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 Towards the Emergence of the Fifth
Wave of Terrorism in the World

Yaser Esmailzadeh2

Abstract
Undoubtedly today terrorism is an important player in the international arena. 
A strategic look at the waves of terrorism in the world shows strong evidence 
for the emergence of a new wave of terrorism in the world. the present article 
seeks to answer the main question of what the fifth wave of terrorism will 
be in the region of West Asia and North Africa. Based on what has worked 
as terrorism in the region of West Asia and North Africa in the 21st century, 
"semi-state terrorism" seems to be the new wave of terrorism. A wave that 
controls parts of the territory of a weak state and maintains its rule there, as 
well as carrying out terrorist attacks against other countries. According to the 
global terrorism wave indices, in order to consider the fifth wave, the new 
terrorism phenomenon must be global, have the same driving force, and also 
be significantly different from the previous wave. It is obvious that semi-state 
terrorism, as a new wave of terrorism, is different from the fourth wave of 
religious terrorist groups. This aspect of terrorism prioritizes land control, 
participates in a wider range of government and governance activities (not 
just social services), seeks more power, and has takfiri ideologies. Finally, the 
article concludes that the phenomenon of semi-state terrorism has the potential 
to become a global wave if it continues to spread.
Keywords: Terrorism, the Fifth Wave, Semi-State Terrorism, Takfir.
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تروریسماست،کوشیدهاندبهاینپرسشپاسخدهندکهآیاظهورداعشدرغربآسیامیتواند
پایانموجچهارموچشماندازتکوینموجپنجمتروریسمبینالمللیباشد؟تفاوتمقالۀحاضر
بااینمقالهنیزایناستکهمقالۀحاضرباگذرازگذشته،عرصۀتکوینموجپنجمراواکاوی

کردهاست.

2. چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
هنریکیسینجر20،نخستینکسیبودکهصحبتازپدیدۀعجیبتروریسمنیمهدولتیکردهو
ازآنباعنوان»دولتیدروندولتدیگر«یادمیکند.کیسینجردرمقالهایکهدرسال2006
دربارۀسازمانهایمذهبمحورنوشت،مدعیشدکهدرکنارگروههاییمانندالقاعده،برخی
ازسازمانهامانندحزباللهلبنانتوانستهاندبهعنوانیکسازمانشبهدولتیکهدرگسترۀرسمی
دولتلبنانقراردارد،فعالیتکنند.یکنهادغیردولتیدرخاکیکدولت،باارتشو
امکاناتنظامیگسترده،باهمۀویژگیهاییکدولتوموردحمایتقدرتاصلیمنطقهای،

.)12-Kissinger,2006,11(21پدیدۀجدیدیدرعرصۀروابطبینالمللبهشمارمیآید
تروریستهاینیمهدولتی،عبارتندازگروههایشورشیایکه:الف(بخشهاییازقلمرویک
دولتضعیفراکنترلوحاکمیتخودرادرآنجاحفظمیکنند؛ب(همچنانحمالت
تروریستیایرابهکشورهایهدفدیگرانجاممیدهند.تروریسمنیمهدولتی،تنهابهدولتهای
.)32-Lia,2015,31(ضعیفیکهقلمروشانتاحدیتحتکنترلاست،حملهنمیکنند
درمجموع،تروریسمنیمهدولتیرامیتواناینگونهتعریفکردکهدرابتدابخشهاییازقلمرو
یکدولتضعیفراکنترلمیکنندوحاکمیتخودرادرآنجاحفظمیکنندودروهلۀ
بعد،حمالتیراعلیهکشورهایدیگرانجاممیدهند؛بنابراین،تروریستهاینیمهدولتیبا
بیشترگروههایتروریستیدرچهارموجپیشینتفاوتدارند.اینگروههابرخیازرفتارهای
شبهدولتیرادرقبالجامعهومردمانجاممیدهندکهدرامواجپیشیننظیرآنمشاهدهنشده
است؛بهعنوانمثال،برخیازگروههاتالشکردهانددرحوزۀبهداشتودرمان)خدمات

HenryKissinger.20
کیدمیکندکهگفتمانغربباگفتمانمقاومت)بامحوریتایران(دربارۀتروریسم، 21.نگارندهبرایننکتهتأ
تعارضاتآشکاریداردونویسندگانیمانندکسینجر،برپایۀمبانیمفهومیغربیبهمحورمقاومتوازجمله

حزباللهلبنانمینگرد.
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اجتماعی(درکنارفعالیتهایدولت،کارهاییرادرجامعهانجامدهند،یابرخیدیگربهسوی
وضعقوانینومقرراتدرجامعهپیشرفتهاند.بهبیانروشنتر،برخیازوظایفویژۀدولت
وحاکمیتراپذیرفتهوبهجذبنیروازشهرهایمختلفبرایاستحکامساختارسازمانی
خودرویآوردهاند.حتیانجامخدماتیمانندراهسازیوتعمیرونگهداریتجهیزاتبرق
-HonigandYahel,2019,1213(نیزازبرخیازگروههایتروریستیدیدهشدهاست
یافت،دولت افغانستانگسترش فوریۀ2020درسراسر اواخر از ازآنجاکهکرونا .)1214
مرکزیبرایاثباتظرفیتحکمرانیخود،تالشهایبسیاریراانجامداد؛اماکابلنتوانست
اقداماتپیشگیرانۀمناسبوبهموقعیانجامدادهوقواعدیرابرایرعایتمقرراتاعمالکند؛
بهعنوانمثال،درشهرهرات،مشاغلتعطیلبود،امامردمدرخیابانهاتجمعاتزیادیداشتند؛
بهگونهایکهیکیازمقاماتمحلیمیگوید:»مااقتصادرامختلکردیم،اماویروسرامختل
نکردیم«)Hayeri,2020,9(.دراینشرایط،طالبانسعیکردازخألهایموجودحکمرانی
گاهیبخشیبهمردمدرموردنحوۀ استفادهکندوباراهاندازیکارگاههایاطالعرسانیوآ
استفادهازدستکشوماسک،روششستنمناسبدستهاباصابونوآبتمیز،ونحوۀ
رعایتفاصلۀاجتماعی،آموزشدهد.درواقع،براساسویدئویرسمیطالبان،مراکزبهداشتی
Zelin,(گاهیرسانیعمومیدربارۀکروناافتتاحشد درقندوزبهمنظوربرگزاریجلسههایآ
2020,2-3(؛تاجاییکهقاریخالدهجران،سرپرستادارۀبهداشتطالباناظهارداشت:
گاهیمردم »ماازکمیسیونبهداشتخوددستورداریمتاپویشهایعمومیرابرایافزایشآ
برگزارکنیمودرمناطقتحتکنترلخوداینکارراانجاممیدهیم«.طالبان،پویشهای
گاهیبخشیعمومیرابرایارتقایسالمتعمومیدرتماممناطقتحتکنترل،راهاندازی آ
کرد)Kumar,2020,3(.البتهگفتنیاستکهرویکارآمدنطالباندرافغانستاندرسال
2021وتشکیلحکومتودولتپسازخروجنیروهایآمریکاومتحدانشازاینکشور،
تحلیلمسائلطالبانراپیچیدهمیکند.آیندۀحاکمیتافغانستانوتقویتحکمرانیطالبان
دراینکشوربرگروههایرادیکالمنطقهوادامۀموجپنجمتروریسمنیزتأثیرگذارخواهدبود.
سرانجاماینکه،نوعفعالیتسیاسی»تروریسمنیمهدولتی«قابلمشاهدهاستومیتوانسبک
اینفعالیتسیاسیرادنبالکرد.حتیبرخیازگروههایموجپنجمتروریسم،فرایندهاییرا

