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Abstract 

Nowadays, terrorism still poses the greatest threat to international peace and 

security. After going through anarchist, nationalist, neo-left(Ya neo-socialist?) 

waves, it is now posing a new form of terrorism. modern terrorism with features 

such as using network, being subjective and non-territoriality is far more 

dangerous than earlier waves of terrorism. Therefore, understanding the 

evolution in the concept of terrorism and the nature of the new terrorism 

constitute the main objective of the present study. This article tries to answer this 

question that what differentiates this wave of terrorism from the other waves? 

And that this terrorism is the reaction to what? The hypotheses provided for 

answering this question is that this wave of terrorism has far more extensive 

dimensions than other waves of terrorism as a response to the postmodern 

empire order. 
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چكيده
ترین تهدیدات امنیتی عصر جدیدد ااسسد     و جدی ترین مهمتوان از جمله  می تروریسم را

سدر     شد اسدازا. تروریسم ار روسد تحولی خدوا  بدا     می را به مخاطره الملل بینکه صلح 

به موج  نجم خدوا تحد  عندوان     یدگذاشتن امواج آسارشیستی  ساسیوسالیستی و چپ جد

کند. مقالده   تروریسم راایکال وروا  یدا کراه اس  که شکل سوینی از تروریسم را ارائه می

ی سظدم  هدا  ناحاضر ار  ی  اسخ به چیستی ماهی  موج  نجم تروریسدم و شدناخ  بنید   

 ار این موج اس . ار  اسخ به این  رسش  موج  نجم تروریسدم   مدرن ااری  س  سرمایه

همچدون  هدایی   مؤلفده تبیدین شدده کده واجدد      مددرن   س ااری  واکنشی به سظم سرمایه

ااراسه سظم  تروریستی و تقابل با وجوه سرمایههای  گسترش اامنه جغرافیایی  تشدید کنش

ای  ذهنی و غیرسرزمینی بدوان   همچون شبکه یهای موجوا اس . تروریسم سوین با ویژگی

تر از امواج  یشین تروریسم اس . بدر همدین اسداد  ارک تحدول ار      به مراتب خطرساک

اهد.  مفهوم تروریسم و چیستی تروریسم جدید  هدف اصلی  ژوهش حاضر را تشکیل می

 دنجم  برای آزمون فرضیه  او گروه تروریستی مهمی که ار قالب تعاریف موجوا از مدوج  

ای   اسد از جمله ااعش و بوکوحرام با استفااه از رویکرا تحلیل مقایسه تروریسم ظهور کراه

 اسد. مورا بررسی قرار گرفته

 مدرن  موج  نجم تروریسم  ااعش  بوکوحرام ااری  س  سظم سرمایه های کليدی: واژه
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 مقدمه

این پدیدده مددوصاًاا از    پدیده تروریسم در جهان در حال گسترش است.امروزه 
 .(115 :1384)بارینده   شدت فراگیر شده اسدت  به  آغاز ربع آخر قرن بیستم میالدی

اًطالح تروریسم  استفاده از تهدید یا خشانت علیده اددداغ غیرنمداما را بدرای     
ددد. به ایدن منندا  تروریسدم  تدایتی ا      ادداغ سیاسا یا ایدئالاژیک تاضیح ما

در  ؛ایدن تنریدو واضدح    رغدم  علدا است یه برای دزاران سال وجاد داشته است. 
طالح  در عمل  تروریسدم   مننای گسترده  با در نمر گرفتن پریاربرد بادن این اً

با بیش از ًد تنریو دیپلماتیک  علما و داشتن نقاط خایسدتری یدک اًدطالح    
تروریسدم   .(Krueger & Maleckova, 2003: 144-199)مدارد مناقشده بداده اسدت     

ظهدار تروریسدم برحسد      أای لبریز از بار و ًبغه ایددئالاژیک اسدت. منشد    واژه
ی سیاسدا  مقدا ع تداریوا و    دا ناا  سازمدای اجتماع عاامل موتلفا چان گروه

رفدت یده    منا ق جغرافیایا متفاوت است. اگر چند ددده پدیش از ایدن گمدان مدا     
ددای   اندد و خشدانت   آمیز پیدا یدرده  حلا مسالمت دای منتها به تروریسم  راه نزاع

ناع جدید  پیشدرفته   1990سیاسا دیگر به تروریسم  منتها نواادد شد   ا دده 
ددای   ی از خشانت را تجربه یردیم. اگر پیش از این فقد  دمایراسدا  ا و وحشیانه

دددای  جاافتداده شدادد حمددالت نرادپرسدتانه و وحشددیانه بادندد و حمددالت گدروه     
ددای مبدارز یدا     بدار ناسیانالیسدت   داد  ایدن  تروریستا فق  این یشاردا را ت ان ما

اند یه در  ازه فنالگرا و بنیادگرایان دینا در جهان سام به دمان اند جنگجایان ملا
 .(318و306: 1388 )دالپارتا  قل  اروپای متمدن
را به منمار تاًیو آنچه باور « تروریسم جدید»گران اًالح  برخا از تحلیل
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 ددا  تروریسدت یارگیری و ابدراز خشدانت    دای جدیدی برای به دارند یه اساساا راه
نیرودای اواخر مدرنیته  از دمچنین منتقدند  تروریسم جدید آنهاباد  ابداع یردند. 

تداان گفدت    مدا  .(Neumann, 2008: 3)ویره  جهانا شدن منجدر شدده اسدت     و به
تروریسم تاینان چهار ماج را پشت سر گذاشته و وارد مداج پدنجم شدده اسدت.     

 ددای مسدتقر اسدت.    ماج اول تروریسم آنارشیستا و بده دنبدال سدقاط ح امدت    
فداع از دایدت ملدا  مقابدل نفدا       دیگری تروریسم ناسیانالیسدتا اسدت یده در د   
تداان تروریسدم چدد جدیدد و در      استنمار ش ل گرفته است. سامین ماج را مدا 
تاان تروریسم رادی ال دانست یه  واینش به جنگ ویتنام دانست. ناع چهارم را ما

مثل القاعده و  البان مشدادده یدرد.   دایا  سازمان تاان در ظهار نماددای آن را ما
مراتد    گدرا و بده   عناان ماج پنجم تروریسم رادی دال آرمدان   ار  بهاما ماج تازه ظه

نمداد  بایداحرام  تر از تروریسم رادی ال ناع چهارم است یده در داعدش و    خشن
ایدن  »یافته است. بنابراین این پرودش به دنبال پاسوگایا به این سؤال اسدت یده   

 ه ایدن تروریسدم   دایا با امااج دیگر دارد؟ و دیگر آن ماج از تروریسم چه تفاوت
شداد   یه در پاسخ به این سؤال ارائه مدا  ادای فرضیه «.واینش به چه چیزی است؟

تدر از سدایر امدااج     این است یه این ماج از تروریسم دارای ابنادی بسیار گسدترده 
 است. «نگری»و  «دارت»ماردنمر  امپراتاریتروریسم و دمچنین پاسوا به نمم 

 مدرن داری پست نظری: نظم سرمایه چهارچوب. 1

مدرنیسم را برای پیشبرد ادداغ خداد   داری  در چهره امپراتاری  پست نمم سرمایه
به خدمت گرفته است. دارت و نگری منتقدند یه اش ال مددرن حایمیدت دیگدر    

یده داعیده   ای   ددای پسامدرنیسدتا و پسااسدتنماری    مارد بحث نیست و اسدتراتری 
 آنهدا بل ه  ؛یشند دای جدید فرمانروایا را به چالش نما راتریرداسازی دارند  است

  ده ینندد. چنان  را تقایدت مدا   آنهدا  دار ناخااسدته    ینند و حتدا بده   را حمایت ما
دای تفداوت  سدیالیت    ای یه از سیاست پردازان پسامدرنیست و پسااستنماری نمریه

ینندد  از   ع ماگرایا مدرن دفا و چند تبارگا در جهت موالفت با دوگانگا و  ات
. دشدمن  سدنگری را   شاند مادای قدرت مارد دجام واقع  بیرون تاس  استراتری

