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 چکیده
برانگیزترين از چالش یکيبه  ،انهيگراافراط ديعقابر  مبتنی زیآمو انواع اقدامات خشونت يیگرافراطامروزه 

سیاست  يی مستلزم استفاده ازگراافراطبا ه . مقابلشده است ليتبد یالمللنیب تیصلح و امن یبرا تهديدها
دهد. های ظهور و گسترش آن را پوشش میريشه ازجملهو موضوعات مرتبط،  که تمام جوانب است جامع

ای بايد به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. اين اقدامات اين سیاست عالوه بر اقدامات مقابله
و يانه باشد گراافراطگرايی يا کاهش تمايل افراد به سوی عقايد پیشگیرانه بايد جلوگیری از ظهور افراط

يی را دنبال و به اين وسیله از گسترش آن گراافراطهمچنین بايد از طريق افزايش آگاهی عمومی، تقبیح 
يی را پوشش گراافراطهای اقدامات پیشگیرانه بايد تا حد امکان تمام جنبه ،جلوگیری کند. در عین حال

تواند مورد توجه قرار گیرد. اين امر بخصوص از اقدام پیشگیرانه می عنوانبهگیری از آموزش دهد. بهره
 ،کنند حائز اهمیت است. اين پژوهشيی بازی میگراافراطاين جهت که کودکان نقش مهم در نهاد 

هايی که آموزش کودکان به قابلیت ،يیگراافراطابزار پیشگیری از عنوان بهضمن بررسی جايگاه آموزش 
 پردازد. تواند در اين راستا ايفا کند میمی
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 مقدمه
المللی شده است. شورای امنیت در بینة های جامعيکی از چالش ،يیگراافراطمقابله با امروزه 

بر امنیت، ثبات و تهديدی عنوان بهيانه گراافراطهای موارد متعددی بر آثار منفی حضور ايدئولوژی
کرده  تأکید 9ترشدن وضعیت مردمان غیرنظامیوخیم طورهمین و  3اقتصادی و اجتماعیة توسع
دهند که بیشتر سازوکارهای آن ای را مدنظر قرار میهای مقابلهنیز عمدتاً سیاست هاولتد است.
بوده و پاسخ نسبت  0()قدرت سختاز قبیل اقدامات نظامی و نظارتی  1بر اقدامات واکنشی صرفاً

تنهايی توفیق رسد بهرويکردی که به نظر می ؛اندبه افرادی است که پیش از اين افراطی شده
 چندانی در مبارزه با اين پديده نداشته است.

در کشورهای  گراافراطهای گروه»گیرد صلح اياالت متحده در پژوهشی نتیجه میة سسؤم
توان انطباق کند. میتحقق پیدا نمیدر آن فراد ايابند که نیازهای اساسی می ای رشدشکننده

بسیاری میان مناطق ارتکاب عملیات تروريستی با مناطقی يافت که دچار کمبود شديد 
تر مورد توجه نهادهای به همین جهت نیز توسل به سازوکارهای جامع 5«.يافتگی هستندتوسعه

يونسکو به اقدامات  ازجمله. نباشدالمللی قرار گرفته است که تنها محدود به اقدامات واکنشی بین
يی و اتخاذ گراافراطتوجه به علل ظهور و شیوع  6.دارد تأکیدمبتنی بر آموزش ة پیشگیران
مکملی بر استفاده از قدرت سخت مورد توجه قرار عنوان بههای متمرکز بر اين علل سیاست

اقدامی پیشگیرانه مطرح شده عنوان بهها بخشی از اين سیاستعنوان بهآموزش نیز گرفته است. 
مکمل آن در عنوان بهتواند در کنار قدرت نرم و که می 0شودکه در قالب قدرت نرم معرفی می

 ،آموزش دارای اهمیت است ،يیگراافراطرسد در تحقیقاتی مرتبط با نظر گرفته شود. به نظر می
يی نیز مورد توجه بوده گراافراطها در رابطه با امنیت و بخشی از نگرانیعنوان بهای که به گونه

برخی آموزش را  ؛است. رويکردهای متفاوتی در رابطه با نقش آموزش در نظر گرفته شده است
خی نیز برای آن دو نقش متعارض همراهی يا چالش ايدئولوژيک قائل دانند و برمی تأثیربی

و نقش آموزش در الحاق و پشتیبانی جوانان  8سازی آموزشهستند. لذا آموزش در دو بستر امنیتی
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برخی تحقیقات حتی رابطه میان  2.يانه مورد توجه قرار گرفته استگراافراطهای به جنبش
به جهت پیچیدگی  ،با وجود اين 37.انددهکريی و امنیت با آموزش را نیز بررسی گراافراطجنسیت، 

ای با آن، ابهاماتی در تنوع اقدامات مقابله طورهمین يی و گراافراطگیری و شیوع علل شکل
يی وجود دارد. اين مقاله نشان گراافراطرابطه با نقش و جايگاه استفاده از آموزش برای مقابله با 

يی از چه جايگاهی برخوردار بوده و گراافراطابزار برای مقابله با  عنوانبهدهد که آموزش می
 .استها گیری در سیاست دولتهايی برای بهرهدارای چه ظرفیت

 

 ییگراافراطعناصر . 1
 ،يیگراافراطشناخت عناصر  ،يیگراافراطنخستین گام در بررسی نقش آموزش برای پیشگیری از 

هیچ تعريف  ،رغم اهمیت اين پديدهعملکرد آموزش است. علیة شناسايی حوز ،از آنثر أو مت
يی گراافراط»اصطالح  المللی به استفاده ازدر نهادهای بین 33.واضحی از آن وجود ندارد

و اشکال  30ایخشونت فرقهيا درج آن در کنار ديگر اشکال خشونت همچون  31و39«آمیزخشونت
 35/17ة قطعنام اکتفا شده است. 36مجمع عمومی و گزارش دبیرکل هایدر قطعنامه 35تروريسم

قراردادن عمدی شامل قتل غیرقانونی، هدفرا  آمیزيی خشونتگراافراط ،شورای حقوق بشر
نسی و تمام اشکال جغیرنظامیان اعم از سربازگیری و استفاده از کودک سربازها، خشونت 

ها، اجباری، شکنجه و آزار و اذيت هدفمند افراد بر مبنای مذهب و باور آن 30رییخشونت، تغ
های آمیز علیه اعضای اقلیتاستفاده از زنان و کودکان و اقدامات خشونتءجايی اجباری و سوهجاب

اين رويکرد ناشی از تمرکز اين  38.کندها بیان میقومی و مذهبی و قاچاق افراد بخصوص اقلیت
توان به می ازجملهها است که های خارجی مرتبط با صالحیت موضوعی آنپديدهنهادها بر 
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 و نقض حقوق بشر اشاره داشت.  32تروريسمارتباط آن با 
عمل دفاع، مداخله، عنوان بهيی را گراافراط ،المللیبینة اياالت متحده برای توسع آژانس

شده با اهداف اجتماعی، خشونت توجیهسازی يا هر شکل پشتیبانی ايدئولوژيک ديگر يا آماده
حمايت، مشارکت، ارتکاب يا ساير » ،اين نهادعقیدة به  97.کنداقتصادی و سیاسی تعريف می

خشونت نسبت به اهداف اجتماعی، ة کنندتوجیهکننده يا اشکال حمايت ايدئولوژيک تحريک
آن را  یآ.یب.اف طورهمین  93.يی در نظر گرفته شودگراافراطبايد « اقتصادی و سیاسی جامعه

آمیز به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، توجیه يا حمايت از ارتکاب اقدامات خشونت ،تشويق
رويکرد نهادهای مختلف  از بررسی 91و99.کندايدئولوژيک، مذهبی، اجتماعی يا سیاسی تعريف می

 يانه است. گراافراطيی متشکل از دو عنصر ايدئولوژی و رفتار گراافراطکه شد مشخص 
 

 یانهگراافراطایدئولوژی  .1ـ1
آن از تروريسم ة عامل متمايزکنندعنوان بهيانه گراافراطيی، ايدئولوژی گراافراطنخستین عنصر 

