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 چکيده
. یکم منجر به افزایش درگیرر  وودوران در تروریسرم  رست ا رت     تکامل تروریسم در طول قرن بیست و 

گیرنرس و البرد در   تفادت قررار مری  موارد مصرفی مورد ا  عنوانبهها  تروریستی طور  نتی وودوان در گروتبه
ودوران  واما گروت تروریستی داعش ضمن تقویت این رونس، ماهیت مشاروت ؛ وننسعمبیات انتحار   روت می

با توجه به نحوت  وونس ا تفادت می افتهی ازمانطور منظم و تغییر دادت ا ت. داعش از وودوان به در تروریسم را
بنرابراین یر    ؛  تا همتایبطور وامل جذب و ا تفادت داعش از وودوان، این گروت تروریستی در این زمینه به

ه وودوران  ا  ور ا  چنسگانههنقشها  پیچیست داعش در جذب و ا تفادت از وودوان و تحبیل عمیق از تاوتی 
در  المبرل نیبم منظور ارزیابی تهسیسات  ربازان وودک داعش برا  امنیت نظاوننس، بهباز  می تیمأموردر این 

  از گیرر با بهرت رو در این پژوهش تالش گردیست آینست و ارائه راهکارهایی در این زمینه ضرورت دارد. از این
ود  ر ها  اینترنتی به این پر رش پا رد دادت   ا  و پویشابع وتابخانها تفادت از منتحبیبی و با  -روش توصیفی

ینرست  آ ونس و  ربازان وودک داعش چه تهسیس  برا  وه  وودوان چگونه و با چه هسفی در داعش جذب می
و قرا   بپژوهش این فرضیه مطرح ا ت وه داعش با هرس     ؤالبه  در پا دالمبل خواهنس دا ت؟ امنیت بین

ودت یسئولوژ  خود نمحافظان ا عنوانبهتساوم اهسا  خود در آینست اقسام به جذب داوطببانه و اجبار  وودوان 
 المبل را با تهسیس جس  مواجه  ازد.توانس آینست امنیت بینوه این امر می
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 مقدمه
انس. ها  مسبحانه بودتحاظ تاریخی وودوان هموارت درگیر تروریسم و  ایر درگیر به ل

 وننرست مرنکک  ها  تروریستی در  را رر جهران     وودوان تو   گروتریوارگبهجذب و 

ها  در حال تغییر تروریسم در طول زمان ا رت. درگیرر  و مشراروت روزافرزون     تاوتی 

تی ی  حروت راهبرد  ا ت وه به دو دلیل اصبی وودوان در تروریسم و اقسامات تروریس

مروارد    ژتیر وبهرونس افزایشی دارد؛ یکی تغییر راهبرد  برا  اطمینان از موفقیت عمبیاتی 

وه اقسامات امنیتی و ضس تروریستی مانکی برا  انجام عمبیرات ا رت و دلیرل دیگرر بررا       

 اطمینان از بقا  و تساوم گروت تروریستی ا ت.

به چگونگی رونس درگیر  وودوان در تروریسرم بره دلیرل تحرول      با توجه در این میان

دارد. داعش خرود   ا تروریسم، رونس جذب و ا تفادت از وودوان تو   داعش اهمیت ویژت

دانس و نحوت جذب و ا تفادت از وودوران را تغییرر   ها  تروریستی متمایز میرا از  ایر گروت

هزینره مصرر     عنروان بره ها  تروریستی وودوران را  ندادت ا ت. در حالی وه بیشتر  ازما

وننس، اما وودوان نقرش فکرالی در راهبررد داعرش دارنرس، داعرش بررا  تحقرق اهرسا           می

دانس و وودوان دارایی ببنسمست و اطمینان از تساوم و بقا  در آینست، وودوان را بسیار مهم می

. گرروت تروریسرتی داعرش     رونس خالفت محسوب می مستیطوالنمهم برا  ر س و بقا  

خوانس. داعرش از ایرن   می« فرزنسان خالفت»را  هاآنونس و طور فکال وودوان را جذب میبه

 هرا آنبررد. درواقرع،   وودوان برا  حفظ ایسئولوژ  خود و تربیت جنگجویان آینست بهرت می

 رت  وننس. داعش درصرسد ا ها  ایسئولوژی  و نظامی داعش باز  مینقش مهمی در برنامه

تا وودوان را در  نین پایین تبقین ونس و در مکرر  خشرونت قررار دهرس ترا بره مبرارزان        

متکهس  تبسیل  ونس و برا  بقا  و ترساوم دولرت ا رالمی بجنگنرس. آمروزش تکرساد زیراد        

ونرس، ببکره فرهنر      نیتأمنیرو  نظامی و انسانی داعش را در آینست  توانسمی تنهانهوودوان 

ی مذهبی را از طریق آموزش وودوان، تساوم و تحکریم بخشرس و ایرن    یگراافراطخشونت و 

 برا  اقسامات داعش در آینست ضرور  و ا ا ی ا ت.
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مریالد ، پررداختن بره     2017ر س، بکس از  کست داعش در  ال با این حال به نظر می

بردار  از وودوان تو   داعش مورد لفبت واقع  ست ا رت. درنتیجره   مس به جذب و بهرت

هرا  پیچیرست داعرش در    ا  پر وردن این خأل الزم ا ت یر  تحبیرل عمیرق از تاوتیر     بر

وننرس،  براز  مری   تیر مأمورا  وه وودوران در ایرن   ها  چنسگانها تفادت از وودوان و نقش

 صورت پذیرد.

تحبیبری، برر ری راهبررد چنسالیره      –بنابراین هس  این مقاله مبتنی بر روش توصریفی  

ارائه تصویر  دقیق از رونس جذب، آموزش و ا رتفادت داعرش از    داعش در مورد وودوان و

با اینکه پ  از  کست نظامی داعش، وودوران تحرت    با توجهوودوان ا ت. عالوت بر این، 

انس وه ممکن ا رت امنیرت، صرب  و تبرات     آموزش داعش به ی  مکضل امنیتی تبسیل  ست

ا  را بررا  ارزیرابی   ت ترا زمینره  جهانی را در آینست تهسیس وننس، ایرن مقالره در ترالش ا ر    

المبرل در آینرست فرراهم ونرس و     تهسیسات  ربازان ورودک داعرش بررا  امنیرت نظرام برین      

توانرس در درک   رست در ایرن مقالره مری    راهکارهایی را در این زمینه ارائه دهس. نترای  ارائره  

بررا    ونرس، رونسها  مختبفی وه داعش در جذب، آموزش و ا تفادت از وودوان اتخرا  مری  

 ها  امنیتی مفیس با س.و نهادها و  ازمان گذارانا تی دانشگاهیان، 

 

 شناسي تحقيقروش

 ست، پژوهش حاضر از نوع واربرد  بودت و از نظرر ماهیرت و   با توجه به اهسا  ا ارت 

تحبیبی ا ت، ضمن اینکره جنبره تراریخی هرم دارد و گرردآور        –روش تحقیق توصیفی 

 قیر تحق نیر ا ها  اینترنتی انجام  رست ا رت.  ا  و پویشطالکات وتابخانهها با اتکا به مدادت

و  یفر یصورت وبه ییعقال لیو اطالعات با ا تفادت از ا تسالل و تحب دا ته یفیو  کردیرو

 گرفته ا ت.قرار  لیمورد تحب  ریتفس

 

 پيشينه و مباني نظری تحقيق 

  هاها، مقالهکتوب اعم از وتابگرفته از طریق مراجکه به آتار مها  صورتدر برر ی 

راهبرد داعرش در مرورد جرذب و    موضوع به وه  ا فار ی عبمی و منابع الکترونیکی، منبع
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برا موضروع    ینروع وه بره التین  یافت نشس؛ اما برخی منابع ،پرداخته با س ا تفادت از وودوان

 :پژوهش مرتب  ا ت به  رح  یل احصا گردیس

فرزنرسان و همسرران مبرارزان    »ا  تحرت عنروان   در مقالره م :  2019) 1وراپون  فرانچسکا

المبرل و  ؛ بره برر ری تکهرسات حقرون برین     «؟2ها چه تکهساتی دارنرس خارجی داعش، دولت

هرا  عرران و  روریه    ها برا  بازگردانسن زنان و وودوان عضو داعش وه در اردوگاتدولت

یسنست مکتقس ا ت هرچنس ایرن  پردازد. در این مقاله نومستقر هستنس، به وشور متبوعشان می

تواننس در آینست تهسیس جس  امنیتی برا  وشرورها با رنس، امرا بازگشرت     زنان و وودوان می

 زنان و وودوان به وطن خود، برا  خنثی وردن تهسیسات امنیتی بیشتر ضرورت دارد.

؛ «4وودوان متولس جن  داعرش در عرران  »ا  تحت عنوان م : در مقاله 2019) 3گیل لیبیان

ها  اقتصاد ، اجتماعی و حقوقی برا  وبیه وودوانی وه در قبمرو داعرش  به برر ی چالش

پردازد. نویسنست در این مقاله مکتقس ا ت وره ایرن وودوران فاقرس     انس میدر عران متولس  ست

ها  بهسا تی، مسرکن،  تابکیت و  هرونس  وشور  هستنس و از هرگونه خسمات و مراقبت

 بهرت هستنس.ا ا ی بی آموزش و  ایر خسمات

فرزنسان مبارزان خارجی داعرش، تهسیرس    »ا  تحت عنوان  : در مقاله2018) 5آ اتا آتیه

؛ به برر ی تکساد و تهسیسات وودوان مبارزان خرارجی  «؟6برا  حفاظت و امنیت مبی هستنس

هرزار   40درصرس از بریش از    12زنس وه حرسود  پردازد. نویسنست تخمین میعضو داعش می

 عنروان بره تابکیتی نسارنس و ایرن وودوران    گونهچیهو خارجی داعش، وودوان هستنس وه عض

نویسنست مکتقس ا ت وه بازگردانسن  تیدرنها ونس. تهسیسها  احتمالی در آینست  ناخته می

 این وودوان به وشورها  خود برا  امنیت جهانی ضرور  ا ت.

                                                           
1. Francesca Capone 

2. The children (and wives) of foreign ISIS fighters: Which obligations upon the States 

of nationality? 