جداالن   آنهدا دادند  خالا یرده است و در پشت جبهه  یه آنان مارد حمله قرار ما
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بنابراین ایدن   ؛ددد تا آنان را به نام تمایز و تفاوت  برای حمله به دم پیاند ددد ما
و  208: 1391)ددارت و نگدری   آورند  به دری باز فشار ما پردازان دیدند یه نمریه
 ینند: دارت و نگری بده چهار مدل امپراتاری اشداره مدا .(209

 حقوقی. 1-1

 تاضمحالل شدده اسدد   دچار  دا دولت  ملّا حایمیت و ًالحیتِ  در مدل حقاقا
حددقاق  بیندا     بدر  مبتنا  مدثابه قداانین فراملّا و دنجاردای جهانا حقاق بشر بده

 شداند؛  تاس  سردمداران قددرتمند ندمام امپراتداری تفسدیر ترویو و اجرایدا مدا    
 دستند. آنهاتبنیت از   به  مجبار  دا ای یه دولت گانه به

 سياست مشرف بـه حـيات  جهانی  ماشين .1-2

مفهدام    براسدا    در مدل دوم یننا ماشین جدهانا زیست مشرغ به حیات  امپراتاری
 .(118: 1388یند )رمضدان زاده و منصداما     عمل ما «مشرغ بر حیات فایاقدرت »

برای تحقیق مادیت قدرت نباید به بنای قانانا حایمیدت یدا تشد یالت     «فایا»از نمر 
بل ه به سلطه و عمل ردددای قددرت  از جملده ایجداد      ؛دای حایم دولت و ایدئالاژی

مادیدت قددرت بدا فراتدر رفدتن از      دای تبنیت تاجه شاد. از این منمر در تحلیل  ش ل
گیدری یدرد یده     تداان نتیجده   حازه محدودیت حایمیت حقاقا و نهاددای دولتا مدا 

قدرت انضبا ا یه متفاوت با اًطالح حایمیت است یک اختدراع جامنده بدارژوازی    
قددرت مددشرغ بددر حیدات       از منمر دارت و نگری ددم  .(165: 1389)قادری: است
ددا را از درون تددنمیم  پیگیدری      نانددگا اجدتماعا انددس است یه ز  قدرت  از  ش لا

تمدام جااند       قددرت   یند. امپراتاری بر اسدا  ایددن   بندی مجدد ما تفسیر و مدفصل
خداد گرفتده و یلی دت      و ینتدرل   سدیطره  ا دردا شامل ا دان و ابدان آنها ر نازندگا انس

  مدداشین   ایددن   آورد. سدلطه  احدیات بدشری را بده مثابه اجزاء درونا و  اتا خاد درم
عدادات و    دا و حتدا  ناجدهانا تدا حدد ی اسدت یه ابناد شوصا و موفا زندگا انس

 . دای غذا خاردن آنها را نیز در چنبره ینترل خاد دارد رویه

 چند کارکردی .1-3

  مارد تاجه است. ددر سه نداع منبدع    اقتدار  در مدل چند یاریردی  ساختار و بنیان
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  عقالندا   _ یننا اقتدار سنتا  یاریزماتیک و بارویراتیک ؛«وبر»اشاره   مارد  راقتدا
  اقتدار چندگانه و تلفیقا را برای نمام ینترلدا ایدن مددل از امپراتداری بده       ساختار
 آورند. ما  وجاد

 تلفيقی سه سطحی .1-4

رمدا  سدلطه د   سداختار   تدلفیقا سده سدطحا   مدل  یننا  مدل چهارم  در  در نهایت
المللدا مثدل    بدین   ش ل است یه در باالترین قسمت آن آمری دا و نهادددای مدالا   

ددای   و شدریت   ددا  ملدت  دولت  اش در میانه ؛و بانک جهانا  المللا پال ًندوق بین
قسدمت مجمدع عمداما ملدل مددتحد تاده مددردم و         تدرین  پدایین   چندملیتا و در

 .(118: 1388منصدداما   )رمضددان زاده و ی غیردولتددا قددرار دارنددد دددا ناسددازم
شدن بدین  ریق عاامل اقتصادی  ت نالاژی ا  اجتمداعا و فردنگدا را در    جهانا

داری  ای شدن و آمیوتگا  سرمایه فرد یه ی سانا و تناع  تاده یک شب ه منحصربه
شداد    شامل مدا  و دمایراسا  و یک ماتریس متناقض از عاامل و اثرات پیچیده را

به ش ل متضادی مولا ا از جهدانا و   شدن شامل جهانایند. دمچنین  تریی  ما
 .(Kellner, 2007: 6)محلا است 

یشا و  امپراتاری برای دارت و نگری  قدرت حایمه مجهز به تجهیزات نسل
دای آن را در اختیار  تنها قلمرو مرگ و شیاه ست. قدرتا یه نهاای  تسلیحات دسته

یندد. بندابراین    ددم ح مراندا مدا     ددای آن  بل ه بر قلمدرو زنددگا و شدیاه    ؛دارد
قدرت مبتنا بر نمام ینترل است. ابزاردای سیاسا ایدن   _ امپراتاری ناعا زیست

اقدام پلیسا  ش نجه و جنگ است یه در جهت حفاظت از سدرزمین   ؛نمام ینترلا
-47: 1386 )دارت و نگدری  یند  دای امپراتاری  به نام امنیت عمل ما یا سرزمین

سدریا  و   ددای عمدیم    یده مدا بدا آن مدااجهیم قددرت      ای تاریامپرا (.130و  48
را  وجه نبایدد حدس ناسدتالریک مدا     دیچ اما این واقنیت به  یند ویرانگر را اداره ما
ددای   ددای قددیم سدلطه برانگیدزد. گدذار از امپراتداری و پروسده        نسبت به شد ل 

یندد.   اشدن آن به ما ام انات جدیدی بدرای نیروددای آزادسداز پیشدنهاد مد      جهانا
گایندد یده مدا     ًدایا نیست. ددارت و نگدری مدا    واحد و تک ۀشدن مقال جهانا

در برابدر ایدن    استدالل خاادیم یرد یه وظیفه سیاسدا مدا ًدرفاا ایدن نیسدت یده      
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دای جدید دددایت   سای ددغ را شناسایا و به آنهافراینددا پافشاری ینیم. ما باید 
ردان یدک ضدد امپراتداری و یدک     ًارت خادگ  ینیم. دمچنین تاانا دستند یه به

سازمان سیاسا جایگزین از جریانات و مبادالت بسازند. از نمدر ددارت و نگدری    
شداد. بدرخالغ    گذر به امپراتاری از شامگاه حق مال یت دولت مددرن انجدام مدا   
یند و بر مرزددا و   امپریالیسم  امپراتاری  دیچ مریز قدرت سرزمینا را تأسیس نما

یند. امپراتاری دستگاه اداره غیرسرزمینا و غیرمتمریزی  نماحصاردای ثابت ت یه 
تدریو تمام حازه جهانا را در داخدل مرزددای گسدترده و بداز خداد        است یه به
مراتد  مننطدو و مبدادالت     دای چندپاره  سلسله یند. امپراتاری دایت تریی  ما

ی ملا نقشده  دا یند. رنگ دای فرمانددا مدیریت ما مت ثر را از  ریق تنمیم شب ه
 & xii&xv Hardth)شده  یمان امپراتاری ادغام و آمیوته امپریالیستا جهان در رنگین

Negry ,2000) . مراتد   سداختمان متمریدز     امپراتاری دم سیستم است  دم سلسدله
از دمان ابتددا   و یابد مشروعیت یه در فضای جهان بس  ما ۀقااعد و تالید گسترد

بنددی   ًارت افقا مفصدل  داینامیک و مننطو یه بهعناان یک سیستم ساختاری  به
ح مرانا بدون »شده است. بنضا برای نشان دادن این وضنیت  آن را  شده  تنمیم
 .(:Hardth & Negry, 2000 13)نامند  ما« ح امت