برایدریافتمالیاتمشخصمیکنند.
برخیازمالحظاتیکهتروریسمنیمهدولتیدرسیاستهایشدرنظرمیگیرد،بهاینسبباست
کهبتوانددرجهانبرایخودمشروعیتکسبکندوبهسویتثبیتحکمرانینیزپیشرود.
امااقداماتخشونتبارتروریستی،سبببیثباتیروابطآنانباکشورهایدیگرمیشودو
شانسآنهارابرایکسبمشروعیتبینالمللیکاهشمیدهد.دراصل،تروریسمنیمهدولتی
درقلمروسرزمینیمشخصیقوامگرفتهوفعالیتهایخودراازآنجابهکشوریاکشورهای
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دیگرسامانمیدهد.بهمنظورتشخیصدرستتروریسمنیمهدولتیازگروههایشورشیو
خشونتطلبدیگریکهتروریستبهشمارمیآیند،میتوانسهویژگیزیررابرایآنها

برشمرد:
·نخستاینکهبایدکنترلنظامیقابلتوجهیبریکمنطقهبهعنوانقلمروخودداشتهباشد؛
بنابراین،تنهاکنترلمناطقضعفوغیرحیاتینمیتواندیکگروهرابهتروریستنیمهدولتی

تبدیلکند.
·دوماینکهبایدفاقدمشروعیتبینالمللیباشد؛زیرابهدلیلعملیاتتروریستیواستقرار
تروریستهادرقلمرودولتضعیف،جامعۀجهانیوافکارعمومیمنطقهای،واکنشمنفیای

.)HonigandYahel,2019,1214(بهتروریسمنشانمیدهند
نکتۀبسیارمهمایناستکهتروریسمنیمهدولتیباتروریسمشبهدولتی22متفاوتاستوباید
مرزهایمتفاوتیرابرایآنهاترسیمشود.پیترجکسون23دراینزمینه،شبهدولتهارانوعی
دولتبهشمارآوردهاست؛دولتیکهدارایمشروعیتبینالمللی،امافاقدتواناییکنترلقلمرو
خویشاست)Jackson,1993,27(.وضعیت»نیمهدولتی«دقیقًابرعکسوضعیتشبهدولتی
استومشروعیتآنبهطوررسمیدرسطحبینالمللیبهرسمیتشناختهنشدهاست،اماخطر

سقوطیانابودیبدوندخالتخارجیوجودندارد.
ایدئولوژی تجزیهطلبانه24، رویکرد افزونبر باید نیمهدولتی تروریستی گروه اینکه، سوم ·
تجدیدنظرطلبانه25نیزداشتهباشد؛بهاینمعناکههدفآننهتنهامبارزهبادولتضعیف،بلکه

درواقع،مقابلهباکشوریاکشورهایدیگریباشدکهباآنهامخالفاست.
برپایۀگزارههاییادشده،)بهعنواننمونه(فدراسیونکردشمالسوریه26)روژاوا(رانمیتوان
یکگروهتروریستینیمهدولتیکاملبهشمارآورد؛هرچندازسال2013بهعنوانیکبازیگر
خودمختاردرمرزهایسوریهعملکردهوپیوندهاییباگروهتروریستیپ.ک.ک27داشته
است)Balanche,2016,1(.اینگروههابهدودلیلگروهتروریستینیمهدولتیبهشمار
دفاتر دارای وحتی برخوردارند باالیی نسبتًا بینالمللی اعتبار از اینکه، نخست نمیآیند؛

quasi-state.22
PeterJackson.23
Secessionist.24
Revisionist.25

ترکمنشمال و آشوری نیروهایعرب، از نمایندگانی بههمراه مقاماتکردسوریه مارس2016، 17 در . 26
سوریهکهبههمراهیکدیگرعلیهداعشمبارزهمیکردند،درکنفرانسی،تأسیسنظامفدرالرادرشمالسوریه
ودرمناطقتحتکنترلنیروهایسوریۀدموکراتیکباعنوان»فدراسیونشمالسوریه«اعالمکردند.کنفرانس
رمیالنباانتشاریکمتن،روندایجادنظامدموکراتیکدرشمالسوریهراتشریحکردهوفدراسیونشمالسوریه

رامتشکلازسهکانتونجزیره،کوبانیوعفریناعالمکرد.
27.PartîyaKarkerênKurdistan)PKK(
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نمایندگیدرچندینپایتختاصلی)مسکو،برلین،وپاریس(هستند.دوماینکهاینگونه
گروهها،ایدئولوژیتجدیدنظرطلبانهایندارندودرپیبراندازیکشوردیگرینیستند.هدف
آنهانوعیجداییطلبیناسیونالیستیاستواینکهحاکمیتموردنظرخودرادرقلمروشان
ایجادکردهوآنرابامناطقکردنشیندیگرسوریه)عمدتًامناطقکردنشینعفرین،کوبانی،
وجزیره(متحدکنند)Drwish,2016,1(.درفعالیتهایاینگروهمشاهدهمیشودکه
حمالتآنهابهترکیهتنهااهدافمحدودیرادنبالمیکندوعناصرتروریست،خواهان
متحدکردنبخشهایکرددردوسویمرزترکیهوسوریههستندوبرایانحاللدولتترکیه،

