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 یستیترور یها گروه
 

 
 

 دوستان گرامی!
تعدادی صرف به نام با آنها شاید اکثریت معلومات کافی در قسمت گروپ های تروریستی داشته باشند و شاید هم 

آشنائی داشته باشند. الزم دیدم که در این مورد از منابع مختلف معلومات جمع آوری نموده و با شما شریک سازم. اگر 
 دوستان معلومات بیشتر در زمینه داشته باشند برای تکمیل این معلومات ما را یاری نمایند. 

 

 القاعده

 
 

المللی نظامی و بنیادگرای اسالمی است که در دوران جنگ شوروی در افغانستان توسط اسامه بن القاعده تشکیالت بین
های نظامی گوناگون فراملی و به عنوان یک جنبش اسالم الدن در شهر پیشاور تأسیس شد. این سازمان در قالب شبکه

های غیرمسلمانان بر دنیای اسالم و گسترش اسالم در ا تأثیرات و دخالتکند و هدف خود را مبارزه بسنی فعالیت می
های دانند. این سازمان در فهرست سازمانداند. اکثریّت اعضای شبکه القاعده را پیرو مسلک سلفی میجهان می

ادیه اروپا و ایاالت المللی از جمله شورای امنیت ملل متحد، ناتو، اتحهای بینها و سازمانتروریستی بسیاری از دولت
 است.متحده قرار گرفته

 
در عملیات نظامی ارتش آمریکا در پاکستان کشته شد و پس از آن ایمن  ۲۰۱۱اسامه بن الدن رهبر القاعده در سال 

های مختلف این شبکه در کشورها و مناطق متفاوتی فعال است. شاخهالظواهری رهبری این شبکه را بر عهده گرفته
هایی از این دو های القاعده هستند که کنترل بخشه النصره در سوریه و انصارالشریعه در یمن از شاخههستند. جبه

 جبهه النصره از القاعده جدا شد. ۲۰۱۶کشور را در اختیار دارند البته در اواخر ژوئیه 
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سپتامبر  ۱۱اند. حمالت القاعده حمالت متعددی را علیه اهداف نظامی و غیرنظامی در کشورهای مختلف انجام داده
 ها بود که آمریکا در پاسخ به آن جنگ با تروریسم را با حمله به افغانستان آغاز کرد. ترین آنمهم

 
القاعده در تمام کشورهای اسالمی با جمعیت سنی مذهب هواداران یا اعضایی دارد. اما در کشورهای غیر اسالمی نیز 

های سلفی طرفدارانی دارند. از جمله در کنند القاعده و جهادیبارها زندگی میکه مسلمانان یا مسلمان تبارها و عرب ت
 بریتانیا و فرانسه. بیشترین افراد القاعده از کشورهای عربی خاورمیانه هستند. .

 وضعیت کنونی یمن: بخش خاکستری در تصرف القاعده و متحدانش است.
 نگ افغانستان پایه تشکیل القاعده را شکل داد.. ج۱۹۸۵مجاهدین عرب در مرز پاکستان و افغانستان، 

 حضور در سوریه
 

القاعده حضور قابل ذکری در سوریه نداشت. اما با شروع این  ۲۰۱۱تا پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 
یی هاجنگ تندروها به سرعت سازماندهی یافته و به مؤثرترین نیروی جنگی در اپوزیسیون سوریه تبدیل شدند. گروه

های خارجی زیادی را نیز برای جنگیدن و آموزش نیروهای خود به خدمت همچون جبهه النصره و داعش تروریست
شود تا یک کشور واحد امارت اسالمی عراق، اعالم کرد که با جبهه نصرت، متحد می ۲۰۱۳گرفتند. در آوریل 

و رهبری القاعده با این ادغام مخالفت کرد.  را تأسیس کنند اما جبهه نصرت« دولت اسالمی عراق و شام»موسوم به 
است. پس از آن القاعده ضمن حمایت از النصره به عنوان تنها شاخه رسمی خود در سوریه با داعش وارد جنگ شده

