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چکیده
دره تنیدذی تروریس با فضای م تازی موجتب شتکل ذیتری تروریست
پسامدرن شده است؛ به ذونه ای که ذروه تروریستی داعش به عنوان مظهتر
هویت مااومت ذرای غیراصیل تالش می کند با استفاده از امکانتات فضتای
م ازی ،در جهت غالب ساختن دیدذاه های منحرفانته ختود اقتدام نمایتد
سووا مااله حاضر ن است که مهمترین اهداف داعش از روی وردن بته
فضای م ازی چه بوده است و فضای م ازی در ارت اط بتا داعتش از چته
منظری قابل تحلیل است؟ در پاسخ به این پرسش ،نگارندذان معتادند که
داعش به عنوان ذروه پیشامدرن در عرصه نظتری و اعتاتادی و تروریست
پستتامدرن در فضتتای م تتازی ،از نظتتر عملکتتردی از ابزارهتتای ارت تتاطی و
بسترهای چندرسانهای به عنوان عتاملی تستهیلکننتده و کاتتالیزور بترای
اثرذراری بر مخاطتب و جلتب توجته و جترب نیترو و ای تاد شت که ای از
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سلو های تروریستی در جهت تشکیل نچته خالفتت استالمی متی نامتد،
استفاده می کند روش پشوهش در این مااله روش تحلیلی و توصیفی و بتا
بهره ذیری از منابم کتابخانه ای است این مااله درصدد است که چگتونگی
بهره برداری داعش از بستر فضای م تازی و اهتداف و مااصتد ایتن ذتروه
تروریستی را در چهارچوب نظری مارپیچ خشونت بررسی نماید در پایتان
چنین نتی ه ذیری می شود که با توجه به رو به افتو بتودن تتوان جترب
کنندذی داعش برای جلب نیرو بته سترزمین عتراق و ستوریه ،ایتن ذتروه
کوشش می کند از راه ردهای رسانه ای خود در جهت ذسترش هترا

در

سایر مناطق به جای عضوذیری برای ذسترش سرزمینی در پیرامون ختود
استفاده نماید

واژه های کلیدی :داعش ،تروریست پستامدرن ،فضتای م تازی ،متارپیچ
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خشونت ،ش کهسازی

مقدمه
تروریسم به عنوان یکی از بزرگترین دلدله ها و معضالت بشیر همیواره در طیو
تاریخ از منظر هدف و ابزار دچار تحو بوده اسیت .در عصیر حاضیر نییز چهیره
تروریسم تغییر کرده و ماهیت آن متحو شده است .دلییل ایین تحیو را بایید در
است اده تروریسم از فضای مجازی جست وجو کرد .فضای مجیازی بسیتری سییا
است که در آن گردش اطالعات با سرعت باتیی انجیام میی شیود و بشیر را قیادر
خود را کاهب دهد .تروریسم بیا در اهمییت فضیای مجیازی در عصیر جهیانی
شدن از این فضا و ابزارهای ارتباطی آن در راستای اهداف و ح ی حییات خیود
بهره میگیرد .اینگونه است که تروریسم از ماهیت سینتی خیود فراتیر رفتیه و بیه
سوی گونه جدیدی از تروریسم تحت عنوان تروریسم پسامدرن سوق یافته اسیت.
داعب در فضای مجیازی مصیداق بیارز تروریسیم پسیامدرن اسیت کیه بیه طیور
همه جانبه از بستر فضای مجازی در راستای اهداف خود است اده می کند .این مقالیه
درصدد آن است که چگونگی بهره برداری داعب از بستر فضای مجازی را بررسیی
نموده و اهداف و مقاصد این گروه تروریستی را در است اده از این فضای مجیازی
بیان نماید .داعب به عنوان حاصل شکل گییری هوییت مقاومیت گیرای لیراصییل
تالش می کند تا به زعم خود برای گسترده سازی پایه هیای ت کیری خیود در برابیر
جریان های مسلط فکری رقیب تالش نماید و در ایین راسیتا از فضیای مجیازی و
ابزارهای نوین آن مانند شبکه هیای اجتمیاعی و دیگیر بسیترهای تعیاملی اسیت اده

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

ساخته است تا با للبه بر محدودیتهای مکانی و زمانی فاصلههای ارتبیاطی مییان

می نماید .در ایین پیژوهب ضیمن معرفیی مؤسسیات رسیانه ای داعیب بیه بییان
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چگونگی است اده داعب از فضای مجیازی و ابزارهیای میورد اسیت اده ایین گیروه
تروریستی در این فضا و اهداف و مقاصد آن بر مبنای چهیارچوب نظیری میارپبچ
خشونت پرداخته میشود.
بر این اساس سئوا مقاله حاضر آن است که مهمترین اهداف داعیب از روی
آوردن به فضای مجازی چه بوده است و فضای مجازی در ارتباط با داعب از چیه
منظری قابل تحلیل است پاسخ نگارندگان به این پرسب آن است کیه داعیب در
عرصه نظری و اعتقادی به عنوان هویت مقاومت گرای لیراصییل کیه در اعتقیادات
پیشامدرن و در عرصه عملیاتی مدرن است مصداق بیارز تروریسیم پسیامدرن در
فضای مجازی محسوب می شود؛ بیه گونیهای کیه از نظیر عملکیردی از ابزارهیای
فضای مجازی به ویژه ابزارهای ارتباطی و بسترهای چندرسانه ای به عنوان عیاملی
تسهیل کننده و کاتالیزور برای ازرگذاری بر مخاطب و جلب توجه و جذب نیرو و
ایجاد شبکه ای از سلو های تروریستی در جهت تشیکیل آنچیه خالفیت اسیالمی
مینامد است اده میکند.
در این مقاله پس از بیان چهارچوب نظری به نحیوه شیکل گییری موسسیات
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رسانه ای داعب پرداخته خواهد شد .در ادامه ابزارهیای نیوین ارتبیاطی داعیب در
بستر فضای مجازی بررسیی میی شیود و در نهاییت اهیداف و مقاصید داعیب در
است اده از فضای مجازی و راهبردهای مقابله با آن در این فضای سیا بیان خواهد
شد .نوآوری پژوهب حاضر را میتوان در تطبیق کاربست فضیای مجیازی توسیط
تروریسم بر مطالعه موردی داعب دانست .داعب به رلم مخال ت ذاتی بیا فضیای
مجازی از ابزارهای آن به طور گسترده در راستای دستیابی بیه اهیداف تروریسیتی
خود است اده می کند .روش پژوهب مقاله حاضر روش تحلیلی و توصی ی اسیت و
روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با است اده از رجوع مستقیم به کتیب و مقیاتت
و منابع روزآمد است .همچنین از روش کی ی مصاحبه با صاحبنظران است اده شیده
و از تجربیات آنان در مورد موضوع مورد پژوهب اطالعات ارزشمندی اخذ شیده
است.

 .1نظریه مارپیچ خشونت
چهارچوب نظری مقاله حاضر نظریه مارپیچ خشونت 1است که بر پایه بسط نظریه
مارپیچ سکوت ۲نیومن بازتولید شده اسیت .نظرییه میارپیچ خشیونت را میی تیوان
برگرفته از دیدگاه هلدر کامارا 3اسق

اعظم اولینیدا و رسیی  4مسیتقر در منیاطق

توسعه نیافته شمالی و شرقی برزیل دانسیت .از دیید وی خشیونت در سیه سیطت
شکل می گیرد .در ابتدا تصور از ناعدالتی و مورد سیتم قرارگیرفتن موجیب ایجیاد
نوعی ت کر پنهان من ی در گروه اقلییت و بیه حاشییه رانیده شیده اسیت و سیپس
خشونت به مرحله دوم یعنی شورش و نمود عینیی خشیونت خواهید رسیید و در
مرحله سوم به صورت تالشی از سوی گروه اقلیت خشن برای تبدیل دیدگاه خود
به منطق مسلط نمایان می شود و اینگونه مارپیچ خشونت به پییب میی رود .کامیارا
شکل گیری این مارپیچ خشونت را ناشی از ناهنجاری روانی و احساس بیه حاشییه
رانده شدن توسط گروه اقلیت میداند ) .(Camara, 1971: 26تصیور بییعیدالتی و بیه
مارپیچ خشونت و تبدیل خشونت سطت او یا پنهان به خشونت آشکار یا شورش
میشود .در این رهگذر گروه اقلیت تالش میکند تا بر مبنای تصیورات منحرفانیه
خود برای ساختن جهانی عادتنه به زعم خود اقیدام نمایید ) .(Camara, 1971: 30در
بسیاری از موارد این امر حو محور برداشتهیای منحرفانیه و سیلیقهای از مبیانی
دینی شکل میگیرد) . (Camara, 1971: 31ازرگذاری رسیانههیای ارتبیاط جمعیی بیر
مارپیچ خشونت موجب رشد فزاینده این مارپیچ می شود .فضای گسیترده ارتبیاطی
سازوکاری به وجود می آورد که افرادی که دارای تصور مورد ظلم واقع شدن و ییا
به حاشیه رانده شدن هستند برای مدت طوتنی به گردش اطالعات و ازرگذاری و
تحریکپذیری یکدیگر در این فضیا بپردازنید ) .(Camara, 1971: 32ایین امیر سیبب
می شود که افراد به سمت خشونت و افراطی گری متمایل شوند و این خشیونت را
1. Spiral of Violence
2. The Spiral of Silence Theory
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حاشیه رانده شدن و تحقیر گروه اقلیت از سوی گروه مسلط منجر بیه پییب رفیتن

