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نهمین گزارش سالیانه شاخص جهانی تروریسم ( )GTIدر ماه جاری (مارس)  2222منتشر شد که گزارشی جامع
و مختصر از روندها و الگوهای مهم جهانی تروریسم در دهه گذشته را ارائه میدهد .در این گزارش فاکتورهای
مورد بررسی برای اندازهگیری شاخص تروریسم شامل حوادث تروریستی ،مجروحین ،قربانیان ،خسارات مالی ناشی
از این حوادث و تعداد و حجم آن در یک دوره پنج ساله میباشند .این گزارش توسط موسسه اقتصاد و صلح
( )IEPبا بهره مندی از پایگاه دادهها و اطالعات  Tracker Terrorismو سایر منابع تهیه میشود .این موسسه
در بررسی پدیده تروریسم ،پیشینه رویدادهای حمالت تروریستی را از  1ژانویه  2222ارائه میدهد .پایگاه دادهها
دربرگیرنده بیش از  02522رویداد تروریستی از  2222تا  2221میباشد.
در سال  ،2221تعداد کشتههای ناشی از تروریسم با  1.2درصد کاهش به  2112نفر رسید که در مقایسه با سال
 2215که اوج حمالت تروریستی بود کاهش یک سوم را نشان میدهد .افت جزئی تعداد کشتهها با کاهش در
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میزان تاثیر تروریسم ،با بهبودی وضعیت در  60کشور ،در مقایسه با  11کشور که شرایط آن بدتر گردید بازتاب
مییابد .با این حال تعداد حمالت تروریستی در سطح جهان با  12درصد افزایش به  5220مورد رسید .به این
ترتیب ،تعداد مرگ و میر در حمالت تروریستی از  1.0کشته در هر حمله به  1.1کشته در دوره یکساله تنزل
نشان میدهد .روسیه و اوراسیا بیشترین پیشرفت منطقهای را از این لحاظ داشتهاند.
سال گذشته تعداد  11کشور حداقل یک مورد کشته تروریستی را داشتهاند که افزایش جزئی را در مقایسه با سال
 2222با تعداد  14کشور نشان میدهد 125 .کشور هیچ کشته یا حمله تروریستی را در سال 2221نداشتند که
این تعداد باالترین رقم کشورها از سال  2222میباشد.
دادهها نشان دهنده تغییر در پویایی رفتار تروریسم است که بیشتر در مناطق و کشورهایی که از بیثباتی و
درگیری داخلی سیاسی رنج میبرند متمرکز بوده است ،مثل کشورهای منطقه ساحل ،افغانستان و میانمار .جنگ
های داخلی خشونتآمیز عامل اصلی تروریسم بوده است ،با رقمی بیش از  12درصد حمالت تروریستی که در
سال  2221در کشورهای درگیر جنگ داخلی در حال وقوع است .تمامی ده کشوری که بیشترین تأثیر را از
تروریسم در سال  2221داشتهاند درگیر حمالت مسلحانه داخلی در سال  2222بودهاند .حمالت تروریستی در
کشورهای درگیر در پدیده تروریسم شش برابر مرگبارتر از حمالت تروریستی در سایر کشورها بوده است.
وضعیت جدی و خطرناک این پدیده در بسیاری از کشورهای صحرای آفریقا ( ،)SSAبه ویژه در کشورهای منطقه
ساحل است .چهل و هشت درصد ،یا به عبارتی  4101مورد از کل کشتههای تروریستی در سطح جهان در
کشورهای این منطقه روی داده است .چهار کشور از ده کشوری که بیشترین افزایش را در کشتههای ناشی از
تروریسم دارند ،عبارتند از :بورکینافاسو ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،مالی و نیجر که سه کشور از این فهرست در
منطقه ساحل قرار دارند.
