
از مخدر کاپتاگون تا شستشوی مغزها

سندرم داعش
نوامبر   13 حمالت 
حمالت  از  یکی  پاریس 
تروریستی  هماهنگ شده 
تیرباران های  از  متشکل 
و  دسته جمعی 
بمب گذاری های انتحاری بود که در سه 
نقطه از شهر رخ داد و گروه دولت اسالمی 
»داعش«  اختصاری  نام  با  شام  و  عراق 
مسئولیت حمالت را برعهده گرفت. شب 
پیش از آن نیز این گروه، حمالتی را در 
گذشته  از  بیش  و  داشت  برعهده  لبنان 
داد.  قرار  اخبار  صدر  در  را  تروریسم 
سال  یک  به  نزدیک  تقریبا  داعش  گروه 
و نیم است که اقدامات تروریستی خود 
را شروع کرده و بعد از طالبان و القاعده 
از پر سر و صداترین گروه های تروریستی 
جهان است و عالوه بر آن بر بخش هایی 
تسلط  نیجریه  و  لیبی  سوریه،  عراق،  از 
طریق  از  و  گذاشته  فراتر  را  پا  و  دارد 
جوانان  جذب  به  گوناگون  روش های 
اروپایی و آسیایی پرداخته و می پردازد. 

ریشه تروریسم
ترور مانند بسياري از اصطالحات ديگر در 
انقالب  دوران  از  برگرفته  سياست  عرصه 
فرانسوي  زبان  در  لغت  اين  است.  فرانسه 
معناي ترس، وحشت، هراس و هراس پراكني 
مي دهد. در معناي عام كلمه و نيز در حيطه 
سياست نيز دست زدن به عملي كه همراه 
با خشونت است، جنبه غير قانوني دارد و 
اعتراض  از  شديدي  نوع  دادن  نشان  برای 
باعث سركوب مخالفان  به نوعي  است كه 
تفاوت  البته  ترور  ناميده می شود.  می شود، 
اين  در  سياسي  ترور  و  تروريسم  معناي 
است.  برخوردار  بااليي  اهميت  از  مبحث 
كه  است  علني گروهي  مبارزه  نوعي  ترور 
بر آن  ايدئولوژي حاكم  بر ضد سياست و 
مبارزه  نوعي  مي شوند؛  عمل  وارد  جامعه 
عواملي  از  استفاده  با  همه جانبه  و  گسترده 
صورت  به  رواني  و  جاني  تهديد  چون 
نشان دهنده  تروريسم  خشونت آميز.  كامال 
كه  است  »خودتوانمندي«  به اصطالح  يك 
جامعه  يك  سياست  و  فرهنگ  عرصه  در 
تفاوت  آشكار  نشان دهنده  و  مي كند  بروز 
بين دشمن و دوست يا خودي و غيرخودي 
به  يا  خشونت  با  همراه  عمل  اين  است. 
صورت فردي يا جمعي رشد داده شده و 

تبديل به يك باور عميق مي شود. اين گروه 
خود را شديدا از جامعه متمايز كرده، يك 
براي  را  عقايد خاص  و  اخالقيات  سلسله 
خود تعريف كرده و برای سامان بخشيدن و 
تقويت اين عقايد به عنوان ايدئولوژی حاكم 
وارد عمل می شود. گروه هاي تروريستي با 
تشكيل يك »خودبيني« خاص در زمينه هاي 
مختلف مانند جريان هاي سياسي )راست و 
چپ(، غيردولتي يا دولتي و عمال در مناطق 
دور از شهري )مانند مناطق اقليمي، كشاورزي 

و...( نمود پيدا مي كنند. 

