـوان  بـه ران ی

ن راستا مورد تحریقلمداد شده و در ا امریکاتوسط ها  ستیترور
م ژئوپلیطبـق مفـاه   وجود، بااین. شور قرار گرفته استک

هـاي   دکـ . شود می محسوب امریکا یکتید ژئوپلک عنوان به
یا وضعی یجهان یکتیش منسجم ژئوپلیم و بک انداز چشم

شـود   می زیتجو یاست خارجیس يه بر مبناکمشخص است 
نقش جهانکنندة  نیی، تبیکتید ژئوپلک عنوان بهسم یجنگ با ترور
م سیرژ یک ،دشمن. است یت جهانیامنکنندة  غالب برقرار

اسـتفادة . یسم اسـت ور، دشمن، تري نیستدئولوژیا ایمذهب 
جغراف صورت بهد کن یه اکشود  می نبودن دشمن، باعث

  .)Flint, 2006: 72(گردد 
سم عالوه بر روابط ظاهریترور: تروریسم 1جغرافیاییفرا فضاي

روابـط پ  خـود، مجموعـۀ  بـا اهـداف   هـا   نشکو واها  نشک
ی از اواخـر دهـۀ  سم جهـان یترور با مطالعۀ. یجاد نموده استا ییایجغراف
ـ توان بـه ا  می امروز ـ  کهن روابـط شـب  ی مجموعـه . بـرد  یوار پ
براي مثال حمایت. سازد می گر مربوطیدیکرا به  یجهانهاي  ستیترور

هاي دیگر بـه  افراد، تسلیحات، مواد منفجره و اطالعات از گره تا گره
البتـه ایـن دسـته از ارتباطـات بـه گونـه      . شـوند  مـی وار به یکدیگر متصـل   شبکه
آوري اطالعـات، برنامـه   ه اگـر جمـع  کـ شـوند   ي مـی زیر برنامه

گره در حمالت ضد ترور یک یستیو ترور يحارانتهاي  اتیعمل
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 جـاد یا بـین  تري درایـن  ثباتیت ساختارمند و با
. بـرد  القاعده نـام  یستیتوان از سازمان ترور

 يمتعـدد هـاي   جهان بر اساس گره
 توسـعۀ . اي از روابـط برقـرار اسـت   

ه امـروزه  کاست اي  ز فراتر از آن به گونه
رد القاعـده در  کعمل یبررس. 

ـ ن ایمبـ  امریکـا  افریقا، اروپا و ن رشـد  ی
ات کـ ا تحریـ در نقـاط مختلـف دن  

 سـم یترور ییایـ جغراف يفضـا 
گـر  یز ارتباط آن با دیسم و ن
تگران یا حمـا یو  یستیعوامل ترور
ز یـ سـم ن یبـا ترور کننده  مبارزه

ـ   بـه نظـر   ين مـدل ضـرور  ی
توانـد محلـی    مـی  سـایبري کـه  

یــت فضــاي بــر اهم ،هــاي تروریســتی باشــد
اي  بدین ترتیب نقاط اتصال بـه معنـاي اتصـاالت شـبکه    

                                                                
1. Transnational 

یت ساختارمند و بان وضعیبنابراو  دمجموعه از هم نپاش
توان از سازمان ترور می مثال يبرا). Flint, 2006: 173(شود  می

جهان بر اساس گرهن سازمان در سطح یوار ا کهو شب 1یتیروابط فرامل
اي از روابـط برقـرار اسـت    مجموعـه هـا   ن گـره یان ایو م ل گرفته استکش

ز فراتر از آن به گونهیو ن یاسالم يشورهاکوار القاعده در  کهشب
. خورد می ا به چشمیدر سرتاسر دن یناامن يها جاد موجیا

افریقا، اروپا وجنوب شرق،  ياین، آسیانه، هند، چیخاورم
در نقـاط مختلـف دن   زمـان  هـم توانـد   مـی  هاي کـ  هکوار است، شب کهشب

فضـا  يشـنهاد یمـدل پ  یبا بررسـ . را منجر گردد یستیترور
سم و نیترور ییایجغرافتوان به نقش فرا می )1 یاگرام شمارةد(

عوامل ترور ،در واقع. برد یسم پیترور ییایجغرافهاي  يفضا
مبارزههاي  گروه یی هدف وایجغراف يتوانند در فضا می آنان

ـ وار بـودن ا  کهه شـب کاست  رو ازاین ؛ندینقش نما يفایا ی
سـایبري کـه  هاي  سوي دیگر انطباق این فضا با محیط از. درس می

هــاي تروریســتی باشــد اتصــاالت گــروه بــراي رشــد فزاینــدة
بدین ترتیب نقاط اتصال بـه معنـاي اتصـاالت شـبکه    . فراجغرافیایی افزوده است

  .کند هاي جغرافیایی معنا پیدا می فراتر از محدوده
    

                         



  سمیترور ییایجغراف ي

 

؛ خـورد  مـی  به چشم ياریبس
گر ید ياز سو ،رسد می جامع سخت به نظر

گـردد و بـه    ی مـی ستید ترور
عـالوه  . آورد می ر به وجودیی
 ی هسـتند، قابل تـوجه هاي  تفاوت