الفتح را تشکیل های شورشی در شمال سوریه ائتالف کرده و گروه جیشبا سایر گروه ۲۰۱۵مارس  ۲۴النصره در 
ژوئیه  ۲۸های نظامی چشمگیری را در استان ادلب کسب کرد اما جبهه نصرت در آن موفقیت است و پس ازداده

 نام خود را به جبهه فتح شام تغییر داد و از القاعده جدا شد. ۲۰۱۶
 

 حضور در یمن
و در پی ادغام دو  ۲۰۰۹تشکیل شد. شاخه القاعده مستقر در یمن، در ژانویه سال  ۲۰۰۹القاعده در یمن، در جون 

المللی حوثی در یمن و ایران بودند، ایجاد شد. این گروه که هایی که وابسته به شبکه بینای تروریستشبکه منطقه
می است، سوگند خورده که هدفش سرنگون کردن رژیم پادشاهی عربستان سعودی و دولت یمن و تأسیس خالفت اسال

 به تأسیسات نفتی، خارجیان و نیروهای امنیتی همچنان حمله کند.
 

 حضور در شرق آفریقا
های آمریکا در است. این منطقه صحنه حمله به سفارتخانهها پیش در شرق آفریقا فعالیت داشتهالقاعده از مدت

های مصری، سودانی، کنیایی، این حمالت توسط تروریستبود.  ۱۹۹۸نایروبی، کنیا، دارالسالم و تانزانیا در اوت 
تانزانیایی صورت گرفت. پیکارجویانی از عربستان سعودی و کومور نیز در این حمله دست داشتند. برخی از این 

های طور مخفیانه آموزش دیده بودند و بعد از انجام حمالت نیز به این کشور گریختند. بخشها در سومالی بهتروریست
 ۲۰۱۲شود. این گروه در فوریه وستانشین مرکزی و جنوبی سومالی توسط گروه شورشی اسالمی شباب، کنترل میر

 با القاعده متحد شده بود.
 

است. در این حمالت که مسئول دو فقره بمبگذاری انتحاری در کامپاال پایتخت اوگاندا بودهشود گروه الشباب گفته می
نفر کشته شدند. این گروه مدعی شد که عملیات به تالفی تصمیم اوگاندا برای فرستادن  ۷۶رخ داد،  ۲۰۱۰در ژوئیه 

از شهرهای مهم سومالی  ۲۰۱۱ نیروهای حافظ صلح به سومالی، صورت گرفت. با وجود این که گروه شباب از سال
 کند.های وسیعی از مناطق روستایی را کنترل میتر و محدودهبیرون رانده شد، هنوز شماری از شهرهای کوچک

 
 حضور در شمال و غرب آفریقا

های مسلح آلی برای زورآزمایی تروریستهای بزرگی از نواحی بیابانی موسوم به صحرا و ساحل، محل ایدهبخش
های این گروه مکن است گروه القاعده در مغرب اسالمی، بیشتر از همه جا در الجزایر فعال باشد ولی فعالیتاست. م

های این گروه، به جنگ داخلی الجزایر در دهه است. ریشهدر طول منطقه صحرا تا مالی و نیجر، گسترش یافته
شد، با اسامه بن الدن متحد شد و نبرد، خوانده میگردد. این گروه که در ابتدا گروه سلفی برای موعظه ، بازمی۱۹۹۰

 تغییر داد. رهبر این گروه ابو مصعب عبد الودود نام دارد. ۲۰۰۷و سپس نام خود را در سال 
 

گیری در نیروگاه گاز ان امیناس، در الجزایر دست یک شاخه انشعابی این گروه به رهبری مختار بلمختار، در گروگان
، ۲۰۱۳نفر جان خود را از دست دادند. در ماه مه  ۶۹رخ داد  ۲۰۱۳ه در ژانویه داشت. در این حمله ک
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ها های انتحاری در شمال نیجر، به یک پادگان نظامی و نیز محل یک معدن اورانیوم که توسط فرانسویتروریست
 شد، حمله کردند.اداره می

 
ن اسالمگرا را از شهرهای تیمباکتو، کیدال و گائو به مالی اعزام شدند تا پیکارجویا ۲۰۱۳نیروهای فرانسوی در جون 
 در شمال مالی بیرون برانند.