وضوح به هايیگراافراط ،انگلستان يیگراافراطبا  مقابله یاستراتژنهاد ة به عقید 90.است
مستقیماً با باورهای مشترک ما در تعارض هستند ترويج يا توجیه که را ها و اقداماتی ايدئولوژی

دشمنی با ديگران را ترويج کرده و خشونت را حتی  ،ها در انگلستانگراافراطکنند. طیفی از می
 ... 95گرای انگلستانهای اسالمکنند. تروريستاگر توسط خودشان نیز ارتکاب نیابد، توجیه می

ها مستقیماً مشارکت کنند. هرچند آنيی همچون داعش را تجلیل میراگافراطهای اقدامات گروه
امر عنوان بهدقت خشونت را کنند، بهتشويق نمی تواند غیرقانونی باشد(ه میک)در خشونت را 

ها الزم است منعکس ناپذيری برای دستیابی به اهداف مطلوبی که برای ايدئولوژی آناجتناب
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مرتکب اقدامات تروريستی و  گراافراطهای توجه داشت که الزاماً تمام گروهبايد البته  96.سازندمی
يانه شامل عقايدی افراطی برای ارتکاب رفتار گراافراطبلکه ايدئولوژی  90،شوندآمیز نمیخشونت
ده يا توجیه يا تشويق کرحمايت را باوری است که اين شکل رفتار  ،آمیز و ديگریخشونت

تواند يگ گروه با هويت خاص يا هر فرد خارج از يانه میگراافراطموضوع ايدئولوژی کند. می
متعاقباً  ،محیطیعوامل ثر از أمت ةيانگراافراطهای باشد. ايدئولوژی گراافراطهای هويت گروه

 98.شوندتوسط اعضای آن جامعه تقويت می
 

 یانهگراافراطاقدامات . 1ـ1
آمیزی است که ريشه در عقايد شامل ارتکاب رفتار و اعمال غالباً خشونت 92يانهگراافراطاقدامات 

تواند است که می 17افراد چندجانبة کشتاريانه دارد. اين خشونت به معنای تالش برای گراافراط
اين  13کنند.زمان عمل میفقر داشته باشد که هم و عدم اعتماد، افسردگی ازجملهداليل متنوعی 

های های سیاسی و بعضی انواع خشونتم، اشکال ديگر خشونت با انگیزهسشامل تروري اقدامات
ه ب ها،آنة محرک و انگیز نيی خشن، بدون درنظرداشتگراافراطشود. تمام اشکال گروهی می

 اين 19.هستندارعاب  کراتیک، در تالش تغییر از طريق ترس ووهای مثبت و دمجای طرز عمل
ترين ای که گستردهبه گونه 11،تواند در قالب خودکشی نیز بروز نمايدرفتار در سطح وسیع حتی می

 تواند به خودکشی نیز منتهی شود. آمیز میخشونتة يانگراافراطشکل ارتکاب اقدامات 
 

 ییگراافراطة علل ایجاد و توسع .1
 

26. UK Secretary of State for the Home Department, Counter-Extremism Strategy, UK, 2015, p. 11. 

27. Terrorism and Extremism: Parents' Q&As, At: https://educateagainsthate.com/what-is-extremism/ 

last seen 12/9/2021. 
28. Youngblood, Mason, "Extremist Ideology as a Complex Contagion: the Spread of Far-Right 

Radicalization in the United States between 2005-2017", Physics and Society Cornell University, 2020, p. 1. 

29. Extremist actions 

30. Kill multiple individuals  
31. "Mass Violence and Extremism: Information for Educators and School Administrators, A Joint 

Project of the Anti-Defamation League and Start", The National Consortium for the Study of Terrorism 

and Responses to Terrorism, At: https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-

hate/ADL-START-Mass-Violence-and-Extremism-Backgrounder-for-Educators-and-School-

Administrators.pdf last seen 15/9/2021. 

32. "Living Safe Together", https://www.livingsafetogether.gov.au/resources/Documents/cve-fact-sheet-

translation-dari.pdf, last seen 15/9/2021. 

شورای امنیت بر اين عقیده است که برخی از اعمال که منجر به جنايات جنگی، جنايت علیه بشريت يا خودکشی . 66

داشتن اعضای اين گروه به کار پاسخگونگهعنوان ابزاری برای عنوان بخشی از ايدئولوژی يا اهداف داعش يا بهشود، بهمی
 آمیز و تروريسم لحاظ شوند.گرايی خشونتروند و بنابراين بايد در کمک به مبارزه يا افراطمی

UN, Resolution 2597, 17 September, 2021, p. 1. 
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آمیز باعث شده است تا توجه به علل و يی خشونتگراافراطعدم کفايت اقدامات نظامی بر علیه 
شناخت تهديد  9308ة يی مورد توجه قرار گیرد. شورای امنیت در قطعنامگراافراطهای ريشه

کند که ای آن معرفی میزمینهعوامل ناشی از مبارزان تروريست خارجی را مستلزم شناخت جامع 
از سربازگیری و سفر مبارزان شدن تروريسم، پیشگیری ند از: پیشگیری از افراطیاعبارت

آمیزی که يی خشونتگراافراطها و مقابله با های مالی آنتروريست خارجی، تخريب پشتیبانی
مقابله با تحريک اقدامات تروريستی که ريشه در  و تواند برای تروريسم سودمند باشدمی

جامعه يا  يی درگراافراطتوانند باعث ظهور عوامل متنوعی می 10گرايی يا نابردباری دارد.افراط
ن عنواتواند بهگیری از آموزش نمیبهره ،آن شوند و بديهی است در تمام اين موارد ةتوسع

توان اين علل را به دو دسته علل کلی می طوربهثر در نظر گرفته شود. ؤسازوکار مناسب يا م
 د.کرمستقیم و غیرمستقیم تقسیم 

 

 علل مستقیم .1ـ1
فارغ از عوامل محیطی  ،يانهگراافراطگیری باورهای شکل ،يیگراافراطاصلی و مستقیم  علت
انحرافات دينی ترويج و  ازجملهذاتی خلق شده و از طرق مختلف  طوربهيانه گراافراطة عقید است.

های در مورد استفاده از آموزش کند. برخی تحقیقات حاکی از وجود مدارکیگسترش پیدا می
های اعمال خشونت علیه مخالفان يا مؤلفهيی است که نتايج آن بر گراافراطگیری در شکلدينی 

 گری افراطی درگیری جريان سلفیشکل 15.کافرپنداشتن مخالفان استوار بوده است و دگرانديشان
مبتنی بر ی خاص ررفتا قواعد و هنجارهای جريان به لحاظ فکری ندهد اينشان میبستر تاريخی 

های زيادی در رويکردهای گری در درون خود واجد گوناگونیسلفی 16.کندو جهاد تولید می تکفیر
و  بوده سپتامبر و پراکندگی القاعده 33تبلیغی، تکفیری و جهادی است که نسل دوم آن پس از 

تواند در کنار ديگر عوامل و می آموزش ،برخیة به عقید 10.است نسل سوم آن ظهور داعش
گرايی به افراط ،شهروندان معقولعنوان بههای عادی زندگی جوانان را از شیوه ،شرايط محیطی

اعضای  ،نخستة بندی است. در دستعملکرد علل مستقیم در دو سطح قابل دسته 18.سوق دهد
 

60. Ibid., p. 2. 

پويش ، «گرايی دينی و نقش تعلیم و تربیت اسالمی در مهار آنواکاوی افراط»زاده، فرهاد و سیدابراهیم میرشاه؛ رمضان .65
 .89، ص 3120، بهار 37، شمارة در آموزش علوم انسانی

گرايی سلفی در های انطباقی در روندهای آيندة افراطمتناعی و کنشـ های امکانیمؤلفه»مرادی، عبداهلل و نصراهلل کالنتری؛  .66

 .379، ص 3122، سال دوم، شمارة دوم، تابستان ادين و کاربردی جهان اسالمفصلنامة مطالعات بنی، «جهان اسالم

 .333و  378، ص همانمرادی و کالنتری؛  .67

گرايی مذهبی با توجه به سه سند سیاست نیاز به اصالح سیاست آموزشی برای مقابله با افراط»وندر والت، يوهانس ال؛  .68