 یلزوماً شـباهت  ییایجغراف یک نقطۀ
سـم الزم اسـت   یترور انـداز 
در . یسـم اشـاره شـود   مـورد بحـث ترور  

، 2009و  2007، 2005 يهـا 

فضاي 
جغرافیایی جنگ 
 با تروریسم

يبر فضاها ییایجغرافي فراانطباق فضا .1شماره یاگرام د

  نگارندگان: ترسیم

  تحقیقهاي  یافته. 4
  سمیترور انداز چشمدر  مؤثرم یمفاه. 4- 1

بس یسم تنوع و گوناگونیترورهاي  يبند یمهمواره در تقس
جامع سخت به نظربندي  میتقس یکافتن به یدست بنابراین، 

د تروریسم باعث ظهور انواع اقدامات جدیترور يایت پویاهم
ییتغ ،آنهاي  موجود در گونههاي  يبندآن در ساختارتبع 

تفاوت يدارا یانکاز لحاظ م یستیاقدامات ترور بر این،
یک نقطۀسم در یتروراز اي  بودن گونه یه بومکن معنا یبد

انـداز  چشـم  یابیجهت ارز. گر نداردید یانکسم در میبا ترور
مـورد بحـث ترور  هـاي   ف مناسب از گونهیتعر یکنسبت به 
هـا  جهان در سـال  یستیدات تروریتهدهاي  نقشه مجموعۀ

فضاي جغرافیایی  
  هدف

فضاي 
 جغرافیایی

فضاي 
جغرافیایی 
 ها تروریست

فضاي 
جغرافیایی جنگ 
با تروریسم
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ـ از ا یه برخـ کـ هرچنـد    ن ی
هـاي   گونـه  .انـد  ها آورده نشـده 

شـامل  ( 3یاسـالم  یـی گرا افـراط 
 6،گـرا  ست و چپیسکمار 5ی،
ـ  از  9ییربـا  و آدم 8یان مـذهب ی

ه در نگـرش و  کـ از افـراد  هـایی  
 ،در واقـع . شود می مرتجعانه دارند، گفته

ه در جهت مبـارزه بـا   که یدر روس
گـرا بـا    راسـت هـاي   شـه یاند
در مقابل ) wikipedia.org(ی و رد عدالت اجتماع
  

 تـرین  مهـم از  یکـی  ینیاستقالل سـرزم 
ه کـ د وشـ  مـی  تیتقو ین احساس زمان

و  کننـد همگـون ارتبـاط برقـرار    
ه احتمـال  کست رو ا ازاین ؛آنان نباشد
 یـک به دنبال ها  ستیترور ،سم

ان یپا يبرا يت ضد استعمار
  .)25: 1386 ،یخان عبداهللا
 یرمجموعـۀ در واقـع ز  یاسـالم 
هـا و   زهیـ ه بـا انگ ی کزمان خصوص

                                                                
1. Far right  
3. Islamic extremist 

گرایـی ملـی و    گرایـی اسـالمی بـه دو گونـۀ مجـزاي اسـالم      
5. Single interest  
7. Narco/Organization crime  
9. Kidnap  

 .مد نظر قرار گرفته شده اسـت  یستیجامع ترور ونۀگنُه 
ها آورده نشـده  از سال یزان وقوع در برخیت و میبنا به اهمها  گونه

افـراط  2،طلـب  ییسـم و جـدا  یونالی، ناس)مرتجع(1گرا راست
ی،شخصق یعال 4،)یجهان ییگرا و اسالم یمل ییگرا اسالم

ـ گرا یگـر افـراط  د 7،مـواد مخـدر   و ییجنـا هاي  سازمان ی
 .ها هستند ن نقشهیشده در ا یسم اشارهترورهاي  گونه

هـایی   گـروه  ي بهلغو در ترجمۀ: )مرتجع(گرا  راست
مرتجعانه دارند، گفتهمحور و  ی سنتخود نگاه یاسیسهاي  رفتار
در روس 10اهیصد سیک گرا با ظهور گروه  سم راستیترور

اند .ظهـور گذاشـت   ، پا به عرصۀد آمدیه پدیانقالب روس
و رد عدالت اجتماع يض نژادیچون تبعهایی  تیخصوص

  11.دسته از تروریسم است نیاز وجوه بارز ا ،انیگرا چپ
استقالل سـرزم  يتالش برا: طلب ناسیونالیسم و جدایی

ن احساس زمانیا. ل جهت بروز جنگ و نزاع بوده استیدال
همگـون ارتبـاط برقـرار     يهـا  بـا قـوم   یخیو تـار  ییایاقوام از لحاظ جغراف

آنان نباشدهاي  خواستهکنندة  ز برآوردهین يزکمرومت کح
سمیاز ترور گونه ایندر . نیست بروز تنش دور از تصور

ت ضد استعمارکا حریشور و کاشغال  به ان دادنیا پای کومت مستقلح
عبداهللا(هستند  سب استقالل آنکشور و ک ردادن به استعما
اسـالم  يگـرا  یسـم افـراط  ترور: گـراي اسـالمی   افراط

