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 چكيده

کننده و عمل يستيترور هايگروه ي،زمان -ييفضا يچهار دهه گذشته از نظر الگو يط يراندر ا تييسحمالت ترور

 يو روش کم ييفضا يلتحل يکردپژوها که با رو ينداشته است. مساله ا يمتفاوت هاييژگيمورد استفاده و يابزارها

 هبوده است؟ و نحو يزمان -ييافض يالگو چه يدارا يراندر ا يستياست که حمالت ترور ينا ،انجام شده است

 ينحاصل از ا يجدارند؟  نتا يکديگربا  يآنها چه تفاوت يهامختلف و روش يستيترور يهاپراکنا حمالت گروه

با سه موج بلند و دو موج کوتاه حمالت  1397تا  1357 يهاسال يدر فاصله زمان يرانکه ا دهديپژوها نشان م

کرده  يرويپ يمراتبپخا سلسله ياز الگو يحکومتضد يستيترور هايگروه. حمالت استمواجه بوده  يستيترور

بوده است. در  يمجاورت يتسرا ياپخا  يطلب تابع الگويهتجز يستيترور يهاکه حمالت گروه ياست. در حال

 ريگذاو بمب نهمانند حمله مسلحا هاييعمدتاً از روش يستيموج اول و دوم بلند و موج اول کوتاه حمالت ترور

 .متداول بوده است يحمالت انتحار يستي،استفاده شده است، اما در موج سوم بلند و موج دوم کوتاه حمالت ترور
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 مقدمه .1

اي آاتي آن هاي سياسي است و داشتن اهداف سياسي جزو ويژگيتروريسم اگرچه ماهيتاً پديده

کنند. برخي هاي تروريستي معموالً اهداف سياسي مختلفي را دنبال مياما گروه ؛آيدبه شمار مي

ها به دنبال سرنگوني نظام سياسي و ايجاد نظم سياسي مطلوب خود هستند. تعداد از اين گروه

اساس ها به دنبال جدايي بخشي از سرزمين کشور و ايجاد حکومتي برديگري از اين گروه

طلب يا هاي تروريستي تجزيههباشند که معموالً به عنوان گروها قومي و مذهبي خود ميويژگي

هاي مذهبي هستند هاي تروريستي نيز داراي انگيزهشوند. برخي ديگر از گروهگرا معرفي ميملي

 هايهاي حمالت گروهشوند. معموالً مکان و محلو به عنوان تروريسم مذهبي شناخته مي

کنند، متفاوت است. آنچه مسلم است تروريستي بسته به نوع و ماهيت هدف سياسي که دنبال مي

هاي توزيع و تمرکز حمالت تروريستي در مقياس جهاني، ملي و محلي تصادفي نيست و ويژگي

گذار است. از سوي ديگر فراواني و الگوي فضايي حمالت تعددي در اين الگوي پراکنا تاثيرم

کنند از يکديگر تاثير ها استفاده ميها و ابزراهايي که اين گروهروريستي و حتي روشهاي تگروه

اي که در مواردي حمالت يک گروه تروريستي در يک ناحيه از کشور با ابزار پذيرد، به گونهمي

اي ديگر از و روشي خاص موجب شروع و تشديد حمالت تروريستي گروهي ديگر در ناحيه

يسم حتي در مقياس منطقه اي و شود. اين سرايت ترورها ميزارها و روشکشور با همان اب

افتد به شکلي که افزايا حمالت تروريستي در يک کشور موجب تشديد المللي نيز اتفاق ميبين

هاي شود. از نظر زماني نيز حمالت تروريستي در مقياسحمالت تروريستي در کشور همسايه مي

اراي فرازها و فرودهاي متعددي است به نحوي که در يک دوره مختلف ملي و بين المللي د

توان از آن به عنوان موج اي که مييابد به گونهزماني حمالت تروريستي به شدت افزايا مي

 رسد.حمالت تروريستي ياد کرد و در دوره اي ديگر تقليل يافته و به حداقل مي

هايي از فراواني و تشديد نظر زماني دورهفضايي و هم از  -در ايران نيز هم از لحاظ مکاني

توان آن را امواج حمالت تروريستي ناميد. در برخي حمالت تروريستي وجود داشته است که مي

هايي از کشور متمرکز بود هاي تروريستي در بخاها حمالت تروريستي و فعاليت گروهاز دوره

هايي ر از کشور منتقل شده است. در دورههايي ديگاي ديگر تغيير محل داده و به بخاو در دوره
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. در نيز حمالت تروريسي تقريباً در يک بازه زماني در چند ناحيه از کشور شدت گرفته است

همين راستا اين پژوها به دنبال پاسخگويي به اين مساله است که حمالت تروريستي در ايران 

هاي تروريستي ا حمالت گروهو نحوي پراکنزماني پيروي کرده است؟  -از چه الگوي فضايي

 هاي آنها چه تفاوتي با يکديگر دارند؟ مختلف و روش

 روش تحقيق.2

کار گرفته شده در آن کمي و با تحليلي است و روش ب –اين پژوها از لحاظ ماهيت، توصيفي 

هاي اطالعاتي معتبر جهاني در خصوص حمالت تروريستي در ايران هاي بانکاستفاده از داده

شده است. در اين پژوها تالش شده است با استفاده از رويکرد تحليل فضايي، پخا، انجام 

و ختلف تروريستي در ايران شناسايي هاي مزماني حمالت گروه -پراکنا و الگوي فضايي

کننده، هاي عملاساس گروهابتدا با تفکيک حمالت تروريستي بر تحليل شود. بدين ترتيب که در 

هاي ها بدست آمد. سپس با بررسي ويژگيالت هر يک از اين گروهپراکنا جغرافيايي حم

گيري الگوي حمالت هر يک هاي زماني آنها، داليل شکلفضايي اين حمالت و دوره -مکاني

هاي تروريستي در چارچوب نظريه پخا فضايي و نظريه سرايت از تروريسم تبيين از گروه

هاي توزيع فضايي مبتني بر ر موضوعات از نقشهگرديد. در ادامه همچنين براي فهم و درک بهت