3. Helder Camara
4. Olinda and Recife
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با آرمان گرایی و عطب عدالت تحت تازیر ایدئولوژی منحرفانیه قراردهنید و بیرای
انجام خشونت عینی آماده شوند ) .(Camara, 1971: 33روند میارپیچ خشیونت آنقیدر
ادامه مییابد تا گروه اقلیت دارای افکار منحرفانه را به خشونت مسلط تبدیل نماید
).(Camara, 1971: 34
الیزابت نوئل نیومن 1دانشمند آلمانی است که اولین بار نظریه میارپیچ سیکوت
را به طور م صل در کتاب خود با عنوان میارپیچ سیکوت :افکیار عمیومی-پوسیته
اجتماعی ما )1980( ۲بیان نمود .سیوربن و تانکیارد ایین نظرییه را بیه شیرح زییر
خالصه کرده اند« :در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز اللب مردم درباره واکنب
افکار عمومی حدسهایی میزنند .آنها سیعی مییکننید دریابنید کیه نظیر آنیان در
اکثریت قراردارد یا در اقلیت .پس از آن میی کوشیند تیا دریابنید کیه تغیییر افکیار
عمومی در جهت موافقت با آنها قراردارد یا نه چنانچه آنان احساس کننید کیه در
جهت مخال

قراردارند سعی می کنند که دربیاره موضیوع سیکوت اختییار کننید.

همچنین اگر تصور کنند که تغییر افکار عمومی در جهت فاصله گرفتن از آنهاست
به اختیار کردن سکوت گرایب می یابند .آنها هر چقیدر بیشیتر احسیاس کننید کیه
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دیدگاه مت اوتی عرضه نشده است هم بیشتر ساکت می مانند» (سیورین و تانکیارد
 .)397 :1381نظریه مارپیچ سکوت بر این مبنا قراردارد که رسانه ها به تبلیغ عقایید
حاکم و کلی می پردازند و مخاطبانی که عقاید مشابه با رسیانه هیا دارنید نظرییات
خود را مطرح می کنند .ولی آن دسته از مخاطبانی که نظری مخال

با نظر رسانه ها

دارند به ناچار و از روی ترس و یا منزوی شدن سکوت اختییار مییکننید .از نظیر
نئومان افکار عمومی از تعامل بین افراد و محییط اجتمیاعی نشیأت میی گییرد .وی
ازرات رسانه ها بر افکار عمومی را قوی و قدرتمند می داند؛ چیرا کیه سیه ویژگیی
ارتباطات جمعی یعنی تراکم همه جایی بودن و هم صدایی در ایجاد ازرهای قیوی
بر افکار عمومی با هم ترکییب میی شیوند (سیورین و تانکیارد  .)396 :1381هیم
صدایی باعث شکل گیری تصویری همسان از موضوعات و رویدادها می شود و بیر
1. Elizabeth Noelle-neumann
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2. The Spiral of Silence:Public opinion-Our Social Skin

مواجهه گزینشی مخاطبان للبه میکند .در این میان عامل «مارپیچ سکوت» بیه ایین
معناست که در خصوص یک موضیوع مناقشیه انگییز افیراد دربیاره توزییع افکیار
عمومی حدس هایی می زنند .آنها سعی می کنند دریابند که آیا تغییر افکیار عمیومی
در جهت موافقت با آنها است یا خیر .به باور نئومان آنهیا اگیر احسیاس کننید در
اقلیت قراردارند یا تغییر افکار عمومی در جهت فاصله گرفتن از آنها است ترجیت
می دهند که سکوت اختیار کننید .هیر چقیدر اقلییت بیشیتر سیکوت کننید میردم
احساس میکنند که دیدگاه خاص و مت اوت ارائه نشده است و لذا مارپیچ سکوت
تشدید میشود (سورین و تانکارد .)397-396 :1381
بنابراین اجتماعات اقلیت که به زعم خود تحت فشار اکثریت واقع شده و در
اقلیت قرارگرفته اند تالش می نمایند که از سکوت خارج شیده و از طرییق ایجیاد
تقابل رسانه ای خود به گروه لالب تبدیل شوند و تالش می نمایند از طرییق ایجیاد
حلقه های رسانه ای خود به ترویج جهان بینی ارزش ها و ت کیرات خودسیاخته در
برای ایجاد معیار لالب شکل دهند .آنها از طریق برجسته سازی موضوعات هیدف
تمرکز نمودن بر هم پوشانی حقایق و دروغ و ایجاد حلقه های واسط فکیری بیرای
بازتولید اندیشه های سلیقه ای و نمایب مجیدد آن در بسیترهای میدرن در جهیت
للبه بر گروه مسلط می پردازند؛ چراکه رسانه ها با دگرگون ساختن اندیشه ها گیروه
اقلیت را قادر خواهند ساخت تا پیام ها و ایدئولوژی خود را از طریق تصویرسیازی
و نمادسازی و الگوسازی به عنوان اندیشه لالب معرفی نماید.
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تقابل با شبکه های مسلط بپردازند و در نتیجه الگوهای رفتیاری میوردنظر خیود را
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شکل  1الگو شکلگیر مارپیچ سکوت

Source: (Aryal, 2014: 7).
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با عنایت به بهره گیری تروریست ها از ابزارهای رسانه ای و شیبکه سیازی ارتبیاطی
نظریه مارپیچ خشونت را می توان از رهگذر ترکیب آن بیا نظرییه میارپیچ سیکوت
تکمیل کرد .م روض اصلی مارپیچ سکوت بر چهار پایه اساسیی اسیتوار اسیت)1 :
منطق مسلط افراد لیرهمسو با خود را با منزوی نمودن گروه اقلیت تهدید میکنید؛
 )۲افراد به طور مداوم نگران منزوی شدن هستند؛  )3ترس از انزوا سبب مییشیود
تا افراد تالش نمایند جهت گیری افکار عمومی و منطق مسلط را ارزیابی نماینید؛ و
 )4افراد تالش می کنند که چنانچه دارای افکار همسو با منطق مسلط هسیتند آن را
بیان نموده و اگر دارای افکیاری لیرهمسیو بیا منطیق مسیلط هسیتند از بییان آن
خودداری نموده و افکار خود را در سکوت پنهان نمایند ).(Aryal, 2013: 2
م هوم مارپیچ سکوت بیان می کند کیه چگونیه افیراد در زمیانی کیه احسیاس
می کنند در اقلیت هستند به تیه سکوت فرورفته و به میرور ایین میارپیچ سیکوت
ساخته شده بازگشته و خشونت اولیه آزاد میشیود ) .(Aryal, 2013: 6ایین خشیونت

همانا احساس و تصور تحت ستم قرارگرقتن و به حاشیه رانده شیدن اسیت .رفتیه
رفته افراد برای بیان احساسات خود به خشونت آشیکار روی آورده و احساسیات
خود را به من ی ترین شکل اظهار می دارنید .ایین میارپیچ خشیونت بیر رسیانه هیا
اجتماعات گوناگون و جامعه ازر می گذارد همانگونه که از رسانهها تازیر مییپیذیرد
).(Aryal, 2013: 13
شکل  2تبدیل مارپیچ سکوت به مارپیچ خشونت

بنابراین گروه اقلیت تالش میکند تا راههایی را جستوجو نماید کیه از طرییق آن
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Source: (Aryal, 2013: 13).

