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 چكيده

حصر به فرد خود داراي شرايطي مناسب در راستاي گسترش ايدئولوژي نوسلفي هاي منقاره آفريقا با توجه به ويژگي

هاي هاي افراطي است؛ به گونه اي که تهديدات ناشي از گسترش آن منجر به بسط و توسعه شبکهوهابي و جريان

اي مختلف عملکرد هتري از جريانگراي راديکال در اين قاره شده است. در همين راستا، اين نوشتار زمينه وسيعاسالم

اند را مورد شناسايي قرار داده و به اسالمي در آفريقا و عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي که در منطقه شکل گرفته

هدف از انجام پژوها حاضر بررسي تاثير ايدئولوژي  ها پرداخته است.گيري آنتجزيه و تحليل عوامل موثر در شکل

هاي نوسلفي نريزي و مديريت جرياتواند براي برنامهباشد که ميي در قاره آفريقا ميهاي افراطنوسلفي وهابي بر جريان

گيري از تحليلي و با استفاده از روش ميداني و بهره -اين تحقيق با روش توصيفي نظر قرار گيرد.به عنوان الگويي مد

هاي اطي در قاره آفريقا است. يافتههاي افرصدد بررسي تأثير ايدئولوژي نوسلفي وهابي بر جرياندر تکنيک ديمتل

المللي، فقر فرهنگي و تحقيق نشان داد متغيرهايي مانند ايدئولوژي حذف، مداخالت سازمان ملل و نهادهاي بين

دهنده ايدئولوژي مسلمانان آفريقايي، ناکارآمدي دولت، جنبا ضدآپارتايد براي مبارزه تبعيض نژادي در منطقه نشان

اط سيستمي قوي با ساير متغيرها هستند. عواملي مانند عدم فعاليت منسجم جريان بيداري اسالمي، تعامل باال و ارتب

ديدگاه منفي نسل جديد آفريقايي از استعمار غرب، ضعف ساختاري آن با ساير مناطق جهان، فقدان درآمد کافي به 

 .عنوان معلول نمايا داده شده است
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 مقدمه .1

هاي هاي اخير موجب شده است که متخصصان رشتهسال گسترش حمالت تروريستي در 

اين پديده را مورد تجزيه و تحليل قرار داده تا داليل و  هاي مختلفمختلف علوم انساني، جنبه

مروري بر  .(Etaat and Dabiri,2015:25)کنند گيري و گسترش آن را تشريم هاي شکلزمينه

هاي استفاده ها و تکنيکدهد که تاکتيکهاي تروريستي مدرن نشان ميو گسترش گروه اپيداي

اي و جهاني در طول چند دهه اخير ها، واکنشي به تغييرات گسترده محلي، منطقهشده توسط آن

به وجود  1960هاي دهه ز ميانهها در طول چند دهه گذشته و ابوده است. تقريباً اکثر اين گروه

باشد که يک عمل سياسي مي در واقع تروريسم آاتاً (.Rasouli and shariati,2020:205)اندآمده

 Ahmadipour)گيردهاي افراطي شکل ميبر مبناي فرآيندهاي دقيق محاسباتي از سوي گروه

and et al,2016:29) . هاي هاي داخلي، رقابترانآفريقا برخاسته از بحقاره طي يک دهه گذشته

اي کانون پيدايا و گسترش هاي فرامنطقهاي و مداخله قدرتسياسي و ايدئولوژيکي منطقه

المللي اي و بينها و آثار کالني در سطوح داخلي، منطقهگرايانه شده که هزينههاي افراطانديشه

وريسم نه يک ايدئولوژي در واقع تر(.  Kaviani Rad and et al.,2018:26)تدر پي داشته اس

 Darvishi and)باشداست و نه يک جنبا بلکه روشي براي رسيدن به اهداف سياسي مي

Hatamzadeh,2013:139.) نظر از اين که کشورهاي مختلف چه موضعي نسبت به اين صرف

دو پديده دارند و يا جوهره سياست رسمي کشورهاي مختلف در قبال آنها چيست، جامعه 

اين باور مشترک هم داستان است که بايد به فوريت به اين معضالت پرداخت و با جهاني با 

مؤثرترين شکل ممکن از دست آنها خالصي يافت. در ضرورت برخورد با اين چالا کمترين 

ناپذير رايج ميان سياستمداران، اين دو معضل همزاد فراسوي مجادالت پايان ترديدي وجود ندارد.

المللي و به ويژه گري، نتيجه طبيعي ناکارآمدي وضعيت کنوني بينطيعني تروريسم و افرا

شود و نه مختص تحوالت اخير است. اين دو معضل نه به منطقه مشخصي از جهان محدود مي

توان تنها در محدوده يک منطقه خاص و يا با اتکاء دين و مذهب خاصي است. هم چنين نمي

له کرد. پس از گذشت يک و نيم دهه از شکست کامل افزارهاي نظامي با آن مقابصرف بر سخت

واقعيات ملموس و کريه امروزين ما را بر  -پس از حادثه يازده سپتامبر -در مبارزه با تروريسم 
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ها را بررسي و باز و به دور از توهم و يا خودفريبي اين چالا دارد تا با چشماني کامالًآن مي

ار شده باشد که مبارزه تأثيرگذار و موفق عليه اين دو پديده، اکنون بايد بر همه آشک مطالعه کنيم.

بخشي است که بيا و پيا از هر چيز، در گروي درک جانبه و راهبرد چندنيازمند رويکرد همه

ساز اين دو پديده هوشيارانه از شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و جهاني است که زمينه

  اند.شده

 در قاره آفريقا گراي تروريستيهاي افراطکن کردن واقعي سازمانشهو در نهايت رينمودن مهار 

محسوب تر امروز است. اما اين تنها گام نخست و بخشي از يک تالش بزرگ جهان نياز مبرم

. عالوه بر درک گرددهاي عميق، بايد به درستي . معضالتي با طبيعت جهاني و ريشهگرددمي

از بين مناطق مختلف  ها، ضروري است.مبارزه با اين پديده ايدر راست الملليبيناين، همکاري 

گري روبرو شده جهان، به خصوص قاره آفريقا بيشتر از ساير مناطق با پديده تروريسم و افراطي

الشريعه و بسياري ديگر مغرب اسالمي، داعا، انصاردر است. ظهور طالبان، بوکوحرام، القاعده 

طي در اين منطقه خود داليلي براي اثبات اين حقيقت است. داليل هاي تروريستي و افرااز گروه

هاي مختلف از جمله سياسي، اجتماعي، توان در زمينهبروز تروريسم در منطقه آفريقا را مي

اقتصادي و فرهنگي جستجو کرد. در اين نوشتار در پي آن هستيم که بيان کنيم چگونه عوامل 

و ديرپا، باعث  دارها و الگوهاي رفتاري ريشهها، ارزشنتفرهنگي، از جمله عقايد، باورها، س

ها و جريانات مختلف در اين منطقه از جهان به بازتعريف هويت خود در جهت اند که گروهشده

 گرايا به رفتارهاي تروريستي و افراطي بپردازند. 

ليه خشونت جهان ع»با عنوان  2013دسامبر  10در تاريخ  A/68/L.31تصويب قطعنامه شماره 

در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران که با راي « گريو افراطي

کشور جهان و بدون مخالفت به تصويب رسيد، نشان از آن دارد که جامعه  190قاطع نمايندگان 

حل براي هاز طرف ديگر در ارائه راکند. جهاني تا چه ميزان از ناحيه اين پديده احساس خطر مي

ها گرايي با توجه به سابقه آهني منفي کشورهاي آفريقايي از نقا وهابيت و نوسلفيمهار فراط

بي اي و به چالا کشيدن مفاهيم مذههاي فرقهدر ايجاد ناامني دراين قاره و گسترش جنگ

منکر که در اين ساليان بشدت گسترش داشته است؛  همچون جهاد و امر به معروف و نهي از
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گذاري به عنوان نمادي از تاثيرداري ايرانيان در شرق آفريقا در هزار سال گذشته؛ يشينه حکومتپ

ها در جزاير تواند مورد توجه محققان قرار گيرد و تشکيل امپراطوري شيرازيبر مردم آفريقا مي

شاه؛ اي از انتقال انديشه سياسي در غالب مفاهيمي همچون شرق آفريقا به ويژه زنگبار نمونه

 لي مورد کاربرد قرار دارد.در زبان سواحباشد که امروز ها واژه ديگر ميوزير؛ ديوان؛ مکتب و ده

 روش تحقيق.2

ضمن  باشد. بر اساس موضوع اصلي پژوهااسنادي، تحليلي و پيمايشي مي تحقيق از نوعروش 

هاي و طرح هاي حاصل از مطالعات نظري، دادهايدئولوژي نوسلفي وهابيهاي مرور ويژگي

هاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و  هاي مستند سازمانو اجرايي و گزارش ديني، علمي

با توجه به اين که ايدئولوژي نوسلفي گرايي داراي بندي شدند. آوري و طبقهاطالعات پايه جمع

ي تأثيرات و مفهومي سيستمي و يکپارچه است براي تعيين روابط علت و معلولي بين متغيرها

  3و گابوس 2ط فونتالتوس 1تکنيک ديمتل هاي افراطي از تکنيک ديمتل بهره گرفته شد.جريان

ارائه شد. هدف تکنيک ديمتل شناسايي الگوي روابط علي ميان يک دسته معيار  1971به سال 

خورها توأم باز داده، قرار بررسي مورد امتيازدهي صورتبه را ارتباطات شدت تکنيک ايناست. 