3. Lillian Gill 

4. Children Born of the ISIL Conflict in Iraq 

5. Aïssata Athie 

6. The Children of ISIS Foreign Fighters: Are Protection and National Security in 

Opposition? 
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:  روریه  در داعرش  ورودک   رربازان » ا  تحت عنوانم : در مقاله 2018) 1ا کس المحمس

؛ به ارائه تصویر دقیقی از رونس آمروزش و  «2اعزام و آموزش، آموزش از قبل ا تخسام، تبقین

پردازد. نویسنست در این مقاله مکتقس ا ت وه داعش وودوران را  ا تفادت داعش از وودوان می

از ایرن وودوران    تیر رنهادونرس.    مری بنسطبقههایشان دهس و با توجه به تواناییآموزش می

 ونس.ی ا تفادت می ازمانبرونبرا  د تیابی به اهسا  فور  و 

هش، توان ا عان دا ت وه در حوزت موضروع پررژو مطالبی وه مطرح  س، می به با توجه

داعرش در جرذب و    برر ری راهبررد   صورت جامع و رو ن بره گرفته بهتحقیقرات صورت

ایگرات و  جبرر ری  بنابراین این پژوهش از این حیث وه بره  انس. ا تفادت از وودوان نپرداخته

ن نقش وودوان در ایسئولوژ  داعش، نحوت آموزش و ا تفادت داعرش از وودوران و همچنری   

ائره  المبرل در آینرست و ار  ارزیابی تهسیسات  ربازان وودک داعرش بررا  امنیرت نظرام برین     

 . ود رست متمایز میاز تحقیقرات انجرامپردازد، راهکارهایی در این زمینه می

 

 مباني مفهومي

 3ترور

ترور در وبمه، به مکنا  تر انسن ا ت و در فرهنر   یا ری جهران عبرارت ا رت از      

ا  محسود یا گسترت اقتصاد ، هرگونه اقسام خصمانه و مخفیانه عبیه فرد یا افراد  در حوزت

ا ی، ترور از ریشه ی. در فرهن   یخواهباجوشاورز  و صنکتی، با هس  ایجاد ارعاب یا 

به مکنا  ترس و وحشت گرفته  رست ا رت و بره رفترار و اعمرال فررد و یرا         Terrorالتین 

خواهنس به هس   ود وه از رات ایجاد ترس، وحشت و ا تفادت از زور میگروهی اطالن می

 یا ی خود بر نس. در زبان فار ی هم ترور به مکنا  ترس زیراد، بریم، هرراس، خرو  و     

وش یا وسی وه برا  ر یسن به و تروریست به عامل ترور، طرفسار ترور، آدموحشت ا ت 

                                                           
1. Asaad Almohammad 

2. ISIS Child Soldiers in Syria: The Structural and Predatory Recruitment, Enlistment, 

Pre-Training Indoctrination, Training, and Deployment 

3.terror 
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 رود  طور لافبگیرانه بکشس یا ایجاد وحشت و هراس ونس، گفته مری هس  خود، وسی را به

 . 21: 1395)ورمی و دیگران، 

 

 1تروريسم

 یرا  نتخشرو  یرقرانون یل و  ست زیربرنامه و عامسانه ا تفادت از ا ت عبارت تروریسم»

 دارایری  ایر  مردم عبیه افتهی ازمان گروهی یا فرد  خشونت یا نیرو از تهسیسآمیز گیر بهرت

 یرا  ایرسئولوژی   دالیرل  بره  البرد  هرا؛ حکومت و جوامع وردن مجبور یا تر انسن قصس به

 .(Baylis & Smith, 2005: 480) « یا ی

خشرونت از  »تروریسرم را  رود، نظران موضوع تروریسم به  مار مری از صاحد وه 2پال پیالر

مبری  ها  خردتی، از  و  گروترنظامیلگیر   یا ی بر ضس اهسا   ست، با جهتپیش طراحی

 ونس.تکریف می«  ودو عوامل مخفی وه برا  تأتیرگذار  بر مخاطبان به وار گرفته می

 این تکریف دارا  چهار عنصر ا ا ی ا ت:

خواهنرس  ا  وه مری  ی از تصمیم عستست و نا تروریسم عمبی ا ت از پیش طراحی  -

 آن را انجام دهنس.

-  برآمرست از انگیرزت  هاگیر   یا ی ا ت و با دیگر خشونتاین ونش دارا  جهت -

 دارنرس و  هرا  ورالن  ها  مالی یا انتقام  خصی و ... فرن دارد. مرتکبین این اعمال، انگیرزت 

 خواهنس وضع موجود را تغییر دهنس.می

 ود وه  امل افراد  می  تا هاستیترورکریف مربوط به قربانیان عنصر  وم این ت -

 وه توانایی دفاع از خود را نسارنس.

هرا  فرومبری ترا عوامرل     نصر آخر مربوط به مرتکبین اعمال تروریستی  امل گروتع -

ر ضرس  ها و واربرد آ کار نیرو  نظامی بر از عمبیات نظامی دولت  ود وه وار ان ر  می

 . 114: 1383)مسنی، متمایز ا ت  اهسا  نظامی

                                                           
1. terrorism 

2. Paul Pillar 
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 1سرباز کودک تروريست

 ال تکریف  ست ا ت وه در  18ی   رباز وودک تروریست به مکنا  هر  خص زیر 

ز یا بررا   ر ان، آ پمبارز، جا وس، پیام عنوانبهی  گروت مسب  تروریستی جذب  ست و 

 (UNICEF, 2007: 14).مقاصس جنسی مورد ا تفادت قرار گرفته ا ت

ل ون در جنر  آفریقرا در  ریرا    هرا آناولین مورد ا تفادت از وودوان در جنر ، حضرور   

هرا، در  را رر جهران امرر   رایع      ا ت، ولی با ایرن وجرود حضرور وودوران در جنر      

 به این ترتید با توجه به ماهیت درگیر  و جن  متکار ، جرذب . (Singer, 2006: 27)ا ت

وم قررن  رن، مبسل  ست ا ت. از آنجا وه در نیمه دوودوان به ی  پسیست متساول درگیر  مس

جنر     رونس، قروانین ا رتانسارد   ویکم، لیر نظامیان بیشتر درگیر جن  و درگیر  میبیست

سریار  از  انس. اگرچره ب  ست رتریپذدیآ ها  نوین جن  رها  ست و وودوان در برابر  یوت

، امرا  انرس ر جهران د رت بردا رته   ها  بشردو تانه از پیگیر  تکساد  رباز وودوان د ازمان

هرا در   ال دارنرس، درگیرر جنر     15زیر  هاآنهزار وودک وه اوثر  30 ود تخمین زدت می

 ال ا رت، امرا  رواهس     12 را ر جهان هستنس.  ن متو   ی   رباز وودک تروریست 

ز ادرصرس   40انرس.  هرا مشراروت دا رته    راله نیرز در درگیرر    دهس وه وودوان پن نشان می

ودورران ا ررتفادت هررا  تروریسررتی از وهررا   ور رری و  ررازمانروهررا  مسررب ، گررروتنی

 . (Singer, 2006: 27)انسوردت

 Coalition to Stop the) وودوان تقریباً در هر درگیر  بزرگی در جهان حضور دارنس 

Use of Child Soldiers, 2004: 3)  ًها  جهان در خاورمیانره  درصس درگیر  75اما تقریبا

در این مناطق  اهس افزایش تکرساد وودورانی    . (Singer, 2006: 28)دهسآفریقا رخ میو 

آمیرز  انرس و مرتکرد اقرسامات خشرونت    هرا  تروریسرتی پیو رته   گرروت  2هستیم وره بره  

مریالد ،  رازمان مبرل     2013تنها در  رال  . (Gray& Tom Owen, 2008: 108) ونسمی

ها  تروریستی را تبت وردت ا ت وه روتمورد از ا تخسام وودوان تو   گ 4000متحس 

                                                           
1. child soldier terrorist 
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ها ا ت وه در طول تارید انس. وودوان و تروریسم مستاحتماالً هزاران نفر نیز تبت نشست

جسیرس  نیسرت. از  رال     ها تو   داعش پسیرست انس و جذب آنمسرن در هم ادلام  ست

ببانره بره   صرورت داوط  ال به 16وودک  ور  زیر  1100میالد  تاونون، بیش از  2015

 (Janssen, 2015: 4). عنوان  رباز مشغول فکالیت هستنسانس و بهداعش پیو ته

 

 داعش و سیر تحول آن

و رادیکرال،    ربفی  هرا  انسیشره  دا تن دلیل به وه ا ت مسب  داعش گروت تروریستی

میالد   2013  ال تروریستی، در گروت این.  ودمی محسوب فرامبی - تروریستی گروهی

 جایگراهی  را  رام  و عران و ورد تصر  را  وریه  رقی  مال و عران لربی مال  مناطق

و  ا رالمی  خالفرت  بازگردانرسن اصطالح به آن تشکیل از برگزیس. هس  خود عمبیات برا 

 .(Congressional Research Service, 2015: 5) ا ت  ریکت اجرا 

 ا رت؛  القاعرست  از ا خه را  نیرز  جبهره  ایرن  و النصرت جبهه ها انشکاب از یکی داعش 

 نیراز  نیز القاعست  ناخت و داد قرار مطالکه مورد را القاعست بایس داعش، برا   ناخت بنابراین

 ظهرور  مصر در بیستم قرن هفتاد دهه در جهاد  دارد.  بفیه جهاد   بفیه  ناخت جریان به

 آمسنس؛ بیرون آن دل از بسیار  تکفیر  ها گروت جهاد، و جاهبیت از خاصی با تفسیر و ورد

 ا رت  جهاد  تکفیر  نوع از و وهابیت ایسئولوژ  به وابسته بنیادگرا جریانی بنابراین داعش

  رال  در القاعرست  . 75: 1395ی و دیگرران،  مرؤمن )ا رت   القاعست  یا ی جریان از خود منشکد وه

 «لکربا لبمجاهسین الخسمه مکتد»  ازمان به وابسته افغانی مجاهسان تو    الدیم 1988

 یر   وه  ازمان این .آمس وجود به دا ت، عهست به را افغانی مجاهسان به خسمت وظیفه وه

 پنجات از بیش در القاعست.  سمی ادارت الدن بن ا امه تو   بود، تروریستی المببیبین  بکه

 در را خرود  فکالیرت  هرا آن. ونسمی حمایت افغان عرب به مو وم مجاهسان از جهان وشور

 انیگراا الم برخی تو   میالد  2004  ال در نیز عران انس. القاعستگستردت انجه  را ر

 عران بکقوبه  هر در ابوعمرالبغساد  و المهاجر ابوحمزت زرقاو ، همچون ابومصکد تنسرو

مریالد    1990 دهره  دوم نیمره  بره  داعش ایسئولوژ  بس  اما  س، بنیان نهادت  وریه رقه و
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مریالد    2003  رال  در وره  ا رت  عرران  القاعرست  از بازمانسگان داعش درواقع .گرددیبرم

  رسنس، همران   عرران  وارد صسام عبیه نظامی آمریکا عمبیات زمان در وه ها س. آن  یتأ 

از  پر   و بودنرس  مسرتقر  افغانسرتان  در وره  هسرتنس  عرب  ها االقاعست یا افغان ها عرب

 صرسام  ارترش  وره  زمانی.  75 -76: 1395 ی و دیگران،مؤمن)آمسنس  عران به مالعمر دولت  قوط

از  برخری   رو   از هرایی مقاومرت  داد،نمی نشان آمریکایی نیروها  مقابل در مقاومتی هیچ

 پر   درنهایت و بودنس ر انست عران به را خود وه گرفت صورت  بفی جهاد  ها گروت

 .یافرت   ست آمریکا عبیه منطقه در عرب  نی  ور گر ها گروت قسرت صسام،  قوط از

« مجاهرسین   رورا  »نام  به القاعست رادیکال  بفی ها گروت میالد  2006 تا 2003  ال از

 تنظریم »نرام در   به  پ  و« الجهاد و التوحیس جماعت» نام با ابتسا  ورا این. آمسنس هم گرد

 منطقره در  «عرران  ا رالمی  دولرت » نام به بکس مرحبه در و «الرافسین البالد فی الجهاد قیادت

 وره   روریه  داخبری  جنر   زمران  در و  رس  فکرال  میالد  2006  ال در عران نشین نی

  ریر وزدر دوران پایانی نخسرت رفت و  د ت از وشور از و یکی مناطق بر ا س حاومیت بشار

داعرش توانسرت از ایرن     ،عرران براال گرفتره برود     زمانی وه اختالفات  یا ی در، نور  المال 

 پ  دیرالی و همچنرین موصرل را تصرر       مودت و  هر نینوا،بردار  نخود بهرت  رای  به نفع

 2014ژوئرن   29تحت تصر  خود در  روریه در    هانیداعش همچنین با الحان  رزم. نمایس

منین و خبیفره مسربمین   ؤادعا  تشکیل خالفت ا المی ورد و ابوبکر البغساد  را امیرالممیالد  

بره دنبرال پیشررو  و گسرترش     . دعروت وررد  بیکت برا و    جهان نامیس و مسبمانان جهان را به

المبرل و  دولت عران بر ا اس اصول حقرون برین   ،میالد  2014عمبیات نظامی داعش در  ال 

المببری  ه برین جامکه احترام به حاومیت و تمامیت ارضی دولت عران، خوا تار حمایت و مساخب

ضرس داعرش   ائرتال   با ایجاد  . 232: 1394)محمسیان و ترابی، برا  مقاببه با این گروت تروریستی  س 