بتواند بیه بییان عقایید و اییده هیای خیود بپیردازد تیا بیدین وسییله از نابودشیدن

دیدگاه های خود جلوگیری نماید .در این جاست که گروه اقلیت بیرای اسیت اده از 149

وسایل ارتباط جمعی به عنوان بخشی از نظام محیط اجتماعی تمایل نشان می دهد.
گروه اقلیت از رسانههای جمعی برای ادرا محیط شناختی و برای تصیمیمگییری
در جهت اهداف خود برای ازرگذاری بر میارپیچ سیکوت و تبیدیل آن بیه میارپیچ
خشونت و گسترش مارپیچ خشیونت اسیت اده مییکنید ) .(Aryal, 2014: 1در واقیع
گروه اقلیت برای رهایی از انزوا و بیان عقاید خود به فضیای مجیازی و ابزارهیای
ارتباطی روی می آورد و یک محیط مساعد برای بیان نظرات و اشیترا گیذاری آن
نسبت به دنیای واقعی ایجاد مینماید .با وجود اینکیه گیروه اقلییت سیکوت را در
برابر گروه اکثریت در مورد مسائل و نظراتی که با گروه مسلط هیم عقییده نیسیت
اتخاذ می نماید ولی رسانه های اجتماعی راه های جدیدی را بیرای شیبکه سیازی و
گ تمان سازی فراروی گروه اقلیت قرارمی دهند .در فرایند تبدیل مارپیچ سکوت بیه
مارپیچ خشونت ابتدا تهدید به خشونت و سپس خشونت در عمل در بستر فضیای
ارتباطی خود را نشان میدهد

).(Aryal,2014:5

در واقع گروه اقلیت به دلیل ترس از انزوا به اقلیتی خاموش تبیدیل میی شیود
که افکار عقاید و احساساتب به نمادهای خشونت آمییز بید میی شیود و میارپیچ
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خشونت شکل می گیرد .گروه اقلیت به دو دسته تقسییم مییشیود :نخسیت گیروه
خاموش 1که با بررسی شرایط تالش می کند همچنان خیاموش بیاقی مانیده تیا بیه
عنوان اقلیتی خاموش شناخته شود اما گروه دوم کیه از آن بیه عنیوان پیشیگام ییا
هسته سخت ۲یاد می شود در تمیام موضیوعات در برابیر منطیق مسیلط مخال یت
میکند ).(Aryal, 2014: 7
گروه پیشگام تالش می کند تا ایده های نامأنوس و مغایر با هنجارهیای لالیب
ایجاد نماید و تالش میی کنید بیا ایجیاد هسیته هیای مقاومیت لیراصییل بیر پاییه
دیدگاه های منحرفانه از اندیشه های اصییل بیه موضیوعات صیبغه ای اییدئولوژیک
ببخشد .بنابراین گروه خاموش به خودسانسیوری روی آورده و گیروه پیشیگام بیا
ایجاد حلقههای مرجع فرآیند شبکهسازی را برای تغییر شرایط به زعم خیود دنبیا
1. Silent Group
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2. Avant-gardes or Hard Core

میکند ).(Aryal, 2014: 8
با عنایت به توضیحات فوق نظریه مارپیچ خشیونت معتقید اسیت کیه گیروه
اقلیت داعب در عین برجسته سازی موضوعات هدف و ایجیاد حلقیه هیای واسیط
فکری برای بازتولید اندیشههای سلیقهای خیود و نمیایب مجیدد آن در بسیترهای
مدرن درصدد دگرگون ساختن اندیشهها است تا پییامهیا و اییدئولوژی خیود را از
طریق تصویرسازی و نمادسازی و الگوسازی به عنوان اندیشه لالب معرفی نمایید.
از سوی دیگر نقطه آلازین فعالیت مجازی این هوییت مقاومیت گیرای لیراصییل
زمانی است که خود را مورد محاصره تهیاجم ییا تحقییر ببینید و از سیوی دیگیر
راه های مقابله با این تهاجمات را محدود یا مسدود قلمداد نماید .در این صورت با
ایجاد شبکه گسترده تروریستی تالش می کند تا به اهیداف نامشیروع خیود دسیت
یابد.
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شکل  3اثرگذار فضا مجاز بر مارپیچ خشونت
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مد از نگارندگان

 .2مؤسسات رسانهای داعش
داعب در راستای بهرهگیری از فناوریهای نیوین ارتبیاطی و رسیانهای و هیدایت

 152افکار عمومی از مؤسسات رسانهای مختل ی بهره میگیرد .یکیی از ایین مؤسسیات
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مرکز رسانهای ال رقان است .تشکیل مؤسسیه رسیانهای ال رقیان بیه زمیان تشیکیل
دولییت اسییالمی عییراق در اواخییر  ۲006میییالدی بییه ریاسییت ابییوعمر البغییدادی
بازمیگردد .ال رقان بر نشیاندادن قیدرت نظیامی داعیب ( )Ali, 2015: 10و بازنشیر
پیامهای رهبران داعب در تارنماهای مربوط به این گروه تروریستی متمرکیز شیده
است ).(Schori Liang, 2015: 5
برخی از محصوتت تبلیغاتی مؤسسه ال رقان عبارتند از شمشیرهای بیراان 1در
 4قسمت کاروان های شهدا ۲در  ۲قسمت محاصره شکستخوردگان در سرزمین
بینالنهرین  3گردان کردستان در دولت اسالمی عراق 4و شیادی مسیلمانان بیا قییام
دولت یکتاپرستان( ۵ابراهیم نژاد و فرمانیان  .)۵۵-۵6 :1393داعب دارای یک مرکز
رسانهای دیگر به نام الحیات 6است که نشانواره 7آن به شبکه الجزیره 8بسیار شیبیه
است و از اوایل سا  ۲014ایجاد شده است و در شیهرهای تحیت کنتیر داعیب
دارای شعبه است ( )Ali, 2015: 10و مسئولیت نظارت بر بخبهای رسانهای منیاطق
است ).(Mahzam, 2015: 1
مؤسسه رسانه ای الحییات تمرکیز بیر مخاطبیان لربیی را نییز برعهیده دارد و
مسئو انتشار کلیپ های ویدیویی 9داعب به همراه زیرنیویس 10دارای ترجمیه بیه
بیب از  10زبیان زنیده دنییا اسیت ) .(Siboni, Cohen and Koren, 2014: 131مؤسسیه
البالغ 11وظی ه ترجمه و انتشار پیامها به زبانهای مختل

را برای مؤسسه الحییات

 .1صلیل الصوارب Salil Al - Sawarim

 .2قوافل الشهدا
 .3حصار المنهزمین فی بالد الرافدین
 .۴کتائب کردستان فی دول العراق اإلسالمی
 .5فرح المسلمین بقیاب دول الموحدین
6. Al- Hayat Media Center
7. Logo
8. Al - Jazeera
9. Video Clips
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تحت کنتر داعب نظیر الراقه و تا چندی پیب اتنبار و کرکو

را برعهیده داشیته

10. Subtitle
11. Al- Balagh
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برعهده دارد ).(Maggioni, 2015: 79
مؤسسه رسانهای الحیات برای طرفداران خیود در فضیای مجیازی تاترهیای
گ ت وگو و انجمنها جدیدترین فییلمهیا اعالمییههیای رسیانهای و نشیریات را
قرارمیدهد و در شبکههای اجتماعی نظیر توئیتر  1فیسبو  ۲و گوگیل پیالس 3بیه
انتشار مجدد آنان میپردازد

)2015: 1-2

 .(Mahzam,از مؤسسات دیگیر مییتیوان بیه

مؤسسه اتعتصام 4اشاره کرد که بیشتر بر فعالیتهای تشری اتی و مذهبی ۵متمرکیز
است و به بازنشر این فعالیتها از طریق انتشار کلییپهیای وییدیویی و تولییدات
رسانهای در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میپردازد

)2015, 10

 .(Ali,داعیب

عالوه بر این مؤسسات دارای مؤسسات دیگری نظیر مؤسسه البتار اتعالمیه شبکه
دوله الخالفه مؤسسه اجناد لالنتاج اتعالمی الدولة اتسالمیة (مدونه) شبکة دوله
اتسالمیه است که هریک در خدمت اهداف رسیانهای داعیب هسیتند (شیری ات
 .)11۵ :1393تمامی این مراکز تحت نظارت مسئو رسیانهای داعیب بیه فعالییت
میپردازند.
 .3ابزارهای نوین ارتباطی داعش در بستر فضای مجازی
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داعب از فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی آن برای ازرگذاری بیر مخاطبیان
بهره میگیرد که در ذیل به آنها اشاره میشود:
۷

تاالرهای گفتو گو 6و انجمنهای وب  :تاترهای گ ت وگو و انجمنهیای
وب یکی از ابزارهای مهم ارتباطی حامییان داعیب اسیت کیه یکیی از مهیمتیرین
انجمن های وب داعب المنبر اعیالم الجهیادی اسیت .البتیه بیا وجیود شیبکههیای
اجتماعی این دو ابزار ارتباطی نقب کمرنگتری یافته است ).(Schori Liang, 2015: 5
1. Twitter
2. Facebook
3. Google Plus
4. Al- Itisam
5. Ceremonial and Religious Activities
6. Chat Rooms
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7. Web Forum

مشهورترین افرادی که در انجمن های وب از حامیان داعب محسوب شده و سعی
در جهتدهی فضا به ن ع داعب داشتهاند را میتوان افرادی با عناوین زیر دانسیت:
ترجمان اتساورتی العراقی المزمجر المرتقب الشامی ترکی البنعلیی و ابیو اسیامه
النرجسی (شری ات .)11۵ -116 :1393
انتشار متون دیداری ،شرنیداری و نوشرتاری :فییلمهیای جهیادی و عملییات
تروریستی فیلمبرداری شده دیدارهای صورت گرفته بیا رهبیران داعیب ییا حامییان
آنان دروس تعلیمی مبارزه با دشمن که ضبط شده و یا عکیسبیرداری شیده اسیت
همه در قالب انتشار فیلم و کلیپهای ویدیویی ییا نمیایب تصیاویر توسیط داعیب
است اده میشود (شری ات  .)11۲ :1393فیلمهای وییدیویی و تصیاویر منتشیر شیده
توسط داعب موضوعات مختل ی را دربرمیگیرد .دستهای از آنهیا بیه نمیایب انیواع
مختل