 .92، ص 3120، 3، شمارة 3، دورة پرورشفصلنامة ايرانی آموزش و ، «آفريقای جنوبی
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باورهايی است که در اين ة واسطورود به اين دسته به گیرند.قرار می گراافراطگروه ة اصلی و هست
دارد مبنی بر اينکه گروه خاصی بايد از میان برداشته شود و شايستگی زندگی را ندارد. افراد وجود 

ة در دست 12پیوندند.ها میسهولت به اين گروهبنابراين افرادی که دارای چنین اعتقاداتی هستند به
رفتاری توجیهی برای عنوان بهيافته را يی قرار دارند که عقايد اشاعهگراافراطپشتیبانان  ،ديگر

 پذيرند. ارتکابی می
 

 علل غیرمستقیم .1ـ1
ة توسع یمعیارها 07،رشد روزافزون بیکاریيی شامل گراافراطمتنوعی برای گرايش به  علل

ها و منابع طبیعی، فقر و حاکمیت از انسانی پايین، اختالفات شديد در دسترسی به فرصت
هايی شده است. در چنین محیطبیان  نشینی اجتماعیجنگ و حاشیهة گسیخته و سابقهم

 فقدان» ،ملل متحدسازمان دبیرکل  03.کندجايگزينی برای شکايت عمل میعنوان بهگرايی افراط
های حقوق بشر و حاکمیت نشینی و تبعیض، فقر و نقضهای اجتماعی اقتصادی، حاشیهفرصت

گیری از علل شکل ار 09«هادر زندان يیگراافراط و قانون، مخاصمات طوالنی و بدون پايان
اقدامات ة زنان در توسع هايی از نقشنمونه ،های اخیرسال داند.آمیز میيی خشونتگراافراط

شدن يا ننگ، احساس راندهحاشیهمواردی همچون احساس به 01.است مشاهده شدهآمیز خشونت
در شود. بیان میعلل احتمالی عنوان بهآموزان نیز بودن و احساس تنهايی در میان دانشقربانی

که مرتکبین آن  رخ داددر کشور چاد  00انتحاری در روستای باگا سوالة يک حمل 9735اکتبر  37
مقابله با اهداف ظلم و ستم  یسکيجان ساو. بودنديک مرد، يک زن و دو کودک انتحاری 

را کسب شهرت  و دستیابی به منافع مهم برای خانواده ،دادن تعهد به نهضتنشان ،آمیزحقارت
بسیاری از زنان انتحاری داوطلبانه  اما عقیده دارد ؛داندداليل گرايش زنان به خشونت می ازجمله

 
 ازجمله در اين رابطه، ن.ک: .69

Padilla, Sarah Lyons, et al, Belonging Nowhere: Marginalization & Radicalization Risk among Muslim 

Immigrants, January 2016, https://www.researchgate.net/publication/301220983_Belonging_nowhere_ 

Marginalization_radicalization_risk_among_Muslim_immigrants, last seen 16/9/2021. 

04. Kartika Bhatia and Hafez Ghanem, op.cit., p. 3. 

01. Steadman, op.cit., p. 1. 

01. Ibid., pp. 6-8. 

06. ISIS calls on women to fight and launch terror attacks for first time 'Unprecedented’ change comes 

as group continues to lose territory in Syria and Iraq, At: 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-iraq-women-call-to-arms-islamic-

state-terror-attacks-propaganda-change-ban-frontline-a7986986.html, last seen 16/9/2021. 

00. Baga Sola 

https://www.researchgate.net/publication/301220983_Belonging_
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  05.شوندشوند بلکه مجبور میمرتکب آن نمی
 
 

 یی گراافراطنقش آموزش در سازوکارهای مقابله با  .6
گذار باشد. لذا الزم است تأثیريی گراافراطتواند بر عناصر اقدام نرم پیشگیرانه می عنوانبهآموزش 

 د. شوجايگاه آموزش و کارکردهای آن بررسی 
 

 ییگراافراطجایگاه آموزش در سازوکارهای مقابله با  .1ـ6
تواند گذار باشد، میتأثیريی گراافراطتواند در شیوع و گسترش آموزش به همان شکل که می

توجه به اين  أمنش. به کار روديی در کنار ساير ابزارها گراافراطابزاری نیز برای مقابله با عنوان به
يی گراافراطگیری قدرت نرم در مقابله با توان در رويکرد مجمع عمومی برای بهرهرويکرد را می
مقابله با آن، اقدام ة يی، الزمگراافراطجهان علیه خشونت و ة از ديدگاه قطعناممشاهده کرد. 

 تأکیدحل نظامی مورد جز راهراهکاری به بايد قهريه نیست. بر اين اساسة نظامی و توسل به قو
نظامی در  حلراهغیر از بر مواردی به ،يیگراافراطجهان علیه خشونت و ة قرار گیرد. مفاد قطعنام

نوعی  ،آفرينمجمع عمومی در خصوص موضوعات بحران 06.دارد تأکیديی گراافراطبرخورد با 
استحکام صلح و امنیت  ،يی و در نتیجهگراافراطرا برای مبارزه با خشونت و اهداف پیشگیرانه 

ة گرايی و خشونت از رويه با افراطهبا وجود اينکه در مواجاين نهاد  00.کندالمللی دنبال میبین
المللی متفاوت است، با بینة کند و اقداماتش بسته به شرايط و اوضاع جامعواحدی پیروی نمی

در  نگزیبروکآمريکايی ة انديشکد 08.دکنمیمبارزه « اقدام»و « پیشگیری»اين پديده در دو سطح 
بر  تأکیدبا  ،«يی از طريق آموزشگراافراطتالش جهانی برای مقابله با » گزارشی تحت عنوان 

المللی به سمت نظام آموزشی گرايش بین ،اثربخش ههای جامع و به لحاظ هزيناستفاده از روش
دهد که بر آموزش و الگوی جديدی را در سطح کشور ارائه می ،اين طرح 02.کندرا توصیه می

 
05. Fr. John Sawicki, "Why Terrorists Use Female and Child Suicide Bombers", Journal of the Catholic 

Health Association of the United State, July-August 2016, p. 40, https://www.chausa.org/docs/default-

source/health-progress/why-terrorists-use-female-and-child-suicide-bombers.pdf?sfvrsn=2, last seen 16/9/2021. 
گرايی: از نظريه تا قطعنامة جهان علیه خشونت و افراط»و بهاره حیدری؛  ن.ک: نائینی، سیدموسی، حسین آل کجباف .06

 . 3125، پايیز 1، شمارة 17، دورة سیاست خارجی، «عمل

خشونت نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با » نائینی، سیدموسی، حسین آل کجباف و بهاره حیدری؛ .07

 .366، ص 3126، تابستان 9، سال بیستم، شمارة فصلنامة مطالعات راهبردی، «گرايیو افراط

 .355، ص هماننائینی و ديگران؛  .08

09. Madiha Afzal, A Global Effort to Counter Extremism Through Education, Brookings, Jaunuary 25, 2021, 

Available at: https://www.brookings.edu/research/a-global-effort-to-counter-extremism-through-education/ 

https://www.brookings.edu/experts/madiha-afzal/


 299  گرایینقش آموزش کودکان در مقابله با افراط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يانه از طريق گراافراط مقابله با تبلیغات ایهای تفکر انتقادی برتجهیز شهروندان به مهارت
 57.استها متمرکز آموزش و رسانه

شوند تا کودکان خود را در مدارسی منابع محدود مجبور میهای دارای افغانستان خانواده در
های رشد کودکان در خانواده 53.ها در آن وجود داردآن شدننام کنند که خطر افراطیثبت

. کودکانی در اروپا نیز که است يیگراافراطها توسط شدن آنگرا نیز يکی از عوامل قربانیافراط
شوند اغلب در معرض اين آسیب قرار بزرگ می چپ افراطیهای راست افراطی يا در خانواده

 9772در تحقیقی تخمین زده شده است که از  59.شوندمی گراافراطدارند که خود در بلندمدت 
به گزارش  51.اندکودک توسط بوکوحرام در نیجريه سربازگیری و استفاده شده 8777حدود  تقريباً

اند و دختران خود شدهة برخی از پسرها مجبور به حمله به خانواد ،کمیسیاريای عالی حقوق بشر
تمیزکردن، پخت و پز و نگهداری از تسلیحات و تجهیزات مجبور به نیز با ازدواج اجباری، 