هرا  ایرن   دامنره پیشررو   و همچنین با وم  جمهور  ا المی ایرران،   المببیدر  ط  بین

در اولرین  کسرت داعرش،    . رونرس نزولری پیرسا وررد    میالد   2015تسری  از  ال گروت به

عمبیرات  میالد   2017به د ت ارتش عران افتاد و در  ال میالد   2016تکریت در  ال 

وزیرر عرران، حیرسر الکبراد ،     د امبر همان  ال، نخسرت  9اد از  موصل آلاز  س. در آز
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این گروت به فکالیت خود گرچره نره   بنابراین ورد؛  المر ماً  کست داعش را در موصل اع

 و عران ها  رزمین بر  یطرت داعش پایان اماو از میان رفت؛  طور حتم و دائم پایان دادبه

 ریرز  بررا   برنامه حال در ا فرامنطقه و ا منطقه بازیگران وه ردخو رقم حالی در  وریه

  رامل  دو ت ا منطقه بازیگران این بودنس، آ یا لرب منطقه در قسرت پارادایم بازطراحی

  روریه  و عران وشور دو بر حاوم ها دولت قسرت احیا  برا  در تالش رو یه و ایران

 خود ها ظرفیت تمام از مککوس تال ی درآمریکا  رهبر  به مخالف وشورها  و هستنس

 دا رت  توجه بایس برنس. درنتیجهمی بهرت داعش  ر از رها ست دولت دو این تضکیف برا 

 آ یا لرب در منطقه داعش آینست بحث دیگر  زمان هر از بیش  ،الدیم 2017  ال در وه

 و ا رت  اننمایر  آنچره  حرتم  طرور به بود. مطرح  وریه و عران وشورها  خاص طوربه و

 بره   روریه  و عرران  در داعرش  قبمررو  پایان وه ا ت این دا تنس، نظر آن اتفان بر همگان

 گرروت  ایرن  بره  وابسرته  نیروهرا   و برود  تروریستی نخواهرس  گروت این حیات پایان مکنا 

 . 16: 1398)دریکونس و همکاران، داد  خواهنس ادامه خود حیات به جسیس قالبی در تروریستی

 

 ی داعشنحوه عضوگیر

فرراهم   دلیل به زمینه این ا ت، داعش در« بقا و گسترش» داعش حیاتی راهبردها  از یکی 

وره   ونرس مری  گرذار   رمایه هاییمحل و مناطق رو  بر خود، ر س برا  طبیکی بسترها  بودن

 در رت  . 46: 1394)دهشریر ، جروزانی وهرن،    انس  ست  رخوردت خود ها حکومت طریق از آن مردم

 و ... زنرسگی  صرغیر  آ ریا   و  رمالی  آفریقرا   میانه،  رن وشورها  در وه افراد  ماننس

 ضکیف، د تر ی حکومت ا تغال، عسم ازجمبه ا روزمرت ها چالش با مردم این وننس.می

 هسرتنس. چنرین   مواجره  نراامنی  و عسالتیبی ظبم، فساد، اولیه، اجتماعی خسمات به ضکیف

 وه مجهز دهس. دولتی ارائه را خود  هرآرمان تا ونسمی مفراه داعش برا  را زمینه  رایطی

 فرراهم  مرردان  و زنران  بررا   را زنرسگی  عرالی  ا تانسارها  و امکانات تمام خاص، طوربه

 ا ت دادت نشان . تحقیقات (:Carter Center,    2017)ونسمی نیتأم را آنان نیازها  ونس ومی

ایرن   با س. برمی  ال 32 تا 23  نین بین داعش، قبمرو به مهاجر نیروها   نی میانگین وه
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 هرا آن اوثریت وه ا ت چاب   ازمانی داعش، انسانی نیروها   بکه گفت توانمی ا اس،

دارد.  هسفمنرس   و خراص  ها راهبرد افراد، جذب برا  دهنس. داعشمی تشکیل را جوانان

 فراینرس  ا رت.  خروردت  گررت  اجتمراعی  هرا  ر انه با عمست طوربه داعش ا تخسام افراد در

 قرار هس  را افراد  گروت، این اول مرحبه با س. درمرحبه می  ه دارا  داعش ا تخسامی

 متقاعرس  هجررت  بررا   را هاآن تواننسمی و ومبود هستنس دچار خود زنسگی در وه دهسمی

 رانهرو نفک یا مذهبی اعتقادات آرمانی، ماجراجویی، جامکه دنبال هاآن وه نیست مهم وننس.

 ونرس. مری  مهیرا  او برا  را آن وه دهسوعست می داعش ا ت، چیز  هر دنبال هرو  با نس.

 مرحبه  ه خود، نوبه به مرحبه این وه ا ت داعش ا ر انه نیروگیر  راهبرد دوم، مرحبه

 ر می، بازاریابی  خصی. لیرر می، ا تخسام بازاریابی ر می، بازاریابی  ود:می  امل را

 و ویرسئوها  از بسریار   از طریرق  وره  ا رت  داعش ا ر انه نیروگیر  راهبرد از گام اولین

 ر می مجبه الفرات، روس زبان ا ر انه مروز الحیات، ر انه طریق از منتشر ست ها فیبم

 و هاوتاب  رودها، ها،داعش، خطبه ر می اعضا  تو   ها خنرانی ها،بیانیه فتواها، دابق،

 ببکه ا ت، نشست و توزیع تولیس داعش تو   لزوماً لیرر می ابیگیرد. بازاریمی صورت ...

 ایرن  توزیرع  تولیرس و  بره  اجتمراعی  هرا  ر انه و ها ایت طریق از داعش، آنالین حامیان

داعرش ا رت.    ا تخسام فراینس از رونس آخرین  خصی ا تخسام ورزنس.می مبادرت تببیغات

 و  وریه هستنس مردم با ارتباط در بالقوت ورطبه وه افراد  ا تخسام، فراینس از بخش این در

 مخاطبران خرود   به گراندارنس. ا تخسام وننس، حضورمی مبارزت داعش برا  بالقوت طوربه یا

خرود   زنرسگی  در هرا آن وره  چیرز   همان قاًیدق دهنس.می ارائه خالفت از  اعرانه تصویر 

ا رت.   اجتمراعی  هرا  ر رانه  هرا  پیام داعش، ا تخسام فراینس از  وم دارنس. مرحبه انتظار

 ارائره  ضرمن  ترا  ونسمی ا تفادت اجتماعی ها ر انه و اینترنت از ابزارها  همچنین داعش

 ارائره  و دادن وعرست  برا  و دهرس  جبوت عاد  را خالفت در خود، زنسگی از مسرن تصویر 

 به را هاآن ،نیازمنسنس به آن یا هستنس آن فاقس خود در زنسگی افراد قاًیدق وه چیزهایی وردن

 نزدیکی و مستقیم ارتباط داعش گرانا تخسام این را تا، در ونس. جبد خود اهسا   مت

 جوامرع  در مرردان و زنران   از وننرس. بسریار   برقرار می بالقوت نیروها  با اعتماد، ا اس بر
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 وننس. اینمی داعش مهاجرت قبمرو به و خریست جان به را  فر خطر تروتمنس، و دمکراتی 

مردان و زنان  ازجمبه گوناگونی طیف ببکه نیستنس، مسبمان زنان تنها مردان و دان و زنانمر

 . 168: 1394)وریمی، گر ا پی،   وتسمی  امل را لیرمسبمان و مسبمان

 

 عضويت کودکان در گروه تروريستي داعش

 ها  نوآورانه بررا  جرذب و  ا  به  مت تکنی طور فزاینستگروت تروریستی داعش به 

ا تفادت از وودوان رو  آوردت ا ت. ا تخسام اجبار  تو   داعش همچنان رواج دارد، برا  

پیونسنس. البته ر س برخی از وودوان داوطببانه به این گروت تروریستی میاین حال به نظر می

ا  از عوامرل نظیرر   مجموعه وا طهبهها هرگز نبایس واقکاً داوطببانه تبقی  ود، ببکه ا تخسام

 رود. برا   ی یا تبکیض مشخص مری نینشهیحا ش برا  زنست مانسن یا فرار از فقر، ناامنی، تال

این حال تخمین تکساد دقیق وودوان در قبمرو تحرت ونتررل داعرش بسریار د روار ا رت.       

عالوت بر فرزنسان مبارزان محبی داعش و فرزنرسان جنگجویران خرارجی داعرش، فرزنرسان      

برره زنررسگی تحررت حکومررت داعررش  مجبررور   رراونان در قبمرررو خالفررت داعررش نیررز 

 .(NCTV& AIVD, 2017:6)هستنس

طور وبی وودوان وابسته به داعش به  ه طریق بره عضرویت ایرن گرروت تروریسرتی      به

وننس. وودوانی وره در قبمررو   انس. وودوانی وه داوطببانه خود را مکرفی و تبت نام میدرآمست

پیونسنرس و وودورانی وره از    ن به داعرش مری  هایشا ونس و از طریق خانوادتداعش متولس می

  ونس.طریق تهسیسها  جس  و به اجبار و زور ربودت  ست و به خسمت گرفته می
 

 الف( عضویت داوطلبانه

پیونسنس وه البته داعش در فرید دادن صورت داوطببانه به داعش میبرخی از وودوان به

ها  تروریستی و  ایر گذ ته گروت و متقاعس وردن این وودوان نقش قابل توجهی دارد. در

؛ گرفتنرس ربودنس و یا به زور میها را میوردنس، آنها  مسب  وه از وودوان ا تفادت میگروت

ی  موفقیت  دهنستنشاناما موفقیت داعش در متقاعس وردن وودوان برا  پیو تن به داعش 

 بزرگ این  ازمان در جذب وودوان ا ت.
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برردار  از وودوران   روت تروریسرتی داعرش، جرذب و بهررت    به دلیل گسترش تببیغات گ

محسود به مناطق درگیر  در عران و  وریه نیسرت و وودوران زیراد  بررا  پیو رتن بره       

یی بره عرران و  روریه  رفر     تنهابهداعش از وشور محل اقامت خود به همرات خانوادت و یا 

ی ، ایرلنرس  رمالی، ا رترالیا،    وشور مختبف جهانی نظیر فرانسه، انگب 80انس. اتباعی از وردت

لبنان، لیبی، مراوش، نیجریه، عربستان  کود ،  ودان، تاجیکسرتان، ترون ، یمرن و ... بره     

. داعرش  (UNITED NATIONS OFFICE ON Drugs and Crime, 2017: 9)انرس داعش پیو ته

نفرر از ایرن    4640  رود یمر وشور جهان دارد وه تخمین زدت  80 هرونس از  41490حسود 

 .(Cook& Gina, 2018: 13)درصس افراد خرد ال هستنس  12افراد یکنی حسود 

 رونس. بره   دهرس، مری  وودوان به آ انی جذب مزایا  ماد  و روانی وه داعش ارائه مری 

پیونسنرس،  دهس. وودوانی وه به داعرش مری  لحاظ ماد ، داعش هسایا  متنوعی به وودوان می

صورت پیو تن به داعش یر  عامرل انگیز ری    وننس. دریافت حقون در حقون دریافت می

برا  پیو تن به این گروت ا ت. والرسین وقتری فرزنرسان خرود را بره مکترد داعرش         مؤتر

وننس. داعش عالوت بر پرداخت حقون به وودوانی وره  فر تنس، ماهیانه حقون دریافت میمی

-ودوان را جذب میآ انی ونبات هم به  و آببازا بابپیونسنس، از طریق به این گروت می

توانرس محروری   . همچنین جذابیت ایسئولوژ  جهاد  نیرز مری   (Al-Tamimi, 2014: 27) ونس

تر وره عضرو   برا  پیو تن به داعش با س. همچنین دیسن همساالن یا وودوان با  نین پایین

داعش هستنس و از امتیازاتی برخوردارنس نیز مشوقی برا  پیو تن  ایر وودوران بره داعرش    

