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 غرب آفريقائوپليتيکي تهديد تروريسم بوکوحرام در تحليل ژ

 ،اسکاديار گروه وپويليکيت مرکز مطالعات آفريقا، دانشياه تربيت مدرح -دکتر مجيد رسولي

 ت ران، ايران. 

 اسکاديار گروه علوم سياسي دانشکده علوم انساني، دانشياه تربيت مدرح، -دکتر شهروز شريعتي

 ت ران، ايران. 

 30/06/1399تاريخ پذيرش:                          25/03/1399م: تاريخ درياف

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 يان،م يناست. در ا يقاغرب آفر يهااز معضالت و بحران يالديم 1990از دهه  يسلف يهاو رشد گروه يداياپ

 يسلف يهاگروه يتمناطق فعال ينترسه دهه گذشته از مهم يط يقا،قاره آفر يننشکشور مسلمان نيبزرگتر يجريه،ن

و  يناامن يتسر ينبحران و همچن يريگشکل بکشور موج يندر ا يافراط يهاگروه يتکه فعال يابوده به گونه

 ينتراز مهم يکيه عنوان عملکرد بوکوحرام ب يشناسکشور شده است. گونه ينا يمرزها يبه فراسو ثباتييب

 يتيکيمهم ژئوپل هاييهسو يدارد، دارا يخالفت اسالم ييبرپا يکه ادعا يقاغرب آفر ۀدر منطق يستيترور يهاگروه

 يلتحل يها و اطالعات آن بر مبناانجام و داده يداديپسارو يليتحل-يفيروش توص هاست؛ پژوها حاضر ب

پرسا  ينناظر بر ا «يسمترور الملليينامواج ب يهنظر»يهاآموزه يمبنابر پژوها  ين. اشوديم يابيروندها، ارز

 يندارد و ا يقاغرب آفر نطقهو م يجريهن يتيکبر ژئوپل يريبوکوحرام چه تأث يستياست که گسترش گروه ترور

فاده از و با است يقادر غرب آفر يسلف يروهاياز ن يريگکه بوکوحرام با بهره دهديرا مورد آزمون قرار م يهفرض

موجب  يقاو منطقه غرب آفر يجريهرا در ن يتيکيژئوپل ييراتتغ توانديم الملليينب يسمموج چهارم ترور يالگو

 يقابل توجه يهاشباهت يقابوکوحرام در غرب آفر هاييتکه فعال دهدين نشان ميپژوها همچن هاييافتهشود. 

 دارد.  ياداعا در غرب آس هاييتبا فعال
 

 .يقاغرب آفر يجريه،بوکوحرام، ن يتيک،ژئوپل يسم،ترور يدي:کل هايواژه
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 مقدمه.1

ها و دهد که تاکتيکهاي تروريستي مدرن نشان ميمروري بر پيدايا و گسترش گروه

اي و جهاني در هاي استفاده شده توسط آنها، واکنشي به تغييرات گسترده محلي، منطقهتکنيک

هاي ها در طول چند دهه گذشته و از ميانهاً اکثر اين گروهطول چند دهه اخير بوده است. تقريب

 تروريستي هايگروه جمله بوکوحرام از (.Ranstorp,1996:41-62)اندبه وجود آمده 1960دهه 

 دامنه افزايا همچنين و العادهفوق سرعت گسترش دليل به که غرب آفريقاست  منطقۀ در نوين

 جهان تروريستي هايترين گروهمهم از يکي به داعاخشونت هاي آن، بعد از  و  هافعاليت

دادن مناطق تحت تصرف و از دست 2017هاي سنگين داعا در سال است. شکست شده تبديل

ها را به سوي خود معطوف خود در عراق و سوريه موجب شد که گروه تروريستي بوکوحرام نگاه

 و پيچيدگي از تروريسم آفريقا با مقايسه بوکوحرام که در تروريسم (Nejat,2019:17).سازد

سازي را نيز دولت جهاني، وحشت و رعب بر ايجاد افزون است برخوردار خشونت بااليي درجۀ

 اين تمايز عليه غرب موجب مبارزه ايدئولوژيک بر گروه اين تأکيد در دستور کار خود دارد و

ن بهتر در حالي که امواج تاريخ تروريسم در غرب آفريقا شده است. به بيا در تروريستي گروه

المللي تروريسم در جهان عمدتا يا مبتني بر پيشين تروريسم در غرب آفريقا همانند امواج بين

مارکسيسم و يا ناسيوناليسم و در مواردي آنارشيسم بودند؛ اين نخستين بار است که در غرب 

دي از تروريسم بنيادگرا اند با توسل به ظواهر مذهبي موج جديهاي سلفي توانستهآفريقا گروه

منطقه  هاي اسالميدولت را به صورت تمام عيار ساماندهي کنند. اين گروه از سويي عليه

ورزد و مي مخالفت غربي سياسي هاينظام ها وانديشه با شدت جنگد و از سوي ديگر بهمي

با استناد به  حاضر کند. پژوهاارتباطي مدرن استفاده مي هايرسانه و وسايل داعا از همانند

و مفروض داشتن بوکوحرام به عنوان نمادي از « المللي تروريسمامواج بين»هاي نظريه آموزه

کندکه تهديد بوکوحرام در منطقه غرب مطرح مي پرسا را المللي اينموج چهارم تروريسم بين

ن پژوها ناظر ثر از خود کند؟ فرضيه ذيل ايتواند ژئوپليتيک اين منطقه را متأآفريقا چگونه مي

المللي بر اين نکته است که ماهيت تروريسم بوکوحرام که منطبق با موج چهارم تروريسم بين

 نوآوري و است قابليت ايجاد تغييرات ژئوپليتيکي را در مناطق غربي و شمال غربي آفريقا دارد.
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 بر ها درباره تروريسمپژوها و تحقيقات بيشتر است که اين در حاضر پژوها ضرورت

و همزمان امکان  المللي تروريسمژئوپليتيکي امواج بين از سويي ابعاد و اندبوده خاورميانه متمرکز

هاي تروريستي و استفاده بوکوحرام از خأل قدرت به ويژه در غرب آفريقا مورد سازي گروهدولت

ي هاي افراطخصوص گروه بررسي دانشگاهي قرار نگرفته است. به لحاظ پيشينه پژوها، در

فعال در قاره آفريقا به ويژه بوکوحرام منابع و ادبيات غني به زبان فارسي در دست نيست و 

همين  بهبيشتر آثاري که موجودند به کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محدود شده است. 

 المللي،هاي موج چهارم تروريسم بينويژگي بررسي با تا درصدد است حاضر تحقيق علت،

  دهد. قرار توجه مورد را در تحوالت ژئوپليتيکي غرب آفريقا رشد اين موج تروريسم پيامد روند

 روش تحقيق .2

تحليلي پسارويدادي است. -پژوها حاضر از نظر ماهيت، بنيادي و از لحاظ روشي توصيفي

 است. تحليل تأثير روند، يکي از« تأثير روند»هاي کيفي شيوه تحليل در اين مقاله مبتني بر آموزه

هاي ريزيبيني، برنامهتوان براي پياپژوهي است و از آن ميهاي آيندهپرکاربردترين روش

در اين روش، روند تحت  .ريزي راهبردي استفاده کردهاي سياسي و برنامهاحتمالي، تحليل گزينه

د که هاي مهمي هستنها نيز همان اتفاقگيرد و منظور از رويدادها قرار ميتأثير توالي رويداد

بر اين (Cornish,2004). تواند نقا مهمي ايفا کندگيري آينده ميها در شکلوقوع آنتحليل 

کنند، هم اساس، روندها، زنجيره مستمر رويدادها هستند که هم وضعيت کنوني را مشخص مي

ن ها و اطالعات مورد نياز ايداده .(Gordon,1994:2) دهندهاي احتمالي آينده خبر ميعيتاز موق

المللي گردآوري شده هاي دست اول و معتبر از منابع داخلي و بينبررسي گزارشبا پژوها 

 است.