مددرنیم تاسد  امپراتداری     پسدت  ۀمنتقد به مصادر دمچنان هدارت و نگری 
ددند یه آن نیز در راه مبدارزه   دستند  در برابر امپراتاری نیز انباه خلقا را قرار ما

مدرنیسدم بدرای رسدیدن بده ت ثدر بداز        داری دردا را برای ورود به پست با سرمایه
ینندد و   حایمیت سرمایه یار ما درگذاشته است. انباه خلق دمه یسانا دستند یه 

تابندد.   ای از یسانا است یه حایمیت سرمایه را برنمدا   ار بالقاه   بقه این بهبنابر
ددنده خداد    و انااع تش یلدا  داست یه به گانه«تاده»بر این اسا   انباه خلق نه 

است  و نه مردم است یده در اتحدادی یده بده     « اجتماعا متفاوتدای  ساژه»فاقد 
شداد. انبداه خلدق     مدا  خداد ددای   اوتآورد  ناگزیر به ینار گذاشتن تفد  ما وجاد

ماند. دمچنین گسسته  آنارشیک یا  ما بل ه مت ثر و چندگانه باقا ؛ی پارچه نیست
مشدتر  یدار     ۀفاقد انسجام نیست. از دیدگاه اجتماعا و اقتصادی انباه خلق ساژ

اسدت یده سدرمایه جمندا     ای   یننا تن واقنا تالید پسامدرن و در عین حال ابدره 
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خااددد    مدا  اش را با استفاده از آن بسازد. سرمایه بدن تاسنه جهانا یند ما تالش
خااددد آن را   ما انباه خلق را به وحدتا ارگانیک بدل یند  درست مانند دولت یه
سیاسدا   _ زیسدتا  ۀبه مردم تبدیل یند. اینجاست یه از  ریق مبارزات یاری پی ر

 ا پرورش پی دره مالدد خداد   یند و ب ما مالد و واقنا انباه خلق شروع به پیدایش
 .(143-135و  20: 1386)دارت و نگری تااند از امپراتاری عبار یند  ما

 . ظهور چهار موج تروریستی در نظم مدرنيستی2

تروریسدم  ددای   تاانند در جدیدترین نمانه ما در یک جهان مت ثر  بازیگران منفرد
(  منتقد Michael David Rapaport)« دیاید راپاپارت»یابا شاند.  غیردولتا  دایت

افتد یه دریدام با ایدئالاژی یدا دددغ پدیش     ما تروریسم در امااجا اتفاق  است
در یشداردای  ددایا   مشوص و با فندالیتا مشدابه اسدت یده تاسد  گدروه       ۀبرند

او این چهدار   .(Pantucci, Ellis & Chaplais, 2015: 3) موتلو  به عهده گرفته شده
 40ماج آنارشیستا ظادر شدد یده بدرای حددود      1880 در یند: ما ماج را منرفا

 ۀشروع شد و تا حددود ددد   1920 ۀسال ادامه پیدا یرد. ماج ضد استنماری در دد
یلا  به 90 ۀیه در دد ماج چد جدید 1960 ۀیلا ناپدید گشت. پایان دد به 1960

انیا  تندادی گروه  یه دناز در سریالن ا  اسدپ  90 ۀپراینده شد را گاادا داد. دردد
فرانسه  پرو و یلمبیا فنال بادند باقا مانده بادند. ماج چهارم یا ماج رادی دال در  

و پس از حمله شاروی به افغانستان شدروع شدد. در ایدن عصدر      1970 ۀاواخر دد
تاان مقددمات   ما را " البان"و بنددا  "مجاددین افغان"دمچان دایا  ظهار گروه

ادامه پیدا یند  دناز بیست تا بیسدت و پدنو   این ماج دانست. چنانچه الگای سابق 
 .(Rapaport, 2002: 2) انجامد ما سال تا از بین رفتن آن به  ال

 دهفتاا قتفاا لتادوغیر انیگرزبا س وت 19در قرن  رنمد یسمورتر وجم لیناو
  شیستارناوم ضد  نقالباا واجما یگیر ش ل شادد نجها مقطع یندر ا .ستا
 ودهب مری ادر آ نهایتااو  پاارو سراسردر  نیزو  یارتز سیهدر رو ًااوخص شیستارناآ
و  نیادر د یاتارمپرو ا یرستنماا ضد تجریانا متناق  یسمورتردوم  وجم. ستا

از  پس. ستا همدآ ودجو به موتلو یداوریشدر  شتوسرن حق تنیین یابر شتال
در  ًااوخص موتلفا یدا جنبش جهانااول  جنگاز  پس «یساور همنادد» دننقاا
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 یسمورتر مقطع ینادر   شتدا یرستنماا ضد اغددا عمدتاا یه گرفت ش ل پاارو
 یستاورتر تمااقداز ا یربسیا .یددگر تالوینتحا اهدمر هپدید یک وانعن به نیز
 تمااقدا ینا یه نجااز آ نیوجاد ا با. دفتاا قتفاو ...ا نیجریه  غنا  دند ن پایستادر 
 ماوعم رف اا حمایتو  هشد تلقا شمندارز واردم یربسیادر  یرستنماا ضد

 نحامیاو  هشد تلقا تر وعمشر یسمورتراز  وجم ینا شتدا اهدمر بهرا  جهانا
 ی اشر( در 1970و  1960 دای دده) یسمورتر ومس وجما یرد. پید نیز سیاسا

 نجریا ینتر مهم یتنامو جنگ ورتپاپرا نمرو به  رخ داد دسر جنگدوران  قابتر
  غردر  مقطع یندر ا دمچنین. شتدا وجم ینا بر مستقیم ثرا یه ودب سیاسا
 یدا ودهتو  دیر اپید شدر نیز ومس نجها عضااو به نسبت هدندد گاداآ تجریانا
 مقطع یندر ا .شدند  حسا ومس نجها شتوسرن به نناواج باالخص غربا
و  خلادا ئلمسا به نسبت  غر یدادی راز رو دنتقاا به ون چد تجریانا
 هعقید به. شدند منجررا  یستاورتر تحریاو  ختهداپر غربا جامنه لمللاا بین
 ما جدید یا رنمد پست یسمورترآن را  ما یه) یسمورتر رمچها وجم ورتپاپرا
 مذدبا وجمرا  وجم ینا ورتپاپاست. را هشد زغاآ 1970 ۀ(  از اواخر ددیمنام
مقاله از مفهام  ین( یه در ا14: 1388مقدم   ی)گادر ندواخ ما یسمورتر
 .شاد اآن استفاده م یینتب یبرا «ی الراد یسمترور»

ددغ مهم در در ماج انقال  باد. اما انقال  در ددر یددام متفداوت فهمیدده     
تروریسدتا انقدال  را بده عنداان جددایا یدا حدق        دای  شده باد. بیشترین سازمان

رسدید. انقالبیدان   بده پایدان    1980سرناشت ملا فهمیده بادند. ماج سام در دده 
خاردندد. مداج تروریسدم     مدا  تروریست در یک یشار پس از دیگدری ش سدت  

شروع شد. در سده مداج قبلدا دایدت     ای   گرایانه در چنین دده رادی ال و یا افراط
  یردند ما مذدبا ادمیت داشت و مذد  و دایت قاما اغل  دمدیگر را تقایت

ر باد و مذد  نقشدا در دنیدای   اما مراد امااج پیشین ساختن دولت مستقل س اال
ا نداشت. مذد  مننای بسیار متفاوتا در ماج چهارم داشت و تاجیهات الملل بین

 ,Rapaport)یدرد   مدا  و سازمانددا اًال برای تاسیس یک دنیای جدید رافدرادم 

2002: 2&6). 
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گیری و ترور ویرگا عماما ماج سام باد و در ماج چهارم بر آن پا  گروگان
تایتیدک ابداعانده   تدرین   و یشندهترین  گذاری انتحاری برجسته اما بم فشاری شد. 