یک نکته مثبت ،بهبودی در کاهش ده درصدی تعداد کشتههای ناشی از تروریسم در کشورهای صحرای آفریقا
بود .این امر را میتوان به موفقیت در اجرای عملیات ضد شورش در هدف قرار دادن بوکوحرام مربوط دانست که
در آن تعداد کشته های فعالیت این گروه تروریستی بین سال های  2222تا  2221به  22درصد کاهش یافت و
از تعداد  021کشته به  126مورد رسید .نیجریه دومین کشور با بیشترین کاهش تعداد کشتهها را ثبت کرد که
بیشتر از کل کاهش کشته های ناشی از تروریسم در  SSAمی باشد .تعداد حمالت تروریستی این گروه به طور
قابل توجهی کاهش یافته و در مقایسه با سال قبل به نصف ( 01حمله) رسیده است.
حمالت تروریستی در کشورهای منطقه ساحل یک نگرانی عمیق و جدی است .گسترش دولت اسالمی (وابستگان
داعش) منجر به افزایش تروریسم در بسیاری از کشورهای این حوزه شده است .با مشخص شدن بزرگی این مشکل،
تعداد کشتههای ناشی از تروریسم بین سالهای  2222و  2221در منطقه ساحل به بیش از هزار درصد افزایش
یافته است .این تعداد در نیجر در سال  2222دو برابر شده و به  566مورد رسید .تعداد کشتههای نسبت داده
شده به گروههای افراطی اسالمی مانند دولت اسالمی در غرب آفریقا ( ،)ISWAجماعت نصراالسالم والمسلمین
( ،)JNIMبوکوحرام و الشباب که تا جنوب موزامبیک کشیده شده با  14درصد افزایش وقوع در منطقه ساحل
ثبت شده است.
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در هجده ماه گذشته با تعداد هشت تالش برای کودتا در بورکینافاسو ،مالی ،گینه و چاد ،این وضعیت در منطقه
ساحل به سرعت رو به وخامت شدید میرود .محرک ها و عوامل حیاتی بسیار پیچیده و سیستماتیک هستند ،از
جمله استفاده بسیار ضعیف از آب ،فقدان غذا ،سوء تغذیه ،رشد شدید جمعیت و روی کار آمدن دولت های ضعیف،
با فعالیتهای تروریستی که بیشتر در امتداد مرزهایی رخ می دهد که دولت کنترل ضعیفتری در آنجا دارد.
جماعت نصراالسالم والمسلمین ( ،)JNIMسریعترین گروه در حال رشد در سطح جهان است که بیشترین افزایش
را در تعداد حمالت تروریستی و کشتهها در سال  2221ثبت کرده است .این گروه مسئولیت  451کشته را در
سال  2221دارا بود که افزایش  01درصدی را نشان میدهد .در مقابل دولت اسالمی غرب آفریقا (،)ISWA
کشندهترین گروه تروریستی در منطقه ساحل میباشد که به طور متوسط  15.2کشته در هر حمله تروریستی در
نیجر با مسئولیت این گروه بوده است.
در غرب ،تعداد حمالت تروریستی در سه سال گذشته با کاهشهای مداوم ساالنه همراه بوده است .تعداد پنجاه و
نه حمله ،با ده مورد کشته در سال  2221ثبت گردیده که از زمان اوج آن در سال  2216به ترتیب کاهش 06
و 22درصدی را نشان میدهد .در اروپا ،افراطگرایان اسالمگرا در سال  2221سه حمله تروریستی انجام دادند.
حمالت در ایاالت متحده نیز به پایینترین سطح از سال  2215افت داشته است ،با تعداد هفت حمله تروریستی
که در سال  2221ثبت شد .هیچ یک از این حمالت به هیچ کدام از گروههای تروریستی شناخته شده نسبت داده
نشد .تعداد تلفات و کشتهها در ایاالت متحده بین سالهای  2222تا  2221از دو به سه اندکی افزایش یافت.
در سال  2221تروریسم با انگیزه سیاسی از تروریسم با انگیزه مذهبی (با کاهش  62درصدی) پیشی گرفته و در
پنج سال اخیر ،پنج برابر هم بیشتر شده است .در حال حاضر شباهت زیادی بین ایدئولوژیهای راست-تندرو و
چپ-تندرو وجود دارد چرا که هر دو هدفشان دولت و شخصیتهای سیاسی بوده است .از سال  ،2222درحدود
 12درصد از حمالت تروریستی این دسته را هدف قرار داده است .عالوه بر این ،در حالی که در حمالت تروریستی
انگیزه را میتوان دخالت داد ،اما بیشتر حمالت تروریستی که به ایدئولوژیهای چپ یا راست افراطی نسبت داده
میشود با بسیاری از علل انگیزهای مشخص که باهم مشابهت دارند بوسیله افراد یا گروههایی که هیچ وابستگی
رسمی به یک سازمان خاص ندارند ،انجام میگردد.
