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چکیده
امروزه با گسترش فرایند جهانی شدن و توسعه بیش از پیش رسانه ها و ارتباطات روبه روییم. در فضای 
کنونی رسانه ها یکی از  ابزارهای بسیار مهم در گستره  سیاست است. در این میان امکانات رسانه ای 
جدید همچون اینترنت و فضای مجازی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی را که تاکنون فقط در انحصار 
دولتها بوده است، برای افراد و گروه های دیگر نیز ممکن  کرده است. اینترنت و رسانه  های مجازی 
سرعت تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دوچندان کرده اند؛ زیرا فضاهای مجازی مراجعه کنندگان 
و مخاطبان بسیار زیادی از تمامی قشرها دارد. رسانه می  تواند هم زمان کارکردهای مثبت و منفی 
داشته باشد و افزون بر استفاده از آن برای باال بردن سطح رفاه زندگی، هم زمان برای پیشبرد هدفها 
و خواسته های غیرانسانی هم استفاده می شود. گروه های تروریستی و تکفیری هم نتوانسته اند از 

جذابیتهای آن چشم پوشند و برای پیشبرد کار خود از آن استفاده می کنند.
گروه هایی مانند داعش، از همان آغاز فعالیتهای خود، رسانه های گوناگون را به منظور تأثیرگذاری 
بر افکار عمومی و جذب نیرو به خدمت گرفته اند. با وجود آنکه گروه های تروریستی پیش از داعش 
نیز برای دستیابی به هدفهای خود از شبکه های ارتباطی استفاده کرده اند، برخالف گروه های پیشین، 
داعش به خوبی توانسته است از امکانات رسانه ای موجود، برای دستیابی به هدفهای خویش بهره 
برد. در مقاله حاضر تالش شده است ضمن بررسی مباحث نظری کارکرد رسانه  در عصر اطالعات 
و پیوند آن با سیاست، پدیده  داعش و بهره گیری آن را از شگردهای گوناگون رسانه ای برای پیشبرد 
هدفهای خود در منطقه خاورمیانه تبیین کند. این پژوهش با روش توصیفیـ  تحلیلی و با استفاده از 

منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

کلیدواژه ها: رسانه، سیاست، داعش، فضای مجازی، تروریسم

1. دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
2. دانش آموخته کارشناسی ارشد  علوم سیاسی. 

3. دانش آموخته رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه عالمه طباطبایی.
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مقدمه 
گسترش به شدت فزآینده رسانه های نوین سبب شده است اطالعات و مسائل سیاسی، اساسًا در 
نهاد و حوزه رسانه ها نمایان شوند، به گونه ای که گاه احساس می شود بیرون از دنیای رسانه ها 
فقط حاشیه هایی از سیاست را می توان یافت، اما نکته مهم این است که در چنین وضعیتی، تولیدات 
رسانه ها را خود آنها مشخص نمی کنند، بلکه یك فرآیند اجتماعی ـ سیاسی باز و غیرقطعی وجود 
دارد که منطق سیاست را در چهارچوب رسانه های الکترونیك بازنمایی می کند؛ هرچند رسانه ها نیز 
اغلب، به دلیل وجود پیچیدگی های سیاسی، باید مانند سیاست، تغییر چهره دهند تا هماهنگی الزم 
میان این دو نهاد برقرار شود. فنّاوری اطالعات به طور اعم و گسترش اینترنت به طور اخص، به طرز 
معناداری یکی از ویژگی های رایج جهانی شدن شده اند. این ویژگی رایج بر جوامع و کشورهای جهان 
تأثیر عمده ای گذاشته  است؛ ازهمین رو، جهانی شدن امنیت با گسترش تهدیدها در دنیای سایبر و 

دغدغه مشترک کشورها درباره این تهدیدها معنا و مفهوم جدیدی یافته است. 
برخالف سلفی سنّتی که در کشورهای خاورمیانه عربی، شبه قاره هند و جنوب آسیا فعال بود، سلفی 
جدید در عرصه جهانی فعال تر شده است. از اواخر دهه 1990م، سلفی گری در کشورهایی همچون 
چچن، بوسنی، فرانسه، بلژیك و اسپانیا رواج یافت. گسترش انقالب ارتباطات، پیدایش شبکه ها و 
جنبشهای نوین اجتماعی موجب شده است نئوسلفی گری در جهان گسترش بی سابقه ای یابد. به سخن 
دیگر، نئوسلفیسم مجازی بی نیاز به یك مرکز سازماندهی، به صورت شبکه ای از »امارت های اسالمی 
مجازی« فعال شده است. جریانهای نوسلفی، به ویژه داعش به صورت گسترده ای از عصر دیجیتال بهره 
می برد. این جریان، کارشناسهای بسیاری در زمینه هك کردن تارنماها دارد. این کارشناسها می توانند 
به شبکه های امنیتی و اطالعاتی کشورها رخنه کنند )ابراهیمی، 1392، 270(. داعش برخالف القاعده 
و طالبان، در شبکه های اجتماعی همچون »توئیتر« )Twitter( و »فیس بوک« )Face Book( فعال 
بوده است. بسیاری از اعضا و هوادارهای این گروهك، صدها حساب در شبکه توئیتر دارند. آنها در 
این حسابها به صورت شبانه روزی اخبار و تصویرهای پیشروی ها و عملیاتهای انتحاری داعش را 
منتشر می کنند )صابر، 1393(. تهدید مجازی و سپس، تروریسم عینی از مصداقهای بی نظمی نوین 
جهانی است که به دلیل بار ارزشی وام گرفته خود از جریان نوسلفی جهادی در خاورمیانه، امنیت 
این منطقه را به شدت جهانی کرده است. ازآنجاکه رسانه ها در عصر ارتباطات بیشترین تأثیرگذاری را 
بر افکار عمومی دارند، مهم ترین بستر برای پیشبرد هدفهای سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی اند. 
فعالیت آزادانه و گسترده گروه ها در شبکه های اجتماعی دستیابی به هر هدفی را تسهیل می کند. در 
چند دهه گذشته، گروه های بنیادگرای فراوانی در منطقه ظهور و بروز کرده اند. بی شك هیچ کدام از 

