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چکیده
مهمترین گروه سلفی -جهادی که در غرب آفریقا تأثیر گذاشته ،بوکوحرام است .این گروه ،به دنبال شورشی بزرگ

درسال2009بهشهرترسید.ایدئولوژیبوکوحرام،سلفی-جهادیاستومعتقدندبایداسالمراازتغییراتبیرونیکهبر
آن وارد شده پاک کرد  .این گفتمان در غرب آفریقا در صدد است تا هویت سلفی را ایجاد کند که در واکنش به
گفتمانهایدیگرباتأکیدبرنشانههاتفاوتهارابپوشاند.هریکازایننشانههادرمفصلبندیگفتمانبوکوحرام ونیز

ساختارامنیتدر غربآفریقا تأثیرگذارند.روشپژوهشحاضرازنوعتوصیفی-تحلیلیاست؛ونظریهگفتمانالکالو
موفبهعنوانچارچوبنظریبهکار گرفتهشدهاست.پژوهش حاضر باروشتحلیلیگفتمانبهدنبال اینپرسشاست
کهگسترشگفتمانسلفیبوکوحرامچهتأثیریبرساختارامنیتیغربآفریقاداشتهاست؟ایدهوفرضیهمحوریپژوهش
ایناستکهگفتمانبوکوحرامدرغربآفریقاباطرحدال مرکزیاحیایدولت اسالمی ووقتههایتکفیر،ضدیت،
خصومتوضدیتباعقلبهدنبالزنجیرههمارزىاستتاگفتمانسلفیراگسترشدهد.امااینهویتوگفتمانبهدلیل
افراطمنجربهتنشدرساختارامنیتیغربآفریقاشدهاست .
واژههای کلیدی:بوکوحرام؛سلفیگری؛تکفیر؛سلفیجهادی،خشونت 
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مقدمه

سلف در اصطالح ،نامی است که مشروعیت خود را در تاریخ سلف صالح
میجوید(.الدمیجی )17 :1437،این جریان در ابتدا به عنوان یک نظریه تاریخی ظهور
یافت؛(رمضان البوطی )227 :1373،اما به تدریج که خالفت اسالمی رو به ضعف نهاد ،به
دلیل انحطاط در جهان اسالم و حضور کشورهای غربی در سرزمین های اسالمی (حائری،
 ،)123 :1367بار دیگر در قرن  13هجری (محمودیان )24 :1390 ،بازگشت به دوران
سلف با تفاوت هایی توسط متفکران اهل سنت مطرح شد .در این مرحله ،نظریه سلف و
بازگشت به دوران گذشته از یک نظریه تاریخی فراتر رفت؛ و به یک گرایش سیاسی-
اعتقادی تبدیل شد که در قالب گروه ،سازمان ،جنبش و جمعیت با اهداف ،شیوهها و
برنامههای متنوع و متفاوت ظهوریافت .این جریانها که مهمترین آن در غرب آفریقا با نام
بوکوحرام ظاهر شد ،تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی را بازگشت به دوران سلف
صالح و احیای مجدد آن دوران دانستند(.علی بخشی )15-18 :1394،مقاله حاضر با روش
تحلیلی گفتمان به دنبال این پرسش است که گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام چه تأثیری
بر ساختار امنیتی غرب آفریقا داشته است؟ گفتمان از آن جا که ارتباط گزارهها و چگونگی
همنشینی آن ها در کنار یکدیگر در یک ساختار زبانی توضیح میدهد و آن گزارهها و
نشانههای زبانی هم پیوند را صورت بندی می کند)،)Laclau&Mouffe,1985: 105
ظرفیت تحلیل جریان بوکوحرام را دارد .بدین سان ،ایده و فرضیه محوری پژوهش این
است که گفتمان بوکوحرام بر دال مرکزی احیای دولت اسالمی و وقته های تکفیر ،ضدیت،
خصومت و ضدیت با عقل به دنبال زنجیره هم ارزى است تا هویت سلفی را گسترش
دهد .اما این هویت به دلیل افراط منجر به تنش در ساختار امنیتی غرب آفریقا شده است.
جریان سلفی در طول تاریخ به صورت های متفاوتی ظاهر شده است؛ که دو شکل آن
توانسته گسترش چشمگیری پیدا کند:
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 .1سلفی -تکفیری :این گروه ،مخالفان خود را کافر می دانند؛ و بر اساس مبنای فکری
آنان ،اگر مسلمان مرتکب کبائر شود ،از دین خارج شده و کافر می شود .به این معنی که
میان ایمان و عمل ،تالزم وجود دارد؛ (علی زاده موسوی )94 :1391 ،مهمترین نوع سلفی
تکفیری ،وهابیت است که فرقی میان شیعه و اهل سنت قائل نیست و همه را کافر می
شمارد( .محمد بن عبدالوهاب)58 :1418،
 .2سلفی -جهادی :مهمترین گروه سلفی جهادی که در غرب آفریقا تأثیر گذاشته،
بوکوحرام است .این گروه در اندیشمندان مصری خصوصاً سیدقطب ریشه دارد .سیدقطب،
جهان امروز را جامعه جاهلی معرفی کرد .او که متأثر از اندیشمندان پاکستانی همچون
مودودی بود ،نه تنها کشورهای غیر اسالمی ،بلکه کشورهای اسالمی را به دلیل اجرا نکردن
قوانین اسالمی جامعه جاهلی نامید که مسلمان در این شرایط ،وظیفه دارد برای برپایی دین
با کفار و نیز باحاکمان دست نشانده کشورهای اسالمی جهاد کند(.سید قطب-149: 1973،
 )150به خاطر چنین تفکری ،بصّام تیبی 1سید قطب و مودودی را به عنوان دو پدر جنبش
بنیادگرایی اسالمی مدرن معرفی میکند(Tibi,1990: 97( .

.1چارچوب نظری :گفتمان الکال و موف

از منظر الکال و موف ،امور اجتماعی به مثابه ساختهای گفتمانی قابل فهماند؛ و فعالیتها
و پدیده ها زمانی قابل فهم میشوند که در قالب گفتمان قرار گیرد .گفتمان  ،مجموعه ای
از نشانه هاست که به صورت شبکه و در کنار هم و در پیوند با یکدیگر  ،مجموعهای
معنادار را میآفرینند ( laclau, and Mouffe , 2002:139 ) .الکال و موف در این مجموعه
معنادار بر مفاهیمی تآکید دارند که ما را در بررسی پژوهش حاضر کمک می کند .در این

1 . Bassam Tibi
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جا سعی شده است که مفاهیم عمده و یاریرساننده در فهم کلی گفتمان الکال و
موف ،طرح و از ذکر سایر مفاهیم جانبی اجتناب شود:
 .1عناصر ،1دال شناوری 2است که در قالب گفتمان قرار نگرفته و معنای آنها تثبیت نشده
است .هر دال قبل از ورود به گفتمان عنصر محسوب مىشود.

