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1395تابستان، مودفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره 
24- 47صص 

فضایی تروریسم- بررسی ابعاد مکانی
شهید بهشتیدانشگاهسیاسی،علومدانشیار-دکتر جواد اطاعت

ربیت مدرسدانشگاه تدانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی، -علی اکبر دبیري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12/4/1395: تاریخ پذیرش18/11/1394: تاریخ دریافت
چکیده

هاي مختلف اجتماعی، شود، اما داراي ابعاد و جنبهپدیده سیاسی محسوب میاز نظر ماهیت تروریسم اگرچه
در این میان، . شودمرتبط بررسی میهايکه توسط متخصصان رشتهباشد میانی و مکانی نیزاقتصادي، فرهنگی، رو

دلیل ماهیت سیاسی این پدیده، در رشته جغرافیاي فضایی تروریسم و حمالت تروریستی به- ارزیابی ابعاد مکانی
یلی انجام پذیرفته است، تحل_نیز که با روش توصیفیپژوهش حاضر مسئله اصلی. کندسیاسی موضوعیت پیدا می

تروریسم شش که دهد نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. فضایی تروریسم است- شناسایی و تبیین ابعاد مکانی
ها هایی که تروریستگیرد، دوم مکانشکل میآنها نخست فضاهاي که تروریسم در. بعد مکانی و جغرافیایی مهم دارد

هاي هاي تروریستی، چهارم مقیاس جغرافیایی عملکرد گروهی سازماندهند، سوم قلمروخواههدف قرار می
هاي فضایی و ژئوپلیتیکی حمالت هاي جغرافیایی مورد استفاده آنها و ششم بازتابتروریستی، پنحم ابزارها و تکنیک

بنابراین . شودها مربوط میبه رفتار تروریستنیزبرخی از این ابعاد داراي ماهیت ساختاري و تعدادي. تروریستی
.فضایی مهمی است- لحاظ ساختاري هم از جنبه عملکردي داراي ابعاد مکانیتروریسم هم به

.فضایی-تروریسم، حمالت تروریستی، تحلیل جغرافیایی، ابعاد مکانی:کلیديهايهواژ

دار مکاتباتنویسنده عهدهdetaat@yahoo.comE-mail:
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25فضایی تروریسم-بررسی ابعاد مکانی______________________________________

مقدمه-1
ت و حکومت باز گیري سیاسشود و قدمت آن به تاریخ شکلاي جدیدي محسوب نمیپدیده1ترور
اما در چند دهه گذشته و از اواخر قرن بیستم میالدي با توسعه تکنولوژي و ابزارهاي . گرددمی

گیري ها و شکلهاي پیشرفته، سازماندهی پیچیده، استفاده ابزاري قدرتارتباطی، گسترش سالح
هاي ها و سازمانهآفرینی گروهاي قومی، ملی و ایدئولوژیک؛ روز به روز به قدرت و نقشانگیزه

:Izady and Dabiri, 2014(تروریستی افزوده شده است ي که تروریسم به یکی از طوربه). 2
گسترش حمالت تروریستی در . هاي اساسی جهان در قرن بیست و یکم تبدیل شده استچالش

هاي مختلفهاي مختلف علوم انسانی، جنبههاي اخیر موجب شده است که متخصصان رشتهسال
گیري و گسترش آن را تشریح هاي شکلاین پدیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا دالیل و زمینه

دانان سیاسی فضایی آن مورد توجه خاص جغرافی- در میان ابعاد مختلف تروریسم؛ بعد مکانی. کنند
ها و فضایی پدیده- اي علمی از یک منظر به بررسی ابعاد مکانیرشتهعنوانبهجغرافیاي سیاسی . است

اي سیاسی محسوب دیدهاز نظر ماهیت پاز آنجایی که تروریسم هم . پرداردمیمسائل سیاسی
موضوعیت پیدامکانی آن در قلمرو علم جغرافیاي سیاسی - شود، بررسی ابعاد مختلف فضاییمی
ادبیات . ردوجود دادر ادبیات تروریسم، تنها تعداد کمی از مطالعات جغرافیایی،با این وجود. کندمی

موجود در مطالعات جغرافیایی تروریسم بسیار اندك و تمرکز آن نیز بر توزیع و انتشار تروریسم بین 
از سوي دیگر بسیاري از این مطالعات فاقد چهارچوب نظري . مناطق جغرافیایی است

وریستی تحت هاي ترین در حالی است که بسیاري از گروها.)Gallaher et al, 2012: 266(هستند
همچنین . اندگرفتهي جغرافیایی مناطق و کشورهاي مختلف یا اهداف سرزمینی شکل هاویژگیتأثیر

ها و فضاهاي جغرافیایی ات غیرقابل انکاري در مکانتأثیرهاي تروریستی ها و اقدامات گروهفعالیت
ر ارتباط با تروریسم از دانان سیاسی دبنابراین کمبود و ضعف تحقیقات علمی جغرافی. گذاشته است

ها از سوي ، رشد و استفاده تروریستگیريشکلسو و اهمیت مکان و فضاهاي جغرافیایی در یک
.  سازدفضایی این پدیده را الزامی می- دیگر، شناسایی و تبیین نظامند ابعاد مکانی

1- Terror
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روش تحقیق-2
عات از منابع در جمع آوري اطال. تحلیلی است-روش مطالعه این پژوهش، توصیفی

در ارتباط با المللیهاي بینهاي علمی و گزارشاي، اسنادي و همچنین وبسایتکتابخانه
. حمالت تروریستی استفاده شده است

فضایی هستند؟- تروریسم و حمالت تروریستی داراي چه ابعاد مکانی: سوال پژوهش
و فعالیت گیريشکلفضاهاي - 1:فضایی شامل–تروریسم داراي شش بعد مکانی : فرضیه پژوهش

مقیاس جغرافیایی - 4؛قلمروخواهی و اهداف سرزمینی- 3ي مورد حمله؛ هامکان- 2؛هاي تروریستیگروه
.ي فضایی و ژئوپلیتیکی استهابازتاب- 6؛ها و فضاهاي جغرافیاییاستفاده از مکان- 5؛عملکرد

مبانی نظري-3

و حمالت تروریستی تروریسم-1-3
Alex P(گرفتم مورد استفاده قرار1528بار در سال تروریسم در زبان انگلیسی براي اولیناصطالح

Schmid, 1997: 12 .( م 1789تروریسم با مفهوم جدید خود، در پی از انقالب کبیر فرانسه در سال
شیوه وعنوانبه1789- 1795ي هاسالانقالبیون فرانسوي تروریسم را در فاصله زمانی . مطرح شد

معنی وحشت و ترس آمده و بنابراین واژه تروریسم در فرانسه به. کردندیمروشی رسمی اعمال 
هاي سیاسی و ترور دفاع اي که در آن از قتلشیوهتروریسم به اصل حکومت وحشت و فشار و به

در زبان فارسی براي واژه تروریسم هیچ معادل فارسی در نظر گرفته نشده (شودگردد، اطالق می
با این حال تاکنون هیچ تعریف جامع و مانعی از تروریسم که مورد توافق تمام کشورها و ). ستا

نگارانروزنامهمدارن، کارشناسان امنیتی و دانشگاهیان، سیاست. ها باشد ارائه نشده استسازمان
د، در شویمي یک جرم محسوب اعدهتروریسم براي . دهندیمتعاریف مختلفی از تروریسم را ارائه 