 چارچوب مفهومي و نظري .3

 مفهوم ژئوپليتيک.1-3

 مواجه اجماع عدم و پيچيدگي با انساني علوم مفاهيم از بسياري همانند ژئوپليتيک تعريف

 وجود زيادي تأکيد جغرافيا و قدرت متقابل طارتبا بر مفهوم اين تعريف در اين حال با است.

 مطالعه علم ژئوپليتيک ايران، آکادميک محيط در پذيرفته شده تا حدودي تعريف يک در د.دار
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 در است.يکديگر  با آنها ترکيب از ناشي هايکنا و سياست و جغرافيا، قدرت متقابل روابط

است.  گرفته قرار توجه مورد هانانسا و محيط حوزه فضا، سه در جغرافيا عنصر تعريف اين

 نظير سيستم سياسي و ساختارها انديشه سياسي، و ايدئولوژي حوزه سه در نيز سياست عنصر

 از که سياسي رفتار و نيز کنا و مدني و اجتماعي نهادهاي المللي، بين هايسازمان ها،دولت

 هر در و هر سطحي رد نيز قدرت عنصر. است مدنظر مي شود، گرفته پيا در بازيگران سوي

 از به نحوي رده بندي، و پخا الگوي نظر از چه و کاربرد نظر از چه و توليد نظر از چه بعدي

 د.شومي شامل را گذاردمي تأثير آنها بر متقابالً و بوده ثرمتأ سياست و جغرافيا يعني ديگر عناصر

 و قدرت متقابل جغرافيا، تأثيرات حاصل نيز کيتپليئوژ موضوعات و هاپديده متغيرها، بنابراين

 .هستند سياست

 المللي تروريسمنظريه امواج بين .2-3

ها در راستاي اي از اصطالحات خاص سياسي است که هر يک از قدرتتروريسم نوين استعاره

 ,Ahmadipour et al)کنندتحقق اهداف ژئوپليتيکي خود، تعريف متفاوتي از آن ارائه مي

کند اين اسـت که آنچه تروريسم مدرن را از ساير اشکال خشونت متمايز مي .(2017:29

ها به دنبال ايجاد ترس در ميان حداکثر افراد هسـتند تـا بـدين وسـيله بتواننـد بـه تروريست

هايي از تعريف توان به بخااهداف خود برسند.  باوجود تعاريف زياد از پديده تروريسم مي

تعريف از پديده ترور است و بر  250اشاره کرد که برگرفته از « 1الکس اشميد»مفصل جامع و 

ها يا بازيگران است که از سوي دولت« دکترين اثربخا توليد وحشت»اساس آن  تروريسم  

-Schmid,2011:86)شود اعمال مي« هاي اخالقي و قانونيصرف نظر از محدويت»غير دولتي، 

هاي مدرن ترور، تأکيد خاصي بر تبليغات دارند تا از اين طريق نيز گروه از نظر هانا آرنت .(87

 (Arendt ,2013:140)ي جنبا جذب کنند سوبهها را توده

ها براي توضيح ماهيت تروريسم عصر مدرن در بستر تاريخ از سوي ترين تالشيکي از مهم

آمده است. اين متخصص تاريخ ملعاستاد علوم سياسي دانشگاه کاليفرنيا به « 2ديويد راپاپورت»

                                                           

1.Alex P. Schmid 

2.David Rapoport 
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ديدگاه خود در خصوص «   1چهار موج تروريسم مدرن»اي با عنوان تروريسم، طي مقاله

المللي و چگونگي تحول آن را در قالب يک فرآيند ارائه کرده شناسي تاريخي تروريسم بينگونه

يب چهار اکنون و به ترتت« وستفالي پسا»المللي در دنياي است. مطابق نظريه وي، تروريسم بين

استعماري(، چپ نو و مذهبي را تجربه کرده است گرايي)ضدموج آنارشيستي ملي

(Rapoport,2004:51-62).  همزمان با حمله  1970از نظر راپاپورت، موج چهارم از اواخر دهه

 اتحاد شوروي به افغانستان در خاورميانه ظهور يافت. حمله شوروي به افغانستان موج جديدي

گيري جنگ مقدس يا همان جهاد عليه کفار هاي داخلي را برانگيخت و موجب شکلاز شورش

گيري مذهبي پيدا کرد و به اسالم سرعت جهتشد. و ي همچنين معتقد است که اين موج به

 کردگذاري انتحاري عملياتي مبارز تبديل شد و اهداف خود را با استفاده از تاکتيک بمب

(Rapoport,2004:61-62). المللي تروريسم در آثار متخصصان استفاده از تعبير امواج بين

ديگر محقق برجسته حوزه تروريسم نيز در «  2جفري کاپالن»تروريسم مسبوق به سابقه است. 

با نماد قرار دادن دولت «  3گرايي جديدموج پنجم: قبيله»اي تحت عنوان در مقاله 2007سال 

نو و مذهبي به تبيين موج گرايي، چپبر امواج آنارشيستي، مليخمر سرخ در کامبوج، افزون 

کشي، ربودن کودکان و خشونت جنسي از پرستي، نسلپنجمي از تروريسم پرداخت که نژاد

اي نيز در مقاله«  4جفري سيمون» (.,2007Kaplan(رودهاي اين موج به شمار ميترين ويژگيمهم

بدون ارائه مصداق و نمادي از يک گروه «  5يسم جهانيانداز موج پنجم ترورچشم»تحت عنوان 

شدن زمينه را کند که پيشرفت تکنولوژي و جهانييا جنبا خاص، اين استدالل را مطرح مي

رسد برخالف کاپالن، وي گيري موج پنجم تروريسم فراهم کرده است که به نظر ميبراي شکل

گيري موج معطوف ساخته أثيرگذار بر شکلتمرکز خود را در اين اثر فقط به تاريخ و عوامل ت

  .(Simon,2010)است 

                                                           

1.The Four Waves of Modern Terrorism 

2.Jeffrey Kaplan 

3.The Fifth Wave: The New Tribalism 

4.Jeffrey D. Simon 

5.Prospects for a Fifth Wave of Global Terrorism 
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هاي شبه تروريست»نيز با کاربست مفهومي تحت عنوان «  2ياهل»و «  1هونينگ»در همين حال 

مسلمان  شورشي هايالمللي در واقع گروهکنند موج پنجم تروريسم بيناستدالل مي 3 «دولتي

و با ايجاد حاکميتي  آورندبه دست مي را ضعيف کشور يک قلمرو از هاييبخا هستند که کنترل

شوند. به باور اين اسالمي همسايه متمرکز مي ساير کشورهاي عليه  تروريستي جديد بر حمالت

هستند  مسلمانان يعني دين، اين موج پيروان همان قربانيان دو  پژوهشگر حوزه تروريسم، بيشتر

جهاني  برنامه يک و نه محلي برنامه يک آنها که دهدمي شانآنان ن بر خالف اظهارات آنها و رفتار

توان گروهي مطابق اين چارچوب نظري، بوکوحرام را مي .(Honig and Yahe,2019)دارند

هاي المللي ارزيابي کرد که نسبت به ساير گروههاي متأخر تروريسم بينتروريستي در موج

ن کسب دستاوردهاي ژئوپليتيکي بيشتري دارد. به تروريستي مشابه اين گروه در قاره آفريقا توا

مذهبي المللي تروريسم، داراي ماهيتي شبهبيان بهتر تروريسم بوکوحرام منبعث از موج چهارم بين

آميز تروريستي را در پوشا واژگان با کنا سياسي و ايدئولوژيک است که اقدامات  خشونت

هاي اجتماعي رسانه از انتحاري، استفاده عملياتدهد؛ اجراي مذهبي و غيرقابل مصالحه انجام مي