 .2وقته 3عناصر زمانی که وارد گفتمان می شود ،مفصل بندی می شود و هویت و معنای
موقت می یابد  ،در این صورت این عناصر تبدیل به وقته می شود.
 .3انسداد و توقف :4عناصر دارای معانی زیادی است ولی وقتی تبدیل به وقته شد ،یک
معنا موقتاً تثبیت می شود .در این حالت نوعی انسداد در معنای عناصر حاصل می شود.
این انسداد موقتی است .الکال و موف برای نشان دادن موقتی بودن معانی نشانهها در درون
یک گفتمان از واژه وقته استفاده می کنند.
 .4مفصل بندی :5عناصر که جدا از هم بی مفهوم هستند ،وقتی درون گفتمان ،در کنار هم
قرار می گیرند ،معنا و هویت می یابند ،به این عمل مفصل بندی گویند.

( laclau, and

)Mouffe , 2001:105

 .5دال مرکزی :6دالها و نشانههای گفتمانی در اطراف یک دال مرکزی ساماندهی می
شوند .در واقع دال مرکزی ،نشانه ممتازی است که سایر نشانهها حول آن منظم میشوند و
معنای خود را از رابطه با آن کسب میکنند و با هم مفصلبندی میشوند( .یورگنسن و
فیلیپس )57:1392 ،ولی دال شناور به حالتی داللت میکند که نشانه در میدان مبارزه
گفتمانهای متفاوت برای تثبیت معنا شناور و معلق است.

1. elements
2. floating signifiers
3. Moment
4. closure
5. articulation
6. Nodal point
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 .6زنجیره هم ارزى :1در گفتمان  ،زنجیره همارزى دالها را مفصل بندى میکند .این دال
ها به خودى خود بى معنایند تا اینکه از طریق زنجیره هم ارزى با سایر دالهایى که آن ها
را از معنا پُر مى کنند ،مفصل بندى شوند .زنجیره همارزى ،به دلیل تبدیل کردن عناصر
به وقته  ،تفاوتها 2و معنای متفاوت عناصر را مى پوشاند  .در نظریه گفتمان ،هویتها
گفتمانیاند ؛ بدین معنا که از طریق زنجیرههمارزی که در آن نشانه های مختلف در تقابل
با زنجیرههایی دیگر با هم مرتبط شدهاند ایجاد میشود.

( laclau, and Mouffe,

)2001:127-134
4

 .7خصومت 3و غیر  :شرط وجود گفتمان و هویت دال ،وجود غیر و خصومت است .
هر گفتمانی در خصومت یا ضدیت با گفتمان دیگر شکل میگیرد .اهمیت مفهوم خصومت
یا ضدیت در آن است که هر چیز در ارتباط با غیر هویت مییابد ،چرا که اشیاء و پدیدهها
دارای ذات وهویت ثابت نیستند .تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن برقرار میکند،
هویت مییابد(حقیقت .)609 : 1391 ،منازعه میان گفتمانها همواره وجود خواهد داشت و
با تضعیف یک گفتمان ،گفتمانی دیگر به قدرت می رسد.
.2تاریخچه شکلگیری بوکوحرام:

بوکوحرام نام رسمی سازمانی به نام جماعه اهل السنه للدعوه و الجهاد است که به دنبال
شورشی بزرگ درسال  2009به شهرت رسید؛) (Okpaga,2012:82و اعضای گروه بیشتر
خود را با همین نام رسمی می شناسند )Onuoha, 2012:2(.این گروه ایدئولوژی دارند که
در نامشان هم مشخص شده است .کلمه بوکو به الفبای التین گفته می شود که در قرن 19
همراه با استعمارگران فرانسوی وانگلیسی وارد آفریقا شد؛ و برای نوشتن زبان هوسایی به
1. chain of equivalence
2. difference
3. antagonism
4. other
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کار می رفت و اکنون نیز نگارش هوسایی مبنای رسانه ها و کتاب هاست .از این رو بوکو
در زبان هوسایی به معنای  bookاست؛ و پسوند عربی حرام  ،هم به این معناست که
آموزش به سبک غربی حرام است)Shuriye & Huud, 2013: 106(.
شکل گیری این گروه به سال  1995برمی گردد؛ زمانی که ابوبکر الوان 1فرقه هجرت را در
دانشگاه برونو 2تأسیس کرد؛ و آن را گروهی غیرخشونت طلب معرفی نمود که در پی
دستیابی به اهداف اجتماعی است؛ اما از سال  2002و با روی کار آمدن محمد یوسف،3
گروه خشونت بیشتری پیدا کرد؛ و از آن زمان تا کنون با نامهایی همچون یوسفیه،
مهاجرون ،طالبان نیجریه ،بوکو حرام ،و مردم متعهد به تعالیم پیامبر(ص) و جهاد ،به
فعالیت پرداخته است) .حسنینسب (19-13 :1395،با ریاست محمد یوسف که دانش
آموخته رشته الهیات از دانشگاه شهر مدینه است ،بوکوحرام شکلی دیگر به خودگرفت .وی
روند رادیکالیزه شدن بوکو حرام را در نیجریه سرعت بخشید .الگوی کار او طالبان
افغانستان بود (Alain,2010: 8).این درست وقتی بود که از اضمحالل طالبان یک سال می
گذشت .او درسال  2009در جریان جنگ داخلی بازداشت شد.

-3مفصلبندی گفتمان بوکوحرام 

گفتمان سلفی بوکوحرام بر دال مرکزی احیای دولت اسالمی و وقته های جهاد ،تقسیم
بندی دارالحرب وداراالسالم  ،تکفیر ،نص گرای و ظاهرگرایی ،مبارزه با عقل گرایی،
ضدیت با مدرنیته غربی و خشونت گرایی مبتنی است .هر یک از این نشانهها به صورت
یک شبکه در مفصلبندی گفتمان بوکوحرام و نیز ساختار امنیت در غرب آفریقا
تأثیرگذارند که در گفتارهای زیر به مهمترین آن پرداخته می شود.