عملی نیز حالی که براي دیگران فعالیتی است که از سوي خدا تکلیف شده است، براي برخی
یک اقدام در برابر ظلم و عنوانبهي آن را اعدهآید و یمشماربهمشخص براي کسب و حفظ قدرت 

گران حمله به صلح و امنیت است و براي دیمعنیبهکنند، براي برخی نیز تروریسم یمستم توجیه 
:Lazare, 2002(شودیمتالشی براي جستجوي هویت محسوب  بنابراین تعریف تروریسم . )13
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تعریف در مورد تروریسم وجود 212دلیل است که بیش از همینبهشاید . بسیار مجادله برانگیز است
,Spencer(دشوگرفته میکاربهها و دیگر نهادها مورد آنها از سوي حکومت90دارد که از این تعداد، 

ترین یاساسین و مهمتربا این حال براي رسیدن به یک تعریف مورد اجماع، باید به . )3 :2006
هاي تروریسم که در اکثر تعاریف وجود یژگیوین ترمهماز جمله . هاي تروریسم توجه شودیژگیو

,Ganor(ظامیانکارگیري خشونت، داشتن اهداف سیاسی، هدف قرار دادن غیرنهاز باندعبارتدارند 

ها، تروریسم و یژگیوبنابراین با توجه به این . و ایجاد فضاي رعب و وحشت) 294-295 :2002
) با ابزارهاي مختلف(استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت«:حمالت تروریستی عبارت است از

ایجاد رعب و منظوربهر یک یا چند کشو) غیرنظامیعمدتاً(توسط فرد، گروه و یا دولتی بر علیه اتباع
.»وحشت در جامعه هدف و دستیابی به اهداف سیاسی

که حدود . اندقرارگرفتهتقریباً یکصد کشور از پایان جنگ جهانی دوم هدف حمالت تروریستی 
دو سوم این حمالت در دو دهه گذشته صورت گرفته و کشورهاي محل وقوع این حمالت نیز 

دهنده افزایش تعداد و آمارهاي نشان). Cohen, 2008: 185(شندبایمهنوز در معرض این تهدید 
10000بیش از 2011ي که تنها در سال طوربههاي اخیر است قربانیان حمالت تروریستی در سال

نفر 12500وقوع پیوسته که نتیجه آن کشته شدن بیش از کشور جهان به70حمله تروریستی در 
:NCTC, 2012(بوده است تروریستی - هاي تروریستی تکفیريگیري گروهین با شکلهمچن). 9

النصره در عراق و سوریه حمالت تروریستی و قربانیان آن افزایش چشمگیري داعش و جبهه
هزار 8ها در کشور عراق از بیش از ومیر ناشی از درگیرهاي با تروریستمیزان مرگ. داشته اشت

شرایط در سوریه از این هم . رسید2014در سال هزار نفر 18م به بیش از 2013نفر در سال 
هاي این کشور جان هزار نفر غیرنظامی در ناآرامی72بیش از 2014تر بود و فقط در سال وخیم

,Global Peace Index(خود را از دست دادند 2015, 25(.

انواع تروریسم-2-3
1در جدول شماره .ده استشبنديطبقهتروریسم براساس معیارها خاصی به انواع مختلف 

» هاي مورد استفادهروش«و » مقیاس عملکرد«، »اهداف«، »بازیگران«انواع تروریسم بر اساس
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.آورده شده است
انواع تروریسمبنديطبقه: 1جدول شماره 

معیار 
هاتعاریف و ویژگیبنديطبقه

بازیگران

هاي دیگر که شامل موارد ها یا ملته دولتیک دولت علیوسیلهبهاقدامات تروریستی : تروریسم دولتی
:Aust, 2010(د شوها میمالی، پناهگاه دولتی و تهیه تسلیحات براي تروریستتأمینمانند آموزش، 

256 .(
درك نکردن اقدامات مشروع دلیلبهي کوچکی از بازیگران غیردولتی هاگروه:تروریسم غیردولتی

براي چنین اقداماتی، براي پیشبرد اهداف سیاسی خود به خشونت سیاسی یا نداشتن دسترسی و امکان 
.شوندیممتوسل 

اهداف

معموالًاین نوع از تروریسم . ي ملی استهازهیانگنوعی از تروریسم با اهداف و : طلبتروریسم تجزیه
.شودیممذهبی اقلیتی در داخل جمعیت اکثریت دنبال -از سوي یک گروه قومی

اي ي مذهبی است که در آن اهداف گستردههاشامل اقدامات تروریستی با انگیزه:تروریسم مذهبی
). Hoffman, 1998: 94(شود و اندازه خشونت نامحدود استتعریف می

اند که اقتصادي-هاي چپ و راست سیاسییشهاندي افراطی با هاگروه:تروریسم جناح چپ و راست
یه رقباي سیاسی علیز و تروریستی آمخشونت، به اقدامات براي اجراي الگوي حکومتی مدنظر خود

.زنندیمدست 

مقیاس 
عملکرد

هاي مختلف عامالن، حامیان، قربانیان و اهداف مربوط به این نوع تروریسم در جنبه:تروریسم داخلی
.شودجغرافیاي سیاسی یک کشور را شامل می

شودگفته می) کشور(دان و اموال بیش از یک دولت به تروریسم مربوط به شهرون:المللیتروریسم بین
)CRS, 2008: 31 .(

این نوع از تروریسم در مقیاس جهانی منتشر شده است و از نظر اهداف، اعضا و :تروریسم جهانی
.پناهگاه نیز ویژگی جهانی و فراسرزمینی دارد

هاي روش
مورد 
استفاده

گذاري، حمالت مسلحانه، هایی مانند بمباز روشدر بیشتر حمالت تروریستی:تروریسم متعارف
هاي مورد استفاده، شود که با توجه به ابزارها و روشربایی، هواپیماربایی و مانند آن استفاده میآدم

.شوندنامیده می1تروریست متعارف
شامل شود کهمیي نامتعارف در حمالت تروریستی گفتههابه استفاده از روش:تروریسم نامتعارف

6و تروریسم انتحاري5، تروریسم مجازي4اي، تروریسم هسته3، بیوتروریسم2شامل تروریسم شیمیایی

.شوندمی

1 - Conventional
2 - Chemical Terrorism
3 - Bioterrorism
4 - Nuclear Terrorism
5 - Cyber Terrorism
6 - Suicide Terrorism
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هاي تبیین کننده ابعاد مختلف تروریسمنظریه-3-3
با گسترش روز افزون تروریسم و حمالت تروریستی در نقاط مختلف جهان، اندیشمندان 

جمله علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی و هاي مختلف علوم انسانی از رشته
گیري و رشد آن را با اند ابعاد مختلف این پدیده و دالیل شکلالملل تالش کردهروابط بین

خالصه انواع 2در جدول شماره . هاي و رویکردهاي مختلف بررسی و تشریح کنندنظریه
. آورده شده استآنها ابعاد مورد مطالعهتبیین کننده پدیده تروریسم وينظریه و رویکردها

انواع نظریه و رویکردها تبیین کننده پدیده تروریسم و ابعاد مورد مطالعه آنها: 2جدول شماره 
تأکیدابعاد مورد گیري و رشد تروریسم دالیل شکلرویکرد/ نظریه