 
ای هستند، به تدریج به های اسالمگرا موسوم به بوکو حرام، که نفراتش نیجریهدر نیجریه، گروهی از تروریست

 آیند.المللی دارد، در میصورت یک گروه جهادی که بیشتر جنبه بین
 

 ۲۷هللا لبنان رخ داد که نشین و تحت نفوذ حزبای شیعهفجاری در جنوب بیروت و در محلهان ۲۰۱۳در ماه حوت 
نشین لبنان کشته بر جای گذاشته بود. همچنین یک هفته بعد دو انفجار دیگر در نزدیک دو مسجد در محالت سنی

به یقین »ای القاعده گفت کشته بر جای گذاشت. در این رابطه شاخه شمال آفریق ۴۰)طرابلس( رخ داد و بیش از 
آن گروه فرومایه باید بداند که کیفر کارش را خواهد »هللا مسئول حمالت طرابلس است و گفته که که حزب« داندمی
 هللا لبنان انتقام خواهد گرفت.القاعده مغرب اسالمی در بیانیه خود گفت از حزب« دید.

 
 

 حضور در اروپا
ها گویند این تروریستر نقاط سازمان یافته نیست. مسئوالن مبارزه با تروریسم میحضور القاعده در اروپا مانند سای

 گیرند.گیرند ولی همیشه مستقیماً از آن دستور نمیاز القاعده الهام می
 

نفر شد با القاعده ارتباط  ۵۲در لندن که منجر به کشته شدن  ۲۰۰۵ژوئیه  ۷شود عامالن بمبگذاری در گفته می
، یک توطئه مهم برای بمبگذاری در هواپیماها خنثی شد و عامالن آن یک سال بعد محکوم ۲۰۰۶سال داشتند. در 

 شدند.
 

رفت از نفرات القاعده باشند و از نظر پلیس یک خطر ، در آلمان پلیس سه نفر را که ظن آن می۲۰۱۱در ماه آپریل 
های اطالعاتی غربی اظهار داشتند که ، منابع سرویس۲۰۱۲شدند، دستگیر کرد. در سپتامبر آنی محسوب می

 اند.های گروگانگیری در انگلستان، فرانسه و آلمان را خنثی کردهتوطئه
 

نفر شد، گروهی که با القاعده ارتباط  ۲۰۰پس از بمبگذاری در یک قطار در مادرید که موجب کشته شدن حدود 
 داشتند مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفتند.

 
مسجدی در این  ۲۰۱۰ه القاعده که مسئول حمالت یازدهم سپتامبر بود، در هامبورگ مستقر بود. در سال هسته شبک

وآمد مسلمانان افراطی شد هنوز محل رفتشد پاتوق توطئه گران این حمله بود، بسته شد چون گفته میشهر که گفته می
 است.

 
داد که شبکه القاعده احتماالً درصدد منفجر کردن ییک سند رسمی که در فرانسه درز کرد، نشان م ۲۰۱۴در جون 

های است. این سند به موزه لوور پاریس، باشگاهبرج ایفل در پاریس و چندین مکان معروف دیگر در فرانسه بوده
 های اتمی اشاره کرده بود.شبانه )نایت کالب( و نیروگاه

 
 حضور در شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام

 رود با القاعده ارتباط دارند.در این منطقه، اندونزی و فیلیپین پایگاه دو گروهی است که تصور می
است. در جماعت اسالمی، که پایگاهش در اندونزی است، مسئول بمبگذاری در یک کلوپ شبانه در بالی شناخته شده

دیگر حمالت این گروه که به دهه نفر کشته شدند. از  ۲۰۰صورت گرفت، بیش از  ۲۰۰۲این حمله که در سال 
 گردد، حمله به مسیحیان و نیز صنعت گردشگری در شرق اندونزی است.بازمی ۱۹۸۰