بر اساس اين  ديمتل پايه روش .پذيردناپذير را ميميت آنها را تجسس نموده و روابط انتقالبا اه

است و  n, …c2, c1C= {c اي از معيارهاي}فرض بنا شده که يک سيستم شامل مجموعه

اين تکنيک براي  .تواند به وسيله معادالت رياضي مدل شودمقايسه زوجي روابط ميان آنها مي

هاي ساختاري مرتبط با روابط علي و معلولي پيچيده ميان عوامل يک مسئله مدل ساختن و تحليل

 . است

 پيشينه تحقيق.3

شدن افکار سنتي سلفي منجر به ظهور کند روند سياسياي بيان مي( در مقاله2020)خالينون

ايط گرايي قرون وسطايي فاصله گرفت و با شرکار شد که در نهايت از سنتگرايي محافظهاسالم

                                                           

1.DEMATEL 

2.Fonetla 

3.Gabus 
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طلبان سلفي االفغاني و گري توسط اصالحسياسي مدرن سازگار شد. روند سياسي شدن سلفي

طلبان توسط م. عبده در اوايل قرن بيستم آغاز شد. با اين حال، عقايد سلفي اصالح

تأثير احل اوليه به شدت تحتالمسلمين به ايدئولوژي سياسي تغيير يافت، که در مراخوان

کار سلفي گرايي محافظهقرن بيستم، اسالم 60-50هاي فت. در طول دههگري قرار گرسلفي

( 2019)ناسيوناليسم روبرو شد. کاراگريس هاينوظهور در حالت تدافعي قرار گرفت، زيرا با ايده

هاي بهار عربي، احزاب سلفي در مصر و تونس کند پس از وقوع انقالباي بيان ميدر مقاله

کارانه در مورد مسائل اجتماعي و هاي فوق محافظهدارند ديدگاهآنها تمايل  تأسيس شدند.

حزب النور در مصر و جبهه  اند.جنسيتي داشته باشند، اما استفاده از خشونت را محکوم کرده

آنها انتخاب  اند.اصالحات در تونس از اجراي شريعت با ابزارهاي دموکراتيک حمايت کرده

با اين حال، مشارکت  رچوب قانون اساسي تبليغات کنند.اند که از طريق مجلس و در چاکرده

ها يک آنها در نظام سياسي مصر و تونس پس از انقالب با توجه به رد دموکراسي توسط سلفي

هاي انتخاباتي براي بندي براي درک اينکه چرا سلفياين مقاله از نظريه چارچوب معما است.

کابو  کند.اند استفاده مياتيک حمايت کردههاي دموکرجلب حمايت و بقاي سياسي از شيوه

هاي سلفي و وهابي در غرب آفريقا از دهه کند مطالعات جنبااي بيان مي( در مقاله2017)

ها تأکيد ها متمرکز شده است تا بر عامليت آفريقاييهاي محلي اين جنبابر رديابي ريشه 1990

ها توسط مبلغان مسلمان خارجي بر آفريقايي هاهاي اشتباهي که اين جنباشود، در مقابل فرضيه

کنندگان منفعل عقايد اين مطالعات نشان داد که مسلمانان آفريقايي دريافت تحميل شده است.

برعکس، آنها فعاالنه در توليد و انتشار چنين دانشي براي  سلفي برخاسته از جهان عرب نيستند.

وه بر اين، آنها پيام سلفي را با دقت عال هاي محلي خاص شرکت کردند.رسيدگي به نگراني

کند اين اي بيان مي( در مقاله2019)مخاطبان محلي جذاب باشد. اليچربازسازي کردند تا براي 

و مجمع ملي رهبران  1ها، شوراي امامان و وعاظ در کنيامقاله بر دو انجمن تحت رهبري سلفي

اول، کاها اثربخشي و ارتباط هر دو شود: تمرکز دارد. اين دو عامل را متذکر مي 2مسلمان

                                                           

1.Council of Imams and Preachers in Kenya(CIPK) 

2.National Assembly of Muslim Leaders(NAMLEF) 
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گري سياسي در راديکاليزه کردن جوانان سازمان. و دوم، و در نتيجه اولي، سهم ناخواسته سلفي

کند که هر دو نتيجه چندين عامل مسلمان کنيا در منطقه ساحلي کنيا. اين مطالعه استدالل مي

مجمع ملي رهبران  و وعاظ در کنياشوراي امامان و  مرتبط با يکديگر هستند، از جمله دخالت

شوراي  در سياست حزبي، ماهيت نو سلفي نظام سياسي کنيا، و همچنين تمايل رهبران مسلمان

براي مشارکت در آن سيستم و انتصابات  مجمع ملي رهبران مسلمان و امامان و وعاظ در کنيا

 رتبه براي خود ايجاد کنند. عمومي عالي

ريقا صورت گري در قاره آفحقيقاتي در عرصه داخلي مرتبط با نوسلفيباتوجه به اينکه تاکنون ت

در  يدئولوژينقا امتغيرها و  ليتحلجهت  )ديمتل(کيتکننگرفته و از طرفي پژوها حاضر از 

 باشد. گيري نموده مقاله داراي نوآوري و خالقيت ميي آفريقا بهرهاسيتحوالت س جاديا

 مباني نظري تحقيق.4

 ايدئولوژي.4-1

اي اعالني هدرباره سياست حکومتداران مندنظام وي از باورهاي صريم اايدئولوژي به مجموعه

عرصه در  ها و بنيادهاي نظري و عملي رااز انديشه ايگستردهطيف دارد که اشاره  و اعالمي

و  کنند که دولتمردانطرح ميرا مشخص و مها چارچوبي ايدئولوژيگيرد. ميبرسياسي در

ينند. بببه وضوح و شفاف را  ي موجود در جوامع انسانيهاواقعيت ان به وسيله آنحکومتدار

 و  وندوارد ش... سياسي و .در امور جزئي ها ايدئولوژيطور مستقيم رود که بهبنابراين انتظار نمي

الن ارائه دهند و در سطم ک مناسبي حل، راهو معضالت موجود در جامعه براي همه مشکالت

تواند ميت ند آيا يک ملکتعيين ميدر واقع . ايدئولوژي نمايندعمل گسترده و صريم به  صورت 

زمينه به  و در اين در سياست خارجي از طريق ديپلماتيک وارد شود و يا از زور استفاده نمايد

ا و هو عالوه بر آن، کارکرد درجه سومي هم دارد و آن، توجيه گزينه موفقيت دست يابد؟

شده در که اقداماتي را بر اساس ايدئولوژي مطرح استمربوط به جوامع  تصميمات سياسي

  .(Khani and Mohammadi Sirat ,2015:97)مايندناجتماعي اجرايي مي-سطوح سياسي
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هايي است که به يک شخص يا گروهي از اي از باورها يا فلسفهمجموعه در واقع ايدئولوژي

داليلي که صرفاً معرفتي نيستند، که در آن عناصر عملي به شود، به ويژه به افراد نسبت داده مي

هاي اقتصادي، ها و سياستکه قبالً عمدتاً براي نظريه. همان اندازه تئوريک برجسته هستند

گردد، مي رفت، در سنتي که به کارل مارکس و فردريا انگلس بازسياسي يا مذهبي به کار مي

 اين اصطالح توسط .(Schlenker,2012)کندمحکوم مي ن اصطالح را عمدتاًاستفاده جديدتر اي

آن را به  1796، اشراف و فيلسوف فرانسوي روشنگري ابداع شد که در سال انتوان دوتراسي

منطقي هاي غيرها براي مقابله با انگيزهبراي ايجاد يک سيستم عقالني از ايده "هاعلم ايده"عنوان 

هاي اعتقادي در معناي توصيفي براي اشاره به نظام در علوم سياسي، اين واژه .در نظر گرفت

ترين ايدئولوژي به عنوان مهمتوان بيان نمود که، در واقع مي .(Silvio,2013)رودسياسي به کار مي

نقا محوري ايفا  مکتب فکري يا افراد، گروه، ،فضايي-سازه سياسيبخا يک عنصر هويت

به همين  شود.محسوب ميدر سطم ملي اسي کرده و يکي از ابزارهاي مشروعيت رهبران سي

براي يک کشور محسوب ترين و نافذترين جنبه سياست قاطع ترين،حساس ،ايدئولوژي علت

 هاتودهبراي نيروي محرکه عمل سياسي ترين و قويترين ايدئولوژي در عين اينکه بزرگ .شودمي

رهبران هميشه  .نمايدميشتيباني هدايت و پ سياسي را حمايت، اقدامات از سويي ديگر ؛باشدمي

کنند و براي مشروعيت بخشي به قدرت براي توجيه اعمال و رفتار خود از ايدئولوژي استفاده مي

در واقع  .نمايندمي انتخابخود اجرايي ساطي اقدامات يک ايدئولوژي خاصي را براي  خود،

سيستم حکومتي ياسي به اقتدار براي تبديل قدرت سو ابزاري  توان گفت که ايدئولوژي وسيلهمي

 ترتر و اصوليمهمبه  چرا که اقتدار قدرت مبتني بر رضايت شهروندان است و از اين جهت، است.

با اهدافي ايدئولوژي يک جامعه آرماني  .باشدمياز حکومت کردن به وسيله قدرت و اجبار 

جست و را  تمايالتيد و کنترسيم مي آن هستند، تحت تاثيررا براي افرادي که خاص و ويژه 

 ي موجود در جامعههاتودهبايد به بسيج  ،و تمايالت کند و براي رسيدن به آن اهدافمي جو

 .نمودنيز استفاده مخالف و موافق حاضر در يک جامعه و حتي از وجود روشنفکران  پرداخت

استقالل، ايدئولوژي کشورها در واقع نحوه دفاع در برابر تهديدات داخلي و خارجي، حفظ 

 نمايد.سياست خارجي و نوع ديپلماسي، منافع و اهداف ملي و ... را تعيين مي
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 نوسلفي وهابي  .4-2

جريان نوسلفي، نهضتي ديني ـ سياسي است که در دو سه دهه اخير تکوين يافته است. 