فدرد   یارگیری یک الگدای منحصدربه   در ماج چهارم باد. چهارمین ماج با ددغ به
الدن  اسدامه بدن  »را تش یل داد یده از   «القاعده»در تاریخ تروریسم  سازمانا به نام 

بال ساخت یدک دولدت واحدد    تغذیه شد و بر آن ت یه یرد. القاعده به دن «سنادی
برای دمه مسلمانان است. یک دولت یه سدابقاا وجداد داشدته اسدت و بده وسدیله       

نا یدرده اسدت. ایدن آرمدان در جمنیدت س د       ما اح ام یا قاانین اسالما ح امت
ددای   گدروه  ۀسراسر خاورمیانده  آفریقدا و آسدیا  ندین اندداخت. در گذشدته  دمد       

گرفتندد  امدا القاعدده اعضدایش را از      ما جانتروریستا از یک پایگاه قاما یا ملا 
 مینأجهان سنا جستجا و بیشترین نیرودایش را از ایدن مندا ق تد   دای  دمه بوش

خصدا  از مصدر و    دا  به اند  عر  یه در غر  زندگا یردههایا یند: شامل آن ما
عربستان. ی پارچگا القاعده با تجربیاتش در افغانستان افزایش یافت. جایا یه بده  

قع تمام نیرودا تربیت شده بادند و قدم اولشان ددم تقایدت نیروددای شارشدا     وا
سسان ؤمد Rapaport, 2002: 9&10).) اسالما در یشاردای موتلو جهان سنا باد

بدده ددددغ    «مدن المدداادر   یا»الدن و    اسدامه بدن  «عبداللّه عزام»ننى ی؛  القداعده
  نت  رادبدرد یاسدالمى مدبتنى بر شرخالفت   ل یو تش  ى مسلمانان تحت ستمیردا

نددنى  ی؛ یدک ت بر دشدمن نزد ی  اولا جهاد  نیردند. در ای  انتوا   ( را )جهاد  مبارزه
شداردا   یه در ید ل بدداد  ییى مثل اسددرا یدا شاردا  اسالمى و دولتیمان یحدا
  ندداگهان   ن سددازمان یپرداختند. ا دا  مسلمان خاد مى تیجمن  ا یسدر  بده  خداد
ت ید ه اولاید ن منندى  یع شد. به ایدچار چرخش رادبرد  سر  1990  ۀدد  لیاوا  در

 دار   ن پدس و بده  ید ر داد. از اییبده سدمت دشمن دور تغ یکخاد را از دشمن نزد
ا ًددارت  ی د ه آمرید ستى القاعده علین حمله تدروریه اولی 1992 سال  مشوص از
در قالد   « ای د ه آمرید جددهاد عل » ن سازمان رادبدرد خداد را مبندى بددر    یگدرفت  ا

 .(48: 1392 آبادی  زاده فتح )عبا رد یسم مطرح یترور
خا  خاد را دارند: ماج اول بدا تدرور  مداج     یدا کیدر یدام از امااج  ت ن

ر یه در یو ماج اخ یاماربایدااپ ا  ماج سام باله حمله به ادداغ نمامیدوم به وس
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ک دسدتند.  ید ر امااج  قابل تف یاز سا یات انتحاریز ادامه دارد با عملیحال حاضر ن
دستند یده   ااسیس اک از امااج  منماالا حاادثیساز شروع در  نهین  زمیعالوه بر ا
جامنه را  ایند و دم آمادگ ا  میک از امااج را ترغیماجاد در در  یدا دم گروه

سده   1979ددد. به نمر راپاپارت در سدال   اش میآنها افزا یدا قبال خااست یبرا
وجداد   هرا ب اشگرف ااسیمهم در جهان اسالم رخ داد یه چرخش س ااسیثه سحاد

ن یران  اولد یا ااند؛ انقال  اسالم ل بادهیوجاد آمدن ماج چهارم دخ آورده و در به
بده خداد گرفتده اسدت.      ااسد ین انقال  نشان داد یه مذد   رنگ سیا .حادثه باد

را  ابداد یده چندان ابرقددرت     دا ین حادثه  مقاومت افغانستان در مقابل شارویدوم
ن مقاومت  نشدانگر قددرت رادی الیسدم    یمجبار به تر  افغانستان یرد. در واقع  ا

د  برخا از مسلمانان به مسجد اعمم م ه حمله یق آغاز قرن جدین دقایباد. در اول
 (Rapaport, 2002: 7) شدند اآن حدود ده دزار نفر زخم ۀجییردند یه در نت
تدّحاد جدمادیر شاروی به افغانستان اثر چشمگیر در تندرو ندیرودای ا  تجاوز

چددرخشا در   ۀجنگ یه نقط  گرایانه داشته است. این شدن جریان رادی ال و افراط
  الملل پدید آورد یه مانند در رواب  بین شاد  فضایا با ایا شمرده ماگر افراطروند 

ز نیروددای اتّحداد جمدادیر    به پا گدرفتن سازمان القاعده انجامیدد. تددجاو    سرانجام
دایا یه پیاسته  جنگ سرد رخ داد. یشاردا و گروه ۀشاروی به افغانستان  در سای

یمدن   لیبدا   )مانندد سداریه    شداروی بادندد     جمادیر  اتّحاد  به اردوگاه خاوری یا
 ۀفلسطین( از مس ا پشتیبانا و عددمل تددجاوزیاران    بوش آزادی  جنابا و سازمان

یردند. در برابر یشاردای وابسته بده اردوگداه بداختری یدا آمری دا       ما تأیید را آنها
  جنددابا  مددرایش و یشدداردای حددازه اردن  پایسددتان  مصددر  )ماننددد عربسددتان 

از   یردندد. عربسدتان   فار ( از مجاددین افغانا در برابر شاروی پشتیبانا ما خلیو
ویره پس از افزایش بهای نفت  برای تدأمین مدنافع خداد و دمچنین    به1970 ۀدد
ناسیانالیسدتا و    ددای  ایدئالاژی  بدا  دای آمری ا بدرای رویدارویا سیاست منمار به

 «رادی الیسم وددابا »  پشتیبان سرسوت «عربیسم ناًری پان»ویره  ساسیالیستا  به
بزرگ دروندا و بیروندا در اواخدر ددده       خطر  دو  باد. عربستان برای رویارویا با

در افغانسدتان یدرد     تندرو  گذاری ددنگفتا در پشدتیبانا از ندیرودای سرمایه 1970
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 .(257: 1387آبادی   )عبا  زاده فتح
تهدیدد تلقدا    عنداان  بده  آل سدناد بدرای   یه دو حادثه رخ داد  1979در سال 

  اول داشدت.  عربسدتان  خدارجا سیاست داخلدا و   مدت در  االنا تأثیر شد و ما
ترسیدند یه اقلیدت شدینه ایدن یشدار در شدرق       باد. آنها ما انقال  اسالما ایران

تحت تدأثیر مدذدبیان قدرار گیرندد. چندد       _دای نفتا است یه محل حازه_ یشار
 اتفداق دوم   وجداد داشدت.   1980و 1979در سدال   در منطقده  ضد دولدت  شارش
نمامیدان را بده خشدم     آنچه شبهد. با گرایان طاز جان  افرا مسجد اعمم م ه اشغال

 .(Jones, 2010: 218-219) سدنادی بداد   رژیدم  آورد  فسداد و مادیدت غیراسدالما   
بدددازگشتند   خدداد  ( بدده و ددن1989بسددیاری از داو دددلبان یددده در پایددان جنددگ )

  بنیادگرای مداجاد در یدشاردای خداد را به سمت افرا ا شدن درچده   دای گروه
 1990 ۀبردند. تجربه رادی الیسم در مصر  سدادان و الجزایدر در ددد     پیدش  بدیشتر

 شدن دارد.  افرا ا  خابا نشان از روند به
یددردن    تدر  افرا دا   جهدت   مل مهم دیگر یه بداز ددم تددحالا جدیدد در    عدا
المللدا عدراق    دای بددین  ( و تدحریم1991) فار  دا ایجاد یرد جنگ خلیو جدنبش