 هاي مکان محور استفاده شده است.داده

 مباحث نظري .3

 تروريسم.1-3

است. اين « ترس»و « وحشت»گرفته شده که به معناي   Terreurتروريسم از واژه فرانسوي 

هاي فع قتلشد که مدااي اطالق مياصالح در فرانسه به اصل حکومت وحشت و فشار و به شيوه

 1528بار در سال  نينخست ،يسيدر زبان انگل سمياصطالح ترور (.Linton,2011:2)سياسي بود

 به آن قدمت و شودنمي محسوب جديدي ايترور پديده ؛(Schmid,1997:12)م به کار رفت

 بيستم قرن اواخر از و گذشته دهه چند در گردد؛ اماباز مي حکومت و سياست گيريشکل تاريخ

 پيچيده، سازماندهي پيشرفته، هايسالح گسترش ابزارهاي ارتباطي، و تکنولوژي توسعه با ديميال
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 قدرت به روز به روز ايدئولوژيک؛ و ملي قومي، هايگيري انگيزهشکل و هاقدرت ابزاري استفاده

(. Izady and Dabiri,2014:2)هاي تروريستي افزوده شده استسازمان و هاگروه آفرينينقا و

 يونم مطرح شد. انقالب 1789فرانسه در سال  ريانقالب کب يخود، در پ ديبا مفهوم جد سميترور

خود قرار  يو روش رسم وهيش 1789-1795 يهاسال يرا در فاصله زمان سميترور يفرانسو

 ايدوره در که –ها ژاکوبن ريآنتوان لئون دو سان ژوست و سا ي، لوئريربسپ انيمليدادند. ماکس

 يهاکردن دادگاه ريبا دا -قدرت بودند يدارا يجناح انقالب نيترفرانسه، خشن ريالب کباز انق

و  ستر ياموال، فضا ۀو مصادر ديقتل، غارت، تبع ،يو جاسوس ياطالعات ياو شبکه يانقالب

 Habibzadeh)ددوره به حکومت ترور و وحشت مشهور ش نيدلهره را بر جامعه حاکم کردند. ا

and Hakimiha,2007:50) .و  يترور بار منف ۀ، واژدوريدوره و وقوع حادثه نهم ترم نيبعد از ا

 ينوع ۀاز ترور به منزل کيستماتيس ۀاستفاد يبه معنا ،«سميترور». پس از آن افتيبزهکارانه 

م آورده  1798در سال  زبانيسيلغت انگل يهابار در فرهنگ نينخست يبرا است،يس

يابي نشده است، اگرچه برخي از يسم در زبان فارسي معادلترور .(Crenshaw,1997:77)شد

نامه دهخدا، ترور در زبان کنند. مطابق لغتاستفاده مي« هراس پروري»پژوهشگران ايراني از واژه 

، آيل ترور(. 5معنا شده است)لغت نامه دخدا، ج « قتل سياسي به وسيله اسلحه»فارسي به معناي 

المللي است که به علت پيچيدگي مفهوم و ي مبهم در عرصه بينهادر مجموع تروريسم از واژه

اش، با نوعي بحران معنا در تعريف و تحديد قلمرو مواجه است. در برخي از تعاريف مصاديق

ها به انگيزه و هاي تروريستي تأکيد مي شود و در برخي ديگر از آنبر چگونگي عمل سازمان

اي نيز در تعريف تروريسم به شيوه عمل هشود. عدها پرداخته ميشخصيت تروريست

از جمله داليل ديگري که موجب شده تعريف  (.Ganor,2002:290)پردازندها ميتروريست

المللي از تروريسم ارائه نشود، ارتباطي است که برخي اعمال تروريستي شده بينجامع و پذيرفته

بنابراين چون در بيشتر موارد پاي ها دارند؛ هاي تروريستي با منافع برخي از دولتيا گروه

شود تعريفي از اين پديده ارائه شود که در عين آيد سعي ميها به ميان ميها و منافع آندولت

 Mostaghimi and) ها نيز گرددتأمين منافع، باعث مخدوش شدن چهره رقيبان و مخالفان آن

Ghaderi Kangavari,2011:254) ت يافتن به يک تعريف مورد ؛ در نتيجه در عرصه سياست دس
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اجماع بسيار دشوار است. تروريسم آاتاً يک عمل سياسي است که در يک فرآيند دقيق محاسباتي 

 Ahmadipour and et)گيردميهاي هدف شکل هاي تروريستي و عليه گروهاز طرف گروه

al,2016:29 .) ،الح را تعريف از اين اصط 109اشميت و جونگمن در کتاب تروريسم سياسي

آفريني در بيا از نيمي از مورد تحليل قرار دادند؛ سه ويژگي خشونت، سياسي بودن و وحشت

توان در کنار اين سه اصل مي (.Schmidt and Jongman,1988:5-6)تعاريف وجود داشته است

ايز ها اضافه کرد. در واقع حمله به غيرنظاميان است که موجب تمحمله به غيرنظاميان را نيز به آن

شود. در واقع اين آن با ساير اشکال خشونت سياسي مانند جنگ چريکي، کودتا و شورش مي

ويژگي حمالت تروريستي تأکيد دارد که آسيب وارده به غيرنظاميان اتفاقي نبوده که به طور 

و  (Ganor,2002:295)آميز رخ دهدهاي سياسي خشونتتصادفي در محدوده وقوع فعاليت

 Rasouli)يجاد ترس در ميان حداکثر افراد به دنبال رسيدن به اهداف خود هستندها با اتروريست

and Shariati,2020:206) استفاده يا »توان: ها، تروريسم را ميبنابراين با توجه به اين ويژگي؛

تهديد به استفاده از خشونت)با ابزارهاي گوناگون( از سوي فرد، گروه يا دولتي عليه اتباع)عمدتاً 

نظامي( يا اموال يک يا چند کشور به منظور ايجاد رعب و وحشت در جامعه هدف و دستيابي غير