خصوص به ،سمیترور. شود می محسوب یسم مذهبیترور

                         
 2. Nationalism/Separatist 

گرایـی اسـالمی بـه دو گونـۀ مجـزاي اسـالم       افـراط  2009در نقشۀ سال . 4
 .گرایی جهانی تقسیم شده است اسالم

 6. Marxist/Leftist 
 8. Other religious extremist 

 10. Black hundred 
 .34: 1382دردریان و دیگران،  :ك.یشتر رب ي مطالعۀبرا. 11



را بـه طـور    یرسـان  یبد، سطوح تلفات و آسـ 
ـ ادگرایبنآمیـز   خشونتهاي  ان ی
یسـم  بخـش ترور  یتجلـ  ،سـالح تـرور در اقـدامات خـود    

رومنـد شـدن   یبـا ن  1980سـم از سـال   
از تـرور را بـه   ي دیموج جد

سـم در  یاز ترور گونه ایناگرچه 
بـه خـود    یجهـان  يرونـد  ي
تـر شـدن    با بـزرگ  رو، ازاین 

 یـی گرا اسالم گونۀ به دو یاسالم

مـدافع حقـوق   هـاي   گـروه  یرنـدة 
آنـان   یسـت یترورهـاي   رفتـار 

ـ د عال ی و اقـدامات  ق شخصـ ی
  .شود ی می

ق آن یو تلف یستیسکمار يها
ـ البتـه ا . گـرا شـده اسـت    ن دسـته از  ی

ه به طور مثـال  کبل ،آمد نمی 
 محسـوب  یستیاقدامات ترور

و  یسـت یسکمارهـاي   شـه یبـا اند 
 وغیـره 2راه درخشـان  1ك،چون فـار 

تـالش   یسم در واقع از طریق
است یگذاشتن بر س تأثیرمواد مخدر در 

 صـورت کارانـه   خـراب د و اقـدامات  
هـا   ن گروهیا یستیاز اقدامات ترور

                                                                
1. FARK 
2. Shining path 

د، سطوح تلفات و آسـ گرد می ختهیآم یمذهبهاي  يمند عالقه
هاي  رفتار .)Gray, 2007: 236(ید نما می لیتحمآمیزي  فاجعه
سـالح تـرور در اقـدامات خـود    گیـري   ارکـ  ی و بـه مذهب

سـم از سـال   یاز ترور گونـه  ایـن . ی استاسالم يگرا افراط
موج جد ،استین و سی، دییگرا ملت انه ازیادگرایبنهاي  برداشت

اگرچه  .)39: 1382 گران،یان و دیدردر(وجود آورده است 
يالدیم 90 یافته، اما پس از دهۀ يشتریظهور ب یابعاد مل

 ؛در سرتاسر جهان حمله نموده است یگرفته و به اهداف
اسالم ییگرا ، افراط2009سال  نقشۀی آن، در د جهانیتهد

  .شده است کیکتف یجهان ییگرا و اسالم یمل
یرنـدة گیسـم دربر گونه از ترور ینا: عالیق شخصی

رفتـار  یو به عبارت هستند نیز مخالفان سقط جنیوانات و نیح
ـ از د یناش د عالیه تشـد کـ بل ،سـت ین یاسـ یس يهـا  دگاهی

ی میستین راستا باعث بروز اقدامات تروریانه در ایگرا افراط
ها دگاهیاز د یناشهاي  شهیاند: گرا مارکسیست و چپ

گـرا شـده اسـت    سـم چـپ  یترور ندةآور، به وجود سمیبا ترور
 به حساب یستیبر اقدامات ترور یلیدلخود ها،  برداشت

اقدامات ترور يبرا یطلبانه عامل مضاعف ییجداهاي  شهیبه همراه اند
ـ از طر یسـت یاقـدامات ترور  .شد می بـا اند هـایی   ق گـروه ی

چون فـار هایی  توان از گروه می شود و می انجام یستیمونک
  .نام برد

یسم در واقع از طریقگونه از ترور ینا: هاي جنایی و مواد مخدر سازمان
مواد مخدر در  یافتۀ یان سازمانو قاچاقچ ییجنا هاي سازمان
ـ در جامعـه از طر ها  دولت ـ ق ارعـاب و تهد ی د و اقـدامات  ی

از اقدامات ترور یسیو پل یز نظامکحمله به مرا ،عدر واق. ردیگ می
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ی غلط مذهبهاي  آمده از باور
ه بـه  ک یاسالم ییگرا ز افراط
و  یحیمسـ  ییادگرایـ شـود، بن 

شـده در   هـا در هنـد از جملـه مـوارد مطـرح     

در جهـت   يریگ ا گروگانیو 
امـر در   یه به علت گستردگ

 يشـور ک کسیر عنوان به ک

جهـان بـه سـطوح مختلـف     هاي 
شـور  ک ک هرسیزان ریمشخص نمودن م

ز احتمال وقـوع  یو ن یستیحوادث ترور
جهـان در  هـاي   شـور کسم در 

  ی است؛ستیترورهاي 
  ی است؛ستینترل بر اقدامات ترور

  دهد؛ می را نشان یستیترورهاي 
 را نشـان  یسـت یترورهـاي   ات

حمــالت  کســیش ریافــزاکننــدة 
(Homeland Security Advisory System: 175.  