در جریدان جندگ     عربسدتان   ویره فار  و به است. حضار مستقیم آمری ا در خلیو
یه غدر  ددددفش    یرد  دای افدرا ا ایجاد را در گدروه  مزبار درواقع این برداشت

-123 :1388آبدادی    )عبدا  زاده فدتح  اسدت    یشاردای اسدالما ۀاسدتنمار دوبار
  برخدى از   1989  جندگ افغانسدتان در سدال     ست شددارو  در  پس از شد .(122

و « فاسدد »ددا    ه دولدت یخاد بازگشتند و مبارزه عل  شاردا ی  ن عر  بهیمجادد
  در افغانستان ماندند و در قالد    زین  گریبرخى د خداد را ادامده دادند و« االر سد»
  هید ددا  موتلفدى    گرفتند. اردوگداه   قدرار  تحت آمازش ندمامى  القاعده  الت یتش

ا ید ایان از سراسر دنگر افراطشدند  به جذ   الدن تأسیس مى تاس  اسامه بن  عمدتاا
مانندد    موتلدو   ددا   را بده جبهده   آنهدا ددا  الزم   آمدازش   از  پرداختند و پدس  مدى
 ردند.ی اعزام مى  و چچن  ریشمی   نیفلسط

بنا بر آنچه گفته شد ماچ چهارم تروریسدم بدا خصدلت رادی دال شدروع بده       
 گیری یرد و گسترش یافت. ش ل
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 تروریسم تقدیس شده و تروریسم سكوالرای   . تحليل مقایسه3

سدا و  مدادیتا اسا ددای   تفداوت  «تروریسدم سد االر  »و  «تروریسم تقدیس شدده »
 شاد: ما برخا از این وجاه پرداختهای   عمل ردی با دم دارند یه به تحلیل مقایسه

 ارزشی متفاوتهای  سيستم .3-1

تاجده اسدت    آنچه در مارد ترور تقدیس شده در مقایسه با تروریسم س االر قابدل 
ددای مشدروعیت و تاجیده مفدادیم      دای ارزشا یدامالا متفداوت  م انیسدم    سیستم

گیدرد.   در بدر مدا  « تقددیس شدده   متروریسد »بینا مانای است یه  اناخالقا و جه
تروریسم تقدیس شده یک بند متنالا را در بر دارد و مرت بین جنایات تروریستا 

دا و ماانع سیاسدا  اخالقدا یدا عملدا      مقید به محدودیت دا تروریستمانند سایر 
آمیدز را   یلا خشانت غیدرتبنیض   ار بهی س االر دا تروریستیه  نیستند. درحالا

ی رادی ال چنین خشانتا را نه تنها دا تروریستدانند   ما بوش غیراخالقا و زیان
دانندد  بل ده آن را بدرای دسدتیابا بده اددافشدان        مدا  به لحاظ اخالقا تاجیه شده

 پندارند. ما مناس  و الزم

 عملهای  حوزه. 3-2

خاد نیز متفاوت دستند. در حدالا   دای ی رادی ال و س االر در حازهدا تروریست
موتلدو از    دار  بده یده  ای   ینند تا بده حدازه   ما ی س االر تالشدا تروریستیه 

دااداران واقنا و بالقاه متفاوتا تش یل شدده  متاسدل شداند؛ ینندا افدرادی یده       
خاادد با آنهدا ًدحبت ب نندد      ما یهای   دیده ینند  یا افراد رنو ما ادعای پشتیبانا

شداند یده    مدا  باره وارد عمدل شدده و وارد جنگدا    ی رادی ال به یکدا تروریست
بدرای   است. آنان اقدامات تروریستا خداد را ًدرفاا  « جنگا تمام عیار»زعم آنان  به

ددایا یده    رو  محددودیت  رسدانند. از ایدن   مدا  خادشان و نه دیچ موا با به انجام
ایتی ا یدا ددااداران   ی س االر به دلیل نیاز به جل  رضایت حامیان تدا تروریست

ی رادی ال وجاد ندارد. عالوه بر ایدن  فقددان   دا تروریستمستقل دارند  در مارد 
ددای نامحددود علیده  یدو      یک حازه در تروریسم س االر بده تحدریم خشدانت   

 یا فرقده  دا تروریستیننا در یسا یه عضا اعتقادی ؛ انجامد ما نهایتا از افراد با
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افدرادی را یده خدارج از جامنده مدذدبا      « تقدیس شدهترور »اعتقادی آنان نباشد. 
 «ایمدان  بدا »  و «سپاه شیطان»  «مطرد»  «یافر»دستند با القا  قبیح و ناپسندی مانند 

 پاشدا و تاجیده تروریسدم یدامالا     خااند. یاربرد عامدانه این ًفات برای چشم ما
خشدانت و  ی ه ایدن مسدهله محددودیتهای اِعمدال      ار بهمننادار و باادمیت است  

یدا  « شدبه انسدان  »بده ًدارت    دا تروریستقربانیان  ۀرا با ترسیم چهردا  خانریزی
 .(Hoffman, 1993: 2&3) یند ما یمتر و یمتر« ارزش با»ماجادات 

 های عملياتی شيوه .3-3

تفاوت اًلا در شیاه عمل تروریسم تقدیس شده و س االر از تاجیهات خدا   
ددای   شد ل از تروریسدم  سدنت    قیقت ایدن دو گیرد. در ح ما تأو ساابق آنها نش

منبدع  ترین  یامل« ت لیو فراماش شده»گذارند.  ما متفاوتا از گفتمان را به نمایش
شداد. مقایسده ایدن منبدع بدا متدان        مدا  ایان محسدا  گر افراطقابل استناد در میان 

اساسا میان تروریسم س االر و مقد  دای  س االر  وجاد تفاوتدای  تروریست
بده سدب  تفاسدیر موتلدو از     ددا   سازد. ایدن تفداوت   ما عصر حاضر آش اررا در 

 .(241و  218 :1381 )رایش شاد  ما تاجیهات و سنن گذشته ناشا

 تروریستیهای  اهداف گروه. 3-4

را بدا  « سیاسا سد االر »ی دا تروریستتاان ادداغ  ما عالوه بر این  در جایا یه
دسدت   برای ایجاد تغییدر بدرای بده    یننا تالش_ عناان سادمندگرایا تاًیو یرد

به « سیاسا رادی ال»ی دا تروریستادداغ  _آوردن بیشترین ساد برای افراد بیشتر
ییشان خادشدان   ًارت دقیق دستیابا به بیشترین ساد مم ن برای خادشان و دم

د. یند  ما شاد. این مسهله تفاوت بسیار بیشتری بین ددغ و وسیله ایجاد ما تنریو
عناان ابدزاری بدرای یدک     خشانت را به ی س االر اساساادا روریستتدر جایا یه 

 ی رادی ال خاد خشدانت را یدک دددغ بده حسدا      دا تروریستبینند   ما ددغ
متفداوتا   ی س االر و رادی ال در  یدامالا دا تروریستآورند. در نهایت این ه   ما

ت را بده  ی س االر خشاندا تروریستآمیز خاد دارند.  از خاد و اقدامات خشانت
 بینند یده اساسداا   ما عناان رادا برای برانگیوتن اًالح یک جریان در یک سیستم
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خا  و مفید است و یا ابدزاری بدرای انگیدزش ایجداد یدک سیسدتم جدیدد  امدا         
عنداان عناًدر یدک سیسدتم یده حفد  آن        ی رادی ال خاد را نده بده  دا تروریست

رو  بده دنبدال    نندد و از ایدن  بی مدا  «بیگانده »عناان عناًدری   بل ه به ؛ارزشمند است
تغییرات بسدیار عمدیم در نمدم ماجداد دسدتند. ایدن مفهدام بیگدانگا دمچندین          

سازد تا اقدامات تروریستا بسدیار ویرانگرتدر و    ما ی رادی ال را قادردا تروریست
ی سد االر انجدام ددندد و در حقیقدت      ددا  تروریسدت مرگبارتری را در مقایسه با 

ادی تجسم ینند یه باید مارد حمله آنان قدرار گیرندد   فرضا بسیار زیدای  «دشمن»
(Hoffman, 1993: 3).  