 
گوید گروه ابوسیاف که در جنوب فیلیپین مستقر است، با شبکه القاعده ارتباط دارد و برای باجگیری دولت آمریکا می
ین گروه تأسیس یک حکومت مستقل اسالمی در جزایر میندانائو ربایی دست زده است. هدف اصلی ابه چندین فقره آدم

 و سولو است.
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 قاره هندادعای حضور در شبه

ادعا کرد که این شبکه در هندوستان نفوذ کرده و قوانین شرع را  ۲۰۱۴ایمن الظواهری سرکرده القاعده در سپتامبر 
رکرده القاعده روی اینترنت منتشر شد، وی گفت که در کل این شبه قاره حاکم خواهد کرد. در فایل تصویری که از س

آوری مجاهدین این شبه قاره در قالب یک هویت واحد است. سخنان حضور در هندوستان حاصل بیش از دو سال جمع
سرکرده القاعده بالفاصله باعث شد تا دولت هندوستان در سه ایالت این کشور که جمعیت مسلمان دارد، حالت 

 م کند.العاده اعالفوق
 

 حمالت تروریستی:
شده در پایگاه گذاریمیالدی بر اثر انفجار یک کامیون بمب ۱۹۹۶ژوئن سال  ۲۵در  های خبر:گذاری برجبمب

 تن زخمی شدند. ۴۰۰سرباز آمریکایی کشته و حدود  ۱۹نیروهای آمریکایی در شهر ُخبَر عربستان، 
 

اس کول نیروی ای تروریستی علیه کشتی تخریبگر یواسلهاس کول حمانفجار یواس اس کول:حمله به ناو یواس
 ۲۰۰۰اکتبر  ۱۲دریایی ایاالت متحده آمریکا در 

 
، توسط القاعده در خاک ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ای از حمالت انتحاری که در عبارت است از سلسله سپتامبر ۱۱حمالت 

 ایاالت متحده آمریکا انجام شد.
 

مجموعه بمب گذاریهایی در بغداد بود که به کشته و  ۲۰۰۴ذاری عاشورای گبمب بغداد: ۲۰۰۴حمله عاشورای 
مجروح شدن صدها تن از شیعیان در روز عاشورا انجامید. این بمب گذاریها شدیدترین در دوران اشغال عراق توسط 

 گذاری بود. آمریکا بود. القاعده عراق متهم به دست داشتن در این بمب
 

( در مادرید، پایتخت اسپانیا، ده بمب ۱۳۸۲اسفند  ۲۱) ۲۰۰۴مارس  ۱۱صبح روز پنجشنبه  گذاری قطار مادرید:بمب
ها گذاریدر ساعات پرتردد در سه ایستگاه قطار منفجر و قطارهای مملو از جمعیت را متالشی کرد. در این بمب

 نفر مجروح شدند.  ۲٬۰۵۰نفر کشته  ۱۹۱
 

 طالبان

 
ها )جمع: طالب(، نام گروهی از شبه نظامیان روحانی مخالف دولت افغانستان است که دارای طالبان به معنای طلبه

جهادگرایی سلفی ابن تیمیه در دین های هایی در مکتب حنفی دیوبندی ودیدگاهعقاید دگماتیسم مذهبی و دارای ریشه
توان ادعا کرد که طالبان متأثر از یک مکتب ایدئولوژیک خاصي بودند؛ بلکه ذهنیت و رفتار اسالم است. البته نمی

گری و دیوبندی طالبان گرای دینی است. عالوه بر تأثیرپذیري از دو مکتب سلفیایی از چند مکتب افراطآنان آمیزه
کند. آنها ت نیز قرار داشت.طالبان بیشتر از اینکه دیوبندی عمل کند قشری و قبیله ای برخورد میتحت تأثیر وهابی
ها سر سازش ندارند و عرف عشیره و قبیله بر دین برتری دارد. بیشتر افراد ها و مودودیها و جماعتیحتی با اخوانی