دگان ید یبتروریستی و به تبع آن آس
                                                                
1. Low  
3. Elevated  
5. Severe 

  .شود می محسوب
آمده از باوریانۀ برگرا اقدامات افراط: گرایان مذهبی گر افراطدی

ز افراطر ایبه غ. باشد یستیات ترورکحرکنندة  تواند برجسته می
شـود، بن  مـی  مجزا محسـوب  یخود عامل ،علت وسعت و تعدد

هـا در هنـد از جملـه مـوارد مطـرح      یکسـ  یستیا اقدامات تروریو  يهودی
  .ی استستیدات تروریتهدهاي  نقشه

و  یاسیل به اهداف سین منظور به ییربا آدم: ربایی آدم
ه به علت گستردگکشود  می محسوب یستیترورهاي  از ابزار ،سب منافعک

کسین ریار گرفته شده و اکبه  یستیترورهاي  غالب گونه
  .سم مشخص شده استیترور

هاي  شوربندي ک طبقه ،شده هاي طرح عالوه بر گونه
مشخص نمودن م. است یقابل توجه یستیترور کسیر يدارا
حوادث ترورهاي  یشته و زخمکاساس تعداد حمالت، بر 

سم در یترور رو، ؛ ازاینشود می دهیدسته از حوادث سنج نیا
  :دگرد ی میابیشده ارزکرپنج سطح ذ

هاي  اتین عملییپا کسیانگر ریه بک 1مکسطح  )الف
نترل بر اقدامات تروردهندة ک ه نشانک 2شده سطح حفاظت) ب
هاي  اتیقابل توجه عمل کسیه رک 3ادیسطح ز) پ
اتیاد عملیار زیبس کسیه رک 4ادیار زیسطح بس) ت

  دهد؛ می
کننــدة  انیــاســت و ب 5دیه شــدکــســطح پــنجم  )ث

meland Security Advisory System: 175( گردد می محسوب یستیترور

  ها یلو تحلها  نقشه. 2-4
تروریستی و به تبع آن آس یرفته شدةتعداد حمالت صورت پذ یدر بررس

                         
 2. Guarded 

 4. High 



ـ لغا 2005 در نظـر   2008ت ی
و هـا   یشدگان، زخمـ  کشتهشامل 

  2009تا  2005هاي  دیدگان حوادث تروریستی بین سال
  دگانید یبتعداد آس

74327  
74616  
71856  
54653  
58142  

 2005از سـال   یستیدگان حوادث ترور
. اسـت  دسته از حـوادث  نیدگان ا

 ياما از سـو  یدن افراد منجر نشده است،
 2007داشـته و از سـال    یش مشخصـ 

ه بـه  کاست  يزان حمالت به طور
دهد اگرچـه تعـداد    می سه نشان

هـاي قبـل    نسبت به سـال اي 
ـ د یبزان آسیاما م ،شده است دگان ی
در سـال   ،2007و  2006، 2005
بـر   ینترل نسـب کنندة ک انیجه ب

 يز ارتقـا ین امر و نیل در ایدخ
سـم در  یترور کسـ یزان ریـ م
شـود   مشخص مـی  ،شدهکرذ 

 2009د در سال ید و شدایشده، ز
ز یـ اد نیار زیبس کسین سطح ر

ـ ا. نمـوده اسـت   یطـ  2009 ن ی
 ،در واقـع  .اسـت  جهـان هاي 

توانـد   ، مید بودهیسم شدیترور

2005قرار گرفته شده از  یمورد بررس يها سال ،ن حوادثیا
شامل  یستیدگان حوادث ترورید یبآس. گرفته شده است

 .)1 جدول شمارة(هاست  گروگان گرفته شده

دیدگان حوادث تروریستی بین سال تعداد حمالت و آسیب. 1دول شماره ج
  تعداد حمالت  سال
2005  11023  
2006  14443  
2007  14435  
2008  11725  
2009  10999  

Cordesman and Burke, 2011: 8   
دگان حوادث ترورید یبز آسیتعداد حمالت و ن یقیتطب یبررس

دگان اید یباهش مشهود تعداد آسکانگر یب ،2009ت یلغا
یدن افراد منجر نشده است،ب دیشده به آس یۀ حمالت واقعلک ،در واقع

ش مشخصـ یافـزا  2005تعداد حمالت پس از سال  ،گرید
زان حمالت به طوریم 2009آن آغاز شده و در سال  یجیاهش تدرک
سه نشانین مقایا. شده است یکنزد 2005سال  یبیزان تقریم

اي  مالحظه به طور قابل 2009در سال  یستیحمالت ترور
شده است یکنزد 2005افته و به حدود سال یاهش کخود 

2005ي هـا  کاهش نسبت بـه سـال   رغم بهن حوادث نیز یا
جه بین نتیا ،در واقع. افزایش محسوسی داشته است 2009