1 . Lavan
2 . Borno University
3 . Mohammed Yusuf
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مفصل بندی دال های گفتمانی بوکوحرام (منبع نگارندگان)

-1-3احیای دولت اسالمی در نیجریه به مثابه دال مرکزی
دال مرکزی ، 1جزء اصلی گفتمان است که در گفتمان رقیب طرد شده و جای آن خالی
است.بوکوحرام احیای دولت اسالمی را دال مرکزی گفتمان خود معرفی می کند؛ و با

1. nodal point
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تأثیرپذیری از سید قطب ،وضعیت حاکم بر جهان اسالم را خفت بار همراه با تحقیر از
جانب قدرت های غیراسالمی می بیند؛ سید قطب نظام حاکم بر جهان را نظام جاهلیت
معرفی می نماید و بیان می کند :ما امروزه در جاهلیتی هستیم همانند جاهلیت صدر اسالم
 ،بلکه تاریکتر از آن و هر آن چه در اطراف ماست ،جاهلیت است .تصورات مردم ،عقاید،
عادات و سنت های آنان ،مظاهر فرهنگ ،فنون و آداب و شرایع و قوانین آنان حتی بسیاری
آن چه ما آن را فرهنگ ،منابع ،فلسفه و تفکر اسالمی مینامیم همه ساخته و پرداخته این
جاهلیت است(.سیدقطب )92-91 :1973،بوکوحرام یکی از مهم ترین علل عصر جاهلی را
فقدان حکومت اسالمی و شکل گیری حکومتهای غیراسالمی به جای آن می داند؛ و
معتقد است جامعه و دولت نیجریه شیفته غرب شده است؛ اساساً اصول مشترک جریان
های سلفی و نئوسلفی را می توان بدین صورت برشمرد :جهان اسالم در یک حالت بی
نظمی و اغتشاش که در اثر انحطاط سیاسی و اخالقی روی داده است به سر میبرد که این
امر ناشی از فراموش کردن ارزشهای اصیل اسالمی است؛ این انحطاط منجر به تهاجم
غرب به سرزمینهای اسالمی شد که پیامد آن رواج سکوالریسم مبتنی بر ماتریالیسم و
ناسیونالیسم می باشد؛ راه برونرفت از این بحران ،بازگشت به قرآن و سنت پیامبر است؛
(قوام و بهرامی )51-50 :1392،
بنابراین دال مرکزی گفتمان بوکوحرام ،احیای دولت اسالمی مبتنی بر سلف است؛البته
بوکوحرام به دنبال ایجاد خالفت اسالمی نیست بلکه به دنبال اسالمی کردن ساختار
سیاسی ،اجتماعی این کشور می باشد .اسالم مورد نظر این گفتمان مبتنی است بر
تفسیرهای به شدت سخت گیرانه از دین  ،اجرای دقیق شریعت ،آموزش های اجباری
آموزههای اسالمی و مذهبی و تعطیلی آموزهای مدرن و غربی ،حرام بودن استفاده ازفناوری
ها و مدرنیزاسیون ،بازگشت به اصول سلف صالح ( ،محقر و دیگران  ) 151 :1392،حرام
بودن آموزش غیراسالمی ،حرام بودن سیستم بانکداری غیراسالمی که بر بهره یا ربا استوار
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است (Chikwem, 2013: 158).گفتمان بوکوحرام مخالفان خود را یان بوکو 1می نامد؛ یعنی
کسانی که فرزندان کتاب هستند ولی ازخدا روی برگردانده و به ارزش های فاسد و
منحرف غربی متمایل شده اند(Walker, 2012: 3).

بوکوحرام برای احیای دولت اسالمی از سوی منابع مالی بسیار متنوعی تأمین می شود؛ که
شامل کمکهای ثروتمندان شمال نیجریه ،فرمانداران ،سناتورها ،انجمن های مسلمان اروپا،
درآمدزایی از راه آدم ربایی ،دزدی دریایی ،قاچاق ( دارو ،انسان ،جنگ افزار ) و کمک
های خارجی همچون عربستان وآمریکا در آفریقا و بیرون از آن همچنین دزدی از بانک ها
و تهدید ثروتمندان نیجریه ،می شوند) )Sani,2011: 161عربستان در شمال نیجریه از
رهبران سلفی  -وهابی پشتیبانی میکند تا آنان وهابیت را در نیجریه و آفریقا گسترش
دهند .از این رو عربستان در گسترش وهابیت در شمال نیجریه تأثیر بسیاری دارد؛ و جنبش
های سلفی نیجریه از جمله بوکوحرام و محمد یوسف از پایهگذاران بوکوحرام ،با عربستان
روابط نزدیکی دارند (.العالم )1397/5/8
-2-3تکفیر
تکفیر ،یکی از مهمترین دالهای گفتمان بوکوحرام محسوب می شود .گفتمان بوکوحرام با
مفصل بندی ،عناصر و دقایق گفتمانی خود برای تکفیر ،با تأثیرپذیری از سیدقطب مدلول-
هایی وبژه به دست می دهد .امروزه کشتار مردم از سوی این گروه با این استدالل انجام می
شود که آن ها در وضعیت جاهلی بهسر میبرند .سیدقطب مینویسد" :هر جامعهای که
اسالمی نباشد؛ جاهلی است" (سیدقطب .)92-91 :1973،به همین دلیل ،یکی از مهمترین
تغییرات سید قطب در مرزهای سیاسی اسالم این بود که او به جای مفاهیم سنتی چون
داراالسالم و دارالکفر ،از مفاهیم جامعه اسالمی و جامعه جاهلی بهره میگیرد(نصر
اصفهانی و دیگران )163 :1396،از دیدگاه سلفیهای جهادی تکفیر و جهاد باالترین مرتبه
1 .Ian Boko
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عبودیت خداوند است .سلفیها نه تنها ترور کافران محارب بلکه ترور حامیان و همکاران
آنها را جایز میدانند( .سادات )173 :1394،از جمله ویژگیهای مهم سلفیهای افراطی
یافتن یک دشمن بزرگ برای بسیج گستردهتر مردم علیه آن است .این امر به دلیل وجود
دشمنان متعدد مورد نظر سلفیها ،رشد آنها را امکان پذیرتر ساخته است .بدین صورت
جهاد علیه شیعیان و غربیها را تکلیف دنیای اهل تسنن قرار دادهاند .آموزه تکفیر را می-
توان در اندیشه خوارج تبارشناسی کرد .خوارج بین کفر و ایمان حدوسطی قائل نبودند
مرتکب گناه را کافر میشمردند (.بغدادی )97 :1977،گروه بوکوحرام همانند خوارج،
تکفیر را فصل الخطاب و مهمترین رفتار عملی در مقابل سایر تفکرات قرار دادهاند .بررسی
اقدامات بوکوحرام در زمان ریاست محمد یوسف ( )2009و پس از او نشان دهنده تأثیر
رفتار سلفی ها در میان آنهاست .آن ها علیه مسلمانان دیگر در صورتی که تفکر سلفی را
قبول نداشته باشند ،با عنوان کافر و مرتد اعالم جنگ می دهند تا چه رسد به غیرمسلمان (
شهابی ،حسینزاده )48 :1394،لذا اقدامات آنها از جمله :حمله به دانشگاه علوم
کشاورزی ،حمله به مدرسه نیجریه ،ربایش دختران بیگناه ،حمله به محل سازمان ملل،
گروگانگرفتن غربیها و حمله به کلیساها به همین منظور انجام شد .مقابله تکفیرمحورانه
و زورگویانه با مدارس آموزش غربی در نیجریه و فقدان ارزیابی آموزهها در محیط سالم
علمی و پژوهشی ،حاکی از همین تکفیر در رفتارهای رهبران این گروه است .دامنه این
جنگها و خونریزیها فقط به دو طرف جهان غرب با گروههای مسلح اسالمی ختم نمی-
شود .اصل و اساس تفکر گروههای سلفی بر همان تفکر تکفیر استوار است که در صورت
تشخیص کافربودن شخص عقیده یا پدیدهای بالفاصله جنگیدن با او تا نابودیاش یک
تکلیف میشود .اما دایره مفهوم کافر وسعت پیدا میکند بهنحوی که پیروان سایر مذاهب
اسالمی نیز ممکن است کافر تلقی شوند .ویدئوهایی از ابوبکر شیکائو 1در رسانه های
1 . Abubakar Shekau