 .(NCTV& AIVD, 2017:14) ا ت

ونس. رائرس پسرر   ها و یونیفرم داعش جذب میداعش همچنین وودوان را از طریق  الح

بان حقون بشر گفت: ا  با دیست الگی به داعش پیو ت، در مصاحبه 16 ور  وه در  ن 

هرا  زیراد  دا رتنس، بنرابراین تصرمیم      ها  رالح من یونیفرم داعش را دو ت دا تم و آن»

. (Motaparthy, 2014) «ها در حبد رفتموه به داعش بپیونسم و به اردوگات آموز ی آن گرفتم

ی بره   رناخت روانهرا   همچنین موفقیت داعش در جذب افراد در  ط  جهانی از طریرق روش 

ا  از  ابقه ا ت. داعش به ایرن وودوران هویرت، احسراس تکبرق و مجموعره      لحاظ تاریخی بی
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 (Jonathan& Sussman, 2015).دهرس جهاد  از ا رالم ارائره مری    - بفی ها و عقایس با تکبیرارزش

در  چراوره  ود وه وودوان احساس لرور و نیرومنرس  وننرس،   عضویت در داعش باعث می

هستنس و داعرش بره    نف عزتوجو  هویت، هس  و تقویت این  نین وودوان در جست

 دهس.ها پا د میها  آناین خوا ته

طوالنی باعرث   زمانمستگفت مانسن در قبمرو خالفت داعش برا   توانطور وبی میبه

توانرس  صورت داوطببانه به داعش بپیونسنس. عوامل وششی داعرش مری   ود وه وودوان بهمی

وجرو  اعتبرار   وعست لذایی، فرصت مبارزت برا  یر  ایرسئولوژ ، وسرد درآمرس، جسرت     

عضویت در گرروت، ازجمبره   اجتماعی، به د ت آوردن حمایت یا حتی  رگرمی، نمادها  

یونیفرم داعش،  الح، هسایا و دریافت حقرون بررا  وودوران با رس. همچنرین داعرش برا        

المبل را در آینست با تهسیرس  توانس امنیت نظام بینالمبل میعضوگیر  از وودوان در  ط  بین

 و چالش جس  مواجه ونس و نفو  خود را در  را ر جهان گسترش دهس.
 

 یق خانوادهب( عضویت از طر

هرا عضرو داعرش با رنس و در قبمررو داعرش متولرس        ها  آنالبد وودوانی وه خانوادت

. والسین نقش مهمی در گرایش وودوان (Al Shamary, 2015)پیونسنس  ونس، به داعش میمی

ی، قواعس داعش برر ورل واحرس    ردولتیلها  تروریستی به داعش دارنس. برخال   ایر گروت

ا ت و بسیار  از افراد  وه برا  پیو تن به داعش بره عرران و  روریه     رگذاریتأتخانوادت 

 ,Bloom& Horgan)انرس انس، خانوادت و فرزنسانشان را نیرز همررات خرود آوردت   مهاجرت وردت

2015: 175-176). 

ونس و مکتقرس ا رت وره از ایرن     ها را به دا تن فرزنسان بیشتر تشویق میداعش خانوادت

عنروان بیمرار    پیشی گرفرت. داعرش پیشرگیر  از براردار  را بره      توان از د منطریق می

ونس وه تو   د من )وافران  به جامکه مسبمانان مکرفی  ست ا ت. داعرش ایرن   مکرفی می

ها  آموز ری داعرش بفر رتنس ترا     ونس وه فرزنسانشان را به اردوگاتها را ترلید میخانوادت

 .(NCTV& AIVD, 2017:15)ها تربیت  ونس نسل بکس  جهاد 
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 ج( عضویت اجباری

صرورت داوطببانره ا رت، امرا عضرویت      اگرچه بخش اعظم جذب وودوان به داعش به

 رواهس مختبرف نشران     (Harkin, 2014).اجبار  وودوان تو   داعش رونس افزایشری دارد  

 و بارهرا  دهس وه داعش تکساد زیاد  از وودوان در عران و  وریه را ربودت ا ت. داعشمی

 و پناهنرسگان  هرا  اردوگرات  از یرا  ورردت  جرسا  شران یهاخرانوادت  از زوربره  را وودوان بارها،

 . (Al-Bayan, 2016: 7-8)ا ت ربودت هاخانهمیتی

 رود.  ها  قومی  اون در  وریه و عران میاین عضویت اجبار  بیشتر مشمول اقبیت

در ووت  رنجار در   ها تو   داعشی ایزد وشنسلترین اقسام داعش در این زمینه، برجسته

هرزار   400میالد  بود.  ازمان مبل متحس تخمین زد وره در زمران حمبره     2014اوت  ال 

 6800نفرر وشرته و    9900وردنس. بکس از حمالت داعش، تقریباً ایزد  در  نجار زنسگی می

 ررال  14 ررست وودورران زیررر درصررس از ایررن افررراد ربررودت  7/33نفررر ربررودت  ررسنس ورره  

یی بره  ربرا آدمهمچنین بسیار  از وودوان ورد از طریق   .(Cetorelli et aI, 2014: 7-8)هستنس

وودک وررد در  رن    600میالد ، تقریباً  2014می  30انس. در تارید اجبار به داعش پیو ته

 ال پ  از  فر به حبد برا  گذرانسن امتحانات در هنگام بازگشت بره ووبرانی    16تا  14

 (Harkin, 2014).ربودت  سنس 

هرا نیسرت.   ا این حال ا تخسام اجبار  وودوان تو   داعش محسود به جمکیت اقبیتب

انرس و بره   وودک در ا تان االنبار عران ربودت  ست 400میالد ، بیش از  2015از ژوئن  ال 

مریالد  نیرز در    2016در ژانویره  رال   . انسها  داعش در عران و  وریه منتقل  ستپایگات

متحس از عران و دفتر ومیساریا  عرالی حقرون بشرر  رازمان      گزارش مشترک  ازمان مبل

 رال از موصرل ربرودت     15تا  9وودک در  نین  800 -900مبل متحس اعالم  س وه در ول 

 .(UNAMI and OHCHR, 2015: 14) انس ست

گیرنرس،  اگر این وودوان از عضویت داعش  رپیچی وننس، مورد ضرب و  تم قررار مری  

ایرن   جره یدرنتگیرنس و درنهایت وشته خواهنس  س، د تجاوز قرار می ونس یا مور کنجه می

 رست و ا یر رست    رنو ت این وودوان ربرودت  نییتکپیونسنس. وودوان از ترس به داعش می

 .(NCTV& AIVD, 2017:15) تو   داعش لیر ممکن ا ت
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 آموزش کودکان در قلمرو داعش

. ونسمی ا تفادت گر افراطی شآموز و وودوان جذب برا  مسارس و مساجس از داعش 

میالد  تکساد مسارس داعش افرزایش یافتره ا رت، داعرش مکتقرس       2017از اوا    پتامبر 

ا ت مسارس نقش مهمی در جذب و آموزش ایسئولوژ  به وودوان دارنس. مرسارس داعرش   

ر رس  انس. به نظرر مری  ها، آن را رها وردت و فرار وردتهایی هستنس وه صاحبان آنالبد خانه

ونس: افراد محبری ) رور  و عراقری ، افرراد     آموزان را به چهار گروت تقسیم میداعش دانش

 .((Almohammad, 2018: 19 هااهل خاورمیانه و آفریقا   مالی، افراد لربی و یتیم

برخال  باور رای ،  روت در مسارس در مناطق تحت ونترل داعش اجبرار  نیسرت و   

وننرس. همره در   ها  تبت نام و آموزش فکالیرت مری  ن پایگاتعنوامسارس و مساجس داعش به

هرایی هسرتنس وره    مکران  نیترر بزرگوننس، اما مساجس در قبمرو داعش، مسارس  روت نمی

 ونس. مساجس در قبمرو داعش اهمیت راهبررد  در جرذب افرراد    وودوان در آنجا جمع می

 قبمرو  اونان اما نیست، ر اجبا مسار ی چنین در حضور. ((Almohammad, 2018: 19دارنس 

 تضرمین  را هرا آن ا رتخسام  داعرش،  مرسارس  بره  فرزنسانشران  فر تادن وه هستنس آگات داعش

ها در تربیت فرزنسان خود در را رتا  عقایرس   همچنین داعش برا  حمایت از خانوادت. ونسمی

 . (NCTV& AIVD, 2017:7-8)هایی تسوین وردت ا تداعش در خارج از مسارس، وتابچه

 مسارس در ی ها در  اختار آموز ی داعش، محتوا  دروس نیز متفاوت ا ت. برنامه

 نظرامی  آمروزش  و بسنی آموزش  خت، مذهبی  بفی ها آموزت با داعش قبمرو در پیشین

عنوان مثال موضوعاتی ماننرس فبسرفه و فرانسرو  از برنامره در ری      به. ا ت  ست جایگزین

هرا  در ری ماننرس    بیننرس. وتراب  عربی را آموزش مری . وودوان لربی دروس انس ستحذ  

ونس وره  ی ا ت وه اتبات مینیبجهان، ی  «من مسبمان هستم»وتاب در ی آموزش ابتسایی 

عقایس و ایسئولوژ  داعش صادن ا ت و  ایر باورها لب  و نادر ت هستنس. همچنرین در  

دت از نارنجر  و  وتد آموز ی دروس ت ور  در مورد موضوعات مربروط بره نبررد، ا رتفا    

هرا  در ری    ود. تمروز اصبی در برنامره  نا ایی انواع مختبف  الح نیز آموزش دادت می

 تقویت ح  ما در مقابل دیگران ا ت.
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ی در  ررالگ ررشدر مررسارس و مسرراجس تحررت قبمرررو داعررش، پسررران و دختررران تررا 

طرور  هرا  مختبرف بره   وننرس و بکرس از آن در ورالس   ها  مختب  مسر ه  روت میوالس

 ونس. آموزش دینی و هرگونه آموز ی در این مسارس منطبرق برا   جساگانه آموزش دادت می

جهراد  داعرش از ا رالم ا رت و هرر آنچره لیرر از آن با رس حررام           –تکبیر دقیق  بفی 

 رالگی  بر ا اس  واهس، داعش به وودوان ترا  رن  رش   . (NCTV& AIVD, 2017:7)ا ت

 الگی وودوان آموزش نظامی دهس و از  ن نُهزش میافکار افراطی مذهبی و جهاد  را آمو

 .((Capone, 2019: 2 بیننسمی

ها  دقیق ایسئولوژی  و نظامی را پشت  رر  وه آموزش انسموظفوودوان عضو داعش 

 ود و اعضا  لیرر  ها آموزش دادت میبگذراننس. در مرحبه اول دیسگات افراطی مذهبی به آن

خوانسن و نو تن به زبان عربی را به د ت آورنس، زیررا  عرب بایس مهارت صحبت وردن و 

هس  ایجاد هویت مشترک در میان اعضا  ا ت. مرحبره بکرس   رامل تمرینرات برسنی در      

هرا  اردوگات نظامی ا ت وه اصول جن   هر ، دفراع از خرود و ا رتفادت از  رالح بره آن     

 .(The Carter Center, 2019: 2)  ودآموزش دادت می

 ود ترا در برابرر   ن در مسارس عادت به خشونت به وودوان آموزش دادت میعالوت بر ای

هرا  زدایری  رود و آن  هرا حسا ریت  هرا  عمرومی از آن  ماننرس اعرسام   زیآمخشونتاقسامات 

آموزنس وه چنین اعمالی بخشی از زنسگی روزمرت ا ت. وودوان از  ن چهار رالگی بره   می

طرور  و،  رربریسن و  رکنجه با رنس ترا بره     ها  عمومی قطع عضبکس مجبورنس  اهس اعسام

طبیکی احساس انزجار یا ترس از بین برود. این روش منجر بره پرذیرش خشرونت تو ر      

 رود و ر رس و پیشررفت وودوران را بررا  انجرام خشرونت        صورت طبیکی مری وودوان به