دخهاي  سازمانو ها  دولتتوسط  یستیترورهاي  تیفعال
م ین راستا با بررسیدر ا. است مناطق آلوده یتیسطح امن

 بندي شدة جهان با استفاده از پنج سطح طبقههاي  شورک
شده، ز کاهش مناطق حفاظت خطر و کمش مناطق یافزاکه 

ن سطح ریهمچن. آن قابل توجه است از قبل يها نسبت به سال
2009تـا   2005را از سال  يصعود يروند ی،انکبه طور پل

هاي  شورکدر  یستیترورهاي  کسیاهش رکنندة ک انیروند ب
ترور کسیدر آنها سطح ر هک ییشورهاکاهش در تعداد ک

تحلیل 
ساختارهاي 
ژئوپولیتیکی 
تروریسم در 
دهه اول هزاره 
سوم میالدي

212



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

213  

محـور و منبـع در    عنـوان  بهه 

  2009تا  2005جهان از هاي 

  
Terrorism risk map 2005, 2007&  

ـ ااي  گونـه هـاي   مشخصـه  ن ی
ه و یـ را توجهـا   شـور کموجـود در آن  
ه در مـورد آن  هـایی کـ   بر اساس گونه
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ه ها ک شورکن دسته از یسم را از ایترور هاي توسعۀ نهیزم
  .اهدکب ،شدند می نظر گرفته

هاي  شورکسم در یترور کسیر یقیتطب یبررس .1نمودار شماره 

Terrorism risk map 2005, 2007& 2009هاي  نقشهاستخراج نگارندگان از : منبع

مشخصـه  ،جهـان  يشـورها کدر  کسیزان ریعالوه بر سنجش م
موجـود در آن   یکیتیژئـوپل هاي  فرایندتواند  می زینها  کسیر

بر اساس گونهها  شورکن یا 2 در جدول شمارة. یدر نمایتفس
  .اند شدهبندي  ح داده شد، طبقهیتوض

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

2005
2007
2009

49 41 17 10

36 30 20 12

27 28 21 8

حفاظت شده زیاد بسیار زیاد شدید



و  2007، 2005 يها در سال یست

2009 

-1  
 – یجنوب

ك دانمار –
ور السالواد

 ایلمب

 –ن یچ - بنگالدش
 – هند – گرجستان

 عراق – رانیا –ي اندونز
 – نپال – برمه –
 – نیپیلیف – ستانکپا

 – اکالنیسر – هیروس
ي بروند– هکیتر – لندیتا
ی وپیات – ترهیار – چاد –

 – سودان – هیجرین –
 – صربستان – فرانسه
 - انگلستان – ایاسپان

 یلیش

 –کستان 
ي اندونز –

 - بنگالدش 
 - هیروس -

 -افغانستان 
 - ستان

 افریقاي -
نه یگ - 
 - ارک

 - رالئون
 چاد - ایبر
 – نگوک دمکراتیک
 - ریالجزا

 - سودان
 -ی رواس
 -ي 

 – فرانسه 
 – ایاسپان
  یتیهائ –

 - نیبحر - افغانستان
 رانیا -  هند - بنگالدش

 -  لیاسرائ - عراق -
 - ستانکپا - لبنان
 - نیپیلیف -  نیفلسط
 - منی - لندیتا - هیروس
 سودان -ی سومال - مصر

-   

 عمان - ستان
 - قطر -ي 
 -  نیچ - 
 - رانیا

امارات متحده 
 گرجستان

 - نیپیلیف
 - عربستان
 - افغانستان
 - ستان
 - ایاسترال

 -  ترهیار 

 - هند - افغانستان
 عراق - رانیا -ي اندونز

 - اردن - لیاسرائ -
 - زستانیقرق - تیوک

                                                                
 .اما کشور خاصی را در بر نگرفته است

گرایی جهـانی تغییـر    گرایی ملی و اسالم

ستیترورهاي  جهان بر اساس گونه يشورهابندي ک دسته .2جدول شماره 
2009 

هاي  گونه 2005 2007
 یستیترور

جنوب افریقاي - گرجستان
– صربستان – شیاتر
السالواد – هلند –فرانسه  –

لمبک – امریکا –

 – یجنوب افریقاي - گرجستان
 صربستان – سیسوئ – شیاتر
 –هلند  –یا تالیا – آلمان –

 - ایلمبک – اناداک – السالوادور

گرا و  راست
 مرتجع

کستان ازب –الئوس 
–ین چ –یکستان تاج
بنگالدش  -برمه  -یران ا -

-یل اسرائ -گرجستان 
افغانستان  -کیه تر - لندیتا

ستانکپا - عراق – هند
- اکالنیسر -  نیفلسط
 پ وردکی -ي زکمر
کماداگاس - سائویب
رالئونیس - لینگوبرازاوک
بریل - ترهیار - ي بروند

دمکراتیک يجمهور -
الجزا -شکمرا -ی مال
سودان - هیجرین - ی وپیات

رواسک - آندورا -ی سومال
ي مولداو - هیمقدون
 –ی بوسن -صربستان
اسپان – ایتالیا – آلمان
– نیراکا – انگلستان