اعدام شامل بریدن سر (خبرنگاران و اتباع خیارجی و مخال یان داعیب) بیه

صلیب کشیدن سوزاندن (خلبان اردنی معاذ الکساسبه 1و افراد دیگر) شلیک به سیر
القیای قیدرت داعیب نمیایب داده مییشیود ).(Siboni, Cohen and Koren, 2015: 138
دستهای دیگر کلیپهای ویدیویی شامل سخنرانی ابوبکر بغدادی و اعالم خالفت از
جانب وی و سخنان سخنگوی داعیب مبنییبیر پاییان سیایکس پیکیو  ۲نشیان دادن
عملیات تخریب مرزهای میان سوریه و عراق است ).(Fernandez, 2015: 8
دسته دیگر شامل کلیپ های ویدیویی اسیت کیه مبیارزان داعیب را در حیا
تقسیم لذا بین افراد فقیر و کمک به سالمندان نشان میدهد و تیالش دارد کیه تیا
روحیه همکاری داعشیان را به مخاطب القاء نماید .دسته دیگر شیامل کلییپهیای
ویدیویی آموزشی در جهت است اده از سالح یا بمبهای دستساز و نحوه رزم به
همراه موسییقیهیای حماسیی اسیت ) .(Fernandez, 2015: 7از جملیه میوارد دیگیر
میتوان به کلیپهای ویدیویی تحت عنوان «گوشهاییت را بیه مین قیرض بیده»

3

اشاره نمود که توسط جان کانتلی( )1تهیه شده است .این کلییپهیای وییدیویی بیه
1. Moaz - Al- Kasasebeh
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لرق کردن افراد زیر آب با هدف ایجاد ترس و وحشت و نشان دادن تحقیر افیراد و

2. Sykes- picot
3. Lend me Your Ears.
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صورتی مستندگونه تالش دارد تا اوضیاع زنیدگی میردم تحیت سییطره داعیب را
عادی و طبیعی نشان دهد

)2015a: 99

 .(Lombardi,تمامی کلیپهای داعب با کی یت

بسیار بات تصاویر آهسته در جهت افزایب ازربخشی و تکنیکهای تصویری تولید
شده است .درواقع داعب بر روی نمایب شب موضوع خشونت رحمیت تعلیق
قربانی جنگ و آرمانشهر در کلیپهای ویدیویی خود تأکید دارد و تالش دارد تیا
طی

وسیعی از مخاطبان را تحتتأزیر قراردهد

)2015: 25

 .(Winter,همچنین داعب

اقدام به ساخت بازی ویدیویی شمشیرهای براان نموده اسیت کیه نقیب اصیلی آن
شخصی نقابدار است که در حا جهاد است و به نبرد افراد مخال

داعب مییرود

و به عملیات انتحاری و کشیتار آن مییپیردازد ) .(Lombardi, 2015a: 101-102هیدف
داعب از ساخت بازیهای ویدیویی القا و شبیهسیازی تجربیه جهیاد و مبیارزه بیه
مخاطبان آموزش و ترلیب به عملیات انتحیاری و تیالش بیرای هیمذات پنیداری
مخاطب با نقب اصلی بازی (شخص نقابدار) است ).(Lombardi, 2015b: 116-117
در زمینه متون شنیداری میتوان به بیانیهها سرودها سیخنرانیهیا قصیههیا
خطبهها و گ توگوها در جهت اهداف داعب و در قالبهای صیوتی اشیاره کیرد
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(شییری ات  .)111 :1393در زمینییه سییخنرانی داعییب تییالش دارد از دو جهییت
سخنرانیهای تحریک آمیز و سخنرانی های حماسی (در جهت برجستهسازی تاریخ
گذشته) به اهداف خود دست یابد (شیری ات  .)11۲ :1393سیرودهای میذهبی و
حماسی به زبان عربی و زبانهای دیگر نیز توسط داعب منتشر میشود
)3

(Mahzam,

 .2015:از مشهورترین سرودهای حماسی داعب میتیوان بیه «ای امیت مین بپیا

خیزید» 1که در بسیاری از فیلمهیای تبلیغیاتی ایین گیروه اسیت اده مییشیود
)2015: 161

(Al-

 Qarawee,و یا «بیا برویم برای جهاد» ۲که به زبانهای لیرعربی از جمله

آلمانی و انگلیسی تهیه شده است اشاره نمود ).(Fernandez, 2015: 9
این بخب شامل کتابها منشورات نامههیا گ یت وگوهیا اخبیار مقیاتت
بیانیهها و گزارشهای داعب است که توانسته به کمک فناوریهای جدیید متیون
1. Oh, My Ummah, Dawn has Risen
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2. Let’s go for Jihad.

نوشتاری را با است اده از برخی عوامل که در داخل سیرزمینهیای تحیت اشیغا و
خارج از آن هستند و متخصص در بخب تولید طراحیی و تهییه کتیب در فضیای
مجازی هستند راهاندازی نماید و از آن در جهت ازرگیذاری بیر مخاطیب اسیت اده
کند (شری ات  .)111 :1393این متون طی

متعددی دارد که به آن اشاره میشود:

مؤسسه الحیات داعب اقدام به انتشار نشریهای با کی یت بات و تمام رنگی بیه
نام دابق در ژوئیه  ۲014نموده است که به زبان عربی و انگلیسی و زبانهای دیگیر
انتشار مییابد ) .(Husick, 2014: 1نشریه دابق بین  40تا  60ص حه است

(Lombardi,

) 2015a: 104و بر روی موضوعات مختل ی نظییر توحیید منهیاج (حقییتجیویی)
هجرت جهاد و جماعت متمرکز است و با بستر فلسی ی میذهبی و سیاسیی و بیا
ساختاربندی مشخص در قالب سرمقاله گزارش تجزیه و تحلیل رویدادهای اخییر
منتشر می شود .در هیر شیماره از دابیق پییامی از ابومصیعب الزرقیاوی بیه چشیم
می خورد که مضمون آن این است« :جرقه در اینجا (عراق) روشن شده است تا بیه
روایتی که از سوی ابوحریره (جاعل احادیث پیامبر (ص)) نقل شده اسیت اشیاره
به منطقه ای در شما حلب در سوریه و نزدیکی مرز ترکیه دارد که در آن برخی از
حوادو مربوط به آخرالزمان 1که در زبان انگلیسی از آن به عنیوان «آرماگیدون» ۲و
جنگ بزرگ بین مسلمانان و صلیبیها یاد میشود رخ خواهید داد

(The Return of

) .Khilafah, 1435: 4داعب دارای نشریات دیگری با عناوین الشامخه 3در حیدود 30
ص حه تمام رنگی و مخصوص بانوان (انتشار در میارس  )۲013داراتسیالم( )۲بیه
زبان فرانسه (انتشار در دسامبر

(Lombardi, 2015b: 118-119))۲01۵

ایستا  4به زبیان

روسی (انتشار در مه  )۲01۵قسطنطنیه ۵به زبیان ترکیی (انتشیار در ژوئین )۲01۵

1. Malahim
2. Armageddon
باشکوه 3. Al- Shmikha:

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

اذن خداوند ارتب صلیبی را در دابق بسیوزاند» ) .(Maggioni, 2015: 71دابیق مطیابق

منبع 4. Istok (ИCTOK):
5. Konstantiniyye
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است

)2015: 2

 .(Mahzam,یکی دیگر از مجالت نشیریه گیزارش دولیت اسیالمی

1

است که توسط مؤسسه الحیات منتشر میشود و در  6الیی  7صی حه بیه گیزارش
موفقیت های داعب آرام بودن مناطق تحت تصرف این گروه جمیعآوری مالییات
در قالب زکات و توزیع پو بین فقرا میپردازد ).(Lombardi, 2015a: 106 - 107
استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی ۲.داعب از ظرفییتهیای شیبکههیای
اجتماعی برای دست یابی به اهداف خود بهره می برد؛ چرا که امکان ازرگیذاری بیر
کاربران توئیتر فیسبو

یوتیوب و سایر شبکههیای اجتمیاعی بیه دلییل سیرعت

باتی انتشار فیلم عکس تصیاویر و پییام از طرییق اشیترا گیذاری و روشهیای
مشابه فراهم است و این امر برای داعب حائز اهمیت است .احمید ابوسیمره کیه
اصلیت سوری دارد و در امریکیا بیزرگ شیده اسیت مسیئو بخیب شیبکههیای
اجتماعی داعب است (ابراهیمنژاد و فرمانیان .)۵6 :1393
داعب از شبکه های اجتماعی اجتماعی مختل