 منظم و رسمي هايارتا با نظامي باال، جنگ توان داشتن مجازي، هايشبکه و اينترنت مانند

 ملل، توانايي باالي سازمان عضو سرزمين کشورهاي از بخشي اشغال هدف، مورد کشورهاي

 غيرنظامي به اسيران فروش و زار کاال، قاچاق گيري،گروگان طريق از ثروت کسب و مالي

 تروريسم به نسبت تنها نه مفهوم دشمن که از جديدي ديگر در کنار فهم قاچاقچيان کشورهاي

 (.Burnett and Whyte,2005:5) است دشوارتر نيز آن کنترل حتي بلکه است، ترخطرناک سنتي

 رود.ار ميهاي اين گروه تروريستي براي نيل به اهداف به شمترين برنامهاز مهم

 

 

                                                           

1.Or Arthur Honig  

2.Ido Yahel   

3.Terrorist Semi-States (TSS) 
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 يافته هاي تحقيق.4 

 الملليسنجي بوکوحرام با موج چهارم تروريسم بيننسبت.1-4

ويژه با گروه المللي و بهبررسي وجوه مشترک بوکوحرام با مصاديق امواج پيشين تروريسم بين

هاي تروريستي مذهبي که ديويد راپاپورت آن را مصداق بارز موج چهارم القاعده و ساير گروه

اين گروه « تحليل روند»تواند واجد دستاوردهاي مهم نظري براي داند، مييا تروريسم مذهبي مي

کنند و واژه معرفي مي« جماعه اهل السنه للدعوه و الجهاد»باشد. اعضاي بوکوحرام خود را با نام 

اه محلي بوکو حرام نيز بدين معناست که آموزش فرهنگ و علم به سبک غربي حرام است. خاستگ

اند. از ديد تاريخي، بوکوحرام، دو ايالت از دوازده ايالت با اکثر مردمان مسلمان در شمال نيجريه

هاي شمال شرقي نيجريه که بوکوحرام از آن جا سربرآورده است، تهيدستي و سرزمين

 هايساز گرايااند و از همين رو، زمينهتوجهي دولت تجربه کردهنيافتگي را در سايه بيتوسعه

هاي همسوي خود در خاورميانه بوکوحرام مانند ديگر گروه(Marshal,2012:3). اندافراطي شده

ها مشروعيت آميز خويا عليه آنکند و به رفتار خشونتهاي اسالمي را تکفير ميساير گروه

به طورکلي، گروه بوکوحرام تحت تأثير آراي  (.Mahmood and Ndubuisi,2018:3)بخشدمي

، موسس اين گروه، بر مبناي ايدئولوژي مقابله با غرب و تمدن مادي آن بنا شده «محمديوسف»

هايا براي تطبيق شريعت اسالم به هاي نخست تأسيس، نظر به تالشاست. اين گروه در سال

صورتي متفاوت با چهارچوب سياسي و ديني دولت نيجريه، طالبان نيجريه ناميده 

خوانند که به مي« يان بوکو»وکوحرام مخالفان خود را اعضاي ب (.Chikwem,2013:158)شدمي

هاي اسالمي روي برگردانده معناي کساني است که فرزندان کتاب هستند، ولي از خدا و ارزش

به منظور  (.Doukhan,2013:4)اندها و فرهنگ فاسد و منحرف غربي روي آوردهو به ارزش

راني اين گروه تروريستي از دو منظر تبيين تهديد ژئوپليتيکي بوکوحرام، فهم نحوه حکم

 . شايسته توجه نظري جدي است«  تشکيالت»و «  ايدئولوژيک»
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 مباني ايدئولوژيكي تروريسم در بوکوحرام.1-1-4

بوکوحرام و ساير گروههاي سلفي جهادي فعال در آفريقا، از لحاظ ايدئولوژيک تحت تأثير 

مروري بر  (.Shabana,2014)م هستندفرهنگ اصالحات مذهبي در جهان عرب، جهان اسال

 -مدارس بين المللي: خارجي»هاي فکري اين گروه به ويژه در اسنادي نظير کتاب آموزه

هاي استعماري کفار بر که موضوع آن بررسي سياست« عبداهلل ابوزيدبکربن»تأليف «  1استعماري

هاي موج دوم از جذابيتبالد مسلمين است بيانگر اين نکته است که اين گروه ضمن استفاده 

ستيزي نظر داشت و تلفيق آن با المللي که بر ناسيوناليسم، خاک و بيگانهتروريسم بين

سازي در غرب آفريقا المللي در حال پيشبرد پروژه دولتهاي موج چهار تروريسم بينجذابيت

«  2 يحماس هايهاي کاربردي مشروع و واکنامفاهيم نظري در سياست: برنامه»هستند. کتاب 

تيميه هاي ابنکه سرشار از نقل قول« الجزايريرمضانيالمبارکبناحمدبنشيخ عبدالمالک»تأليف 

حاکميت »اي از آن نيز به مفهوم جهاد اختصاص دارد در کنار کتاب جوزيه و بخا عمدهقيمو ابن

توسط فرزندش است و « شيخ احمدمحمد شاکر»اي از مقاالت و نظريات که مجموعه «  3جهل

استاد اسامه گردآوري شده، از ديگر منابع فکري مورد اعتماد بوکوحرام است. از مباحث مهم 

توان به لزوم تبعيت قوانين کشورهاي مسلمان از سنت و کتاب، عدم تبعيت از ها مياين کتاب

قوانين کشورهاي اروپايي، رعايت تفکيک جنسيتي در مدارس، آموزش و تعليمات ديني در 

مورد حضور زنان در ارتا اشاره مدارس، رد نظريه داروين، عدم اطاعت از کفار و احکامي در 

نوشته احمد شاکر نيز از ديگر آثار مورد تأکيد  « 4سکوالر»کتاب  ).,260:1994Shaker-263(کرد

و توجه بوکوحرام است که اين کتاب نيز بر پروژه اروپا ستيزي و غرب ستيزي تاکيد دارد. به 

کلي، بوکوحرام از منظر فکري بيشتر بر مباحث و آثاري تمرکز دارد که ترور و خشونت را  طور

، «الرساله»، «بلوغ المرام»، «رياض الصالحين»توان به ها ميکنند. از جمله ديگر اين کتابترويج مي

که دو  اشاره کرد« سيد قطب»و « ابواالعلي المودودي»هاي و کتاب« التوحيد»و «االصول الثالثه»

                                                           

  االستعماريه-.المدارس العالميه؛ االجنبيه1

.مدارک النظر في السياسه: بين التطبيقات الشرعيه و االنفعاالت الحماسيه2  

هيحکم الجاهل  3.  