 – الئوس – جانیآذربا
 گرجستان – نیچ – ستانیکتاج
 – برمه – يمالز – ستانکازب –

 بنگالدش – ياندونز – لیاسرائ
 – هکیتر – لندیتا – هیروس –

 - عراق – هند – افغانستان
 -کومور  - اکالنیسر - ستانکپا
 ارکماداگاس -یسائو نه بیگ–نهیگ
ي زکمر افریقاي -یرالئون س -

 –ي بروند -  لیبرازاوکنگو -
 - پ وردکی -ی مال – ایبریل

 -چاد  -آنگوال  -یتره ار
 - نگوک دمکراتیک يجمهور

 - سودان -یه جرین - ی وپیات
 -ی رلند جنوبیا -ی سومال
ی بوسن -صربستان  -یه مقدون

انگلستان  -یا اسپان - فرانسه -
 یتیهائ -

سم و یونالیناس
 طلب ییجدا

ستانکازب - قزاقستان
ي مالز - زستانیقرق -

 ستانیکتاج - سنگاپور
ا - اردن -ي اندونز

امارات متحده  - هیسور –ت یوک
گرجستان - بنگالدش -ی عرب
ف - لبنان - لیاسرائ -

عربستان - هیروس -  نیبحر
افغانستان - هکیتر -لندیتا

ستانکپا - عراق - هند
استرال - منی -  نیفلسط
 -ی بوتیج - سنگال

 - عمان - قزاقستان - ژاپن
 نیچ - ستانیکتاج - زستانیقرق

 - ستانکازب -  گرجستان -
 -  سنگاپور - قطر -ي مالز
 –قطر  - هیسور - رانیا

 - اردن -ي اندونز - لیاسرائ
 -ی امارات متحده عرب - تیوک

 -  نیپیلیف - لبنان - بنگالدش
 - لندیتا - هیروس -  نیبحر
 - عربستان - منی - هکیتر

 - عراق - هند - افغانستان
 - ومورک -  ایاسترال - ستانکپا

 يادگرایبن
 2یاسالم

 ییگرا اسالم
  یمل

 ییگرا اسالم
  یجهان

                         
اما کشور خاصی را در بر نگرفته است ،شده بینی گونه پیش اینریسک  2009در سال . 1
گرایی ملی و اسالم به اسالم 2009گرایی اسالمی در سال دبنیا گونۀ. 2

 .مفهوم داده است
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 - ستانکپا - لبنان
 - نیپیلیف -  نیفلسط

 - هیسور - عربستان
 ایاسترال - منی - هکیتر
 -ی بوتیج - ریالجزا -
 - اینک -ی وپیات - مصر
ی تانیمور -ی مال -ی بیل

 - جرین - شکمرا -
 - سودان -ی سومال
یک بلژ -  تونس - ایتانزان

 - فرانسه -ك دانمار -
 - هلند - ایتالیا -  آلمان

 - سوئد - ایاسپان
 - اناداک - انگلستان

  امریکا

 ایتانزان -ی 
 دمکراتیک

ی مال -ی 
 - تونس 
 -ی وپی

 -ی سومال
 - لهستان

 -یک بلژ -
 - فرانسه

 ایاسپان - 
 - امریکا -

 – نیآرژانت

 اناداک - انگلستان - هلند
  امریکا -

 -ك دانمار
 - انگلستان

  یلیش 

 دمکراتیک يجمهور
  امریکا– اوگاندا  اوگاندا - هند – نگوک

 نپال -  هند - بنگالدش
 -  ونانی -  نیپیلیف -
  ونزوئال - پرو - ایلمبک

 - نپال -
 هند - هکی
 پاراگوئه -
 - لیبرز -
 ایلمبک – پرو

 - بنگالدش - افغانستان
 - رانیا -  هند - نیچ

 ستانکپا - نپال - عراق
 - نیپیلیف - نیفلسط -
 هیکتر - لندیتا - هیروس
 - ریالجزا -  منی -

 دمکراتیک يجمهور
 - ترهیار - مصر - نگوک
 - ی مال -  اینک - ی وپیات

 - هیجرین - جرین
 - سودان -ی سومال
 ایلمبک -  اوگاندا -  تونس
  ونزوئال – پرو -

ي ن اندونز
 -  بنگالدش

 عربستان -
 - هند - 

 –ن یفلسط
 افریقاي - 
 - ریالجزا

 - سودان
ی تیهائ -
داو یترن -

 - پاراگوئه
 - وادورک
  ایلمبک

ی جنوب افریقاي -ی بیل
دمکراتیک يجمهور - چاد -
ی تانیمور - اینک - نگوک

 - جرین - شکمرا -
یات - مصر - ریالجزا

سومال - سودان - هیجرین
لهستان -ی استون -ی آلبان

- انیکوات - صربستان
فرانسه - ك دانمار -ی بوسن
 هلند - ایتالیا -  آلمان

- اناداک - انگلستان -
آرژانت - پاراگوئه -یک زکم

  لیبرز

 -ی بیل - سنگال - وسیتیمور
 جرین -ی مال -ی جنوب افریقاي

 - ایتانزان - ترهیار -ی بوتیج -
 تونس -ی تانیمور - اینک - چاد
 - هیجرین -ی وپیات -  مصر -