.)HonigandYahel,2019,1214(هدفگذاریجدیایانجامنشدهاست
درراستایعلتیابیپدیدۀتروریسمنیزمیتوانازنظریۀ»دولتهایشکننده28«استفادهکرد.
درطولیکدهۀاخیر،مفهومدولتهایشکنندهبهیکیازمفاهیممهمسیاستبینالملل
تبدیلشدهاست.باوجودفراوانبودنوپراکندگیمفاهیمپرشماریچوندولتناکام،دولت
فروپاشیده،دولتورشکسته،ودولتشکننده،آنچهدرایندورهبرجستهبهنظرمیرسد،
هممعنیبودندولتهایشکنندهباتروریسمدرادبیاتبینالمللیاست.پسازجنگسردو
حملههایتروریستییازدهمسپتامبر2001،اصطالح»دولتهایشکننده«،اهمیتفزایندهای
درمباحثامنیتیپیداکردوتوجهجامعۀبینالمللبهچگونگیرویاروییباچنیندولتهایی
معطوفشد.ایننگرانیازچندینعاملناشیمیشد:تأکیدبرساختنصلحوامنیت،
گسترشاینبرداشتکهتوسعهوامنیتارتباطمتقابلیدارند،وایناصلکهثباتدولتتأثیر
زیادیبرتوسعهدارد.مفهومدولتشکنندهبهدولتهایضعیفیاشارهداردکهدرمقابل
تهدیدهایداخلیوخارجیآسیبپذیرندوحکومتهایآنهاقادربهمدیریتامورداخلیو

.)KoolaeeandAkbari,2017,159(سیاستخارجینیستند

3. چارچوبی برای تحلیل موج پنجم تروریسم
دراینبخش،پسازبررسیوتعریفگروههایتروریستینیمهدولتیکهنمودخارجیو
عینیدارند،دالیلظهوراینگروههاواکاویخواهدشد.درواقع،پیدایشگروههایتروریستی
نیمهدولتیرامیتواندرچندزمینۀراهبردیویژه)ارائهشدهبهترتیبزمانی(جستوجوکرد:

1.گروههایتروریستینیمهدولتیدرآفریقاکهپیدایشآنهانتیجۀعواملیمانندضعفدولت
مرکزیوبروزرادیکالیسممذهبیدربینگروههایآفریقاییبود.دراینبین،مهمترینگروه
تروریستینیمهدولتی،بوکوحرام29است.اینگروهحمالتخودرادرکشورهایهمسایه
ازجملهنیجر،چاد،وکامرونانجاممیدهد.بوکوحرامبانامرسمی»جماعةاهلالسنةللدعوة

FragileStates.28
BokoHaram.29
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والجهاد«وبهعنوانیکگروهشورشیوجهادیدرشمالنیجریه،خواستارتعطیلیهمۀ
مدارسنوینوتحمیلشریعتاسالمیبرتمام36ایالتنیجریهاست.اینگروهکهدرنیجر،
چاد،وشمالکامروننیزفعالاست،درسال2009بنانهادهشدهوپیشترباشبکۀالقاعده
ارتباطداشت.امادرسال2015باداعشوسرکردۀمعدومآن،ابوبکربغدادی،بیعتکردو
نامخودرابه»دولتاسالمِیوالیتمغربآفریقا«30تغییرداد.در7فوریۀ2015،پنجکشور
درگیرجنگباگروهتروریستیبوکوحرام)نیجریه،چاد،کامرون،نیجر،وبنین(دربیانیۀپایانی
نشستمشترکخودمتعهدشدندکهبرایمبارزهبااینگروه،هشتهزاروهفتصدنیرویخود

.)2-Massalaki,2015,1(رابسیجکنند
گروهتروریستیدیگر،الشباب31است.الشباب،موسومبهجنبشجوانانمجاهدین،یکگروه
سومالیاییاستکهدرسال2007بنانهادهشدهوازسال2012،بهبخشیازسازمانتروریستی
القاعدهتبدیلشدهاست.اینگروهدرگذشته،بخشهاییازمرکزوجنوبسومالیرادر
کنترلخودداشت،امادرسال2015،شهرهایبزرگراازدستدادهوتنهابرچندمنطقۀ
روستاییتسلطدارد.اینگروهدرفهرستسازمانهایتروریستیایاالتمتحده،بریتانیا،
کانادا،استرالیا،واماراتقراردارد.الشبابکههدفخودرا»جهادعلیهدشمناناسالم«
معرفیمیکند،بارهابهنیروهایدولتیواتحادیهآفریقادرموگادیشوواتیوپیحملهکردهاست.
اینگروهدرجریانجامجهانی2014برزیل،دههاتماشاگراینبازیهاراقتلعامکرد؛درسال
2013باحملهبهیکمرکزخریددرنایروبی،پایتختکنیا،67نفرراترورکردودردومآوریل
2015باحملهبهخوابگاهدانشجویاندانشگاهگاریسادرکنیا،148دانشجویمسیحیراکشت

.)HonigandYahel,2019,1215(
2.گروههایتروریستیبرآمدهازشکافمذهبیدرجهانعرب،درقالبتقسیمبندیاین
بخشقرارمیگیرند.دگرگونیهایبیداریاسالمییاآنچهغربیهابهبهارعربیتعبیرمیکنند
نیزاینشکافراتشدیدکردونوعدیگریازتروریسمنیمهدولتیبهوجودآمد.درنتیجۀ
دگرگونیهایجهانعربازسال2011،بسیاریازکشورهاییکهدرآنهاکودتاانجامشد،
دچارضعفحکمرانیشدندوشکلگیریدولتهایضعیفدرآنها،سببافزایششکاف
شیعهوسنیشد.درنتیجۀقبیلهگراییوشکافهایمذهبیموجود،گروههایبسیاریدر
سوریه،عراق،ویمنسربرآوردند)Honig&Yahel,2019,1215(؛بهعنواننمونه،القاعده
دریمن،گروهسلفیـجهادیموسومبهدولتاسالمیعراق32،بهعنوانریشۀابتداییداعش،

درعراق،وهمچنین،داعشدرسوریهازمصادیقاینگروههاهستند.