از تروریسم رادی ال در حدال تغییدر را   دایا  امروزه داعش و بایاحرام نمانه
ددند. مفهام تاثیرگذار دیاید راپاپارت  تحال تروریسم مدرن را در چهدار   ما ارائه

د. مداج چهدارم بدا آغداز در قدرن      ددد  ما ماج با آغاز در اواخر قرن نازددم نشان
نازددم تروریسم رادی ال است. داعش نه تنها از بوشدا از القاعدده بیدرون آمدده     

دم بوشدا از ایدن   بایاحرام جهادی است. و ای   است  بل ه یک تهدید پساالقاعده
و دمراه با داعدش نشدان   « جهادی پساالقاعده» ماج در حال ظهار است یه سازمان

در تروریسم است. ماج پدنجم عمددتاا یدک     _پنجم_ ماج جدیدددنده ظهار یک 
نیدز   ددم  اما یک ش ل جدید از سازمان و جنبش  ش ل از خشانت رادی ال است

سبک جدیدی از سازمانددا نماما پیاند یافته بدا مادیدت دولتدا سیسدتم      ؛دست
دای تروریستا رادی ال ماج چهارم  عمل رد خشدانت    خالفت. در بیشتر سازمان

سمبلی ا بادند یده  دای  خاًا را نشانه گرفته بادند. آنها فنالیتدای  اد یا مدلافر
آمدد و   مدا  وجداد  ثباتا به برای ایجاد دشدار به یک ددغ مارد خطا  یا ایجاد با

دست آوردن یا ینترل سرزمین یا برای بنیان نهادن یدک حضدار بلندمددت     هبرای ب
 .(voll, 2015: 1196-1197) انجام نشده است

 . موج پنجم و تحول در مفهوم تروریسم 4

(  یک ماج دیگدر بده امدااج ارائده شدده تاسد        Jeffrey Kaplan)« جفری یاپالن»
یند. راپاپارت به چهار ماج از تروریسم اعتقاد داشدت. امدا از    ماراپاپارت اضافه 

ینندد منتبدر    مدا  یه روی یک ماج جهدانا شدروع  دایا  نمر یاپالن این برای گروه
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مم ن است دمااره محصدال تنلیمدات   دایا  حقیقاتاا بنضا از چنین گروهنیست. 
بنیاد گرا باشدند. امدا   دای  بیگانه  یا عقاید رادی ال در گروهدای  ثیر ایدهأحامیان یا ت
ددای   ننمدت  شاد  بده دالیدل در خداد فدرو رفتده  خداد را از ولدا        ما آنچه باعث

اندداز   اد جدا ینندد  یشدو چشدم   الاژیک یا رادی ال خئا و بستردای ایدالملل بین
اساسداا بدا نقدص در یدک سدطح محلدا اسدت. دددغ چندین           ۀآرمانا یک جامن

اسدت یده   ای   نرادی یا قبیلده  ۀدایا  ساختن مرد و زن جدید شامل یک جامن گروه
یامدل جهدان جدیدد در یدک نسدل        ار بهبازسازی عصر  الیا از دست رفته  یا 

موتلو تهاری راپاپارت اسدت.  دای  ماجخارج از دایا  واحد است. چنین جنبش
دراسا متنص   آنهدا  درز ف دری     گرایا رادی ال و بیگانه رغم محلا از قضا  علا

 گانده  گذارند. بدین ما خصا  را برای ادامه یک ماج برای خادشان به اشترا  به
بر این اسا   .(Kaplan, 2008: 12)گاییم آنها ماج پنجم تروریسم مدرن دستند  ما

به دنبال تحقق آرزوی ساختن یک دنیای جدید یا یدک جامنده   دا  ردبر این جنبش
مدردان و زندان جدیدد در آن سداین بادندد.       یده  جدیدی ۀاوتاپیایا دستند. جامن

آلاده نشده بادندد.   یک از ممادر دنیای قدیما چماجادات انقالبا یه به وسیله دی
پاشا نیست  بل ده یدک    تنها قابل چشم سترده نهیشتار گ رسیدن به این آرزوای   بر

. (Kaplan, 2010: 1)ابزار مارد نیاز  برای رسیدن بده یدک دددغ بدا شد اه اسدت       
 ماج پنجم دارای این مشوصات دستند:دای  گروه
 پشت سر گذاشتن امااج از پیش ماجاد ترویسم؛. 1
 گذشته؛ ازحد آرمانگرا و تمایل به بازسازی عصر  الیا لیسم بیشئااید. 2

 تروریستا؛دای  فراسرزمینا شدن فنالیت. 3

 تمایل به توری  دنیای قدیما و ساختن جامنه جدید؛. 4

 ناتاانا در مصالحه و استفاده از زور برخالغ عقیده عمام؛. 5

 اعتقاد به تاانایا رسیدن به یمال در انسان و ساخت انسان جدید؛. 6

عنداان   عناان مثدال تجداوز بده    )بهعناان یک راه زندگا گرودا  خشانت به. 7
 تایتیک ترور(؛

 سازی زنان و یادیان؛ یید بر مطیعأت. 8
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 یار گیری یادیان به عناان سرباز؛ به. 9

 ای؛ تایید ویره بر خلا  رادی ال و مریزگرایا قبیله. 10

 عملگرایا در برابر متحدان بیگانه به منمار باالبردن بقای گروه؛. 11

 ک و اقتدارگرایانه؛ردبری یاریزماتی. 12

 ایانده پشدتیبانا  گر افدراط بینا وابسته به متن یده بدا الزامدات شددید      جهان. 13
 .(Celo, 2015: 2&3)شاد  ما

تروریسدت  ددای   به دمین ًارت ماج پنجم تروریسم مدرن در میدان گدروه  
 رادی ال دارای اجزای زیر است.

 
 ریستی رادیکالهای ترو اجزای موج پنجم تروریسم در میان گروه. 1 جدول

 _ رد نظم سیاسی
 اجیماعی موجود

یاب . ای   های مرت ، رواج می توجهی بس حلیل  اس  کس توسط رژیم جامعس در حا یی از جاهلی  یا بی
 امر مسیلزم ج ایی از جامعس و شورش در برابر  ن اس .

 رمانی از گذشیس 
 ای اسطوره

 نهایی مطلوب اس یافیس، ه ف دو    بازسازی م یهس فاضلس و گسیرش

گرایی  تالش برای هزاره
 ع ا  

 حذف ارت اد و بازگش  بس تیربس خا ص م یهس فاضلس یم سعادت جهانی تو ی  خواه  کرد

 های جهادی را تشکیل خواهه  داد سا ، بخش عم ه ای از گروه 39تا  18مردان بی   گرایی جوان

خشون  علیس زنان و 
 کودکان

مح ودی  در اشیغا  و  موزش برای  نان، ازدواج اجباری با جهگیویان  داری زنان و اییاد برده
 های تروریسیی تکفیری، سربازگیری اجباری پسران در سازمان

 ربایش مکرر زنان و کودکان و تیارت برده با  نان ربایش

 ای پاکسازی قومی و فرقس
ها و  تخریب مساج ، زیارتگاه، های مذهبی شیعس، علوی، سهی و مسیحیان عملیات کشیار ه فمه  اقلی 
 های مذهبی یا شرک انگاشی   نها های مربوط بس اقلی  قبرسیان

 خشون  مطلق
های خودرویی کس  ساز و بمب های دس  اری، بمبحگذاری انی امان نظامی بس صورت بمب عملیات بی

 سربازان، پلیس، غیرنظامیان را ه ف می گیرد.

 رهبری کاریزماتیم
طور معمو  بر امیر پویای ق رتمه ی کس ق رت نظامی و سیاسی را با  پهیم تروریسم بسهای موج  گروه

 هم ترکیب می که ، تکیس دارد.

 پرورش یم جامعس ج ی 
طور معمو  بر امیر پویای ق رتمه ی کس ق رت نظامی و مذهبی را با  های موج پهیم تروریسم بس گروه

 هم ترکیب می که ، تکیس دارد.