  (.Ettaat and Dabiri,2016b:14)تعريف کرد« به اهداف سياسي

 انواع تروريسم.2-3

ربايي، گذاري، قتل، آدمشود. بمبتهديدات تروريستي طيف وسيعي از اقدامات را شامل مي

هاي حياتي، حمالت انتحاري، مسموم گيري، انهدام مراکز و زيرساختهواپيماربايي، گروگان

ترين ها از جمله مهمها و ويروسکردن آب شرب، آلوده کردن فضاهاي پرجمعيت به ميکروب

تروريسم بر اساس معيارهاي . بنابراين (Bakhshy and et al,2020:43)ها و اقدامات استشيوه

بندي ترويسم به مقياس جغرافيايي فعاليت اي در دستهد. عدهشوبندي و تعريف ميمتفاوتي دسته

هايي که در ها تأکيد دارند، برخي ديگر از نويسندگان تروريسم را بر اساس ابزارها و روشآن

هاي ديگري از نظر اهداف بندينمايند. همچنين طبقهبندي ميکنند، طبقهحمالت خود استفاده مي

 ازماني وجود دارد.  سياسي، بازيگران و ساختار س
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 هاي مختلف از تروريسمبنديطبقه (:1)جدول

 هاتعاريف و ويژگي معيار طبقه بندي
 

مقياس جغرافيايي 

 عملكرد

ور، درون هاي تابع يک کشتروريسم داخلي: اقدام به اعمال تروريستي از سوي اشخاص يا گروه

شور قرار جغرافياي سياسي آن کخاک همان کشور به منظور دستيابي به اهدافي که در چارچوب 

 .(Ettaat and Dabiri,2016b:71)دارد

اي م پيوستههشود که در منطقه جغرافيايي به هاي تروريستي گفته ميالمللي: به گروهتروريسم بين

 Ettaat and)گيرندهايي از قلمرو دو کشور را در بر ميکنند و دست کم بخافعاليت مي

Dabiri,2016b:71). 
عضا و اوريسم جهاني: اين نوع تروريسم در مقياس جهاني منتشر شده است و از نظر اهداف، تر

 .(Ettaat and Dabiri,2016a:14)پناهگاه نيز ويژگي جهاني و فراسرزميني دارد

 

 ابزارهاي استفاده

لحانه، گذاري، حمالت مسهايي مانند بمبتروريسم متعارف: در بيشتر حمالت تروريستي از روش

هاي مورد شود که با توجه به ابزارها و روشربايي، هواپيماربايي و مانند آن استفاده ميدمآ

 .شوندتروريست متعارف ناميده مي استفاده، 

شود که هاي نامتعارف در حمالت تروريستي گفته ميروريسم نامتعارف: به استفاده از روشت

 سي و، تروريسم جناي، بيوتروريسمهسته تروريسم انتحاري، تروريسم مجازي، تروريسم  لشام

 د. شونتروريسم شيميايي مي

 

 

 اهداف

ست. اين ا قومي و جدايي طلبانههاي طلب: نوعي از تروريسم با اهداف و انگيزه تروريسم تجزيه

ي در داخل جمعيت اکثريت دنبال مذهبي اقليت -نوع از تروريسم معموالً از سوي يک گروه قومي

 .شودمي
اي ستردهگهاي مذهبي است که در آن اهداف يسم مذهبي: شامل اقدامات تروريستي با انگيزهترور

  (.Hoffman,1998:94)شود و اندازه خشونت نامحدود استتعريف مي
 اقتصادي -هاي چپ و راست سياسيهاي افراطي با انديشهتروريسم جناح چپ و راست: گروه

ليه رقباي آميز و تروريستي ع ظر خود، به اقدامات خشونتاند که براي اجراي الگوي حکومتي مدن

 زنند.و حکومت مرکزي دست مي سياسي

 

 بازيگران

هاي ديگر که شامل ها يا ملتوسيله يک دولت عليه دولت روريسم دولتي: اقدامات تروريستي بهت

ها آموزش، تأمين مالي، پناهگاه و تهيه تسليحات براي تروريست :موارد مانند

   (Aust,2010:256)شودمي

ات مشروع دليل درک نکردن اقدام هاي کوچکي از بازيگران غيردولتي بهتروريسم غيردولتي: گروه

ود به سياسي يا نداشتن دسترسي و امکان براي چنين اقداماتي، براي پيشبرد اهداف سياسي خ

 .شوندخشونت متوسل مي
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 نظريه سرايت از تروريسم. 3-3

مکاني حوادث تروريستي در مقياس جهاني  شامل يکي از چهار الگوي تصادفي، توزيع زماني و 

نامتجانس، تقويت و سرايت است. در واقع، حوادث تروريستي يا به طور تصادفي در فضا و 

الگوي کنند. تصادفي را دنبال مييا يکي ديگر از سه نوع الگوي غيرشوند زمان توزيع مي

جربۀ کشورهاي مختلف در مورد تروريسم در ميان فضا نابرابر نامتجانس حاکي از آن است که ت

اما در طول زمان ثابت است. الگوي تقويت نيز به اين نکته اشاره دارد که حوادث تروريستي که 

افتد، احتماالً در آينده نيز در همان کشور تشديد خواهد شد. الگوي در يک کشور اتفاق مي

حوادث تروريستي در يک کشور احتماالً موجب دادن سرايت نيز به معناي آن است که رخ 

شود. نتيجه آنکه تعداد زيادي از کشورها که گيري اين حوادث در کشورهاي همسايه ميشکل

کنند. پايسون اند، در يک دورۀ زماني حوادث تروريستي را تجربه ميتجربۀ اين پديده را نداشته

 1974تا  1973يکاي التين و غرب اروپا در دوره شواهدي از سرايت رفتار تروريستي را ميان امر

هاي راديکال در اروپاي غربي به تقليد از رفتارهاي تروريستي در يافته است، به طوري که گروه

مراتبي، امريکاي التين پرداختند. عالوه بر اين، سرايت ممکن است در اشکال مختلف سلسله

اي در مقاله 3و ميکالوس 2، هيمن1الرسکيمجاورتي و انتشار غيرهمجوار صورت بپذيرد. ميد

هاي تروريستي مراتبي بيشتر در ارتباط بين گروهانتقادي بحث کردند که تئوري پخا سلسله

انجام مي شود تا در ارتباط و انتقال تروريسم بين فضاهاي جغرافيايي؛ بر اين اساس گسترش 