ري کااي از وهابيت است که به دليل غلبه جنبه انتقادي آن نسبت به محافظهگري شاخهنوسلفي

جو و جويي با کشورهاي سلطهويژه در مقابلهسنّتي وهابيت، توانسته است مخاطبان خاصي را به

بينيم تأثيرات با ه ميکهاي داخلي به دست آورد، چنانها در برخورد با قدرتبرخي اقتدارگرايي

گري فرايند تکوين نوسلفي .گرايي جدي استقطب در اين روحيه ضدمحافظهواسطه سيد

 :اند، عبارتند ازهاي فکري و سياسي که به اين امر کمک کردهني داشته است. برخي زمينهطوال

تأثيرات منفي دولت سعودي از حضور  قطب در عربستان سعودي؛گرايانه سيدتأثير انديشه مبارزه

 ، بازتاب اشغال عراق سپتامبر و چالا افغانستان؛ 11بازتاب  فارس؛نظامي امريکا در جنگ خليج

قطب، شخصيت تأثيرگذاري بود سيد قطب در عربستان سعوديگرايانه سيدثير انديشه مبارزهتأ

هاي فاسد را در ميان کشورهاي اسالمي زنده ساخت. ابواالعلي مودودي که روح مبارزه با دولت

که سيد قطب با دانست، درحاليبا طرح انديشه جاهليت نوين، آن را حاکم بر تمدن غربي 

ز اين انديشه، محدوده شمول جاهليت را چنان گسترش داد که اکثريت مسلمانان الگوبرداري ا

  (.Rezwan Al-Sayed,2007:90-91)را در بر گرفت

قطب بر اساس حاکميت انحصاري خداوند متعال شکل گرفته بود. او اين کانون انديشه سيد

الطريق بيان الم فيتر و تندتري در معانديشه را در في ظالل القرآن و سپس به صورت صريم

دهندگان به سيد قطب معتقد بودند که وي انديشه خود را از خوارج گرفته کرد. همه پاسخ

 (.Abu Zaid, 2007:130-131)است

. در المسلمين اوج گرفتهاي منشعب از اخوانوسيله برخي گروهاين نگاه منفي به مسلمانان، به 

گري و هاي سلفيباشد که بر مبناي مولفهاني ميگري جريتوان بيان نمود که نوسلفيواقع مي

گرديده است. گرچه از منظر  هاي آن بازتوليدتفاسير جديدي از برخي از اصول و مولفه

شناسي تفاوت چنداني بين سلفي قديم و نوين وجود ندارد اما به نظر شناسي و روششناخت

به صورت خشونت آميزتري در عرصه  رسد که سلفيه نوين بيشتر به راديکاليسم تمايل دارد ومي

شناسي منحصر به فردي را براي ها بر اين اعتقاد هستند که روشجهاني نمود يافته است. سلفي
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نظر دارند و از منظر آنها تنها روش تشخيص تفسير درست کنکاش و فهم درستي از دين مد

ريان جديد از منظ زماني باشد. اين جشريعت ابتناي اين تفسير بر قرآن سنت و سيره صحابه مي

پس از اتمام شکست دولت طالبان در افغانستان بازتوليد گرديد و برمبناي جديدي فعاليت خود 

 .(Khani and Mohammadi Sirat,2015:101)را گسترش داد

 هاي افراطي در آفريقاجريان. 4-3

دون باين مفاهيم  ساز هستندآميز و تروريسم هر دو دو عامل مهم و مشکلگرايي خشونتافراط

ده است ند، در يکي از تعاريف آکر شتشده جهاني براي دستيابي به اهداف هستعاريف پذيرفته

اي بر "تمايل به استفاده يا حمايت از خشونت"آميز است به عنوان گرايي خشونتکه افراط

دئولوژيکي دستيابي به اعتقادات خاص، از جمله آنهايي که داراي ماهيت سياسي، اجتماعي يا اي

، سه باشد و ممکن است که شامل اقدامات تروريستي نيز گردد. در مورد تروريسمهستند مي

ند مورد مشترک وجود دارد عناصري که به طور کلي روي آنها توافق شده است، مشخص خواه

هديد به ت( استفاده يا 1از: اينها عبارتند شد تروريسم که در اين مفهوم استفاده شده است.

اي اهداف ( به منظور ارعاب يا اجبار بر3( متوجه غيرنظاميان يا دولت است اهداف، 2ت، خشون

 (.Schmid,2012)سياسي، مذهبي يا ايدئولوژيکي

ناامني  هاي افراطي محلي و فراملي به منابع اصليطي دو دهه گذشته، ظهور و گسترش سازمان

ريقا گسترش ز سومالي در سراسر شرق آفدر آفريقا تبديل شده است. اينها شامل الشباب است که ا

غرب اسالمي، ميافته است. بوکوحرام، از شمال نيجريه به منطقه بزرگتر درياچه چاد؛ القاعده در 

همچنان  )داعا(،احل. و دولت اسالمي عراق و سوريهها در سراسر ساز الجزاير تا ساير ايالت

 (.Mets,2019)دهندبه نفوآ خود در قاره ادامه مي

هاي درگيري امروز را منعکس ماهيت سيال و متغير سيستم 1دولتيهاي مسلم غيرن گروهاي 

هاي صلم و امنيت قاره قرار دارند. مرزهاي کنند و در قلب برخي از پايدارترين چالامي

متخلخل آفريقا، همراه با روندهاي فعلي مانند شهرنشيني سريع و برآمدن جوانان، گرم شدن 

هاي اي شدن سيستمع، اتصال به اينترنت و ميزان باالي مهاجرت، به منطقهزمين، کمبود مناب

                                                           

1.Non-State Armed Group (NSAG) 
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 United Nations)درگيري کمک کرده است و احتماالً در آينده نيز ادامه خواهد يافت

Development Programme,2016.) 

و ارتباطات 1"اينقاط داغ منطقه"در مرزهاي ملي، ايجاد  هاي مسلم غيردولتيگروه گسترش 

هاي امنيتي منحصر به اي از چالاالمللي مجموعههاي افراطي محلي و بينزاينده بين سازمانف

هاي امنيتي مشترک هستند. کند که نيازمند پاسخهاي آفريقايي ايجاد ميفرد را براي دولت

ساحل  5G و نيروي مشترک 2توان در نيروي کار چندمليتيها را ميهايي از اين گونه پاسخنمونه

اي از چاد، نيجر، بنين، کامرون و نفر سرباز منطقه 500هزار و  10شاهده کرد. گروه اول شامل م

در منطقه درياچه چاد است.   3نيجريه براي مبارزه با بوکوحرام و دولت اسالمي در غرب آفريقا

کار هاي جنايتو گروه دولتيهاي مسلم غيرگروه در موريتاني براي مبارزه با 2014دومي در سال 

هاي اخير، گسترش چشمگيري در بورکينافاسو، چاد، مالي، موريتاني و نيجر تشکيل شد. در سال

، يک فضاي ژئوپليتيک که "کريدور شرق آفريقا"گرا در امتداد گرايان اسالمهاي افراطاز فعاليت

د، گسترش يافته از سومالي، کنيا و اوگاندا از طريق تانزانيا، موزامبيک و آفريقاي جنوبي امتداد دار

 (.Institute of Economics and Peace,2018)است

، الشباب رهبري شورشي عليه دولت فدرال سومالي و نيروهاي نمايندگي اتحاديه 2005از سال 

را بر عهده داشته و حمالت تروريستي را در کنيا، اوگاندا و تانزانيا انجام داده  4آفريقا در سومالي

گراي محلي پيوند يا ادغام گروه موفق شده است که با بازيگران اسالم است. در هر کشوري، اين

در حالي که موزامبيک و آفريقاي جنوبي به طور  شده و رد پاي عملياتي خود را گسترش دهد.

هاي افراطي اخير در هر کدام از شدند، فعاليتسنتي در برابر تهديد تروريسم عايق شمرده مي

هاي شمالي ، موزامبيک در استان2017را افزايا داده است. از سال  هاي امنيتيکشورها نگراني

 (Fabricius,2020)خود کادو دلگادو، نياسا و نمپوال شورشي نوپاي اسالمي را شاهد بوده است

                                                           

1.Regional Hotspots 

2.Multinational Joint Task Force (MNJTF) 
3.Islamic State in West Africa (ISWAP) 

4.African Union Representative Forces in Somalia(AMISOM) 
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افراطي مواجه و راست (Swart,2018)در حالي که آفريقاي جنوبي با هر دو مورد اسالمگرايان 

هاي سنتي مبارزه با تروريسم، اغلب با اقدامات امنيتي پاسخگرايي شکست شده است. افراط

کند، باعث حرکت به ها را تشديد ميگذارد و نارضايتيشديد که حقوق شهروندان را زير پا مي

را  "مسيرهاي راديکاليزاسيون"هايي شده است که ها و برنامهها، سياستسوي طراحي استراتژي

 United Nations Development)پردازداجتماعي مي-اديقطع کرده و به مسائل اساسي اقتص

Programme,2017 .)کنند، به منظور ارتقاء ها کار ميگذاران که بر روي اين چالاسياست

 اثربخشي ابتکارات خود به يک پايگاه مستند قوي نياز دارند. 

هاي متبوع تدر اين پنج کشور، شهروندان به طور کلي واکنا متفاوتي به نحوه برخورد دول

اعتماد عمومي به بخا امنيت، به ويژه پليس،  دهند.آميز نشان ميگرايي خشونتخود با افراط

ها براي توسعه رويکردهاي پايدار براي مقابله در سراسر منطقه پايين است، که ممکن است تالش

قه از ترس از بسياري از شهروندان در منط با افراط گرايي خشونت آميز و ناامني را مختل کند.