خاستگاه داعش 
جهاد  و  توحيد  جماعت  به  داعش  ريشه 
رهبری  به   ۱۹۹۹ سال  در  كه  می رسد 
سال  در  و  شد  الرزاقی تاسيس  ابوالمصب 
۲۰۰۴ به شبكه القاعده پيوست و پس از آن 
كه  گروه  اين  شد.  عراق معروف  به القاعده 
وارد جنگ با دولت عراق و نيروهای آمريكايی 
مستقر در عراق شده بود، در سال ۲۰۰۶ با 
و  كرد  ائتالف  ديگر  اسالم گرای  گروه  چند 
»مجلس شورای مجاهدين« را تشكيل داد كه 
يك قدرت در استان انبار، وسيع ترين استان 
عراق، محسوب می شد. با آغاز جنگ داخلی 
سوريه، نيروهای دولت اسالمی وارد سوريه 

شدند و در ۸ آوريل ۲۰۱۳ نام »دولت اسالمی 
عراق و شام« را بر خود نهادند و از آن پس 
نام مخفف داعش معروف شدند. آنها به  با 
سرعت بخش هايی از شمال شرقی سوريه را 
تصرف كرده و شهر رقه را به عنوان پايتخت 
خود انتخاب كردند. سپس همزمان با اقدام 
نظامی در سوريه به عراق حمله كرده و موفق 
شدند مهم ترين شهرهای استان انبار در عراق 
را به قلمرو خود اضافه كند. در ژوئن ۲۰۱۴ 
تصرف موصل  با  داعش  موفقيت  مهم ترين 
دومين شهر بزرگ عراق به دست آمد. آنها 
در ماه های بعد نيز پيشروی های زيادی داشتند 
و تا خرداد ۱۳۹۴ حدود نيمی از خاک سوريه 
و بخش های شمال غربی عراق را به تصرف 
خود در آوردند. اين گروه پس از گسترش 
متصرفات خود در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ اعالم كرد 
كه از اين پس نام آن »دولت اسالمی« است 
و ابوبكر بغدادی، رهبر گروه، را نيز به عنوان 
خليفه معرفی كرد و فعاليت های حكومتی اش 
اسكناس زد.  نام خود  به  داد و  را گسترش 
البته عده ای اين گروه را ريشه ای از وهابيون 
عربستان می دانند كه به خاطر خشونت وحشيانه  
 ضدشيعيان و مسيحيان معروف و بسيار تندرو 
و سخت گير از ساير تروريست های سنی هستند 
اما آنچه اين گروه های راديكالی تندرو را از 

ساير تروريست ها جدا می كند، شگرد جذب 
تروريست های اروپايی است. 

مليت های تروريست خارجی داعش در يك 
نگاه شامل مليت هايی چون روسيه، چچن و 
نفر(،   ۱۱۰۰( فرانسه  نفر(،   ۱7۰۰( اوكراين 
پاكستان، هند و بنگالدش )۹5۰ نفر(، تركيه 
)۸5۰ نفر(، انگليس )7۰۰ نفر(، آلمان )55۰ 
نفر(   ۳5۰( تاجيكستان  و  تركمنستان  نفر(، 

و... هستند.

روش های جذب
در  اجتماعی  ارتباط  شبكه های  از  امروزه 
اينترنت به عنوان قوی ترين شگرد جذب نام 
برده می شود. هسته های جذب ابتدا جوانان 
به  سپس  می كند  مشخص  و  شناسايی  را 
كه  محيطی  از  را  آنها  و  شده  نزديك  آنها 
هستند جدا می كند. پس از آنكه تروريست ها 
تكيه  با  را  آموزشی  دوره های  شدند،  جدا 
دشمن،  بيعت،  اهميت  شناخت،  موارد  بر 
اهميت فعاليت جمعی، سمع، طاعت و جهاد 
و...تكميل می كنند وشست وشوی مغزی روی 
آنها انجام می گيرد. پس از جذب افراد، به 
می پردازند  آنها  گروه بندی  و  تقسيم بندی 
جنگجو،  می شود:  دسته  چهار  شامل  كه 
كه  انغماسی)تروريست هايی  متخصص، 

قدرت بدنی بااليی دارند و كمربند انفجاری 
به خود وصل می كنند و در صورت تمام شدن 
مهمات، خود را منفجر می كنند(و انتحاری. 