وران  درواقرع وود . (Vale, 2018: 21)ونرس وننست تسهیل مری گر و اعسامعنوان مبارز،  کنجهبه

هرا  عمرومی مشراروت    ها  خود برا  تما ا  ایرن اعرسام   ونس همرات خانوادتتشویق می

-هرا و فکالیرت  را در براز   زیآمخشونتها   ونس وه انواع فکالیتوننس. وودوان تشویق می

یری وودوران از   زداتیحسا ها  آموز ی داعش، ها  روزانه خود تمرین وننس. در اردوگات

زیراد  دارد. در همرین را رتا قررار گررفتن در مکرر  مسرتقیم و        خشونت اهمیت بسیار 
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هرا  داعرش اهمیرت اصربی     ازجمبه اعرسام در اردوگرات   زیآمخشونتمشاروت در اقسامات 

 .((Almohammad, 2018: 14-15دارد

ها  تربیتی )دینری و رزمری  و آمروزش برسنی     طور وبی مسارس داعش از نظر روشبه

رخی از مشتروات در این مسارس واض  ا ت. هرس  اصربی   متفاوت هستنس. با این حال، ب

ها، تبقرین ایرسئولوژی ، تقویرت حر  همبسرتگی، تکهرس و وفرادار ، نظرم و         این آموزش

 ا  ا ت.ها  مقاببهزدایی در برابر خشونت و تو که مهارتانضباط، افزایش حسا یت

 

 داليل استفاده از کودکان توسط داعش

ی چنرسوجه دوان تو   گروت تروریستی داعش پیچیرست و  دالیل جذب و ا تفادت از وو 

ر س وه وودوان تنهرا  ا ت و ممکن ا ت بسته به  رای  متفاوت با س. همچنین به نظر می

گیرنس، زیررا  طور خاص مورد هس  قرار می ونس، ببکه بها تخسام نمی  االنبزرگدر ونار 

 ونس:روریستی ایجاد میا تفادت از وودوان مزایا  مختبفی را برا  این گروت ت

ی نظام بهها  ها  تروریستی و گروتداعش با  ایر  ازمان الف( بقاء و تداوم داعش:

وننس، متفراوت ا رت. گرروت تروریسرتی     عنوان  رباز و جنگجو ا تفادت میوه از وودوان به

م  تالش ورد تا وودوان را جرذب ورردت    2014-2017داعش در طول پروژت خالفت خود )

رد  و  ا تفادت قرار دهس تا هم تساوم و بقا  خود را تضمین ونس و هم ارترش خرود را   و مو

برا  رادیکال وردن وودوان اتخا  وردت  جانبههمهگسترش دهس. داعش ی  راهبرد جامع و 

ها  ر می و لیر ر می، مستقیم و لیر مستقیم، همکار  و اجبار، فرد  و با تروید روش

 .(Vale, 2018: 9) و تبقین وودوان ا ت درصسد آموزش  امانمنسو 

داعش نیاز مبرم به وودوان دارد، زیرا بایس آینست خود را تضمین ونرس. داعرش بره دنبرال     

 ببنسمرست  ود وه داعرش بررا    ایجاد خالفت ا ت و این هس  تنها در صورتی محقق می

ز  رن  بناهرا    مهم در  یستم توتالیتر داعش و یکی ا مؤلفهریز  ونس. وودوان ی  برنامه

تربیت نسل بکرس  بررا  ترساوم و بقرا  خالفرت الزم و       رو نیاا ا ی خالفت هستنس. از 

ضرور  ا ت. بقا  و تساوم داعش و آینست خالفت ترا حرس زیراد  در د رت نسرل آینرست       
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ا ت. این نسل از وودوان از نظر عقیستی و فیزیکی برا  تبسیل  سن به مبارزان فردا آمرادت  

از اقساماتی با نس وه این گروت در حال  تررحمانهیبادر به انجام اقسامات حتی  ونس وه قمی

 . (NCTV& AIVD, 2017:5)دهسحاضر انجام می

در گروت تروریستی داعش، وودوان یر  ابرزار تببیغراتی حیراتی هسرتنس،       ب( تبلیغات:

ه در ی  فریبم   ال 12 ود. عبساهلل ها  تببیغاتی داعش البد تو   وودوان  اخته میفیبم

ورنم و مرن   دهم، ا  وفار، من وسی هستم وه  ما را  ب  میبه وفار هشسار می»اعالم ورد: 

 .Al (Hayat Media Center, 2014: 3) «ی  مجاهس خواهم بود  ا اهللان

اولین ویسئو  تببیغاتی ر می داعش وه در آن ی  فرد خرد ال اقرسام بره بریرسن  رر     

میالد  منتشر  س. این ی   یگنال و پیام واقکی از داعش  2015وردت بود، در جوال   ال 

، داعرش نشران داد وره    زیر آمخشرونت صری  ا تفادت از وودوران بررا  اعمرال     سییتأبود. با 

ا  به حقون جهانی وودوان نسارد. عالوت بر این، این یر  پیرام بررا  هرواداران ایرن      عالقه

ورد وه تولیس، پرورش و آموزش نسل جسیس داعش بسریار   گروت نیز بود و این امر را رو ن

 مهم ا ت.

میالد  در تببیغات ر رمی داعرش نشران دادت     2016اولین وودک اروپایی نیز در اوایل  ال 

ا  را فشار داد تا ی  و یبه نقبیه حراو   ره زنرسانی     س. ی  پسر چهار اله انگبیسی وه دومه

هرا  آموز ری   هایی از اردوگرات میالد  به بکس نیز، فیبم 2013منفجر  ود. پیش از این از مات مه 

بره    راالن برزرگ هرا  مینیراتور    وودوان منتشر  ست بود. در قبمرو داعش، وودوان ماننس نسخه

میالد  تا حرس زیراد  بازتراب تو رکه ا رتفادت از       2016 از  الها  داعش ر نس. فیبمنظر می

خواهنرس بره   ی وره مری  وو ر  ختعنوان  ربازان ا بههبود. آن زیآمخشونتوودوان برا  اعمال 

ها وودوان فرانسرو  آ رکارا تهسیرس     ونس. در این فیبمخود نفو  وننس، نشان دادت می مبسأوشور 

داد وره وودوران در حرال    ها  دیگر  نشان مری وردنس وه در اروپا حمالتی خواهنس دا ت. فیبم

میالد  منتشر  رس،   2017سئویی وه در ژانویه  ال اعسام زنسانیان در مقابل دوربین هستنس. در وی

 اله به ی  زنسانی پ.ک.ک  بی  ورد و او را به قتل ر رانس و پسرر  ومری    ی  وودک  ش

 . (NCTV& AIVD, 2017:5) ر ی  زنسانی دیگر را بریس تربزرگ
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گروت تروریسرتی داعرش از جرذب و ا رتفادت از      ج( مالحظات اقتصادی و اثربخشي:

 ود. چه وودوانی وه نقش پشتیبانی دارنس منس میمزایا  چشمگیر اقتصاد  بهرت وودوان، از

 ونس، از حقون ومتر  برخوردارنس و بررا   عنوان جنگجو ا تفادت میو چه وودوانی وه به

ها  ووچر  باعرث   زنست مانسن به مواد لذایی ومتر  نیاز دارنس. همچنین ا تفادت از ا بحه

هرا  ووچر     ود و ا تفادت از ایرن ا ربحه  می  االنبزرگن و ی بین وودوااتربخشواهش 

بنابراین وودوان هزینره  ؛ (UNICEF, 2017: 19) برا  وودوان بسیار آ ان و در د ترس ا ت

هسرتنس و در انجرام     رال برزرگ از جنگجویران   ترر ارزانومتر  دارنس و جنگجویان وودک 

 خشونت هم وارایی ومتر  نسارنس.

بسریار    االنبزرگونترل وودوان از نظر جسمی و روحی نسبت به  ارعاب و ه( کنترل:

دهنرس  ها  اقتسار تمایل و وفادار  نشان میبه چهرت  رعتبهتر ا ت. وودوان البد راحت

ها را دو رت دارنرس و   مستکس پیرو  از اعتقادات و رفتارها  وسانی هستنس وه آن ژتیوبهو 

 .(United Nations Office on Drugs and Crime, 2017: 12) گذارنسها احترام میبه آن

 رونس و تبقرین ورردن بره     متکهس و وفادار می  رعتبهاز نظر ایسئولوژی  هم، وودوان 

  دارنرس وره   ا رست آمادتها ومتر تصورات و باورها  از پیش آنان وار آ انی ا ت، زیرا آن

آموز ری   گونره چیهع وودوانی وه درواق. (Benotman& Malik, 2016: 14)ها را تغییر دهنسآن

ی قابل آموزش و  کل دادن هستنس و در ی  راحتبهانس و مبنا  ایسئولوژیکی نسارنس، نسیست

وننس و ی  تجسم خالص از ایسئولوژ  گروت دارنس و بررا  اهرسا    محی  افراطی ر س می

ی راحتبهتنس،  ونس. این وودوان وه مبارزان و جنگجویان بالقوت داعش هسخشن ا تفادت می

ونرس ترا   پروایی وودوان خرد ال  و ا رتفادت مری  گیرنس. داعش از مکصومیت و بیقالد می

فرزنسان »عنوان   داعش به مبارزان جوان خود بهسهایتأوونس.  نیتأمخود را  ببنسمستبقا  

به مکنا  ار ال پیرام محکرم   « پرچمساران آینست»و  «نسل بکس »، «مجاهسین فردا»، «خالفت

نظیرر برخروردار ا رت. داعرش ایرن      با س و اینکه داعش از ظرفیت بری ه د منان خود میب

هرا صرفحات   دانرس، زیررا آن  ها  بالقوت، بهتر از مبارزان ونونی مری عنوان نسخهوودوان را به

آل داعش  کل بگیرنس. این وودوان برر  تواننس دقیقاً مطابق با تصویر ایستخالی هستنس وه می
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یابنس و بنابراین نیاز  بره تبرسیل و آمروزش    و ایسئولوژ  داعش پرورش می هامبنا  ارزش

آموزنس وه هروسی تفسیر داعش از ا الم را مجسد نسارنس. وودوان خالفت از همان ابتسا می

 ا ت و بایس وشته  ود.« وافر»رعایت نکنس، 

رزش هرا  آینرست ا  عنوان حافظان ایسئولوژ  داعرش بررا  نسرل   بنابراین وودوان به

نیررو  نظرامی و انسرانی داعرش را در      تنهانهدارنس. آموزش تکساد زیاد وودوان داعش 

گرایی مرذهبی را از طریرق آمروزش    ونس، ببکه فرهن  خشونت و افراطمی نیتأمآینست 

بخشس و این بررا  اقرسامات داعرش در آینرست ضررور  و      وودوان، تساوم و تحکیم می

 .(The Guardian, 2015) ا ا ی ا ت

این وودوان از نظر تاوتیکی هم تو ر  داعرش مرورد ا رتفادت      و( مزايای تاکتیکي:

هرا   رب    گیرنس. برا  اهسا  عمبیاتی،  ربازان وودک قادر به حمرل  رالح  قرار می

ها  بازر ری ومترر بازر ری    ها  ووچ  هستنس و در ایستگاتماننس نارنج  و مو  

 ریپرذ امکران ا  لیرر قابرل د رترس    هر  ونس و از این طریرق حمرالت را در مکران   می

 اله  15تا  9همچنین از این گذ ته وودوان . (Benotman& Malik, 2016: 14) ازنسمی

 رونس. عرالوت برر ایرن داعرش از ایرن       انس برا  نبرد فر تادت میوه به  ن ببوغ ر یست

، ونس. دالیل این امرر واضر  ا رت   وودوان برا  انجام حمالت انتحار  نیز ا تفادت می

رو هسرتنس درک ومترر  دارنرس و بنرابراین اضرطراب      وودوان از خطر  وه با آن روبره 