اي به بيشتر از انتقال آن از منطقههاي ديگر تروريسم از يک گروه پيشرفتۀ تروريستي به گروه

شود. ميدالرسکي و همکارانا در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند منطقه اي ديگر انجام مي

اند. تر بودههاي ترور در امريکاي التين از معاصران خود در اروپاي غربي بسيار پيشرفتهکه گروه

هاي تروريستي از امريکاي عمليات و تاکتيکمراتبي ها اظهار داشتند که الگوي سرايت سلسلهآن

سرايت فقط از طريق مرزهاي آنکه الگوي التين به غرب اروپا پخا شده است. نکتۀ ديگر 

                                                           

1.Midlarsky 

2.Heyman 

3.Mickolus 
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دهد. انتشار غير ناهمجوار پذيرد؛ بلکه به صورت غيرهمجوار نيز روي ميجغرافيايي صورت نمي

را در روابطي مانند جاسوسي، هاي تروريستي فرايندي است که ممکن است همکاري بين گروه

مطالعات  .(Midlarsky and et al,1980:270-273)شودآموزش، تأمين بودجه و پشتيباني، شامل 

دهد که سطم بااليي از اين حمالت در يک ديگري در مورد وقوع حمالت تروريستي نشان مي

اهد داشت. در واقع، ماه، به احتمال زياد حوادث تروريستي را در چند ماه آينده به دنبال خو

اندازي حمله به طور چشمگيري تحت تأثير حمالت مشابه تصميم يک گروه تروريستي براي راه

استفاده « سرايت»هاي ديگر قرار دارد. از اين جهت، براي ناميدن آن از مفهوم در مکان

حد زيادي  اي تااي از نويسندگان، اين حمالت دورهبه اعتقاد عده (.Brynjar,2004:17)شودمي

آوري شود. همچنين، جمعهاي جمعي مربوط ميها براي کسب توجه رسانهبه تمايل تروريست

دهد سرايت از تروريسم با توجه به زمان حمالت صورت مستندات ميداني نشان مي

به اين معنا که در دوره زماني خاصي،  .(Weiman and Bernd Brosius,1988:500)پذيردمي

دهد. مبحث سرايت از تروريسم، قابل توجهي در مناطق مختلف روي ميحمالت تروريستي 

عالوه بر بعد زماني، داراي جنبۀ جغرافيايي و مکاني نيز هست. به اين ترتيب که مشاهدۀ 

هاي تروريستي با سطوح باال در يک کشور اغلب با افزايا اين حوادث در کشورهاي پديده

ت ممکن است به دست همان سازمان، نسل ديگري از همسايه و منطقه ارتباط دارد. اين حمال

گيرد که از آن سازمان هايي صورت ميآن سازمان، هواداران خارجي و شرکاي ائتالفي يا گروه

همچنين، فرايند سرايت ممکن است در سرتاسر يک کشور  .(Crenshaw,1983:15)کنندتقليد مي

ز نقطه شروع به ديگر مناطق با شرايط مختلف به راه انداخته شود و در نتيجه، پديدۀ تروريسم ا

اي ديگر از سرايت در بحث تروريسم عالوه بر اين، گونه .(Crenshaw,2005:13)گسترده شود

هاي حمالت تروريستي و مسئلۀ آموزش و يادگيري است. به اين شکل که استفاده از تکنيک

هاي ديگر تروريستي در سوي گروهآميز در منطقه يا کشوري، از اي موفقيتابزار يا روش حمله

گسترش حمالت تروريستي  (.Bryniar,2004:18)شودمناطق و کشورهاي ديگر استفاده مي

توان در چارچوب اين بخا از نظريۀ انتحاري بعد از حملۀ تأثيرگذار يازدهم سپتامبر را مي

هاي جمعي رسانهسرايت مورد توجه قرار داد. برخي محققان گسترش ابزار ارتباطي و مخصوصاً 



160  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

هاي استفاده ها و روشرا به دليل پوشا گستردۀ حمالت تروريستي و جزئيات مربوط به تکنيک

دانند. در واقع چنين هاي مشابه تروريستي ميشده را عامل مؤثري در ترويج استفاده از روش

تفاده از هاي تروريستي را در اسهاي گسترده، انگيزۀ ساير گروهاي با بازتابپوشا رسانه

کند. از عوامل کليدي ديگر در توضيم هاي مشابه و در عين حال موفق تروريستي بيشتر ميروش

هاي ها و سازمانها و ارتباطات بين گروهمفهوم سرايت در مبحث تروريسم، وجود همکاري

ها در نوع شود که اين گروهاين ارتباطات موجب مي (.Bryniar,2004:19)تروريستي است

ها هاي مورد استفاده، اهداف مورد حمله و زمان حمالت تروريستي هماهنگيها و سالحتکنيک

هايي با يکديگر داشته باشند؛ بنابراين، سرايت در بحث تروريسم داراي چهار جنبۀ و مشابهت

گروهي است؛ هاي مورد استفاده و ارتباطات بينهاي جغرافيايي، تکنيکهاي زماني، محدودهدوره

ه، تروريسم مانند بيماري خطرناکي است که در صورت مهيا بودن شرايط، به اپيدمي در نتيج

اي تبديل خواهد شد و مانند بازي دومينو، يکي پس از ديگري کشورها و جوامع را گسترده

توجه  المللي و جهاني يافته است. نکته جالبکند. چنانکه امروز تروريسم ماهيت بينگرفتار مي

هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ها، هرچه مشابهتکه مانند سرايت بيمارياين مطلب است 

ها شکل گرفته اي با کشورها و مناطقي که تروريسم در آناقتصادي و محيطي کشور يا منطقه

توان گفت که نظريۀ بيشتر باشد احتمال سرايت اين پديده بيشتر خواهد بود. در مجموع، مي