تأثیر گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام بر ساختار امنیتی غرب آفریقا61 /

نیجریه پخش شده است .در یکی از این ویدئوها ،شکائو میگوید" :اگر با کافر رو به رو
شویم ،اگر کسانی را ببینیم که کافر شدهاند ،بر مبنای دستورات خداوند هیچ حرفی نداریم
جز اینکه گردنشان را بزنیم امید است برگزیدگان خداوند این را بشنوند این آموزه از سوی
خداوند است"(Burchard,2014:2) .

 -3-3غیریت سازی و تولید دشمن به مثابه استراتژی بوکوحرام
تولید "دشمن" یا "غیر" برای تأسیس مرزهای سیاسی در گفتمان نقش حیاتی دارد .چرا که
شرط شکل گیرى و انسجام گفتمان ،وجود غیر ) (otherاستLaclau & Mouffe, .

) ) 1985:27و دال ها و گفتمان به دلیل ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن پیدا می کند،
اهمیت می یابد .در استراتژی بوکوحرام ،دولت ،مدرنیته غربی  ،مسیحیان و شیعیان اصلی
ترین "دگرها" و دفع "غیر" مهمترین هدف محسوب می شود .این فرقه سلفی -جهادی به
متحدان دولت مرکزی اعالم خشونت کرده و ادعا کرده است ما با کل آفریقا جنگ خواهیم
کرد؛ چرا که همه آنها بیایمان شدهاند .از این رو این گروه خود را از جانب خداوند
مکلف دانسته که با دشمنان اسالم بجنگند .از دید بوکوحرام آفریقا با چند شکاف رو به رو
است شکاف میان اسالم و مسیحیت آفریقایی و بومیبودن در برابر غربیبودن شکاف مالی
و طبقاتی رو به رو است؛ و این شکاف را نتیجه مدرنیته غرب میداند که باید با آن مبارزه
کرد.از این رو تشخیص "دیگری" در گفتمان سلفی دارای اهمیت است؛ چرا که "دیگری"
هدف حمله مستقیم قرار میگیرد .دولت نیجریه ،تمدن غربی ،شیعیان مهمترین "دیگری
های " گفتمان بوکوحرام هستند.
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دولت نیجریه

گفتمان بوکرحرام

غیر

تمدن غرب
تشیع و مسیحیت

غیریت سازی در گفتمان بوکوحرام ( منبع نگارندگان )

-4-3غیریت سازی در گفتمان بوکوحرام
-1-4-3دولت نیجریه :بنابر گفتمان بوکوحرام دولت نیجریه ،کافر  ،گناهکار و مملو از
فساد های اجتماعی است؛ گستره تفکر تکفیری در بوکوحرام به دولت کشیده شده است؛ تا
جایی که این گروه به دولت نیجریه لقب فاسقون میدهد؛ و معتقد است بهترین راه برای
مسلمانان این کشور دور شدن آنها از این جامعه وانتقال به جایی است که در آنجا حکومت
اسالمی برپا شده باشد (حسنی نسب )15 :1395،به عبارتی از نظر آن ها بهترین عمل هر
مسلمان این است که یک جامعه ایدهآل عاری از فساد سیاسی محرومیت اخالقی ایجاد
کند .عواقب ناشی از چنین تفکری برای ساختار جامعه نیجریه بسیار ناگوار بوده است.
هزینه های سنگین جا به جایی مردم ،کشتار و به آتش کشیدن بسیاری از روستاها ،کلیساها،
تصرف بسیاری از پادگانهای نظامی  ،بر باد دادن اموال ،ربودن دختران ،شکستن ساختار
خانواده ،جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،تمامی آن ها تصویری نامناسب
برای آینده این کشور ترسیم کرده است(Al Jazeera, 2012:3) .
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بوکوحرام اولین حمله انتحاری را در  16ژوئن  2011به نیروهای پلیس در مرکز فرماندهی
ابوجا 1انجام داد؛ که شش کشته بر جای گذاشت  ( Marchai,2012: 5 (.حمله مسلحانه به
پلیس در روستای کاناما (استان یوبه) در سپتامبر 2004از دیگر اقدامات این گروه است.

))Laboot,2014: 84این گروه در آوریل  2014اقدام به ربودن  276دختر دانش آموز از
منطقه شبوک در ایالت بورنو 2کرد .این دختران  16تا  18ساله از یک مدرسه شبانهروزی
در شمال شرقی نیجریه ربوده شدند  .ابوبکر شیکائو رهبر این گروه اعالم کرد این دختران
یا به عنوان برده معامله می شوند یا به زور به ازدواج مردان درمیآیند یا کشته خواهند شد.
(مشرق نیوز )1393
 -2-4-3ضدیت با تمدن غرب
علی رغم ایجاد بوکوحرام توسط آمریکا و دولت سابق این کشور (تحت عنوان پروژهای با
نام صیهونیسم پروری و شیعه ستیزی) و شواهد و اسنادی بسیاری از منابع مالی این
گروهک سلفی توسط غرب ،طی چند دهه اخیر کنترل آن ها خارج شده است و اقدامات
خشونتآمیزی علیه غرب اجرا کرده است (BBC New, April,2013: 26) .آنها مخالف
عناصر غرب در کشورهای اسالمی هستند.از این رو هنگام برگزاری هر دوره از انتخابات
در نیجریه علیه طرفداران غرب ،دست به اقدامات خصمانه زدهاند .که مهمترین آن،
انتخابات  2015در نیجریه بود .در کنار رقابت گروههای انتخاباتی ،عملیات خرابکارانه
بوکوحرام وجود داشت که غرب آفریقا را به خشونت و ناامنی کشاند .رهبر بوکوحرام در
یک ویدئو دوازده دقیقه ای اعالم جنگ کرد و اظهار داشت جنگجویان وی روند انتخابات
در نیجریه را که پرجمعیتترین کشور آفریقا به شمار میرود را مختل خواهند کرد؛ وی
همچنین اعالم کرد حتی اگر بمیریم حتی اگر زنده نباشیم ،اهلل به شما اجازه نخواهد داد این

1 . Abuja
2 . Borno state
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کار را کنید .زیرا به اعتقاد آن ها انتخابات پدیدهای غربی محسوب می شود .