-ی سومال - ریالجزا - سودان
 -ک چ - سیسوئ -ی استون
 - انیکوات - لهستان -ی آلبان
 -ك دانمار -ی بوست - یک بلژ
 - ونانی - اهلندیتالیا -  لمانآ

 - انگلستان - ایاسپان -  فرانسه
 - اناداک -یک زکم - السالوادور
 - نیآرژانت - پاراگوئه- امریکا

 لیبرز - ونزوئال

دانمار- شیاتر - ایاسترال
انگلستان - هلند -  آلمان
 – امریکا - اناداک

 - نیآرژانت - امریکا - اناداک
 - شیاتر - ونزوئال -ی لیش

 - سیسوئ - سوئد -  بالروس
 - آلمان -ك دانمار - نیراکا

 - وزلندین - انگلستان - هلند
 ایاسترال

 یمنافع شخص

اوگاندا - رواندا - هند  ییادگرایر بنیسا  امریکا- اوگاندا - هند

 - بنگالدش - ژاپن
کیتر - هیروس - نیپیلیف

- السالوادور - ونانی-
-ي ویبول - نیآرژانت -
پرو - وادورکا -ی لیش

 - نیپیلیف - بنگالدش - ژاپن
 - آنگوال -هند  - نپال - هکیتر
 - نیکنیدوم -  ونانی -  ایتالیا

 - لیبرز - نیپاراگوئه آرژانت
  ایلمبک - پرو -ي ویبول- ونزوئال

گرا و  چپ
 ستیسکمار

ن اندونزیچ -ي مالز - ژاپن
بنگالدش - رانیا -

- نیپیلیف - گرجستان
 افغانستان - لندیتا -

فلسط - ستانکپا - عراق
-  ایبریل - ترهیار- منی

الجزا -ی مال -ی جنوب
سودان - هیجرین - ی وپیات

- ایکاستارک -ی سومال
- پاناما - هندوراس -

پاراگوئه -یک زکم - توباگو
کا - لیبرز -ي ویبول

ک - پرو - ونزوئال
 

 - گرجستان - نیچ - ژاپن
 - بنگالدش -ي اندونز - رانیا

 - منی - هیروس - نیپیلیف
 - عراق - هند- افغانستان

 افریقاي - ایبریل - ستانکپا
 - هیجرین - آنگوال -ی جنوب
 - ریالجزا - سودان -ی سومال
 - ایاسپان - ایکاستارک -ک چ

 - هندوراس - السالوادور
دا و یترن - پاناما - گواتماال
 -یک زکم -ی تیهائ - توباگو
 - نیآرژانت - پاراگوئه - نامیسور
 - وادورکا - لیبرز -ي ویبول

  ایلمبک - پرو - ونزوئال

 ییربا آدم



 -  

 - قزاقستان
 - گرجستان
 -ي بروند
 - بالروس

ی استون -
 -ي مولداو
 - ایتالیا - 

 - دا و توباگو
 -  لیبرز 
  پرو –

  2009 و 2007، 2005

  
Terrorism risk map 2005, 2007, 2009  

سازي اطالعات سه  ه که حاصل پیاده
تـوان   مـی  ،اسـت  2009و  2007

از ابتداي دهۀ اول سدة هزارة مـیالدي تـا پایـان آن    
                                                                

 .د حذف شده است

0

10

20
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40

50

60

70

80

2005 11 46

2007 10 50

2009 0 26

راست گرا و مرتجع
ناسیونالیسم و 
تجزیه طلب

قزاقستان - قبرس - امبوجک
گرجستان - نیچ - الئوس
بروند -یک موزانب - هیروس
بالروس -ی آلبان - هیجرین

-ی رواسک -  بلغارستان
مولداو - لهستان -

- ی بوسن - صربستان
دا و توباگویترن - نیراکا
 - پاراگوئه -یک زکم

– ونزوئال - وادورکا

 - قزاقستان - ژاپن - امبوجک
 - رانیا - گرجستان - الئوس
 -یک موزانب- لندیتا - هیروس
 - شیاتر - شکمرا - هیجرین

 ایالتو -ی رلند جنوبیا -ی استون
 -ی رواسک -ی آلبان - نیراکا -

 - ایاسپان -ي مولداو - لهستان
 -  هلند - ایتالیا -ی بوسن
 - گواتماال - نیکنیدوم
دا و یترن - ایکجامائ - هندوراس
 - پاراگوئه -یک زکم - توباگو
 - لیبرز -ي ویبول -  نیآرژانت

