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دربارۀ مرکز

مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان، مرکزی مستقل و غیرانتفاعی میباشد که دفتر مرکزی آن در 
بغداد مستقر است، و مأموریت اصلی آن -عالوه بر مسائل دیگر- ارائۀ دیدگاهی معتبر درخصوص 
مسائل سیاستهای عمومی و خارجی است که بهطور خاص به عراق، و بهطور عام به منطقه 
خاورمیانه مربوط میشود. این مرکز همچنین در جهت اجنام حتلیلی مستقل، و یافنت راهحلهایی 
عملی و مبرهن برای مسائلی پیچیده میکوشد که مورد اهتمام حوزههای سیاسی و دانشگاهی 

است.
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پیشگفتار

در جهت ارائۀ راه  حل  هایی مؤثر و کسب موفقیت  هایی واقعی برای مقابله با افراط  گرایی، 
از حیث رفتار، فعالیت و فرهنگ، سه حیطۀ فعالیت کلی وجود دارد، البته درصورتی که آنها 
را به  نحو احسن به   کار گیریم. این حیطه  ها از سویی با فرهنگ افراط  گرایی پیش از خود 
تعامل دارند و از سوی دیگر، راه  حل  هایی برای ازبین بردن تأثیرات خشونت و افراط  گرایی اند که 

می  توانیم آنها را به صورت زیر خالصه کنیم:

از فرهنگ دینی که در برخی مدارس، نهادهای  حیطۀ اول: واضح است که بخشی 
مذهبی و برخی محافل علمی اشاعه می  شود، آگاهی و ذهنیت متلک حقیقت اسالم از سوی 
یک دسته یا فرقه را در اذهان ترسیخ می  کند، و این  که تنها این فرقه می  تواند احکام شرعی 
صحیح را برای رسیدن به شریعت صحیح و یا دین واقعی استنباط کند؛ لذا این مسئله 
نیازمند اشاعۀ فرهنگی دینی دارای تسامح و تساهل است که کثرت  گرایی و پذیرش دیگران 
را به همراه داشته باشد، خواه دیگری فردی خاص و یا دیدگاهی خاص، جامعه، مذهب و یا 
فرهنگی خاص باشد، و افزایش امکان درک بهتر از دین و شریعت و احکام آن را در دستور کار 

خود قرار دهد.

این  هرقدر  که  آن جهت  از  دموکراسی،  و  مدنی  جامعۀ  فرهنگ  دوم: ترویج  حیطۀ 
ازجمله  مختلف،  شکل  های  به  افراط  گرایی  و  خشونت  فرهنگ  شود،  تضعیف  فرهنگ 
مذهبی، قومی، جناحی و طبقاتی شکوفا می  شود. این امر در درجۀ اول، مسئولیتی آموزشی، 
علمی، فکری و رسانه  ای است، بنابراین، باید از طریق تالشی ملی و همه  جانبه حمایت شود 
و دولت با همۀ عناصر رسمی و مدنی خود این طرح منسجم و یکپارچه را پایه  گذاری کند و 
قوۀ مجریه برای دستیابی به آن به صورت سازمانی عمل کند. و الزم است شکلی پیوسته و 

پایدار داشته باشد، نه شکلی موقت و گذرا.

ایمن  سازی کودکان و نوجوانان از تروریسم و افراط  گرایی
)مقاله  ای پیشنهادی برای رسیدگی به تأثیرات داعش(

ونشتۀ د. امحد قاسم مفنت  *

* پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه ریزی البيان



4

مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان

حیطۀ سوم: حتکیم تسامح و تساهل، کثرت گرایی، و فرهنگ احترام به حقوق بشر و 
پذیرش دیگران که ترسیخ این موارد از طریق نهادهای مرتبط با فرهنگ  سازی، آگاهی  بخشی 
و  عالی  آموزش  و  پرورش،  و  آموزش  وزارت خانه  های  است که  آن  پرورش مستلزم  و  آموزش  و 
حتقیقات علمی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند، و همچنین وزارت اوقاف، وزارت جوانان و 

ورزش و مؤسسات رسانه  ای نیز مسئولیت  های سنگینی را در این زمینه بر عهده دارند.

مبانی نظری سیاست  های پیشگیری »به  حلاظ میدانی«

پژوهش کنونی در بُعد نظری خود بر پایۀ مفاهیم پیشگیری، عدم وقوع در جنایت و 
ارتکاب آن آغاز می  شود و اصول اساسی آن نیز با هدف مشارکت در دستیابی به مکانیزم  هایی 
جهت جلوگیری از وقوع اقدامات تروریستی در سطح مبارزه، و عدم   پذیرش و نفی آن در سطح 
در  آن،  اجنام  از  پیامدهای حاصل  به  رسیدگی  برای  را  دیدگاهی  پیشگیری است. همچنین 

سطح افراد گرفتار در آن، به  ویژه کودکان داعش، ارائه می  دهد.

سبک  های تئوری معاصر در پیشگیری از جرم و جنایت بر دو شکل اساسی استوارند 
که عبارت اند از:

نخست، پیشگیری اجتماعی: 

این نوع پیشگیری بر عوامل اجتماعی و اقتصادی برانگیزندۀ جرم و تروریسم و نحوۀ 
اوقات  پر  کردن  و  مسکن  تأمین  از طریق آموزش، فرهنگ  سازی، اشتغال زایی،  برخورد با آنها 
فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان، همچنین روند اجتماعی  شدن سالم، ارتباط اجتماعی در 
قالب شبکه  ای از روابط سازگار در یک محیط اجتماعی حمایت  کننده و پشتیبان، و دیگر 

برنامه  های اجتماعی هدفمند مترکز دارد.

دوم، پیشگیری وضعیتی: 

تالش  های پیشگیرانه در این نوع پیشگیری، بر روی گروه  های آسیب  پذیر جامعه )مانند 
جتارب  پایین  بودن  و  اغفال  شدن  به  سبب  آن  هم  است،  جوانان( متمرکز  و  نوجوانان  کودکان، 
اجتماعی آنان؛ یا این  که بر مناطق جغرافیایی معینی مترکز می  شود، هم  چون مناطقی که 
جرم و جنایت در آنها شایع  تر است، چون مناطقی که از نا  امنی رجن می  برند، یا حتت سیطرۀ 
گروه  های تروریستی هستند، یا مناطقی که حاکمیت قانون در آنها تضعیف شده است؛ 
و  یا مترکز پیشگیرانه بر برخی از الگوهای جنایی باال در جامعه، همچون موارد به  کارگیری 
آموزش  های رزمی برای مبب  گذاری و مبب  گذاران انتحاری اجنام گیرد، به  طوری  که جتزیه و حتلیل 
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شوند و پس از آن برنامه  ها و فعالیت  ها برای مقابله و ایمن  سازی پیشگیرانه جهت جلوگیری 
از وقوع جرم ارائه شوند.

برای ارائۀ سناریوهای قبلی در قالب سلسله  مراتبی که بتوان آن را به  وضوح خواند، و 
ما را قادر   سازد که مبنای این نظریه را بهتر درک کنیم، به  شرح زیر به آن خواهیم پرداخت: )1( 

فرد  در  رفتار جنایی  اجنام  ارادۀ  باید  تروریستی، حتماً  و  اعمال جنایتکارانه  وقوع  برای 
فراهم آید، بااین حال، این اراده به  تنهایی برای برانگیخنت رفتار خالف قانون کفایت منی  کند، 
تا بتواند دست به جنایت بزند. برای  آید  مگر این  که فرصت و توانایی الزم برای فرد فراهم 
منونه، برای آن  که ارادۀ ارتکاب جرم در فردی جهت اقدام به رفتار تروریستی همراه با خشونت 
شکل بگیرد، حتماً باید افکاری این رفتار را در فرد تغذیه کند، تا برای پذیرش افکاری که فساد 
دیگران را برایش مجسم می  سازند، آماده شود و این  که تنها اوست که حقیقت مطلق را با 

خود دارد.

تشکیل  را  انحرافی  رفتارهای  با  بزهکار  افراد  جنایی  ذهنیت  افراطی  ایدئولوژی  این 
می  دهد که در تروریسم و متام اشکال و انواع آن منود پیدا می  کند. این نوع شکل  گیری رفتار 
جنایی از محور تشکیل ارادۀ مجرمانه نشأت می  گیرد که مناد آن در مثلث رفتار جنایی، حرف 
)الف( است، آن  جا که تفکرات تروریستی در افرادی که مستعد پذیرش آنها هستند، شکل 
می  گیرند؛ پس ارادۀ جنایی برای اجنام رفتار جنایی خواهند داشت و آمادگی آن را دارند تا هر 
زمان که فرصت و توانایی الزم برای  شان فراهم آمد، دست به این کار بزنند )این دو مؤلفه در 

مثلث رفتار جنایی با حروف )ب، ج( نشان داده می  شوند(.