هاي یا احساس محرومیتتروریسم حاصل وجود محرومیتنظریه محرومیت نسبی
سیاسی-اقتصادي.ی استالمللبیناقتصادي، سیاسی، اجتماعی در مقیاس ملی و 

مشاهده رفتار تروریستی و تجلیل جامعه از آنها، باعث تقلید و نظریه یادگیري اجتماعی
اجتماعی.شودیادگیري این رفتار توسط نوجوانان و جوانان می

نظریه عمل جمعی
گیري شکل«در طی چهار مرحله اي جمعی است کهتروریسم پدیده

ظرفیت براي «، »تقویت ایدئولوژي نارضایتی«،»نارضایتی
.گیردشکل می» فرصت سیاسی«و » دهیسازمان

سیاسی-اجتماعی

نظریه هویت

کسانی که . کنندها مردم را به دو دسته ادراکی تقسیم میتروریست
و ) ما(برند یمي تروریستی به پیش هاتیفعالشان را از طریق منافع

؛ )آنها(شودتروریستی انجام میاقداماتآنهاکسانی که در برابر 
شود که یک گروه هویت خود حمالت تروریستی هنگامی انجام می

.را از سوي دیگران در خطر ببیند
هویتی-فرهنگی

اختالفات فرهنگی و تمدنی عمیق و افزایش خودآگاهی تمدنی را هاتمدننظریه برخورد 
سیاسی-فرهنگی.داندیمگیري این پدیده لیل عمده شکلد

شناختیروانتبیین 
ي تروریستی درگیر هستند، از لحاظ روانی هاتیفعالکسانی که در 
ی، نابهنجاري و داري مشکالت شخصی و عیرطبیغالزاماً افرادي 

.خانوادگی هستند
روانشناختی

گرایی مذهبی ، آنارشیسم و بنیادمانند فاشیسمهابرخی از ایدئولوژيایدئولوژي
سیاسی.شوندگیري تروریسم میموجب شکل

هاي نظام ویژگی
المللبین

آمیز جوامع و کشورهاي تروریسم حاصل واکنش قهري و خشونت
هاي خارجی یا سیاسی و حضور افتاده در مقابل دخالتعقب

سیاسی.اي استهاي جهانی و منطقهاقتصادي و فرهنگی قدرت
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جغرافیا و تروریسم-4-3
خاص عالقه کمی به مطالعه پدیده طوربهدانان سیاسی یجغرافعام و طوربهدانان یجغراف

دانان در توسعه مفهومی تروریسم بسیار ناچیز یجغرافبنابراین سهم . تروریسم دارند
، پیشگام مطالعات جغرافیایی تروریسم کرینشو). Kolit and Charney, 2006: 355(است

ها و حوادث تروریستی یکتاکتمیدالسکی و یوشیدا هستند که به بررسی انتشار و سرایت 
دانان نیز با طرح پرسش کالسیک درباره تحلیل مکانی تروریسم یجغرافتعدادي از . اندپرداخته

مطالعات جغرافیایی دیگر نشان داده است که ). Ibid, 354(اندآوردهبه مطالعه این پدیده روي 
. گیردیمباالست صورت آنهات تروریستی بیشتر در مناطق شهري که تراکم جمعیت در حمال

ها اهداف مورد نظر خود را به شکلی منطقی انتخاب کرده و به سراغ یستتروردیگر، عبارتبه
دیگر ). Ibid(داشته باشددنبالبهباالترین میزان تلفات را آنهاروند که حمله به یمیی هامکان

پذیرآسیبي هامکانکنند، در این رویکرد، یمسان جغرافیا، تروریسم را یک خطر تلقی کارشنا
ها شناسایی يپذیرآسیبدر برابر حمالت تروریستی و ساز و کارهاي الزم براي کاهش 

کنند، معتقدند باید از سامانه یمبسیاري از پژوهشگرانی که از این رویکرد استفاده . شوندیم
,Gallaher et al(ایی براي مدیریت خطرات ناشی از تروریسم استفاده کرداطالعات جغرافی

یک کارگاه » دانان آمریکاانجمن جغرافی«2002بر همین اساس در ژانویه . )269 :2012
این کارگاه آموزشی به . سی برگزار کرد.آموزشی درباره تروریسم و جغرافیا در واشنگتن دي

در این کتاب به چهار موضوع . منتهی شد» جغرافیایی تروریسمابعاد «انتشار کتابی تحت عنوان 
این موضوعات . فعالیت داشته باشندآنهاتوانند درباره یمدانان یجغرافاشاره شده است که 

ي در برابر تهدیدات، کشف تهدیدات، کاهش تهدیدات، و پذیرآسیبکاهش : ازاندعبارت
یک هدف مهم را نیز مشخص کرده است وآن این کتاب همچنین . بهبود واکنش به تروریسم

,Cutter et al(در داخل وزارت امنیت داخلی آمریکا بود» اداره امنیت جغرافیایی«ایجاد 

دان برجسته آمریکایی در زمینه تحقیقات تروریسم سه نوع یجغراف1الکساندر مورفی). 2003

1- Alexander B. Murphy
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؛ »فضاهاي ادارکی«و »فضاهاي سیاست«، »فضاهاي فعالیت«: فضا را شناسایی کرده است
. شودیمي شورشی مربوط هاگروهها یا یستترورفضاهاي فعالیت به پایگاه جغرافیایی و منابع 

شود که ممکن است بر نقش یمهاي سرزمینی دولت مربوط یاستسفضاهاي سیاست به 
بگذارد، فضاهاي ادارکی به چگونگی درك و فهم از مکان و سیاست مربوط تأثیرتروریسم 

مثال برداشت القاعده از ایاالت متحده و مداخله غرب یک عنصر مهم در طوربهشود، یم
در مجموع در مطالعات جغرافیایی ). Murphy, 2003: 48-52(فعالیت تروریستی آن دارد

ها و شرایط فضایی و جغرافیایی با تروریسم پرداخته گذاري متقابل ویژگیتأثیرتروریسم به 
اما این مطالعات از یک سیستم و چهارچوب ). Izady and Dabiri, 2013: 96(شودمی

.کنندنظري خاص پیروي نمی

هاي تحقیقیافته-4

فضایی تروریسم-ابعاد مکانی-1-4
تدوین یک چهارچوب نظري مشخص براي مطالعات جغرافیایی تروریسم، بایستی منظوربه

یی و مورد تجزیه و تحلیل قرار فضایی تروریسم و حمالت تروریستی شناسا-ابعاد مکانی
.توان در قالب شش پرسش مطرح و بررسی نموداین ابعاد را می. گیرند

) گیرد؟یمتروریسم در چه فضاهایی شکل (مکانی تروریسم-توزیع فضایی-1-1-4
ین مباحث ساختاري در مطالعات جغرافیایی تروریسم، این مطلب است که ترمهمیکی از 

ي تروریستی سازمان یافته در خالء جغرافیایی فعالیت هاگروه. گیردیمکل تروریسم در کجا ش
توانند از آنجا به کشورهاي دیگر یمنکرده، بلکه در کشورهاي مشخصی فعالیت دارند که 

آنهابخش بزرگی از قدرت خود را مدیون کشورهایی هستند که از آنها. دسترسی داشته باشند
توزیع فضایی تروریسم و ) Cohen, 2008: 186-187(دهندیمه پناآنهاحمایت کرده و یا به 