(العالم )1397/5/18،در 26اوت  2011این گروه در مقر سازمان ملل متحد دست به
حمالت انتحاری زد که در این جریان  25کشته و  110زخمی به دنبال داشت .شیکائو در
ویدئویی ادعا کرد سازمان ملل ،محل گردهمایی نیروهای جهانی شیطان است .در سال
 2013شورای امنیت نیز اسم این گروه را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد و این
گروه بهرغم تحریمهای بینالمللی همچنان برفعالیتهای نظامی-تکفیری خود ادامه داده
است  (Marchai,2012: 5).مدارس از هدفهای محوری بوکوحرام است زیرا ایدئولوژی
آنها آموزش غربی را نمیپذیرد .در مارس  2012نزدیک به  12مدرسه در میدوگوری

1

شبانه به آتش کشیده شد و بدینسان کما بیش  10هزار دانشآموز از تحصیل محروم
شدند )Walker, 2012: 3) .علت خشونت بوکوحرام علیه غرب ،به گفتمان سلفی
بوکوحرام برمی گردد.در گفتمان اسالم سلفی مانند طالبان در افغانستان و پاکستان ،آموزش
غربی گناه شمرده می شود( .عباسزادهفتحآبادی )26 :1393،به عبارت دیگر ایدئولوژی
بوکوحرام ،سلفی  -جهادی است و زوال و ضعف دین را سیستم آموزشی غربی می داند؛
و معتقدند باید اسالم را از تغییرات بیرونی که بر آن وارد شده پاک کرد؛ و برای بازگشت
به سلف یعنی دوران پیامبر(ص) تالش نمود؛ از منظر بوکوحرام ،آموزش و پرورش غربی
چیزی جز فقر و درد و رنج برای مردم نیاورده است؛ و به همین خاطر حرام است2012: ( .

 )Okpaga, 83البته هر چند بوکوحرام با غرب مخالف است اما معتقدند مبارزه با دشمن
بعید یعنی آمریکا و هم کیشانش فرا نرسیده است .ابتدا باید دشمن قریب حاکم بر سرزمین
اسالمی را ریشهکن کرد پس از آن مبارزه با دشمن بعید فرا میرسد .آن ها معتقدند تا
مدافعان تمدن غرب را در داخل از بین نبریم ،پرداختن به دشمن خارجی بیمعناست.

1 . Maiduguri
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-3-4-3ضدیت با تشیع و مسیحیان
چهره افراطی که بوکوحرام از شیعه هراسی به نمایش گذاشته است ،چهرهای خشونتگرا
و خونریز است .انجام انواع جنایات و نسل کشیها مهمترین موضوع اول اخبار آفریقا
تبدیل شده است؛ و مفاهیم مقدسی همچون شهادت به مفاهیم وحشتآور در اذهان تبدیل
کرده است .متیو گیدر 1کارشناس مسائل ژئوپلتیک جهان عرب و اسالم در این زمینه می-
گوید" :سیاست های اشتباه دولت نیجریه در رویارویی با گروه تروریستی بوکوحرام ،در
قدرتیابی دوباره این گروه نقش بنیادی داشت"( .شفقنا )2012/1/3،به دلیل هم پیمان
شدن بوکوحرام با داعش و اشتراکات ایدئولوژیک این گروه با سیاستهای شیعه ستیز
دولت و ارتش نیجریه ،موج جدید و هدفمند شیعه ستیزی در این کشور و حتی مناطق
دیگر آفریقا گستردهتر و خشونت آن بی شتر شده است .این امر از آنجا برای دولت ،ارتش،
و کشورهای صاحب نفوذ در نیجریه از حمله رژیم صیهونیستی و عربستان اهمیت دارد که
از این پس شیعیان را در مقابل این گروه تروریستی و اقدامات آن تنها میگذارد؛ و بخشی
از سیاستهای شیعه ستیز در نیجریه را به این گروه تروریستی واگذار میکند .بر این
اساس میتوان حمایت برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقایی از دگردیسی تروریستی در
آفریقا را واقعی و مهم ارزیابی کرد( .مهر نیوز  ) 1395/7/10سلفیگری آفریقا از پروژه
شیعه هراسی چند هدف عمده را دنبال میکند :نخست به دنبال همگرایی اهل سنت با خود
در حوزه ضد شیعی است؛ و دوم این که به دنبال کنترل نفوذ اندیشه شیعی در کشورهای
اسالمی هستند به ویژه آنکه در سال های اخیر گزارشهای متعددی از رشد و گسترش
اندیشه شیعی در کشورهای اسالمی گزارش شده است .سوم جریانهای افراطی و تکفیری
همواره اندیشههای شکافزی هستند بدین معنا در دل شکافهای مذهبی-اجتماعی رشد
می کنند .بوکوحرام نه تنها ضد شیعه است بلکه ضد مسیحیت نیز عمل می کند .شیکائو از
1. Matthew Gider
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منافقین اسالم ،افراد بیارزش تعبیر میکند و مسیحیان را کافران اسالم قلمداد کرده که در
هر دهه مسلمانان را کشتند .از این رو بریدن سر آنها را مباح و مهمترین رسالت خود می-
دانند .ابتدا حمالت بوکو حرام فقط شامل درگیر ی های فرقه ای بود که در آن با سالح سرد
علیه مسیحیان اقدام می کردند؛ اما از سال  2010خود را مجهز به سالح گرم کردند.
)(Okpaga, 2012: 83