.4 العلمانيه  
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المسلمين را شکل داده بودند. در اين راستا، محمد يوسف کتاب اخير اصول فکري جريان اخوان

با تأسي از سيد قطب و برادرش محمد قطب، حکومتي را که در آن قانون شريعت اسالمي 

و رهبران بوکوحرام نيز تأکيد  (Shukri,2015:17).رعايت و اجرا نشود حکومت جاهلي مي ناميد

ند که فتواهاي صادر شده آنان مبني بر ممنوعيت آموزش به سبک غرب همه از فتاوي کنمي

ها به زبان هوسايي ندارد. علماي پيشين سرچشمه گرفته است و اين گروه نقشي جز ترجمه آن

ها بنيانگذاران بوکوحرام از جمله اي دارد که نويسندگان آنهاي ويژهالبته بوکوحرام کتاب

« جاء الحق»و کتاب «  1اين عقيده و آئين دعوت ماست»براي مثال کتاب  محمديوسف هستند؛

دهند. ترين اصول ايدئولويک بوکوحرام را نشان ميشوند  که برجستهاز جمله آثاري محسوب مي

شود که دموکراسي به دليل متضاد بودن با اسالم به طور کلي حرام بر مبناي اين آثار استدالل مي

مداران منتخب به وسيله انتخابات، به دليل اعتقاد به نظامي که اساس آن اعالم است و سياست

به زعم محمد يوسف، اشتغال . (Yusuf,2008:116)شوندالف اسالم است کافر توصيف ميمخ

کند و همچنين فعاليت در پليس و ارتا زير نظر دولتي که بر اساس قرآن و سنت عمل نمي

 .(Yusuf,2008:119)اهد بودوابسته به اين حکومت هر دو حرام خو
 هاي موج چهارم تروريسم  روابط بوکوحرام با گروه.2-1-4

القاعده در مغرب »، «طالبان»، «القاعده»هاي تروريستي سلفي نظير بوکوحرام با بسياري از گروه

« انصارالمسلمين»، «الشباب»، «انصارالدين»در غرب آفريقا، « جنبا توحيد و الجهاد»، «اسالمي

المللي دانست، توان نمادي از موج چهارم تروريسم بينکه همگي آنها را مي« داعا»ن و سودا

ارتباط دارد. اين گروه تروريستي شماري از عناصر خود را به جنگ در مالي براي کمک به گروه 

هاي القاعده اعزام کرد و اين مسئله در برقراري روابط ميان زيرشاخه« القاعده در مغرب اسالمي»

آميز خود نيز تشابه تروريسم بوکوحرام در اقدامات خشونت .بوکوحرام نقا بسزايي داشت با

هاي وابسته به هاي تروريستي موج چهارم دارد. بوکوحرام همانند ساير گروهزيادي با ساير گروه

المللي و به ويژه داعا، تاکنون هزاران نفر مسلمان را در نيجريه، چاد موج چهارم تروريسم بين

نشين را در نيجريه و کامرون به قتل رسانده است؛ اين گروه همچنين برخي از روستاهاي مسيحي

                                                           

  .هذه عقيدتنا و منهج دعوتنا 1
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دختر ربوده شده همانند بردگان رفتار کرده است. با نگرشي اجمالي در  276آتا زد و با 

توان دريافت که تأسيس حکومت اسالمي، بازگشت به سلف ها و اهداف اين گروه ميانديشه

هاي با نيروهاي غربي، استقالل و خودباوري و برقراري نظم و... مهمترين انگيزه صالح، برخورد

 تاسيس اين گروه بوده است. بوکوحرام با الگوبرداري از اقدام داعا در سرزمين عراق و شام،

تواند پيامدهاي که اعالم اين خالفت مي .(Nejat,2019:132)خالفت اسالمي را اعالم کرده است

 يادي در غرب آفريقا ايجاد کند. ژئوپليتيکي ز
 ساختار تشكيالتي بوکوحرام.3-1-4 

هاي فعال موج چهارم مراتبي و هرمي بوکوحرام با ساير گروهمقايسه ساختار سازماني سلسه

هاي جدي بين اين دو حکايت دارد. به طورکلي، ساختار تشکيالتي تروريسم از مشابهت

ر بخا اول و در رأس هرم، امير يا رهبر گروه بوکوحرام از شا بخا تشکيل شده است. د

محمد يوسف برعهده داشت. پس از مرگ  2009تا  2002حضور دارد که رياست آن را از سال 

به اين سمت رسيد؛ بخا دوم، شامل معاونان اول و دوم رهبر گروه « ابوبکر شيکاو»يوسف، 

يل شده است؛ بخا چهارم، است و بخا سوم نيز مجلس شورا قرار دارد که از هجده عضو تشک

ها ندهان سلولها؛ بخا پنجم فرماندهان محلي و در بخا پاياني و ششم فرمااميران واليت

 (.(Be-Atayyib,2014انداستقرار يافته

ها تأسيس محمد يوسف ارکان متعددي را در ساختار تشکيالتي گروه ايجاد کرد؛ که از جمله آن

واقع، اين مجلس  درو  کندايي و قوه مجريه عمل ميمجلس شوراست که به مثابه هيئت اجر

ها و همچنين ارزيابي حلقه وصل و کانال رسمي ارتباط با فرماندهان اصلي در سراسر ايالت

رود. ساختار سازماني بوکوحرام پس هاي فرماندهان اصلي در مناطق محلي به شمار ميفعاليت

و گسترده بود، به طوري که ساختار سازمان با  اياز بيعت با ابوبکر شيکاو، شاهد پيشرفت ريشه

درجه بااليي از عدم تمرکز شناخته شد. در زمان رهبري ابوبکر شيکاو، بوکوحرام الگوي 

اي را در پيا گرفت. اين روش هر گروهي را قادر خواهد ساخت که تقريبا به هاي خوشهشبکه

خطر کشف شدن يا  شکل مستقل عمل کند و در صورت سقوط، گروه ديگري در معرض

واقع، شيکاو به منظور کاها تمرکزگرايي رويکرد جديدي را در  دستگيري قرار نگيرد. در
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. قوه قضائيه در ساختار تشکيالتي گروه ((Onawa,2015:1ساختار تشکيالتي بوکوحرام ايجاد کرد

ر گذاچرخد و او رهبر معنوي گروه است. وي داور، قانونبوکوحرام نيز حول يک شخص مي

فقيه و صادر کننده فتواي کشتار غيرمسلمانان و اعالم جنگ عليه مسيحيان است. عالوه بر اين، 

تصويب قانون وادار کردن مردم به گرويدن به دين اسالم با زور و اجبار در کنار وادار کردن زنان 

بوکوحرام ساختار سازماني  (1شکل) .(Nejat,2019:132)و دختران به ازدواج را نيز بايد ذکر کرد

 دهد: را نشان مي

 مدل مفهومي ساختار سازماني  وکوحرام(:1شکل)

 
 بوکوحرام تروريستياقدامات .2-4

و پس از آن که ابوبکر شيکاو، رهبري بوکوحرام را برعهده گرفت تهديد کرد که  2010در ژوئيه 

روريستي منتسب هاي تبه منافع کشورهاي غربي حمله خواهد کرد. بوکوحرام به مانند ساير گروه

المللي، با انجام نخستين هجوم انتحاري، صحنه امنيت داخلي نيجريه به موج چهارم تروريسم بين

و در مرکز اصلي پليس در پايتخت  2011 ژوئنرا به صورت دراماتيک تغيير داد. اين هجوم در 

نيز يک بمب گذار انتحاري بوکوحرام  2011 در اوت. (BBC NEWS,2011) فدرال ابوجا رخ داد

با خودرو به دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا حمله کرد. ابوبکر شيکاو پس از اين حمالت در 

http://observers.france24.com/en
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ابزار »و « سازمان ملل محل تجمع و گردهمايي نيروهاي جهاني شيطان»کيد کرد: أويدئويي ت

بوده است « حمله به نيروهاي کافر غربي»ين ساختمان، است و حمله به ا« دست اياالت متحده

(Marshal,2012:5.) هاي خبري تهيه شده که از سوي نگارندگان با بررسي گزارش (1)جدول

نشان  2020تا  2011هاي ترين حمالت تروريستي بوکوحرام را در سالفهرست برخي از مهم

 دهد: مي

 2020تا  2011هاي کوحرام در سال: فهرست برخي از حمالت تروريستي بو(1جدول)

 نتيجه عمليات هدف)محل انفجار( وسيله تاريخ

ساختمان سازمان ملل ملل  بمب گذاري خودرو 2011اوت  26

 متحد در ابوجا

)اولين حمله کشته و بيا از صد زخمي24

 المللي(بوکوحرام به يک سازمان بين

در  هاي مشترکمرکز نيرو بمب گذاري خودرو 2011نوامبر  4

 )ايالت بورنو(مايدوگوري

در اين هجوم، يک بمب گذار انتحاري همراه 

 با يکي از سربازان کشته شد.