مورد از سربازگیری از کودکان  900يید کرد که تعداد أتنهايی سازمان ملل تبه 9735در  50.اندشده
ديرالزور و رقه  55،ه اتفاق افتاده است. مراکزی در روستاهای آلپوتوسط داعش در عراق و سوري

 56اند.ساله ايجاد شده 35تا  37کودک بین  390کم وجود دارند که برای آموزش نظامی به دست
هايی همچون داعش را، بلکه ايدئولوژی تنها اعمال گروهشورای امنیت در موارد بسیاری نه

 ،و حتی در موارد خاص 50است های قومی و مذهبیمبتنی بر انگیزهکه را  هاآنة گرايانافراط
آمیز توسط طالبان، القاعده و ديگر های خشونتو استفاده از کودکان در فعالیت سربازگیری

و در  52المللی معرفی کردهعنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینبهرا نیز  58گراافراطهای گروه
 اما ای با آن پرداخته استچارچوب اختیارات خود به اتخاذ تصمیم در رابطه با سازوکارهای مقابله

گیری توسط اين تنها به اتخاذ برخی اقدامات پیشگیرانه همچون پیشگیری از قاچاق و گروگان
به نظر اين صراحت از اتخاذ اقدامات آموزشی نام نبرده است. با وجود ها اکتفا کرده و بهگروه

 
 .3077فروردين  32گرايی از طريق آموزش، خبرگزاری جمهوری اسالمی، برای مقابله با افراط بروکینگزراهکار  .54

https://www.irna.ir/news/84274166 last seen 20/11/2021. 

51. Fazli, Reza, Johnson, Casey and Cooke, Peyton, Special Report on Understanding and Countering 

Violent Extremism in Afghanistan, United States Institute of Peace, 2015, p. 380.  

52. RAN YF&C Academy: ‘Children growing up in extremist families’, Rome, Italy, 24-25 April, 2019, 

p. 2. 

53. Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Nigeria (S/2017/304), paras. 29 

and 30. 

54. Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role 

of the Justice System, UNODC, Vienna, 2017, p. 1. 

55. Aleppo 

56. Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Iraq (S/2015/852), para. 29. 

57. UN, Resolution 2597, op.cit., p. 2. 

58. UNSC, Resolution 2255,UNDoc, S/RES/2255 (2015), 22 December 2015, p. 1. 

59. UNSC, Resolution 2597, op.cit., p. 2. 
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ها امری يی در بستر تعهدات حقوق بشری دولتگراافراطرسد توسل به آموزش برای مقابله با می
توانند ساير اقداماتی که می» 67،«های ضروریبرداشتن گام»ها . تعهد دولتاستتر شدهشناخته

 هایتوسط تمام بخش 69«نامهن حقوق مندرج در پیمانکرداثربخش»و  63«ضروری باشند
های هرگونه اقدام پیشگیرانه در مقابل فعالیت 61،ای و محلیحکومت در سطوح ملی، منطقه

های برای تضمین اجرای ديدگاه 65شامل الزام به تمام اقدامات الزم 60رسانی()آگاهیبار ثالث زيان
]و رسانی شامل آگاهی ازجمله 66،ثرؤمناسب و مهای سازوکارحقوق بشر از طريق اتخاذ ة کمیت
اقدامی عنوان بهالمللی، آموزش را هرچند برخی نهادهای بین 60.است [آموزش از یریگبهره

توان چنین جايگاهی را استنباط گیرند، از رويکرد نهادهای حقوق بشری نمیپیشگیرانه در نظر می
سازوکارهای مقابله با ة رسد برای شناختن جايگاه اين سازوکار در مجموعبنابراين به نظر می .کرد

 د.شوکارکردهای اين نهاد نیز توجه به الزم است  ،يیگراافراط
 

 ییگراافراطکارکردهای آموزش در بستر مقابله با  .1ـ6
يی الزم است تا آموزش از سه گراافراطبرای شناسايی کارکردهای آموزش در بستر مقابله با 

 استفاده و مخاطبین آن مورد توجه قرار گیرد. ة گذاری و مرحلتأثیرة منظر حوز
 

 گذاریتأثیرة کارکردهای آموزش به لحاظ حوزالف. 
ی را ترسیم گراافراطدهندگی و بازدارندگی نسبت به توان هر دو کارکرد ترويجبرای آموزش می

را دنبال هدف خلق و ترويج ديدگاهی جهانی افراطی، های ابزار ايدئولوژیعنوان به. تبلیغات کرد
سیاه و سفید را کاهش دهد. اين تالش ة پیچیدگی زندگی میان دو چهر کهکند می

ری واکنشی که یای است برای تغییر ادراک شناختی نسبت به بیننده برای پیگيافتهسازمان
 اندام تناسب وورزشی های باشگاهيان از مساجد، گراافراطاحتماالً مروج به دنبال آن بوده است. 

کنند. در بیشتر استفاده می گراافراطهای برای انتشار تبلیغات خود به منظور پیوستن به گروه
  68.تواند پذيرش افراد برای اطالعات پیچیده را به دست آوردتر میراحت ،فرد مورد اعتماد ،موارد

 
60. Take the necessary steps 

61. Other measures as may be necessary 

62. To give effect to the rights recognized in the present Covenant 

63. CCPR, General Comment No. 31,The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States 

Parties to the Covenant, UNDoc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 May 2004, para. 6. 
64. CCPR, Concluding observations on the third periodic report of the Central African Republic, 

CCPR/C/CAF/CO/3, 30 April 2020, para.6. 

65. Ibid., paras.14, 22 and 30. 

66. Ibid. 

67. Ibid., para.11. 
68. Alexander Ritzmann, "The Role of Propaganda in Violent Extremism and How to Counter It", 
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 ،یو افراط ديشد يیگراسنت ،یزیستفلسفه همچون يیهامؤلفهکه  یآموزش یهااستیس
و حمل آنان بر  گرانيبه د یبدگمان ،یو مدن یفکر نينو یهادهيدر برابر پد یريناپذفانعطا
داشتن  ،توأم با جهالت یمقدسخشکه ،و تعصب ناروا تیعصب ،هامحمل نيو دورتر نيبدتر

کنند، را ترويج می يیبایناشک و ديدر نزد خود، سوءظن شد قتیانحصار حق ... ،یریتکف یکرديرو
 طوربه ،گریسلفیة گیری انديششکل 62يی داشته باشند.گراافراطثری در ترويج ؤتوانند نقش ممی

های خاصی نظیر گیری گروهشکل ةزمین ،ادبیات فقهی و کالمیة با پشتوان دقطبیساخص 
  07.القاعده و داعش بوده است

 يیگراافراطظهور  ،زستانیدر قرق ازجمله ،یمرکز یایآس یهااز چالش یکيدر حال حاضر، 
دانشگاه  یقانون -یو آموزش و پرورش اجتماع خيتار یتویانست ري، مدقربانوا راینظاست.  یمذهب
دانش ناقص و  جه،یو در نت نيد تیفقدان دانش کامل از اهداف و ماه ،زستانیقرق فيآربا یدولت

ة روزنام ،مشابه طوربه 03.کندیم یمعرف يیگراافراط یبه سو شيراگاز علل  یکيرا  ختهيگرجسته
های اين کشور را به محلی برای ترويج بنیادگرايی و عقايد ای دانشگاهنیز در مقاله ما افغانستان

ی سلفی و وهابی با نفوذ در مدارس دينی، مساجد و ساير هاانيجر 09کند.افراطی معرفی می
يی در کشور اندونزی گراافراطبه منظور گسترش را های بعدی گام ،نهادهای مذهبی و فرهنگی

 یاندونز ريجزاالمجمعيکی از در  ینيعلوم د یریفراگ ،برخیة ای که به عقیداند به گونهبرداشته
وابستگی شديد  طورهمین  01.ردیگیم سرچشمه یشرق جنوب یایسآدر  یتفکرات تند افراط از

خارج از کشور و بخصوص مذهبی و سیاسی  -های فکریجنبش اسالمی افغانستان به جريان
پذيری جنبش تأثیرالمسلمین مصر و حزب جماعت اسالمی پاکستان را از علل های اخوانانديشه

گری مذهبی در افراطة گیری روحیاسالمی افغانستان از تحوالت نوبنیادگرايی پاکستان در شکل

                                                                                                                                        
EuroMed Survey Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region, Radicalisation Awareness 
Network (RAN) Communication and Narratives (C&N) Working Group, https://www.iemed.org/ 

publication/the-role-of-propaganda-in-violent-extremism-and-how-to-counter-it/, last seen 24/11/2021. 