)IslamicState'sWestAfricaProvince)ISWAP30
Al-Shabaab.31

ISL.32
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3.گروهتروریستیالقاعدهدرعراقکهدرسال2006بنانهادهشدنیزدرقالبتروریسم
نیمهدولتیقرارمیگیرد؛البتهاینگروهتازمانیکهخالفتخودرااعالمنکردودرسال2014
بهداعشتبدیلنشد،باحکومتمرکزی،درگیریهایچشمگیرینداشت.بههمینترتیب،
جبهۀالنصره33درسوریه،درسال2015کنترلبخشیازاستانادلبرادردستگرفتو
دادگاههایشرعیخودرادرآنجاایجادکرد)Samer,2016,1(.جبهۀالنصرهمعروفبه
جبهۀفتحشام،پسازژوئیۀ2016،یکسازمانجهادیـسلفیبودکهدرجنگداخلیسوریه
بانیروهایدولتیاینکشورمبارزهمیکرد.اینگروه،شاخۀالقاعدهدرسوریهبودهوهدف
آن،بنیانگذارییککشوراسالمیدرسوریهبود.گروهیادشدهدرمارس2015بههمراه
گروههایدیگرجهادی،»جیشالفتح«راتشکیلداد.جبهۀالنصرهدرژوئیه2016،بهطور
رسمینام»جبهۀفتحشام«رابرایخودبرگزیدواعالمکردکهازالقاعدهجداشدهاست.
بهگفتۀابومحمدجوالنی،رهبراینگروه،اینجداییدرراستایآنچهویآنرا»انقالب
سوریه«مینامد،انجامشدهاست.اگرچهرهبراینگروهاعالمکردکهبهالقاعدهوابستهنیست،
Ghanmi(ستادفرماندهیمرکزیایاالتمتحدهآمریکاآنراشاخهایازالقاعدهمعرفیکرد
Punzet,2016,11&-15(.همچنینداعش،ازژوئیه2014ادعایخالفتجهانیرامطرح
کردوخودرادولتاسالمینامید.اینگروهزمانیبخشهایبزرگیازشمالعراق،شرق
سوریهوبخشهایکوچکیازلیبی،نیجریه،وافغانستانرابهتصرفخوددرآوردوحتیعلیه
کشورهایدورافتاده،اعمازغربی)حمالتنوامبر2015پاریس(یااسالمی)بمبگذاریدر
تونسدرسال2015(درگیرفعالیتهایتروریستیشد.ریشۀداعشبه»جماعتتوحیدو
جهاد«میرسدکهدرسال1999بهرهبریابومصعبالزرقاویتأسیسشدودرسال2004به
El-Ghobashy,2015,(شبکۀالقاعدهپیوستوپسازآنبه»القاعدهعراق«معروفشد
41-42(.دگرگونیهایاخیرافغانستانوسقوطدولتاینکشوروتشکیلدولتتوسططالبان

نیزمیتواندسناریوهایپیشرویگروههایرادیکالدیگررادچارتحولکند.
4.نخستینگروهتروریستینیمهدولتیکهدریمنظهورکرد،شاخۀشبهجزیرۀعربیالقاعده34
بودکهبرخیازمناطقجنوبییمن،ازجملهاستانحضرموتراتصرفوشورایداخلی
شبهجزیرۀ در القاعده سازمان .)Zimmerman, 2015, 21( کرد تأسیس را حضرامی35
عربستانیا»انصارالشریعه«دریمن،سازمانستیزهجوییاستکهدریمنوعربستانسعودی
فعالیتمیکند.نامگذاریآنبراساسالقاعدهبودهومدعیپیرویازالقاعدهورهبرمعدوم

.)Alwly,2016,2(آن،اسامهبنالدناست

JN.33
AQAP.34

HDC.35
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5.بزرگترینومهیبترینسازمانتروریستیپاکستان،تحریک)یاجنبش(طالبانپاکستانبود
کهدراواخرسال2007تشکیلشد.اینسازماندرسال2006درواکنشبهحملۀهواپیمای
ـکهاکنونباایالتخیبرپختونخواه بدونسرنشینبهیکمدرسه)حوزۀعلمیه(درمنطقۀباجوارـ
ادغامشدهاستـوهمچنین،عملیاتنظامیدرسوات36ومسجدلعل37دراسالمآباددرژوئیۀ
2007تأسیسشد.طالبانپاکستانباادغامگروههاییمتشکلازقبایلساکنمنطقۀفاتا38و
چندینمنطقۀمسکونیدیگرازایالتخیبرپختونخواشکلگرفت)Feyyaz,2020,29(.با
بررسیفرازوفرودهایفعالیتتروریستیداعشدرمنطقهوتطابقآنباگروههاییمانندطالبان
وطالبانپاکستان،میتواندریافتکهاینگروهها،تمایلفراوانیبهپیرویازالگوهایمشابه

.)Mehranet.al,2020,9(داعشدرتروروفعالیتهایتروریستیدارند

جغرافیای  در  نیمه دولتی  تروریسم  پدیدۀ  ظهور  و  بروز  ریشه های   .4
کشورها

بررسیدالیلظهورپدیدۀتروریسمنیمهدولتیبهرسیدنبهپاسخاینپرسشکمکمیکندکه
»آیاشاهدآغازموجپنجموکاماًلمتفاوتتروریسمهستیم؟«بایدپذیرفتکهریشۀتروریسم
مذهبمحور،تنهادینومذهبنیست؛بهعنواننمونه،انجامحمالتانتحاریدرچچنبیشتر
بهرادیکالیزاسیونجامعۀقومیدرپیسرکوبروسیهوشکستدولتدربهاصطالحجمهوری
ایچکریا39مربوطمیشد.درمجموع،میتوانچهارعاملژئوپلیتیکوچندعاملمذهبیرابر

سربرآوردنموججدیدتروریسممؤثردانست:
·نخست،فراگیرشدندولتهایضعیفوشکنندهدرمنطقۀغربآسیاوآفریقادردودهۀ
گذشته،بهویژهپسازجنگ2003عراق،وحتیپسازدگرگونیهایجهانعربازسال
2011بهاینسو،یکیازدالیلاصلیظهورورشدتروریسمنیمهدولتیبود.اگرحاکمیتها
ازتسلطکافیبرایمدیریتبحرانهایدرونسرزمینیبرخورداربودند،گروههاینیمهدولتی
نمیتوانستندبخشهاییازاینکشورهاراتصرفکنند.حتیتوانمندیهاینظامیوامنیتی
.)Eldar,2012,183(رژیمهایضعیفکشورهاییادشدهنیزدراینزمینهاهمیتفراوانیدارد
·دوم،جنگسردجدیدبینقدرتهایمنطقهایغربآسیاسببتأسیسیاتقویتگروههای