داعش در مقایسه با گروههای دیگر با بیشترین حمالت تروریستی و کشتههای حاصل از آن همچنان عنوان
مرگبارترین گروه تروریستی جهان را در سال  2221حفظ کرده است .با اینحال  52درصد از کل حوادث تروریستی
در جهان به هیچ گروهی نسبت داده نمیشود ،قدرت و نفوذ داعش و گروههای وابسته به آن ،یعنی دولت اسالمی-
شاخه خراسان ( ،)ISKPدولت اسالمی-شاخه سینا ( )ISSPو دولت اسالمی در غرب آفریقا ) ،(ISWAنشانه-
هایی از افول را نشان میدهند .در سال  2221و در مقایسه با سال پیش از آن بیست کشور طعم مرگ و میر ناشی
از حمالت تروریستی داعش را با کاهش از  20کشور به  22کشور تجربه کردهاند .در این سال تعداد کشتههای
منتسب به داعش با کاهش  1.0درصدی به  2200تعداد رسید.
تعداد کشتههای حمالت تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا ( )MENAبا  11درصد کاهش به 1141رسید
که علیرغم اینکه تعداد حمالت در  1221مورد ثابت ماند کمترین میزان از سال  2222میباشد.
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گزارش شاخص جهانی تروریسم همچنین به رابطه بین شورشها ،منازعه ،تروریسم و کاربرد نوع سیستم تفکر در
درک و شناخت بهتر پویایی تروریسم و تاثیر آن بر جامعه میپردازد .زمانی که گروههای تروریستی بیشتر از 12
سال موجودیت و فعالیت داشته باشند متوقف کردن آنها بسیار سخت خواهد بود .علیرغم اینکه بیش از نیمی از
گروههای تروریستی در جهان بیشتر از سه سال دوام نمیآورند ،این امر بر ضرورت تمرکز بر عملیات ضد تروریسم
برای گروههای تروریستی نوپا تاکید دارد.
در سال  2221کشور میانمار با بیست برابر افزایش کشته از  21نفر به تعداد  521مورد بیشترین افزایش کشتههای
حمالت تروریستی را داشته است .این کشور امسال اولین ورود خود را در میان ده کشور تحت تأثیر تروریسم دارد
که با ناآرامیهای سیاسی موجود احتماالً در سال  2222هم رشد خواهد داشت.
نیجر با وجود ثابت ماندن تعداد حمالت تروریستی با افزایش  121درصدی ،تعداد کشتهها به  566مورد رسید و
دومین افزایش را ثبت نمود این افزایش تا حد زیادی با پیچیدگیها و توانمندیهای روزافزون سازمانی دولت
اسالمی غرب آفریقا هدایت میشود.
موزامبیک با تعداد  111کشته در سال  ،2221با کاهش  62درصدی در مقایسه با سال قبل بیشترین کاهش
کشتههای ناشی از تروریسم را به ثبت رساند .این سقوط به علت اقدامات موفق آمیز در مبارزه با تروریسم داعش
میباشد که توسط نیروهای همراه با رواندا و انجمن توسعه آفریقای جنوبی انجام یافته است.
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جنوب آسیا با ثبت  1621مورد کشته در سال  2221و افزایش هشت درصدی ،همچنان منطقهای با بدترین
میانگین رتبه شاخص جهانی تروریسم باقی مانده است .کشور پاکستان هم یکی از ده کشوری است که بیشترین
آسیب را در این سال دیده است .تعداد کشتههای حاصل از حمالت تروریستی در پاکستان با اندکی افزایش به
 225نفر رسید ،که افزایشی  5درصدی از  204کشته در سال  2222را به خود دیده است .در سریالنکا برای
دومین سال هیچ حمله تروریستی یا کشته حاصل از آن وجود نداشته است .بدترین سال برای این کشور سال
 2211بود که  112نفر در  11حمله تروریستی کشته شدند.