ريسم به داليل انتشار و گسترش تروريسم در يک زمان و از سرايت در تجزيه و تحليل ترو

 (.Ettaat and Dabiri,2016a)پردازدمکاني به مکان ديگر مي

 نظريه پخش فضايي. 4-3

مطرح شده  1953در سال  1هاگراستراند تورستن« پخا فضايي»ها که در نظريۀ جغرافيايي پديده

اين الگوها که در تجزيه و  (.Shokouhi,2007:302)يابنداست با الگوهاي مختلفي انتشار مي

 از: اند، عبارتندرهاي مختلف کاربرديها و حمالت تروريستي در مناطق و کشوتحليل انتشار گروه

فرايندي است که به وسيلۀ آن اطالعات، مواد و نظاير آن  :ايپخا گسترشي يا انبساطي يا ناحيه

در ناحيه نخست  اين فرايند، آنچه گسترش يافتهيابد. در از مکاني به مکان ديگر گسترش مي
                                                           

1.Torsten Hagerstrand 
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رسد و ميان جمعيت اي به ناحيۀ ديگر مييابد و گاهي نيز از ناحيهماند و اغلب شدت ميباقي مي

ها در ناحيۀ جديد بيا از خاستگاه ها و پديدهشود. گاه شدت نوآوريناحيه جديد گسترده مي

ر فضايي مجدد(: همانند پخا گسترشي است اما جايي مکاني پخا)انتشاهاست. جابهاصلي آن

شود و سرچشمۀ تدريج از اطالعات، مواد و خالي ميمکان اصلي پخا اطالعات، مواد و غيره به 

سان که به موازات پخا از مکان اصلي به مکاني ديگر، خاستگاه پخا خشکد. بدينپخا مي

 دهد.يا تراوش اهميت و اعتبار خود را از دست مي

گيرد، نظير )سرايتي(: در اين مرحله، انتقال پخا يا تراوش مستقيماً صورت ميپذيرازشپخا س

اي به محلۀ مجاور در شهرها. اين مرحله سرايت امراض از شخصي به شخص ديگر يا از محله

با عامل فاصله رابطۀ نزديکي دارد. يعني هرچه فاصله بيشتر باشد، اثر اين پخا نيز روي پديده 

 شود. کم تر مي

ها به صورت منظم و در قالب ها و نوآوريمراتبي: در اين مرحله از پخا، پديدهپخا سلسله

ها به ديگر مراکز ها از پايتختآورييابند. مانند انتشار نومراتب فضاي زندگي گسترش ميسلسله

ترين آن ترين مراکز به کوچکمراتبي از بزرگشهري کوچک و سپس روستاها. پخا سلسه

ترين سطم به ها از پايينها و نوآورياي از موارد، ممکن است پديدهکند. البته در پارهرکت ميح

 (.Haggett,1996:94)اي و جهاني جريان يابدترين سطوح ناحيهگسترده
 ها (: مدل گسترش مجاورتي پديده1شكل)

 
(,2016Ettaat Source: Dabiri and) 
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جزيه و تحليل حمالت تروريستي مورد مطالعه و استفاده قرار پخا سلسله مراتبي در ارتباط با ت

مراتبي و سرايت محدود و متمرکز را در گرفته است. به طوري که باگت و مدينا سرايت سلسله

 Baghat and)اندشناسايي کرده 2011تا  2001هاي حمالت تروريستي کشور بريتانيا بين سال

Medina,2013:55). 

 هاي پژوهشيافته.4

 حمالت تروريستي در ايران.1-4

ريستي از سوي اي از حمالت تروايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي با موج گسترده

طلب مواجه شد که در اين حمالت بسياري از حکومتي و جدايهاي مختلف ضدگروهک

ر غيرنظاميان جان خود را از دست دادند. براساس آمار و اطالعات داخلي اقدامات تروريستي د

هزار قرباني گرفته است. اطالعات جهاني نيز حمالت گسترده تروريستي عليه  17ايران بيا از 

کند. به طوري که براساس اطالعات پايگاه داده ايرانيان را در داخل و خارج کشور تأييد مي

 536( 1397دي11) 2018( تا پايان 1357بهمن 22) 1979فوريه  11از تاريخ تروريسم جهاني، 

استان از  26و در  (,2018Global Terrorism Database)تروريستي به وقوع پيوسته استحمله 

استان کشور حداقل يک حمله تروريستي انجام شده است. براساس گزارش شاخص  31

از نظر تاثيرپذيري از  39در رده  4.71کشور ايران با امتياز  2019تروريسم جهاني در سال 

 کشور جهان، قرار داشته است.  138ر بين تروريسم و حمالت تروريستي د
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 1397تا پايان سال  1357نقشه توزيع فضايي حمالت تروريستي در ايران از بهمن (: 1شكل)

 
 تحليل فضايي امواج تروريسم در ايران. 4-2

داراي سه موج بلند و دو موج کوتاه  1397تا  1357هاي حمالت تروريستي در ايران بين سال

المللي و همين ست که بسته به شرايط سياسي، امنيتي کشور و منطقه و تحوالت نظام بينبوده ا

اند. هاي متفاوتي داشتهکردند، ويژگيهاي تروريستي که اين حمالت را سازماندهي ميطور گروه

اولين موج بلند حمالت تروريستي در ايران بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي آغاز شده 

ترين و شديدترين حمالت ساله بزرگ 4يابد. در اين دوره زماني ادامه مي 1361ايان سال و تا پ

هاي زمان گروهپيوندد. در اين دوره فعاليت گسترده و همتروريستي در ايران به وقوع مي

طلب قومي موجب تشديد حمالت هاي تروريستي تجزيهحکومتي و گروهتروريستي ضد

حمله تروريستي ثبت شده در اين دوره اتفاق  267به گونه اي که  شودتروريستي در کشور مي

افتاده است که تقريباً برابر با نيمي از کل حمالت تروريستي است که در چهل سال اخير در ايران 