 .3، ص 3126، مجلة دانشگاه مالير، «های آموزشینقش سیاستگرايی دينی و افراط»طاهرپور، محمدشريف؛  .69

، «های فکری و عوامل خارجیگرايی در جهان عرب؛ زمینهافراط»پور و معصومه میرزايی؛ مهرداد عله ؛سیفی، عبدالمجید .74

 .336، ص25، زمستان 37، شمارة فصلنامة انديشة سیاسی در اسالم

آذر  36، مؤسسة مطالعات راهبردی شرق، «: داليل ظهور و سناريوهای احتمالیگرايی مذهبی در قرقیزستانافراط» .71

 .3077آذر  3، تاريخ مراجعه: 3125
http://www.iess.ir/fa/analysis/664/ 

، تاريخ 3120اسد  99، افغانستان ما، روزنامة «گرايی در مراکز آموزش عالی کشورجلوگیری از افراط»هدايت، محمد؛  .71

  .3077آذر  3مراجعه: آخرين 
http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=144506 

 ،«مسلکگرايان صوفیگرايی دينی در اندونزی و تأثیر آن بر سنتگری؛ افراطگری تا افراطیاز صوفی»ربانی، محمدعلی؛  .76

 .17، ص 3120، پايیز 3، دورة اول، شمارة فصلنامة علمی تخصصی روابط فرهنگی

https://www.iemed.org/%20publication/the-role-of-propaganda-in-violent-extremism-and-how-to-counter-it/
https://www.iemed.org/%20publication/the-role-of-propaganda-in-violent-extremism-and-how-to-counter-it/
https://www.iemed.org/%20publication/the-role-of-propaganda-in-violent-extremism-and-how-to-counter-it/
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 00.دانندافغانستان می
روشی برای مقابله با آن نیز استفاده شود. عنوان بهتواند يی میگراافراطآموزش در کنار ترويج 

آمیز مقابله شود، ما نیاز داريم که از آن يی خشونتگراافراطکافی نیست که با »يونسکو: ة به عقید
دادن قدرت نرم برای پیشگیری از تهديداتی است که پیشگیری کنیم و اين امر مستلزم شکل

دشمنی و جهل است. ...و اين امر نیز تا حد ممکن از شده از فرهنگ، ناشی از تفسیری تحريف
ای سامانه ،در همین راستا پلیس ضدتروريسم انگلستان 05.شودهای مدارس آغاز میپشت نیمکت
خواهد اگر چیزی شنیدند بینی کرده که از افراد میهای مشکوک پیشدهی فعالیتبرای گزارش

بديهی است کارکردهای  06.آن را گزارش دهند ،بالقوه مربوط به تروريسم بود طوربهکه 
 متفاوت خواهد بود.  ،ای که سعی در رفع آن داردبسته به جنبه ،ای آموزشپیشگیرانه و مقابله

 

 کارکردهای آموزش به لحاظ مراحل استفادهب. 
اين . کنديی را نیز فراهم گراافراطساز تمايل به تواند زمینهيی میگراافراطبسترهای رشد  وجود

از  ازجملهيانه گراافراطيی يا اقناع برای توسل به اقدامات گراافراطتواند در حد پذيرش گرايش می
 00.صورت پذيرد گراافراطهای آمیز يا پیوستن به گروهطريق ارتکاب انفرادی اقدامات خشونت

توانند متمرکز شوند که شامل پیشگیری از شیوع بنابراين اقدامات پیشگیرانه در سه حوزه می
و پیشگیری از ارتکاب اقدامات  گراافراط هایيی، پیشگیری از تمايل به گروهگراافراط
يانه گراافراطنفوذ اعتقادات  ةتواند زمینشود. آموزش در رابطه با علل مستقیم میگرايانه میافراط

يی گراافراطهای گرايش به تواند به محو زمینهدهد و در بستر علل غیرمستقیم میکاهش را 
توانمندسازی افراد است. شورای امنیت  ،های آموزشجايگزين ياری رساند. يکی از روشعنوان به

ها در ثر آنمؤگذارد که توانمندسازی افراد برای مشارکت نیز در مواردی بر اين امر صحه می
  08.جامعه مهم استبازسازی  و يند صلح، پیشگیری از مخاصمهافر

ة تر باشد و عالوه بر مرحلتواند گستردهرسد کارکردهای آموزش میعالوه بر آن به نظر می

 
، فصلنامة بالغ، «گرايی مذهبی در افغانستانگیری افراطهای مذهبی پاکستان در شکلنقش جريان»نظری، محمدعلی؛  .70

 .388، ص 3129، پايیز و زمستان 05و  00شمارة 

75. UNESCO, Preventing Violent Extremism, https://en.unesco.org/preventingviolentextremism, last 

seen 21/9/2021. 

76. Report Suspicious Activity, https://act.campaign.gov.uk/. last seen 21/10/2021. 

77. Sarah Knight, et al, "Comparing the Different Behavioral Outcomes of Extremism: A Comparison of 

Violent and Non-Violent Extremists, Acting Alone or as Part of a Group", Journal of Studies in Conflict 
& Terrorism, 2019, pp. 1-23. 

78. SC, Women and Peace and Security: Sexual Violence in Conflict, Resolution 2467, UNDoc. 

S/RES/2467, 23 April, 2019, p. 2. 

https://act.campaign.gov.uk/
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 9733بازپروی نیز مورد استفاده واقع شود. وزير دادگستری سوئیس در مرحلة در  ،پیشگیری
دهد که ارائه می 02يی ترويج خشونتگراافراطعملی برای حفاظت از دموکراسی در مقابل ة برنام

يی ترويج خشونت و اجتناب افراد برای گراافراطحاوی اقداماتی برای افزايش دانش در مورد 
بنابراين يکی از کارکردهای  87.ها استها و تسهیل خروج از اين گروهپیوستن به اين گروه

 يی در حیات اجتماعی است.گراافراطبسترسازی برای بقای افراد جداشده از  ،آموزش

 کارکردهای آموزش به لحاظ مخاطبین ج.
حقوق اقتصادی، ة کمیت .باشد رانهیشگیپ یهاآموزش نیمخاطب يیشناسابا  همرا ديبا آموزش

مخاطب عنوان بهنفعان را ذیة رسانی، کلیفرهنگی چه در رابطه با آموزش و چه اطالع ،اجتماعی
گروهة و کلی 89جامعه در سطح وسیع آنخانواده و  شامل ،که عالوه بر کودکان 83کندمعرفی می
ها متصديان رسانه 81،ها و مقامات محلیمعلمان، متصديان رسانه ازجملهای مرتبط های حرفه

ة کمیت 80.شودو اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با آن می بار تمام جرايم ...نسبت به آثار زيان
و  85آمیز علیه زنانبه رفتارهای خشونترسانی نسبت آگاهیهای پويشگیری از بهره ،حقوق بشر

بار های زيانها با هدف محو رويهرسانی میان تمام رهبران سنتی و مذهبی و والدين آنآگاهی
اشخاص مرتبط را شامل ة ها کلیتوان گفت اين آموزشلذا می 86کند.علیه کودکان را توصیه می

 شود. می
 

 ییگراافراطبا  هگیری از آموزش برای مقابلبهره .0
اقدام پیشگیرانه است. البته  عنوانبهيی گراافراطگیری از آموزش برای مقابله با بهره ،ديگر ةلئمس

ناقض ة پديد بخشی از اقدامات ضروری برای مقابله باعنوان بهقربانیان را  80توجه به بازپروری
 هاجامعه برای پذيرش آنها برای بازگشت به جامعه و آموزش از طريق آموزش آن 88حقوق افراد

 
79. Violence-promoting extremism 

80. Ohlsson, Birgitta, Action plan to safeguard democracy against violence-promoting extremism, 

Government communication, 2011/12:44, Stockholm, 8 December 2011.  