شرایط و تأثیردهندهنشانفراوانی اقدامات تروریستی در مناطق و کشورهاي خاصی 
گیري و رشد هاي مختلف فرهنگی، اقتصادي و سیاسی این مناطق و کشورها در شکلیژگیو
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جغرافیایی خاصی متمرکز هستند و در واقع حوادث تروریستی هنوز در مناطق . تروریسم است
بنابراین برخی از فضاهاي جغرافیایی در مقیاس ملی و . افتندیمندرت اتفاق در دیگر نقاط به

که این امر اندشدههاي بارور براي رشد، گسترش و انتشار تروریسم تبدیل ینزمی به المللبین
چند سال اخیر حاکی از آن است که آمار .سازدیممطالعه تروریسم را از منظر فضایی الزامی 

ي که در سال طوربهتمرکز جغرافیایی حمالت تروریستی بیش از پیش افزایش یافته است 
درصد از کل حمالت تروریستی در جنوب آسیا و خاور 75میالدي بیش از 2011و 2010

عراق، درصد حمالت تروریستی در این دو منطقه در سه کشور85. نزدیک اتفاق افتاده است
برخی از هاقارهاز سوي دیگر در سایر مناطق و . افغانستان و پاکستان به وقوع پیوسته است

در قاره آفریقا سه کشور . اندبودهکشورها بیش از همسایگان خود شاهد حمالت تروریستی 
و در قاره اروپا واندکردهسودان، نیجریه و سومالی بیشتر تعداد حمالت تروریستی را تجربه 

2011درصد حمالت تروریستی این قاره را در سال70اورآسیا دو کشور ترکیه و روسیه 
شدت از حمالت در قاره آمریکاي جنوبی نیز کشور کلمبیا به. انددادهاختصاص خودبه

تمرکز حمالت تروریستی در ).NCTC, 2012: 10(بردیمتروریستی و خرابکاري رنج 
بیش از هر منطقه و کشوري 2016تا 2011سوریه از سال منطقه شامات و کشورهاي عراق و

زیادي در حوادث تأثیري جغرافیایی تروریسم مطمئناً نقش و هاکانوناین . در جهان بوده است
.تروریستی آینده خواهند داشت
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2011تا 2007ي هاسالتوزیع فضایی حمالت تروریستی بین : 1نقشه شماره 
)Data sources: terrorist incidents—National Counterterrorism Center, 2012(

توان نتیجه یمي تروریستی فعال هستند هاسازمانو هاگروهبا بررسی کشورهایی که در آن 
ي تروریستی را در خود جاي هاگروهبیشتر 1گرفت از لحاظ نظري کشورهاي ورشکسته

عالوه بر این شهروندان این . کنندیمه دهند و بیشترین میزان حمالت تروریستی را تجربیم
قلمرو این . کنندیمپیوندند و در اقدامات تروریستی شرکت یمي تروریستی هاگروهکشورها به 

ازي حمالت تروریستی در خارج از این کشورها اندهپایگاهی براي راعنوانبهکشورها نیز 
یري تروریسم در گشکلاي محققان و نویسندگان دو دلیل عمده را بر.شودیماستفاده 

نخست آنکه حکومت کشورهاي ورشکسته فاقد کفایت و . کنندیمکشورهاي ورشکسته ذکر 
دلیل همینبهشان هستند، ینسرزمقدرت الزم براي اجراي قانون و اعمال حاکمیت در داخل 

شورها این ک. هاي تروریستی در این کشورها بسیار پائین استیتفعالهاي امنیتی براي ینههز
اندازي تدارکات و ارتباطات و فراتر مکان مناسبی براي سازماندهی، آموزش، کسب درآمد، راه

دومین . شوندي امن در کشورهاي غیر ورشکسته محسوب میهاخانهي از هاشبکهاز آن ایجاد 
ي هاحکومتکشورهاي ورشکسته در رشد و توسعه تروریسم این مطلب است که چنین تأثیر

1- Failed State
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شهرندان چنین . شوندیمي تروریستی محسوب هاگروهم نیروي انسانی براي منابع عظی
مذهبی به-فقر، نارضایتی، ناامنی، احساس تبعیض، خشونت، تعصب قومیدلیلبهکشورهایی 

بنابراین ). Piazza, 2008: 471-472(آیندیمي تروریستی در هاگروهراحتی به عضویت 
.یري و رشد استگشکلشرایط خاصی دارند، مستعد هاي ویژگیوتروریسم در فضاهاي که 

یی را مورد هدف هامکانها چه یستترور(هایستتروري مورد حمله هامکان-2-1-4
)دهند؟یمقرار 

است، این مسئله است که آنهایکی از ابعاد مطالعات جغرافیایی تروریسم که مربوط به عملکرد 
هاي مورد ها مکاندهند؟ آیا تروریسترد هدف قرار میهایی را موچه مکانمعموالًها تروریست

هایی خاص در جغرافیاي شهرها کنند یا به حمله به مکانتصادفی انتخاب میصورتبهحمله خود را 
هاي را مورد حمله کنند مکانها تالش میمند هستند؟ واقعیت آن است که تروریستو کشورها عالقه

انسانی، رعب و - ن باشد و ضمن ایجاد تلفات سنگین فیزیکیقرار دهند که داراي ارزش نمادی
ها و فضاهایی که در حمالت با بررسی مکان. وحشت شدیدي در جامعه هدف ایجاد نماید

:کردبنديطبقهها را به سه دسته زیر توان این مکاناند میتروریستی مورد هدف قرار گرفته
هایی باز و قابل مکانعنوانبهعمومی را در محیط شهري فضاهاي : هاي عمومیمکان-الف
-Garico(در واقع این فضاها در تقابل با فضاي خصوصی قرار دارند. کنندتعریف میسدستر

Ramon et al, 2004 .(استفاده عمومی از آن داراي حفاظت امنیتی دلیلبههاي عمومی مکان
هاي عمومی که فضاها و مکان. ردها قرار داراحتی در دسترس تروریستباشد و بهچندانی نمی

. شوندهاي مختلفی تقسیم میممکن است مورد حمله تروریستی قرار بگیرند خود به دسته
ها و فضاهاي که در طول شبانه روز مورد استفاده تعداد زیادي از افراد قرار گیرند نخست مکان

ي اتوبوس درون شهري و هاها و معابر اصلی و مرکزي شهر، ایستگاهمیادین، خیابان: مانند
دومین دسته . گیرندجمعیت متراکمی را دربر میمعموالًها برون شهري، مترو و غیره این مکان

ها و ها، کلوبپارك: مانند. باشندهاي عمومی شامل نقاط و مراکز تفریحی میاز مکان
هاي خاصی در زمانها این مکان. ها و غیرهها، شهربازيهاي شبانه، سینماها، ورزشگاهباشگاه
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هاي تجاري و خدماتی در کالن سومین دسته مکان. باشندداراي جمعیت متراکم و زیادي می
هاي معروف، اي و بزرگ، هتلهاي زنجیرههاي خرید، فروشگاهمجتمع: مانند. باشندشهرها می

. شودیهاي مذهبی مهاي عمومی شامل مکانباالخره چهارمین دسته از مکان. بازارهاي خرید
Izady and(ها، بقاع متبرکه و غیرهمساجد و کلیساهاي مهم و بزرگ، معابد، کنسیه: مانند