رخ داده است. از لحاظ مکاني، اين موج حمالت تروريستي متمرکز در تهران و شهرهاي بزرگ 

غرب کشور بوده است. ارزيابي نحوه پراکنا حمالت بغرب و جنوو نواحي مرزي شمال

حکومتي از پخا هاي تروريستي ضددهد که حمالت گروهتروريستي در اين دوره نشان مي

ها در تهران و شهرهاي بزرگ کند به طوري که عمده حمالت اين گروهمراتبي پيروي ميسلسه
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ها وجود دارند رخ داده است. آن که زيرساخت هاي اصلي سياسي، اقتصادي و جمعيتي کشور در

طلب از الگوي پخا مجاورتي يا سرايتي پيروي هاي تروريستي تجزيهاز سوي ديگر گروه

هاي مرزي خوزستان، کرمانشاه، کردستان و ها در استاناند و حمالت عمده اين گروهکرده

ها ترين آنه مهمهاي مشترکي هستند کشرقي به وقوع پيوسته است که داراي ويژگيآآربايجان

هاي قومي يا مذهبي با حکومت فاصله از کانون سياسي حکومت، مرزي بودن و تفاوت در مولفه

مرکزي بوده است. نکتۀ قابل توجه در اين موج حمالت تروريستي اين است که هيچ حمله 

کزي هاي قومي و مذهبي با حکومت مربلوچستان که از نظر مولفه و تروريستي در استان سيستان

شود، رخ نداده است. در واقع اين تجانس ندارد و جزو استان هاي مرزي کشور محسوب مي

مذهبي تحت تاثير پخا سرايتي  –استان به دليل گسست جغرافيايي با ساير نواحي قومي 

ها در اين موج از حمالت مسلحانه با سالح گرم (. تروريست2 شکلتروريسم قرار نگرفته است)

کردند. اين موج حمالت تروريستي با خروج برخي حمالت خود استفاده مي گذاري درو بمب

و همچنين تقويت حکومت  1361طلب از کشور در پايان سال هاي ضدحکومتي و تجزيهاز گروه

    مرکزي فروکا کرد.

 (1361تا پايان سال  57(: نقشه توزيع فضايي موج اول حمالت تروريستي در ايران )از بهمن 2شكل)
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است. اين موج حمالت  1373تا  1369وج بلند دوم مربوط به حمالت تروريستي بين سال م

تروريستي در ايران  مصادف با پايان جنگ تحميلي است. در اين موج حمالت تروريستي عمدتاً 

هاي ضدحکومتي فعال هستند که از خارج از کشور نيروهاي خود را براي انجام حمالت گروه

هاي هکردند. در اين دوره زماني حمالت تروريستي گروکشور اعزام ميتروريستي به داخل 

اي نسبت به موج قبلي غربي کشور به طور قابل مالحظههاي غربي و جنوبطلب در استانتجزيه

يابد. اما حمالت تروريستي در استان سيستان و بلوچستان با شدت قابل توجهي آغاز کاها مي

هاي تروريستي و افراطي در تاثير سرايت مجاورتي از گروه شود و تا حدود زيادي تحتمي

قاره و کشور پاکستان و افغانستان قرار دارد. الگوي پراکنا حمالت تروريستي در اين منطقه شبه

حکومتي عمدتاً سلسه مراتبي)شهرهاي تهران، هاي تروريستي ضدفعال بودن گروه دوره به دليل

گذاري در حمالت ها در اين دوره عمدتاً از روش بمبيستمشهد، تبريز، خوزستان( است. ترور

هاي کردند. تمرکز حمالت تروريستي از لحاظ مکاني در تهران و مراکز استانخود استفاده مي

 مهم و بزرگ است.

 (1373تا  1369(: نقشه موج دوم حمالت تروريستي در ايران)3شكل)
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کند. اين دوره ادامه پيدا مي 1393شده و تا  آغاز 1384موج بلند سوم حمالت تروريستي از سال

طلب با رويکرد مذهبي در نواحي هاي تروريستي تجزيهزماني مصادف با فعاليت شديد گروه

شرق کشور است. به طوري که در اين موج استان سيستان و بلوچستان بيشترين فراواني جنوب

هاي تروريستي ين فعاليت گروهدهد. همچنحمالت تروريستي را در کشور به خود اختصاص مي

غربي به صورت معناداري نسبت به دوره قبل هاي خوزستان، کردستان و آآربايجاندر استان

دهد اين حمالت تحت تأثير يابد. بررسي پراکنا فضايي حمالت تروريستي نشان ميافزايا مي

اين موج تغيير و پخا مجاورتي در داخل و خارج از کشور قرار دارند. نکته قابل توجه در 

شرق کشور است که به تبعيت و ها در جنوبمورد استفاده تروريستهاي تحول ابزارها و روش

هاي نامتعارف همچون حمالت انتحاري استفاده المللي مذهبي از روشتحت تاثير تروريسم بين

هاي اطالعاتي کشورهاي متخاصم کردند. در اين دوره زماني ترورهاي فردي نيز توسط سازمانمي

 اي کشور است.همترين آنها ترور دانشمندان هستهشود که مدر داخل کشور انجام مي

 (1392تا  1384در ايران) (: نقشه موج سوم حمالت تروريستي4شكل)

 
شدت ديگر تر و کمتروريستي در ايران دو موج کوتاه عالوه بر اين سه موج عمده حمالت

حمالت تروريستي نيز در ايران به وقوع پيوسته است. اول موج کوتاه حمالت تروريستي از سال 



   167……… يستيحمالت ترور يزمان -ييفضا يالگو يلتحل ____________________________

ادامه موج بلند  پيوندد. اين موج کوتاه حمالت تروريستي در واقعبه وقوع مي1379تا  1377

هاي تروريستي و جغرافياي حمالت از همان ( است که از لحاظ نوع گروه1373تا 1369دوم)

حکومتي در تهران و شهرهاي بزرگ هاي ضدد و عمده حمالت توسط گروهکنالگو پيروي مي

به وقوع  1397تا  1394کشور انجام شده است. دومين موج کوتاه حمالت تروريستي از سال 

( قرار  1392تا  1384ه است اين موج کوتاه حمله تروريستي نيز در امتداد موج بلند سوم)پيوست

المللي به طور مشخص داعا هاي تروريستي بيندارد با اين تفاوت که در اين دوره گروه

اي و دهد. در اين موج کوتاه نيز عمده حمالت در نواحي حاشيهحمالتي را در کشور انجام مي

غربي، خوزستان و کردستان به وقوع هاي سيستان و بلوچستان، آآربايجاناستان مرزي کشور در

 پيوست.