.)Cockburn,2016,1(تروریستینیمهدولتیشد

Swat.36
LalMasjid.37

FATA.38
Ichkeria.39
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·سوم،تأسیسحاکمیتاقلیمکردستان40،بهعنوانیکاتحادیۀخودمختاردرعراقدرژوئیۀ
1992بهدودلیلبرایظهورتروریسمنیمهدولتیبسیارمهمبودهاست:الف(برچیدهشدن
مرزهایاستعماریکهاز75سالپیشبهمنطقهتحمیلشدهبودودرنتیجه،قبحشکنیدر
موردبرهمزدنمرزهایکشورهایشناختهشدۀعربوسنگبناییبرایتجزیهطلبیوتقویت
کردها غیردولتی رقبای ب( ,Anderson(؛ 2016, 11( تجزیهطلب تروریستی گروههای
دریافتندکهبرایمقابلۀنظامیباکردها،ناچارندبهجایباقیماندندریکگروهتروریستی
ضعیف،تواناییهایشبهدولتیخودراافزایشدهند؛بهعنوانمثال،برپایۀبرخیازشواهد،
دولتاقلیمکردستانبهسازماناطالعاتیسیادرپیداکردنمخفیگاهبنالدنکمککرده
است.)Ambinder,2013,1-2(.درساختارسیاسینوینعراق،اقلیمکردستانبامرکزیت
حزبدمکرات،درعرصههایسیاستداخلیوخارجی،امنیتی،اقتصادی،سرزمینی،و...
یکسویهعملکردهوبهجایپیرویازالگویتعاملیدوسویهباحکومتمرکزی،سبکی
تقابلیرادرپیشگرفتهودرنتیجه،شکافهاییدراینزمینهبهوجودآمد.دراینبین،گروههای
تجزیهطلبکردوتکفیریسربرآوردند.پسازحملۀداعشبهعراق،دشمنمشترکازیکسو،
موجبایجادهمکارینظامیبیناقلیمکردستانوحکومتمرکزیعراقشدوازسویدیگر،
شکافامنیتیبهوجودآمدهدرمناطقمورداختالف،موجبایجادخودمختاریبیشتروفروش

نفتتوسطاقلیمکردستانشد.
·چهارم،ظهورتروریسمنیمهدولتی،درشرایطراهبردیونهمذهبیپاکستانریشهدارد.
هنگامیکهپاکستانتالشخودرابرایشناساییویافتنعناصرخارجیمرتبطباالقاعده
)2004-2002(ـ سپتامبر41 11 از پس تروریسم علیه جهانی جنگ از بخشی ــبهعنوان
آغازکرد،بسیاریازگروههایکوچکشبهنظامیکهبهگونهایمستقلدرمنطقهفعالیت
میکردند،شروعبهشبکهسازیکردند.بااینحال،گروههایتروریستیتصمیمگرفتندسازمان
خودراتأسیسکنندوزیرمجموعۀطالبانبهرهبریمالعمرنباشند)Abbas,2008,1-4(؛
اگرچهتحریکطالبانپاکستاناعالمکردکهدرمخالفتبااتحادپاکستانـآمریکاشکلگرفته

.)Honig&Yahel,2019,1218(است

5. ناهمسانی های موج چهارم و پنجم تروریسم
دراینبخش،تفاوتهایموجوددرماهیتورفتارتروریسمنیمهدولتیوگروههایمعمولی

KRG.40
41.پسازحادثه11سپتامبر،توجهجهانیبیشترازهمیشهبهسازمانهایتروریستیجلبشدودرواقع،ازاین
باآن،بهیکیازپارادایمهایتجزیهوتحلیلروابطبینالمللو زمانبودکهمسئلۀتروریسموچگونگیمبارزه

)239,2020,mobinikeshe&omidi(.سیاستجهانیتبدیلشد
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متعلقبهموجچهارم)مذهبی(رابررسیخواهیمکرد.دراینراستا،ابتداتفاوتهایظاهری
تروریسمنیمهدولتیجدیدباگروههایتروریستیموجچهارم،وسپس،اهمیتاینتفاوتهای
قابلمشاهدهونقشآنهادرتغییرالگوهایرفتاریوطرزفکرگروههاواکاویخواهدشد.

1-5. هویت مذهبی مشترک یا تالش برای سوء استفاده از گفتمان مذهب
یکحقیقتآشکاردربارۀتروریسمنیمهدولتیکهبهظاهرنظریۀموجپنجمراردمیکند،این
استکه»گروههایتروریستینیمهدولتی،خودرابهاصطالح،اسالمیمعرفیمیکنند«.آنان
شریعترادرقلمروخوداجرامیکنندوهدفراهبردیشان،درچارچوبگفتمانهایمذهبی
است)Toft,2007,97(؛بنابراین،ممکناستاستداللشودکهاینیکموججدیدنیست،
بلکهادامهیاتوسعۀموجپیشیناست؛زیرا،اینگروهها،همگیدارایانگیزۀمذهبیهستند.
شواهدیوجودداردکهنشانمیدهد،داعشدراقداماتخشونتبارخودازگفتمانهای
بهظاهردینیـمذهبیوحتیدرپرچمخودازنمادهاوشعارهایاسالمیاستفادهکردهاست.
داعش،حکومتخودراخالفت42مینامیدوحتینخستینرهبرخودراکهابوبکربغدادی
نامداشت،خلیفهنامید)مانندآنچهدرزمانخالفتعباسیانرواجداشت(.افزونبراین،داعش
اعالمکردکهسوریهرادرزمرۀسرزمینهایخالفتودرراستایمبارزهبامرزهایتصنعی
وایجادخالفتجهانیفتحکردهاست.درواقع،مغزمتفکرداعشپسازتصرفشمال
سوریهتوسطداعش،حاجیبکر43،افسراطالعاتیپیشینرژیمسکوالر)وحتیضدمذهب(
Mae&(صدامحسینبودکهمانندبسیاریازهمتایانبعثیاشتوسطارتش،اخراجشدهبود
Smith,2015,1-3(.بهنوشتۀ»اشپیگل44«،حاجیبکربهدنبالافزایشقدرتاینگروهبودو
تنهاباهدفدادن»چهرۀمذهبی45«بهداعش،ابوبکرالبغدادیرادررأساینگروهقرارداد

.)Reuter,2015,1(
بهنظرمیرسد،بوکوحرامیکموردمشخصازیکگروهتروریستیباانگیزۀمذهبیاست.
برخیازپژوهشگراناستداللکردهاندکهگرایشبوکوحرامبهخشونترانمیتوانبدون
تشخیصوابستگیاینگروهبهاسالموفرهنگسیاسیتوضیحداد؛زیرا،گزارههایمتفاوتی
درموردنحوۀمبارزهباحاکمستمگرواحساستکلیفدربرابرجهانکفرارائهمیدهد

.)Sändig,2015,148(
درمجموع،شواهدموجودنشانمیدهدکهاینگروهها،فهمکاماًلمتفاوتیازاسالموگفتمان
مذهبیدارندوتصویرجدیدیازگرایشهایمذهبیونوعرویاروییباجهانوحکمرانیارائه