81. ESC, Concluding observations on the fifth periodic report of Uruguay, 20 July 2017, UNDoc. 

E/C.12/URY/CO/5, para. 8. 

82. Ibid., para.24(c). 

83. CRC, Concluding observations on the report submitted by Georgia under article 8 (1) of the Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 

30 October 2019, UNDoc. CRC/C/OPAC/GEO/CO/1, paras. 12-13. 

84. Ibid., para.12. 

85. CHR, Concluding observations on the second periodic report of the Niger, 16 May 2019, UNDoc. 

CCPR/C/NER/CO/2, para. 23. 

86. HRC, Concluding observations on the second periodic report of the Niger, op.cit., para. 45. 

87. Rehabilitation 

88. HRC, Concluding observations on the second periodic report of the Niger, 16 May 2019,UNDoc. 

CCPR/C/NER/CO/2, para. 45. 
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 نیز بايد در نظر گرفت.
 

 نقش آموزش در بستر اقدامات پیشگیرانه. 1ـ0
گرفته  يی در نظرگراافراطاقدامات پیشگیرانه نسبت به ة نخست در مرحلة در وهل آموزش

يانه گراافراطيانه و هم بر عملکرد گراافراطتواند بر عقايد هم می ،آموزش ه،شود. در اين مرحلمی

  گذار باشد.تأثیر
اين  ،يانه است. همان طور که گفته شدگراافراطبر عقايد  ،گذاری آموزشتأثیرة بیشترين حوز

عوامل جانبی به سوی ة واسطيان دارای ارزش هستند يا بهگراافراطذاتی برای  طوربهعقايد يا 
ند از امتمرکز باشد که عبارتکنند. بنابراين آموزش نیز بايد بر سه حوزه ها گرايش پیدا میآن

های زمینهکاهش يانه و ابزارسازی برای گراافراطيانه، ممنوعیت عقايد گراافراط ترويج عقايد ضد
 يی.گراافراطدهنده به سوی جانبی سوق

 

 ییگراافراط ترویج عقاید ضد الف.
اعمال محدوديت بر يی است. گراافراط ترويج عقايد و رفتارهای ضد ،ترين گامنخستین و مهم

تر از های اجتماعی در کالم راحتيان برای سوءاستفاده از اينترنت و رسانهگراافراطهای توانايی
عنوان بهاقدام متقابل است به اين معنا که از آموزش  ،ثرترؤبنابراين يک راهکار م 82.عمل است

رسد اين کارکرد در اسناد میيانه استفاده شود. به نظر گراافراط ابزاری برای ترويج عقايد ضد
جهانی ة اعالمی 96توان به ماده المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا میبین

آموزش بايد به سمت رشد کامل »:داردبند دوم اين ماده بیان می .حقوق بشر نیز اشاره کرد
دايت شود. آموزش بايد های اساسی هشخصیت انسانی و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی

های ملل های ملی، نژادی يا مذهبی را ارتقا دهد و فعالیتدرک، مدارا و دوستی میان تمام گروه
با توجه به رويکرد شورای امنیت مبنی بر شناسايی «. متحد برای حفظ صلح را افزايش دهد

قسمت پايانی بند مذکور المللی، مصداقی از تهديد علیه صلح و امنیت بینعنوان بهيی گراافراط
 . کنديی نیز معرفی گراافراطسازوکاری برای مقابله با عنوان بهتواند آموزش را می

در معاهدات حقوق را توان انعکاس آن مذکور نبوده و میة تنها محدود به اعالمی ،رويکرد نيا
و فرهنگی نیز در حقوق اقتصادی، اجتماعی ة نامپیمان 31. بند اول ماده کردبشری نیز مشاهده 

حق هرکس به آموزش را به  ،حاضرة نامهای عضو پیماندولت»دارد: همین راستا اظهار می
کنند که آموزش بايد به سوی رشد کامل شخصیت انسانی ها موافقت میشناسند. آنرسمیت می

 
89. Alexander Ritzmann, op.cit. 
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. «های اساسی را تقويت کند...و احساس کرامت هدايت شده و احترام به حقوق بشر و آزادی
اين  32تری را در پیش گرفته است. بند اول ماده کنوانسیون حقوق کودک حتی رويکرد مشخص

های عضو بايد تمام اقدامات قانونگذاری، اجرايی، اجتماعی و آموزشی دولت»دارد: سند اظهار می
مناسب را برای حمايت از کودکان در مقابل تمام اشکال خشونت فیزيکی، صدمه يا سوءاستفاده، 

را دارد که ظرفیت وضوح اين گستردگی بند اخیر به«. برداری... به عمل آورند.. بدرفتاری يا بهره.
يی و آثار آن بر کودکان را نیز تحت پوشش گراافراطگیری از اقدامات آموزشی برای مقابله با بهره

 قرار دهد.
اجرای عبارت پايانی توان اقداماتی در راستای رسد معاهدات مذکور را میهرچند به نظر می

نمايند که آموزش چه دقیق مشخص نمی طوربهحقوق بشر دانست، ة اعالمی 32بند دوم ماده 
 تواند برای اين امر ابراز نمايد.کارکردهايی را می

 اينتوان می. استاستفاده قابل سازوکارهای متفاوتی  ،رسد در بستر آموزشنظر می به
از ترويج همگرايی، تقبیح اقدامات  اندعبارتد که کربندی در چند قالب دستهرا سازوکارها 

يی از گراافراطيی برای عموم. تمیز میان گراافراطيانه و توانمندسازی برای شناسايی گراافراط
يی به يک گراافراطهای اين آموزش است. ترويج انتساب ترين قالبها از مهممذاهب و تمدن
ی مقابله با تروريسم استراتژکند. يی نسبت به آن را ايجاد میگراافراطبذر تنفر و  ،تمدن يا مذهب
تواند و آمیز نمیيی خشونتگراافراطمبارزه با تروريسم و شناسايی که کند می تأکیدملل متحد نیز 

يونسکو در همین راستا کمک به  27.باشد یقوم اي یتمدن ،یمل ،یمذهب گروه هر هیعل دينبا
های پذيری جوانان نسبت به پیامهای آموزشی که منجر به انعطافدريافت برنامهبرای را کشورها 

کند. اين شود دنبال میيانه و پروراندن حس مثبت نسبت به هويت و تعلقات خود میگراافراط
های رسانی در خصوص زمینهآگاهی 23.شوداقدام در قالب آموزش شهروند جهانی انجام می

و  ،های مناسب در موارد مواجهه با خطر جذبآموزشة ارائ ،گرايیگرايش به سمت افراط
پیشگیری  ،يونسکوة گیرد. به عقیدشدن در اين چارچوب قرار میهوشیاری نسبت به طعمه

شده دادن قدرت نرم برای پیشگیری از تهديداتی است که ناشی از تفسیری تحريفمستلزم شکل
های مدارس آغاز نیز تا حد ممکن از پشت نیمکتاين امر  از فرهنگ، دشمنی و جهل است.