-5-3ضدیت با عقل  ,تأکید بر ظاهرگرایی
گفتمان بوکوحرام با عقل گرایی قابل جمع نیست .این گفتمان اجازه پرسش و پاسخ نمی-
دهد و از سیر علوم اسالمی فاصله گرفته است؛ با چنین گفتمانی است که شیخ
محمدیوسف ،1بنیانگذار بوکوحرام ،کروی بودن زمین را نفی می کند و اعتقاد دارد به
حرمت استفاده از ابزارهای غربی و حتی کاله ایمنی برای موتورسواران و مقابله با نظام
آموزشی غرب و کنیز خواندن دختران گروگان است (.کردی )124 :1394،مبنای فکری
چنین تفکری آن است که گفتمان سلفی در روش شناسی ،نقل گرا؛ در معرفت شناسی
،حدیث گرا؛ و در معناشناسی ظاهرگراست.از این رو این گفتمان معنای باطنی آیات قرآن
را رد می کند؛ و بر معنای ظاهری آنها تأکید دارد و تفسیر عقالنی آیات را بدعت و شرک
می داند (قربانزاده و دیگران )7-8 ،1396،رد نقش عقل ،تمسک به سیره سلف صالح،
رهیافت تقدیرگرا و اقتدارگرایی در عرصه سیاسی ،ویژگی روش شناختی سیاسی اهل
حدیث است؛ که ریشه جریانهای سلفی به آن باز میگردد( .فیرحی)155 :1387،
 -6-3خصومت 2و خشونتگرایی
مفهوم خصومت نقش اساسی در گفتمان دارد؛ چرا که هویتیابی یک گفتمان ،صرفاً در
تعارض و خصومت با گفتمانهای دیگر امکانپذیر است .خصومت و ضدیت به رابطه یک
1. Mohammed Yusuf
2. antagonism
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پدیده با پدیده های دیگر اشاره دارد که نقش اساسی در هویت بخشی آن پدیده بازی می
کند ) Laclau & Mouffe, 1985: 28) .در گفتمان سلفی ،خصومت به معنای خشونت و
حذف مخالف است .گفتمان سلفی اندیشه مخالف خود را نمی پذیرد و بر حق بودن خود،
باطل و مهدورالدم بودن دیگران از طریق خشونت و ترور اصرار می ورزد .فتاوی در
سایت "عبدالرحمن ناصر البراک "1مبنی بر کافر بودن شیعیان و بسیاری از اهل سنت ،در
همین راستاست.
آنچه در بوکوحرام در چند سال اخیر مشاهده شده است خشونت عریان از یکطرف و از
طرف دیگر فیلمهای رسانهای به منظور ایجاد جنگ روانی در گسترش اهداف این گروهک
تروریستی تأثیر بسزایی داشته است .آن ها معتقدند که استفاده از خشونت و ترور برای
برکناری رهبرانی که براساس اسالم حقیقی حکومت نمیکنند ،یک وظیفه اسالمی است(.
شهابی ،حسین زاده )49 :1394،ابوبکر شیکائو در ویدئوهای خود ،خطاب به مردم از
شهروندان نیجریه می خواهد سالح به دست گیرند و از اسالم دفاع کنند .او به پیروانش
میگوید :فقط چاقوهایتان را بردارید به خانهها هجوم ببرید و بکشید(Burchard,2014: .

) 2با بررسی و واکاوی اقدامات بوکوحرام در نیجریه میتوان خشونت را یکی از مهمترین
مولفههای اصلی این گفتمان افراطی برشمرد .برخورد قهری با مؤلفههای جدید دنیای
معاصر از طریق خشونت و رفتارهای مسلحانه از جمله سیاستهای آنهاست .ترس و
رعب حاکم بر والدین دانشآموزان و دانشجویان نیجریهای ناشی از این سیاست رعب
است و تهدید برای تعطیلی کل مدارس نیجریه از اهداف خشونت طلبانه آنهاست (.شفقنا
 )/1393/6/25در کنار تفکر سلفی ،مهمترین دلیل اینکه چرا در غرب آفریقا ،بوکوحرام
چهره رادیکالیستی و خشونتگرا به خود گرفته است را باید در تضاد قومی و مذهبی
جست .این نوع تضاد در اغلب نواحی نیجریه از گذشته وجود داشته و در طول تاریخ
1 . Abdul-Rahman bin Nasir al-Barrak
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معاصر نیجریه سبب درگیریهایی شده است .در اغلب مناطق این کشور گروهبندیهایی
چون :مسلمانان ،مسیحی ،برده ،آزاد متولد شده ،مهاجر وجود دارد که به عناصری برای
برهمزدن ثبات و امنیت تبدیل شدهاند .البته دو دلیل دیگر نیز برای به خشونت کشیده شده
گروه ها در نیجریه وجود دارد؛ یکی فضای ناسالم اقتصادی و خشونت اقتصادی و فقر و
دیگری ناسالم بودن فضای سیاسی ،خشونت را در نهادینه کرده است .فضای نامناسب
سیاسی سبب شده است احزاب رقیب سیاسی با دسیسه چینی در صدد کنار زدن رقبای
خود باشند و معموال رقابت های انتخاباتی با اسلحه پایان یابد یک نمونه از این فضای
نامناسب در مورد بوکوحرام در سال  2000بیان گردید که دولت موقت با استناد رقبای این
گروه ،به سرکوب زد و پایه افراط گرایی بوکوحرام را بنا نهاد( .شهریاری و دیگران :1392
)195-194
.4زنجیره همارزی گفتمان سلفی بوکوحرام
گفتمان سلفی در غرب آفریقا به دنبال زنجیره همارزى است تا هویت سلفی را ایجاد کند
و در واکنش به گفتمانهای دیگر تفاوت ها را بپوشاند .این زنجیره همارزى بدون در نظر
گرفتن تفاوت ها در جذب نیروهای سلفی انجام می شود .بوکوحرام در درجه نخست
نیرو های خود را از میان مهاجران که به دلیل وخامت اقتصادی در سرزمین دیگر سکنا می-
گزینند برمی گزیند؛ و سپس کودکان خیابانی را جذب می کند که وضع مالی خوبی ندارند.
این کودکان هم کار می کنند و هم در مدارس مذهبی علوم دینی میآموزند.

(Al

)Jazeera,2012: 5از دیگر افرادی که بیشتر جذب این گروه میشوند ،دانشآموزان و
دانشجویانی هستند که دست از تحصیل کشیدهاند و به علت پیدا نکردن کار پذیرای پیام-
های جذاب رهبران بوکوحرام شدهاند( .شکیبا )39 :1385،هنگامی که در کشورهای غرب
آفریقا بسیاری از جوانان خود را شایسته دستیابی به ارزشها و مشارکت در عرصههای
سیاسی ،اقتصادی و  ...میبیند اما با محرومیت نسبی رو به رو میگردد؛ همین امر در
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گرایش به گروههای سلفی و خشونت نقش بسزایی ایفا مینماید .کودکان خیابانی به دلیل
اوضاع بد اقتصادی به راحتی جذب این گروه میشوند و شعار تغییر را سر میدهد .به
تعبیر رابرت گر 1محرومیت نسبی و نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی مهمترین عامل جذب
و خشونت است(Ted Robert,1996: 86) .