Caliphate.42
HajiBakr.43
Spiegel.44

ReligiousFace.45
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دادهاند.گروههایداعشوبوکوحرام،فتواهایمتفاوتیدربارۀامورداخلیوخارجیدادهاند
واینموضوع،نگرشمتفاوتآنانراباامواجمذهبیدیگرنمایانمیکند.مفتیاعظمعربستان
سعودی،شیخعبدالعزیزآلشیخ،دربارۀگروهتروریستیبوکوحراممیگویدکهاینگروهبرای
لکهدارکردنتصویراسالمایجادشدهاست)Power,2014,2(.همچنین،شمسیعلی46
کهیکچهرهشاخصاسالمیدرآمریکااست،رهبرانبوکوحرامراکافرواقداماتاینگروه
راکفرآمیزخواندهاست)Obeidallah,2014,5(.دلیلاینگونهروشنگریهادرمخالفت
بافعالیتهایاینگروهها،جنایاتتروریسمنیمهدولتیبودهواینقبیلاقدامات)مانندازدواج

.)Power,2014,2(خالفسنتهایاسالمیبهشمارمیآید،)اجبارییاجهادنکاح

2-5. میزان پایبندی اعضای گروه های تروریستی به مذهب، شریعت، و دین داری
بهلحاظمنطقی،هرچهاعضایگروه،اعتقادمستحکمتریبهآموزههایمذهبیخودداشته
باشند،فضایکمتریبرایمانوررهبرانتروریسمباقیمیماند؛مگراینکهرهبریکگروه،
چهرۀشاخصوکاریزماتیکیداشتهباشدتابتواندتصمیمهایمتفاوتخودراتوجیهکردهوبرای
اعضایدیگر،قانعکنندهباشد.درواقع،بسیاریازکسانیکهدرموجچهارمبهاخوانالمسلمین
وگروههایدیگرپیوستند،بهلحاظمذهبی،انسانهایمعتقدیبودند.درمقابل،تنهاایدئولوژی
مذهبی،انگیزۀاصلیوریشۀپیوستنبهگروههایتروریستینیمهدولتینبودهاست.کنترل
داعشبرمیدانهاینفتیدرسوریه،اینامکانرابرایآنهافراهمکردتابهعناصرتحتامر
خود،حقوققابلتوجهیبدهندوانگیزههایمالیفراوانیرابرایپیوستناعضابهاینگروه

.)Anderson,2016,2(ایجادکرد

3-5. کیفیت محافظت از قلمرو و میزان تأمین مالی تروریسم
تروریسمنیمهدولتیبرپایۀاهدافوچشماندازهایخود،اقدامبهکنترلوادارۀمناطقخاصی
ازجغرافیاییکیاچندکشورمیکند.دراینبین،اینپرسشمطرحمیشودکه»آیانیروهای
تروریسمنیمهدولتی،همانندارتشهاونهادهاینظامیـانتظامیدولتیحاضرندبههرقیمتی
ازوطنخوددفاعکنند؟«کنکاشیدرفعالیتهایاخیرتروریستهانشانمیدهدکهآنها
مایلبودهاندتاازپایتختهایواقعیخوددفاعکنند؛بهعنواننمونهمیتوانبهپاراچنار47برای

ShamsiAli.46
Parachinar.47
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جنبشطالباندرپاکستان48،مایدوگوری49برایبوکوحرام،رقه50برایداعش،ادلب51برای
جبههالنصرهوسرانجام،شهرالمکال52)مرکزاستانحضرموت(برایالقاعدهدرشبهجزیرۀ
عربستان53اشارهکردکهاینگروههادرپیحفاظتازنقاطجغرافیایییادشدهومبارزهبرای
حفظآنبودهاند.بااینوجود،گروههایتروریستینیمهدولتی،تماممناطقتحتکنترلخود
رایکسرزمینمقدسنمیدانندکهبایدبههرقیمتیازآنمحافظتشودوازهرگونهنفوذ
خارجیمحافظتشود.درعوض،مشاهدهشدهاستکهتروریسمنیمهدولتیپسازشناسایی
محدودیتهایقدرتخود،عقبنشینیراهبردیانجاممیدهند.دونمونۀمشهورازچنین
عقبنشینیهایراهبردیایعبارتنداز:عقبنشینیسازمانالقاعدهدرشبهجزیرهعربستاناز
بندرالمقله54)بندراصلیدریاییوپایتختمنطقهساحلیحضرموتدریمن(درآوریل2016
وهمچنین،عقبنشینیداعشازپالمیرا55)شهریباستانیدراستانُحمصسوریهودر210

کیلومتریدمشق(درمارس2016.
افزونبراین،بهراحتیمیتواندریافتکهگروههایتروریستینیمهدولتینسبتبهگروههای
تروریستیموجچهارم،بسیاربیشتردرمعرضیکعملیاتگستردۀنظامیهستند؛زیرا،این
گروههابهنگهداریازبرخیداراییهایفیزیکیوعینی)بهویژهکنترلبرقلمرووهمچنین،
ساختمانهایدولتی،سالح،داراییهایخزانه،و...(مشغولندوبهعنوانیکگروهنیمهدولتی
بهایناموالوامالکوابستهاندوادامۀبقایشانبهحفظداراییهایفیزیکیوابستهخواهدبود.
همچنین،باتوجهبهکنترلتروریسمنیمهدولتیبریکقلمروسرزمینیمشخص،آناننسبت
بهگروههایموجچهارم،ظرفیتتأمینمالیبیشتریدارند.اصواًلمنبعاصلیدرآمد،مالیات
استوتقریبًاهمۀگروههایتروریستینیمهدولتی،پسازتصرفمناطق،شروعبهدریافت
مالیاتازمردممیکنند.داعشوبوکوحرامازاینمحلدرآمد،دریافتیهایزیادیداشتهاند

.)Miller,2015,1(
یکیازراههایدیگرتأمینمالی،ایناستکهازمنابعطبیعییامصنوعیسرزمینهایتحت
کنترل،بهرهبرداریشود.داعشدردوراناوجقدرتخود،کنترلحدوددوازدهمیداننفتی
بزرگونفتخیزرادردستداشتوروزانه3میلیوندالرازمحلفروشمنابعنفتی،درآمد

TTP.48
Maiduguri.49

Raqqa.50
Idlib.51

Mukalla.52
AlQaedaintheArabianPeninsula.53

Al-Muqallah.54
Palmyra.55
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داشت)Rose-Greenland,2016,3(.حتیآندستهازگروههایتروریستینیمهدولتی
کهبهپشتیبانقدرتمندیوابستهاندوپولوسالحازطریقاینکشورپشتیبانبهاینگروهها
میرسد،درمقایسهباسازمانهایتروریستیموجهایپیشین،تواناییهایچشمگیریبرای
تأمینمالیخوددارند)Honig&Yahel,2019,1222(.بهطورکلی،منابعمالیگروههای
ایندسته،مالیاتوباجگیری،فروشنفتومواداولیۀخاممعدنی،موادمخدر،وگاهی