كنند. طالبان با دو سوی خط دیورند، زندگی مي گروه طالبان پشتونهایی هستند كه در مناطق شمال غربي پاكستان و
آی پاکستان و ارتشش تجهیز شدند و به افغانستان فرستاده شدند. رهبر کنونی طالبان پس از اسپشتوانه و راهنمایی آی

 هللا آخوندزاده است.کشته شدن مال اختر منصور، هبت
تان گروهی وارد منطقه سپین بولدک والیت قندهار های داخلی افغانسمیالدی در اوج جنگ ۱۹۹۴اکتبر سال  ۱۰در 

نهادند. در میان رهبران طالبان اعرابی وهابی « تحریک اسالمی طلبای کرام»در جنوب افغانستان شدند و نام خود را 
 از عربستان سعودی وجود دارد.
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 داعش

 
حکومت اسالمی عراق و شام )به عربی: الدولة اإلسالمیة في العراق والشام( با نام اختصاری داعش یک گروه 

 جوی جهادگرای َسلَفی است که پیروی یک آموزهٔ بنیادگرای وهابی از اسالم سنی است.ستیزه
 

است و خود را حکومت اسالمی )به عربی: الدولة االسالمیة( نی کردهادعای خالفت جها ۲۰۱۴این گروه که از جون 
های میلیون نفر و بخش ۸و  ۲٫۸های های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را با جمعیتنامد؛ همچنین بخشمی

 کوچکی را در لیبی، نیجریه و افغانستان به تصرف خود درآورد.
 

« پایان سیطره»ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، ای به سید علی خامنهطی نامه ۱۳۹٦آبان  ۳۰قاسم سلیمانی در 
داعش را اعالم کرد.همچنین، حسن روحانی، حیدر عبادی و والدمیر پوتین شکست داعش در عراق و سوریه را 

ه اعالم کردند. با این حال همچنان مناطق کوچکی در نواحی مرکزی مرز مشترک عراق و سوریه در کنترل این گرو
 است. 

 
های عراق، این گروه به رهبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جداشده از شبکهٔ القاعده تأسیس شده و با دولت

های ترین گروهاست. داعش یکی از رادیکالهای شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شدهسوریه و دیگر گروه
هایی از لیبی و نیجریه را نیز در کنترل خود دارند و سوریه بخش ها عالوه بر عراقگرا در خاورمیانه است.آناسالم

 پیمان آن در نقاط دیگر دنیا مثل افغانستان و آسیای جنوب شرقی نیز فعال هستند.های همو گروه
 

به رهبری ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد و در  ۱۹۹۹رسد که در سال ریشهٔ داعش به جماعت توحید و جهاد می
ه شبکهٔ القاعده پیوست و پس از آن به القاعده عراق معروف شد. این گروه که وارد جنگ با دولت عراق ب ۲۰۰۴سال 

مجلس »گرای دیگر ائتالف کرد و با چندین گروه اسالم ۲۰۰۶و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده بود در سال 
 ۱۳شد. در ترین استان عراق محسوب میعرا تشکیل داد که یک قدرت مهم در استان انبار وسی« شورای مجاهدین

را تشکیل داد. ابوایوب « حکومت اسالمی عراق»اکتبر همین سال مجلس شورا به همراه چند گروه شورشِی دیگر 
در عملیات ارتش  ۲۰۱۰آوریل  ۱۸المصری و ابوعمر بغدادی دو رهبر اصلی حکومت اسالمی عراق بودند که در 

 ها شد.غدادی جایگزین آنآمریکا کشته شدند و ابوبکر ب
 

حکومت »نام  ۲۰۱۳آوریل  ۸با آغاز جنگ داخلی سوریه نیروهای حکومت اسالمی وارد سوریه نیز شدند و در 
هایی از ها به سرعت بخشرا بر خود نهادند و از آن پس با نام مخفف داعش معروف شدند. آن« اسالمی عراق و شام