در بررسی ساختار تشکیالتی نیز باید متغیرهای خارجی به ویژه حمایتهای مالی القاعده
در ایجاد موجی جدید خشونت را مورد توجه قرار داد .تأثیرپذیری بوکوحرام از القاعده به
اندازهای است که برخی آن را طالبانیسم دوم یاد میکنند( .تامسون )149 :1386،بوکوحرام
در ایجاد زنجیره همارزی  ،از اختالفات قومی و مذهبی هم استفاده می کند .در هیچ دوره
و زمانی میان مسلمانان و مسیحیان سازگاری وجود نداشته است .بوکوحرام با سوء استفاده
از این امر ،با پوشاندن تفاوت ها سعی در همراه کردن مسلمانان علیه مسیحیان دارد .مناقشه
میان محافل پرنفوذ مسلمانان و مسیحیها به پدیدهای بدل شده که کل نظام سیاسی نیجریه
را به سوی سایش و فرسایش سوق داده است .همچنین اختالفات میان قبایل شمال و
جنوب ب وکوحرام را در ایجاد اغتشاش در غرب آفریقا و ایجاد زنجیره هم ارزی کمک
کرده است.
.5تاثیر جریان سلفی  -تکفیری ( بوکوحرام ) بر ساختار امنیت آفریقا
سلفیگری در آفریقا با توجه به تحوالت اخیر این منطقه علیالخصوص از اواخر سال
 2010شروع و با آغاز سال  ،2011یکی پس از دیگری تقریبا تمام جوامع آفریقایی را در
نوردید؛ (کاویانی راد و دیگران ) 115 :1397،با نگاهی به پیشینه جریانها و اقدامات
خشونتآمیز در آفریقا میتوان دریافت که آموزههای دوران کودکی ،شرایط اقتصادی،
سیاسی و اقتصادی در منطقه به گونهای بوده است که زمینه را برای بروز رفتارهای
خشونتآمیزفراهم کرده است .عالوه بر این در آفریقا ،تحول در نظامهای سیاسی با
1. Robert Gurr
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گسترش فعالیتهای تروریستی همراه شده است که تضاد سیاسی-فرهنگی بین جوامع
آفریقایی را تشدید کرده و روابط بین ملتها را تحت تاثیر قرار داده است .این امر از یک سو
به فراهم بودن زمینه های تضاد فرهنگی و سیاسی جوامع آفریقایی و از سوی دیگر به نقش
حضور قدرتهای مداخلهگر خارجی برمیگردد .فعالیتهای تروریستی بوکوحرام در
آفریقا ساختار امنیتی آفریقا را تحت تأثیر قرار داده است که در ذیل به آن می پردازیم:
-1-5تضعیف ژئوپلتیک شیعه:
یکی از عواملی که از نظر بوزان سبب پایداری ساختار امنیتی مناطق میشود ،الگوی دوستی
و دشمنی است .وی ماهیت تعامالت را بر اساس طیفی میان دوستی و دشمنی قرار می-
دهد(سازمند و جوکار )156 :1395،بر این اساس آفریقا به عنوان منطقهای تعریف میشود
که دچار تعارض همیشگی است .شکلگیری بوکوحرام به عنوان داعش آفریقایی به دلیل
انجام جنایات غیرانسانی ،درگیریهای مذهبی و قومی (اختالف میان شیعه و سنی؛ نهادینه
کردن وهابیت ) ،حضور استعمارگران غربی در آفریقا که همگی حاصل اهداف راهبردی
بلندمدت این گروه تروریستی است ،جنگ و تجاوز علیه امنیت قاره سیاه را گسترش دادند.
جمهوری اسالمی ایران نیز جریان سلفی در آفریقا را تهدیدی جدی علیه شیعیان آفریقا
قلمداد نمود و معتقد است که امنیت مسلمانان آفریقا با تهدید مواجه شده
است؛(ساترلین )7 :2013،و در حل معضالت آفریقا خود را ذیحق میداند .بر این اساس
یکی از پیامدهای بسیار مهم گروههای سلفی در امنیت آفریقا بویژه بوکوحرام ،ارائه تصویر
نامناسبی از از اسالم در سطح بینالمللی است .اسرائیل و رسانههای صیهونیستی که تبحر
ویژهای در «برجستهسازی» دارند ،تالش میکنند تا مقاومت اسالمی را با تروریسم و افراط-
گرایی یکسان معرفی کنند(پورحسن )26-23 :1391،عملکرد این گروهها و به خصوص
باورهایشان در ارتباط با مذهب و مناسبات اجتماعی ،قابل تامل است ،به طوری که
«محمدیوسف» بنیانگذار بوکوحرام در صحبتهایی که با حیرت گسترده رسانههای جهانی
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مواجه شد ،گفته بود(:در دین مجاز به بردهداری هستیم و می توانیم با ربودن افراد ،آنها را
به بردگی خود درآوریم( این گروهها هرچه باشند ،یک تاثیر خطرناک و غیر قابل کتمان بر
باورهای نسل امروز مسلمان و افکار عمومی جهان میگذارند.آنها چهرهای خشن  ،بدوی
و تمدن گریز از دین اسالم به نمایش گذاشته و مسئولیتی سنگین برعهده مراجع و علمای
دینی گذاردهاند تا با این تفکرات افراطی ،با جدیتی بیش از گذشته ،مقابله کنند.بر این
اساس بوکوحرام پیش از این ،همکاری با قدرتهای بزرگ مخالف تشیع را به منظور محو
هالل شیعی در آفریقا را در دستور کار خویش قرار دادند تا بتواند اسالم وهابی را با
مساعدت عربستان در آفریقا نهادینه کنند.
-2-5حضور ایاالت متحده آمریکا در آفریقا به بهانه مبارزه با بوکوحرام
ورود قدرتهای بزرگ نیز به بهانه مبارزه با جریانهای سلفی ساختار امنیتی را تحت-
الشعاع قرار داده است.این ورود میتواند از طریق مداخله ،پشتیبانی از نیروهای مخالف،
ارسال اسلحه ،حمایت آموزشی و کمک مالی و هرگونه اقدامی جهت اخالل و فروپاشی
مجموعه امنیتی باشد(.آدمی و کشاورزمقدم )13 :1394،در اینجا عالوه بر آمریکا ،عربستان
نیز به عنوان مهمترین حامیان گروه سلفی بوکوحرام در آفریقا محسوب میشوند ،این تأثیر
را دارند .از این رو قدرتهای خارجی از فرقهها)بوکوحرام ) برای نفوذ و تأثیر بر اراده
سیاسی دیگر حکومتها استفاده میکنند .فرقهها زمینه حضور و دخالت عوامل خارجی را
درون جوامع اسالمی فراهم میکنند (حاجیانی )251 :1383،در واقع خأل امنیتی که
بوکوحرام در آفریقا به وجود آورد ،نیاز به حضور قدرتهای جهانی را در این منطقه
توجیه می کند .هرچه عدم امنیت بیشتر باشد ،نیاز بیشتر و در نتیجه وابستگی بیشتر را در
پی خواهد داشت( .هوشی سادات )198 :1393،در منطقه آفریقا ،به ویژه نیجریه این خأل
امنیتی به دلیل حضور بوکوحرام بسیار مشهود است .در واقع این کشور جزء کشورهای
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فرومانده یا ناکام محسوب میشود که توان حفظ امنیت در درون مرزهای خود را ندارند.
چنین شرایطی ،فرصتهایی را برای بازیگران خارجی مداخلهجو فراهم میسازند.
 -3-5فرقهگرایی بوکوحرام و شکاف های قومی -مذهبی
فرقهگرایی فاقد ویژگی هایی است که آن را به نیروی سازنده یا ثباتساز تبدیل کند .این
پدیده بر مبنای روایت های جنگگرایی قرار دارد که از تنفر و قربانی کردن متقابل تغدیه
می کند .در حالی که برخی از نیروهای تندرو مانند بوکوحرام ،که به دنبال استقرار دولت
سنی بر تمام منطقه است ،بیشتر از دیگر نیروها همبستگی فرقهای خود را برای اهداف
عملی و حساب شده به کار گرفتهاند) )Qarawee-Al,2013: p9افراطگرایی نتیجهای جز
جواب افراطی نخواهد داشت از این رو ممکن است جنگ فرقهای تمام آفریقا را به آشوب
بکشاند .ساخت اجتماعی در نیجریه مشابه سایر کشورهای اسالمی ــ آفریقایی همگن
نبوده و در آن میتوان تضادها و تعارضات متعددی را مشخص کرد .شاید بتوان گفت
نیجریه دارای متنوعترین ترکیب گروه های قومی و مذهبی در جهان باشد .با توجه به نقش
بسیار زیاد شکاف های قومی و مذهبی در نیجریه که محور اصلی سایر منازعات تأثیر گذار
در امنیت این کشور است؛ این دو شکاف قابل بررسی است:
-1-3-5شکاف قومی
ترکیب ناهمگون قومی در نیجریه آفریقا باعث به وجود آمدن دستهبندی و نظام طبقاتی در
این کشور شده است که مشکالت عدیدهای را در ساختار امنیتی به وجود آورده است  .در
تاریخ معاصر این کشور همواره سه گروه قومی در عرصه سیاسی حضور داشتهاند و قدرت
اصلی بین این سه گروه هوسا – فوالنی ،یوروبا ،ایبو تقسیم شده است .انحصار قدرت در
بین این سه گروه قومی که هیچکدام از آنان نمی توانند اکثریت جامعه نیجریه را پوشش
دهند و محروم ساختن سایر گروه های قومی که برخی تعداد آنها را تا  250گروه تخمین
میزند ،زمینهساز منازعات ،پراکندگی و تفرق اجتماعی در جامعه نیجریه می شود؛ و دلیل
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اصلی تشدید شکاف قومی ،بوکوحرام است که با برجسته نمودن اختالفات قبایل مسیحی
مذهب با شیعیان ،موجب شکلگیری جنگ های خونین قبیلهای شده است(Nigerin .
)Research Network,2013: 4