رسانی به افراد برای تقبیح اعتقادات و اعمال افراطی و آگاهیتوان به در کنار آن می 29.شودیم
 ای فعال اشاره کرد. افزايش گرايش به مشارکت و ايفای نقش مقابله

 
94. GA, Secretary-General’s Plan of Action to Prevent Violent Extremism, 9 February, 2016, UNDoc. 

A/70/L.41, p. 1. 
91. UNESCO, https://en.unesco.org/preventingviolentextremism, Last seen 19/11/2021. 
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 ییگراافراطة دهندهای ترویجمنع آموزشب. 
برای انتشار تبلیغات و ابزار برخط ای به سوی فضای فزاينده طوربهيان گراافراطهای اخیر در سال

يکی از به های اجتماعی يی از طريق رسانهگراافراطتبلیغات  21.اندسربازگیری متمايل شده
اين ابزارها جامعه را به سمت پذيرش بدون  .ها تبديل شده استها برای امنیت خانوادهشچال

تاريک ديپلماسی ديجیتالی نیز ياد ة ای که از آن به جنبمسئله 20؛دهدچالش و تفکر گرايش می
های آموزشی با هدف مقابله با بخشی از تمرکز بر روی برنامه ،به همین جهت 25.شودمی

استوار باشد.  گراافراطهای حاوی مطالب گرايی بايد بر محدودسازی و مديريت آموزشافراط
يی و منع چنین گراافراطهای ارتباطی و آموزش نظارت بر محتواهای آموزشی، مسدودسازی راه

تواند مکملی بر رويکرد ايجابی در نظر گرفته شود. ممنوعیت هر گونه دفاع از هايی میآموزش
 97عالوه بر ماده  ،ت باشدهای مذهبی يا نژادی که تحريک به دشمنی يا خشوندشمنی
ی مکاتباتی استراتژة در همین راستا پروژ 26.ستهحقوق بشر نیز ة کمیت تأکید مورد ه،نامپیمان

يان گراافراطهای تبلیغاتی المللی ضدتروريسم برای مواجهه با پیامضدتروريسم توسط مرکز بین
 طورهمین آفرين همچون القاعده و داعش توسط کارشناسانی از آمريکا، استرالیا و خشونت

  20.محققینی از خاورمیانه و آسیای جنوبی نیز تشکیل شده است

 

 اثر عوامل جانبی  کاهش ج.
عمل ة پذيرد. برنامگرايی از طريق توانمندسازی صورت میدهنده به افراطعوامل سوق کاهش

مهارت ة آموزش، توسع. 3آمیز بر روی يی خشونتگراافراطدبیرکل ملل متحد برای پیشگیری از 
های ، اينترنت و رسانهکياستراتژارتباطات . 1 ،توانمندسازی جوانان. 9 ،و تسهیل استخدام

توانمندسازی  ،يونسکوة به عقید .دارد تمرکزبرابری جنسی و توانمندسازی زنان . 0اجتماعی و 
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تغییر مثبتی برای کار عنوان بهتواند خود میهای ظرفیتگیری از زنان و مردان جوان برای بهره
يی، مشارکت جوانان و توانمندسازی گراافراطابزاری برای پیشگیری از عنوان بهبر روی آموزش 

 28.قلمداد شوديی و تشويق تنوع فرهنگی گراافراطها در مبارزه با نقش رسانه طورهمین ها و آن
های مهم در جامعه مین موقعیتأرا به بهترين توانايی برای تتوانند کودکان نهادهای آموزشی می

 22.عدالت اجتماعی را تسريع کنندة يند توسعامجهز و فر
شده، راندهحاشیههای بهبخصوص برای گروه ،اما تضمین فرصت برابر دسترسی به آموزش

زيادی از کودکان در هندوستان هنوز از خارج از سیستم آموزشی شمار چالش تمام کشورها است. 
صورت قابل توجهی در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توانند بههستند و بنابراين نمی

های ضمن خدمت و ها به آموزشعدم دسترسی آنلذا  377.خود مشارکت کنندة فرهنگی جامع
علوم طبیعی و تحقیقات مربوط به فناوری،  عالی، تفکیک عمودی در مشارکت در موزشآسطوح 

گیری از بهره 373.حقوق بشر بوده استة موارد انتقاد کمیت ازجملهخصوص کشور فرانسه  در
پیشگیری  ،ویة به عقیدتواند مفید باشد. ديدگاه سازمان بهداشت جهانی در رابطه با خشونت می

خطر يا تحت کنترل درآوردن آثار  عواملبردن يا کاهش داليل اصلی و ازمیان شاملاز خشونت 
توانند در کاهش وقوع اين داليل و خطرها هايی است که میها و برنامهغیرمستقیم ساير سیاست

سازمان تجارت « اتحاد برای پیشگیری از خشونت»های برخی از پروژه 379.مشارکت داشته باشند
های توانند مهارتاجتماعی میرشد های برنامه 370.ها استوار استظرفیتة یز بر توسعن 371جهانی

حمايت  ،برخیة به عقید 375.تا مشکالتشان را حل کنند ندينمااجتماعی و احساسی را فراهم 
 376.ثر باشدؤتواند در پیشگیری از خشونت مهای پیش از مدرسه میخانوادگی اولیه و آموزش

 
98. https://en.unesco.org/preventingviolentextremism 

99. Bandyopadhyay, Madhumita, Education of Marginalized Groups in India: From the Perspective of 

Social Justice, First Published June 1, 2006, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/004908570603600207, 

last seen 16/9/2021. 

144. Right to Education Initiative (RTE), http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-

groups. 

141. CEDAW, Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of France, 

CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 July 2016, para. 32. 

141. Who, Violence Prevention an Invitation to Intersectoral Action,_____, p. 1, www.who.int/ 

violenceprevention/about/intersectoral_action.pdf, , last seen 16/9/2021. 

146. Violence Prevention Alliance 

های جامعة المللی و سازمانهای بینجهانی، آژانساتحاد برای پیشگیری از خشونت، يک شبکه از اعضای سازمان بهداشت 
های شواهد محور سالمت عمومی را که عوامل خطر کند. اين اعضا روشمدنی است که برای پیشگیری از خشونت فعالیت می

 دهند.های مختلف را ترويج میگذارند و همکاری بین بخشدهد به مشارکت میمنتهی به خشونت را هدف قرار می
104. WHO, http://www.who.int/violenceprevention/project_groups/en/ 

105. WHO, Preventing violence by developing life skills in children and adolescents, 2009. p. 3. 

106. J. P. Shepherd and F. P. Rivara, "Vulnerability, Victims and Violence, J Accid Emerg Med. 1998 

http://www.who.int/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shepherd%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9475222
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rivara%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9475222


232     1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللیحقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتنابها برای يافتن شغل و تواند شانس آنای جوانان فاقد مهارت میهای فنی و حرفهآموزش
ها و ايجاد محیطی برای توانمندسازی آنمسئلة تیم جوانان يونسکو بر  370.از جرم را افزايش دهد

کنند که زنان و مردان جوان بتوانند مشارکت نمايشی جوانان برای تضمین اين امر تمرکز می
 378بودن دارا باشند.هايی را برای شهروند فعالفرصت
 

 یانه گراافراطاقدامات  در پیشگیری ازنقش آموزش  .1ـ0
های گیری هستهتواند نقش قابل توجهی در مبارزه با شکلرسانی نمیآموزش و آگاهی هرچند
ة کنندهای توجیهعدالتیبرای کاهش بیرا تواند زمینه ايدئولوژيک ايفا کند، میة يانگراافراط

ظرفیت ة راستا اعضای يونسکو طرحی را برای توسعآمیز کاهش دهد. در همین اقدامات خشونت
يی گراافراطتری برای پیشگیری از های واضحیاستراتژکمک به کشورهايی که ة اين نهاد در ارائ

های اجرای قطعنامه ازجمله 9735اند. تصمیم نهاد اجرايی اين سازمان در اند تصويب کردهساخته
 طورهمین های عربی اشغالی و و آموزشی در سرزمیندر مورد نهادهای فرهنگی  90و  60شمارة 

 372دهد.فلسطین اشغالی را مورد توجه قرار میة لئمس
يان راستگرا و نیروهای اسرائیلی به مراکز مذهبی، گراافراطيورش مداوم  ازجملهدر اين سند 

 های مذهبی و شیوخ مذهبی، بازداشت گسترده وشخصیت ازجملههدف قراردادن غیرنظامیان 
دسترسی به  یهان مسلمانان توسط نیروهای اسرائیلی تقبیح و با محدوديتکردزخمی

 تیگ. ضمن ابراز نگرانی برای ايجاد شده استهای متعاقب آن مخالفت مسجداالقصی و خشونت
ممنوعیت که از اسرائیل خواسته شد  ،ورود به مسجداالقصی و ممنوعیت نوسازی ورودی الرحما

روزرسانی آنتن يونسکو در درخواست از دبیرکل برای به طورهمین  337.داردی را بروروددر اين 
های میراث فرهنگی، نهادهای تيساها و تر مدارس، دانشگاهغزه به منظور بازسازی هرچه سريع

آسیب ده يا کرتخريب  که اسرائیل در جنگ غزهرا فرهنگی، مراکز رسانه و اماکن مقدسی 
آموزش، فرهنگ و ة شده در حوزکند. ضمن تقدير از ابتکارهای انجاممجدداً تکرار می رسانده،

کند تا اقدامات فعال خود را برای بازسازی از وی درخواست می ،جوانان و امنیت اصحاب رسانه
  333اماکن آموزشی و فرهنگی ادامه دهد.