زیرا  بود،  آسان  تر خواهد  و  نوجوانان مطمئن  تر  و  با کودکان  ارتباط  در  امر قطعاً  این 
بزرگساالن  به  نسبت  کمتری  پیچیدگی  از  و  ساده  تر  آنها  فریب  دادن  و  متقاعد  کردن  ترفند 
برخوردار است. بنابراین، فردی که رفتار جنایت کارانه دارد، باید باورهای خاصی داشته باشد 
که ارادۀ او را برای ارتکاب عمل جنایی مهیا می سازد، همچنین نیاز به یافنت فرصت مناسب 
برای ایجاد رفتار مخرب، و کسب توانایی الزم از طریق ضعف نظارت امنیتی و دردسترس بودن 
مواد منفجره برای اعمال خراب کارانه و یا سایر شیوه  های رفتاری که با هدف انتشار ترس 
رفتار جنایت کارانه  ای که  ترتیب  اعمال می  شوند. بدین  اعضای جامعه  در میان  و وحشت 

1- د. عبد اهلل بن عبد العزیز اليوسف )تدوین(، »نقش مدرسه در مبارزه با تروریسم، خشونت و افراط 
گرایی«، ص: 6-7، در وب  سایت کمپين آرامش، در تاریخ 2017/10/27 و در ساعت 10 صبح روی لينک 

زیر مشاهده شد:
http//:www.assakina.com/files/books/book87.pdf 
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در خشونت، تروریسم و افراط  گرایی جتلی می  یابد، محصول سه عامل مهم در مثلث رفتار 
جنایی است: اراده، توانایی، فرصت.

بنابراین نتیجه می  گیریم که تالش  هایی که به  منظور مقابله صورت می  گیرد، در کل 
بر کاهش فرصت برای اجنام رفتار مجرمانه نزد افراد و کاهش فرصت  های تخمین زده شده برای 
مشارکت در رفتار مجرمانه بر اساس )ب و ج( متمرکز است، اما تالش  های پیشگیرانه در 
سطح )الف(، یک مرحله پیشرفته  تر است، به  طوری  که باید بر مبنای تالش برای کاهش ارادۀ 
مجرمانه افراد باشد تاجایی  که نتوانند دست به رفتار جنایت کارانه بزنند. این مسئله باید 
از طریق راه  های صحیح روند اجتماعی  سازی و تأمین رفاه و آسایش صورت گیرد که مانع از 
آن می  شود که افراد به اجنام رفتارهای جنایت کارانه فکر کنند یا متایل نشان دهند، حتی اگر 

آنها فرصت و توانایی برای اجنام چنین رفتارهایی را پیدا کنند.

تالش  های پیشگیرانه از نفی قاطع کل ارادۀ جنایی و براساس برنامه  های توسعه  ای 
نشأت می  گیرد که در درجۀ اول با هدف تأمین رفاه شهروندان صورت می  پذیرد و از ارادۀ آنها 
از بین نبرد_ و تنها از  اراده را به  طور کامل  برای ارتکاب اعمال مجرمانه می  کاهد_اگر این 
در جامعه،  ثبات  ایجاد  با هدف  اجتماعی  ادای وظایف همۀ طیف  های  و  ایفای نقش  طریق 

می  توان این تالش  ها را اجرایی ساخت.

مؤسسات  ازجمله  جامعه،  مختلف  نهادهای  سوی  از  باید  پیشگیرانه  تالش های 
کارهای  می  توانند  کل  در  که  گیرد،  صورت  مدنی  جامعۀ  مؤسسات  و  رسانه  ای  آموزشی، 
مهم و برجسته  ای را در نفی و عدم پذیرش ارادۀ جنایی نزد کودکان و نوجوانان و جلوگیری از 

اعمال خشونت و افراط  گرایی اجنام دهند.

آن، انگیزه  های  از  باید براساس محور پیشگیری باشد، که منظور  نفی رفتار جنایی 
طریق  از  و  می  شوند  جامعه  تخریب  و  خشونت  آمیز  رفتار  از  مانع  که  است  افراد  در  درونی 
شیوه  های مختلف اجتماعی  شدن شکل می  گیرند، که از مهم  ترین آنها خانواده و مدرسه و 

نقش آنها در مبارزه با تروریسم، خشونت و افراط گرایی است.

علل اجتماعی ظهور پدیدۀ تروریسم، خشونت و افراط  گرایی

)تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کودکان و نوجوانان(

کلی  به  طور  که  می  شود  تشکیل  اساسی  مرحلۀ  سه  از  افراد  افراطی  اندیشۀ 
محصول نقص و کاستی در روش  های جامعه  پذیری است و برای شکل  گیری اندیشۀ انحرافی 
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ضروری اند و اغلب از موارد زیر نشأت می  گیرند:

1 - صاحبان اندیشه  های افراط  گرایانه )برخی از والدین و اعضای خانواده، همسایگان، 
دوستان، شخصیت  های تاثیرگذار، به  عنوان محیط اجتماعی که کودک را پرورش می دهند و 
شخصیت او را می  سازد( متایل زیادی برای حذف دیگران دارند، زیرا آنها تنها کسانی هستند 
که قادر به درک و فهم –طبق دیدگاه  شان- حقایق و امورند و این در اختیارداشنت حقیقت 
ناصواب، برای نوجوانان و جوانان از جهت روند رشد و شکل  گیری شخصیت، موجه خواهد 

شد و آنها آن را به عنوان حقیقتی درست و راستین می  پذیرند.

2- صاحبان اندیشه  های افراط  گرایانه نگاه یک  جانبه  ای دارند و حقایق نزد آنها تنها 
تأثیر  و جوانی حتت  نوجوان  یک چهره دارند و شیوۀ زندگی تنها دارای یک مسیر است. هر 
آنها قرار گیرد و آنها را الگوی خویش قرار دهد، راه آنها را در پیش خواهد گرفت، از دید آنان 
به امور نگاه خواهد کرد و به مسلک آنان اعتقاد پیدا خواهد کرد. زبان حال   آنها می  گوید: 
»حق با من است و افراد مخالف من کامالً اشتباه می  کنند و مستحق نابودی اند تا راستی 

و نیکی ساری و جاری شود«.

3 - صاحبان اندیشه  های افراط  گرایانه گرایش  های فکری و اعتقادی خاصی دارند که 
بیانگر معتقدات آنان است و منی  خواهند از آنها اجتناب کنند و آمادگی آن را ندارند تا از آنها 

دست بردارند یا بر سر آنها با دیگران مناظره کنند.

افراط  گرایی نشان می  دهد  و  4- جتزیه و حتلیل عمیق اجتماعی از عمل خشونت  آمیز 
که ویژگی  های مشترکی وجود دارد که کودکان و نوجوانانی را گرد هم می  آورد که ایدئولوژی 
افراطی و روحیۀ نابودگری و خراب کاری را با خود حمل می  کنند، و می  توانیم این ویژگی  ها را 

به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار دهیم: )2(

افراد  از  از برخی  را  زیادی  آنها اطالعات  الهام  گرفنت؛ واضح است که  الف- استعداد 
تأثیرگذار مذهبی کسب کرده اند و آنها را بدون بحث و بررسی، و به  عنوان مسائل مسلم 
و غیرقابل بحث و بررسی دریافت کرده  اند. لذا استعداد الهام  گرفنت برای شکل  گیری ارادۀ 

جنایت کارانه نزد کودکان و نوجوانان در سطح ارتکاب جرم و جنایت ضروری است.

ب- کم  سن  وسال   بودن؛ مسلماً افراد کم  سن  و  سال نسبت به افراد بالغ و بزرگسال متایل 
بیشتری برای ماجراجویی، و آمادگی بیشتری در عصیان  گری علیه جریان اصلی جامعه دارند.

2- د. عبد اهلل بن عبد العزیز اليوسف )تدوین(، منبع قبلی، ص: 8.
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پ- جتربۀ خشونت؛ از طریق مشاهده و حضور در محل رویداد خشونت  آمیز به  عنوان 
نوعی آماده  سازی روحی و اجتماعی برای پذیرش خشونت و تروریسم. 

ت- آموزش نظامی فشرده؛ این نکته به توانایی اجنام عمل جنایی اختصاص دارد.

ج- شست وشوی مغزی، و گذراندن درس  های ایدئولوژیک با محتوای اخالقی با هدف 
حذف دیگران و تکفیر و ریخنت خون آنها به  منظور مشروعیت بخشیدن به تروریسم و قتل 

و کشتار آنها.

د- افراط  گرایی در سه سطح: 

1. سطح ذهنی یا شناختی که براساس ناتوانایی در تفکر و تأمل است )اجنام بده و 
بحث نکن(.

2. سطح عاطفی که در تکانشگری در رفتار بروز می  کند )انرژی عاطفی در کودکان و 
نوجوانان باالست و باید از آن بهره  کشی شود(.

3. سطح رفتاری که در اعمال خشونت علیه دیگران منود می  یابد )به آن  چه می  گوییم 
ایمان آوردی، اعتقاد داری، آموزش دیدی و دشمنت را شناختی، پس دست به کار شو(. 

عواملی وجود دارند که ممکن است فرصت الزم را برای ارتکاب عمل تروریستی مهیا 
سازند، ازجمله می  توان به عوامل زیر اشاره کرد: 

وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی برای خانواده  های کودکان.