دهند و اند، گزارش ميهاي افراطي، حتي در مواردي که حوادث واقعي نادر بودهخشونت گروه

هاي مدني، مانند هاي دولت در مورد برخي از آزاديتمايل خود را براي پذيرفتن محدوديت

ها نياز به اين يافته دهند.حقوق حريم خصوصي، آزادي جابجايي و آزادي مذهب نشان مي

هاي دهد که اهداف امنيت ملي آنها به هزينه آرمانتروريسم را نشان ميهاي ضدسياست

 رسد.دموکراتيک و حکمراني خوب نمي

گرايي تا حد زيادي ناشي از اين توان بيان نمود که رابطه بين دين و افراطاز سويي ديگر مي

و هويت گروهي، به ويژه در تواند به عنوان بيان قدرتمندي از افراد واقعيت است که دين مي

يا جايي که رهبران و افراد  و ها با وفاداري به دولت رقابت کندهايي که مذهبي است هويتزمينه

ها باشد. بايد بيان نمود که برداري از اين پوياييکاريزماتيک در آن حضور دارند و قادر به بهره

ي خشونت آميز که دين به عنوان يک ها اجماع وجود دارد که افراط گرايدر بسياري از تحليل

نظامي براي مشروعيت بخشيدن به خود مورد هاي شبهکند، اغلب توسط گروهکاتاليزور عمل مي

نظر اي از شکايات مدگيرد خشونت به عنوان پاسخي براي طيف گستردهسوء استفاده قرار مي

ع مسلمان هستند توسط چنين جوام در حالي که تنها بخا کوچکي از افراد که عمدتاً قرار دارد.
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اي در اين ارتباط وجود کنندهشوند با اين وجود، جذابيت ايدئولوژيکي قانعافرادي بسيج مي

 (.RUSI,2015)دارد

هاي آميز بوده است که حامي روايتهاي تندرو خشونتطي دو دهه گذشته، تهديد گروه

 (.Hallowanger,2014)داشته است بنيادگرايانه مذهبي بوده و در سراسر آفريقا رشد چشمگيري

مايل است بخشي از شرايط را در حاشيه قرار  -محلي، ملي يا جهاني  -هنگامي که يک جامعه 

توانند به طور هاي نظارتي نميدهد، هيچ برنامه يا منابع سياسي براي اجراي قانون يا سيستم

يست که نابرابري واکنا نامحدود آراما را تضمين کنند. اين موضوع صرفاً به اين دليل ن

اما به اين دليل  (.Ajide,2021:218)انگيزد از سيستم مستثني شده استها را برميآميز آنخشونت

اقتصادي در ريشه خود ناعادالنه است سبب بروز اين رخدادهاي مرتبط با -که سيستم اجتماعي

که تروريسم در قاره آفريقا  توان بيان نموددر واقع مي گردد.هاي تندرو و افراطي ميظهور گروه

نظاميان، هاي تروريستي، شبه)گروههادر طول چند دهه به شدت افزايا يافته است. غيردولتي

آميز خود هاي خشونتاي غيرنظاميان را در کمپينهاي شورشي و غيره( به طور فزايندهگروه

قاره بارها شاهد اعمال خشونت  اند. از سومالي تا مالي و نيجريه تا موزامبيک، اينهدف قرار داده

پروژه بر اساس  آميز وحشتناکي بوده است که جمعيت غيرنظامي خود را هدف قرار داده است.

حمله غيرنظاميان در آفريقا  381، 2015در سال  1 درگيري مسلحانه و نقاط هاي رويدادهاداده

ها به شدت افزايا لاين تعداد در طول سا نفر شد. 1394انجام شد که منجر به کشته شدن 

نفر  12519حمله غيرنظاميان را هدف قرار داد که منجر به مرگ  7108، 2020يافت و تا سال 

شد. خطر تروريسم در اين قاره به حدي افزايا يافته است که بر اساس گزارش موسسه مشاوره 

در  نظر خطر تروريسمکشور برتر جهان از  10، هفت کشور از 2020ريسک جهاني، تا سال 

کند که افزايا خشونت نشان مي ( خاطر2019)داوود (.Mroszczyk,2021:4)آفريقا بودند

به طور استراتژيک با توجه به »گراي خشن هاي اسالمدهد که چگونه گروهغيرنظامي نشان مي

 (.Dowd,2019:435)شونديگر بازيگران مسلم سازگار ميتعداد و سطوح فعاليت نسبي د

هاي پس از دموکراتيک که مشخصه آن بود بسياري از دولتکومت غيردوران استعمار و ح

                                                           

1.The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
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ها در سراسر خاورميانه و جهان اسالم غربي و جهادي را ايجاد کردند جنبااستقالل ضد

حلي کار به عنوان راهها از حکومت مذهبي محافظهاين جنبا (.Moore,2016)تر گرديدگسترده

ها ا به ، اين ايدئولوژي1990ت اجتماعي در دهه مشکال کنند.براي جوامع مدرن حمايت مي

هاي امنيتي ضعيف، حکومت ضعيف، آفريقا گسترش داد، جايي که متخلخل بود مرزها، دستگاه

گرايان فساد، اختالفات قومي و بيکاري باالي جوانان شرايطي را ايجاد کرد که تحت آن افراط

 (.Institute of Economics and Peace,2014)ها رشد کردندخشن گروه

آميز شروع به کار کردند هاي افراطي خشونتبه عنوان مثال، در نيجريه و سومالي، سازمان

هاي مربوطه با گذشت سرنگوني دولت -هاي صرفاً داخلي هاي همگن قومي با نگرانيجنبا

کشورهاي  اند اهداف بلندپروازانه سياسي و حضور فعال درزمان آنها به سمت بيشتر تکامل يافته

ها عموماً از مناطق مرزي به دليل سطوح کمتر حضور و امنيت دولتي همسايه هستند. اين گروه

کنند. چنين کنند، حمايت ميهاي غيرقانوني و جوامع مرزي آسيب پذير را تسهيل ميکه شبکه

کشد. ميوضعيتي نه تنها ثبات داخلي بسياري از کشورها، بلکه ثبات منطقه وسيع را نيز به چالا 

 المللي افزايا يافته است.هاي جهادي ملي و بينعالوه بر اين، روابط بين گروه

هايي مبني بر ، الشباب با القاعده بيعت کرد، اما اخيراً درگيري2012طي دهه گذشته در سال  

، 2015)داعا( در اوايل سال وجود داشته است دولت عراق و شام تغيير اين وفاداري به اسالم

اين  (.Guardian,2015)با ابوبکر البغدادي سرکرده داعانيجريه بوکوحرام بيعت عمومي گروه 

کنند، ها کمک و از آنها حمايت ميالمللي نه تنها از نظر مادي و عملي به اين گروههاي بينشبکه

کنند. رويکردهاي تحت رهبري امنيت تر تقويت ميبلکه اعتبار خود را در جنبا جهادي وسيع

گرايان خشن در جنوب صحراي اند ردپاي جغرافيايي را شامل شوند افراطزيادي نتوانسته تا حد

گرا، مانند مقابله با آفريقا اين امر باعث ظهور موارد بيشتري شده است رويکردهاي توسعه

آميز، که به دنبال حل گرايي خشونتو جلوگيري از ابتکارات افراط آميزگرايي خشونتافراط

  (.Zeiger and Aly,2015)گرايي هستندادي افراطاقتص -ياسي و علل اجتماعي اي سريشه

آميز بوده است. اکثر گرايي خشونتنيجريه طي شا سال گذشته شاهد افزايا تصاعدي افراط

تأسيس شد، به دنبال سرنگوني  2009اين حمالت مربوط به بوکوحرام است که اين گروه در سال 
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از داعا  2014فت تحت حاکميت قوانين شرعي بوکوحرام در سال ايالت نيجريه و ايجاد خال

نفر در آن  7512زده شدن آميز جهان با تخمينپيشي گرفت مرگبارترين سازمان افراطي خشونت

 Institute of)داده است سبت به سال قبل را به خود اختصاصدرصدي ن 317سال، افزايا 

Economics and Peace,201523000کند که ( برآورد مي2016)ارجي(. شوراي روابط خ 

اند. دولت نيجريه به دليل فقدان سياست کشته شده 2010غيرنظامي از آغاز شورش در سال 

دهد که از گزارش مي (2015)المللعفو بين گرفته است.جم براي مبارزه مورد انتقاد قرار منس

 1200اند اعدام بيا از هزمان شروع شورش، نيروهاي نظامي به صورت غيرقانوني اقدام کرد

 اند.نفر را خودسرانه دستگير کرده 20000نفر؛ آنها دست کم 
 (2016-2020هاي افراطي اسالمي در قاره آفريقا )حمالت گروهنقشه  (:1شكل)

 
 (Source:https://africacenter.org/spotlight/african-militant-islamist-groups-new-record-violent-activity) 

 هاي تحقيقيافته.5

 ايهاي کتابخانهيافته.5-1

 اسالم راديكال در آفريقا.5-1-1

ن عامل در گسترش هاي اخير خود را نشان داده است. ايرشد اسالم راديکال در آفريقا در دهه

هاي سنتي و صوفيانه هاي سلفي و وهابي، که داشته است تحت فشار قرار دادن شيوهايدئولوژي

ها قرار دارند. اين توسعه هاي افراطي و تروريستي تحت تأثير اين ايدئولوژيو در ظهور گروه

برخي از آنها در -اسالم راديکال به دليل تالقي تعدادي از آنها ازجمله عوامل سياسي اجتماعي

https://africacenter.org/spotlight/african-militant-islamist-groups-new-record-violent-activity/
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مختص منطقه آفريقا است. در  دادن هستند و برخي موارد ديگرجهان اسالم در حال رخ

هاي خارجي موارد زير است: آثار احياي اسالمي در سراسر جهان در چند دهه گذشته، بنديدسته

ات سعودي المسلمين، صادرات اقدامات و اعتقادالمللي مانند اخوانهاي اسالمي بيننفوآ سازمان

المللي همه اين هاي اسالمي افراطي بينو ايدئولوژي، تأثير انقالب عربي، و گسترش شبکه

تحوالت در خارج از آفريقا سرچشمه گرفت، اما آنها در آفريقا به دليل موقعيت جغرافيايي و 