مخدر مورد عالقه داعشی ها
در یکي از تحقیقات اخیر، استفاده از مواد 
مخدر کاپتاگون، یکي از عوامل مهم تحریکی 
این گروه عنوان شده است که امروزه این مواد 
مخدر در سوریه تولید مي شود. هدف استفاده از 
این ماده باال بردن توانایي بدني است. همچنین 
چیز هایي که به عنوان مانع در ذهن انسان جاي 
دارد، با مصرف این ماده از بین رفته یا بسیار 
کمرنگ مي شوند؛ تا جایي که ترس از موانع 
در ذهن انسان بسیار کمرنگ مي شود. اصوال 
این یکي از تاثیرات اصلي و مخرب است 
که داعش از آن یاري برده و براي رسیدن 
به اهداف خود و جذب نیرو استفاده می کند. 
گرو ه هاي  در  خيلي ها  تصور  خالف  بر 
دوستانه«  همبستگي  و  »دوستي  تروريستي 
اهميت زيادي دارد،  در واقع، آنان از اين دوستی 
می كنند.  سوءاستفاده  نيرو  جذب  به عنوان 
اعضای گروه مانند جمعي از دوستان عمل 
مي كنند. ارزشگذاري مانند ارزشگذاري رابطه 
دوستي تعريف مي شود. مثال دروغ نگفتن، 
خيانت نكردن و... جزو ارزش هاي يك جمع 
دوستانه است. به همين منوال در اين گروه ها 
تعريف  و  مشخص  ارزش ها  از  نوعي  نيز 
باعث به وجودآمدن همبستگي  مي شود كه 
عميق آنها مي شود. اهميت اين موضوع كه 
از ارزش ها در  بزرگ جلوه دادن يك سري 
تاثيرگذاري افراد و جهت دهي آنان موثر است، 
قابل انكار نيست. اين ارزش گذاري تا جايي 
پيش مي رود كه يك عضو گروه هويت خود 
را از همگروهي خود جدا نمي بيند. در اينجا 
ديگر هويت شخصي مطرح نيست بلكه يك 
نوع هم جوشي هويتي به وجود مي آيد كه 
زنجير وصل آن همان ارزش هاست. فداكاري 
در راستاي يك امر مقدس در قالب يك پيمان 
برادري عميق سبب پيروزي افراد هرچند به 
برابر  در  ضعيف  مختلف(  لحاظ  )از  ظاهر 
و  ايمان  اين  شد.  خواهد  قوي  قدرت هاي 
نوع  اين  افراد  تك تك  در  كه  است  باوري 

گروه ها تقويت و رشد داده مي شود. 

ایدئولوژی داعش
اينكه سياست حاكم چيست و چگونه عمل 
مي كند يا اينكه آيا اين خود نيز يكي از بازي هاي 