  ایلمبک - پرو - ونزوئال

یات جنا
  1افتهی سازمان

Terrorism risk map 2005, 2007, 2009  

2005هاي  تروریستی در سالهاي  تفکیک گونه .2نمودار شماره 

Terrorism risk map 2005, 2007, 2009هاي  استخراج نگارندگان از نقشه: منبع

  يریگ یجهنت
ه که حاصل پیادهگرفت هاي صورت بندي ها و دسته با توجه به آمار

2007، 2005هـاي   ریسک تروریسم جهان در سـال  نقشۀ
از ابتداي دهۀ اول سدة هزارة مـیالدي تـا پایـان آن    گفت ریسک تروریسم در جهان 

                         
د حذف شده استیتهدهاي  از گونه 2009افته در سال ی یات سازمانجنا. 1

76 16 19 37 3 39

72 9 17 29 4 39

50 4 9 0 3 30

بنیادگرایی اسالمی منافع شخصی  چپگرا  
جنایات سازمان 

یافته
سایر بنیاد گرایی آدم ربایی
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هـاي   حاصل از فعالیـت گـروه  
هایی چون عراق، افغانسـتان، پاکسـتان و سـومالی    
جهان از لحاظ ریسک تروریسم مشخص 

 .اسـت ه پایداري ریسک تروریسـم بنیـادگراي اسـالمی در بسـیاري از کشـور     
تـوان   مـی  امـا  ،یـد افزا ها می مسلمانان و غرب بر این ریسک

ن کــار آمــداز طریــق روي ســازي 
ثبـات و یـا داراي    هـاي کـم   مردمی و ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور    

؛ تواند به نحو ملموسـی از تهدیـدات تروریسـتی بکاهـد    
هـاي تروریسـتی    باید عنوان کرد کـه گونـه  

یافتـه بـه    ربایی و جنایات سـازمان 
هاي تروریسـتی در دهـۀ اول هـزارة سـوم مـیالدي      

ین ادهد که  می نشان هاي جهان
رو به کاهش پیش رفتـه و   ها از ابتدا تا انتهاي مقطع زمانی مورد نظر

تروریسـتی نیـز   هاي  شدگان عملیات

تحـوالت ژئـوپلیتیکی   توان چنین نتیجـه گرفـت کـه    
دولـت قزافـی کـه از حامیـان     

الملل در مبارزه با تروریسم  دهندة عزم جامعۀ بین
کنند در اقـدامات خـود    هایی نظیر ایاالت متحده تالش می

ص پـس  خصو ها جامعۀ جهانی را با خود همراه سازند و این الگو به
 بینـی  پـیش در از روي کار آمدن دولت اوبامـا تجلـی پیـدا کـرده اسـت؛ در نتیجـه،       

بلکه تغییـر   ،را رو به زوال دانست
 خصوص بههاي تروریستی در سطح جهان 

تروریسـتی  هـاي   در مواجهه با عملیـات 

حاصل از فعالیـت گـروه  اي  نقطههاي  ولی همچنان ریسک ،داشته نسبیکاهش 
هایی چون عراق، افغانسـتان، پاکسـتان و سـومالی     در کشورگرا  افراطتروریستی و یا 

جهان از لحاظ ریسک تروریسم مشخص هاي  کشوربندي  در دسته آنچه. زیاد هستند
پایداري ریسک تروریسـم بنیـادگراي اسـالمی در بسـیاري از کشـور      ،است

مسلمانان و غرب بر این ریسک وجانبۀظن د اگرچه سوء
ســازي  هــاي دمکراســی عنــوان داشــت کــه ایجــاد رونــد

مردمی و ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور    هاي  حکومت
تواند به نحو ملموسـی از تهدیـدات تروریسـتی بکاهـد     ، میامنیتی زیادهاي  ریسک

باید عنوان کرد کـه گونـه   رو، در پاسخ به سؤال اول این مقاله ازاین
ربایی و جنایات سـازمان  طلبی، آدم بنیادگراي اسالمی، ناسیونالیسم و تجزیه

هاي تروریسـتی در دهـۀ اول هـزارة سـوم مـیالدي       ترین گونه ترتیب اولویت از مهم
هاي جهان در کشور تروریستیهاي  هستند و نیز بررسی ریسک

ها از ابتدا تا انتهاي مقطع زمانی مورد نظر ریسکدسته از 
شدگان عملیات ز میزان حمالت و نیز کشته و زخمیهمچنین ا

  .کاسته شده است
توان چنین نتیجـه گرفـت کـه     در پاسخ به سؤال دوم می

دولـت قزافـی کـه از حامیـان     انسـتان و نیـز سـقوط    عـراق و افغ هاي  جنگناشی از 
دهندة عزم جامعۀ بین نشان گشت، تروریسم محسوب می

هایی نظیر ایاالت متحده تالش می کشور. و حامیان آن است
ها جامعۀ جهانی را با خود همراه سازند و این الگو به علیه تروریست

از روي کار آمدن دولت اوبامـا تجلـی پیـدا کـرده اسـت؛ در نتیجـه،       
را رو به زوال دانستآن توان  ، نمیتروریسم در سطح جهان انداز چشم

هاي تروریستی در سطح جهان  تروریستی و پیوستگی گروههاي  در شیوه
در مواجهه با عملیـات ها  سیاستدهندة  از طریق فضاي سایبر تغییر

  .خواهد بود
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