د هاي شديدي داشت. پويايي داخلي که به رشمجاورت فرهنگي با خاورميانه اين منطقه بازتاب

گراي داخل ؛ واکنا مسلمانان به هاي اسالمگرايي راديکال کمک کرد، شامل رشد جنبااسالم

تهديدهاي درک شده به ويژه اسالم، فعاليت مبلغين مسيحي؛ و همچنين برخي از کودتاها از 

 1991، فروپاشي دولت سومالي در سال  1989اسالمي در سودان در سال -جمله کودتاي نظامي

يسم در آفريقا بوده اي به رهبري اياالت متحده در راستاي گسترش ترورمنطقه و شروع جنگ

 (. Menkhaus,2004)است

هاي افراطي مطرح شده؛ عبارتست: ترين نظرياتي که درباره تاثير وهابيت بر گروهاز مصطلم

يري گگيري و بروز افراطيهاي وهابي تاثير مستقيمي بر شکلايدلوژي وهابيت و عقايد نوسلفي

مستقيم دارند؛ بعنوان مکمل پديده که نقا غيرها در قاره آفريقا داشته و همسو با مداخالت غربي

در شمال  يتفرقه وهاب يسدر بعد از ظهور تاس يتوهاب ايدئولوژي نمايند.گرايي؛ عمل ميافراط

وهاب با ابن عبدال يوندو بعد از پ هداشت .ق(ه)يازدهمدر قرن  ينووزممحدود و نا يراتتاث يقاآفر

يبي و امروزه در سراسر آفريقا و ل يردر تونس، مغرب، الجزا ياسيو س يالتيسعود ، بصورت تشک

در مصر  يگري، نوسلفيتوهاب يدعقا يفبا بازتعر يالديم 20قرن  ه است. درکرد يداترش پسگ

لب شکل گرفت و از کشور مصر در غا اًدمجد يمبارزات يدهقطب بصورت ايدس يسازيشهبا اند

و امروز منطقه ساحل در آفريقا که شامل  يد، منتقل گرديقاشمال آفر يبه کشورها يرتکف يدها

گري و حضور باشند به کانون اصلي افراطيکشورهاي مالي؛ نيجريه؛ چاد، موريتاني و نيجر مي

 اند و در منطقه شرق آفريقا نيز حضور گروه افراطي بوکوحرام در سومالينظامي غرب تبديل شده

توجه  باو تهديد کشورهاي کنيا و اتيوپي به حضور نظامي آمريکا در منطقه منجر گرديده است. 

 يکشورها در سراسر يو معرفت يفرهنگ ياز ابزار يتوهاب ،يگريسلف يجدر ترو يتبه ابنکه وهاب
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ست وا کرده ياندازمختلف راه يادهايراستا دانشگاه و بن ينکند و در هميم يريگبهره يقاييآفر

 : کنديم يتفعال يکتکن ينبا ا يو در بعد فرهنگ

 يقاييمسلمانان آفر لوژيئويدو ا يفقر فرهنگ 

 يقادر جذب عالقمندان در قاره آفر يعيو ش ياسالم يداريب يانمنسجم جر يتعدم فعال 

 از استعمار غرب يقاييآفر يدنسل جد يمنف يدگاهد 
 هاي اسالميسازمان.5-1-2

اند البته طبقات مختلف اسالمي در گسترش راديکال ايفا کرده موسسات اسالمي نقا مهمي

هاي بشردوستانه و امدادي ارائه دولتي وجود دارد که برخي کمکهاي غيرازجمله سازمان

)به معناي واقعي کلمه، رابرخي ديگر داو مدت وهاي توسعه بلنددهند. برخي درگير فعاليتمي

ين حال سايرين نيز به عنوان افرادي براي گسترش و در ع ، فعاليت تبليغي اسالمي("دعوت"

گرفته است. برخي از ها قرار جويان مورد استفاده گروهاسالم سياسي يا حمايت از ستيزه

براي  تبشيراند هاي خود را در مورد مسيحيان مطرح کردههاي غيردولتي اسالمي نگرانيسازمان

شده گرايي درکعنوان حصاري در برابر توسعه ايجاد نظريه توطئه جديد عليه اسالم، خود را به

 ,Mohamed)شوندمذهبي محسوب مير دو سازمان غيردولتي غربي و غيردهند که هنشان مي

شدن در دهه اقدام جامعي انجام براي اسالمي به عنوان مثال در سودان، جايي که دولت (.2004

هاي غيردولتي اسالمي با در اختيار قرار ، ارائه داد دولت از اين کار حمايت کرد و سازمان 1990

هاي غيردولتي اسالمي بين مسلمانان فقير يا نوکيشان احتمالي دادن منابعي که به نوبه خود، سازمان

توزيع شده است در سومالي و مناطق ديگر که در آن فروپاشي نهادهاي دولتي وجود داشت، اين 

اي بهداشتي، اوليه باقي ماندند و آموزش هدهندگان اصلي مراقبتموسسات به عنوان ارائه

 اند.داشتهاعي و همچنين آموزش اسالمي را دربراي و ساير خدمات اجتممتوسطه، آموزش حرفه

هاي غيردولتي خارجي تا چه حد بر اساس موجوديت يک سوال کليدي اين است که سازمان

هاي المي براي پيشبرد فعاليتکنند؟ در اين ارتباط بايد بيان نمود که نهادهاي اسخود عمل مي

اند. به عنوان منتقد بايد بيان نمود که اين سوال در خود اقدامات قابل توجهي را به ثمر رسانده

تر است جايي که مشکالت اقتصادي و اجتماعي ممکن است کار را براي مردم جايي ديگر مهم
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کنند. در اين رابطه، مي محلي سخت کند و اعتراض به دستور کار خارجياني که به آنها کمک

اگرچه اکثريت مسلمانان در شاخ آفريقا پيرو اسالم سنتي يا صوفي هستند و بر نسخه ديني آن 

شود در هاي فراملي اسالمي نسخه سلفي يا وهابي است که تبليغ ميNGOاند تأکيد نموده

وضوع هستند که فارس، طرفداران آن به دنبال اين مسودان، عربستان سعودي و کشورهاي خليج

ها به دنبال ايفاي نقا مهمي در راستاي بهبود کيفيت زندگي دين اسالم با از بين بردن زشتي

 زنان، افراد متدين و ... هستند.

اند به عنوان مثال در سومالي قبل از جنگ هاي اسالمي نقا مهمي در آفريقا ايفا نمودهسازمان

شد. پس از سقوط ها به شدت کنترل ميين سازمانداخلي تحت ديکتاتوري زياد باره، فعاليت ا

و در هرج و مرج پس از آن، تعداد زيادي از موسسات اسالمي مستقر در باره محمد زياددولت 

خاورميانه دفاتر خود را در اين شهر منتقل کردند سومالي و نفوآ قابل توجهي بر جامعه بدست 

اند نهادهاي جامعه مدني سومالي ايفا کرده آورد برخي از اين موسسات نقشي اساسي در بازسازي

 و در نتيجه تعداد زيادي را به خود اختصاص دادند. 
 يقادر قاره آفر يگربا افراط يوهاب يهاينوسلف يوندپ يهامولفه.5-1-3

هاي الشباب، هاي افراطي در قاره آفريقا و ظهور گروهنوسلفي وهابي تاثير مستقيمي بر گروه

هاي افراطي؛ هاي مذهبي و مالي از جريانون و داعا دارد و با اهرم حمايتبوکوحرام، مرابط

گري آفريقايي مسلمان با تاثر از سلفيهاي افراطي درکشورهاي گردد. گروهحمايت و پشتيباني مي

هاي حاکم و گسترش خالفت اسالمي ادعايي با شعار اجراي و وهابيت در حال مقابله با دولت

هاي استعماري که باشند و در حال حاضر عالوه بر قدرتفرهنگ غرب مي احکام و مخالفت با

طر و امارات نيز در تعليم زنند؛ عربستان؛ قگري در قاره آفريقا دامن ميبه تحريک افراطي

کنند. اگر چه جويانه ايفا ميها؛ نقا مداخلهها؛ اخوانيگري و حمايت مالي از نوسلفيافراطي

لوژيک دارند ئوهاي افراطي در کشورهاي آفريقايي؛ نقا ايدتشکيل گروههاي وهابي در نوسلفي

هاي وهابي در کشورهاي آفريقايي حمايت مالي و گسترش انگيزه اصلي در فعاليت نوسلفي

هاي تجاري ها محل تبادالت بازرگاني و تردد کاروانتجارب با اين کشورها بوده است که قرن

اند. احياي بازرگاني و تبادالت تجاري از گر کشورها بودهاز شمال و غرب آفريقا به سمت دي
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گري بوده است و در همين عوامل موثر جذب مردم بومي صحرانشين آفريقا به ايدئولوژي سلفي

هاي خيريه؛ مدارس ديني و خدمات درماني مورد استقبال مردم بدوي قرار راستا تشکيل انجمن

مقدس  يمتحت عنوان مفاه يغتبل يزهبا انگ ؛و قطرويت ک، امارات ستان،بعرگرفته است. کشورهاي 

با ، تونس و مصر رکومو ي،صومال موريتاني، ي،مختلف مال يدر کشورها ياسالم هاييانبا جر

 :اندکرده يداتمرکز پهاي آيل تاکتيک

 محتاطانه از اسالم يريتفس ئهارا 

 مدرن يممخالفت با وجوه تعال 

 شنو خ يرانهسختگ يرفتارها يريبکارگ 

 بخصوص در مورد زنان يانسان يهگرفتن حقوق اول يدهو ناد يميقد يتوجه به باورها 

 يمخالف توسط مبلغان وهاب يدگاهعدم تحمل د 

 در اسالم يگريصوف يرمقابله با تفس 
 گرايي در آفريقاگيري افراطمتغيرها و عوامل مؤثر در شكل.5-1-4