Dabiri, 2014:8 .(گیرند و بیشترین هاي عمومی مکرراً مورد حمله تروریستی قرار میمکان
ترین نوع متداولمعموالً. شودها حاصل میتعداد قربانیان از حمله تروریستی به این مکان

گذاري و حمله مسلحانه استهاي عمومی بمبحمله تروریستی به مکان
ها، اي از مکانهاي حیاتی در یک کشور به مجموعهزیرساخت: هاي حیاتیزیرساخت-ب

براي حفظ و انجام کارکرد آنها شود که وجود و فعالیتهاي گفته میها و مجتمعساختمان
ر صورت ایجاد اختالل در عملکرد این سیستم و فضاي شهر و کشور الزامی است و د

این ). Ibid: 9(گرددها زندگی شهروندان و مردم دچار چالش و آسیب شدید میزیرساخت
همینبه. شودهاي حمل و نقلی، انرژي، آب، برق و مخابرات میها شامل زیرساختزیرساخت

,Eftekhari(تافزایش یافته اسهاخاطر، تمرکز اقدامات تروریستی بر روي این شبکه

ها حیاتی، سیستم حمل و نقلی شامل مترو، فرودگاه، در میان زیرساخت). 2002:313
هاي انرژي شامل هاي درون شهري و وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین زیرساختایستگاه

هاي عرضه هاي نفت و گاز، خطوط انتقال انرژي، ایستگاهتانکرهاي انتقال انرژي، پاالیشگاه
.اندهاي انتقال برق شاهد بیشترین میزان حمالت تروریستی بودهو شبکهانرژي 

امروز ):ها حکومتی و دولتیمکان(اندازهاي قدرت سیاسی حاکم نمادها و چشم-ج
ها و اعالم ها و همین طور جلب توجه رسانهها براي به چالش کشیدن حکومتتروریست

ی غیرسیاسی قدرت حاکم را مورد حمله قرار هاي سیاسی و حتاندازچشمموجودیت، نمادها و 
ها، ها، استانداريشامل ساختمان مجلس، کنگره، وزارتخانهمعموالًاندازها این چشم. دهندمی

هاي قضایی، رادیو و تلویزیون ملی، ي و یا ریاست جمهوري، مجتمعوزیرنخستدفتر 
این نمادها و . شودتی میهاي دولها و مجسمهها و مراکز حکومتی و حتی تندیسساختمان

کنند چه کند زیر به مردم یادآوري میابزار سیاسی عمل میعنوانبهاندازها براي حکومت چشم
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کسی بر مسند قدرت نشسته است و یا ایدئولوژي و یا فلسفه اصلی حاکم بر جامعه 
هاي سیاسی قدرت حاکم وهاندازچشمدر واقع کارکردهاي ). Jones, 2007:212(چیست
هاي و گیري و نابودي این مکانکنند که با هدفها را ترغبیب میهاي آنها تروریستویژگی

. هاي خاص، ایدئولوژي سیاسی حاکم را به چالش بکشانندساختمان
کههستندفضاهاییازیکیبزرگ،يشهرهاکالنمخصوصاًوشهرها،کهنکته مهم این است 

اندازها و نقاط وجود چشموسیاسیاقتصادي،هايزیرساختوجودجمعیتی،تمرکزدلیلبه
ازبیشهدفشهرهاگذشته،دههچهاردر. دارندزیاديجذابیتتروریستیحمالتبراينمادین،

چهارهراز.در پی داشته استتلفاتنفر73000ازبیشکهاند بودهتروریستیحملهدوازده هزار
تروریستیحمالتدرقربانیپنجهرازواستداده رخشهرهادرآنها موردسهتروریستی،حمله

کهاستدلیلاینبهشهرهادرتروریستیحمالتاهمیت. اندشهرها بودهدرآنها موردچهارنیز،
درصدکشورهاازبسیاريدربنابراین.)Savitch, 2008: 3(هستندآنها اصلیقربانیانیرنظامیانغ

ي که بعضی از طوربه.افتدمیاتفاقشهرهادرآنازناشیفاتتلوتروریستیحمالتازباالیی
قربانیان را % 99از کل حوادث تروریستی انگلستان و % 85تنهاییبهشهرهاي جهانی مانند لندن 

و 92ترتیببهشهرهاي جهانی دیگر مانند نیویورك و پاریس، نیز . داده استاختصاصخودبه
میزان دهندهنشاناین امر . اندیستی در کشورشان را متحمل شدهاز کل قربانیان حمالت ترور% 94

). Ibid(شهرها در برابر حمالت تروریستی استپذیري کالنآسیب

)ها چیست؟یستترورهدف سرزمینی (و سازماندهی فضاقلمروخواهی-3-1-4
، آید و ممکن است اهداف مختلف اقتصاديیمشماربهقلمروخواهی یک فرایند هدفمند

دلیل آن را یک استراتژي انسانی همینبهامنیتی، هویتی، انگیزشی و حتی عاطفی را دنبال کند 
:Mirhaydar, 2005(کنندیمتلقی  آوردن دستبهي تروریستی براي هاگروهاز آنجا که ). 17

تري در تالش نفود سیاسی، قدرت و کنترل در کشور خود و یا منطقه گسترده
Neumayer and(هستند Plumber, 2011:4 .( هاي مختلف یاسمقاین استراتژي را در

بنابراین جنبه جغرافیایی مهم از مبحث تروریسم قلمروخواهی و تالش . برندیمکار هفضایی ب
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ي تروریستی با هر هدف و هاگروهو هاسازمان. براي سازماندهی مجدد فضاي جغرافیایی است
ها یستترور. کنندیمزمین و مردمان داخل آن نبرد معمول براي کنترل سرطوربهاي یزهانگ

سیاسی یک ناحیه، -کنند با کنترل سرزمین، جمعیت و منابع کمیاب آرایش فضایییمتالش 
کشور، منطقه و حتی جهان را دچار تغییر نمایند و سازماندهی مجددي را در فضاي جغرافیایی 

ي تروریستی در هاسازمانو هاگروهسط قلمروخواهی و سازماندهی سیاسی فضا تو. ایجاد کنند
.پذیردیمسطوح و اشکال مختلف ذیل صورت 

ي تروریستیهاسازمانو هاگروهسطوح مختلف قلمروخواهی و سازماندهی فضا توسط : 3جدول شماره 
سطوح و اشکال مختلف قلمروخواهی و سازماندهی سیاسی فضا توسط 

و مصادیقهانمونهي تروریستیهاسازمانو هاگروه

کنند با سرنگون کردن یک یمي تروریستی که تالش هاسازمانو هاگروه
، )کشور(حکومت و قدرت سیاسی در یک گسترده جغرافیاي سیاسی مشخص

، اهداف و ایدئولوژي خود هابرنامهفضاي جغرافیاي موجود را براساس 
.سازماندهی نمایند

در مجادهدین خلق ایران، طالبان
ي تروریستی هاگروهي هاتالشافغانستان، 

در سوریه و عراق براي سرنگونی 
.حکومت این کشورها

طلبی و ي تروریستی که براي کسب خود مختاري و یا جداییهاسازمان
و هاگروهدر میان تمام . کنندیماستقالل یک گروه قومی، فرهنگی تالش 

گرائی و نشدیدترین شکل سرزمیهاسازماني تروریستی، این هاسازمان
براساس هدف آنها گیري و رشدباشند و اساساً شکلیمقلمروخواهی را دارا 