است اده مییکنید کیه بیه آنهیا

اشاره میشود:
توئیتر شبکه اجتماعی است که امکان اشترا گیذاری سیریع اطالعیات و نییز
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

اتصا به شبکه های اجتماعی و یا تارنماهای دیگر را دارا است .داعیب در تیوئیتر
دارای انواع مختل ی از حسابهای کاربری است :حسابهیای کیاربری کیه اخبیار
رسمی داعب را منتشر میکنند حسابهای کاربری لیررسمی که توسیط حامییان
داعب و به منظور بازنشر اطالعات به کار میرود و حسابهای کاربری منطقیهای
که افراد و مبارزان داعشی به انتشار خاطرات و گزارش وقیایع روزمیره و تحسیین
جهاد در آن مشغولند .داعب از طریق حساب های کاربری خود به انتشار فیلمهایی
از صحنه های عملیات انتحاری آموزش اسیت اده از سیالح ییا بمیبهیای دسیتی
تحسین مبارزان خود و موارد مشابه مبادرت میورزد ).(Schori Liang, 2015: 6
داعب همچنین اقدام به تولید نرمافزار طلوع سحر (فجر بشارت) 3نمیوده کیه
)1. IS Report (Islamic State Report
2. Social Network
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فجر البشائر 3. Down of Glad Tidings:

این نرمافزارها تا مدتها از طریق فروشیگاه گوگیلپلیی 1قابیل تهییه بیوده اسیت.
دریافت (دانلود) این نرمافزار و نصب آن بر روی گوشیهای هوشمند ایین امکیان
را برای داعب فراهم میآورد که به ارسا پییامهیا و اطالعیات بیه روز خیود بیه
کاربران اقدام نماید و نیز از طریق هماهنگسازی حسیابهیای کیاربری افیراد بیا
هواداران داعب به ارسا موضوعات مورد عالقه به آنها از سیوی حامییان داعیب
اقدام مینماید ) .(Schori Liang, 2015: 5از قابلیتهیای دیگیر ایین نیرمافیزار امکیان
انتشار پیامها و اطالعات از حساب های کاربری افراد به نام این افراد و بدون اجازه
و یا هرگونه تعامل دیگری با آنها است ) .(Hoffman and Schweitzer, 2015: 73آنها بیا
این شیوه از گزند الگوریتمهای کش

اسیپم تیوئیتر ۲هیم ایمین مییماننید؛ چیون

کاربران داوطلب به صورت معمو پییامهیا (توئییتهیا) 3را روی صی حههایشیان
ارسا میکنند و راه سادهای برای مسدود کیردن آنهیا وجیود نیدارد (احمدونید و
مختاری .)3۲۵ :1393
داعب به منظور هماهنگ ساختن پیامهایشان در تیوئیتر بیه ایجیاد هشیتگ

مبییادرت میییورزد و کییاربران را تشییویق بییه تقویییت اییین هشییتگهییا مییینماییید
(Homegrown Islamic Extremism in 2014; The Rise of ISIS Sustained Online

) .Recruitment, 2015:11هشتگهای مختل ی نظیر « #همه نگاهها به داعب» 4کیه بیه
منظور افزایب مخاطبان حامی داعب و متحد کردن حامیان ایین گیروه تروریسیتی
مورد است اده قرارگرفتیه اسیت

(Homegrown, Islamic Extremism in 2014: The Rise of

)ISIS & Sustained Online Recruitment, 2015: 11

داعییب همچنییین بییه ربییایب

هشتگها ۵و قراردادن پیام های خود برای بیه دسیت آوردن توجیه دیگیران اقیدام
مینماید ) .(Siboni, Cohen and Koren, 2015: 134به عنوان مثا هشتگ محبوبی نظییر

1. Google Play Store
2. Twitter Spam
3. Tweet

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

()3

4. # All Eye on ISIS
5. # Hashtag Hijacking
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« #برزیل  »1۲014مورد ربایب قرارگرفت و پیامهایی بیا مضیمون «زنیدگی بیدون
جهاد وجود ندارد» در آن انتشیار یافیت .داعیب در تیوئیتر پییامهیای خیود را بیه
زبانهای مختل

نظیر انگلیسی آلمانی دانمارکی فرانسوی روسی عربی و دیگر

زبانها منتشر مینماید ).(Vitale and Keagle, 2014:7
داعب از شبکه اجتماعی فیسبو به منظور لیرمتمرکزسازی پیامها و انتشیار
انواع مختل ی از آنها نظیر فیلم عکس پیامهای صوتی و متنیی اسیت اده میینمایید
) .(Schori Liang, 2015: 5ایجاد انجمنها و گروههای مجازی در فیسبیو و ایجیاد
جلسات پرسب و پاسخ مجیازی از دیگیر اقیدامات داعیب در فییسبیو اسیت
) .(Woolsey, 2014: 44- 45مؤسسه ال رقان داعب یکی از مؤسسیات رسیانهای فعیا
این گروه تروریستی در فیسبو است ).(Woolsey, 2014: 42
شبکه اجتماعی یوتیوب به منظور اشترا گذاشتن فیلمهای ویدیویی بیه کیار
میرود .داعب در یوتیوب تالش مینماید فیلمهیایی در میدح و سیتایب جهیاد و
کشته شدن در راه داعب فیلمهای آموزشی فیلمهای مربوط به عملیات انتحیاری
یا فیلمهای آموزش عقاید سل ی را بارگذاری نماید ).(Schori Liang, 2015: 6
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور اشترا گذاری عکسها و پیامهای بصری
است اده میشود .داعب در اینستاگرام تالش مینماید از عکسها و مواد بصیری بیا
مضامین بی عدالتی در جهان تقدیس جهاد سیالح و گلولیه و تجهییزات جنگیی
زندگی روزمره مبیارزان داعیب رهبیران و رزمنیدگان داعیب و بیازی کیردن بیا
حیوانات خانگی نظیر گربه توسط مبارزان این گیروه تروریسیتی بیرای ازرگیذاری
بیشتر بر مخاطب است اده نماید ).(Vitale and Keagle, 2014: 8
داعییب شییبکه اجتمییاعی خالفییت بییو را از مییاه مییارس  ۲01۵طراحییی و
راه اندازی نموده است .در این شبکه اجتماعی از رنگ آبی و طیرحهیای گرافیکیی
شبیه فیسبو

است اده شده است .این شبکه اجتماعی به عنوان مکیانی امین بیرای

ارتباط هواداران داعب تبدیل شده است و قادر به پشتیبانی ه ت زبیان زنیده دنییا
است .بعد از ورود به سایت به جای گزینه «ادامه دهید» گزینه «شاید خداوند شما
1. # Brazil 2014

را وسیلهای برای گ توگوی میان مسلمانان قراردهد» به زبیان عربیی وجیود دارد.
یکی از قوانین این شبکه اجتمیاعی ممنوعییت گذاشیتن عکیس در پروفاییل( 1رخ
نما) منع انعکاس و اشیترا گیذاری اطالعیات شخصیی دیگیران و نییز الیزام بیه
عضویت با نام مستعار به منظور ح

گمنامی است ).(Griffin, 2015

با این حا بسیاری از حسابهای کاربری ۲این گروه در شبکههای اجتمیاعی
مسدود میشود تا مانع انتشار محتوای تروریسیتی ایین گیروه در ایین شیبکههیای
اجتماعی شود .با این حا داعب بعد از مدتی حسابهای کاربری مشابهای ایجیاد
و تالش می نماید تا به انتشار اطالعات با مضامین خشن تروریسیتی ادامیه دهید و
این جدا پیوسته ادامه دارد.
 .4اهداف و مقاصد داعش در استفاده از فضای مجازی
تبلیغات 3،جذب 4و آموزش نیرو :داعب در راستای جذب نیرو از طرییق فضیای
و در این زمینه به اسیت اده گسیترده از خشیونت و انتشیار آن در فضیای مجیازی
مبادرت میورزد

)2015a: 84-85

 .(Lombardi,است اده بیرحمانیه از خشیونت (نظییر

نمایب اعدام ها و سوزاندن افراد) و انتشار آن با باتترین کی یت نقطه تمایز داعب
با سازمان های تروریستی مشابه است ).(Plebani and Maggiolini, 2015: 154
6

داعب بر این مبنا از اصو میدیریت تیوحب ۵کیه توسیط ابیوبکر نیاجی در
کتابی به همین مضمون برای القاعده به نگارش درآورده است اسیت اده میینمایید
)Qarawee, 2015: 154

 .(Al-نمییایب خشییونت از طریییق قییدرت بزرگنمییایی آن در

رسانهها و فضای مجازی از یک بعد به عنوان الگوی سنتی تنبیه دشمن و از سیوی
دیگر به عنوان عامل ایجاد کننده ترس و وحشت در د مخیال ین و تیالش بیرای
1. Profile
2. Accounts
3. Propaganda
4. Recruitment