ی راحتر بره گیرنس و دهنس. همچنین وودوان ومتر مورد  و ظن قرار میومتر  نشان می

 تواننس به اهسا  نزدی   ونس.می

 

 ها و وظايف کودکان در خالفت داعشنقش

هرا    رونس، نقرش  ی افراطی جرذب مری  ها  تروریستهنگامی وه وودوان تو   گروت 

ر رس  دهنس. در این میان به نظر مری گیرنس و انجام میها به عهست میمختبفی را در این گروت

وه ا تفادت داعش از  ربازان وودک مبتنی بر یر   ریوت مرنظم چنسالیره، پیچیرست، پویرا و       

دهنرس و  انجام مری    راا ستنییتکنوظهور ا ت وه در آن بازیکنان مختبف وظایف از پیش 
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وننس. داعش وودوان را با توجره بره   برا  د تیابی به اهسا   ازمان تروریستی همکار  می

دهرس. پر  از آمروزش وودوران،     ونس و تحت آموزش قرار می  میبنسطبقههایشان توانایی

هرا  خراص یر      ود، به ا تکساد و تواناییها در نظر گرفته میوظیفه و نقشی وه برا  آن

هرا  فررد  خراص، بره     دک بستگی دارد. با توجه به قسرت جسمی و  هنری و مهرارت  وو

عنروان  بره  اریعتمامها  پشتیبانی روزمرت تا مشاروت وودوان وظایف متفاوتی اعم از فکالیت

 یابس.رزمنسگان خ  مقسم اختصاص می

دادت هرا د رتور   وننرس وره بره آن   عنوان جا وس وار میدر وظایف پشتیبانی، وودوان به

ا رت، گرزارش دهنرس. وودوران چره      « خبیفه» ود از هرو  وه مظنون به نقض قوانین می

گیرنس وه در مرورد اعضرا  خرانوادت، همسرایگان یرا      دختر و چه پسر، تحت فشار قرار می

ماننرس  « خالفرت »وننس، گزارش دهنس. به ایرن مکنرا   دو تانی وه از قوانین داعش پیرو  نمی

خواهس  هرونسان خود را ونتررل ونرس. هنگرامی وره     ونس وه مییی  دولت توتالیتر عمل م

وودوان صالحیت خود را در انجام این نقش نشان دادنس و تابت وردنس وه به داعش وفرادار  

هرا  بیشررتر  بره همرررات دارد، بره عهررست    تواننرس نقشرری وره مسرر ولیت  هسرتنس، آنگرات مرری  

  (NCTV& AIVD, 2017:12-13).بگیرنس

و انجرام   هرا  بازر ری، انتقرال ا ربحه    توان به پا رگات ا  پشتیبانی میاز دیگر وارورده

اجتماعی تحرت   ساتیتأ ها، مسارس و  ایر ها، دادگاتوظایف مختبف ادار  در بیمار تان

 .(Human Rights Watch, 2014: 21)ونترل داعش ا ارت ورد

اد آن هسرتنس، از  گیر  از جذابیت عاطفی وه وودوان قادر به ایجر همچنین داعش با بهرت

ونرس.  عنوان واعرظ و  رخنران ا رتفادت مری    ترین وودوان خود بهترین و باهوشواریزماتی 

  انتقرال  مرؤتر طور ها  ارتباطی خوبی دارنس و پیام داعش را بهدرواقع، وودوانی وه مهارت

یار  ونس. موعظه وودوان به نماینسگی از خالفرت بسر  دهنس، برا  تببیغ داعش ا تفادت میمی

ود را بره عضرویت در داعرش  رون     تواننس همسراالن خر  ا ت و می  االنبزرگاز  مؤترتر

 .(NCTV& AIVD, 2017:12-13)دهنس
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 رونس. همچنرین از   ها به وار گرفته میدر جن  مشاروتگروت دیگر  از وودوان برا  

م وودوان طور منظ ود. داعش بهنیز ا تفادت می وودوان برا  انتقال خون به  ربازان داعش

بررا  انجرام اقرسامات  رسیس       رال برزرگ عنروان برازیگران اصربی در ونرار همتایران      را به

خرود را   فرزنرسان ها  تببیغاتی خود با افتخار ونس. داعش در ر انها تفادت می زیآمخشونت

گذار انتحار  و  رربازان در میرسان نبررد بره نمرایش      وننسگان، بمدعنوان تیرانساز، اعسامبه

عنوان افسرران جروان وره مسر ول مجرازات و      . وودوان نیز به(Mclaughlin, 2016) اردگذمی

  ونس. کنجه زنسانیان و مخالفان خالفت هستنس، آموزش دادت می

وودوان یتیم و وودوانی وه ومترین ا تکساد را دارنس، البد به انجام حمرالت انتحرار    

 رونس،  حرار  در نظرر گرفتره مری     ونس. وودوانی وره بررا  انجرام حمرالت انت    مجبور می

  راالن برزرگ ها  خود مالقات وننس. داعش در ا تفادت از وودوران یرا   تواننس با خانوادتنمی

 (NCTV& AIVD, 2017:12-13) برا  انجام عمبیات انتحار  تفاوتی قائل نیست

هرا  داعرش دریافرت    دختران در قبمرو داعش نیز آموزش دینری منطبرق برا آمروزت    

ز  نین وودوی برا  انجام وارها  خانگی نظیر آ پز ، خیاطی و مراقبت از وننس و امی

ها بایرس همسرران پشرتیبان مبرارزان و مرادران نسرل        ونس. آنوودوان آموزش دادت می

جسیس  از مبارزان داعش  ونس. دختران به محض ر یسن به  رن ببروغ بایرس برا یر       

داعررش برررا  دخترانرری ورره  مبررارز داعشرری ازدواج وننررس. زنررسگی در قبمرررو خالفررت

 ونس، بسیار وحشیانه ا ت ها  پی در پی دارنس و با خشونت جنسی مواجه میازدواج

(NCTV& AIVD, 2017:12-13). 

عالوت بر این دقیقاً ماننس پسران خرد ال، دختران نیرز بررا  انجرام حمرالت انتحرار        

اعتررا  وررد وره     ونس. مکبم یکی از مرسارس تحرت ادارت داعرش    و و  مغز  می ست

 رونس و بررا  انجرام حمرالت      اله با ایسئولوژ  خشن داعش آموزش دادت مری دختران دت

 (THE CARTER CENTER, 2017: 8) بیننسانتحار  آموزش می
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 دادها ليوتحلهیتجز

از وودوران    برداربا جذب و بهرت  انستیطور فزاالمبل بهنیجامکه ب ،در چنس  ال گذ ته 

   ماریب  هامواجه  ست ا ت. گزارش یطبد افراطو خشونت یستیها  ترورتو   گروت

 یسرت یهرا  ترور وه تو   گرروت  یوننست وجود دارد. وودواننگران ستیپس نیدر مورد و کت ا

خشونت در  طوح مختبرف هسرتنس.    یانس، قربان ست  بردارو بهرت ذبداعش ج رینظ یافراط

  هرا  ونس وه  امل روشیم سیخشونت  س یقربان ی،ستیها در طول ارتباط با گروت ترورآن

و فشرار   نیقرار گرفتن در مکر  ترس مساوم، تبق ،یا تثمار جنس ،یبردگ انه،یا تخسام وحش

ممکن ا رت   یوودوان نیچن ،یروان  ریپذدی ن وم و آ  لیحال به دل نیدر ع .ا ت یروان

ممکرن ا رت    رایر ز ، ونس لیاعش تبسد رینظ یستیها  ترورگروت  برا یخطرناو  به ابزارها

 تیبشرر  هیر عب تیر جنا ایر  یسرت یو اقرسامات ترور  ییجنا میارتکاب جرا  وودوان برا نیاز ا

 را با چالشی جس  مواجه ونس. المبلنیبتوانس امنیت وه می ا تفادت  ود

راهبرد داعش برا  جذب وودوان، ی  راهبرد بزرگ و خطرنراک ا رت وره ایرن راهبررد      

توانس تهسیس جس  با س، تربیت وودوانی برا ایرسئولوژ  داعرش    المبل میامنیت بینبرا  آینست 

  اوننرست نگرانبرا  جهان بشریت ی  تهسیس جس  ا ت. ا تفادت از آنان تو   داعش رونس 

توانس موج جسیس  از تروریسم را در آینست ایجاد ونس. این وودوران  آیس میا ت وه به نظر می

صرورت آگاهانره در ایرن    آمیز بودت یا حتری بره  شونت و اعمال خشونتوه از نزدی   اهس خ

 رونس، اگرر رهرا  رونس، در     و برا  انجام چنین اعمرالی متقاعرس مری    اقسامات مشاروت دا ته

 المبل مبسل  ونس.تواننس به ی  تهسیس جس  برا  امنیت بینا  نزدی  میآینست

 ی رالگ چهاراز  ن  گیرد ول میوی وه فضا  فکریش بر ا اس انزجار و تنفر  کوود 

برودت، طبیکری ا رت آن فضرا      و  رکنجه   سنیر بر قطع عضو،  ر یعموم  ها اهس اعسام

هرا    رود.  رایس برخری از اقرسام    در او مری خشونت  رشیپذنهادینه  سن منجر به فکر  

ها  تروریستی ماننس القاعست زمانی برا  جهانیان موجد تکجرد و حیررت برود ولری     گروت

هرا   هرا  گرروت  عش  کل گرفرت و نروع جسیرس  از خشرم را نشران داد، اقرسام      وقتی دا

تروریستی قببی به بوته فرامو ی  پردت  رس، در حرالی وره  رایس بتروان گفرت برخری از        
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القاعست هستنس. این افراد در زمانی وه القاعرست در افغانسرتان    افتگانیمیتکبها  امروز داعشی

رد، وودوی بیش نبودنس ولی تحرت تکبیمرات آن گرروت    وو وشورها  خاورمیانه فکالیت می

عنروان اعضرا  اصربی داعرش فکالیرت      بره  تروریستی قرار گرفته و امروز در  نین جروانی 

نماینس وه این رونس برا  وودوان داعشی هم وجود دارد وه در آینست تحت همین عنروان  می

المبرل را برا   منطقره و برین  یا عناوین دیگر و  ایس با ابزارها  جسیستر ، امنیرت وشرورها،   

 مخاطرات جس  مواجه  ازنس.

قرررار  یراطررفا  یسئولوژیررا نیوودورران در قبمرررو داعررش در مکررر  آمرروزش و تبقرر 

جهران بره     داعش از  را ر وشورها انیوه فرزنسان جنگجو یدر صورت ، بنابراینرنسیگیم

و  راهبررد    هاییاراعنوان دافراد به نیوشور متبوع خود بازگردنس، ممکن ا ت داعش از ا

نمایرس  در  را ر جهان ا تفادت  یستیترور التانجام حم  بالقوت برا یکیتاوت تیمز لیبه دل

و  المبرل نیبر امنیرت   یاحتمرال   سهایر عنوان تهسبه تواننسیموه در این صورت این وودوان 

 متحرک قبمساد  ونس.  هابمد

ا رت وره بره نظرر       اوننرست گرانا تفادت از وودوان تو   داعش رونس نتوان گفت می 

بنابراین با توجه به گذ رته  ؛ نسو جادیا نستیرا در آ سمیاز ترور  سیتوانس موج جسیم سیآیم

ها  تروریستی، چنانچه وودوان داعش رها  ست و تحت ونتررل قررار نگیرنرس، آینرست     گروت

المبرل،  نیب طبق چارچوب حقونمنطقه و جهان با تهسیس بزرگی مواجه خواهس  س. اگرچه 

  یر عنوان به یافراط زیآمو خشونت یستیها  ترورا تخسام و ا تثمار وودوان تو   گروت

، اما برا  گروهی همچون داعش، حقرون   ودیم یوودوان تبق هیاز خشونت عب  نوع جس

عنروان  بنابراین این پسیست و عواقرد آن بایرس بره   ؛ المببی اهمیتی نساردالمبل نهادها  بینبین

المبل تبسیل  ست و وشرورها وظیفره اصربی را    ها و امنیت بیننگرانی جس  برا  دولتی  

برا  انجام وبیه اقسامات برا  جبوگیر  و مقاببه با آن به وار بگیرنرس وره در همرین را رتا     

راهکارهایی برا  محافظرت از وودوران در برابرر خشرونت و ا رتخسام و ا رتثمار تو ر         

 گردد:یها  تروریستی ارائه مگروت
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هگای  الف( پیشگییری و للگوگیری از لگذب و اسگتخدام کودکگان توسگط گگروه       

 تروريستي و افراطي

ها  تروریستی نظیر داعش از ا رکال جرس    ا تخسام و ا تفادت از وودوان تو   گروت

 رود وودورانی وره در مکرر  خشرونت قررار       ی مری نیبشیپخشونت عبیه وودوان ا ت. 