با پیشرفت فناوریهای جدید ،استفاده از آن توسط سازمانهای تروریستی فراگیرتر شده است .ظهور  IEDدر
عراق نمونه خوبی است که باعث کشته شدن بیش از  22درصد نیروهای ایاالت متحده در پنج سال اول 2221
بوده است .تلفنهای هوشمندی که از سیستم  GPSاستفاده میکنند قادر به هدایت ارزان و راحت پهپادها با
دقت مرگباری بیشتر میباشند .پیشرفت در هوش مصنوعی ،چاپ سه بعدی یا وسایل نقلیه خودران ممکن است
در آینده مسلح شوند .این خطرات مدرن موجب پیشرفت در تاکتیکهای ضد تروریسم در آینده خواهند بود.
کاهش تروریسم در غرب مصادف با پاندمی کووید  11هست .محدودیت در آزادی رفت و آمد ،تجمعات عمومی،
مسافرت و تهدیدات برای سالمتی افراد ممکن است به توضیح برخی علل این افت کمک نماید .از زمانی که اقدامات
اضطراری برداشته شده و جوامع شروع به همزیستی با  COVID-19نمودهاند ،امکان افزایش فعالیتهای
تروریستی وجود دارد .این امر مستلزم پرداختن به مسائل اساسی بیرونی است.
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تعداد کشتههای ناشی از تروریسم در سال  2221به  2112مورد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 1.1
درصدی نسبت به سال قبل است.
با این حال تعداد حمالت تروریستی در سطح جهان با  12درصد افزایش به  5220مورد رسید ،عمدتاً به
دلیل خشونت در منطقه ساحل و بیثباتی در کشورهایی مثل ،افغانستان و میانمار.
هفت کشور از ده کشور در سال  2221بیشترین تأثیر را در تشدید تروریسم داشتند .خاورمیانه و شمال
آفریقا ،اروپا ،روسیه و اوراسیا ،آمریکای جنوبی و مناطق جنوب صحرای آفریقا کاهش تلفات ناشی از تروریسم
را حداقل تا ده درصد ثبت نمودهاند.
سه کشور از ده کشور در سال  2221بیشترین تأثیر را در تشدید تروریسم در منطقه ساحل دارا بودند .نیجر،
مالی و بورکینافاسو افزایش قابل توجهی را در کشتههای ناشی از تروریسم به ترتیب  121 ،61و  21مورد
ثبت کردند.
میانمار بیشترین افزایش حمالت تروریستی را داشت ،زمانی که تعداد کشتهها از  21نفر به  521مورد افزایش
یافت .این امر بدنبال افزایش کشتههای ناشی از تروریسم در نیجر بود که از تعداد  252کشته در سال 2222
به تعداد  566مورد در سال  2221رسید.
افغانستان همچنان کشوری با باالترین رتبه تاثیر از تروریسم برای سومین سال پس از عراق و سومالی است.
تعداد مرگ و میر با  11درصد افزایش به  1،120نفر رسید.
مرگبارترین حمله تروریستی در سال  2221زمانی رخ داد که یک بمب گذار انتحاری دولت اسالمی (داعش)
دو بمب انتحاری را در فرودگاه بینالمللی کابل در افغانستان منفجر نمود که منجر به کشته شدن  122نفر
و زخمی شدن بیش از  222نفر گردید .این حمله مرگبارترین حمله در افغانستان از سال  2222تاکنون بوده
است.
بر اساس این شاخص ،چهار گروه عهدهدار بیشترین کشته در جهان در سال  2221عبارتند بودند از داعش،
الشباب ،طالبان و جماعت نصرتاالسالم والمسلمین ( .)JNIMاین چهار گروه مسئول  4401کشته ناشی از
اقدامات تروریستی بودهاند که  12درصد از کل مرگ و میرها را در سال  2221نشان میدهد.