سياسي است كه حقيقت آن سال ها بعد فاش 
خواهد شد، جدا از اين مبحث است. اينكه 
از چه راهي حمايت  امروزي داعش  گروه 
پرده  پشت  خارجي  حمايت  آيا  و  مي شود 
است بحثي است مجزا و ربطي به موضوع 
حاضر ندارد. حقيقتي كه ما شاهد آن هستيم، 
اين است كه يك نيروي به نسبت ضعيف تر 
يعني تنها ۸ نفر با حداقل امكانات نظير چند 
با  بمب دست ساز  چند  و  كالشنيكف  عدد 
و  اجاره اي  خانه  يك  يعني  هزينه  كمترين 
هزينه حدودا۸7۰۰ دالر، يك قاره با سياست 
مرز سوق  نا امن ترين  به  را  باالتر  قدرت  و 
معنای  به  پيروزي  يعني  اين  و  است  داده 
تعريف تروريستی تروريسم )البته آن طور كه 
اين  آنها تعريف مي كنند( و نمی توان منكر 
قضيه شد. اين تروريست ها دارای همبستگی 
شديدی هستند كه در واقع باعث و باني اعمال 
خشونت آميز مي شود؛ يعني اهميت و ارزش 
گروه خيلي باالتر از اهميت و ارزش و هدف 
شخصي است. شخص معناي خود را از دست 
مي دهد و مهم تر از همه همان ارزش هاي 
متروک هستند كه در قالب يك گروه هويت 
يافته و به گروه يك هويت گروهي بخشيدند. 
اعمال خشونت  باعث  با هم  كه  يك گروه 
مي شوند، احتياج به يك انگيزه غالب دارند كه 
به صورت همبستگي ظاهر مي شود. بدون اين 
حس همبستگي، اعمال خشونت براي مدت 
طوالني دوام نخواهد داشت: يك هدف، يك 
ايدئولوژی و ارزش مشترک. اين حالت حتي 
در گروه هاي خيلی كوچك جامعه نيز مي تواند 
نمود پيدا كند مانند همبستگي درون خانواده، 
يك ملت، يا افرادي كه به داليل مذهبي يا 
در  مي دهند.  تشكيل  را  گروه  يك  عقيدتي 
امروزه  تروريستي  گروه هاي  اخالق  اصول 
۳ اصل حاكم است كه طبيعتا اخالق آنها را 
نيز تعريف كرده و به سمت و سوي خود 
مي كشاند: جهان قبل، جهان دوران اوليه و 
ظهور اسالم زيبا. جهان امروز با وجود كافران، 
جهان رو به زوال و دوران جاهليت است و 
جهان فردا با كمك ما جهان بهتري خواهد 
شد كه زمينه ظهور را فراهم مي كند و اين 
قولي است كه آنها با نام شريعت و به عنوان 
وظيفه ديني خود به جهانيان اعالم می كنند 
و اين مساله تبديل به يك ايدئوژي با يك 
 ويژگي بسيار مهم شده است: دارا بودن ويژگي 
هدف  و  سياست  برنامه،  در  الزماني  آخر 

اصلي.

 فرزانه متین

 ،۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ وقايع  از  پس 
مادريد  قطار  ايستگاه  در  بمب گذاري 
فيلمساز  به  حمله   ،۲۰۰۴ مارس  در 
بمب گذاري   ،۲۰۰۴ نوامبر  در  هلندي 
انتحاري در مترو لندن در جوالي ۲۰۰5، 
فني  اثر مشكل  بر  آلمان كه  چمدان حاوي بمب در شهر كلن 
عملياتی ناموفق را در جوالي ۲۰۰۶رقم زد، برنامه ريزي حمله 
در دانمارک در ژانويه۲۰۱۰، حمله با بمب در استكهلم دسامبر 
۲۰۱۱، حمله  مارس  در  فرانكفورت  فرودگاه  در  ترور   ،۲۰۱۰
مسلحانه در تولوس در مارس ۲۰۱۲، حمله مسلحانه در لندن به 
سربازان در مارس ۲۰۱۳، بمب گذاري انتحاری در شهر ولگارد 
در  يهودي  موزه  يك  در  مسلحانه  حمله   ،۲۰۱۳ اكتبر  روسيه 
بروكسل مارس ۲۰۱۴، حمله به مجله شارلي در ژانويه ۲۰۱5 
و در نهايت حمله به پاريس در نوامبر ۲۰۱5 مواردی بود كه 

رنگ و بوي تروريسم گرفت.
اصل ارزش گذاري در يك مجموعه خاص كه هدف اصلي خود را 

طبق آيين و عقايد قرار مي دهند، باعث به وجود آمدن يك همرنگي 
و هماهنگي بين روحيات اعضا يك مجموعه مي شود و البته نبايد از 
مباحثي مانند خصومت شرق و غرب، كشورهاي شمالي و جنوبي 
يا به تعبير ديگر كشور هاي فاسد و قاصد استعمارگر كاپيتاليست 
غربي با كشور هاي همچنان در حال توسعه كه تاثير فراواني در 
مردان  شد.  غافل  دارد،  مجموعه  يك  كردن هدف هاي  همرنگ 
و زنان جواني كه عضو اين گروه ها هستند، الزاما افرادي دچار 
اختالل روانی نيستند، همان طور كه در طول جنگ جهاني دوم 
»ملتي« كه در آلمان پيرو هيتلر شدند و يكي از بزرگترين فجايع 