در مجموع بین . دهی به یک کشور مستقل استجغرافیایی و سیاسی شکل
ي ملی و هاجنبشگروه ضد استعماري، 49تعداد 1977و 1968سالهاي 

طلب قومی از ابزار تروریسم استفاده ي جداییهاگروه
).Stepanovan, 2008: 36(دکردنیم

ك در خاورمیانه، اتا در اسپانیا، . ك. پ
آزادي یببرهاي تامیل در سریالنکا، اترش

بخش ایرلند در بریتانیا، جنبش آزادي 
. بخش آچه در اندونزي

گرائی توسط تروریسم دولتی و سومین شکل از سازماندهی فضا و سرزمین
در . شوندیمحمایت هادولته توسط گیرد کیمي تروریستی انجام هاگروه

فضایی موجود در -براي حفظ و تقویت نظم سیاسیهادولتواقع برخی از 
. کنندیمقلمرو جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود از اقدامات تروریستی استفاده 

ي نسل کشی و پاکسازي قومی که توسط صاحبان قدرت انجام هاگونهتمام 
.گیردیمشود در این سطح قرار یم

حمله شیمیایی دولت بعثی عراق علیه 
بخشی از شهروندان خود، اقدامات 
تروریستی بر علیه مسلمانان میانمار که با 

تفاوتی و حمایت دولت این کشور یب
نسل کشی و تجاوز . پذیردیمصورت 

در هاصربجنسی به زنان مسلمان توسط 
.طول جنگ بوسنی

تغیر در الگوهاي منظوربهی جهانی که ي تروریستهاشبکهاقدامات تروریستی 
هاي ینسرزمها و غیرمسلمانان از یغربمدیریت جهانی و اخراج 

هاي غیراسالمی و یمرژو همچنین سرنگونی ) Pape, 2005: 8(اسالمی
.پذیردیمایجاد یک خالفت اسالمی در سراسر جهان صورت 

القاعده و انشعابات وابسته به آن در 
داعش، الشباب، لشکر : ندسراسر جهان مان

...طیبه، جماعت اسالمی، بوکو حرام و 
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ي تروریستی کم و بیش داراي اهداف سرزمینی و جغرافیایی هاسازمانو هاگروهبنابراین 
کنند سازماندهی مجددي را در فضاي جغرافیایی ایجاد نمایند یا سازمان یمهستند و تالش 

غرافیایی تروریسم داراي ماهیت ساختاري است، زیرا این بعد ج. سیاسی موجود را حفظ کنند
.ي تروریستی استهاگروهیري گشکلکه مربوط به فلسفه و هدف جغرافیایی 

ها در چه تروریست(ها مقیاس فضایی و محدوده جغرافیایی عملکرد تروریست-4-1-4
)کنند؟مقیاس و قلمرو جغرافیایی عمل می

ي هاسازمانو هاگروهمحدوده جغرافیایی عملکرد یکی دیگر از ابعاد فضایی تروریسم
. دهندیمتروریستی است که در آن حمالت و اقدامات تروریستی خود را سازماندهی و انجام 

در واقع هر گروه یا سازمان تروریستی محدوده مشخص جغرافیایی را براي فعالیت و عمل 
عملکرد به سه مقیاس تروریسم براساس محدوده جغرافیایی. گیردیمخود در نظر 

تروریسم در انواع مقیاس جغرافیایی داراي . شوندیماي و جهانی تقسیم ، منطقه)داخلی(ملی
شود یمتر ها گستردهیستترورهرچه مقیاس عملکرد . ها و اهداف مشخصی هستندیژگیو

.استترخطرناكحمالت و اقدامات تروریستی شدیدتر و 
ان جغرافیایی خاص یا منطقه در داخل مرزهاي یک تروریسم داخلی محدود به یک مک

کنند داراي هاي تروریستی که در مقیاس ملی یا داخلی عمل میها یا سازمانگروه. کشور است
هاي مختلف عامالن، بیشترین میزان وابستگی مکانی به یک قلمرو جغرافیایی هستند و در جنبه

. یاسی یک کشوراند و بعد فراملی ندارندحامیان، قربانیان و اهداف مربوط به جغرافیاي س
. کندالمللی میاي یا بینوجود یک عنصر فراملی در تروریسم آن را تبدیل به تروریسم منطقه

در . تواند شامل عامالن، حامیان، قربانیان و اهداف حمالت تروریستی باشداین عنصر می
جایی فضایی د داراي بیشتر جابهکننهاي تروریستی که در مقیاس جهانی عمل مینهایت سازمان

این شکل از تروریسم در مقایس کروي منتشر شده است و و کمترین وابستگی مکانی هستند 
راخودجهانیتروریسم. از نظر اهداف، اعضاء و پناهگاه نیز ویژگی جهانی و فراسرزمینی دارد

نظامکلبعضاًوتردهگسعمدتاًآن عملحیطهونکردهمشخّصدولتییاوسرزمینبهمحدود
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یککهالقاعدهتروریستیسازمانکهيطوربه. دهدمیقرارخودعملّیاتیمحدودهراالمللبین
) کشور60ازبیشآمارهاازبرخی(کشور37ز ابیشدراست،جهانیتروریستیسازمان
). Cohen, 2008: 186(کندمیفعالیت

هاي تروریستیها و سازمانینی تعدادي از گروهمقیاس فضایی و هدف سرزم: 4جدول شماره 
نام سازمان 
مقیاس محل فعالیتتروریستی

هدف سرزمینی و جغرافیاییعملکرد

مجاهدین خلق 
داخلیایرانایران

تغیر رژیم سیاسی ایران)ملی(

جنبش آچه آزاد 
داخلیاندونزي

)ملی(
حذف ساختاري دولت اندونزي از منطقه آچه و کسب 

قالل جزیره آچهاست
داخلیجنوب فلیپینگروه ابوسیاف

)ملی(
خودمختاري مسلمانان غرب میندانائو و مجمع الجزایر 

سولو
جنبش براي آزادي 

داخلیجنوب نیجریهدلتاي نیجر
)ملی(

ي نفتی از منطقه دلتاي هایکمپانبیرون انداختن همه 
نیجر

ارتش آزادي بخش 
داخلیایرلند شمالیایرلند

بیرون کردن نیروي بریتانیایی از ایرلند شمالی)ملی(

به یک کشور مستقل کردي؛ یا دهیشکلهدف نهایی ايمنطقهایران، عراق، ترکیهك.ك . پ
قومی-حداقل کسب خودمختاري زبانی

کشمیر، پاکستان، لشکر طیبه
هدف این گروه تشکیل یک دولت اسالمی در جنوب ايمنطقهجنوب آسیا

.آزادي مسلمانان کشمیر هند اعالم شده استآسیا و

شمال اسپانیا و جنوب اتا
به یک کشور مستقل در شمال شرق اسپانیا و دهیشکلاي منطقهغرب فرانسه

جنوب غرب فرانسه

اندونزي، مالزي و جماعت اسالمی
ايمنطقهفلیپین

به یک خالفت اسالمی که اندونزي، مالزي، دهیشکل
ر، برونئی و جنوب فلیپین را وسنگاپجنوب تایلند، 