زمان با اقدام نظامی رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همشمال شرقی سوریه را تصرف کرده و شهر 
ترین شهرهای استان انبار در عراق را به قلمرو خود در سوریه به عراق حمله کرده و موفق شدند رمادی و فلوجه مهم

ه دست آمد. ترین موفقیت داعش با تصرف موصل ـ دومین شهر بزرگ عراق ـ بمهم ۲۰۱۴اضافه کند. در ژوئن 
های شمال حدود نیمی از خاک سوریه و بخش ۱۳۹۴های زیادی داشته و تا خرداد های بعد نیز پیشرویها در ماهآن

هایی از متصرفات خود را نیز از دست داده و از غربی عراق را در تصرف خود دارند. داعش در این دوره بخش
نظامی حشد شعبی که برای جنگ با این عراق و نیروی شبهبه ارتش  ۱۳۹۴جمله شهر مهم تکریت را در فروردین 

دسامبر  ۲۸سنجار را هم از دست داد هم چنین در  ۲۰۱۵گروه تشکیل شده، واگذار کرد داعش در اواسط نوامبر 
شود این دومین بار است که این گروه این شهر را از دست داده همچنین دولت رمادی را از دست داد گفته می ۲۰۱۵
ها تصرف موصل دومین شهر بزرگ عراق است و افزود که بعد از یک یا دو عالم کرد که عملیات بعدی آنعراق ا

 سال داعش را از عراق بیرون خواهند راند.
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است « دولت اسالمی»اعالم کرد که از این پس نام آن  ۲۰۱۴جون  ۲۹این گروه پس از گسترش متصرفات خود در 

های ه و ابوبکر بغدادی رهبر گروه را نیز به عنوان خلیفه معرفی کرد و فعالیتو یک خالفت جهانی را تشکیل داد
ها چاپ اسکناس با واحد دینار داعش و گذرنامه، درست کردن پلیس، حکومتی خود را گسترش داد )از جملهٔ این اقدام

های اعش به گروههای گردشگری است(. هرچند ریشه داندازی شبکهٔ تلویزیون، برگزاری گشتصدور نفت، راه
است و القاعده بارها رسد اما با جبههٔ نصرت شاخه رسمی القاعده در سوریه وارد جنگ شدهمرتبط با شبکه القاعده می

گردد. الظواهری در میالدی برمی ۲۰۱۳است. شکاف بین القاعده و داعش به سال نسبت داعش به خود را رد کرده
بدرفتاری با شهروندان سوری و شورشیان رقیب متهم شد از این گروه خواست، این سال بعد از اینکه گروه داعش به 

جمهور سوریه ها در مورد این که بشار اسد، رئیسهای خود را روشن سازد. ایمن الظواهری در گفتگویی اتهامفعالیت
ر من دستور بدهم با اگ»های جهادی نفوذ کرده باشد را رد کرد و گفت: ممکن است برای ایجاد آشوب به داخل گروه

برادران مجاهدت بجنگ، از من اطاعت نکن. اگر من دستور بدهم که خود را میان برادران مجاهدت منفجر کن از من 
 پیروی نکن.

 
گرای جبهةالنُصره یا جبههٔ نصرت با نام رسمی جبههٔ یاری شامیان )به عربی: جبهة النصرة ألهِل الشام( گروهی اسالم

شبکه القاعده در سوریه است. جبهه نصرت با گسترش جنگ داخلی سوریه، در حمایت از  سلفی و شاخه رسمی
هزار نفر  ۲۰تا  ۵مذهب سوریه وارد جنگ علیه نیروهای دولتی شد. شمار جنگجویان جبههٔ نصرت بین اکثریت ُسنی

استان سوریه،  ۱۴استان از  ۱۱شود. رهبر این گروه ابومحمد الجوالنی نام دارد. اعضای این گروه در زده میتخمین
ها است.در هایی از مناطقی در شمال سوریه در تصرف نظامی آناند و بخشویژه در ادلب، حلب و دیرالزور، فعالبه