دفتر چند روزنامه در ايالت  بمب گذاري خودرو 2012آوريل 26

 کادونا

 زخمي 25تن کشته و  3

هاي مملو از موتور سيکلت 2012آوريل  30

 مواد منفجره

گروه سواره نظام کميسر 

 ايالت تارابا پليس در

سه بمب گذاري انتحاري موتورسوار با گروه 

سواره نظام کميسر پليس برخورد کردند اين 

 کشته برجاي گذاشت. 11حادثه حداقل 

 کودک 9تن از جمله 13کشته شدن  روستاي رابييم ايالت بالتو بمباران 2014فوريه 20

روستاي بوني گاري در ايالت  انفجار 2014آوريل  5

 يوبه

 تن 20ته شدن حداقل کش

بمب گذاري  انفجار خودرو 2014ژوئن  6

 شده

 کشته شدن چهار شهروند ايالت گومبه

شهر گارکين در شمال شرقي  آدم ربايي 2014ژوئن  10

 نيجريه

 ربوده شدن چهل زن

 کشته شدن دهها تن و فرار هزاران نفر شهر ماداگالي در ايالت آداماوا بمباران 2014ژوئن  21

 2000قتل عام شهر و ويراني آن وهمچنين  باگا در شمال شرقي نيجريه انفجار 2015ژانويه اول 

 کشته

 زخمي 10کشته و  24حمله به تشييع جنازه  شهر کودا حمله انتحاري 2016ژوئن  17

 نفر کشته 50حمله انتحاري  شهر مومبي بمباران 2017نوامبر  21

 دختر ربوده شدند. 110 دابچي دختران مدرسه رباييآدم 2018فوريه  19

 نفر زخمي 40کشته و  30 شهر کندوگا گذاريبمب 2019ژوئن  17
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نيروهاي امنيتي وابسته به دولت و همچنين غيرنظاميان از جمله  2013بوکوحرام از نيمه دوم سال 

هدف قرار داده است و در پي افزايا نفوذ اين گروه در کشور زنان و روحانيون مخالف را بارها 

مالي، حمالت بوکوحرام در کشورهاي همسايه نيز افزايا يافته است به نحوي که بوکوحرام در 

بارترين گروه تروريستي جهان را به خود اختصاص عنوان مرگ 2014سال 

 1هاي امنيتي نيجريه اه داده، پايگ2018تا ژوئن سال  2011از ژوئن (. ,2014:11Karam)داد

هزار نفر کشته شدند. پروژه  38واقعه مربوط به بوکوحرام را ثبت کرد، که در آن حدود  2021

واقعه را شناسايي کرد  3346نيز  2هاي مسلحانهها و درگيريهاي مربوط به رويدادگردآوري داده

ها و ي مربوط به رويدادهانفر کشته شدند. گرچه پروژه گردآوري داده 34261که در آن 

هاي امنيتي نيجريه هاي مسلحانه، به سمت تخمين تلفات کمتر و برآورد باالتر پايگاه دادهدرگيري

 45ها، غيرنظاميان تقريباً گرايا دارد اما هر دو پيشرفت يکسان را نشان مي دهند. طبق اين داده

نيز ميزان کشتار اين گروه  (2)شکلاند. درصد از تلفات ناشي از درگيري را متحمل شده

المللي تروريسم، نشان از سوي يک پژوهشگر بين 2020تا  2011هاي تروريستي را طي سال

 دهد: مي

 2020تا  2011مالت تروريستي بوکو حرام از هاي ناشي از حتعداد کشتهنمودار ( : 2)شكل

 
Source:(Campbell, 2020) 

                                                           
1.Nigeria Security Tracker(NST)  
2.The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
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عليه اقتدار دولت در غرب آفريقا، به ويژه در نيجريه، هاي مردمي با وجود سابقه طوالني شورش

در منطقه غرب  2011هاي انتحاري به عنوان يک سالح سياسي تقريبا قبل از سال گذاريبمب

المللي حمالت آفريقا وجود نداشت و بوکوحرام از آن زمان همانند موج چهارم تروريسم بين

ه با اقتدار دولت اتخاذ کرده است. نکته قابل تامل انتحاري را به عنوان يک تاکتيک مهم در مبارز

هاي نويني که بوکوحرام در عمليات انتحاري اتخاذ کرده، در اين ميان اينکه، يکي از تاکتيک

نخستين عمليات (. (Onawa,2015:2هاي انتحاري استگيري از زنان و کودکان در عملياتبهره

، توسط زني ميانسال در شهر گومبه 2014وئن ژ 8گذاري انتحاري زنان در از موج جديد بمب

ترين نوع اين حمالت انتحاري اي کشته شد. از خونينانجام شد که در آن، يک پليس نيجريه

اشاره کرد که در بازار شهر مايدوگوري و به وسيله  2014نوامبر 27توان به عمليات انتحاري مي

هها زخمي بر جاي کشته و د 78دو زن صورت گرفت. اين عمليات انتحاري 

در «  2دانشگاه ييل»و «  1وست پوينت»مرکز مقابله با تروريسم در  (.,2015:43weise)گذاشت

 2011انفجار انتحاري توسط بوکوحرام مستقر در نيجريه از سال  434پژوهشي با بررسي 

حمله توسط زنان صورت گرفته است. در اين  338مورد از  244مشخص کرد که دست کم 

حقيقاتي همچنين آمده است که بوکوحرام در حال استفاده از کودکان به عنوان عامل گزارش ت

انتحاري است. از اين منظر، بوکوحرام که نخستين گروه تروريستي تاريخ بوده است که در 

در  کند، پيشگام استفاده از کودکانهاي انتحاري بيشتر از زنان به جاي مردها استفاده ميعمليات

، سخنگوي  3بنابر گزارش ماريکسي مرکادو (.,2017:11kriel)امات نيز شده استاين نوع اقد

کودک  83از  2017صندوق کودکان سازمان ملل متحد)يونيسف(، گروه بوکوحرام فقط در سال 

 (.Tsjeng,2017:28)به عنوان بمب انساني استفاده کرد که دوسوم آنان دختر بودند

 نيجريه موقعيت ژئوپليتيكي بوکوحرام در.3-4

ترين کشور قاره آفريقاست از شرق با کامرون، از شمال با جمهوري فدرال نيجريه که پرجمعيت

نيجر، از شمال غربي با چاد و از غرب با بنين مرز مشترک دارد و از جنوب نيز به خليج گينه 
                                                           

1.West Point  
2.Yale University 
1.Marixie Mercado 
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 (3شکل) .(Embassy of the Islamic Republic of  Iran in Nigeria,2016:1)شودمحدودمي

هاي مختلف را، در نيجريه نشان درباره مناطق مستعد ايجاد بحرانبرآورد سازمان ملل متحد، 

 نشين اين کشور مستعد بحران ارزيابي شده است. دهد که بر طبق آن اکثر مناطق مسلمانمي

 سرزمين نيجريهمناطق مستعد بحران در نقشه :  (3)شكل

 
Source:(Nigeria Inform Risk Index,2019) 

 50ها، بيا از مسلمان هستند و بر اساس برخي از گزارش هاي شمالي نيجريه عمدتاًمردم ايالت

دهند به نحوي که در نوزده ايالت در شمال درصد از جمعيت نيجريه را مسلمانان تشکيل مي

 1960نيجريه از زمان استقالل در سال  (.Fathi,2015:11)روندريه اکثريت مطلق به شمار مينيج

اکنون صحنه تقابل و رقابت سه قبيله مهم هوسا، يوروبا و ايبو بوده است و نخبگان سياسي و ت

اند. قبيله اجتماعي اين قبايل همواره براي کسب قدرت آشکارا و پنهان با ساير اقوام رقابت کرده

ب کنند. قبيله يوروبا در جنوب و جنوهوسا عمدتا مسلمان هستند و در شمال نيجريه زندگي مي

برند و از موقعيت اقتصادي و سياسي خوبي برخوردارند و نيمي از آنها غربي نيجريه به سر مي

مسلمان و نيمي ديگر مسيحي هستند. قبيله ايبو که خاستگاه جنوب شرقي کشور است اکثرا 

 53.5، مسلمانان حدود  2018طبق گزارش سازمان جاسوسي امريکا در سال  مسيحي هستند.