.پوشش دهد

بوك الحرام
شمال تیجریه، شمال 
کامرون، جنوب نیجر، 

چاد
یس یک حکومت تأسیتاً نهااجراي شریعت اسالمی و ايمنطقه

براساس شریعت اسالم

شبکه جهانی 
القاعده

خاورمیانه، آفریقا، شبه 
جهانیقاره، شرق آسیا

هاي اسالمی، ینسرزمنان از ها و غیرمسلمایغرباخراج 
هاي غیر اسالمی و ایجاد یک خالفت یمرژسرنگونی 

.اسالمی در سراسر جهان
)Country Reports on Terrorism, 2010: 198-204(
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اي ها چه استفادهتروریست(ها و فضاهاي جغرافیاییها از مکاناستفاده تروریست-5-1-4
)کنند؟ها و فضاهاي میاز مکان

از. کنندیمي جغرافیاي نظامی در حمالت خود استفاده هاروشها از بسیاري از یسترترو
قابلیت-4؛دید-3؛تحرك-2؛دسترسی-1: شاملکهاستراتژیکجغرافیاياصلشش

Peltier(استپذیريآسیب-6؛بودندسترسدر-5؛ارتباطبرقراري & Etzel-Pearcy,

هاگروهعالوه بر این، .گیردیمقرارهایستتروراستفادهدمورآنمورد4حداقل)20 :1966
ها و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف یژگیوکنند از یمي تروریستی تالش هاسازمانو 
اطالعاتازیريگبهرهباتروریستیيهاگروهازبرخی. افزایش توان خود استفاده کنندمنظوربه

وآوردهدرعضویتبهراجدیديافرادشوندیمموفقخودفعالیتمحلدربارهموجود
ها هدف قرار یستتروریی که هاروشیکی دیگر از .کنندخنثیراخودعلیهها دولتاقدامات

عوامل و محیط جغرافیایی از جمله منابع آب، خاك، پوشش گیاهی، محصوالت دهندمی
محیطی آسیب شدید و حمله به منابع زیست. کلی منابع طبیعی استطوربهکشاورزي و 

ي حمله به منابع زیست هاروشیکی از . طوالنی مدتی را بر جامعه هدف تحمیل خواهد کرد
حمالت بیوتروریستی عالوه بر . ، استفاده از مواد بیولوژیک استهاداممحیطی، کشاورزي و 
جمله از. تواند اهداف مختلفی را در کشاورزي نیز شامل شودها، میهدف قرار دادن انسان

. محصوالت کشاورزي، دام، تولید غذایی در تمامی فرایند تولید، انبارداري، توزیع و صادرات
توان اقتصاد یک کارشناسان معتقدند حمله بیوتروریستی به محصوالت کشاورزي و دامی می

,GAO(چار بحران سازدشدت دبهکشور را  هاي اخیر این در سالعالوه بر). 1 :2003
آب ویژه بهسازي منابع طبیعی ها براي آلودهیستترورمتعددي در مورد تالش ي هاگزارش

ها در استفاده از عوامل جغرافیایی در یستتروراین امر حاکی از گرایش . منتشر شده است
ها همچنین از فضاهاي مختلف جغرافیایی اعم طبیعی و انسانی یستترور. اقدامات خود است

ریزي و مدیریت سازمان و محلی براي فرار و ناپدیده براي برنامهپناهگاه، پایگاهیعنوانبه
توان به مناطق مرزي، نواحی جغرافیایی خالی از یماز جمله این فضاها . کنندیمشدن استفاده 

سکنه با جغرافیاي خشن، کشورهاي ورشکسته و فاقد حاکمیت، محیط شهرها و مانند آن 
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مذهبی -هاي قومییتاقلفرهنگی و -ي فضاییهااوتتفها از یستترورهمچنین . اشاره کرد
که تعداد قابل ايگونهبهگیرند یمدر زمینه عضوگیري، تبلیغ و حمایت مادي و معنوي بهره 

- ي تروریستی مرکز فرماندهی خود را در قلمرو جغرافیایی یک اقلیت قومیهاگروهتوجهی از 
ها، تالش براي گسترش دامنه ایی تروریستهاي جغرافییکتکناز دیگر . گزینندیممذهبی بر 

کنند یمها مرحله به مرحله تالش یستترور. جغرافیایی درگیري و حمالت تروریستی است
فضاهاي بیشتري را درگیر اقدامات تروریستی خود نمایند و محدود جغرافیاي عملکرد خود را 

نمونه . خود تبدیل کنندگسترش دهند تا اینکه در نهایت کل کشور را به محدوده عملیاتی 
ي شورشی در کشور سوریه و عراق هاگروهعینی چنین تاکتیکی را در اقدامات تروریستی 

با تصرف یک فضاي جغرافیایی که در آن یک شهر مهم قرار هاگروهاین . توان مشاهد کردیم
سر دارد، تالش کردند مرحله به مرحله محدوده تحت کنترل خود را توسعه دهند و در سرا

ي این هاحکومتکشور اقدامات تروریستی خود را به مرحله اجرا در بیاورند و از این طریق 
).2نقشه شماره (نشینی و شکست نمایندکشورها را وادار به عقب

ها محدود به مقیاس ملی و یستترورگسترش دادن دامنه جغرافیایی درگیري توسط 
ي تروریستی از هاگروهالمللی نیز یاس بینمحدوده جغرافیایی یک کشور نیست، بلکه در مق

اي که بعد از حمالت تروریستی گونهبهگیرد یمجمله القاعده از این تاکتیک جغرافیایی بهره 
این شبکه ) پایگاه اصلی القاعده(سپتامبر و حمله ایاالت متحده و هم پیمانانش به افغانستان 11

ود را به سایر مناطق و کشورها از جمله تروریستی محدوده عملکرد و حمالت تروریستی خ
تا به انددادهپاکستان، عراق، سوریه، لبنان، اردن، یمن، لیبی، تونس، سومالی و غیره گسترش 

اياین امر در مورد گروهه. این ترتیب به اهداف سیاسی و راهبردي خود دست پیدا کنند
.یز صادق استنتروریستی داعش 
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ها در منطقه شاماتنه جغرافیایی درگیري توسط تروریستگسترش دام: 2نقشه شماره 
)Charles, 2014: 10(

حمالت تروریستی چه (ي فضایی و ژئوپلیتیکی حمالت تروریستی هابازتاب-6-1-4
)دارد؟دنبالبههاي فضایی و ژئوپلیتیکی بازتاب

ختلف، آخرین و فضاهاي جغرافیایی مهامکاني حمالت تروریستی در هابازتابپیامدها و 
در واقع تمرکز و تعدد حمالت تروریستی . شودیمبعد مطالعات جغرافیایی تروریسم محسوب 

ي فضایی متعددي از جمله هابازتابتواند یمها در منطقه یا کشوري یستترورو فعالیت 
... گیري کشورهاي ورشکسته و توسعه ناامنی، گسترش بحران، مهاجرت، آوارگی، فقر، شکل

وپیامدهاتروریستی،حملهوسعتومقیاسبهبستهدیگرسوياز. اه داشته باشدهمربه
11تروریستیحمالتکهايگونهبه. بودخواهدمتفاوتآنژئوپلیتیکیوفضاییيهابازتاب
متعددژئوپلیتیکیيهابازتابوپیامدهانیویوركدرجهانیتجارتيهابرجبه2001سپتامبر

المللی عیله دهی به ائتالف بینشکل. داشتهمراهبهجهانیوملیمقیاسدرياگستردهو
اي از با هدف مقابله با القاعده در افغانستان گوشه1مدت آزاديتروریسم و آغاز عملیات بلند