الگوهای مشابه رفتار در سایر نقاط جهان که روزانه در رسانه  ها پخش می  شوند و 
کودکان و نوجوانان آنها را می بینند و سبب می شود به اعمال خشونت  آمیز تشویق شوند و 

این کار را برای  شان توجیه می  کنند.

با  و  یک  جانبه  نگر  محیط  هایی  در  زندگی  و  گفت وگو  برای  رسانه  هایی  فقدان 
جهت  گیری  های واحد که سبب ایجاد افراط  گرایی می  شود.

متقاعدشدن در این  که منی  توان واقعیت را با هرگونه وسیلۀ صلح  آمیز دیگری تغییر 
داد، یا به  عبارتی قانع ساخنت کودکان و نوجوانان به   این  که واقعیت موجود بد است و آن را 

فقط می  توان با خشونت و تروریسم تغییر داد.
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و  کودکان  و  می  کنند  نظریه  پردازی  انحرافی  رفتار  برای  که  متفکری  مغزهای  وجود 
نوجوانان را با افکار خود متقاعد می  سازند.

سیطرۀ گروه  های تروریستی بر مناطقی خاص و اقناع زورمندانۀ اهالی این مناطق در 
پذیرش نگرش  ها، عقاید و رویه  های آنها.

کودکان در واقعیت  ها و پیامدهای داعش  ، آسیب  پذیر  ترین گروه سنی از اعمال و رفتار 
این  به  طوری  که  هستند،  سنی  گروه  های  سایر  میان  در  ستیزه  جو  و  افراطی  گرا  گروه  های 
گروهک سیاست  های مغرضانه و هدفداری را برای عمق بخشیدن به ریشه  های خشونت و 
ترسیخ ایدئولوژی  های رادیکال خود علیه کودکان اعمال می  کند تا میراثی طوالنی مدت برای 

این گروهک تروریستی باشند. 

اعمال تروریستی داعش به  طور کلی تأثیری منفی بر روح و روان افراد ساکن در مناطق 
حتت سیطرۀ این گروهک و به  ویژه بر کودکان داشته است، به  طوری  که پس از ظهور داعش، 
در مسیر  آنها  و رنگ  های چشم  نواز لباس  های  دانشجویان  صحنۀ صف گرفنت دانش آموزان، 

رفنت به مدرسه ناپدید شد.

این گروهک برنامه  های آموزشی خاصی را مطابق با عقاید و رویکردهای خود حتمیل 
کرد و معلمان را مجبور کرد تا دوره  هایی آموزشی را درخصوص برنامه  های درسی و روش  های 
تدریس بگذرانند تا منجر به ظهور نسلی با نام »فرزندان خالفت« شوند. آنها حتصیل را 
اجنام  نحوۀ  و  بریدن  سر  اسلحه،  حمل  رزمی،  آموزش  های  و  دادند  اختصاص  مردان  به  تنها 
حمالت انتحاری را به آنها آموزش دادند. قتل  های وحشیانه و خشونت باعث شده تا بعضی 
از کودکان حتت تأثیر آن قرار گیرند و سعی در تقلید آن داشته باشند، همچنین در اثر آسیب 

ناشی از شوک وارده، دچار حمالت هراس و اختالل شده اند)3(.

گسترش  و  روانی  شدید  کودکان در مناطق حتت کنترل داعش، به سبب آسیب  های 
خشونت، جنگ و آوارگی، و همچنین فاصله گرفنت از مدرسه و فقر و محرومیت، در بدترین 
محیط زندگی قرار گرفته اند. چنین وضعیت شدید و دردناکی برای ساختار عملکردی مغز 
ویرانگر است. از آن  جایی  که در دوران کودکی مغز در مهم ترین مرحلۀ شکل  گیری است، در 
نتیجه این آسیب  ها به بی  قراری و ترس و وحشت در کودکان می  اجنامد و این خطری بسیار 

3- آسيا اسماعيل، کودکان بيشترین آسيب  ها را از رفتار و اقدامات داعش متحمل شده  اند، در تاریخ 
2017/6/5 و در ساعت 10 صبح روی لينک زیر مشاهده شد:

 http//:www.hawarnews.com
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بزرگ را برای سالمت روانی و بیولوژیکی آنان در پی دارد که اغلب با تغییرات فیزیولوژیکی در 
بدن همراه است و منجر به تغییرات شیمیایی در مغز و ایجاد محیط سمی برای سلول  های 
مغزی می  شود. این محیط سمی بر عملکرد این سلول  ها تأثیر می  گذارد و ساختار مغز هم 
حتت تأثیر آن قرار می  گیرد. به  سبب این تغییرات، کودکان با توانایی  های ذهنی ضعیف و عدم 
آموزش رشد می  کنند و همچنین احتمال باالبودن بیماری  های روانی مانند افسردگی، انواع 
اضطراب، افسردگی درونی، سرکوب احساسات درونی، خشم و خصومت و همچنین عادات 

مضر مانند مصرف سیگار و مصرف مواد مخدر را ایجاد می  کنند)4(. 

روش  های داعش برای جذب کودکان در پیوسنت به صفوف مبارزان:

این گروهک مجموعه  ای از روش  های هدفمند و منظم و متنوع را برای جذب کودکان 
و پیوسنت آنها به صفوف مبارزان خود به  کار برد، که از مهم  ترین آنها می  توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

بهره  کشی از کودکان و نوجوانان خانواده  های فقیر از طریق پرداخت پول و اغفال . 1
والدین آنان در کسب حقوق ماهانه بین 300 تا500 دالر در ماه، و همچنین تالش 
برای جذب آنها از طریق تأثیرات فکری و ایدئولوژیک جهت متقاعدکردن آنها برای 

مبارزه در کنار نیروهای مسلح خود.

تدوین برنامه  های درسی در توجیه افراط  گرایی مذهبی، خشونت و جنگ، به  عالوه . 2
نحوۀ  و  قتل، مبب  گذاری، سربریدن،  برای جنگیدن،  اختصاصی  درسی  برنامه  های 

اجنام عملیات انتحاری، که در مناطق حتت کنترل این گروهک اعمال شد.

توزیع اسباب  بازی  ها و هدایا با ویژگی های خشونت  آمیز به کودکان پس از گذراندن . 3
دوره  ها یا درس  هایی که به تفکر گروهک و پایداری و سیطرۀ آن خدمت می  کند.

قراردادن آنها حتت آموزش فشردۀ نظامی در پادگان  های ویژۀ مبارزه و ترور مستقیم. . 4
الزرقاوی،  الطبقه،  الرقه،  العز،  اشبال  آموزشی کودکان  پادگان  های  از مهم  ترین 

االشبال، الطالئع بودند.

4- ا. م. د. جمان مكی کبه، »کودکان جنگ و آن  چه را   که آینده با خود به  همراه خواهد داشت: بمب ساعتی«، 
مجلۀ حوار الفكر 40 )بغداد- مؤسسۀ گفتمان اندیشۀ عراق، ژوئن 2017، ص 106-105(.
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داعش در استخدام کودکان، به برنامه  هایی متکی است که کودکان را به لذت بردن . 5
از فعالیت  های تفریحی و اجتماعی زیر سایۀ شوم این گروهک مجبور می سازد. 
نظامی  سازمان  با  ارتباط  طریق  از  را  خود  تا  می دادند  فرصت  نوجوانان  به  آنها 
قدرمتندی نشان دهند، به  طوری  که بتوانند احساس اقتدار کنند و آرزوی  های خویش 
بزرگساالنه  فعالیت  هایی  و  کارها  به  دست  که  جهت  آن  از  سازند؛  محقق  را 

می  زدند.

داعش عملیاتی را به صورت مرحله  ای و بر حسب گروه  های سنی کودکان برگزار . 6
می کرد که با هدف جذب و آموزش آنها به  منظور شکسنت دیوار ترس  شان اجنام 
ردۀ سنی 6 تا 12 سال قرار داشتند. به  طوری  که  در  آنانی که  می گرفت،  به  ویژه 
آنها را در خدمات پشتیبانی تدارکاتی برای نیروهای خود، مانند حمل مهمات، تهیۀ 
غذا، تعمیر و متیزکردن جتهیزات و ماشین  آالت به  کار می گرفت و این درحالی  ست 
ایست  های  و  امنیتی  گشت  و  نگهبانی  کار  در  کودکان  این  از  دیگر  برخی  که 
بازرسی شرکت می  کردند، تا از نزدیک آموزش ببینند و با زندگی نظامی و ماهیت 

فعالیت  های آن آشنا و در آینده به نیروهایی کارکشته و باجتربه تبدیل شوند. 

تشویق . 7 و  کودکان،  علیه  داعش  توسط  اعمال شده  خشونت  منایش صحنه  های 
کودکان به اجنام این کارهای مجرمانه و مشارکت در آن.

متام ویدئوها و تصاویر مربوط به صحنه  های اعدام، سربریدن و به صالبه کشیدن . 8
که توسط داعش اجنام گرفته و در مناطق حتت کنترل این گروهک ضبط  شده بود، 
نشان می  دهد که کودکان در ردیف  های جلو حضور دارند، همچنین این ویدئوها 
کودکان را نشان می  دهد که دوربین  ها و تلفن  های همراه را برای ضبط صحنه  ها 

با خود حمل می  کنند.