دریافتکمکهایمالیازپشتیبانان،طرفداران،وهمفکراناست.
4-5. تاکتیک ها و تعداد عناصر عملیاتی و مبارزان گروه ها

منتقداننظریۀموجپنجمممکناستبهاینواقعیتاشارهکنندکهتروریستهاینیمهدولتی
بتوان منحصربهفردیکه تاکتیک از تروریستیمیگیرند، بهعملیات تصمیم هنگامیکه
بهعنوانویژگیاصلیآنهادرنظرگرفت،استفادهنمیکنند؛بهعنوانمثال،داعشدربسیاری
ازعملیاتانجامشدهتاکنون،بهاقداماتانتحاریوخودروهایبمبگذاریشده)یاترکیبی
ازحمالتمسلحانهوبمبگذاریانتحاریمانندحملۀپاریس(تکیهکردهاست.بانگاهی
دقیقتر،ایننکتهآشکاراستکهویژگیموجچهارم،بمبگذاریهایبیرویهبودهاست؛
درحالیکهبرخیازگروههایتروریستینیمهدولتی)بهویژهالشبابوبوکوحرام(،درعملیات
خودبرحمالتمسلحانهمتکیهستند.برپایۀدادههایوبسایتپایگاهجهانیتروریسم56،
65درصدازحملههایمنتسببهالقاعده)موجچهارم(وهمچنین،64درصدازحملههای
داعش)موجپنجم(حملههایبمبگذاریبودهاست.درگروههایتروریستینیمهدولتی
دیگر،وضعیتمتفاوتاست؛بهعنواننمونه،بوکوحرام،حملههایانتحاریپرشماریرااجرا
کردهواززنانوکودکانبهعنوانعامالنانتحاریاستفادهکردهاست.درتاکتیکهایگروه
بوکوحرام،تنها25درصدحملهها،بمبگذاریو46درصد،مسلحانهبودهاست.الشبابنیز
در33درصدازعملیاتخودازبمبگذارانانتحارییاخودروهایبمبگذاریشدهاستفاده

.)7-GlobalTerrorismDatabase,2017,1(کردهاست
شاخههاینظامیوعملیاتیگروههایتروریستیموجپنجم،بسیارقویترازسازمانهای
تروریستیموجچهارمهستند.راپوپورتمدعیشدهاستکهالقاعده،بزرگترینگروهموج
چهارم،5000عضوداشتهاست)Rapoport,2004,63(.الشباب،دارای7000تا9000
جنگجواستومشخصنیستکهتعداداعضایبوکوحرامدقیقًاچندنفراستوبرآوردهابین
9000)سیا(تا15000)عفوبینالملل(عضو،متغیراست)Michaels,2014,12(.دلیلاین
اتفاقایناستکهکنترلگروههایتروریستینیمهدولتیبرجمعیتبهاینمعنااستکهآنها
میتوانندازظرفیتنیرویانسانیقلمروخودوکشورهایاطرافاستفادهکنند.آنهااغلب
چنیننیروهاییرابرایدفاعازمناطقوسیعخودایجادمیکنند.اینواقعیتکهگروههای

GTD.56
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تروریستیموجپنجم،نیروهایمسلحوعناصرمبارزبسیاربیشترینسبتبهگروههایتروریستی
معمولیوبهویژهگروههایموجچهارمدارند،بهاینمعنااستکهرفتارراهبردیآنهاکاماًل
متفاوتاست.درواقع،زمانیکهیکگروهتروریستی،نیرویانسانیقابلتوجهیبرایانجام
عملیاتعلیهکشوریاکشورهایهدفدراختیارداشتهباشد،رفتارشدرحوزۀسیاستخارجی

متفاوتخواهدبود؛زیرا،قدرتچانهزنیوبازدارندگیقابلاتکاییخواهدداشت.

5-5. ماهیت اهداف تروریست ها و تأثیر آن بر رفتارهای تروریستی
جنسونوعهدف،تعیینکنندۀانگیزه،رفتار،وتحرکاتتروریستهاخواهدبود.درموجپنجم
تروریسم،اقدامتروریستیعلیهمسلمانان،درمقایسهباگروههایتروریستیموجچهارم،بیشتر
است.گروههایتروریستیموجچهارم)مانندالقاعده(دربیشترمواردبهیهودیانیامسیحیانیا
دستکمبهاهدافغربیحملهکردهاند.اینامرنشاندهندۀتکفیریترشدنتروریستهای
موجپنجمتروریسماست.درموجپنجم،درمقایسهباموجچهارم،حملههایمرگبارکمتری
بهاهدافغربیانجامشد.حملههایداعشدرپاریس57وبروکسل58،حملههایالقاعده
مستقردرشبهجزیرۀعربستان59بهدفتر»شارلیابدو«و»هایپرکوشر«)سوپرمارکتیهودی(
درژانویه2015وهمچنین،حملۀالشباببهمرکزخریدوستگیت60درکنیا،متعلقبهایندسته
است.بهنظرمیرسد،حملهبهاهدافغربی/غیرمسلمانبهعنواناقدامینمادینوبیشتردر
Honig(قالبگرگهایتنهاانجامشدهاست.امااولویتاینگروهها،افرادغیرغربیبودهاند
Yahel,2019,1223&(.اینشرایطبهاینسبباهمیتداردکهنشانمیدهد،موجپنجم
تروریسم،بهجایپیرویازآنچهشریعتمینامد،درپیکسبقدرتوایجادحکمرانی
است.درمؤلفههایپنجگانۀمطرحشدهسعیشدمهمترینناهمسانیهایموجنوینوامواج
پیشینتبیینشودکهدرجدولشمارۀ)2(میتوانخالصهایازمهمترینمفاهیمآنرامشاهده

کرد:
جدولشماره)2(.مهمترینمؤلفههاومفاهیممطرحدرموجنوینتروریسم

و دستهجمعی تیربارانهای ازجمله تروریستی، هماهنگشدۀ حملۀ تعدادی ،2015 نوامبر 13 در . 57
و نفر 130 شدن کشته به منجر پاریس، شهر یازدهم و دهم، یکم، منطقههای در انتحاری بمبگذاریهای

مصدومشدن368نفرشد.
58.در22مارس2016)3فروردین1395(سهانفجاردربروکسل،پایتختبلژیکرخدادکهدوانفجارآندر
فرودگاهبروکسلودیگریدرایستگاهمتروبود.دراینانفجار،34نفرکشتهو136نفرزخمیشدندوداعش

مسئولیتآنراپذیرفت.
AQAP.59

Westgatemall.60
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تشریحوتبیینمؤلفهها مفاهیمومؤلفههای
موجنوینتروریسم

درابتدابخشهاییازقلمرویکدولتضعیفراکنترلوحاکمیتخودرادرآنجاایجاد
تثبیتو میکنند.حملههایتروریستیایبهکشورهایدیگرانجاممیدهندوبهسوی

حکمرانینیزپیشمیروند.