ات سلفي در کشورهاي آفريقا و علل و گرايي و جريانگيري و تکوين افراطدر مورد شکل

ها در دو دسته هاي مختلفي ارائه شده است که به طور کلي اين نظريههاي آن تاکنون ديدگاهزمينه

بندي شده است. بر طبق برخي هاي کالن يا خارجي تقسيمهاي خُرد يا داخلي و ديدگاهديدگاه

اخلي در کشورهاي آفريقايي و شرايطي ها؛ متغيرهاي خُرد بر روي مسائل و موضوعات دنظريه

اي از جمله که بر اين قاره حاکم است، متمرکز شده و متغيرهاي کالن بر نقا بازيگران فرامنطقه

 يراهمکه در ه يمهم دانند. عاملها دخيل ميگيري اين گروههاي بزرگ غربي را در شکلقدرت

و  هائتالفا يلتشک يو باعث ناکام نقا دارد يافراط يهاو مناطق ساحل با گروه يمردم بوم

، يدهگرد يقادر قاره آفر تا کنون  2000اروپا از سال  يهاتحادو  فرانسه ،يکاآمر ينظام هايياتعمل

 ،يسانگل فرانسه، طکشورها دارد که توس يناز پانصد سال استعمار در ا يقاردم آفرم يتجربه منف

، يقامردم مسلمان آفرگيري مبارزات شکل ه و باعثآمد قرون بوجود ينآلمان، پرتغال در ا يا،اسپان

 در کشورهاي مختلف آفريقا شده است. يپوست يدسفضد يهاو جنبا خواهيآزاد يهانهضت

 يفرهنگ يرمجموعهمذهب را بعنوان ز انگارانهسازه يهبنا بر نظر اگرالف( متغيرهاي فرهنگي: 
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و  ياعم از مذهب يقاييمختلف آفر يهاگروه يبدر ترغ يعنصر نقا مهم ينا ،ييمنما يتلق

مذهب  يکه دارا يمذهب هايگروه .دارد يقاييآفر يدر کشورها يگريافراط يدهبه پد يرمذهبيغ

در مقابل نفوآ  و بيننديو اجداد خود م ياکانن داريراثند و خود را مشبايم يمختلف و بوم

و سپس  يحالت تدافع خود، اييير باورهو تغ يحيتبه مس يمردم بوم يند ييرغرب و تغ يفرهنگ

. اندمختلف بروز داده يهامختلف به شکل يهاتنفر را در عرصه ينقرار گرفته و ا يتهاجم

گري در قاره آفريقا مساله تضاد فرهنگي مردم آفريقا با ترين عامل موثر در رشد افراطياصلي

لي و فرهنگ بومي؛ زندگي باشد. ساکنان و مردمان افريقا که با آداب محفرهنگ دولتي حاکم مي

هاي اخير در چندين مرحله؛ هويت کنند؛ در سدهکنند و آن را بخشي از هويت خود تلقي ميمي

ها نقطه مشترک استعمار داخلي و اند. مضافا در همه اين دورانخود را در معرض تهديد ديده

ها در اين واکنا مردان به فرهنگ غرب بوده است کههاي حاکم؛ تکيه  حاکمان و دولتدولت

در ابعاد مختلف فرهنگي؛ سياسي؛ اقتصادي و اجتماعي خود را بروز داده است که اهم آن  

 عبارتند: 

  سياسي کشورهاي آفريقايي بعد از کنفرانس باندونگ نهضت استقالل 

 آفريکن براي حفظ هويت آفريقايي جنبا پان 

 جنبا ضدآپارتايد براي مبارزه تبعيض نژادي 

 زداييابله با فرهنگ استعمار و استعماربراي مقاعي جنبا اجتم 

 مسلمين بر مسلمانانا هجوم کفر و سيطره غيرجنبا مذهبي براي مبازره ب 

 از حج ياستفاده ابزار 

در  يو معرفت يفرهنگ ياز ابزار يتوهاب ،يگريسلف يجدر ترو يتنکه وهابيتوجه به ا با

مختلف  يادهايراستا دانشگاه و بن ينهم کند و دريم يريگبهره يقاييآفر يسراسرکشورها

 :کنديم يتفعال يکتکن ينبا ا ياست و در بعد فرهنگ کرده ياندازراه

 يقاييمسلمانان آفر يدلوژيو ا يفقر فرهنگ 

 يقادر جذب عالقمندان در قاره آفر يعيو ش ياسالم يداريب يانمنسجم جر يتعدم فعال 

 غرب از استعمار يقاييآفر يدنسل جد يمنف يدگاهد 
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 ضعف ساختاري در شاخص ضريب لگاريتم و تفاوت معنادار آن با ساير مناطق جهان 

 15.5گرايي در آفريقا ، هزينه اقتصادي افراطي2016در سال ب( نقش متغيرهاي اقتصادي: 

، زماني  2007دهنده افزايا بيا از ده برابر از آن زمان است ميليارد دالر آمريکا بود. اين نشان

ميليارد دالر آمريکا برآورد شد. از نظر نسبي، سهم آفريقا از هزينه  1.54اقتصادي آن که هزينه 

افزايا يافته است.  2016درصد در سال  20.3، به  2007درصد در سال  4.2اقتصادي جهاني از 

ميليارد دالر براي قاره آفريقا هزينه داشت. در واقع،  119، حداقل  2016تا  2007ده سال بين 

هاي م بسيار بيشتر است هنگامي که برآورد خسارت ناخالص داخلي، از دست دادن فعاليتاين رق

شود هاي پناهندگان/ آوارگان محاسبه ميهاي اضافي امنيتي و هزينهاقتصادي غيررسمي، هزينه

(2015Drakos,.) آميز گرايي خشونتيري و پاسخ به افراطپيشگ"با عنوان  1 پروژه يو ان دي پي

پيامدهاي کشور متمرکز را شناسايي کرده است که تروريسم و  18، "قا: رويکرد توسعهدر آفري

هاي تروريستي در ترين آنها هستند. سطوح فعاليتآن، از جمله پيامدهاي اقتصادي، برجسته

درصد از کل تلفات  66درصد از کل حمالت و  60، کشورهاي حومه  2016-2007آفريقا  

هاي تروريستي با توجه به سطوح شديد فعاليت اند.ريقا را متحمل شدهناشي از تروريسم در آف

ادي تروريسم در گروه کشورهاي متمرکز، جاي تعجب نيست که اين کشورها عمده هزينه اقتص

به بعد بار سنگين اقتصادي  2009کشورهاي متمرکز از سال  گيرند.ميدر آفريقا را نيز دربر

، پس از حوادث بهار عربي،  2011ند و اين عامل در سال اقتصادي تروريسم را بر دوش گرفت

 از:متغيرهاي اقتصادي عبارتند (.Enhancing,2014)افتبه شدت افزايا ي

  درآمد کافيفقدان 

 اقتصادي شدنبه حاشيه رانده 

 نسبي و مطلق محروميت 

 اقتصادي فقدان احترام 

 عدم برابر اقتصادي 

 فاصله در ضريب جيني 
                                                           

1.United Nations Development Programme (UNDP)  
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چه براي فهم وضعيت جوامعي که دچار درگيري و خشونت چنانلي: ج( نقش متغيرهاي داخ

اي اتکا کنيم، راه به صواب هاي توطئههستند، صرفاً به عوامل خارجي تمرکز کرده يا بر نظريه

توسعه با تهاجم و  حال در جوامع: است کافي ما پيرامون مشهود و مشخص حقايق ايم.نبرده

ها در حال ها با مانع مواجه شد، فقر در آناي آنوسعهاشغال دچار شکاف شدند، روندهاي ت

تر شدن است، پيامدهاي منفي فقر براي بافت اجتماعي، مشتمل بر بيکاري گسترش و وخيم

تر، همگي به محيط اجتماعي ناسالمي اي بهتر و سالمانداز ضعيف براي آيندهگسترده و چشم

هاي اجتماعي و خشونت اشکال مختلف بيمارياشاره دارند که زمينه را براي توليد و تکثير 

 کنند.سياسي فزاينده و خود افزا فراهم و بارور مي

 ناکارآمدي دولت 

 ات فکريتالش براي انحراف 

 ايدئولوژي حذف 

 ايعامل منطقه 

ها و آمريکا: اين هاي افراطي براي جهاد با حضور غربيگروهد( نقش متغيرهاي خارجي: 

ه نحوي در اند و هرکدام بريقا همواره در سيصد سال اخير فعال بودهها در آفها و نهضتجنبا

 اند.؛ مبارزه کردهراستاي تحقق آرمان خود

 مداخله فرانسه تحت عنوان اتحاديه فرانکوفوني 

 المللي مداخالت سازمان ملل و نهادهاي بين 

وص مسلمانان و بخص يقامردم آفر يتيها در تقابل با عناصر هواستعمارگر که قرن کشورهاي

کشورها در  يرو سا يبيل ير،در الجرا ياستعمارمبارزه ضد يريگبودند، باعث شکل يقاشمال آفر

 يرويچه قدرت، زور، ن اگر يقا،آفر يي درگراافراط يريگشکل يانجر يد. درگرد يالديم 20قرن 

اشتند، اما مقابله حضور د ييگراو نوواقع ييگراواقع يارهايمع يرو سا يفرانکفون يايي، سازماندر

 يونو وهاب يدمحدود گرد يفرهنگ محدود و مقابله با نفوآ يريبه درگ يمخالف افراط يهاگروه

 يگريو سلف يتبنام وهاب ييهاگروه يدهنو سازما يبن موضوع درصدد ترغياستفاده از ا يبا سو

 .نمودند
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 هاي مورد نظر تحقيقشاخص (:1)جدول
 کد متغير رديف کد متغير رديف