قرن بيستم را رقم زدند نيز بيماري رواني نداشتند.
تجربه و تاريخ نشان داده كه حتي افرادي كه در زندگي شخصي 
خود لزوما فرد خشن و خشونت طلبي نبوده، به عضويت گروه هاي 
خشونت طلب درآمده اند. يك سري از مكانيسم هاي رواني موجود 
افراد تازه وارد مي شود  در اين گروه ها باعث تاثيرگذاري روي 
يا  به شكايت  اين مكانيسم هاي رفتاري ميل  از  تبعيت  و كم كم 
اعتراض به اين رفتار ها را در افراد عضو كم مي كند. البته داليل 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در اين مبحث نيز از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. بحث در اين مورد كه چگونه افرادي كه ذاتا اهل 
خشونت نيستند، مرتكب اعمال وحشيانه ای مانند ترور مي شوند، 
بحثي قابل تامل است. نگاهي به تاريخ بشريت و درس گرفتن از 
گذشته همان طور كه تئودور آدورنو به آن اشاره مي كند، باعث 
كمك گرفتن از وقايع گذشته در تحليل مسائل امروزي و حتي 
يافتن راه حل مناسب مي شود. اين سوال ذهن خيلي ها را به خود 
مشغول كرده كه چگونه افرادي قادر به نابودي زندگي افراد ديگر 

جامعه هستند؟
در زمينه گروه تروريستی داعش چند نظريه وجود دارد كه بايد 
مورد بررسی قرار گيرد؛ يكی آنكه آنها از مواد مخدری كه قبال 
برای كاهش اشتها ميان سوپر مدل ها استفاده می شد، برای تحريك 
اعضای خود استفاده می كنند و با آن، ترس از موانع را در ذهن 
داعشی ها كمرنگ می كنند. مساله ديگر، وجود يك نفرت و حس 
انتقامي است كه افراد از ديگر اعضای جامعه در خود مي پرورانند. 
اين افراد از لحاظ اجتماعي و اقتصادي در جامعه اي كه در آن 

زندگي مي كنند، اصال جذب و پذيرفته نمي شوند. نداشتن شغل 
مناسب به دليل برخي داليل تبعيضي )تفاوت فرهنگي، ظاهري، 
مذهبي و...( باعث ايجاد مشكالت اقتصادي و اجتماعي برای آنها 
مي شود. نگاهي به ترور هاي موفق يا غيرموفق سال هاي اخير در 
غرب نشانگر اين حقيقت است كه در برخي موارد شخصي كه 
خود در نسل دوم در كشوري اروپايي متولد شده و رشد يافته، 
ناگهان دست به عمل خشونت آميزي چون ترور هموطن هاي خود 
مي زند؛ مانند حمله اخير پاريس. اين نوع ترور با داشتن انگيزه 
تروريستي كه به طور قطع از سازمان پيشرفته تروريستي برنامه ريزي 
و حمايت مي شد، نوعي سردرگمي را باعث شد كه آيا اين نوعي 
اعالن جنگ داخلي شهروند فرانسوي بر عليه هموطن هاي خود 
است يا صرفا جنبه تروريستي دارد؟ گذشته از آن، پيشنهاد هاي 
مالي كالن از سوي برخي سازمان هاي تروريستي به جوانان آماده 
يا آسيب ديده كه در اوج جواني مجبور به داشتن زندگي مستقل 
با فراز و نشيب هاي اقتصادي و... هستند نيز نقش مهمي در جهت 

دادن افكار آنها و در نهايت جذبشان به سوي خود دارد.