تروریسمنیمهدولتی

یکیازدالیلاصلیظهورورشدتروریسمنیمهدولتیاست.تروریسمنیمهدولتی،بهدلیل
توانمندیهای اینگونهدولتهادرمدیریتبحرانهایدرونسرزمینیوضعف ناتوانی

نظامیوامنیتی،قادربهتصرفبخشهاییازسرزمینآنهامیشوند.

دولتهایضعیفو
شکننده

گروههایتروریستیدرموجنوین،فهموتصویرکاماًلمتفاوتیازاسالموگفتمانمذهبیدارند
وبرساختۀجدیدیازگرایشهایمذهبیونوعرویاروییباجهانوحکمرانیارائهدادهاند.

گفتمانمذهبی
موردادعا

تروریسمنیمهدولتیبرپایۀاهدافوچشماندازهایخود،اقدامبهکنترلوادارۀمناطقخاصی
ازجغرافیاییکیاچندکشورمیکندوگاهینیزعقبنشینیراهبردیانجاممیدهد.

کیفیتمحافظتاز
قلمرو

درموجپنجم،درمقایسهباموجچهارم،حملههایمرگبارکمتریبهاهدافغربیانجام
قالب نمادینواغلبدر اقدامی بهعنوان بهاهدافغربی/غیرمسلمان میشود.حمله
شریعت آنچه از پیروی بهجای تروریسم پنجم موج است. انجامشده تنها گرگهای

مینامد،درپیکسبقدرتوایجادحکمرانیاست.

ماهیتاهداف
تروریستهاینوین

نتیجه گیری
دگرگونیهایاخیرتروریسموظهورگروههایتروریستینویندرمنطقۀغربآسیاوشمال
آفریقا،مسئلۀپیچیدهومهمیاستکهدغدغههاییرابرایپژوهشگرانواندیشمندان،افکار
عمومی،وبسیاریازکشورهایجهانایجادکردهاست.مایکپنس61،معاونرئیسجمهور
سابقآمریکا،درسخنرانیژانویۀ2019دروزارتامورخارجۀاینکشور،پیروزیبرداعشدر
سوریهرااعالمکردواظهارداشت:»ماخالفتداعشرادرهمشکستیموتواناییهایآنرا
نابودکردیم.ماهرگزاجازهنخواهیمدادکهبقایایداعش،خالفتشیطانیوکشندۀخودرا
بازسازیکنند؛نهدرحالحاضر،نههیچوقت«.سخنانپنس،اندکیبعدبهشدتموردتمسخر
قرارگرفت؛زیرا،تعدادیازسربازانارتشآمریکاوپیمانکاراندفاعی،ساعاتیبعددرانفجار
داعشدرمنبج62سوریهکشتهشدند.بااینحال،اشارۀپنسبهشکستخالفت،معنادار
بودوبرنقشکلیدیکنترلسرزمینیتروریسمبهمثابهمؤلفهایمهمویکیازدالیلمداخلۀ
ایاالتمتحدهتأکیدداشت.بهبیانروشنتر،درموججدیدتروریسم،رابطۀبینتروریسمو
حاکمیتبریکبخشمشخصازسرزمین،وجهمهموجدیدیازظهورتروریسمبهشمار

MikePence.61
Manbij.62
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میآمد)Radila&Pinos,2019,1(.همچنین،سخنرانیپنسیادآوراینموضوعاستکه
گروههایتروریستیهمچناندرنظامبینالمللیمعاصر،بازیگرانسیاسیمهمیهستند.در
پژوهشحاضر،بهاینپرسشمهمپرداختهشدکه»تروریسمنیمهدولتیبهمثابهپدیدهایجدید،
نمایانگریکموجکاماًلجدیداستیابایدآنرابهعنوانتحولیدرموجچهارمبهشمارآورد؟«
اگراینشکلازترور،واقعًاجهانیشود،تروریسمنیمهدولتی،بهدلیلحاکمیتفعالخود
برسرزمینها،یکچالشسیاسیــونهتنهاامنیتیــبرایجهانخواهدبود.اینواقعیتکه
برخیگروههایتروریستی،مرزهایبهرسمیتشناختهشدهرانقضکردهومیتوانندکشورهای
عضوسازمانمللراازهمبپاشندوموفقبهحکمرانیبربخشهاییازآنهاشوند،میتواند
الهامبخشگروههایدیگرباشد؛چهبهشکلتروریسمنیمهدولتیوچهبهشکلجایگزینیبرای
حاکمیت.ایندگرگونیهامیتواندنوعیتهدیدجدیسیاسیبرایبسیاریازکشورهاباشد؛
بنابراین،بایدبررسیشودکهچگونهکشورهاییکهبهطورمستقیمتحتتأثیرتروریسمنیمهدولتی
بودهاند،بااینبحرانمقابلهمیکنند.نمیتوانبهاینپرسشبهگونهایقطعیپاسخداد.پدیدۀ
تروریسمنیمهدولتیبایدبیشترگسترشیابدتابهیکموجواقعًاجهانیتبدیلشود؛بهعنوان
مثال،یکاقدامنظامیقابلتوجهازسویغرببرایازبینبردنداعشمیتواندجذابیت
شکلجدیدسازمانهایتروریستیرادرنقاطدیگرجهانکاهشدهد.صرفنظرازاینکه
آیاشاهدموجپنجمهستیمیاخیر،باظهوراینشکلجدیدتروریسممدرن،چندینپرسش
مهممطرحمیشود:نخستاینکه،نتیجۀانحاللتروریسمنیمهدولتیچیست؟همانگونهکه
مشاهدهمیشود،درموردداعشوبوکوحرام،ازدستدادنقلمروبهمعنایپایانسازمان
نیست،بلکهتغییرشکلیبهانواعگوناگونگروههایتروریستیاستکهبدونشک،جذابیت
وخطرکمتریدارند؛بنابراین،کشورهایدرگیرتروریسمنیمهدولتیوسایرکشورهایغربی
بایددرپیراهیبرایبرطرفکردنآسیبپذیریناشیازفعالیتوحضورگروهتروریستیو
حذفکاملآنباشند؛دوماینکه،چرابرخیازگروههایتروریستینیمهدولتیمانندداعشو
بوکوحرامبهرفتارهایتجدیدنظرطلبانۀخودپایبندند،درحالیکهبرخیدیگرسعیمیکنندبا
کشورهابرایتعدیلاهدافخودمذاکرهکنندیاباتغییرنام،مسیرهایدیگریراتجربهنمایند.
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