آموزش . 9 برای  آموزشی  اردوگاه  های  به  پیوسنت  به  آنها  اجبار  و  کودکان  ربودن 
آموزش  حتت  بسته،  و  جدا    اردوگاه  های  در  کودکان  به  طوری  که  انتحاری،  عملیات 
از پدر و مادر خود جدا می  شدند، و همۀ متاس  ها با آنها  قرار می  گرفتند. کودکان 
قطع می  شد، و دورۀ آموزشی فشرده و خشونت  آمیزی را می  گذراندند که شامل 
فعالیت  های مبتنی بر یادگیری فنون رزمی، استفاده از اسلحه، آماده  سازی خودروی 
انتحاری می  شد. این  عملیات  اجنام  برای  آموزش  و  مبب  ها  ساخنت  مبب  گذاری شده، 
گروهک با خانواده  های کودکان در داخل اردوگاه بر سر جتاوز و یا قتل چانه  زنی می  کرد.
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برای کودکان در میان همساالن خود موقعیتی را از طریق حمل سالح مورد عالقه، . 10
لباس نظامی، و همراهی و هم صحبتی آنها با برخی از فرماندهان این گروهک، 
می  کردند.  فراهم  مهیج  و  حماسی  آهنگ  های  به  گوش  دادن  و  پرچم  ها،  حمل 
همچنین اعطای برخی از القاب مانند القابی که به رهبران گروهک داده می  شد، 

مانند لقب ابو القعقاع و ابو طلحه و غیره.

که . 11 جهت  آن  از  شکنجه،  و  قتل  حقانیت  و  دیگری  از  نفرت  و  فرقه  گرایی  نشر 
پیوسنت آنان به این گروهک بخشی از دفاع آنها از دین و مذهبی است که به آن 
اعتقاد دارد و به  عنوان دینی که حق است و تبعیت از آن هم واجب است، توصیف 

می  کردند.

تفسیر مجدد آیه  های قرآنی برای کودکان به  طریقی که در خدمت سیاست  های . 12
دیگر  موضوع  هرگونه  به  پرداخنت  بدون  »جهاد«  داعش قرار بگیرند و بر بحث 

مترکز می  شد.

اجنام . 13 علنی  به  طور  که  سازماندهی شده  مراسمی  طریق  از  کودکان  بیعت  اخذ 
می  پذیرفت، با تکرار جمالت و عبارات مذهبی و شرعی به زبان عربی فصیح که 
محتوای آن اغلب برای کودکان نامفهوم بود، اما مضامین آن آمادگی برای فداکاری 
به  آن است. این مراسم  آموزه  های  و نشر  نظر  مورد  دولت  برپایی  راه  در  و مرگ 

شکلی دلپذیر برای کودکان ارائه می  شد و آنها را به خوش  بینی دعوت می  کرد.

از . 14 برخی  در  اطالعات  جمع آوری  و  جاسوسی  عملیات  در  کودکان  به  کارگیری 
مناطق، به  ویژه در مناطق محل اقامت خود، از آن جهت که مورد شک و تردید واقع 

منی  شدند. 

این گروهک خدمت می  کرد . 15 ایده  های  و  به تفکر  و داستان  هایی که  چاپ جزوات 
جزوات  مضمون  است.  جهاد«  در  خواهران  »نقش  عنوان  با  آنها  از  برخی  که 
کودکان  برای  خواب  هنگام  را  جهاد  به  مربوط  داستان  های  تا  می  خواهد  زنان  از 
بخوانند و آنها را جهت پرداخنت به بازی  های تیراندازی تشویق کنند تا توانایی  شان 

در هدفگیری   بهتر شود. 

داعش رویکرد »جهاد خانواده  ها« را برای جنگجویان خارجی خود برای اطمینان از . 16
وفاداری کامل این خانواده  ها به گروهک در پیش   گرفت. اتخاذ این رویکرد منجر به 
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اهتمام  ورزی و شور و شوق فراوان این خانواده  ها در جنگیدن شد، این گروهک عالوه 
بر انگیزۀ »ایدئولوژیک«، حقوق و مزایای عالی برای این خانواده ها پرداخت می  کرد 
که حداقل 600 دالر در هر ماه به ازای هر نفر، به  عالوه مزایای دیگری از »غنایم« 
و هزینه  های ازدواج، مسکن و فرماندهی بود. بدین ترتیب خانواده  های جنگجویان 

خارجی از یک زندگی مرفه  تری نسبت به دیگران برخوردار می شدند.

بر نشان دادن کودکان  این گروهک  در عراق،  آن  و رشد و گسترش  ورود داعش  زمان  از 
به  طور برجسته در تبلیغات خود مترکز می کرد. کودکان تنها یک ارزش تبلیغاتی برای داعش 
محسوب منی  شدند، بلکه آنها نیز افرادی اند که آموزش خواهند دید تا تبدیل به افراط  گرا 
شوند و توانایی کشنت و مبارزه را داشته باشند. این پدیده  ای است که نیاز به مطالعه  ای 
و  بهره  کشی  برای  داعش  که  است  مختلفی  روش  های  تشخیص  و  توضیح  جهت  جامع 

به  کارگیری کودکان در نقاط مختلف جهان به  کار برده است.

پس از جتزیه و حتلیل دقیق از ابزارهای تبلیغاتی داعش، و آن  چه در رسانه  ها و شبکه  های 
اجتماعی منتشر شد و مصاحبه  های اجنام  شده با کودکانی که از دست این گروهک گریخته   
به  عالوه  گرفت،  اجنام  آن  دستگیر  شدۀ  عناصر  از  برخی  با  که  مصاحبه  هایی  نیز  و  بودند، 
در شبکه  های  و  دادند  اجنام  آنها  با  امدادگران  و  روزنامه  نگاران، محققان  مصاحبه  هایی که 
مجازی، کانال  های ماهواره  ای و روزنامه  ها منتشر گردید، ما قادر هستیم تا شیوۀ به  کارگیری 

و آموزش به  کاررفته جهت جذب و بهره  کشی از کودکان را مورد جتزیه و حتلیل قرار دهیم.

کودکان داعش به پنج دسته تقسیم می  شوند که عبارت اند از:

• فرزندان جنگجویان خارجی )خانواده  های وابسته به داعش(.	

• فرزندان جنگجویان بومی )خانواده  های وابسته به داعش(.	

• راه 	 داعش  کنترل  حتت  یتیم  خانه  های  به  که  یتیمانی  و  مجهول  الهویه  کودکان 
یافتند.

• کودکانی که با زور و به  طور اجباری و برخالف میل خود و خانواده  هایشان به  کار 	
گرفته شدند.

• کودکانی که داوطلبانه و برخالف میل باطنی خویشاوندان خود به این گروهک 	
ملحق شدند.
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ترغیب  موفقیت  آمیز  فعالیت  های  دلیل  به  اغلب  کودکان  جذب  باالی  نسبت  های 
تالش  این گروهک خیلی  تا  جایی  که  مبادرت می  ورزید،  آنها  به  داعش  و تطمیعی است که 
از  الگو  تقویت کند. این  نهاد کودکان  در  را  خالصانه  دوستی  و  تعهد  روحیهۀ  تا  می کرد 
استخدام کودکان با بسیاری از نقاط دیگر جهان که گروه  های تروریستی در آن حضور دارند، 
متفاوت است، به  ویژه در کشورهای آفریقایی؛ در آن  جا اغلب از کودکان یتیم برای بهره  کشی 
جهت جنگیدن استفاده می  شود که در کل پدر و مادر ندارند، زیرا یا ربوده شده  اند و یا از طرف 
کسانی که حضانت آنان را بر عهده داشته  اند به حال خود رها شده  اند، لذا شبه  نظامیان 
از  بدین وسیله غم  تا  ایجاد کنند  نزدیک  روابط  تا  برقرار می  کنند  ارتباط  آنها  با  تروریستی 
جایگزین  را  تروریستی  سازمان  های  نتیجه  در  و  شود  جبران  خانواده  هایشان  دست  دادن 
خانواده  های خود می  کنند، با این ذهنیت که پشتیبان و حامی آنها هستند. صدها کودک 
خارجی از کشورهای مختلف اروپا، خاورمیانه و آسیای جنوبی وارد عراق و سوریه شدند. در 
زمان ورود، در یکی از مدرسه های مذهبی موجود در مناطق حتت کنترل این گروهک ثبت نام 
کردند، و دو باب از این مدارس برای پاسخ  گویی به نیازهای انگلیسی  زبانان اختصاص داده شد.