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

مجازی سعی در تغییر نگرش افراد و تغییر دیدگاه آنها به نگرش افراطی میینمایید

5. Management of Savagery
6. Abu BakrAnnaji
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نشان دادن قدرت و برتیری خیود بیه کیار مییرود

(Plebani and Maggiolini, 2015:

.29داعب در روشهای تبلیغاتی خود در فضای مجازی مخلیوطی از سیل یگیری
روحیه حماسی و تشویق به جهاد را به کار میبرد و عالوهبیر آن وییدیوهای ییک
دقیقه ای را منتشر کیرده اسیت کیه مبیارزان داعشیی را در حیا توزییع بسیتنی و
شکالت میان کودکان یا عیادت از زخمیها و سالمندان در بیمارستان نشان میدهد
و به نمایب بازارهای پیر رونیق در منیاطق تحیت سییطره ایین گیروه تروریسیتی
میپردازد ).(Vitale and Keagle, 2014: 10
به طور کلی پیام هیای تبلیغیاتی داعیب کیه در بسیتر فضیای مجیازی منتشیر
میشود دارای ساختار برنامه ریزی بلندمدت است و داعب تالش میکند تا قلمیرو
تبلیغاتی خود را در سطت جهانی قراردهد که هدف آن ایجاد فرآیند افراطی کیردن
جوانان به خصوص جوانان لربی و جوانان مسلمان در کشورهای مختلی

اسیت.

پیامهای داعب حاوی داستانهای حماسی مبارزه علیه بیعدالتی و معرفی خود به
عنوان خالفت اسالمی است ) .(Maggioni, 2015: 80این پیامها در حلقههای رسانهای
او یعنی شبکه های اجتمیاعی و در بسیتر فضیای مجیازی منتشیر مییشیود و در
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

حلقههای دوم توسط رسانههای خبری نظیر شبکه الجزیره  1اتخبارییه ۲و العربییه

3

بازنشر میشود (قاسمی علیآبادی .)1394
داعب از طریق بازنمایی جنایت های خود در فضیای مجیازی و در کنیار آن
جریان سازی تبلیغاتی در بسترهای چندرسانه ای به تصویرسازی کاذب از قدرت و
توان جذب کنندگی خود می پردازد .در واقع داعب از فضیای مجیازی بیه عنیوان
شکل جدیدی از نبرد برای جلب اذهان بدون شلیک گلوله و نبرد مستقیم اسیت اده
میکند .دیوید بروکس معتقد اسیت کیه چهیارچوبی کیه ملیتهیا بیر پاییه آن بیه
شکل دهی هویت پرداخته اند امروزه بر ازر کنب هیای ویرانگیری در حیا تهدیید
است .برای مثا عیادت هیای ناخودآگیاه خیاص و هنجارهیای خودشیناختی کیه
زیربنای هویتی یک ملت را شکل داده اند ممکن است توسط ائتالفی از کنشیگران
1. Al Jazeera
2. Al Ekhbariya
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3. Al Arabiya

اجتماعی ناموفق به چالب کشیده شود؛ کنشگرانی که اگر مطابق قواعد عادی رفتار
کنند موجودیت خود را به دلیل فقدان رقابت پیذیری بیا نگیرش لالیب از دسیت
خواهند داد .بر این مبنا داعب با رد توافقنامه سایکس-پیکو تالش دارد تا هیویتی
در تقابل با جهان لرب برای خود تعری

نماید .با این حا داعب این رویکیرد را

نه به عنوان برنامه ای برای گسترش سرزمین های تحیت اشیغا خیود بلکیه بیرای
گسترش و لالب ساختن اندیشه خود مطرح می سازد .در واقع نبیرد کنیونی دارای
ماهیت مت اوتی است .سر برییدن داعیب و نمیایب آن در فضیای مجیازی بیرای
بسیاری با پیشینه های خاص روانی دارای جذابیت است و داعب از آن در مقییاس
گسترده برای تبلیغ در راستای اهداف خود است اده می کند .در حا حاضر داعیب
به دلیل فقدان زیرساخت های تزم از بسترهای فضای مجیازی در جهیت تسیهیل
جذب نیرو برای ایجاد شبکههای تروریستی خود بهره میگیرد.(Limnell, 2014) .
شبکهسازی :داعب به جای است اده از یک برنامه منسیجم ییا ییک فیرد کنتیر
صورت زنجیروار پیام های داعب را در بستری گسیترده منتشیر میی سیازند اسیت اده
می کند .این امر موجب جذب جوانان ماجراجو و هیجیانی بیه داعیب میی شیود بیه
طوریکه میانگین سنی افرادی که از مناطق مختل

به داعب پیوستند  ۲4سا اسیت.

این بدان معنی است که ترکیب فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نظیر فیس بیو
توئیتر و اینستاگرام با افکار منحرفانه داعب که به طوری افراط گونه جهیاد را تیرویج
می دهد معجونی خطرنا را فراهم سیاخته اسیت .داعیب در ایین زمینیه بیه طیور
گسترده از فیلم های اعدام اسیران خود با جلوه های ویژه و کی یت تصیویری بیات بیه
همراه زیرنویس است اده میکند .فیلمهای اعدام دسیتهجمعیی افیراد کیه بیه شییوهای
نامعمو مانند سوزاندن لرق کردن من جر کردن و کباب کردن صیورت میی گییرد
در زمره دیگر شیوههای هراسافکنی از سیوی داعیب اسیت .ربیودن هشیتگهیا در

توئیتر نظیر هشتگ #جام جهانی که در آن با قراردادن تصویر سر ییک انسیان پییامی
بدین مضمون نوشته شده بود که این تو

فوتبا ماست و از پوسیت سیاخته شیده

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

کننده برنامه از شبکه حلقههای مجازی منعط

توسط شیبکههیای اجتمیاعی کیه بیه

است اقدامی دیگر در این راستا قلمداد میشود .است اده از فضای مجازی بیه داعیب
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این امکان را میدهد تا اعضای این گروه تروریستی فارغ از سلسیله مراتیب رسیمی
عمل نمایند .با این حا عموما تصمیمها به وسیله اعضا به اشترا گذارده میشود و
تالش میشود براساس خطوط کلی ترسیم شده توسط داعیب عمیل شیود .اعضیای
داعب از شبکههای اجتماعی برای هماهنگی امور خود نظیر تنظیم جلسات مجیازی
اشترا اطالعات و تسهیل ارتباطات فارغ از سلسله مراتب رسمی اسیت اده مییکننید
) .(Arnaboldi and Vindino, 2015: 131- 132داعب همچنین از شیبکههیای اجتمیاعی بیه
منظور گسترش تهدید به فراسوی مناطق تحت تصرف خود است اده می کند .در واقیع
راهبرد داعب ایجاد هراس در خارج از مناطق تحت تصرف خود در امریکیا اروپیا
افریقا و آسیا است ).(Singer&Brooking, 2015

شکل  .۴تحرکات شبکها داعش در فضا مجاز

متون
دیداری
و شنیداری و ساخت
بازی رایانهای
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بازتولید
اندیشه
سلفی

توجیه
اقدامات
تروریستی و
ایجاد هراس

ارائه
دستورالعمل
برای انجام
عملیات
تروریستی

تاالرهای

مد از نگارندگان

این امر طی

گستردهای از سلو های متصل به هم و دارای ارتباطی افقی را ایجیاد

مینماید که به انجام اقدامات تروریستی میپردازنید

(Arnaboldi and Vindino, 2014:

) .127-128در واقع میتوان گ ت که داعب از استراتژی گیرگهیای تنهیا 1اسیت اده
میکند؛ به این معنی که گروهها و شبکههای مستقل تحیت اییدئولوژی داعیب بیه
انجام اقدامات تروریستی در اروپا فرانسه و جاهای مختل

دنیا مبادرت میورزند

در حالی که برخی از این گروهها حتی به طور رسمی به داعب وابسته نیسیتند امیا
تحت پرچم داعب از طریق هماهنگی در فضای مجازی دسیت بیه عملییاتهیای
تروریستی میزنند و داعب نیز مسئولیت این اقدامات را میپذیرد .در واقیع گیرگ
تنها پدیده ای است که فرد در بسیاری از موارد بدون ارتباط رسیمی بیا سیازمان و
تنها با الهام گرفتن از ایدئولوژی آن دست به اقدامات خرابکارانه میزنید

(Hoffman

) .and Schweitzer, 2015: 76به عنوان نمونه میتوان بیه قتیل عیام  14ن یر در جشین
تعطیالت در سن برناردینو امریکا در کالی رنیا که به وسیله یک زوج هوادار داعیب
پاریس توسط افراد تازیرپذیرفته از پیام های داعب در فضای مجازی بیا اسیت اده از
این استراتژی ) (Hoffman and Schweitzer, 2015: 76و بر مبنای تأزیرپذیری تبلیغاتی از
داعب اشاره نمود ) .(Fidler, 2015: 2شاید بتوان حمالت تروریستی یک سیا اخییر
داعب در اروپا را به عنوان نوعی استراتژی بیرای گسیترش هیراس از سیوی ایین
گروه تروریستی به شمار آورد .کمی تامل در این زمینه بییانگر آن اسیت کیه ایین
حمالت در زمان هایی به وقوع پیوسته است که کنتر داعب در موصل در عراق و
رقه در سوریه کمرنگ شده است .داعب تالش دارد از این اقدامات تروریسیتی در
فضیای حقیقییی و بازنمییایی آن در فضیای مجییازی بییه عنیوان حمییالت تهییاجمی
پیشگیرانه بهره برداری نمایید ( .)Cyberwar, 10 August 2016در واقیع بیا توجیه بیه
اینکه توان جذب کنندگی داعب روبه افو است لذا از راهبرد گرگ هیای تنهیا بیه
منظور گسترش هراس به جای گسترش سرزمینی است اده میکند.