هرا    رونس و در فکالیرت   س  خصیتی، فکر  و اجتماعی میگیرنس، دچار اختالل در رمی

بره   تنهانهبنابراین عواقد خشونت ؛ وننس ونس و مشاروت میتروریستی در آینست درگیر می

ها  زیراد  بره   ونس ببکه برا  ول جامکه نیز هزینهها  قابل توجهی وارد میوودوان آ ید

د بررا  جبروگیر  از ا رتخسام و ا رتثمار     بنابراین اقرسامات پیشرگیرانه منا ر   ؛ دنبال دارد

ها  تروریستی ضرورت دارد. اقسامات پیشگیرانه هم تنهرا در صرورتی   وودوان تو   گروت

طور وبری از خشرونت جبروگیر     ا ت وه مبتنی بر ی  راهبرد جامع با س تا بتوانس به مؤتر

شررخیص و ونرس. اقرسامات پیشررگیرانه در مرورد خشررونت عبیره وودورران بایرس بررر بهبرود ت      

 ها  مختبف متمروز  ود.دهی و ارتقا  همکار  میان نهادها و  ازمانگزارش

المبل محافظت گستردت از وودوان را در برابرر هرر   در همین را تا چارچوب حقون بین

ها  تروریسرتی نظیرر داعرش    نوع خشونت ازجمبه ا تخسام و ا تثمار وودوان تو   گروت

مات عمبی  ازمان مبل متحس در زمینه رفرع خشرونت عبیره    ها و اقساونس. راهبردتضمین می

 ،194/69وودوان در زمینه پیشگیر  از جرم و عسالت ویفرر  مجمرع عمرومی در قطکنامره     

هرا  محکوم و مجرسد برر وظیفره دولرت      ستبهعبیه وودوان را  زیآمخشونتاقسامات  هیوب

شونت و ا رتثمار تو ر    ها موظف هستنس وودوان را از هرگونه خوردت ا ت. دولت سیتأو

ها  تروریستی محافظت وننس و راهبردها و اقسامات عمبی  رازمان مبرل را در زمینره    گروت

هرا بایرس متکهرس    رفع خشونت عبیه وودوان و در زمینه پیشگیر  از جرم اتخا  وننس. دولرت 

ر  ونس وه در هرگونه اقسامات برا  مبارزت با تروریسم ازجمبره تحقیرق و پیگررد قرانونی د    

مورد افراد مشکوک مرتب  با جرایم تروریسم، وبیه تکهسات مربوط به حقون وودک را طبق 

المببرری حقررون بشررر و قررانون پناهنررسگی رعایررت قررانون بررین ژتیرروبررهالمبررل قرروانین بررین

  (UNITED NATIONS OFFICE ON Drugs and Crime, 2017: 21)وننس
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هرا  انرس، نبایرس تو ر  دولرت    تباط بودتوودوانی وه با ی  گروت افراطی تروریستی در ار

تحت پیگرد قانونی قرار گیرنس یا مجازات  ونس، زیررا ایرن وودوران در درجره اول قربرانی      

تروریسم هستنس و بایس با این وودوان متنا د با حقون بشر و انسانیت و احترام رفتار  ود 

 جامکه تقویت  ود. تا ح  عزتمنس  در وودک ارتقا  یابس و امکان ادلام مجسد وودک در

هرا  تروریسرتی مسرتبزم    همچنین پیشگیر  از ا تخسام و ا تثمار وودوان تو   گروت

گررا نظیرر   ها  تروریسرتی افرراط  وارهایی در زمینه پیشگیر  از ظهور و ر س گروتارائه رات

و هرا  با س و به ریشه جانبههمهراهبرد مقاببه با تروریسم بایس داعش ا ت. در همین را تا، 

در ایجاد و گسترش تروریسم پرداخته  ود و  کی در رفع تمامی ایرن عوامرل    مؤترعوامل 

مرذهبی  اقتصاد ، اجتماعی، فرهنگی،  یا ی، تروریسم مکبول عوامل متکسد درواقع  نمایس.

و ایررسئولوژیکی ا ررت؛ رنجرری ورره مردمرران از فقررر، فقررسان  ررازووارها  مطبرروب برررا   

زایری میران اقروام و عبیره     بی، نرژاد ،  یا رت نفررت   قومی، مرذه   هادادخواهی، تکصد

ها، فقرسان راهکارهرا  مقتضری بررا  رفرع اختالفرات  یا ری، نابردبرار  مرذهبی،          اقبیت

 . ود بد بروز خشونت می ،برنسمی...  ، نقض حقون بشر وییگراافراط

 

 ي و ادغام کودکان در لامعهبخشتوانب( 

زا ا رت. قررار   ل داعش بسیار د وار و آ یدبرا  وودوان زنسگی در قبمرو تحت ونتر

زا ا رت. بسریار  از   گرفتن در مکر  حمالت هوایی روزانه، برا  وودوان بسیار ا رترس 

ها هستنس. همچنین گذار  و انواع دیگر خشونتها  اهس یا قربانی حمالت هوایی، بمدآن

قبمرو داعرش ا رت.    زا برا  وودوان درمرگ اعضا  خانوادت نیز از دیگر تجربیات ا ترس

وننرس و برخری نیرز در مکرر      ها  عمومی نیز مشاروت میها و اعساموودوان در مجازات

ا کال  سیس  کنجه قرار دارنس. قرار گرفتن وودوان در مکر  خشونت بره دلیرل نهادینره    

عالوت بر  منظور پذیرش خشونت ا ت.زدایی وودوان بهوردن فرهن  خشونت و حسا یت

ر قبمرو داعش بسیار بیشتر از همساالن خرود در  رایر وشرورها در مکرر      این وودوان د

میرنس، وودوان هم ممکن  ان در نبرد میطور مثال وقتی اعضا  خانوادتمرگ قرار دارنس. به
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یا خود را بکشنس. وودوانی وه در قبمرو تحت حکومرت داعرش    ا ت به خود آ ید بزننس

 خشونت و مرگ قرار دارنس.طور دائم در مکر  وننس، بهزنسگی می

 اقرسامات  ایرن  در یرا  هسرتنس  زیراد   هرا  خشرونت   راهس  اینکره  دلیل به وودوان این

 رست  بره  روانری  لحراظ  ها  زیاد  مواجه هستنس، بهبا چالش وننس،می  روتبار خشونت

؛  رود مری  مخترل  هرا آن  رناختی  و عاطفی اخالقی، اجتماعی، عاد  ر س و بیننسمی آ ید

هرا  ا ا ری در مرورد    در مورد ایرن وودوران، نگرانری    وننستنگرانکی از مسائل بنابراین ی

 ها ا ت.ی و روانی و ادلام مجسد اجتماعی آنجسموضکیت 

تواننس در صورت رفتار عادالنه، با موفقیرت در جامکره اصربی ادلرام     اما این وودوان می

، به احتمرال جرس    رحمانه ونس. قرار گرفتن طوالنی در مکر  پرخا گر  و خشونت بی

 رود. بررخال  مبرارزان    ها  مانسگار جسمی و روحری برر رو  قربانیران مری    باعث زخم

ورودک تقریبراً برر     انیر نظام ربه انرس،  وه رو ی بسیل را برا  زنسگی تجربه وردت  البزرگ

انس و درک صفر ترا حرساقبی از دنیرا  عرار  از خشرونت      ا اس اصول جنگی بزرگ  ست

ا تفادت صرحی  از   وننستنیتضموه   ست زیربرنامههایی بادقت ا تن برنامهبنابراین د؛ دارنس

ی برا  پا خگویی به نیازها  خاص قربانیران هسرت،   بخشتوانعسالت و ابتکارات حساس 

نشنا ران، نهادهرا    با س. در اینجا هماهنگی بین مرسدواران اجتمراعی، روا  بسیار حیاتی می

گران حقوقی بسیار مهم ا ت. نگهسار  وودوران در یر    ها و بازیحامی وودوان و  ازمان

وودوانی وه تنهرا   ژتیوبهها در جامکه دارد، محی  خانوادگی، نقش مهمی در ادلام مجسد آن

تواننرس حمایرت   هرا مری  هویتی وره بررا  خرود قائبنرس، بخشری از داعرش ا رت. خرانوادت        

دیست ر مراقبت از این وودوان آ یدها دتی ارائه دهنس. با این وجود تکیین خانواد ناختروان

 د وار ا ت.

 رامل   وه   قابل درک ا تچنسبکسعنوان ی  فراینس ادلام مجسد وودوان در جامکه به

با رس. د تر ری بره    ا  مری هرا  آموز ری و حرفره   ها  بهسا تی و روانی، فرصتحمایت

 رود بایرس از   مری خسمات و اقساماتی وه باعث تقویت ادلام این د ته از وودوان در جامکه 

 انزوا  این وودوان جبوگیر  ونس.
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 ج( تعیین تابعیت و بازگشت کودکان به کشور مبدأ

ایرن   .انرس  رست  متولرس  داعرش  قبمررو  در مشرخص  هویرت  و تابکیت بسون وودک هزاران

 هرگونره  از و هسرتنس  وشرور    رهرونس   و تابکیرت  فاقرس  داعش خالفت قبمرو در وودوان

 بهررت یبر  ا ا ری  خرسمات   رایر  و صحی  آموزش مسکن،  تی،بهسا ها مراقبت و خسمات

 ا رناد  امرا  ونسمی صادر ا ناد  و تولس گواهی هاآن برا  خود داعش تروریستی گروت. هستنس

ا ت. این عرسم  نا رایی    نشست پذیرفته ر می دولت هیچ تو   گروت این تو  صادر ست 

ایرن   جهیدرنتیا تبت احوال ا ت.  به مکنا  عسم د تر ی وودوان به خسمات بهسا تی عمومی

 تواننس در آینست تهسیس جس  امنیتی با نس.تابکیتی نسارنس، می گونهچیهوودوانی وه 

ترنش برین    اگرچره گیرنرس.  بیشتر در مکر  خشونت و تبقین قرار مری  تربزرگوودوان 

دن حمایت از وودوان و اولویت امنیت مبی همچنان وجود دارد، اما اگرر هرس  از برین برر    

ا  رو رن، برسترین   تهسیسات امنیتی ا ت، رهرا ورردن ایرن وودوران برسون دا رتن آینرست       

ونیم، فق  امنیرت  وقتی وضکیت فرزنسان داعش را برر ی می چراوه ناریو  ممکن ا ت. 

مبی ی  وشور مطرح نیست، ببکه آینرست عرران،  روریه و  رایر وشرورها مطررح ا رت.        