از رهگذرانی  از جنبه  های استراتژی داعش برای تغییر کودکان  این مدارس تنها یکی 
معمولی به جنگجویانی کامالً حرفه  ای است، که به  طور سیستماتیک و نهادی بر گذراندن 
شش مرحلۀ مختلف توسط کودکان استوار است که عبارت اند از: اجتماعی  شدن، آموزش، 

انتخاب، ظلم و ستم، تخصص و مترکز. که در ادامه به  طور دقیق تشریح خواهند شد:)5(

1. اجتماعی  شدن: 

داعش در ابتدا کودکان را از طریق اجتماعی  شدن تدریجی، و نه از طریق تعلیم و تربیت، 
آنها  بهترین  اما  داشت،  راه  چندین  هدف  این  به  رسیدن  برای  گروهک  این  آموزش می  داد. 
مناسبت  های عمومی بود که هدف آن افزایش آگاهی نسبت به فرصت  هایی بود که داعش 
تقدیم کند.  رهبری خود  نیروهای حتت  یا  و  به هم دستان  را  آنها  و  آورد  فراهم  می  توانست 
برخی از این جتمع  ها و جلسه  ها در بیشتر اوقات، کودکان را از طریق تقدیم اسباب  بازی  ها و 
این  در  و تنها به  سبب حضور در محل جتمع  ها، جذب می  کرد. کودکان  رایگان  شیرینی  های 
رویدادها می  توانستند با تکان دادن پرچم  های سیاه داعش و یا حتی فقط با حضور خود به 
اعطا می شد. لذا چنین  آنها  به  و هدایایی  واقع شوند  تقدیر  مورد  و  داعش کمک کنند، 
وسوسه  هایی نوعی جاذبه محسوب می شود؛ به  طوری  که تکرار این کارها  کودکان را عادت 

5- ميا بلوم، »فرزندان خالفت – کودکان داعش«، ره  آورد البيان، شماره 2، بغداد- مرکز مطالعات و برنامه  ریزی 
البيان، اوت 2015، ص 161- 168.
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می دهد و در نتیجه برای یادگیری بیشتر نحوۀ زندگی داعش و همنوایی و اعتقاد به آن از خانه 
خارج می شوند. از سوی دیگر و در همین راستا، کودکان به  طور مرتب به شرکت در اعدام  های 
به  تدریج  و  نشان می  دهند،  آنها  به  را  اعدام  ها  فیلم  های  ابتدا  تشویق می  شدند. در  علنی 
آنها را در عملیات زنده و مستقیم شرکت می  دهند. عادت  کردن کودکان به متاشای چنین 
مجازات  های بدنی، منجر به هضم این خشونت  ها و طبیعی و عادی تلقی  کردن آنها می  شد 
و در نتیجه به تکرار و اجنام آن منتهی می  شد و یا حداقل منجر به پذیرفنت و رضایت از این 

عمل می  گردید.

در  دقت  با  کودکان  چگونه  که  می  دهد  نشان  داعش  تبلیغاتی  ویدئویی  کلیپ  های 
داده  آموزش  موقعیت  هایی  چنین  در  عمل کردن  نحوۀ  برای  و  قرار می  گیرند،  دوربین  مقابل 
می  شوند، و در بعضی موارد، کودکانی که با خود اسلحه حمل می  کنند و در صحنه حضور 
دارند، یا آنانی که سرهای بریدۀ قربانیان داعش را باال گرفته  اند، مورد حتسین و متجید قرار 
می  گیرند. کودکان به  طور کلی، و به  ویژه فرزندان جنگجویان خارجی و محلی یاد می  گرفتند 

که مشارکت و حضور در چنین مواردی، دریافت پاداش را در پی خواهد داشت.

2. آموزش، ظلم و ستم، و انتخاب:

بعد از حضور و مشارکت کودکان در مراسم و جلسات متعدد، »حضور پیدا کن، فقط 
سالم کن، ببین و بیاموز«، مرحلۀ بعدی در تعلیم و تربیت، از طریق ورود آنها به برنامه  های 
داعش  بود، چنانکه  کرده  تهیه  داعش  بود که  ویژه  ای  درسی  برنامه  های  و  رایگان،  آموزشی 

بسیاری از مدارس و مساجد را حتت کنترل خود درآورده بود.

باید  آنها  اما  ماندند،  باقی  خود  سمت  در  اصلی  مدارس  معلمان  از  بسیاری  اگرچه 
برنامه  های درسی را تدریس می کردند که داعش تدوین کرده بود، که فقط برای دانش  آموزان 
پسر، و به  طور کامل از جنس مخالف جدا بودند. برنامۀ درسی شامل توضیحات مربوط به 
آموزش حمل و استفاده از سالح و آموزه  های اعتقادی مرتبط با ایجاد سازگاری با ایدئولوژی 

رادیکال بود.

در نگاه اول برای بینندۀ خارجی، به  نظر منی  رسد که حضور در مدارس برای فرزندان و 
خانواده  هایشان اجباری باشد، اما بسیاری از والدین فرزندان خود را بدون هیچ  گونه ممانعتی 
داعش(  به  وابسته  و محلی  )خانواده  های جنگجویان خارجی  این مدارس می  فرستادند  به 
تهدید  می کردند،  خودداری  گروهک  این  اوامر  پذیرش  از  که  والدینی  مورد،  چند  در  تنها  و 
مدارس  این  در  نبودند(. کودکان  در سازمان  به عضویت  مایل  )خانواده  هایی که  می شدند 
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به  طور سیستماتیک، ایدئولوژی داعش را می  آموختند. این امر آنها را به یکدیگر و همچنین 
به اعضای گروهک نزدیک  تر می  کرد که درصدد کشف و شناسایی کودکان با  استعداد بودند 
تا در آینده در یکی از اردوگاه  های آموزشی این گروهک جذب شوند و به رتبۀ »فرزند شیر« از 

فرزندان شیران خالفت و ارتش آتی آن نائل آیند.

چیزی  این  و  می  کرد،  نگاه  خود  از  دفاع  برای  ابزاری  به  عنوان  کودکان  به  گروهک  این 
آنها  زیرا  غیر  ضروری می  ساخت،  امری  آن،  با مهارت  های معمول  را  پرورش  و  آموزش  بود که 
کمک  آنها  به  که  آموزشی  موادی  تدوین  یا  کودکان،  برای  ایدئولوژیک  اجتماعی  ایجاد  به 
می  کرد تا دانش  های مختلف را فرابگیرند، عالقه  مند نبودند و تنها چیزی که به آن احتیاج 
داشتند، آماده  سازی افرادی واجد شرایط مبارزه بود، و این موضوعی بود که آن را حتت عنوان 
ویژگی »ظلم و ستم« و یا تک  روی و یکجانبه  نگری و اجرای اجباری می  نامیم. پیوسنت به 
داعش احساس غرور، افتخار، اعتبار و رقابت را در میان کودکانی که به آن ملحق می  شدند، 
ایجاد می  کرد تا »فرزندان شیران خالفت«، یا هر کودکی واجد شرایط آموزش نظامی شود. 
دانش  آموزان کم  سن  و  سال  تر در ابتدا و به  صورت مرحله به مرحله به  عنوان جاسوس آموزش 
می  دیدند و برای مشاهده و رصد  کردن اعضای خانواده یا همسایگانی تشویق می  شدند که از 
داعش انتقاد، و یا یکی از قوانین شرعی این گروهک را نقض می  کردند.  این سربازان کوچک 
می  دانستند که اجنام یک کار خوب، شانس   آنها را برای ورود به اردوگاه آموزشی فرزندان شیر 

»االشبال« باال می  برد.

اگر در این کار موفق می شدند و این مرحله را پشت سر می گذاشتند، در روند منظم 
آمادگی  و  تعلیم،  شامل  که  می گرفت  قرار  خود  پیشرفت  و  رشد  برای  سیستماتیکی  و 
که  به  طوری  می  کردند،  تقلید  را  بزرگساالن  نقش  کودکان  مرحله  این  در  بود.  جسمانی 
لباس  های مشابهی می  پوشیدند و ادبیاتی را که بزرگساالن به  کار می  بردند، یاد می  گرفتند. 

آنها همچنین مشخصات »کافران« و دالیل قتل و ریشه  کنی آنها را فرامی  گرفتند.

کارآزموده  و  مسلح  جوانان  فارغ  التحصیلی  برای  را  سیستماتیک  فرآیندی  داعش 
می آورد.  ایمان  آنها  به  بایید  و  بود  گروهک  این  تعالیم  همۀ  عهده  دار  که  می کرد  طراحی 
به  طوری  که کودکان به  کارگیری شده، مانند سایر کودکان مناطق حتت کنترل داعش، شاهد 
که وضعیت آنها از مشاهدۀ  تفاوت  این  با  بودند،  سرها  بریدن  و  سنگسار  اجنام اعدام  ها، 
برخی  در  و  تغییر می  یافت،  قربانگاه  ها  به سمت  قربانیان  و  اعدام، به  همراهی  کردن اسیران 
موارد، این کودکان چاقوها را قبل از این  که سر محکومان از تن  شان جدا شود، میان بزرگساالن 
توزیع می  کردند، و سراجنام در بسیاری از موار  د، این کودکان با دست خودشان اعدام را تنفیذ 
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می  کردند، و این کار به  عنوان انتخاب نهایی و با درجۀ باالتری از افراطی  گری بود که به  منظور 
اثبات وفاداری در این سازمان تروریستی اجنام می  گرفت.