-2-3-5شکاف مذهبی
مهمتر از منازعات و شکاف های قومی در نیجریه ،شکاف مذهبی در این کشور است
.نیجریه به عنوان نظام سیاسی فدرال عمالً به دو قسمت شمال مسلمان و جنوب مسیحی
تقسیم شده است .این کشور درگیر نزاع تاریخی مسیحیان و مسلمانان در جنوب و شمال
این کشور است (شهریاری،جزایی )86-85 :1394،بوکوحرام با سوء استفاده از شکافهای
مذهبی اولین اعتراضات و حمالت خود را به نهادهای آموزشی مسیحیان ابراز داشت؛ و با
مرتد خواندن آن ها و انجام عملیات انتحاری علیه کلیساهای مسیحی و ربودن دختران
محصل ،سعی در همراه کردن سایر فرقههای دیگر نمود .اما این عمل با توجه به درصد
باالی مسیحی در این کشور نزاعهای مذهبی با هزینههای باالی انسانی صورت میپذیرد که
جز نشان دادن تصویری خشن و غیرانسانی ثمره دیگری ندارد .همچنین عالوه بر شکاف
بین مسلمانان و مس یحیان ،گروه مسلمان نیز یکپارچه نبوده و در درون آن فرقهها و گروه-
های اسالمی وجود دارد که به متراکم شدن و در پارهای موارد متخاصم شدن شکافهای
مذهبی منجر میشود .این شکاف های مذهبی منجر به درگیرهایهای مسلمانان بر سر
مسائلی چون :کنترل مساجد ،سخنرانیهای عمومی بروز کرده که همگی حاصل تالشهای
گروه سلفی بوکوحرام است.
نتیجهگیری

گفتمان بوکوحرام مهم ترین گروه سلفی جهادی در غرب آفریقا ،به دنبال زنجیره هم ارزى
است تا هویت سلفی را ایجاد نماید؛ این زنجیره هم ارزى با بهرهگیری از بسترهای
سیاسی ،اجتماعی ،و بدون در نظر گرفتن تفاوتها ،سوژههای بیشتری را سوی خود جذب
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کرده است .گفتمان بوکوحرام با تأکید بر دال مرکزی احیای دولت اسالمی ،بر وقته های
جهاد ،تقسیم بندی دارالحرب وداراالسالم  ،تکفیر ،نص گرای و ظاهرگرایی ،مبارزه با عقل
گرایی ،ضدیت با تشیع ،مدرنیته غرب و خشونت گرایی مبتنی است .هر یک از این وقته
ها با بازسازی اسالم از درون (بازگشت سلف صالح) ،هویت سلفی را گسترش داده و بر
ساختار امنیت در غرب آفریقا تأثیرگذاشته است .تولید "دشمن" یا " غیر " با تأکید بر
نشانه های جهاد و تکفیر ،برای تأسیس مرزهای سیاسی در گفتمان نقش حیاتی داشته
است .دولت نیجریه ،تمدن غربی ،شیعیان مهمترین "دیگری های "گفتمان بوکوحرام
هستند .بوکوحرام با طرح مسائلی چون هالل شیعی (شیعه هراسی) و تاکید بر کافر بودن
شیعیان نیجریه ،تقویت تفکر ضد شیعی و طرد آموزش غربی ،اقدامات تروریستی خود را
شدت بخشید .این گفتمان از سوی منابع مالی بسیار متنوعی شامل کمک های ثروتمندان
شمال نیجریه ،درآمدزایی از راه آدم ربایی ،دزدی دریایی ،قاچاق ( دارو ،انسان ،جنگ افزار
) و کمک های خارجی تأمین می شود  .در این راستا موضوعاتی مانند جهاد ،فروش زنان،
کشتار دسته جمعی و ...نه تنها مجاز بوده بلکه با انتشار ویدئوهایی اقدامات تروریستی
خود را مشروع جلوه داده اند؛ بر این اساس گفتمان بوکوحرام با طرح دال های خود و
گروهبندی هایی چون کافر ،مسلمان ،مسیحی ،برده ،آزاد متولد شده ،مهاجر ،منجر به برهم-
زدن ثبات و امنیت شدهاند؛ و غرب آفریقا را به خشونت و ناامنی کشاند .انجام انواع
جنایات و نسل کشیها مهمترین موضوع اول اخبار آفریقا تبدیل شده است؛ و مفاهیم
مقدسی همچون شهادت به مفاهیم وحشتآور در اذهان تبدیل کرده است.
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