در سال  2221طالبان بعنوان مرگبارترین گروه تروریستی در سطح جهان از داعش سبقت گرفت .علیرغم در
دست گرفتن قدرت از سوی طالبان پس از سقوط پایتخت ،کابل ،در اوت  2221تعداد کشتههای کمتری به
این گروه و وابستگان آن نسبت داده میشود به هر صورت کاهش تعداد کشتهها از  2122نفر به  2200کشته
دیده شد.
جماعت نصرت االسالم والمسلمین ( )JNIMسریعترین رشد عملیاتی حمالت یک سازمان تروریستی را دارا
بود و مسئول  451کشته در سال  ،2221با  01درصد افزایش است.
از  5220حمله تروریستی ثبت شده در سال  2221فقط  52درصد به یک گروه نسبت داده شده است.
 COVID-19بر تاکتیکهای مورد استفاده توسط گروههای تروریستی در گسترش ایدئولوژی خود ،فرایند
رادیکال شدن و استخدام تاثیر گذاشت.
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در سال  ،2221تعداد کشتههای ناشی از تروریسم در مقایسه با سال  2215که اوج حمالت تروریستی
بود کاهش یک سوم را نشان میدهد .ازجمله ،عراق و پاکستان
سال گذشته تعداد  11کشور حداقل یک مورد کشته تروریستی را ثبت کردهاند ،این امر نسبت به اوج آن
در  55کشور در سال  2215کاهش نشان میدهد.
در سالهای  2222و  2221از  104کشوری که در تحلیل و بررسی شاخص جهانی تروریسم شامل
بودند ،تقریباً در دو سوم یا در  125کشور ،هیچ حمله تروریستی یا کشته ناشی از آن که باالترین رقم در
سال  2222بود ثبت نگردید.
فعالیتهای تروریستی بیشتر در آسیای جنوبی و در جنوب صحرای آفریقا متمرکز شده است .در سه سال
اخیر و در مقایسه با خاورمیانه ،تعداد بیشتری از کشتههای ناشی از تروریسم در این دو منطقه ثبت شده
است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا کشتههای ناشی از حمالت تروریستی در سه سال گذشته تا  41درصد کاهش
داشته است.
با فروکش شدن جنگ داخلی در سوریه ،داعش و گروه های وابسته به آن تمرکز خود را به جنوب صحرای
آفریقا ،به ویژه منطقه ساحل تغییر دادهاند.
در سال  2221تعداد کشتهها در منطقه ساحل  45درصد میزان مرگ و میر ناشی از تروریسم جهانی
است که در مقایسه با سال  2222فقط یک درصد میباشد.
در بیشتر مناطق ،سالح مورد استفاده در اکثر حمالت تروریستی اسلحه گرم و به دنبال آن مواد منفجره
بود.
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پس از سالها بهبودی وضعیت ،کشور عراق کشتههای بیشتری را در سال  2221نسبت به سال قبل ثبت
نمود ،که با یک افزایش  15درصدی به  521مورد رسید .حمالت تروریستی تا یک سوم افزایش یافت که
ناشی از افزایش فعالیت افراطگرایان اسالمی بود.
سه حمله توسط افراطگرایان اسالمی در اروپا صورت گرفت .این پایینترین سطح از سال  2212است.
سال  2221در مجموع تعداد  114حمله تروریستی در اروپا رخ داد.
ایاالت متحده بهبودی قابل توجهی را در تاثیر تروریسم با ثبت کمترین رتبه شاخص جهانی تروریسم از
سال  2215به خود اختصاص داده است .در سال  2221در آمریکا هفت حمله تروریستی با سه کشته به
وقوع پیوست.
از سال  2216و هر سال حمالت تروریستی در غرب  06درصد کاهش یافته است .در سال  2221فقط
 51حمله تروریستی صورت پذیرفت.
در حال حاضر در غرب ،تروریسم سیاسی بر تروریسم مذهبی غلبه نموده است .در سال  2221حمالت
تروریستی با انگیزههای مذهبی تا  62درصد کاهش یافته است .تعداد حمالت تروریستی با انگیزه سیاسی
 12مورد و تعداد حمالت تروریستی با انگیزه مذهبی فقط سه مورد بود.