1- Operation Enduring Freedom
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المللی عیله دهی به ائتالف بینشکل. داشتهمراهبهجهانیوملیمقیاسدرياگستردهو
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ي فضایی متعددي از جمله هابازتابتواند یمها در منطقه یا کشوري یستترورو فعالیت 
... گیري کشورهاي ورشکسته و توسعه ناامنی، گسترش بحران، مهاجرت، آوارگی، فقر، شکل

وپیامدهاتروریستی،حملهوسعتومقیاسبهبستهدیگرسوياز. اه داشته باشدهمربه
11تروریستیحمالتکهايگونهبه. بودخواهدمتفاوتآنژئوپلیتیکیوفضاییيهابازتاب
متعددژئوپلیتیکیيهابازتابوپیامدهانیویوركدرجهانیتجارتيهابرجبه2001سپتامبر

المللی عیله دهی به ائتالف بینشکل. داشتهمراهبهجهانیوملیمقیاسدرياگستردهو
اي از با هدف مقابله با القاعده در افغانستان گوشه1مدت آزاديتروریسم و آغاز عملیات بلند

1- Operation Enduring Freedom
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پذیري کشورها از تأثیرآنچه مسلم است . سپتامبر بود11هاي ژئوپلیتیکی حمالت بازتاب
10از 10کشور عراق با امتیاز 2013براساس آمار و اطالعات سال باشد،تروریسم یکسان نمی

پذیري را از تروریسم و حمالت تروریستی متحمل شده است و بعد از آن کشور تأثیرباالترین 
8.12و سوریه با امتیاز 8.58، نیجریه با امتیاز 9.37، پاکستان با امتیاز 9.39افغانستان با امتیاز 

Global(قرار دارند terrorism index, 2014, 8 .(يهابازتابوپیامدهاارزیابیبنابراین
محسوبتروریسمجغرافیاییمطالعاتابعاددیگرازتروریستیحمالتژئوپلیتیکیوفضایی

.گرددیم

2013در سال پذیري کشورها از تروریسم و حمالت تروریستیتأثیرمیزان : 3نقشۀ شماره 
)Global terrorism index, 2014: 8(

گیري نتیجه-5
یکی از عنوانبهاخیر، باعث شد که تروریسم سالهاي رشد و گسترش حمالت تروریستی در

ي هارشتهست و یکم محسوب شود و متخصصان یي جهان در قرن بهاچالشین تربزرگ
در . دگیري و گسترش این پدیده باشنتبیین و توضیح دالیل شکلدنبالبهمختلف علوم انسانی 

فضایی تروریسم و حمالت تروریستی را -این بین، جغرافیدانان سیاسی باید ابعاد مکانی
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اما مطالعات جغرافیایی . اي سیاسی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندیدهپدعنوانبه
تروریسم نظامند نیست و کارشناسان جغرافیا که در مورد تروریسم و حمالت تروریستی 

بنابراین براي تبیین ماهیت و . کنندینماز چهارچوب خاصی پیروي انددادهرا انجام مطالعاتی 
فضایی تروریسم –چیستی مطالعات جغرافیایی تروریسم، نخست باید ابعاد و مسائل مکانی

این است که تروریسم و حاضر مسئله پژوهش. شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
فضایی هستند؟-ه ابعاد مکانیحمالت تروریستی داراي چ

نخستین جنبه جغرافیایی . فضایی مهم است-در مجموع تروریسم داراي شش بعد مکانی
فضاها، در واقع ویژگی. گیردآن، این است که تروریسم در چه فضاهاي جغرافیایی شکل می

افیاي گیرد یک موضوع اساسی در بحث جغرمناطق و کشورهایی که تروریسم در آنها شکل می
ها و نقاط حمالت تروریستی دومین بعد مطالعات جغرافیایی تروریسم مکان. تروریسم است

سومین موضوع، . هایی استاست، اینکه تمرکز و فراوانی حمالت تروریستی در چه مکان
هاي تروریستی داراي تقریباً تمام گروه. ها استقلمروخواهی و اهداف سرزمینی تروریست

ساماندهی فضایی یا برهم زدن سازمان سیاسی در یک محدوده دنبالبهند و ااهداف سرزمینی
فضایی تروریسم، مقیاس جغرافیایی عملکرد -چهارمین بعد مکانی. جغرافیایی خاص هستند

. کننداي و جهانی عمل میکلی در سه مقیاس داخلی، منطقهطوربههاست که تروریست
و شرایط هاها از ویژگیجغرافیایی، استفاده تروریستپنجمین بعد مطالعاتی تروریسم از منظر

حمالت تروریستی و یا تقویت و گسترش اقداماتشان منظوربهها و فضاهاي جغرافیایی مکان
هاي فضایی و فضایی تروریسم مربوط به بازتاب-در نهایت ششمین بعد مکانی. است

تواند طیفی ها میاین بازتاب. شودگیري تروریسم و حمالت تروریستی میئوپلیتیکی شکلژ
گسترده از مهاجرت، آوارگی، قتل و عام، ناامنی، عملیات نظامی و عدم توسعه را در یک منطقه 

.داشته باشددنبالبهیا کشور 
فضایی تروریسم را با رویکرد کالسیک جغرافیاي سیاسی که همان علم -ابعاد مکانی

بنابراین شش بعد . بندي نمودتوان طبقهمی،استمطالعه کنش متقابل جغرافیا و سیاست
و نقش تأثیرشوند، نخست ابعادي که به فضایی تروریسم به دو دسته تقسیم می-مکانی
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پردازند و دوم، ابعادي که گیري و تقویت تروریسم میها و فضاهاي جغرافیایی در شکلمکان
.داردها و فضاهاي جغرافیایی توجه به اثرگذاري تروریسم در مکان

ات متقابل جغرافیا و تروریسمتأثیر: 5جدول شماره 
ها و فضاهاي مکانتأثیر

گیري و جغرافیایی در شکل
تقویت تروریسم

گیرد؟یمتروریسم در چه فضاهاي جغرافیایی شکل 
ي تروریستی براساس چه هدف سرزمینی و جغرافیایی شکل هاسازمانو هاگروه

کنند؟یمگرفته و فعالیت 
کنند؟یماز مکان و فضاي جغرافیایی اي ههاي خود چه استفادیتفعالها در تیسترور

ها و اثرگذاري تروریسم در مکان
فضاهاي جغرافیایی

دهد؟یمیی را مورد حمله قرار هامکانتروریسم چه 
کنند؟یمي تروریستی در چه مقیاس و قلمرو جغرافیایی عمل هاسازمانو هاگروه

خواهد داشت؟همراهبهفضایی و ژئوپلیتیکی را يهابازتابچه حمالت تروریستی 

بنابراین بررسی هر موضوعی در ارتباط با تروریسم و حمالت تروریستی که این ابعاد 
اي از هلفضایی را شامل شود، در حیطه علم جغرافیاي سیاسی قرار دارد و هر مسئ-مکانی

.رو موضوعی جغرافیاي سیاسی قرار نداردتروریسم که خارج از این ابعاد باشد، در قلم

قدردانی-6
انجـام  دراز همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه شـهید بهشـتی   دانند خود الزم میبرنگارندگان
. و قدردانی داشته باشندتشکرحاضر پژوهش 
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