 میالدی جبهةالنصره نام خود را به جبهه فتح شام تغییر داد و از القاعده جدا شد. ۲۰۱۶اواخر ژوئیه 
 

در سه  ۲۰۰۴ژوئیه  ۳۰ها در تاشکند در روز جمعه های سفارتگذاری: بمبها در تاشکندهای سفارتگذاریبمب
های اسرائیل و آمریکا و دفتر ها سفارتگذاری انتحاری در تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد. این بمب گذاریبمب

ت اسرائیل کشته شدند دادستان کل ازبکستان را هدف قرار دادند. دو تن از نگهبانان امنیتی ازبکستان در ورودی سفار
 ها زخمی شدند.و نه نفر دیگر در بمب گذاری

 
تن از  ۹۵روی داد و به قتل  ۲۰۰۳اوت  ۲۳گذاری در حرم علی بن ابیطالب در حمله به حرم على بن ابیطالب: بمب 

 تن انجامید، این حمله به القاعده نسبت داده شد. ۵۰۰جمله محمدباقر حکیم و مجروح شدن بیش از 
  

ای از حمالت انتحاری انفجاری در ساعات رشته ۱۳۸۴تیر  ۱۶ - ۲۰۰۵ژوئیه  ۷های الت جون لندن: بمب گذاریحم
در مرکز لندن با هدف شهروندان عادی در سیستم حمل و نقل عمومی لندن بودند. در این روز  ۲۰۰۵ژوئیه  ۷بامداد 

شهروند  ۵۲انتحاری منفجر شد که به مرگ گذار بمب ۴ایستگاه مترو و یک اتوبوس شهری توسط  ۳بمب در  ۴
 نفر در این حمالت زخمی شدند. ۷۰۰عامل حمله انجامید، همچنین  ۴عادی و هر 

 
، مردان مسلح به نگهبانان حرمین عسگریین در ۲۰۰۶فوریه  ۲۲های سامرا: بامداد روز چهارشنبه، حمله به حرم

بمب در نقاط مختلف آن، این حرم را منفجر کردند. شهر سامرا حمله کردند و با ورود به این مکان و نصب 
که بخشی از حرم ویران شد و به گنبد طالی آن آسیب جدی رسید. بعد از این حادثه مقامات امنیتی وقت طوریبه

 عراق، عاملین این حادثه را گروهی متشکل از هفت عضو القاعده معرفی کردند.
 

در بیروت، انفجاری است، که توسط دو  ۲۰۱۳نوامبر  ۱۹ری گذاگذاری سفارت ایران در بیروت: بمببمب
نفر از جمله رایزن فرهنگی ایران  ۲۳گذاری انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت انجام گرفت و بر اثر آن بمب

ا بر عهده در بیروت کشته شدند. گردان عبدهللا عزام، از گروه جهادی َسلَفی وابسته به القاعده مسئولیت این انفجار ر
 گرفت.

 
، یک حمله تیراندازی و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در باماکو ، ۲۰۱۵نوامبر سال  ۲۰حمله هتل باماکو: در 

ها های ویژه به هتل حمله و گروگاننفر کشته شدند . بعد از گروگانگیری نیروی ۲۷پایتخت مالی انجام شد که دستکم 
را آزاد کردند. گروه مرابطون همراه با القاعده مسئولیت این حمالت را پذیرفت . در پی این حمله دولت مالی برای ده 

 رای کشته شدگان اعالم کرد.روز وضعیت فوق العاده و سه روز عزای عمومی ب
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 لشکر طیبه

 
های جهادی در جنوب آسیا است که عمدتاً در پاکستان فعالیت ترین سازمانترین و فعاللشکر طیبه یکی از بزرگ

افغانستان بنیان نهاده شد و  توسط حافظ محمد سعید، عبدهللا عزام و ظفر اقبال در ۱۹۹۰کند. این سازمان در سال می
اکنون مقر آن در موریدک در نزدیکی الهور در استان پنجاب پاکستان است و چندین کمپ تمرینی در کشمیر آزاد هم