3. تخصص و مترکز:      

بودند، که  و متداخل  و نقش  های جمعی متعدد  به فعالیت  ها  مراحل قبلی محدود 
در مرحلۀ فعلی  این گروهک  اما  »اشبال« داعش اجنام می  شد،  به دست کودکان  عموماً 
درصدد بود که کودکان را در مسیر اجنام کارهای تخصصی براساس آن  چه در طول آموزش و 
یادگیری و هم زیستی نشان داده  اند، قرار دهد، تا طبقه  بندی  و کشف آمادگی و استعدادهای 
آنها بر این اساس صورت  گیرد. به  طوری  که بعضی از آنها در پست  های ایست و بازرسی گمارده 
شند یا گارد شخصی رهبران داعش باشند، و یا کمربند انفجاری با خود حمل کنند، حتی 
اگر مبب  گذار انتحاری واقعی نباشند. اگر حمل کمربند انفجاری با آرامش و اجنام می  گرفت، 
بعدها آنها به  عنوان مبب  گذاران انتحاری به  کار گرفته می شدند، و این همان چیزی بود که به 

آن »تخصص« می  گوییم.

کودکانی که به برقراری ارتباط متایل و درکی عمیق  تر از ایدئولوژی داعش داشتند، به 
عنوان سربازان آموزش دیده و ناظرانی بر دیگر کودکان مستقر می  دوند. در این خصوص از زبان 
مشترک گروه سنی »کودکان« به  عنوان ابزاری استفاده می  کردند که به آنها امکان می  داد 
نه تنها  داعش جذب کنند. به  کارگیری کودکان  برای  و  به  کار گرفته  را  دیگر  که کودکانی 
را به  دنبال داشت، که کمک  آنان  با داعش، و ایجاد چالش برای  انگیزۀ بزرگساالن برای کار 
می  کرد تا کودکان بیشتری را جذب و به پیوسنت به این گروهک تشویق کنند، آن  هم با وعدۀ   

دستیابی به جایگاه ویژه و پاداش، هم از عناصر بالغ و هم از عموم مردم.

تا به  طور آشکارا در لباس  های رزمی  تازه فارغ التحصیل شده می خواستند  از کودکان 
برای  مختلف  سالح  های  حمل  با  و  بپردازند  شهر  در  گشت  زنی  به  جنگجویان  مخصوص 
نشان  دادن قدرت و نظم و انضباط خود از یک   طرف و از طرفی دیگر جهت نشان  دادن   خشونت 
منادینی اقدام کنند که به ایجاد ترس در دل   مخالفان این گروهک کمک می  کرد. همچنین 
در میدان  های عمومی به  معرض منایش  را  از هنرهای رزمی  تا برخی  آنها خواسته می  شد  از 
از  را  ضربه  هایی  هم  زمان  و  می  دادند  اجنام  را  فنونی  و  حرکات  کودکان  تاجایی  که  بگذارند، 
سوی فرماندهان ارشد دریافت می  کردند که به  نوعی بیانگر قابلیت  های رزمی و قدرت حتمل 
آنها بود. معموالً در این  گونه فعالیت  ها ده  ها تن از کودکان کم  سن  وسال  تر آنها را همراهی 

می  کردند که نشانه  هایی از تعجب و تعلق  خاطر در چهره  شان موج می  زد.
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این رویدادها با هر مرحله از فارغ التحصیلی کودکان تکرار می  شد تا کودکان بیشتری 
برای پیوسنت به کالس  های »االشبال« جذب شوند و این همان چیزی بود که ما به آن نام 

»مترکز« می  دهیم یا به عبارتی دیگر مترکز داعش و گسترش آن.

گروه  های  سوی  از  قبالً  آن  چه  از  که  داد  ارتقاء  را  نیروها  جذب  برای  خود  روش  داعش 
تروریستی به  کار گرفته شده بود، فراتر می رود؛ این اقدام با هدف بقای این گروهک و حفظ 
قدرت آنها اجنام گرفت، به  طوری  که اولویت سازمان  های تروریستی در ادامۀ حیات آنهاست 
و بنابراین تداوم و طول عمر گروه اصلی به  طور دوره  ای با گسیل  ساخنت خون  های افراد جدید 

ارتباط دارد و این امر کلید دستیابی به این هدف به  شمار می  رود.

که  می کرد  کار  نیرو  جذب  اصول  بر  مبتنی  ساختاری  توسعۀ  بر  همچنین  داعش 
ترکیبی از آمادگی جسمانی و آموزش نظامی فشرده با سطوح عمیق تربیتی، آماده  سازی 
روانی، اجتماعی و ایدئولوژیک بود که حتی در به  کارگیری تروریست  های بالغ هم آن را به  کار 
آنها  به  باال  در  داعش طبق شش مرحله  ای که  بگوییم که  برده است. بنابراین می  توانیم 
پرداختیم، در طراحی یک فرایند روشمند نه تنها برای تربیت و آموزش ماشین  هایی جنگی، 
که در فارغ  التحصیلی جوانان مسلح و کارآمد نیز موفق بوده است که در واقع عهده  دار متام 

آموزه  های این سازمان تروریستی اند. 

به  منظور توانبخشی و ادغام کودکان رهاشده از داعش، الزم است که برنامه  ای ترکیبی 
رسیدن  برای  مختلف  رشته  های  در  خالقیت  و  هماهنگی  برای  سطح   باال  در  چند  وجهی  و 
به این هدف تدوین شود که شامل درمان آسیب  های روانی، انحرافات در روابط خانوادگی و 
بتوانند  تا  دارند  نیاز  آموزشی هم  توانبخشی  به  این    که کودکان  اجتماعی است. به  عالوه 
حتریفی را که در دین اسالم ایجاد شده، فراموش کنند و بار دیگر از دانش، علوم مختلف و 
روند  در  مشکالتی  از  است  ممکن  کودکان  این  شوند.  بهره  مند  حرفه  ای  آموزش  همچنین 
اجتماعی  شدن )جامعه  پذیری( رجن ببرند، به  طوری  که در آن احتمال عدم همدلی و توانایی در 

برقراری ارتباط باالست.

خانواده  های این کودکان نقشی مثبت و یا منفی در ادغام اجتماعی مجدد و توانبخشی 
از اعضای خانواده جدا  را  از کودکان  بنابراین الزم است برخی  فرزندان خود خواهند داشت؛ 
کرد، به ویژه آنهایی که افرادی منفی گرا هستند، زیرا این نوع افراد عادی  سازی و بازگشت به 
زندگی طبیعی را چالش  برانگیز می  سازند، و این امر پیچیده و قطعاً گیج  کننده خواهد بود؛ 
بنابراین، پژوهش فعلی در خروجی  های خود بر پیشنهاد برخی از این سیاست  ها و برنامه  ها 
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عمل می  کند.

مواردی خاص از مشکالتی که نیازمند رسیدگی است:

کودکان حاصل از ازدواج خارجی )از منتسبین به داعش( در عراق، و کسانی که . 1
والدین خود را از دست داده  اند. وضعیت قانونی کودکان )یتیمان یا افراد مجهول 

الهویه( که از والدین خارجی به دنیا آمده  اند، چیست؟

کودکان حاصل از ازدواج پدری خارجی و مادری عراقی یا بالعکس )از منتسبین به . 2
داعش( در عراق و کسانی که اعضای خانواده خود را از دست داده  اند.

با عنوان . 3 برنامۀ فشرده  یک  را حتت  آنها  دارند که  وجود  به 3000 کودک  نزدیک 
»چگونه می  توان به  عنوان مجاهد در راه خدا جهاد کرد؟« آموزش دادند تا به  عنوان 
کشته  جنگ  جریان  در  آنها  از  نیروهای نخبه در صفوف داعش بجنگند. برخی 

شدند و بسیاری از آنها پس از آزادسازی شهرهایشان هنوز زنده  اند.

الزم است با توجه به برنامه  های روان شناختی و توانبخشی اجتماعی و با توجه . 4
به مراحل سنی زیر با کودکان تعامل داشت: 1-6، 7-12، 13- زیر 18 سال. از سوی 
دیگر، آنها را باید براساس میزان مشارکت در اعمال خشونت  آمیز در سه سطح 
و به ترتیب زیر طبقه  بندی کرد: کودکانی که شاهد اعمال خشونت آمیز بودند، 
اما در آنها شرکت منی کردند؛ در اعمال خشونت  آمیز مشارکت داشتند، اما آنها 
با دست خود  و  را به  دست خود اجنام منیدادند؛ اعمال خشونت آمیز اجنام می دادند 

اقدام به قتل می کردند.