نهضت استقالل  سياسي کشورهاي  1

 آفريقايي بعد از کنفرانس باندونگ

A1 12 آفريقايي مسلمانان ايدلوژي و فرهنگي فقر A12 

جنبا پان آفريکن براي حفظ هويت  2

 آفريقايي

A2 13 اسالمي بيداري جريان منسجم فعاليت عدم A13 

جنبا ضدآپارتايد براي مبارزه تبعيض  3

 نژادي

A3 14 استعمار از آفريقايي جديد نسل منفي ديدگاه 

 غرب

A14 

ابله با فرهنگ جنبا اجتماعي  براي مق 4

 زدايياستعمار و استعمار

A4 15 لگاريتم ضريب شاخص در ساختاري ضعف 

 جهان مناطق ساير با آن معنادار تفاوت و

A15 

مبازره با هجوم کفر  جنبا مذهبي براي 5

 مسلمين بر مسلمانانو سيطره غير

A5 16  درآمد کافيفقدان A16 

 A17 اقتصادي به حاشيه رانده شدن A6 17 از حج ياستفاده ابزار 6

 مسلمانان ايدلوژي و فرهنگي فقر 7

 آفريقايي

A7 18 فاصله در ضريب جيني A18 

 A19 دولت ناکارآمدي A8 19 نسبي و مطلق محروميت 8

 A20 انحراف براي تالش A9 20 اقتصادي فقدان احترام 9

 A21 حذف ايدئولوژي A10 21 عدم برابر اقتصادي 10

مداخله فرانسه تحت عنوان اتحاديه  11

 فرانکوفوني

A11 22 الملليمداخالت سازمان ملل و نهادهاي بين A22 

 

هاي ارائه شده است و يکي از روش 1971تکنيک ديمتل توسط فونتال گابوس در سال 

نتايج حاصل از آن با مراجعه به نخبگان بدست  گيري براساس مقايسات زوجي است کهتصميم

شود. مند استفاده ميخواهد آمد. از اين تکنيک در استخراج عوامل سيستمي و ساختاردهي نظام

دهند لذا اين دهنده روابط عناصر با يک سيستم را نشان ميها به خوبي نشاناز آنجا که گراف

تقسيم  لعوامل درگير را به دو گروه علت و معلوتواند تکنيک مبتني بر نمودارهايي است که مي

نمايد و رابطه ميان آنها را به صورت يک مدل ساختاري قابل درک در آورد. با توجه به اينکه 

گري آفريقا در ارتباط با يکديگر و در غالب يک افراطي هايدهنده جريانتمامي عناصر تشکيل

اي هستند براي تعيين ميزان اين ت گستردهشوند و داراي ارتباطارويکرد سيستمي مطرح مي

ارتباطات از روش سيستمي ديمتل استفاده شد که در ادامه به بررسي اين موضوع پرداخته 
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 شود:مي
 گرايي در آفريقاهاي افراطي نوسلفيهاي جريانمحاسبه روابط ميان شاخص: (1)جدول

R-J R+J  مجموع ستونيJ  مجموع ستونيR شاخص 

1.4279 9.3918 3.982 5.4099 A17 

1.0213 9.75 4.3643 5.3857 A12 

1.1149 9.5843 4.2347 5.3496 A7 

0.8252 9.7073 4.441 5.2663 A19 

0.4667 9.9767 4.755 5.2217 A22 

0.6815 9.6458 4.4822 5.1636 A3 

0.3622 9.8856 4.7617 5.1239 A21 

0.6484 9.2301 4.2909 4.9393 A11 

0.2583 9.6055 4.6736 4.9319 A2 

0.5021 9.109 4.3035 4.8056 A8 

0.0612 9.3218 4.6303 4.6915 A20 

0.4391 8.8937 4.2273 4.6664 A4 

-0.1112 8.6237 4.3675 4.2563 A6 

-0.5442 8.714 4.6291 4.0849 A5 

-0.6179 8.2479 4.4329 3.815 A9 

-0.8437 8.1412 4.4924 3.6487 A15 

-0.8166 8.064 4.4403 3.6237 A10 

-0.9989 7.9899 4.4944 3.4955 A18 

-0.976 7.8799 4.4279 3.4519 A14 

-0.722 7.6004 4.1612 3.4392 A13 

-1.5755 8.4479 5.0117 3.4362 A1 

-0.6027 7.4708 4.0368 3.434 A16 

 

پرداخته شد. ميزان  (1)معيار و شاخص مطابق جدول 22فريقا هاي سلفي در آدر بررسي جريان

Ji) هااهميت شاخص + Ri )و رابطه بين معيارها (Ji − Ri )گردد. اگر مشخص ميJi − Ri >

Jiباشد معيار مربوطه اثرگذار و اگر   0 − Ri < باشد معيار مربوطه اثرپذير است. جدول باال،  0

Di + Ri   وJi − Ri زان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ( مي2)دهد. نموداررا نشان مي

ثر عامل مورد نظر در سيستم است. أثير و تأميزان ت (J + R)بردار افقيدهد. معيارها را نشان مي



 199..............ي.نوسلف يدئولوژيا يرتأث يزانسنجا م  ___________________________________

 

عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل  J + R به عبارت ديگر هرچه مقدار

المللي، بين نهادهاي و ملل سازمان مداخالتحذف،  ايدئولوژي . متغيرهايي مانندسيستم دارد

جنبا ضدآپارتايد براي مبارزه آفريقايي، ناکارامدي دولت،  مسلمانان لوژيئوايد و فرهنگي فقر

دهنده تعامل باال و ارتباط سيستمي قوي با ساير متغيرها هستند. نشان منطقه و ... در تبعيض نژادي

ثيرگذاري هر عامل أقدرت ت (J – R)يدار عمودردد برگگونه که مالحظه مياز سويي ديگر همان

 شدنبه حاشيه راندهآفريقايي،  مسلمانان لوژيئوايد و فرهنگي فقر متغيرد. دهرا نشان مي

، محروميت نسبي مداخله فرانسه تحت عنوان اتحاديه فرانکوفونياقتصادي، ايدئولوژي حذف، 

علت اين مدل و ...  زداييعمار و استعمارابله با فرهنگ استبراي مقجنبا اجتماعي و مطلق، 

 اسالمي، ديدگاه بيداري جريان منسجم فعاليت عدم عواملي مانندو شوند. سيستمي محسوب مي

 و لگاريتم ضريب شاخص در ساختاري غرب، ضعف استعمار از آفريقايي جديد نسل منفي

عنوان معلول نمايا داده شده  کافي و ... به درآمد جهان، فقدان مناطق ساير با آن معنادار تفاوت

شود و اگر منفي مثبت باشد، متغير يک متغير علي محسوب مي J – R طور کلي اگرهباست. 

 .شودباشد، معلول محسوب مي
 هاروابط علي و معلولي بين شاخص : نمودار(2)شكل

 
مسير را ها ممکن است چند هاي سلفي و تروريستتحقيقات موجود از ادبيات مربوط به جريان

هاست به دنبال توضيم چگونگي براي توضيم اين روندها در قاره آفريقا ارائه دهد. محققان مدت

اي که هاي تروريستي و شورشي، از جمله مزاياي بالقوهگيري گروههاي هدفتوسعه استراتژي
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هاي اند. برخي از اين عوامل مرتبط با جريانآورند، بودهاز رويکردهاي مختلف به دست مي

، يا عوامل داخلي، مانند اقتصادي شدنبه حاشيه راندهسلفي ممکن است به عوامل خارجي، 

توجيهات ايدئولوژيک يا مشکالت مرتبط با فقر فرهنگي عامل اصلي نسبت داده شوند. حداقل 

دو نظريه از اين دست در زمينه آفريقا ارزش بررسي دارند و ممکن است به توضيم اين روند 

هاي مسلم مختلف است که بسياري اول، بازار خشونت در اين قاره مملو از گروه کمک کنند.

المللي مانند القاعده و دولت اسالمي يا داعا هاي تروريستي بزرگ بيناز آنها وابسته به گروه

هستند که به دنبال نفوآ، قدرت و دسترسي هستند. به منابع اين رقابت، همانطور که در ادبيات 

تواند منجر به افزايا اقدامات تروريستي شود. دوم، توجيهات مذهبي شده است، مينشان داده 

رويه افراد هاي مسلم در آفريقا نيز با هدف قرار دادن بيبراي خشونت مورد استفاده توسط گروه

کنند، اين دو همراه است. در حالي که بسياري از عوامل ديگر به تروريسم در آفريقا کمک مي

 هاي سلفي و تروريستي در اين قاره مهم باشند.ژه براي درک افزايا چشمگير جريانعامل به وي

گري در کشورهاي آفريقايي عالوه بر اينکه معلول عوامل مختلفي تشکيل و گسترش افراطي

يافتگي؛ فقر، بيکاري؛ ؛ عدم توسعهپديده استعمار در منازعات داخلي همچون نوسلفي وهابي،

دولت مرکزي در کنترل مناطق مختلف کشور؛ دخالت نظامي غرب و  فساد دولت؛ عدم توان

هاي وابسته؛ مقابله با رسوم مذهبي فرانسه؛ ارسال اسلحه از سوي آمريکا؛ روي کارآمدن دولت

حيت؛ خطر افتادن توجهي به هويت مسلمانان؛ تبليغ مسياقوام و مذاهب مختلف آفريقايي؛ بي

شدن، محروميت، به حاشيه رانده؛ فقدان اميدبود بهداشت؛ نداشتن آموزش؛ ن ،هويت قبايل بومي

هاي سلفي در با توجه به افزايا سريع رقابت ميان گروهباشد. آزادي مذهبي مي و فقدان احترام

. با نابودي سريع خالفت سازماني تروريسم در آفريقا معقول استهاي بيننظرياين قاره، اعمال

هاي خود را از خاورميانه به آفريقا منتقل ي بسياري از عمليات(، جنگجويان سلف2018)در سوريه

زند زيرا رقبا به دنبال منابع، حاميان و اعتبار اند، که به نوبه خود به خشونت بيشتر دامن ميکرده

هاي مدت باشد. به صورت کلي بر مبناي دادهرسد اين روند جغرافيايي کوتاههستند. به نظر نمي

ود گرايي خواهد بسال آينده ميدان جنگ جهاد و سلفي 20يان نمود که آفريقا تا توان بميداني مي

کنند بيني مي. به طور مشابه، کالين کالرک و ژاکوب زن پياو جايگزين خاورميانه خواهد شد
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هاي القاعده رقابت براي اعتبار، استخدام و منابع را به که درگيري بين دولت اسالمي و وابسته

کنند. به طور خاص، قاره افريقا ها براي تسلط سازماني رقابت ميداشت، زيرا گروه همراه خواهد

به عنوان يک ميدان جنگ کليدي در درگيري بين القاعده و دولت اسالمي ظاهر شده است. 