د جمعيت درص 45.9و مسيحيان رومني و ساير مسيحيان نيز در مجموع حدود  درصد از جمعيت
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ثباتي اين کشور نقا عوامل متعددي در بي .(World Fact Book,2018)اندنيجريه را تشکيل داده

الفات ديني و هاي قوميتي و اختتوان به کودتاهاي مکرر، شکافها ميدارند که از جمله آن

در هيچ دوره و زماني بين مسلمانان و مسيحيان در اين  (.Gerami,2009:57)اي اشاره کردقبيله

هاي قومي و مذهبي، چه در دوره استيالي استعمار کشور سازگاري پايدار وجود نداشته  و تنا

هاي خشونت باري و چه در دوره پس از استقالل در اين کشور، همواره منشأ حوادث و درگيري

گري و اي مناسب براي رشد افراطيشده است که نيجريه زمينه بوده است. اين روند موجب

اين فرصت، مناطق برداري از هاي تروريستي به شمار رود و بوکوحرام نيز با بهرهجريان

 . (Gerami,2009:85)اي از نيجريه را در اختيار و کنترل خود بگيردگسترده

شيخ عثمان »شمال نيجريه، به رهبري  تبلور عقيده جهاد براي برپايي دولت و خالفت اسالمي در

نوزدهم، يکي از عوامل مهم فکري اثرگذار بر ايدئولوژي بوکوحرام و يکي  در قرن 1«دن فوديو

از نقاط عطف و فرازهاي حساس تاريخ مسلمانان غرب آفريقا به ويژه نيجريه است. اين خالفت 

يجريه در هم شکسته شد صد سال دوام آورد و در نهايت، با هجوم انگليس به سرزمين ن

Mazrouei,1987:17) .) تأسي و اثرپذيري گروه بوکوحرام از شيخ عثمان دن فوديو و خالفت

هاي رهبران اين گروه نمايان است. در يکي از ويدئوهايي که اسالمي وي در سخنان و خطابه

حکومت منتشر کرد، ابوبکر شيکاو، رهبر اين گروه، ضمن ستايا  2015اين گروه در فوريه 

دانند مملکت عثمان دن فوديو چگونه به تبعيت اسالمي اعالم نمود که بعضي از علماي دين نمي

 اعضاي از نظر تعداد نيروهاي رزمي، هرچند شمار (Nejat,2019: 63).کرداز قرآن حکم مي

 شمالي استان 19 در نيست، اما اين جريان تروريستي، پيرواني مشخص درستي به بوکوحرام

 ناراضي، از جوانان بيشتر سازمان، اعضاي دارد.  سودان و چاد جمهوري نيجر، ،نيجريه

وضع  چون ها هستند؛ اين افراد «الماجري»موسوم به  خياباني و کودکان آموختگان بيکاردانا

 قرآن جمله از ديني علوم مدارس مذهبي در هم و کنندمي کار هم ندارند، خوبي مالي

                                                           

1. Usman dan Fodio : اي از قبيله فوالني متولد شد. وي فقه مالکي را در ، در خانواده1754دسامبر  15شيخ عثمان در
لقب شيخ نائل  حضور داعي ابن کبير، بزرگترين عالم غرب آفريقا فرا گرفت و مراحل باالي تصوف قادريه را طي کرد و به

 (.Olaosebikan,2011:2)آمد
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 به سر هاي شمالياستان در آنان درصد 80 که دارد الماجري يونميل 5 نيجريه آموزند.مي

و  پيمانکاران دانشگاه، استادان مانند متنفذ و باسواد، ثروتمند اعضاي سازمان اين البته برند.مي

 (.Onuoha,2012:3)هستند نيز اين سازمان مالي کنندگانتأمين بيشتر که دارد نيز سياستمداران

هاي بورنو، يوبه، حله نخست ورود به ميدان، حضور خود را در ايالتگروه بوکوحرام در مر 

کاتسينا و باوچي افزايا داد و با گذشت زمان تعداد زيادي از پيروان را به خدمت گرفت و 

هاي اين هاي شمال نيجريه به وجود آورد. درواقع، امارتهايي را تقريبا در تمام ايالتواليت

الت بورنو در شمال شرقي نيجريه و برخي از جغرافياي محدود که گروه از مناطق وسيعي از اي

 نقشه (4شکل) .(Al-Hawari,2016:44)شودگيرد تشکيل مييوبه قرار مي در کمربندي ايالت

 دهد : مناطق تحت واپايا بوکوحرام را نشان مي

هاي تحت نفوذ بوکوحرام ايالتنقشه (: 4)شكل

 
Source:(Britannica,2013) 

به اندازه  2018تا  2014کلي، مناطق تحت کنترل بوکوحرام در نيجريه در طي سالهاي  به طور

  (.Blair,2015:6)کشورهاي اسلواکي، کاستاريکا و بلژيک بود
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 هاي اقتصادي بوکوحراممنابع مالي و فعاليت.4-4

ي هاي خوبي را از کشورهاهاي تروريست موج چهارم که کمکبوکوحرام بر خالف ساير گروه

هاي مالي محلي خود متکي است. کنند، عمدتا به کمکخيز حاشيه خليج فارس دريافت مينفت

حرام بر خالف داعا از طريق منابع نفتي اگرچه نيجريه از نظر منابع نفتي غني است ولي بوکو

هاي مالي هواداران، حرام از طريق دريافت کمککند. به طور کلي، درآمد بوکوزايي نميدرآمد

هاي گيري، تجارت مواد مخدر و کمکها، غارت و چپاول اموال و کاالها، گروگانقت از بانکسر

  (Fanusie and Entz,2017).شودمين ميز کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، تأمالي خارجي ا

-Fatf-Giaba).هاي اف. اي.تي.اف نيز مورد توجه بوده استکه اين منابع مالي در گزارش

Gabac,2016) ازمان اطالعات نيجريه چندين بار از پشتيباني برخي از سياستمداران شمال س

کشور از بوکوحرام پرده برداشته است؛ زيرا اين سياستمداران از اينکه رئيس جمهور مسيحي بر 

در « 1 واولوسگون اوباسانج»سر قدرت باشد ناراضي هستند؛ از اين رو، بعد از به قدرت رسيدن 

آنها از گروه تروريستي بوکوحرام به  2007تا  1999هاي ري در سالدو دوره رياست جمهو

هاي تأمين از ديگر کانال(. Estito,2012:44)ثبات کردن کشور حمايت کردندمنظور ناامن و بي

زايي است. اين گروه سعي کرده است از طريق هاي اشتغالمالي بوکوحرام ايجاد فعاليت

اندازي ورت مستقيم درآمدزايي کند؛ از اين رو، راهاختصاص برخي منابع مالي، خود به ص

هاي کوچک براي اشتغال جوانان را در دستور کار قرار داده است. راه اندازي خطوط پروژه

تاکسيراني در مناطق دور دست و خارج از کنترل دولت، ايجاد خدمات شستشوي خودرو و 

وانسته در ايجاد شبکه تجاري از فروش آب از جمله اين موارد است. در حقيقت، بوکوحرام ت