در سال  ،2221در غرب تعداد هشت کشور حداقل یک مورد از حمالت تروریسم سیاسی را تجربه
کردهاند .آلمان با ثبت  11حمله تروریستی ،در بین همه کشورهای غربی باالترین کشور و پس از آن
ایتالیا که شش حمله را به خود اختصاص داد.
در حالی که میتوان عامل انگیزه را در حمالت تروریستی دخالت داد ،اما بیشتر آنها تحت تاثیر ایدئولوژی
چپ یا راست افراطی افراد یا گروههایی که هیچ وابستگی رسمی به یک سازمان شناخته شده ندارند
هدایت میشود.
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منطقه ساحل آفریقا در طول  15سال اخیر بین سالهای  2222تا  ،2221با افزایش بیش از هزار درصدی
کشتهها به طور فزایندهای خشن و خطرناک شده است .افزایش میزان خشونت هیچ نشانهای از کاهش
حمالت تروریستی را نشان نمیدهد.
محرکها و عوامل حیاتی بسیار پیچیده و سیستماتیک هستند ،از جمله استفاده بسیار ضعیف از آب،
فقدان غذا ،سوء تغذیه ،رشد شدید جمعیت و روی کار آمدن دولتهای ضعیف.
در هشت کشور از ده کشور در منطقه ساحل آفریقا ،ده درصد یا بیشتر افراد جوان از وضعیت شدید الغری
رنج میبرند.
گروههای تروریستی در مکانهای درگیری و جنگ ،ترجیح میدهند تا پلیس ،ارتش و افراد حکومت محلی
را هدف قرار دهند.
تاسیسات و زیرساختهای آب و غذا اهداف مورد نظر گروههای تروریستی در مکانهای غیر جنگی هستند.
دولت اسالمی در غرب آفریقا ( )ISWAمرگبارترین و خطرناکترین گروه در منطقه ساحل میباشد .در
نیجر تعداد  24حمله تروریستی با میانگین  15.2کشته در هر حمله تروریستی در مسئولیت این گروه
بوده است.
در چند سال اخیر افزایش فعالیتهای تروریستی در نیجر همزمان با افزایشی مشابه در مالی و بورکینافاسو
میباشد.
بیشتر فعالیتهای گروههای تروریستی در مناطق مرزی است که در آن اقدامات دولتی در حداقل
میباشد.
یک رابطه آماری قوی بین فعالیت جنایی و تروریسم در منطقه ساحل آفریقا وجود دارد.
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در سال  2222درحدود  12.0درصد از کشتههای ناشی از حمالت تروریستی ،در کشورهای متاثر از
منازعه و جنگ داخلی اتفاق افتاده است.
 62درصد از کل حوادث تروریستی در  52کیلومتری منطقهای که در آن منازعه و جنگ داخلی وجود
دارد رخ داده است.
با افزایش شدت منازعه و درگیری ،شدت حمالت تروریستی نیز افزایش مییابد .حمالت تروریستی در
کشورهای درحال منازعه و جنگ داخلی نسبت به حمالت تروریستی در کشورهای غیردرگیر بیش از
شش برابر مرگبارتر میباشد.
به نظر میرسد مرکز ثقل تروریسم با درصد بیشتری از حمالت تروریستی در مناطق منازعه و جنگ
داخلی قرار گرفته باشد.
درکل گروههای تروریستی زمانی به عنوان گروههای شورشی تروریستی طبقه بندی میشوند که به مدت
 11.6سال فعال باشند.
در صورتی که یک سازمان تروریستی به مدت  12سال یا بیشتر فعالیت کرده باشد از بین بردن آن بسیار
سخت و دشوار خواهد بود.
نیمی از کل گروههای تروریستی در عرض سه سال متوقف میشوند .از  61گروه تروریستی فعال مورد
مطالعه در سال  ،2215تنها  42گروه در سال  2221فعال بودند.
عوامل و فاکتورهای مربوط به تروریسم برای کشورهای  OECDو کمتر توسعه یافته کامال معین و
متفاوت میباشد ،با تاکید بر اینکه با توجه به موقعیت خاص یک کشور رویکردهای متفاوتی وجود دارد.
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