 کند.را مدیریت می
است که از لشکر طیبه از طرف هندوستان متهم به انجام تعدادی حمله به شهروندان و نیروهای نظامی این کشور شده

در بمبئی اشاره کرد.  ۲۰۰۸و حمالت نوامبر  ۲۰۰۱توان به حمله به پارلمان هند در سال مشهورترین آنها میجمله 
مسلمانان « آزادسازی»از جمله اهداف این سازمان تروریستی، بنیان نهادن یک حکومت اسالمی در جنوب آسیا و 

 است.کشمیر آزاد بیان شده
ایاالت متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، روسیه و استرالیا به عنوان یک  این سازمان در کشورهای هند، پاکستان،

طور رئیس بنیاد است. برخی از متخصصین از جمله ژان لوئیس بروگیری، و همینسازمان تروریستی شناخته شده
(، به لشکر طیبه کمک اطالعاتی و ISIآمریکای نوین، استیو کول، معتقدند که سازمان اطالعات نظامی پاکستان )

 کند.محافظتی می
 
 
 

 لشکر فاطمیون

 
 

لشکر فاطمیون یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس متشکل از شیعیان افغانستان است، که از جنگجویان افغانی 
های حاضر در جنگ ایران البان و همچنین تیپ ابوذر یا افغانمبارز در زمان حمله شوروی به افغانستان و دوران ط

های شیعه مقیم سوریه با کمک سپاه قدس شکل گرفته و مأموریت اصلی های شیعه مقیم ایران و افغانعراق، افغان
وه در دانند. این گرخود را دفاع از مقدسات مسلمانان و مأموریت ثانویه خود را مبارزه با ظلم در سراسر جهان می

نفر در منطقه زینبیه سوریه حاضر شد و اعالم موجودیت کرده و امروز با نام  ۲۲شمسی با  ۱۳۹۲حمل سال  ۲۲
شود. بنیانگذار این گروه علیرضا توسلی ملقب به ابوحامد بود لشکر فاطمیون با نام عربی )لواء فاطمیون( شناخته می

مرزهای فلسطین توسط راکت که از هواپیمای بدون سرنشین  در منطقه تل قرین در نزدکی ۱۳۹۳اسد سال  ۹که در 
هللا لبنان به کار گرفته اسرائیلی فیر شد کشته شد )چنین شیوه تروری چندین بار توسط اسرائیل برای فرماندهان حزب

 شده بود(. بعد از ابوحامد دیگر فرمانده افغان برای این لشکر انتخاب نشد.
ها نشان های جدید به نشر رسیده از سوی رسانهها در جنگ سوریه گزارشه گان افغانآمار تازه از کشته و زخمی شد

 اند.هزار نفر دیگر زخمی شده ۸هزار افغان کشته و تقریباً  ۲دهند که در جنگ سوریه، بیش از می
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 لشکر زینبیون

 
ر دولت در جنگ داخلی سوریه است. این گروه از شیعیان پاکستانی تشکیل شده لشکر زینبیون یک گروه شبه نظامی طرفدا

های همچنین پاکستانی .کردندافغان هستند که به عنوان آوارگان جنگی در پاکستان زندگی می بیشتر این افراد شیعیان هزاره .است

این گروه حضور دارند. قبل از تشکیل این تیپ،  نیز در مقیم ایران و شیعیان ساکن پاکستان )عمدتاً ایالت خیبر پختونخوا( 
ها، یک تیپ جداگانه تشکیل پرداختند اما با افزایش شمار آنهای طرفدار دولت سوریه در لشکر فاطمیون به مبارزه میپاکستانی

فه این گروه در ابتدا وظی .بینندایجاد شده و جنگجویان آن نیز توسط پاسداران آموزش می دادند. این گروه توسط سپاه پاسداران

اما بعدها در جنگ حلب نیز وارد میدان شد. کشته شدگان این گروه معموالً در ایران به خاک  بود دفاع از حرم زینب کبری
 .شوندسپرده می
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