 

 موج پنجم تروریسم چهارچوب. تحليل موردی داعش و بوکوحرام در 5

از عراق و ساریه تسل  یابدد  ایدن   ای   گستردهدای  گرچه داعش تاانست بر بوش
یداچ ا را در ینتدرل خداد دارد. تمریدز     ددای   گروه در حال حاضر تنهدا بودش  
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 مجدازی ددای   تروریسدتا بده سدمت اینترندت و شدب ه     دای  این گروهدای  فنالیت
ساق پیدا یرده است. ایدن گدروه تروریسدتا  بارددا      دمچان تاییتر  یاتیا  و ...

. (khedery, 2014)مافق به انجام عملیات تروریستا فرامرزی و فراملا شده اسدت  
پس از تصرغ منا قا در عراق از جمله ماًل و ت ریت  دولدت   2014در ژوئن 

اسدالما  یدک دولدت شدبه     اسالما خالفت خاد را اعالم یرد. دولت خادخاانده 
یه تسدویر یدرده اسدت.    ارنماما است یه قلمرویا را در غر  عراق و شدرق سد  

میلیدان نفدر از    پدنو تدا شدش    شدامل ددایا   جایا یه در آن یک دولت در سرزمین
ساینان ساخته شده است. اگرچه داعش ریشده در نیدروی القاعدده عدراق دارد  از     

ددای   اسدت. داعدش فقد  از تایتیدک    دن جددا و متحدال شدده    ال سازمان اسامه بن
نمداما   تدر از یدک سدازمان شدبه     ند  بل ه عرفای تروریستا و شارشا استفاده نما

سازی است یه بیشتر با خشانت شدید  شدناخته شدده    است. این یک پروژه دولت
آمیدز و   غربدا و دیگدر اقددامات تحریدک    ددای   زدن گروگدان  است. چنانچه گدردن 

اجتمداعا  ماجد    ددای   ت و اسدتفاده از رسدانه  سداخ  شخا ۀمنتشر شددای  فیلم
یده   باره شد. درحالا متحده و اروپا برای مداخله نماما در این گفتگادایا در ایالت

خشانت گسترده علیه غیرنمامیان محلا  ابزاری برای ینتدرل اراضدا بداده اسدت     
(Laub, 2015). 

ای دد  نیز یک گروه تروریسا شبیه بده داعدش اسدت یده دماننددی     بایاحرام 
رادی دال اسدت یده منتقدد اسدت دولدت در       ای   فرقهبایاحرام بسیاری با آن دارد. 

شمال نیجریه تاس  مسلمانان غیر واقنا مصادره شده اسدت و آنهدا قصدد دارندد     
برای ساختن یک دولت جدید  جنگا را علیه آنها و دولت فددرال نیجریده ایجداد    

در بایاحرام ردبر  «اب ر ش ائااب»این در حالا است یه  .(Walker, 2012: 1) ینند
رسما سداگند وفداداری بده      ار بهمنتشر شد   2015ویدئایا یه دفتم مار  در 

شداد  شدی ائا اقتددار     مدا  شناخته« بینت»داعش یاد یرد. در تنهد او یه به عناان 
  ردبر داعش را پذیرفت و قال داد بده حمایدت از او در   «اباب ر البغدادی»عماما 

 .(Cummings, 2015) رفاه بپردازدزمان مش ل و 
و داعدش از ایدن   بایاحرام اخص   ار بهتاان گفت   ما آنچه گفته شد بر بنا
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 ینند: ما پیرویدا  ویرگا
 

 داعش حرام و  گرای بوکو های تروریستی افراط های گروه برخی از مولفه .2 جدول
های موج  نشانس

 پهیم تروریسم
 داعش بوکوحرام

 _ رد نظم سیاسی
 اجیماعی موجود

برییانیا در ق رت  1903مرزهای ناعادالنس و تخریب 
و  موزش _ سیاسی خالف  سوکوتو و سرزمیههایش

پرورش و جامعس غربی شر و معاد  یم توط س ی 
 _سکوالر مسیحی برای از بی  بردن اسالم هسیه 

دموکراسی قوانی  ناقصی را توسط مردم جایگزی  
 که . قوانی  کامل اسالمی می

ع ا یی تاریخی اییاد ش ه در مرزهای اییاد ش ه  بی
توسط توافق تاریخی اسیعماری سایکس پیکو کس 

اس  و ما کی _ های خالف  را تکس تکس کرد سرزمی 
کس قوانی  ا هی  درحا ی _های اقلی  مرت ن  رژیم

شریع ، توسط قوانی  سکوالر جایگزی  ش ، اکثری  
 کهه . می م  سهی را اسیثمار و بس  نها سیمؤم

 رمان گذشیس 
 ای اسطوره

 19ساخ  یم نسخس م رن از خالف  قرن 
سوکوتو، در حا ی کس قوانی  اسالمی را در شما  
نییریس و همسایگی مهاطق مرزی کامرون از نو بها 

 نه . می

ساخ  یم نسخس م رن، از قرون میانس خالف  عباسی، 
 با ملحلات ارضی امپراتوری عثمانی و ان  س

برای تالش 
گرایی  هزاره

 ع ا  

خواهی میراث گذشیس از اسیعمار و شکهیس  خون
ساخ  یم خالف  ، مسیحیان در نییریس و کامرون

 شود. مهطلس ای کس بس خالف  جهانی رههمون می

انیلام تیاوزات ، از بی  بردن مرت ان شیعس و علوی
گذشیس و بازگردان ن حکوم  برحق سهی، احیای خالف  

 بر برابری اجیماعی و ع ا  و شریع  مبیهی 

 گرایی جوان
ها و نیروهای بوکوحرام، بس حاشیس ران ه  بهیان
  موزان و مردان جوانه  های اقیصادی و دانش ش ه

تا  19جهگیویان خارجی و نیروهای عراقی، سوری بی  
جذب مبارزان جوان از طریق  سا  س  دارن . 37

 های اجیماعی شبکس
خشون  علیس 

 کودکانزنان و 
ربایی و  تسلط بر زنان و کودکان از طریق  دم

 گیری کودکان سرباز، داری برده
 ،داری ربایی و برده تسلط بر زنان و کودکان از طریق  دم
 سربازگیری کودکان

 بس عهوان یم مکانیزم ترور و سود ما ی بس عهوان یم مکانیزم ترور و سود ما ی ربایش

ای  پاکسازی فرقس
 و قومی

قرار دادن افراد و وابسیگان قبایل مسیحی، ه ف 
گذاری و هیم حرم  کلیساها، اخراج  بمب

سیسیماتیم جمعی  مسیحی از روسیاها، ربودن 
 زنان و کودکان

ها،  ه ف قرار دادن کردها، صوفیان، شیعیان، علوی
گذاری در کلیساها، مساج   ها و مسیحیان، بمب یزی ی

های دف ، حملس بس  ها و مکان اقلی  مسلمان، زیارتگاه
کهه ،  روحانیونی کس ای ئو وژی دو   اسالمی را رد می

ربودن زنان و کودکان، اخراج اجباری جمعی  غیرنظامی 
 های رقیب گروه

 تکفیر مخا فان، شامل پیروان سهی ح  خشون  بی
تکفیر همس مخا فان، شامل پیروان سهی و مخا ف با 

 های جهادی گروه

رهبری 
 کاریزماتیم

ای و پیروی  امیر گروه در طلب وضعی  اسطوره
وفادارانس مبیهی بر مذهب و ق رت اجبارگر ابوبکر 

 شکائو

ای و پیروی وفادارانس  امیر گروه در طلب وضعی  اسطوره
مبیهی بر مذهب و ق رت اجبارگر خلیفس ابراهیم ابوبکر 

 بغ ادی
 ۀپرورش جامع
 ج ی 

 ۀپاک کردن نظم مهحط ق یمی و ساخی  جامع
 م  بر اساس اصو  قر نیؤعادالنس م

عادالنس  ۀپاک کردن نظم مهحط ق یمی و ساخی  جامع
 م  بر اساس اصو  قر نیؤم

Source: Celo, 2015: 5 

 