1. Lone Wolves

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

صورت گرفت ) (Singer&Brooking, 2015یا اقدامات تروریستی صیورت گرفتیه در
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جدول  .1استراتژ ها ارتباطی داعش و اهداف ون
بستر
ارتباطی

استراتژ

هدف بلندمدت

هدف کوتاهمدت

انوا تولیدات

سیستم
عاملها
اجتماعی

ارتقا رفتارها
ناهنجار و تقلید
کورکورانه و نقل
روایتها داعش

ایجاد فرویند افراطی
نمودن و جذب افراد

اثرگذار بر حامیان بالقوه
و سلفیان افراطی

رسانهها و شبکهها
اجتماعی نظیر
فیسبوک و توئیتر

ویدیو

نمایش خشونتومیز
مرگ و تحریک
واکنشها احساسی

القا وحشت و هراس

دشمنان داعش و
مخاطبان غربی

ویدیو

ایجاد ضدروایت و
دوباره مکتوبساز
مطالب محتوا از نقطه
نظر داعش

ارتقا توجه به داعش
با تمرکز بر خنثیساز
تبلیغات رسانها غرب
بر ضد داعش

انتشار اطالعات و
عالقهمند ساختن
مخاطبان غربی

ایجاد ضدروایت دوباره
مکتوبساز مطالب
از نقطه نظر داعش،
ترویج عاد بودن
زندگی روزمره در
مناطق تحت سیطره
داعش

عاد ساز انتشار
اخبار به منظور
تأکیدکردن بر روند
عاد زندگی روزمره
مردب در مناطق تحت
سیطره داعش

استفاده از
استراتژ ها چندگانه
و رسانها

توضیح و ارائه
دستورالعملها
سیاسی ،دینی و
تاکتیکی

استفاه از ابزار باز
برا جامعهپذیر و
عاد ساز

جامعهپذیر با داعش
و پذیرش هنجارها و
الگوها مورد نظر
داعش

سند قابل
حمل

pdf
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سند قابل
حمل

pdf

باز
ونالین
شبکه
تلویزیونی
مبتنیبر
بستر وب

وشناساز حامیان بالقوه
داعش با ساختار زندگی
در مناطق تحت تصرف
این گروه ،اثرگذار بر
رو جهان غرب که به
اقدامات ضدداعش
مبادرت میورزند
اثرگذار بر اعضا
داعش به خصور
مبارزان خارجی این گروه
تروریستی و مخاطبان
خارجی
اثرگذار بر مخاطبان
فراتر از سلفیان ،نظیر
جوانان وشنا به فضا
رایانه

انتشار تماب موضوعات نظیر اقدامات داعش و اهداف ون و تحت تأثیر قراردادن
طیف گسترده ا از افراد به خصور برا کسانی که خود را به لحام زبانی و
اندیشه ا نزدیک به داعش احساس میکنند.
Source: (Lombaradi, 2015: 116).

ایجاد ترس و وحشت
نظیر فیلمها اعداب
و بریدن سر و
سوزاندن
ضداطالعات و
ضدروایت
نظیرگزارشها
جان کانتلی تحت
عنوان گوشهایت را
به من قرض بده
اطالعات و اخبار
کوتاه داعش نظیر
گزارش دولت
اسالمی و
بروشورها تبلیغاتی

کتابها
الکترونیکی و
مجالت نظیر دابق

باز شمشیرها
برّان

تلویزیون خلیفه

نتیجهگیری
با اتکا به نظریه مارپیچ خشونت توضیت داده شد که داعب با در اهمیت فضیای
مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی اقیدام بیه اسیت اده از بسیترهای چندرسیانه ای و
شبکه های اجتماعی مجازی در راستای ازرگذاری بر مخاطبان و دستیابی به اهیداف
خود نموده است .داعب به عنیوان هوییت مقاومیت گیرای لیراصییل اسیت اده از
فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی را برای لالب ساختن گ تمیان خیود و
خروج از کنشگری حداقلی و گرفتار در چینب سکوت در برابر رونیدهای مسیلط
ضروری می انگارد .داعب در جهت میدیریت رسیانه ای خیود در فضیای مجیازی
اقدام به تأسیس مؤسسات رسانه ای مختل ی از جملیه مؤسسیه الحییات ال رقیان و
اتعتصام نموده است که زیرنظر مسئو رسانه ای داعیب بیه فعالییت میی پردازنید.
داعب عالوه بر است اده از این مؤسسات از ابزارهای نوین ارتباطی نظییر تاترهیای
گ ت وگو و انجمن های وب بهره می برد؛ مضافا آنکه به انتشار متون نوشتاری نظیر
فضای مجازی و فیلمهای عملیات تروریستی و اعدامهای خیود در بسیتر اینترنیت
مبادرت نموده است .داعب افزونبر است اده گسترده از شبکههیای اجتمیاعی نظییر
توئیتر و فیس بو

اقیدام بیه سیاخت شیبکه اجتمیاعی مخصیوص خیود بیه نیام

خالفت بو نموده است .داعب اینگونه فعالیت های خود در فضای مجیازی را بیا
هدف تسهیل کنندگی این بسیتر در جهیت ایجیاد ارتباطیات بینیافردی تبلیغیات
جذب و آموزش نیروهای خود و جمع آوری اطالعات شیبکه سیازی بیرای انجیام
اقدامات تروریستی و تالش برای ت رقهافکنی میان شیعه و سنی دنبا مینمایید .بیا
وجود این چنین به نظر می رسد که فضای مجازی در ارتبیاط بیا داعیب کمتیر از
جنبه ماهوی و ایجادکنندگی در جذب نیرو قابل بهره برداری بوده است .از این رو
پیامدهای است اده داعب از فضای مجازی به ویژه انتشار تصاویر دلخراش با هدف
مشروعیت بخشی به اقدامات این گروه تروریستی بیشتر جنبیه کاتیالیزوری داشیته
است .با توجه به رو به کیاهب نهیادن تیوان جیذب کننیدگی داعیب ایین گیروه

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

مجله دابق و متون صوتی و تصویری نظیر اعالمییه هیای صیوتی رهبیران خیود در

تروریستی از راهبرد گرگ های تنها به منظور گسترش هیراس بیه جیای گسیترش
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سرزمینی است اده می کند .لذا امکان همراهی اقشار جدید با این گروه تروریستی در
آینده به حداقل رسیده است .با وجود این با توجه به خطرات بالقوه داعب بیرای
امنیت ملی کشورمان در عرصه فضای مجازی راهبردهای مقابله با داعب در بسیتر
فضای مجازی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 ) 1تالش و اهتمام برای ارتقای وحدت اسالمی در جهان اسالم و تهیه منشور
وحدت مسیلمین (جهیانی  .)4۵4 :1393رهبیر معظیم انقیالب دربیاره ضیرورت
وحدت اسالمی در بیاناتی در تاریخ  139۲/03/18فرمودند :امیروز اتحیاد و ات یاق
بین مسلمانان یک فریضه ضروری است؛ ببینید در دنیای اسالم تروریسم کور بیه
بهانه اختالفات مذهبی چه فجایعی را به راه میاندازد؛ ببینید با این اختالفیاتی کیه
بین مسلمانان به وجود آوردند رژیم صهیونیستی لاصب چه ن س راحتی میکشد
(دانشیار .)441 :1393
 )۲بهره گیری از ظرفیتهای حوزههای علمیه و مدارس اهل سنت در جهیت
روشنگری در مورد ماهیت اعتقادی داعب (سیل یگیری و وهابیسیم) (خراسیانی
.)349 :1393
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