ضمانت  با  طرحی  به  منزلۀ  باید  حاضر  پژوهش  خروجی  های  ذکرشده،  موارد  طبق 
اجرایی و نه فقط حترکی حلظه  ای باشد؛ به این دلیل که هدف آن مقابله با گروهکی خاص یا 
مشکلی فوری نیست، بلکه برای ترویج تفکری صحیح و میانه  رو می  کوشد که جامعه  ای 
را در برابر خطرهای موجود تضمین کند، و هم  چون دژی محکم در مقابل  امن و منسجم 
داشته  آن مشارکت  در  و مدنی ذی ربط  نهادهای رسمی  و متام  بایستد  چالش  های مختلف 
و  آن،  نقش  های  و  مؤسسات  این  از  مجموعه  ای  کار  چارچوب  های  جهت  ادامه  در  باشند. 
همچنین ماتریس سیاست  های نهادهای مختلف دولتی و اقدامات عملیاتی آن پیشنهادهایی 

ارائه می شود که می  توان آنها را به  شرح زیر خالصه کرد:
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محور نخست، توصیه  هایی که تأثیر مستقیمی روی کودکان و نوجوانان دارند:

پرورش . 1 و  آموزش  درسی  برنامه  های  به  ویژه  مدارس،  آموزشی  برنامه  های  بازنگری 
تصویر  حتکیم  برای  عمومی،  فرهنگ  و  ملی  آموزش  تاریخ،  عربی،  زبان  اسالمی، 
ارزش  های  و  میانه  روی  اعتدال،  معانی  به  توجه  و  اسالم  دین  معتدل  و  میانه  رو 
انسانی متعالی همچون عدالت، تسامح، محبت و پذیرش دیگران، به  همراه مترکز 

بر برنامه  های درسی دورۀ ابتدایی و دورۀ متوسطۀ اول به  طور ویژه.

توسعه و بهینه  سازی روابط بین کودک و مدرسه برای دستیابی به نتایج آموزشی . 2
بهتر و اتخاذ تدابیر الزم جهت حل مشکل ترک   حتصیل، از طریق اعمال مفاد قانون 
اساسی و با مشارکت و همکاری مقامات ذی ربط و توسعۀ قوانین جهت ترمیم 
فقیر  خانواده  های  از  مالی  و همچنین حمایت  زمینه،  این  در  موجود  شکاف  های 

به  منظور امکان ثبت  نام فرزندان  شان در مدارس.

نظارت بر مدارس دولتی و خصوصی در ارتباط با فعالیت  های فوق  برنامه همراه با . 3
برنامۀ درسی، و اطمینان از سازگاری آن با سیاست آموزش و پرورش عراق که دارای 

ارزش  هایی میانه  رو و اعتدال  گراست. 

گسترش چتر فعالیت  های آموزشی و مترکز بر فرهنگ کار داوطلبانه و حمایت از . 4
مبتکران و نوآوران، تا تعداد بیشتری از دانش  آموزان و دانشجویان به  ویژه در سطوح 
ابتدایی و متوسطه را در بر بگیرد، آن  هم با هدف کاهش رفتارهای پرخاشگرایانه 

و خشونت  آمیز در کودکان، تا بتوانند در محیطی امن زندگی کنند.

تدوین برنامه  ها و فعالیت  های علمی و تفریحی که وزارت آموزش و پرورش عهده  دار . 5
آن و حتت نظارت، هماهنگی و حمایت سازمان یونیسف و به  منظور توانبخشی و 
رشد و تعالی دانش  آموزانی باشد که برای مدت  ها با داعش ماندند و یا باالجبار در 

شهرها و مدارس حتت کنترل داعش حتصیل کردند. 

نوجوانان . 6 و  کودکان  برای  داستان  هایی  و  قصه  قالب  در  آموزشی  جزوه  های  چاپ 
برای آموزش دانش  آموزان در طول ساعات درس و  با تصاویر گرافیکی و کارتونی، 
تعطیالت تابستانی، و همچنین توزیع این جزوه  ها به  صورت رایگان در میان اهالی 
مناطق آزاد  شده، با هدف باال  رفنت اعتمادبه  نفس و روحیۀ تسامح نزد کودکان، که 
مسئولیت این کار را خانۀ فرهنگ کودک در وزارت فرهنگ فدرال بر عهده بگیرد.
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استفاده از روش  های تدریس از طریق بازی و تفریح به  عنوان روشی برای توانبخشی . 7
و  کودکان  بر  تروریستی  اقدامات  از  ناشی  اثرات  از بین بردن  و  دانش  آموزان  رشد  و 
دانش  آموزان، به ویژه آنهایی که مورد سوء استفاده و در معرض اعمال تروریستی 
و جنایتکارانه قرار گرفتند. این امر به  منظور محقق  ساخنت شادمانی و شادابی 
برای کودکان و کمک  کردن به آنها جهت لذت بردن از بازی، براساس مادۀ قانونی 

مختص کودکان در کنوانسیون ژنو است: »حق کودک برای بازی  کردن«.

ارتقاء دانش معلمان تعلیم و تربیت اسالمی و برگزاری دوره  های آموزشی ضمن . 8
خدمت در زمینۀ بحث  های دینی و کشف انحراف اندیشه  های رادیکال و تکفیری 
انحرافی از اصول و ارزش  های دین اسالم و آموزش آنها جهت پرداخنت به مقایسۀ 
بر  مترکز  همچنین  و  دارد  مترکز  یکدیگر  بین  تشابه  بر  که  مذاهب  بین  مقاربت 
خصوصیات اخالقی عمومی و رفتارهای مبتنی بر همکاری و تسامح. همچنین 
وزارت کشور قوانین مربوط به  و  بازرگانی و شوراهای استانی  وزارت  می بایست 
صدور مجوز حمل اسلحه و مهمات و محل فروش آنها را تشدید کنند و تدابیری 
و  اسلحه  به  شبیه  اسباب  بازی  های  و  منفجره  مواد  واردات  از  جلوگیری  جهت 

جلوگیری از فروش آنها و مصادرۀ محصوالت موجود در بازار، اتخاذ کنند.

و . 9 و پرورش،  با وزارت خانه  های آموزش  از طریق همکاری  باید  وزارت ورزش و جوانان 
کار و امور اجتماعی اقدام به تهیه و تدوین طرح  ها، برنامه  ها و فعالیت  هایی کند 
که به  طور خاص در مناطقی اجرا شوند که شاهد خشونت، عملیات نظامی و 
تنش امنیتی بوده  اند. به  عالوه این اقدامات در مناطق آزادشده از تروریسم باید در 
قالب اردوهای پیشاهنگی، برگزاری مسابقات برای کودکان و نوجوانان و دوره  های 
آموزشی و تفریحی برای جذب گروه  های سنی آسیب دیده از جنگ و توانبخشی 

روانی و اجتماعی آنها باشد.

وزارت فرهنگ و شبکۀ رسانه  ای عراقی باید پیام  های رسانه  ای مختلفی را تولید . 10
کودکان،  منایشنامه  های  کودکان،  برای  کارتون  هایی  کوتاه،  داستان  های  کنند: 
نقاشی  هایی که خشونت و تروریسم را نفی می  کنند و برنامه  های رادیویی، که 
از طریق رسانه  های متعدد )دیداری، شنیداری، چاپی و الکترونیک( پخش شوند. 
به  عالوه پخش این برنامه  ها در مدارس و محوطه  های بازی برای کودکان و نوجوانان 
تکفیر  و  تعصب، حتجر  افراط  گرایی،  با  مردمی  میزان مخالفت  نشان دهندۀ  که 
باشند. این اقدامات باید در زمان مناسب صورت گیرد تا به بخش بزرگی از گروه 



22

مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان

هدف برسد.

باید . 11 عراق  دیگر کانال  های ماهواره  ای  با  از طریق همکاری  عراق  رسانه  ای  شبکۀ 
آنها  در جهت جذب  جوانان  و مسابقات  تفریحی  فعالیت  های  رسانه  ای  پوشش 
تعصبات  نفی  و  تنوع  تسامح،  حتمل  ،  از  آگاهی  افزایش  به  تا  دهد،  گسترش  را 

کورکورانه و افراط  گرایی کمک کند.

می بایست بخشنامه و دستورالعملی از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شود . 12
که بر لزوم بهره  گیری از روانشناس و محقق اجتماعی در هریک از مدارس مناطق 
آزادشده تأکید کند )برای مرحلۀ اول و در ادامه، در همۀ مدارس عراق تعمیم شود(. 
این کار برای ارائۀ مشاوره، هدایت، راهنمایی و مراقبت از دانشجویان، دانش آموزان 
و  روان  شناختی  مسائل  مورد  در  تخصصی  نظارت  نقش  و  آنها  خانواده  های  و 

اجتماعی صورت می گیرد.

محور دوم، توصیه  هایی که تأثیری غیرمستقیم بر کودکان و نوجوانان دارند:

تدوین سیاستی ملی از سوی شورای عالی امنیت ملی و با مشارکت مقامات ذی ربط  
برای رسیدگی به تأثیرات تروریسم و افکار افراطی بر کودکان، که شامل محورهای دقیق 
مسئولیت  و  نقش  ایفای  جهت  در  مختلف  تشکل  های  و  سازمان  ها  وزارت خانه  ها،  برای 

آگاهی  بخش و اجرایی آنهاست.