 در موج پنجم مدرن داری پست سرمایهنظم های  مؤلفه .6

عناان ناع مثبتا از ظهار انباه خلق مارد نمر دارت  اجتماعا را بهدای  اگر جنبش
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در نمر بگیریم  ماج پنجم تروریسم  مدرن داری پست سرمایهو نگری در برابر نمم 
یسدتا و مطدابق تهداری ددارت و     مدرن دایا پست مؤلفهتاان دارای  ما جدید را نیز

و شد ل بددخیما از ظهدار انبداه      مددرن  داری پست سرمایهنگری واینشا به نمم 
ای بدا ثبدات     دیدد  شدب ه  شاد  تروریسدم ج  ما خلق دانست. بر این اسا  گفته

در مداج پدنجم بده     مدرن داری پست سرمایهتر است. وجاه نمم  یشنده و خطرنا 
 باشد: ما شرح  یل

 ساختار و عملكرد شبكه ای. 6-1

دسدتند یده   ای   به دمان دالیلا مایل و تاانا به گسترش عمل رد شب هدا  تروریست
 ارتبا ات  به سازمان اجدازه اقتصاد دست. انقال  ا العات  از  ریق یادش دزینه 

 سدازمان  ددد یه به عاامل خارج از ساختار سلسله مراتبا ینترل یابد. در نتیجه ما
را گسدترش دددد: یدک    ای   تااند ادرام قدرت و ینترل و نزدی ا به ش ل شب ه ما

گروه دارای استقالل زیاد یا یم  نهاددای پراینده  مدرتب  بدا ارتبا دات پیشدرفته و     
بده  ای   بیش از یک ددغ مشتر . برای یدک سدازمان  سداختار شدب ه     شاید چیزی

تر است. یک شدب ه  بدر    نطو  سازگار و ارتجاعاننسبت ساختار سلسله مراتبا  م
 .(Tucker: 2001, 1) تااند با قطع سر  ناباد شاد خالغ یک سلسله مرات   نما

 حوزه عملياتی هویتی و فراملی .6-2

عمدل  ۀ به سرزمین یا دولتا خا  ن درده و حیطد   تروریسم جدید خاد را محدود
ددد. وجاد  ما عملیاتا خاد قرار ۀرا محدود الملل بینیل نمام  حتاآن گسترده و 

جدید باعث تسهیل عمل درد  دای  با ترروریست افراد دمسا در یشاردای موتلو
تااندد در دسدتر     مدا  و تسریع انتقال آنها شده و در ددفا در یشاردای موتلو

تروریستا جدیدد قابلیدت تغییدر شد ل     دای  افراد باشد. ساختار سازمانا گروهاین 
بر دمین اسا  امروزه تروریسدم   .(181-180: 1390)گادری مقدم جدید را دارد 

ا تبددیل شدده و در عصدر جهدانا شددن و      المللد  بدین از تهدیدی ملا به تهدیدی 
ا باقا نمانده اسدت.  پیشرفته  دیگر اقدامات تروریستا در مرزدای ملدای  فناوری

تروریسم ناین جامنه جهانا را در بر گرفته اسدت. گسدتره جغرافیدایا تروریسدم     
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بداد. در مقابدل تروریسدم نداین در فراسدای      ای   قدیما  داخلا و حدایثر منطقده 
ثیر جهانا داشته و امنیت و ًدلح  أطبع تلفنالیت یرده و باای   مرزدای ملا و منطقه

 (165: 1390بوشا شیخ احمد  و  بهاری) یند ما جهانا را تهدید

 دولت مجازی در مقابل دولت واقعی مؤلفه. 6-3

تروریستا جدید  به دلیل این ه بیشتر به وسیله یک ایددئالاژی مشدتر    دای  گروه
شاند.  ما اند  تحت عناان دولت مجازی نیز یاد و نه به ًارت فیزی ا ش ل یافته

  ار بهحایم باده و دا  از سازمانای    هدولت مجازی  رحا فراگیر است یه بر شب
دارد. شب ه ترور ردبدری   ما آورد یه  رح را نگه ما ل پیانددایا نامرئا پدیدئااید

موتلو دای  عملیات ندارد  بل ه از واحددایا تش یل شده یه به سرعت در بوش
ایددن  .(12و  11: 1388بوشددا شددیخ احمددد ری و )بهدداگیرنددد  مددا جهددان شدد ل
 یند. ما یابا را در عصر جهانا شدن فرادم رًت دایتایدئالاژی ف

 تشدید بحران هویتی. 6-4

به عناان یک فرآیندِ وحدت یشداردا   مدرن  داری پست جهانا شدن و نمم سرمایه
دا  درون سیستم جهانا  تمایل غیرانسدانا را تشددید و شدرای  دایدت را      و ملت
دای فردنگدا حدذغ و    دا و تفاوت یند. تحت فردنگ جهانا شدن  ملیت بدتر ما

ایدن شدرای  انسدان از     دردای فردنگا و قاما محا شده است.  مرزدای بین گروه
. امدا جهدانا   گدردد  پایگاه منمال اجتماعا خاد  محروم و فقدان دایت ظادر مدا 
بل ده شوصدیت    ؛شدن خداد بده تنهدایا مسدهال از دسدت رفدتن دایدت نیسدت        

 ,Panfilova)داری ی پارچه جهانا است یه برخالغ تمایالت انسانا است  سرمایه

داری بدا مصدادره ی    تداان گفدت  اگرچده سدرمایه     بر دمدین مبندا مدا    .(40 :2010
مدرنیسم  به  صادره ی پستاست  تروریسم نیز با م همدرنیسم تغییر ش ل داد پست

تدر و   مددرن  خشدن   داری پسدت  عناان ناع بدخیما از انباه خلق  در مقابل سرمایه
 تر از امااج پیشین است. غیرقابل ینترل

 گيری نتيجه

گذار تروریسم از چهار ماج یالسیک به سمت مداج پدنجم  ماجبدات تحدال در     
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. بدا نگداه بده شدرای      یلیدی این پدیدده را فدرادم سداخته اسدت    دای  مؤلفهبرخا 
تاان اقتضائا و در پاسخ بده   ما گیری آنها را گیری چهار ماج یالسیک  ش ل ش ل

مسائلا عینا دانست. این در حالا است یه تروریسم ناع پنجم یه نماد و ظهدار  
ی تروریستا دمچان داعش و بایاحرام مشادده یدرد   دا ناتاان در سازم ما آن را

ددای   باشد یه دامنده فنالیدت   ما اژیک و دایتا متفاوتادارای عاامل  دنا  ایدئال
ای   آن را به فراسای مرزدای سنتا ارتقا داده است. این تروریسدم دارای خصیصده  

عناان یک ابزار در راستای گسترش دامنده   رادی ال است و از رادی الیسم دایتا به
استفاده از مفهدام  یند. بر دمین مبنا با نگاه حق و با ل و  ما موا بان خاد استفاده

وجداد آوردن   یار بردن خشانت ندارد و سدادای بده   هت فیر دیچ حد و مرزی در ب
و غیر سدرزمینا اسدت   ای   داراست. این ناع از تروریسم شب ه جدید را ۀیک جامن

شاد. تروریسم در ماج پنجم خداد بدا رد    ما و خطر آن در دمه جای دنیا احسا 
یسدتا اسدت. گرچده    مدرن ددای پسدت   مؤلفهی اجتماعا ماجاد دارا _ نمم سیاسا

داری  سدرمایه تدزی بدرای    ینند یه ماج پنجم تروریسم آنتا ما دارت و نگری ادعا
تروریسدتا مداج پدنجم دمچدان داعدش و      ددای   گدروه    درواقعاست مدرن پست

اجتمداعا دانسدت یده آن    دای  شبتزی منفا در برابر جن تاان آنتا ما بایاحرام را
 .شاد ما محسا  مدرن داری پست سرمایهتزی مثبت برای نمم  دم خاد آنتا
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