وم   ود به وشرورها  خرود بازگردنرس و همکرار      بایس به این نسل از وودوان  جهیدرنت

 ها مورد توجه قرار گیرد.ها  آنمثبت وننس و خوا ته

 نیترر مهرم رو هسرتنس.  ها  مختبفری روبره  ها در برگردانسن این وودوان با چالشاما دولت

موضوع تکیین تابکیت برا  این وودوان ا ت. وودوانی وره در منراطق تحرت ونتررل داعرش      

المببی بره ر رمیت   ها در  ط  بین ونس وه ا ناد و مسارک آننس، البد متوجه میامتولس  ست

 ود. همچنین ا ناد  نا ایی ممکن ا ت در جن  نرابود  رست با رس. همچنرین      ناخته نمی

ممکن ا ت وودوان والسین یا البد پسران خود را از د ت دادت با نس وه ایرن مسر به بررا     

  ود، ی  چالش مهم ا ت.ها اعطا  میپسر به آنوشورهایی وه تابکیت بر ا اس 

طور مستقیم برا مادرانشران وره اعضرا  داعرش      از  و  دیگر  رنو ت این وودوان به

هستنس مرتب  ا ت و بیشتر وشورها تمایبی برا  بازگردانسن ایرن زنران و مرادران نسارنرس.     

ا  ل طیف گسرتردت بازگشت این وودوان نیازمنس همکار  میان وشورها و هماهنگی و تکام
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با رس. اگرچره   از نهادها  حمایت از وودوان نظیر یونیسف و دفتر  ازمان مبرل متحرس مری   

 رال داعرش را بپذیرنرس ولری در      10انس وه حاضرنس وودوان زیر بیشتر وشورها اعالم وردت

انس و تکرساد ومری از وودوران را    ها اقسام فکال انجام دادتعمل فق  تکساد مکسود  از دولت

 انس.نها یا به همرات مادرانشان به خانه برگردانستت

عنروان تنهرا گزینره    توان گفت، بازگشت زنان و وودوان به وطن خود بهاما درنهایت می

ها و در عین حال خنثری ورردن تهسیرسات امنیتری بیشرتر      منا د برا  تضمین بهزیستی آن

المبرل  بررا  امنیرت برین   با س. درواقع برگردانسن این وودوان بره وشرورها  متبروع خرود     

 ضرور  ا ت.

 

 گيرینتيجه

بخش و یکی از ادبیات موجود دربارت وودوان در زمینه تروریسم  امل وودوانی ا رت  

وه  اهس حمالت تروریستی هستنس، بسیهی ا ت پیامسها  روانی وخیمری بررا  وودورانی    

داعش از وودوران   آیس. با این حال ا تفادتوه  اهس حمالت تروریستی هستنس، به وجود می

ا  برا  وودوان دارد. ا رتفادت  بیش از پیامسها  روانی، پیامسها  اخالقی و جسمی گستردت

  ا ت وه احتماالً موج جسیس  از تروریسرم را  اوننستنگراناز وودوان تو   داعش رونس 

ونس. درواقع ادامه نسل خالفت تهسیس  برا  تمرام جهران ا رت. وروفی     در آینست ایجاد می

اگر در ی وجود دا ته با س وه بتروانیم از  »گویس: عنان دبیر ول  ابق  ازمان مبل متحس می

تجربه ی  دهه گذ ته نتیجه بگیریم، این ا ت وه ا رتفادت از  رربازان ورودک بره مراترد      

آن بسیار فراتر از زمان جنر  واقکری ا رت و     ریتأتا ت.  بشردو تانهبیشتر از ی  نگرانی 

طرور مسرتقیم درگیرر    مشکل به مراتد بیشتر از تکساد وودوانی ا ت وره بره  اینکه دامنه این 

 . (UN News Center, 2002 «هستنس

ها  مقاله حاضر فراینس پیچیست و چنسالیه جذب و ا تخسام، تبرت نرام، آمروزش و    یافته

دهرس. داعرش از نظرر    عنروان مبرارز و لیرر مبرارز را نشران مری      ا تفادت داعش از وودوان به

ونس و تکساد زیاد وودوانی وه به ها  تروریستی فرن می  بر وودوان با  ایر گروتذاررگیتأت
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اصربی ادامره    مؤلفره عنروان  انس، بسیار جالد توجه ا ت. داعش وودوان را بره داعش پیو ته

عنوان نسل بکس  خالفت و حامیان ایرسئولوژ   دانس، درواقع وودوان بهمی« خالفت»حیات 

آموزد وه تروریسم را انتخاب وننس یاد  دارنس. داعش به وودوان میافراطی داعش اهمیت ز

 ود وه برا  ها آموزش دادت میگذار انتحار  عمل وننس. به آنعنوان بمدیا حتی داوطببانه به

صورت فکال در اقرسامات تروریسرتی مشراروت وننرس. رهبرران داعرش       ایمان و عقیست و به

خالفت هستنس وه با وافران و مرتسان خواهنس جنگیس مکتقسنس وه این نسل از وودوان، نسل 

 ها دو ت دارنس به خاطر  اختن دولت ا المی بجنگنس.و همه آن

وننست ا ت و جهران  نگران  ستبهرو ی وه داعش در ا تفادت از وودوان اتخا  وردت،  

ا رت.  طور فکال در حال تربیت نسل آینست خالفت بایس این پسیست را درک ونس وه داعش به

گروت تروریستی داعرش احتمرااًل جرذب و ا رتفادت از وودوران را گسرترش خواهرس داد و        

ونس وه در آن داعش به ی  نیرو  قابل تکویض تبسیل  ود. عالوت برر  ا  را فراهم میآینست

این اگرچه بایس در نظر دا ته با یم وه ایرن وودوران قربانیران داعرش هسرتنس، امرا از ایرن        

زدایری  رست ا رت و درنتیجره     شونت و به وار بردن خشونت حسا یتوودوان در مورد خ

ممکن ا ت تمایل بیشتر  به ا تفادت از خشونت دا ته با رنس و نبایرس خطررات احتمرالی     

المبل و جوامع نادیست بگیریم. رها وردن ایرن وودوران در   بالقوت آنان را برا  امنیت نظام بین

ان هویرت و تابکیرت، فشرار و  ررخوردگی     عسم احساس تکبق، فقس جهیدرنتد ت داعش، 

بایس اقرسامات الزم بره ورار     رو نیامنجر  ود. از  ببنسمستتوانس به ی  تهسیس امنیتی در می

گرفته  ود تا مانع از رونس فکال جذب و آموزش وودوان تو   داعش  رود. اقرسامات در   

طره داعرش برا نسرل     داعش و قطع راب زیآمخشونتوردن ایسئولوژ   ونشهیراین زمینه در 

رو خواهرس  رس وره    ونس. در لیر این صورت جهان در آینست با داعشی روبهبکس  وم  می

 از نسل فکبی مبارزان داعش با س. تروشنستو  ترخطرناک ایس 

تروان پیشرنهادها  زیرر را مطررح     بنابراین با توجه به نتای  و د تاوردها  تحقیق می

 ورد:
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 الف( پیشنهادهای کلي

  هرونسان عموم وبی طوربه تروریسم بایس ضس زدایی از تروریسم: تسابیروعیتمشر -1

  ازد؛ منصر  تروریسم به تمایل و  گریافراطزور، خشونت،  تو ل به از را

  و ایجراد اجمراع    ازفرهن ها  تروریستی و از میان بردن منابع و ابزارها   بکه -2

 عمومی عبیه تروریسم؛

هرا، منرابع تغذیره، نیررو      ها  تروریستی و حذ  ریشره ر گروتها بتمروز  یا ت -3

ها  عمومی از گروت تروریستی داعش و انسانی، منابع مالی و ارتباطی، لجستیکی و حمایت

 تضکیف هویت و ایسئولوژ  آن؛

هرا  موجرود برا    گیر  از راهبردها   خت و نرم و تبفیق هو رمنسانه توانرایی  بهرت -4

 وردن منابع قسرت نظام عبیه داعش؛هس  یکپارچه و همگرا 

ها  مذهبی و دینی و ایجاد وحست بین  ریکه و  رنی بررا  وراهش     تروی  ارزش -5

 تهسیسات اجتماعی؛

 یی، تو که اقتصاد  اجتماعی و افزایش رفات عمومی؛زداتیمحرومفقرزدایی،  -6
 

 هيکودکان به داعش در عراق و سور وستنیاز پ یریلهت للوگب( پیشنهادهايي 

و در ایرن میران بره     ودمنابع وافی برا  بازگشت وودوان به جامکه اختصاص دادت   -1

 .قائل گردد یی زاههمیت بوودوان اهرا  روانی اجتماعی و نیازها  ویژت حمایت

  یتررو  قیر از طر یو طبقرات  یقروم  ،یو خشونت مذهب ییگرامقاببه با فرهن  افراط -2

 جراد یا  ،یر حکومت دموورات  امر مستبزم برقرار نیوه ا یو دموورا  یفرهن  جامکه مسن

تسراهل و تسرام  و    جراد ای و قرسرت مبرارزت    برا زیآمرقابت یطیدر مح ایپو یجامکه مسن

 با س.یدر جامکه م  رینقسپذ

 سنیر   را برا  یصح یاحکام  رع توانسیوه تنها داعش م سگاتید نیبردن ا نیاز ب -3

برر تسرام  و    یمبتنر  یا اعه فرهنگ قیتنباط ونس، از طرا  یواقک نید ای  یصح کتیبه  ر

را بره همررات دا رته     گرران ید رشیو پذ ییگراوودوان و نوجوانان وه وثرت انیتساهل در م

 را فراهم ونس. کتیو  ر نیبا س و امکان بهتر از درک د
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 یا الم و توجه به مکان واقکی از ریتصو میمنظور تحکدر مسارس به  یآموزش صح -4

 رشیهمچون عرسالت، تسرام ، محبرت و پرذ     یمتکال یانسان  هاو ارزش  روانهیتسال، ماع

 .گرانید

و پر وردن اوقات فرالرت   ییزاا تغال ،یحیتفر یعبم  هاتیها و فکالبرنامه نیتسو -5

 وودوان و نوجوانان.

بره  فرزنسانشان   از واگذار  ریمنظور جبوگبه ریفق  هااز خانوادت اقتصاد  تیحما -6

 .حقون افتیدر  داعش برا
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي
 ا  ارزیابی  اختار تبات و امنیت منطقه» ، 1398پنات، ویومرث و همکاران )دریکونس، بهروز؛ یزدان

، «ی پسراداعش در منطقره لررب آ ریا )مطالکره مرورد  عرران        کیتیژئوپبفضاها  جغرافیایی و 

 .2هم،  مارت فصبنامه جغرافیا،  ال ن

 داعرش در   یسرت یترور  هرا  بکه  بول»  ،1394اهین )وهن،   یجوزانحمسرضا و م ، ریدهش

 .92و قفقاز،  مارت   مروز  ایفصبنامه آ  ،« مروز  ایآ 

 تروریسم، چاپ اول، نشر نی ، 1383) طید، عبیرضا. 

   ( وتروریسرم،   ، مجموعره مقراالت بی  1395ورمی، عبی؛  فیکی  رو تان، ا رماعیل و همکراران

 تهران، واحس پژوهش مؤ سه فرهنگی موعود عصر )ع  .

 بره   یخرارج  انیر جنگجو و رتن یپ یری چرا یبرر » ، 1394)ضا ر ،یگر ا پ و عبی ،ی مبهمیور

 .جهان ا الم،  ال پنجم،  مارت اول یا ی   ها، فصبنامه پژوهش«داعش

 ،تروریستی  گروه  گیر  کل در مؤتر عوامل و بسترها» ، 1394قا م ) ترابی، و عبی محمسیان

 .93بیست و چهارم،  مارت   ال دفاعی،  یا ت ، مجبه«داعش

 مبانی و وبیات عبوم  یا ی، جبس  شم ، 1383) السین یس جالل، مسنی. 

 گرر یافراطر   هرا انیمطالکه جر» ، 1395)آزادت له،  یمیرح نفشه وب ،یر تم جیسرضا؛م ،یمنؤم  

 .2م،  مارت ای  ال   ،یخارج ا تینامه  ، فصب«داعش  : مطالکه موردیا الم
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