خشونت تروريستي ناشي از آن را  1رئيس دفتر سازمان ملل متحد براي غرب آفريقا و ساحل

با افزايا پنج  "دهندهپيامدهاي انساني هشدار"ن کرد که خاطرنشا توصيف کرد و "سابقهبي"

در بورکينافاسو، مالي و نيجر است.  2020تا  2016هاي برابري تلفات ناشي از تروريسم بين سال

و  2هاي وابسته به دولت اسالمي در صحراي بزرگها از درگيري بين گروهبيشتر خشونت

ته به القاعده ناشي شده است. اين دو گروه نه تنها بر سر وابس3المسلمين جماعت نصراالسالم و

هاي اند، بلکه در خصومتمنابع، کنترل مناطق عملياتي و سربازگيري با يکديگر رقابت کرده

بينيم که ظهور اند. بنابراين، در آفريقا، ميآشکار عليه يکديگر در سراسر ساحل شرکت داشته

المللي در اين طابق با ادبيات نظري در مورد درگيري بينگروهي متروريسم منجر به رقابت بين

 منطقه شده است.

 گيرينتيجه.6

و  ينشرف ينبا حمله به حرم يگذرد، سران وهابيم يتفرقه وهاب يلکه از تشک يرسه قرن اخ در

 يتوهاب يدئولوژيا يجترو ياز ابراز کنترل کعبه و تسلط بر خانه خدا برا ينهاشغال مکه و مد

مسلمان قاره  هاييتبر علما و شخص يرگذاريتاث يبرا يتند و ابزار حج همواره اهرمسود جس

 يارتباط يهاکنترل راه است. اهرمبوده  ياله رانئبه حجاج و زا يونافکار وهاب يقرو تز يقاآفر

 يبنديهگردند و سهميحج عازم م يضهبه فر يقاييآفر يحج که از کشورها يهاتردد کاروان

 بدعت يغتبل يکه در ابتدا يوهاب . مبلغانباشديم يونوهاب يدهنساما يابزارها ريگحجاج از د

 ياسالم يخود به سران کشورها يدهبدالوهاب اقدام به ارسال نامه و کتب عقا يوار خود به رهبر

 يرا بر منطقه مغرب اسالم هاييتخود فعال يکردند، نقطه اصليبخصوص در تونس و مراکا م

                                                           

1.The United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS) 

2.The Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) 

3.Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) 
 

https://www.csis.org/programs/past-projects/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/jamaat-nasr-al-islam
https://www.csis.org/programs/past-projects/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/jamaat-nasr-al-islam
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 يربه تفس ياسالم يهاو دانشگاه ينيمدارس د يسقرار دارد، گذاشتند و با تاس قايکه در شمال آفر

 .پرداختند ياسالم يعتو شر ياز متون فقه يرا

بوده است يم يالحرام و مسجد نبودر مسجد يستدر يها، حلقهينهدر مکه و مد يونوهاب ابزار

. شوديدنبال م يقاييآفر و محصالن يوهاب يهايآموزش همچنان توسط مفت يسنت يوهش ينو ا

وابسته به آن با جذب  يهاو شبکه ينالمسلمهمچون اخوان ينوسلف هاييانجر يگرطرف د از

 يآموزش يدها و مراکز جددر غالب دانشگاه يقاييمسلمان آفر يو نخبگان کشورها ياندانشجو

 يمبان يمو ترس يمحصالن اسالم يتغرب به ترب ياز ساختار آموزش يرياقدام نمودند و با الگوگ

آموزش و  يهايوهاز ش تواماً يونو سلف يونحال حاضر وهاب . درآوردند يرو ،ياسالم يادگراييبن

خود چه مسجد، چه دانشگاه، چه  يبرند و با همه ابزارهايبهره م و مدرن تواماً يسنت يستدر

 يريگو فقرا بهرهمستنمندان  يانو نفوآ در م يقادر قاره آفر گرييبه گسترش وهاب يمرکز فقه

، امارات و قطر يتآن در عربستان، کو يو مال يالتيتشک يهاکه رگه يتوهاب لوژيئو. ايدکننديم

 يخود رو ياسيس يپلماسيبه گسترش د يقاحضور در قاره آفر يخورد، امروزه برايبچشم م

 يگذاريهسرما يقادر آفر يريهخ يادهايو بن ياتوسعه يهاصندوق يجادآورده است و با ا

آن از  يمال يتکه  حما عربستان .دارند يايريهو خ ي، بهداشتوزشيدر امور آم ياگسترده

 يسمترور ياصل يآشکار شده است و حام يانهمه جهان يبرا يستيو ترور يريتکف يهاگروه

 يکشورها ئتالفا يلو تشک يمنبا حمله به  يجهان يوازخروج از ان ي، براباشديم يريتکف

را در دستور  يقاييجمهور مزدور آفر ياز روسا يتو حما يقاييسران آفر يعتطم ياست، سيعرب

 يعبا توز يقاآفر يهمشترک با سران اتحاد يهاکار خود قرار داده است و با حضور در نشست

صندوق توسعه  :يتکو اهرم .باشديمشغول م يالمللينعرصه بدر  يارگيريبه  ينفت يدالرها

يج حاصل از تکنيک گونه که نتاهمان ي.و سعود يوهاب يهاانشگاهد عربستان: يت و اهرمکو

اقتصادي،  شدنبه حاشيه راندهآفريقايي،  مسلمانان لوژيئوايد و فرهنگي فقر دهدديمتل نشان مي

دولت داراي بيشترين تاثيرگذاري بر  آفريقايي و ناکارآمدي مسلمانان لوژيئوايد و فرهنگي فقر

 عدمدرآمد کافي، فقدان يقا هستند و از سويي ديگر عواملي همچون گرايي در قاره افرافراط

نهضت استقالل سياسي کشورهاي آفريقايي بعد از اسالمي،  بيداري جريان منسجم فعاليت
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هاي مرتبط با توان بيان نمود که جنباراين ميبکنفرانس باندونگ تاثيرپذيري کمتري دارند. بنا

افريقا تا حدود زيادي با فرهنگ و اوضاع اقتصادي مردم اين گرايي و تروريسم در قاره افراطي

افزاري و هاي مختلف نرمقاره آفريقا به علل گوناگون از جمله ضعف قاره گره خورده است.

هاي اجتماعي و هاي سياسي، نابرابريثباتيهاي اقتصادي، بيماندگيافزاري اعم از عقبسخت

بينند، هم اکنون به ثباتي نميخود را جز در ناامني و بيدر کنار آن مداخالت خارجي که منافع 

انگيز تبديل شده است. اين در طلب و رعبهاي خشونتهاي افراطي و تروريستبهشت گروه

هاي گرايي و تروريسم نيز فقط از طريق شيوهست که مبارزه با پديده شوم افراطا حالي

ه عنوان يک راهبرد براي دفع تروريسم در هاي غربي از آن بافزاري و نظامي که قدرتسخت

کني تروريسم در اين نقطه از جهان نشده کنند، نه تنها تاکنون منجر به ريشهاين منطقه استفاده مي

هاي هاي تروريست در کشورو توسط گروهبلکه نتيجه عکس داده و موجب جذب فزاينده نير

هاي رشد تروريسم که ه به علل و زمينهحال با اوصافي که آکر شد، با توج. آفريقايي شده است

رسد انجام اصالحات ساختاري چه در حوزه در سطور باال مورد تبيين قرار گرفت به نظر مي

مدت يکي از راهکارهاي اصولي براي مهار ياسي و چه توسعه اجتماعي در بلنداقتصاد و س

تر و پايدارتري در ير بسيار عميقتواند تأثکه ميگرايي در قاره سياه بوده، چنانتروريسم و افراط

جهت از بين بردن تروريسم در آفريقا داشته باشد. همچنين رفع فقر، بسترسازي مناسب براي 

هاي هاي درگير و حکومترسيدن به توسعه پايدار، برقراري تعامالت محلي بين سران گروه

کت محلي و نيز از بين هاي محلي براي برانگيختن و تضمين مشارمستقر، پاسخگويي به اولويت

گري تواند ابزارهاي مؤثر ديگري براي جلوگيري از افراطيهاي قومي و مذهبي ميبردن نارضايتي

گيري از ها راهکار مؤثر ديگر، بهرهآميز در قاره آفريقا باشد. افزون بر اينو تحرکات خشونت

هاي هاي تاريخي و اشتراکز ظرفيترو است تا با استفاده اگراي ميانههاي اسالمهاي گروهتوانايي

 .فرهنگي خود بتوانند به ايجاد، پيشبرد و تثبيت روند صلم در اين منطقه کمک کنند

 .قدرداني7

مدرس و دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز  يتدانشگاه ترب ينگارندگان از معاون پژوهش

 تشکر مي نمايند. جهت فراهم نمودن شرايط الزم در به انجام رساندن اين مقاله
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