 )3آسیب زدایی از بسترهای ن وذ و رشد جرییان سیل ی داعیب (رمضیانی و
سایرین .)444 :1393
 )4اسییت اده از ظرفیییت رهبییران و مراجییع مییذهبی شیییعه و سیینی در جهییت
جلوگیری از هرگونه اقدامات ت رقهانگیز علیه یکیدیگر از طرییق تقرییب میذاهب
(جهانی  .)4۵۵ :1393رهبر معظم انقالب در این زمینیه در تیاریخ  1390/7/۲۵در
بیاناتی فرمودند... :علمای شیعه و سنی با هم جلسه بگذارند ت یاهم کننید بیا هیم
حرف بزنند .ما کارهای مشیترکی دارییم ...ییک امیور مشیترکی وجیود دارد؛ ییک
دردهای مشترکی هست که درمان های مشترکی دارد .عالم شیعه در بین مردم خود
عالم سنی در بین مردم خود ن وذ دارند؛ از این ن وذ است اده کنند این مشکالت را
برطرف کنند (دانشیار .)438-437 :1393
 )۵راهاندازی رسانههای مشتر اسالمی در جهت آگاهسازی مسلمانان جهیان
در خصوص انحرافات داعب و جریان های تک یری و عقبیههیای اطالعیاتی آنیان
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(جهانی .)4۵۵ :1393
 )6برنامه ریزی رسانه ای در جهت افشای جنایات ضدبشری داعب و ماهییت
تروریستی و انحرافی آن.
 )7برگییزاری من یاظره بییین اندیشییمندان جهییان اسییالم حتییی بییا دعییوت از
گرایبهای نزدیک به گروههای سل ی و تک یری بیرای نشیان دادن چهیره واقعیی
داعب (رمضانی و سایرین .)44۵ :1393
 )8گسترش فعالیتهای فرهنگی با ایجاد مراکز فرهنگی بینالمللی مبیارزه بیا
داعب در کشورهای اسالمی و افزایب سطت اطالعات دانب آموزان و دانشیجویان
این کشورها درباره ایدهها عقاید و شیوههای تبلیغاتی آنها.
 )9تشدید فعالیتهای دیپلماتیک و تحت فشار قراردادن گروههای تک یری از
طریق مجامع اسالمی و بینالمللی (مقامی مقیم .)3۵۲-3۵1 :1393
 )10قطع شریانهای اطالعاتی و پشتیبانیهیای تجهیزاتیی و امکانیاتی داعیب
 ) 11تشدید و گسترش گ تمان مقاومت و ظرفیت بیداری اسیالمی بیه عنیوان
تهدیدگر رژیم صهیونیستی در دنیای اسالم.
 )1۲تأکید بر مسئله فلسطین به عنوان اولویت اصلی جهان اسالم و قرارگیری
رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی (جهانی .)4۵۵ :1393
 )13روشنگری برای افکار عمومی جهانی در فضای مجازی نسبت به داعیب
و پایههای اعتقادی آن با است اده از ظرفییت شیبکههیای اجتمیاعی در ایین جهیت
(رمضانی و سایرین .)447-446 :1393
 )14تأسیس نهادهای مجازی برای گ توگیو و همکیاری بیرای پیژوهب در
مورد اندیشههای تک یری سل ی و داعیب و راههیای مقابلیه بیا آن (

Schori Liang,

.)2015: 9
 )1۵ارتقای دانب مجازی افراد و معرفی تهدیدهای داعب در فضای مجازی.
 )16ترلیب شرکت های ارائه دهنده خیدمات اینترنتیی بیرای محیدود کیردن

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

(رمضانی و سایرین .)44۵-444 :1393

دسترسی کاربران به محتواهای تروریستی داعب.
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 )17پشتیبانی از کن رانسهای منطقیهای بیرای ایجیاد راهبردهیایی بیه منظیور
محافظت کردن از جوانان و آگاه سازی آنان در زمینه راهبردهای تبلیغاتی داعب در
فضای مجازی (.(Schori Liang, 2015: 10
 )18همکاری با جامعه مدنی برای ایجاد حساب هیای کیاربری و فعالییت در
شبکههای اجتماعی در جهت آگاه سازی دیگران درباره عملکرد داعیب در فضیای
مجازی ).( Schori Liang, 2015: 11
 )19محدود کیردن و محصورسیازی داعیب و سیایر گیروههیای تروریسیتی
تک یری به لحاظ دسترسی به منابع مالی و انتقا پو (رمضیانی و سیایرین :1393
.)444
 )۲0هماهنگی منطقهای و بین المللی برای مقابله قاطعانیه و سیرکوب نظیامی
داعب (ابراهیمی وستوده .)377 :1393
شکل  .5ابعاد پیدا و پنهان داعش ،استفاده داعش از فضا مجاز
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Source: (Schuri Liang, 2015: 7).

یادداشتها:
1. .John Contlie:

جان کانتلی خبرنگاری انگلیسی است که توسط داعب دستگیر شیده اسیت و بیا انتشیار
کلیپهای گوش هایت را به من قرض بده و همکاری بیا داعیب توانسیت جیان
خود را از مرگ و اعدام نجات دهد.
2. Dar- Al- Islam (L’EtatIslamiquee’tend son territoire):

دولت اسالمی قلمرو خود را گسترش میدهد.

3. Hashtag

بهرهبرداری داعش از فضای مجازی  سید عباس عراقچی و شاهین جوزانی کهن

درباره موضوعی خاص در سطت جهانی و فراتر ) (Commentsو نظرها ) (Postsبرچسبی
است که برای دستهبندی و به اشترا گذاری پستها ازحلقه و فهرسیت دوسیتان
به کار میرود( .احمدوند و مختاری )3۲۵ :1393
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الف) فارسی
ابراهیم نژاد محمد و فرمانیان مهدی .1393 .داعش (بررسی انتقادی تراری و افکرار)
قم :داراإلعالم لمدرسة اهل بیت (علیهم السالم) چا دوم.
ابراهیمی شهروز و ستوده علیاصغر .1393 .آسیبشناسی جریانهای تک یری به عنیوان
چالب عمده فراروی اسالمگرایی مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریرانهرای
افراطی و تکفیری از دیدگاه علمرای اسرالم ( 8جلرد) ج  ۵قیم :داراإلعیالم
لمدرسة اهل بیت (علیهم السالم) چا او .
احمدوند سلمان و مختاری میریم .1393 .بیازخوانی انتقیادی رهیافیت هیای تبییینگیر
تروریسم  -مطالعه موردی :داعیب مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریانهرای
افراطی و تکفیری از دیدگاه علمرای اسرالم ( 8جلرد) ج  8قیم :داراإلعیالم
لمدرسة اهل بیت (علیهم السالم) چا او .
جهانی محمد .1393 .راهبردهای مقابله با تهدیدات نیرم ناشیی از فعالییت جرییانهیای
سل ی تک یری در جهان اسیالم مجموعه مقاالت کنگرره جهرانی جریرانهرای
افراطی و تکفیری از دیدگاه علمرای اسرالم ( 8جلرد) ج  7قیم :داراإلعیالم
لمدرسة اهل بیت (علیهم السالم) چا او .
خراسانی رضا .1393 .ماهیت و چیستی سل یگری جدید و پییآمیدهای سیاسیی آن بیر
جمهوری اسالمی ایران مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریانهرای افراطری و
تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ( 8جلد) جلد  7قم :داراإلعیالم لمدرسیةاهل
بیت (علیهم السالم) چا او .
دانشیار علیرضا .1393 .آسیبشناسی جریان های تک یری و راهکارهای مقابلیه بیا آن از
منظر مقام معظم رهبیری مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریانهای افراطری و
تکفیری از دیدگاه علمای اسالمی ( 8جلد) ج  ۵قیم :داراإلعیالم لمدرسیةاهل
بیت (علیهم السالم) چا او .
رمضانی و سایرین حسیین علیی .1393 .ارائیه مید تحلییل جیامع جرییان تک ییری و
راهبردهای مقابله با آن مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریانهرای افراطری و
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 داراإلعیالم لمدرسیة اهیل: قیم8  جلد) ج8( تکفیری از دیدگاه علمای اسالم
. بیت (علیهم السالم) چا او
 نظریههرای ارتباطرات متیرجم علیرضیا.1381 .سورین ورنر جوزف و تانکارد جیمیز
.  دانشگاه تهران چا او:دهقان تهران
 داعب مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریانهای افراطی.1393 .شری ات عبدالمحمد
 داراإلعالم لمدرسیة اهیل: قم8  جلد) ج8( و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم
. بیت (علیهم السالم) چا او
 جانشین معاون دیپلماسی رسانهای وزارت امور.1394  بهمن۲7 .قاسمی علی آبادی اکبر
خارجه مصاحبه توسط شاهین جروزانی کهرن نحیوه بهیرهبیرداری داعیب از
.) اداره کل اطالعیات و مطبوعیات (دیپلماسیی رسیانهای:رسانه ها محل مصاحبه
.وزارت امور خارجه
 علل شکلگیری تک یریهیا از دییدگاه جغرافییای سیاسیی.1393 .مقامی مقیم لالمرضا
مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای
 داراإلعالم لمدرسة اهل بیت (علییهم السیالم) چیا: قم8  جلد) ج8( اسالم
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