ربايي نيز يکي آدم (Shokri,2015:59).مايدوگوري تا ديفا در جمهوري نيجر موفق عمل کند

هاي تروريستي بوکوحرام است. بوکوحرام طي چند سال اخير ديگر از منابع تأمين هزينه فعاليت

کرده است. اين گروه توانست  بيا از ده ميليون دالر را از طريق آدم ربايي و دريافت فديه کسب

 2018و  2017هاي حدود چهار ميليون دالر از کامرون و در سال 2014و  2013در سالهاي 

(. Onuoha and Oyewole,2018:4)ميليون دالر از دولت نيجريه دريافت کند 7مبلغي در حدود 

                                                           

1.Olusegun Obasanjo 
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 276در طي آن، شود که مي 2014ترين عمليات آدم ربايي بوکوحرام مربوط به آوريل هولناک

دو هفته پس از عمليات ربايا  (.Brown,2014:5)دختر از يک مدرسه دخترانه ربوده شدند

من دختران شما را ربودم! بازاري براي فروش »دختران، ابوبکر شيکاو در ويدئويي اعالم کرد که 

دهد که ها را بفروشم! او به من دستور ميگويد که من بايد آنها وجود دارد. خدا ميانسان

هاي تروريستي موج چهارم، تجارت و قاچاق ديگر منبع اصلي تأمين مالي گروه.!«.  1بفروشم

هاي جنايي و به طور عمده قاچاق مواد مخدر است و اعضاي بوکوحرام نيز در بسياري از فعاليت

ازمان اي دارند. مطابق گزارش جهاني مواد مخدر سمواد مخدر و به ويژه کوکائين فعاليت گسترده

منتشر شده است اعضاي بوکوحرام به قاچاقچيان مواد مخدر نظير  2017ملل متحد که در سال 

کنند که اين موارد را از طريق غرب آفريقا به اروپا قاچاق کنند. هروئين و کوکائين کمک مي

برخي از اعضاي اين گروه در محاکمه در دادگاه کشور چاد نيز اعتراف کردند که تعداد زيادي 

 ,Taghrir Al-Mokhadarat Al-Alamiya)از عناصر بوکوحرام در قاچاق مواد مخدر نقا دارند 

هاي مالي هاي تأمين منابع مالي بوکوحرام، دسترسي به کمکسرانجام از ديگر کانال (.2017:74

 فارس است. مسئوالن و مقامات امنيتاز کشورهاي خارجي به ويژه کشورهاي عربي حوزه خليج

اند که منابع مالي بوکوحرام از طريق رهبران ديني و موسسات خيريه ريکا نيز اعالم کردهملي آم

شود. به طور کلي، بخا قابل توجهي از منابع مالي که به غرب آفريقا و به اين مناطق، تأمين مي

شود. بخشي از اين مبال  رسد از طريق عربستان سعودي و قطر ارسال ميطور خاص، نيجريه مي

هاي تروريستي و بخا ديگري به صورت غيرمستقيم به تأسيس ي به شکل مستقيم به گروهمال

اي که اين مساجد خود شود؛ به گونههاي سلفي و وهابي اختصاص داده ميمساجد براي گروه

کنند هاي سلفي جهادي نظير بوکوحرام ايفا مينقا مهمي در جذب نيرو براي گروه

(Dorsey,2017:1.) گاران و فعاالن سياسي در نيجريه بر اين باورند که ارتباط مستقيمي نروزنامه

گري و نيز تالش هاي عربستان سعودي به شمال نيجريه و ظهور افراطيبين سرازير شدن پول

                                                           

 هاي ويديويي منتشر کرده است. اينهاي بوکوحرام برمبناي مستنداتي است که سرکرده اين گروه در قالب فيلمداده.1      
هاي مختلف قرار گرفت. مطالب اين بخا ها به زبان هوسايي منتشر و متن آنها پس از ترجمه به زبان انگليسي در سايتفيلم

 newsrescue.com هايي همچونه اين مستندات است که از سايتبرگرفته از ترجم

www.thenational.ae،www.premiumtimesng.com،  گرفته شده است. 

http://www.thenational.ae،www.premiumtimesng.com/
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براي به حاشيه راندن شيعيان وجود دارد به ويژه آنکه عربستان مدارس خاصي را براي آموزش 

اعترافات اعضاي کليدي گروه بوکوحرام نشان  (Zain,2015:11).گري بنا کرده استسلفي

ها ميان بوکوحرام اند و پيوندکردهدهد که در آغاز، اعضاي گروه القاعده آن را تأمين مالي ميمي

هاي سلفي در و القاعده در مغرب اسالمي نيز راه را براي دسترسي اين گروه به منابع مالي گروه

 (. Abbaszadeh Fathabadi,2014:27)عربستان سعودي باز کرده است

 تحليل ژئوپليتيكي روند تهديدات بوکوحرام .5

 هايايده باپردازد ژئوپليتيک به عنوان دانشي که به بررسي رابطه قدرت و سياست و جغرافيا مي

 ژئوپليتيکي روابط قلمرو، مسائل و هويتي هاياست و رابطه سياست نزديک بسيار ملي هويت

گونه که در اين مقاله نشان داده شد، رسالت هويتي و  آن (Dodds,2013:83).دهدمي شکل را

ايدئولوژيک و راهبرد گروه بوکوحرام به ويژه طي يک دهه گذشته سرنگون کردن دولت سکوالر 

نيجريه و برپا داشتن قانون قاطع شريعت اسالم سلف در چارچوب دولت اسالمي بوده است. با 

دهد بوکوحرام محدوديتي براي فعاليت در ل روندها نشان مياين وصف آن چنان که تحلي

المللي هاي بينمرزهاي نيجريه براي خود قائل نيست و داعيه ايجاد خالفت به واسطه کمک

هاي مختلف تأمين مالي و دعوت مذهبي، جمعيت برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس و روش

پذيرش حاکميت اين گروه کرده است.  منطقه غرب آفريقا را به ميزان قابل توجهي مستعد

توان يک جريان تروريستي مذهبي ساده که اين مقاله نشان داد، بوکوحرام را ديگر نميچنانآن

سازي در نظر گرفت که از خاستگاه دانست، بلکه بايد آن را جنبشي چندمليتي و در پي دولت

گيري از تجربيات سياستمداران بهره الملل برخوردار است و تا کنون توانسته بافکري در سطح بين

و طور پيوسته ساختار داخلي و قوانين عملکردي خود را تقويت هاي خارجي بهداخلي و کمک

سازمان را در حالتي سيال نگاه دارد؛ از اين منظر، برگزيدن اسامي مختلف از زمان آغاز فعاليت 

هاي م را در مقايسه با ساير گروهتا به امروز، پيوستگي و برتري سازماني تروريسم بوکوحرا

دهد. به بيان بهتر مروري بر روند واژگاني که بوکو حرام از دل تروريستي غرب آفريقا،  نشان مي
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دهد که سير تطور واژگان اين گروه تروريستي همواره به گسترش و آنان متولد شد نشان مي

 المللي شدن نظر داشته است.بين
 بوکوحرام در يک دهه گذشته (: روند تطور اسامي2جدول)

 سال تأسيس رهبر گروه مكان شكل گيري نام گروه

 1995-2004 ابوبکر الوان شهر مايدوگوري در ايالت بورنو اهل سنه و الهجره

 2004-2009 محمد يوسف شهر کاما در ايالت يوبه اهل سنه و الجهاد)يوسفيه(

 2009-2016 ابوبکر شيکاو استان شمالي نيجريه 19 بوکوحرام

 تاکنون 2016 ابومصعب البرناوي کشورهاي چاد، نيجر، بنين و مالي دولت اسالمي واليت غرب آفريقا