 امواج ترور در ايراننمودار (: 5شكل)

 

 هاي تروريستي در ايرانتحليل فضايي فعاليت گروه. 4-3

توسط دو دسته از  1397تا  1357هاي هاي تروريستي در ايران بين سالتقريباً تمام حمله

حکومتي هستند که هاي تروريستي ضداست. نخست گروه تروريستي به وقوع پيوسته هايگروه

با هدف براندازي نظام سياسي حاکم و تغيير حکومت اقدامات تروريستي خود را به مرحله اجرا 

دادند عمدتاً در شهرهاي ها مورد هدف قرار ميها و فضاهايي را که اين گروهگذاشتند. مکان

حکومتي حمالت خود را ابتدا در تهران و هاي ضدقرار داشته اند. گروهبزرگ و مهم کشور 

ها بيشتر تالش دادند. اين گروهشهرهاي کشور طراحي و انجام ميها و کالنسپس در مراکز استان
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نقاط حساس و حياتي سياسي، اقتصادي و جمعيتي هستند هايي را که داراي مکانکنند مقر و مي

گذاري در مقرهاي دولتي و حکومتي نظام سياسي را نشان دهند. بمب هدف قرار داده تا ضعف

هاي برگزاري تجمعات مذهبي و نمازهاي جمعه از اين جمله هستند؛ بنابراين نحوۀ پخا و محل

هاي تروريستي از منظر جغرافيايي به صورت سلسله حمالت تروريستي در اين دسته از گروه

تيب که ابتدا پايتخت به عنوان کانون سياسي حکومت و شده است. بدين ترمراتبي انجام مي

ها وجود دارد مورد حمله هاي حياتي کشور در آنترين زيرساختسپس کالن شهرها که عمده

آفرين و ها در موج اول و دوم  بلند حمالت تروريستي بسيار نقاگرفتند. اين گروهقرار مي

نظام سياسي و امنيتي کشور از شدت عمل اين گروه اند اما با گذر زمان و تقويت تاثيرگذار بوده

 ها به شدت کاسته شده است.و توان حمالت آن
 هاي ضدحكومتي در ايران(: نقشه توزيع فضايي حمالت گروه6شكل)

 
طلبانه هستند. طلبانه و جداييهاي با اهداف تجزيههاي تروريستي شامل گروهدومين دسته از گروه

قومي و مذهبي پيراموني کشور که تجانس کامل با حکومت مرکزي ندارند  ها در نواحياين گروه

طلب در هاي تجزيهشوند فعال بوده و هستند. گروههاي مرزي کشور محسوب ميو جزو استان

اند. نکته قابل توجه در ارتباط با موج اول و سوم حمالت تروريستي در ايران بسيار فعال بوده
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ها با طور سازماني و تشکيالتي اکثر آنو جغرافيايي و همين ها ارتباط فضايياين گروه

هاي ها داري دنبالهاي تروريستي فعال در کشورهاي همسايه است. در واقع اين گروهسازمان

فضايي و تشکيالتي در خارج از مرزهاي کشور نيز هستند؛ بنابراين نحوه پخا حمالت اين 

افيايي پخا مجاورتي و سرايتي است به اين صورت هاي تروريستي از منظر جغردسته از گروه

کند بلکه که عالوه بر اينکه تروريسم از کشورهاي مجاور به داخل مرزهاي کشور سرايت مي

هاي اي از کشور به ساير بخاطلب در ناحيههاي تجزيهانجام حمالت تروريستي توسط گروه

کند. مصادق تي هستند نيز سرايت ميهاي تروريسهاي فعاليت گروهکشور که داري چنين زمينه

هاي تروريستي از آن شروع حمالت تروريستي در موج اول حمالت تروريستي است که فعاليت

هاي گيري فعاليتغرب کشور پخا گرديد. در واقع با شروع و اوجغرب به غرب و جنوبشمال

هاي ليت ساير گروهطلب در يک ناحيه قومي و مذهبي در کشور فعاتروريستي يک گروه تجزيه

هاي تروريستي شود.  نکته ديگر در ارتباط با اين گروهطلب در نواحي ديگر نيز شروع ميتجزيه

ها کنند سرايت تکنيکشرق کشور فعاليت ميطلب که در نواحي جنوبهاي تجزيهبه ويژه گروه

ه از کشور است. به قاره به اين ناحيهاي تروريستي از منطقه شبههاي به کارگيري گروهو روش

هاي تروريستي فعال در استان سيستان و بلوچستان در موج سوم طوري که برخي از گروه

کردند. البته عالوه بر هاي انتحاري و نامتعارف استفاده ميحمالت تروريستي در کشور از روش

ها ل اين گروهها، انديشه و مباني فکري و ايدئولوژيکي نيز از نواحي پيراموني کشور به داخروش

  نفوآ و سرايت پيدا کرده است.
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 يرانطلب در ايهتجز يهاگروه يستيحمالت ترور ييفضا يعنقشه توز(: 7شكل)

 

 گيريتجزيه و تحليل و نتيجه.5

شهرها)شيراز، توزيع فضايي حمالت تروريستي در ايران به طور کلي متمرکز در تهران، کالن

هاي مرزي نيمه غربي کشور )خوزستان، کردستان، آآربايجان و استانمشهد، اصفهان و تبريز( 

درصد از  95غربي و کرمانشاه( و استان سيستان و بلوچستان بوده است. به طوري که نزديک به 

استان رخ داده است. با اين حال بررسي زماني  10حمالت تروريستي در طول چهار دهه در اين 

هاي هاي زماني خاصي حمالت گروهدهد که در دورهمي حمالت تروريستي در ايران نشان

توان از  عنوان تروريستي به صورت معناداري افزايا قابل توجهي داشته است به طوري که مي

موج حمالت تروريستي براي آن دوره نام برد.  برخي از از اين امواج حمالت تروريستي بسيار 