                                                                                                                                        
Jan, vol. 15(1): pp. 39–45. 

107. WHO, Preventing violence by developing life skills in children and adolescents, op.cit., p. 4. 

148. UNESCO, https://en.unesco.org/preventingviolentextremism 

149. UNESCO, Decisions Adopted by the Executive Board at ITS 197th Session, Paris, 23 November, 

2015, Doc. No. 197 EX/Decisions, p. 64. 

114. Ibid., pp. 58-59. 

111. Ibid., p. 60. 
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 نتیجه
تر های جامعروش د تا توسل بهشيی باعث گراافراطعدم توسل به اقدامات واکنشی برای مهار 

ة واسطگیری از آموزش بهبهره ،اعمال قدرت نرم مورد توجه قرار گیرد. در اين میانة شامل کلی
از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچند اين سازوکار بیشتر در قالب ابزارهای  شهايقابلیت

از گرايانه افراطرويکردهای  ةهای ظهور و توسععنوان عاملی برای محو زمینهپیشگیری و به
های توان برای آن قابلیترسد میالمللی نگريسته شده است، به نظر میسوی نهادهای بین

صرفاً به يک  ،بندی ابزارهای مورد استفادهتری قائل شد. بنابراين نبايد برای آن در دستهگسترده
 د. کرنهاد با قابلیت پیشگیری بسنده 

 
الزم ، شودپرداخته می مؤلفهگذاری برای مقابله با يک پديده به يک سیاست هنگامی که در

 ای است که مولفةشناخت ابعاد مختلفی از پديده ،لهئ. نخستین مسشودله توجه ئچند مسبه است 
مورد  ةگذار باشد. از اين منظر الزم است تا تمامی ابعاد پديدتأثیرتواند نسبت به آن مورد نظر می

های آن پديده يک از جنبهکند تا مشخص شود کداماين امر کمک می .نظر شناسايی شود
های آن ناکارآمد بوده و مورد نظر قرار گیرند و نسبت به کدام جنبهة لفؤم تأثیرتوانند تحت یم

 .شودگرفته  های ديگری بهرهمؤلفهالزم است تا از 
که از است ای آن پديده قرار دارد و شیوه تأثیرای است که تحت شناسايی جامعه ،ديگر ةلئمس

های اين يک از بخششود. در کنار آن الزم است مشخص شود که کدامثر میأآن پديده مت
ها به چه شکلی و مورد نظر قرار گیرند و هريک از اين بخش ةتوانند تحت لوای مولفجامعه می

های مبتنی بر توانند موضوع اعمال سیاستمورد نظر می ةهای مولفيک از جنبهچگونه و از کدام
 قرار گیرند.  مؤلفهآن 

ها اين امکان است. شناخت اين زمینه مورد نظر های ظهور چالششناخت زمینه ،ديگر ةلئمس
تواند ها و چگونه میلفهمؤيک از اين مورد نظر بر کدام ةد مولفشوسازد تا مشخص را فراهم می

توجه  به آنديگری که بايد  ةجنب ،يابد. در نهايت کاهشگذار باشد تا زمینه برای رشد چالش تأثیر
هايی که در لفهؤمورد نظر و ساير م ةلفمؤتوان میان ای مید اين امر است که چه رابطهشو

 د.کراند برقرار بینی شدهای پیشچارچوب سیاستگذاری مقابله
مورد نظر  ةمولفکند مشخص  دهد تا دقیقاًامکان را میاين عوامل به پژوهشگر اين ة مجموع

برای ايفای نقش در راستای تحقق هدف مورد نظر دارد. هنگامی که کودکان هايی ظرفیتچه 
شوند اين در نظر گرفته می گراافراطهای مخاطبان گروه طورهمین موضوع آموزش و عنوان به
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کودکان از يک سو  ،شود. برخالف ساير اقشارر میاله از اهمیت بیشتری نیز برخوردئمس
 ،پذيری روانی و چه تسلط فیزيکی دارند و از سوی ديگرتأثیرپذيری بیشتری چه به لحاظ آسیب

آن  ةيی به لحاظ ماهیت پیچیدگراافراطهای مقابله با فعال کمتری را در سیاستش نقتوانند می
 طوربههای واکنشی، آموزش اثربخشی سیاستعدم کفايت و ة واسطبر عهده گیرند. اوالً به

گیری در بهره اينکه بود. دوم های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار خواهدروزافزونی در سیاست
های هريک مشخص شده و ترسیم يی، آثار و قابلیتگراافراطاز آموزش الزم است ابعاد مختلف 
و بايد بر چه اموری متمرکز باشد و نسبت به  کندتواند دنبال شود که آموزش چه اهدافی را می

تعامل آن با ديگر  طورهمین های آموزش و انتظاراتی متناسب با قابلیت ،هريک از اين امور
ة چه در حوز ،ابعاد مختلف آموزشبه بايد  سازوکارهای مورد استفاده تبیین شود. در اين مسیر

يی و چه رويکرد مبتنی بر توانمندسازی جامعه گراافراطرسانی و تربیت مبتنی بر اجتناب از آگاهی
های جامعیت و پیچیدگی ،د. در عین حالشويی توجه گراافراطهای گرايش به ريشه کاهشبرای 
گذار در هر تأثیرپذير و تأثیرهای گروهة کلی ،کند تا در هر موردآفرينی آموزش ايجاب مینقش
 آموزشی مشخص شوند.ة برنام
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 :منابع

 فارسی .الف

 انيگراآن بر سنت تأثیرو  یدر اندونز ینيد يیگراافراطتا  یگریاز صوف» ؛یمحمدعل ،یربان 
 .3120 پايیز ،3ة شماردورة اول،  ،یروابط فرهنگ یتخصص یعلمة فصلنام، «مسلک یصوف

 تیو ترب میو نقش تعل ینيد يیگراافراط یواکاو» ؛رشاهیم میابراهدیس و زاده، فرهادرمضان 
 .3120، بهار 37ة شمار ،یدر آموزش علوم انسان شيپو، «در مهار آن یاسالم

 یهانهیدر جهان عرب زم يیگراافراط» ؛يیرزایممعصومه  و پورعله مهرداد ؛دیعبدالمج ،یفیس 
 .3125، زمستان 37ة ، شماردر اسالم یاسیسة شياندة فصلنام ،«یو عوامل خارج یفکر

 دانشگاه ة ، مجل«یآموزش یهااستیو نقش س ینيد يیگراافراط» ؛طاهرپور، محمدشريف
 .3126مالير، 

 خشونت و  هیجهان علة قطعنام» ؛ریدیحبهاره  و کجباف آل نیحس ؛یموسدیس ،ینینائ
 .3125 زيی، پا1ة ، شمار17ة دور ،یخارج استیس، «تا عمل هياز نظر :يیگراافراط

 _____________________________یکارکرد مجمع عمومنقش و » ؛ 
 ستم،یسال ب ،یمطالعات راهبردة فصلنام ،«يیگراافراطسازمان ملل در مبارزه با خشونت و 

 .3126، تابستان 9ة شمار

 در  یانطباق یهاو کنش یامتناعـ یامکان یهامؤلفه» ؛یکالنترنصراهلل  و عبداهلل ،یمراد
 یو کاربرد نيادیمطالعات بنة فصلنام، «در جهان اسالم یسلف يیگراافراطة نديآ یروندها

 .3122دوم، تابستان ة ، سال دوم، شمارجهان اسالم

 در  یمذهب يیگراافراط یریگپاکستان در شکل یمذهب یهاانينقش جر» ؛یمحمدعل ،ینظر
 .3129و زمستان  زيی، پا05و  00ة شمار ،بالغ فصلنامة، «افغانستان

  ،با  یمذهب يیگراافراطمقابله با  یبرا یآموزش ستیابه اصالح س ازین» ؛ال وهانسيوندر والت
ة ، شمار3ة ، دورآموزش و پرورش یرانياة فصلنام، «یجنوب یقايآفر استیتوجه به سه سند س

3 ،3120. 
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