، سپس «اهل سنت و جهاد»به « اهل سنت و هجرت»يا « طالبان نيجريه»که واژه نحوي به

ستناد به بدل شده است. اين مقاله با ا« دولت اسالمي واليت غرب آفريقا»و در ادامه « بوکوحرام»

هاي مالي هاي حاصل از روندپژوهي ايدئولوژي، تشکيالت، اقدامالت تروريستي و کمکيافته

مذهبي تواند اين سناريو را مطرح کند که بوکوحرام که خود را در قالب جنبشي شبهبوکوحرام، مي

ع از سازي، درصدد است ضمن دفاالمللي تعريف کرده است با کسب قلمرو و نظامدر ابعاد بين

صورت رويه خشونت، بههاي تبليغاتي و کاربست بي، با تاکتيک«ديگري»موقعيت خود و انتقام از 

يک ايدئولوژي توتاليتر در غرب و شمال غرب آفريقا اعمال قدرت کند. به عبارتي روند تروريسم 

توان حاصل تکامل نيروهاي مدرن و سکوالري در نظر گرفت که به داليل بوکوحرام را مي

المللي هاي بيناند و در عين حال از کمکعملياتي، خود را با ساخت مذهب هماهنگ کرده

نهادهاي مقدس سنتي،   ها نيز برخوردارند. نکته مهم اين است که اين جنبا بر خالفسلفي

هاي مدرن يکپارچه، پيچيده، خودمختار و به لحاظ شناختي متمايز هستند که به آنها امکان سازمان

دهد. همچنان که در اين نوشتار نشان داده شد ايدئولوژي ها را ميوثر در ميان تودهعمل م

آن «1ژئوپليتيکيمتا»هاي ترين مؤلفهيستي از مهممذهبي و خشونت غيرمتعارف اين موج ترورشبه

تواند منجر به ايجاد تغييرات ژئوپليتيکي از سوي اين گروه تروريستي شود.  تالش است که مي

هاي شريعت اسالمي، ايجاد دولت هاي سکوالر و اجراي قاطعانه آموزهنگوني نظامبراي سر

                                                           

1.Meta-Geopolitical 
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هاي ايدئولويک بوکوحرام عنوان شده است و اسالمي و تغيير نظام آموزشي از جمله ماموريت

عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مذهبي نيز در توسعه بوکوحرام نقا دارند. از سوي 

تاکنون با وضعيتي از  1960ت سياسي نيجريه که از زمان استقالل در سال ديگر، تاريخ تحوال

ثباتي، هرج و مرج و ناامني روبه رو بوده اين امکان را براي بوکوحرام فراهم کرده است تا با بي

اي از برداري از فرصت، نيروهاي متعددي را جذب و سازماندهي کند و مناطق گستردهبهره

اند با گسترش روابط خود با گرايان بوکوحرام همچنين توانستهبگيرد. افراطنيجريه را در اختيار 

برداري از حمايت و پشتيباني آنها، خود در نقا بازيگر اثرگذار هاي سلفي راديکال و بهرهگروه

 يدسترسکه با  يکشور عربستان سعودژئوپليتيکي در منطقه غرب آفريقا نشان دهند. در اين ميان 

عنوان جهان، قرار گرفتن کعبه به ينفت ريذخا چهارمکيسرخ، داشتن  يايو در فارسجيبه خل

ي منحصر کيتيژئوپل تيموقع زائران، يو ماد ياز منافع فرهنگ يريگجهان و بهره نيگاه مسلمقبله

به فردي در سطح جهان دارد، با حمايت ويژه خود از گروه بوکوحرام در برابر شيعيان نيجريه 

در همين حال،  پيوندهاي رهبري ژئوپليتيکي  خود از شرق تا غرب آفريقاست.در حال تقويت 

کند که تهديد سنجي اقدامات داعا در عراق و سوريه و بوکوحرام در نيجريه آشکار ميهم

هاي بسيار زيادي باهم دارند و بوکوحرام با الگوبرداري از اقدام ژئوپليتيکي  اين دو گروه شباهت

کند که داعا و شام و اعالم خالفت اسالمي همان مسيري را طي مي داعا در تصرف عراق

اي غرب آسيا و قدرت ايران پيموده است با اين تفاوت که داعا در نهايت مغلوب نظم منطقه

هاي غرب آفريقا توان ميداني مانند جمهوري اسالمي ايران را در شد اما هيچکدام از دولت

  برخورد با تهديد بوکوحرام ندارند.

 گيرينتيجه.6

همه آيند. با اينهاي تروريستي با هدف ايجاد هراس براي تغيير، تحول يا تخريب پديد ميگروه

اي کنند، وضعيت تا اندازههاي تروريستي که با ابزار مذهب ابراز وجود ميدر خصوص گروه

اسالمي  متفاوت و در خصوص گروه افراطي بوکوحرام در غرب آفريقا که تا کنون فاقد دولت

هاي بيشتري دارد. به بيان بهتر بوکوحرام که در ابتداي شکل بوده است،  اين مسئله پيچيدگي

کرد به تدريج، آميز فعاليت ميگيري، در قالب جنبشي تبليغي ظاهر شد که به صورت مسالمت
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آميز خود کرد و به صورت يک آميز را جايگزين رويکرد صلحجهاد مسلحانه و اعمال خشونت

عيار در غرب آفريقا بدل شد.  اين مقاله با استفاده از نظريه امواج تروريسم ريان تروريستي تمامج

توان از سنخ موج چهارم يا پنجم تروريسم ديويد راپاپورت نشان داد که تروريسم بوکوحرام را مي

کوشد مي کند والمللي قلمداد کرد که خشونت خود را همراه با ايجاد شبه دولت پيگيري ميبين

براي   تروريستي قلمرو نيجريه و با ايجاد حاکميتي جديد بر حمالت از هاييبخا کنترل با

در اين چارچوب نظري شود. ضعيف همسايه متمرکز  نشين کشورهايهاي مسلمانتصرف بخا

مقاله اين پرسا را مطرح کرد که تهديد بوکوحرام چه تأثيري بر ژئوپليتيک منطقه غرب آفريقا 

تواند ژئوپليتيک منطقه را متاثر از خود کند؟ در پاسخ به اين پرسا د و بوکوحرام چگونه ميدار

مقاله نشان داد که بوکوحرام محدوديتي براي فعاليت در مرزهاي نيجريه براي خود قائل نيست 

المللي برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس و هاي بينو داعيه ايجاد خالفت به واسطه کمک

مين مالي و دعوت مذهبي، جمعيت منطقه غرب آفريقا را به ميزان قابل أمختلف تهاي روش

هاي اخير، راهبرد توجهي مستعد پذيرش حاکميت اين گروه کرده است. بوکوحرام در سال

اي را بر مبناي تالش براي عضوگيري نيروهاي جهادي، ترويج اي مشخص و گستردهرسانه

هاي خود براي طرفداران و دشمنان در پيا گرفته پيام سازي و فراخواندنخشونت، مشروعيت

)به ويژه نيجريه( را به جوالنگاه اصلي اقدامات مخرب خود در همين راستا، منطقه غرب آفريقاو 

ترين کند از مهم پر منطقه قدرت را در  تواند خألمي اسالمي که دولت تبديل کرده است. تأسيس

بوکوحرام را  ترتيب، ئوپليتيکي در غرب آفريقاست و بدينهاي بوکوحرام براي توسعه ژبرنامه

 را خود کندمي خالفت اسالمي تالش برقراري با تروريستي دانست که توان نماد يک گروهمي

 به غربي مدرنيته سردرگم دنياي در که کند معرفي از مسلمانان غرب آفريقا  اقشاري نماينده

  هستند. پناهگاه و ملجأ دنبال

 يقدردان .7

دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس به واسطه نويسندگان بر خود الزم مي 

 هاي مادي و معنوي از اين پژوها، سپاسگزاري کنند. حمايت
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