تري برخوردار هستند. شدتتر و کمزماني کوتاه يگر از دورهشديد و بلند بوده است و برخي د

تا پايان  1357ترين و بلندترين موج حمالت تروريستي در ايرن مربوط به دوره زماني بهمن مهم

حمله تروريستي در سراسر کشور ثبت شده است که از لحاظ  267است. در اين موج  1361سال 

را شامل مي شود. در  1397تا  1357هاي فراواني نيمي از حمالت تروريستي ايران بين سال 

اين موج عالوه بر شدت زياد حمالت تروريستي از لحاظ مکاني و پراکنا جغرافيايي نيز به 
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ت هاي تروريستي، گستره جغرافيايي زيادي از کشور تحت تاثير حمالدليل فعال بودن انواع گروه

طلب هاي تجزيهدحکومتي و گروههاي ضپوشاني فعاليت گروهاند. در واقع همتروريستي بوده

اي از ايران را در بر باعث شده اين موج هم شدت زيادي داشته باشد هم جغرافياي گسترده

بگيرد. در اين موج تهران به عنوان کانون سياسي حکومت و شهرهاي بزرگ)تهران، اصفهان، 

و نواحي و هاي ضد حکومتي با هدف سرنگوني نظام سياسي  مشهد، تبريز( از طرف گروه

غربي و کرمانشاه( از سوي شهرهاي مرزي و پيراموني کشور)خوزستان، کردستان، آآربايجان

طلب با هدف جدايي و تجزيه بخشي از کشور آماج حمالت تروريستي قرار هاي تجزيهگروه

گيري حکومت و با قدرت 1361گرفته اند. اين موج بلند و شديد حمالت تروريستي بعد از سال 

و ساماندهي ارکان امنيتي، نظامي و اطالعاتي حکومت فروکا کرد. دومين موج حمالت  مرکزي

هاي تروريستي ضد ادامه داشت. در اين موج گروه 1373آغاز شد و تا  1369تروريستي از سال  

اخل کشور دحکومتي با ساماندهي مجدد خود در برخي از کشورهاي همسايه حمالتي را در 

و شهرهاي بزرگ و مهم که  ان الگوي حمالت در موج اول پايتختانجام دادند و با هم

هاي حياتي و نمادهاي قدرت سياسي حاکم در آنها وجود داشتند را هدف قرار دادند. زيرساخت

طلب داراي فراواني چنداني نبود، اما هاي تجزيهدر اين موج اگرچه حمالت تروريستي گروه

ين بار بعد از انقالب اسالمي در استان سيستان و ها براي اولحمالت تروريستي اين گروه

قاره گيري تروريسم مذهبي در منطقه شبهبلوچستان شکل گرفت که تا حدود زيادي ناشي شکل

شرق ايران تحت تاثير سرايت مجاورتي از بود. در واقع اولين اقدامات تروريستي در جنوب

ج کوتاه تروريستي به طول دو سال از سال قاره شکل گرفت. بعد از اين موج بلند، مومنطقه شبه

شد، به شکل گرفته که به نحوي دنباله دومين موج بلند تروريستي محسوب مي 1379تا  1377

کرد. هاي تروريستي دقيقاً از آن موج پيروي مياي که از نظر الگوي پراکنا، حمالت و گروهگونه

ترين موج حمالت تروريستي اني طوالنيسومين موج بلند حمالت تروريستي که از لحاظ بازه زم

طلب هاي تجزيه(، عمدتاً توسط گروه1392تا  1384هاي شود)بين سالدر ايران محسوب مي

انجام گرديد. از لحاظ فضايي حمالت اين موج در استان سيستان و بلوچستان متمرکز بود. به 

ه ين استان به وقوع پيوستدرصد حمالت تروريستي در موج سوم، فقط در ا 40نحوي که بيا از 
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غربي، خوزستان و کردستان نيز شاهد حمالت زيادي از سوي هاي مرزي آآربايجاناست. استان

درصد موج سوم حمالت  80اند و در اين چهار استان بيا از طلب بودههاي تجزيهگروه

ا تروريستي رخ داده است؛ بنابراين الگوي حمالت تروريستي در اين موج به صورت پخ

مجاورتي و سرايتي بود. اين سرايت هم از نواحي و مناطق داخل کشور گسترده شد و هم از 

کشورهاي همسايه در شرق و غرب به نواحي پيراموني و مرزي کشور پخا گرديد. الزم به آکر 

هاي شود که عمدتاً توسط سرويساست در اين موج تهران نيز با حمالت تروريستي مواجه مي

توان نتيجه گرفت که الگوي در نهايت مي رهاي بيگانه هدايت و انجام شده است.اطالعاتي کشو

مراتبي تبعيت حکومتي در ايران از پخا سلسلههاي ضدمکاني حمالت تروريستي گروه -فضايي

هاي سياسي، اقتصادي و جمعيتي کشور)ابتدا تهران و سپس شهرهاي کند به گونه اي که کانونمي

 -اند. همچنين الگوي فضايياهد بيشترين فراواني حمالت تروريستي بودهبزرگ و مهم کشور( ش

طلب از پخا مجاورتي و سرايتي تبعيت کرده طلب و جداييهاي تجزيهمکاني حمالت گروه

است و تروريسم و حمالت آنها به صورت مجاورتي و سرايتي پخا شده و با آغاز حمالت 

کند. اين مناطق که شامل استان هاي ايت ميتروريستي در يک ناحيه به نواحي ديگر سر

هاي شوند داراي ويژگيغربي، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و سيستان بلوچستان ميآآربايجان

مذهبي و زباني  -مشترکي مانند مرزي بودن، فاصله از مرکز سياسي حکومت، عدم تجانس قومي

هاي تروريستي در آنها فعال روهبا حکومت مرکزي و در نهايت همسايگي با کشورهايي که گ

 باشند. هستند، مي
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 . قدرداني6

پژوها تشکر و  يناز انجام ا يتبه واسط حما يبهشت يددانشگاه شه ينگارندگان از همکار

 کنند. يم يقدردان
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 موج بلند سوم
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موج کوتاه دوم 
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