تدوین برنامه  ای آموزشی جهت افزایش توامنندی و ارتقای جایگاه امامان جماعت . 1
و واعظان فعال در مساجد در سطح دو وقف شیعی و سنی، به  خصوص کسانی 
و  از خشونت، حتریک  در مناطقی که شاهد موجی  یا  و  آزاد  شده  در مناطق  که 
افراط  گرایی بودند؛ به  طوری  که در این آموزش  ها باید به رویکرد گفت و  گو و پذیرش 
دیدگاه  های دیگر تأکید گردد، و استادانی شایسته و مجرب از میان متخصصان و 
توامنندان در زمینۀ شریعت و دیگر رشته  های علوم تربیتی و اجتماعی آن را مدیریت 
کنند، از میان کسانی که از طرف اقشار مختلف جامعه مورد احترام و قدردانی 
هستند، و قادر به ایجاد تغییرات مورد نظر جهت ایمن  ساخنت کارآموزان از تأثیر 
افکار افراطی و تکفیری هستند. همچنین تدوین طرح  ها و برنامه  های آموزشی 
برای فعاالن در امور مساجد و از میان کسانی که هنوز صالحیت دینی را کسب 
نکرده  اند تا حتمل و تسامح اسالم و میانه  روی و اعتدال آن، و آن  چه را که از آنها در 
برابر لیزخوردن در پرتگاه  های مبالغات و افراط  گرایی محافظت می  کند، به  وضوح 
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نشان دهند.

به . 2 کار کنند که  برنامه  هایی  روی  بین املللی  و  محلی  سازمان  های  دارد  ضرورت   
والدین فرزندان )پدر و مادر( اختصاص دارند تا آنها را از نحوۀ برخورد و تعامل با 
قرار  در معرض صحنه  های خشونت  آمیز  کلی  به  طور  که  آگاه سازند  کودکانی 

گرفتند و کودکانی که به  طور خاص در جنایات داعش مشارکت داشتند.

 هر دو وقف سنی  ها و شیعیان باید پس از آموزش امامان جماعت و خطیبان خود، . 3
اعزام آنها به مناطق مختلف را برعهده بگیرند تا از طریق خطبه  ها، سخنرانی  ها 
و جلسات خود دربارۀ خطر افکار و عقاید افراط  گرایانه و پیامدهای منفی آنها بر 

دین، جامعه و ملت با مردم سخن بگویند.

افراد با تخصص  های علمی و سخنران از اعضای . 4 از  استفاده  قاعدۀ    گسترش 
دانشگاه  ها و نیروهای مسلح و مقامات مذهبی، قضات، مشاوران امنیت ملی، 
آموزش و پرورش، صدا و سیما، نویسندگان، شاعران و هنرمندان جهت حصول 
و منسجم مشارکت  آگاهی  بخشی یکپارچه  فرایند  در  آنها  این که  از  اطمینان 
افراط  گرایی،  با  و  است  متمرکز  میانه  روی  و  اعتدال  گرا  تفکر  بر  که  می  کنند 

مبالغات و حتجر مبارزه می  کنند.

اعضای دبیرخانۀ . 5 از  یکی  ریاست  به  عالی  کمیتۀ  تشکیل  و  تالش  ها    تشدید 
تدوین  جهت  در  مسئول  مقامات  از  منایندگانی  عضویت  با  و  وزیران  هیئت  کل 
برنامه  های ضروری به  منظور انتشار تفکر روشنگرانه و تبیین تصویر دین اسالم با 
اعتدال و میانه  روی، به  ویژه در مناطقی که شاهد رواج ایدئولوژی افراطی و رادیکال 

شده است.

گزینش، . 6 جذب،  برای  را  معیارهایی  و  استانداردها  باید  پرورش  و  آموزش  وزارت   
استخدام و ارزیابی دوره  ای عملکرد معلمان میانه  رو و غیرافراطی تعیین کند.

با . 7 که  کند  اقدام  تدریجی  برنامه  ای  تدوین  جهت  در  پرورش  و  آموزش  وزارت     
هدف دور  ساخنت آموزگاران و کارمندان از تفکر افراطی و استفاده از مشورت  های 
و  کتب  تألیف  از کمیته های  افراط  گرایان  و حذف  انتصاب  های جدید  در  امنیتی 

تدوین برنامه  های درسی به  ویژه در مناطق رهاشده از تروریسم اجنام گیرد.

و . 8 راستای فعال  کردن نقش ریش  سفیدان  در  وزارت کشور  در  عشایر  امور  ادارۀ    
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شخصیت  های برجسته و با نفوذ عشایر در استان  ها برای مقابله با تفکر تکفیری 
و حمایت از اقدامات دولت علیه این اندیشه و پیروان و مروجین آن گام بردارد.

علمی، . 9 روزهای  دانشجویی،  اجتماعات  فرهنگی،  جلسات  اجنمن  ها،  از   استفاده 
انتشارات مطبوعاتی، ایستگاه  های رادیویی و غیره در دانشگاه  ها و دانشکده  ها، 

برای مقابله با رادیکالیسم و تفکر تکفیری.

 نشان دادن نقش زنان و تدوین طرح  ها و برنامه های الزم جهت از میان  برداشنت این . 10
بن  بست  ها با فعال  سازی برنامه  های آگاهی  بخش زنانه که به  طور مثبت بر نگرش 

آنها تأثیر می  گذارد، به  ویژه برای دختران.

با وزارت دفاع و وزارت کشور بر تألیفات و . 11 همکاری  طریق  از  باید  فرهنگ   وزارت 
و  کند  نظارت  فرامی  خوانند  و خشونت  افراط  گرایی  به  را  نشریاتی که جامعه 

مانع از انتشار و فروش آنها بشود. 

 دولت و مقامات محلی در استان  های آزادشده، باید به  طور مرتب بر دیوار  نوشته  ها، . 12
از  هریک  یا  و  داعش  به  عمومی  مکان  های  در  که  دیواری  نقاشی  های  و  شعارها 
منادهای آن اشاره می  کنند، نظارت داشته باشند، آنها را از متام مناطق امحا کنند 
و حامیان آنها را زیرنظر بگیرند و آنها را شناسایی و اقدامات اداری و قانونی را در 

برخورد با آنها اعمال کنند.

با همه . 13 امنیتی  نیروهای  –دولت  های محلی،  نهادهای ذی ربط  مشارکت  تقویت   
رده  های آن- در اجرای طرح  ها، استراتژی  ها و برنامه  های امنیتی،  با در نظر گرفنت 

ویژگی های هر استان.

 وزارت آموزش عالی دانشجویان و اعضای هیئت علمی را تشویق کند تا حتقیقاتی . 14
پیرامون افراط  گرایی و تفکر تکفیری و نحوۀ مقابله با اثرات و پیامدهای آن اجنام 

دهند.

 وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذی ربط اقدامات الزم را جهت نظارت بر محتوای . 15
یا  منادها  نقاشی  ها،  دهند که شامل هرگونه متون،  اجنام  اجتماعی  شبکه  های 
نقشه  هایی است که از افراط  گرایی و تفکر تکفیری حمایت و در راستای ترویج 

آن گام برمی  دارد.
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سایر نهادها بر ضرورت اصالح وضعیت سیم  کارت  های تلفن . 16 و  ارتباطات  وزارت   
همراه از طریق پیونددادن آنها به کاربران واقعی خود و مستند  سازی در این زمینه 
تأکید کند، و نباید سیم  کارت  های اعتباری یا خطوط جدید را بدون مستند  سازی 

فعال، و سیم  کارت  های غیر مجاز را هم باید از دسترس خارج کند.

باید درخصوص فروش سیم  کارت  های . 17 ذی ربط  نهادهای  سایر  و  ارتباطات  وزارت   
تلفن همراه و خطوط اینترنت به خارجیان سخت  گیری کنند، و آنها را به افرادی 

محدود کنند که مجوز اقامت معتبر و کارت  های پناهندگی معتبر دارند.

اطالعات . 18 به  دسترسی  آزادی  باید  مربوطه  طرف  های  سایر  و  ارتباطات  وزارت   
حساس را محدود کنند و دسترسی به آنها در شرکت  های مخابراتی را نیز محدود 

سازند و بر کارکنان آنها نظارت امنیتی داشته باشند.

 وزارت ارتباطات و سایر طرف  های ذی ربط برای پیونددادن همۀ وزارت خانه  ها و ادارات . 19
و مؤسسات دولتی در شبکۀ اینترنت ملی امن و مطمئن اقدام کنند.

 شبکۀ رسانه ای و دیگر کانال  های ماهواره  ای عراق باید پیام  های ارتباطی را توسعه . 20
تشکل  های  و  عراق  مسلح  نیروهای  نقش  منعکس کنندۀ  که  دهند  ارتقاء  و 
مختلف آن در زمینه  های حفظ صلح در سطح محلی استان، پذیرش و اسکان 
از  ناپایدار  در مناطق  و تسهیالت  ارائۀ خدمات بهداشتی  درگیر،  آوارگان مناطق 
حیث امنیتی، تبیین نقش آنها در بازسازی، ازمیان برداشنت مین  ها و دستگاه  های 
انفجاری از کنار جاده  ها، ساختمان  ها و پل  ها با هدف افزایش ارتباط اجتماعی با 

این نیروها و پذیرش عناصر آن و تأیید و پشتیبانی آنها از سوی مردم است.