آیا خشونت طلبی آنها ناشی از یک اختالل روانی است؟
 هیلدا حجازیان

دانشجوی دکترای علوم 
سیاسی با گرایش مطالعات 

اسالمی از دانشگاه وین

پزشكانی كه در شب حادثه تروريسی پاريس، مجروحان حمله های 
تروريستی را درمان می كردند، بدون كمربند به خانه بازگشتند، 
چراكه به گفته كاركنان بيمارستان پاريس، در آن شب، شريان بند 
)تورنيكه( برای بند آوردن خونريزی بسيار مورد نياز بود و تعدادش 

كافی نبود.
يكی از پزشكان متخصص اورژانس در توصيفی كه در مجله پزشكی 
»لنست« منتشر شده، گفته است: »ما آن شب به طور ناگهانی خودمان 
را در وضعيت وحشتناكی گرفتار و مستاصل ديديم و اصال نمی دانستيم 
چطور و چه هنگامی اين كابوس پايان می يابد.« سيستم بيمارستانی 
پاريس ابتدا حدود ساعت ۹:۳۰ بعدازظهر ۱۳ نوامبر برای نخستين بار 
از حوادث هولناک آگاه شد؛ هنگامی  كه درباره وقوع انفجارهايی در 
بيرون »استادوفرانس« )استاديوم فرانسه(  كه مربوط به ۳ بمب گذاری 
انتحاری بود، به آن هشدار داده شد. سپس خبر تيراندازی ها در 
كنسرت در سالن »بتكالن« و نيز كافه ها و رستوران ها در محله شلوغ 

شرق پاريس رسيد كه تقريبا ۱۳۰ 
قربانی داشت. اين پزشك گفته 
است: »با وجود وحشيانه بودن 
اين حمله ها و تلفات هولناک 
انسانی، اين حمله ها نبايد باعث 
غافلگيری ما می شدند. ما به دنبال 
تيراندازی های مرگبار در دفتر 
روزنامه طنز شارلی ابدو و يك 
در يهودی   خواروبارفروشی 
بايد می دانستيم  ۱۰ ماه پيش، 
كه ممكن است باز هم با چنين 

اتفاقاتی روبرو شويم.«
همه  بيمارستانی،  سيستم  هشدار،  نخستين  از  پس  ساعت  يك 
كاركنان بهداشت و درمان را فراخواند تا با موج بيماران مواجه 

و  پزشكان  از  بسياری  شوند. 
پرستاران پيش از دريافت اين 
هشدار و به طور خودانگيخته 

سر كار حاضر شده بودند.
زير  بيشترشان  كه   زخمی ها 
به  داشتند،  سن  سال   ۴۰
و  بيمارستان ها سرازير شدند 
اغلب  آنها زخم  گلوله بر تن 
نيز  آنها  از  بسياری   و  داشتند 
نيازمند جراحی فوری بودند. 
به  كه  گزارش  اين  براساس 
تازگی منتشر شده، هرگز پيش 
پاريس وارد  بيمارستان های  به  قربانيان  از  از آن، چنين شماری 
نشده و اين همه افراد زخمی با اين فوريت تحت عمل جراحی 

قرار نگرفته بودند: »بيماران به طور گروهی وارد می شدند و حتی 
پيش از اينكه به بيمارستان وارد شوند،  ترياژ )تعيين اولويت برای 
درمان بيماران در حوادث( انجام می شد. در طول ۲۴ ساعت كل 

ظرفيت جراحی اورژانس ما تكميل شده بود.«
يك متخصص بيهوشی نيز گفته است: »بيمارستان ما بايد خود را 
برای مواجهه با حمله ديگری كه همه ما می ترسيديم ناگهان رخ 
دهد، آماده می كرد.« زمان بندی اين حمله ها ممكن است نقشی 
در امكان انجام يك پاسخ پزشكی گروهی داشته باشد. پزشكان و 
كاركنان بيمارستانی در طول اين روز كاری از قبل از حمله ها هم 
مشغول بودند. تقريبا همه بيمارانی كه به بيمارستان ها رسيدند- چه 
با آمبوالنس و چه با پای خودشان- زنده ماندند. البته نه همه آنها! 
پزشكان مرگ ۴ نفر را ثبت كردند كه ۲ نفرشان هنگام ورود به 

بيمارستان درگذشته بودند.
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شبی که پزشکان پاریس بدون کمربند به خانه برگشتند
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