آنها مانند داعش در فضای رسانه ای حضور نداشته است )همان(.
این پژوهش می کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی پدیده 
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داعش و استفاده روزافزون این گروه را از شگردهای رسانه ای در فضای مجازی تجزیه و تحلیل 
کند. به این منظور نخست رویکردهای نظری درباره رابطه رسانه و سیاست بررسی و سپس به پدیده 

داعش و استفاده آنها از ترفندهای رسانه ای برای پیشبرد هدفهایشان اشاره شده است. 

مقدمات نظری
1. کارکرد رسانه ها در عصر اطالعات

امروزه با کوچك و پیچیده تر شدن جهان در پی رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت، 
ماهواره و فراگیر شدن تلفنهاي ثابت و همراه، معادالت گذشته و تنظیم روابط کشورها و نیز شکل گیري 
و بیان عقاید شهروندان تا حدود زیادي به هم خورده و جاي خود را به معادالت جدید داده است. 
)منظور از رسانه ها در این پژوهش، تلویزیون، رادیو، روزنامه و شب نامه، مجله ها و نیز وبالگهاي 
 ،)youtube( »اینترنتی با شبکه هاي اجتماعی گسترده در آن مانند فیس بوک، توئیتر، »یوتیوب
»فرندفید« )FriendFeed( )یك خبرخوان بی درنگ که به روزشدن ها را از شبکه های اجتماعی، 
رسانه های اجتماعی، و... و هر نوع وب گاهی که از آر.اس اس )rss( پشتیبانی می کند، یکسان سازی 
و در یك جا جمع می کند(، »پادپخشها« )Podcast( )فایلهاي صوتی و تصویري منتشرشده در 
اینترنت(، تلفن ثابت و همراه و امکانات گسترده آنهاست.( پیچیده تر شدن فنّاوری ارتباطی و قدرت 
گسترش پوشش دهی آنها در سراسر جهان، تأثیرگذاري بر توده ها را افزایش داده است؛ هرچند 
می توان گفت رسانه ها از رهگذر نمادسازي، جامعه پذیري و الگوسازي رفتاري، توانایی تغییرات مهم 

رفتار افراد را دارند )ماه پیشانیان، 1389، 81 (.
افزون بر تأثیرگذاري بر فرهنگ در الگوي مدرن امنیت، رسانه ها با متحول کردن باورها، ارزشها، 
اعتقادها، تصویرها، ادراکها و ذهنیّتهای جامعه، زمینه را براي اقناع و پذیرش فراهم می کنند. این 
وضعیت باعث شده است پیامها، نمادها، اخبار و اطالعات اهمیت ویژه ای پیدا کنند. رسانه ها نه تنها 
واقعیت، بلکه مهم تر از آن ادراک مردم از واقعیت را تغییر می دهند. این قدرت رسانه ای به قدری است 
که برخی از متفکران معتقدند رسانه ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسانها را از آنان سلب کرده 
و در اختیار خود گرفته اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده اند )دهشیري، 1380، 37(. 
همچنین رسانه ها در عصر اطالعات مهم ترین سهم را در پوشش خبري رخدادها و تأثیرگذاري بر 
افکار عمومی دارند. انواع رسانه هاي مکتوب، صوتی و تصویري، اینترنتی و دیجیتال می توانند در 
شکل دهی افکار عمومی مؤثر باشند و سیر سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاصی 
هدایت کنند. درکل رسانه ها با ظرفیتهاي خاص خود، می توانند به منبعی مهم براي تهدید امنیت مّلی 

کشورها، به ویژه در عرصه جنگ نرم، تبدیل شوند.
با پیدایش فنّاوري هاي نوین رسانه اي، دولتمردان دیگر نمی توانند به طور کامل و همچون گذشته از 
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تماس رهبران و مردم با هم و نیز تبادل اندیشه ها میان آنان جلوگیری کنند. شاید بتوان گفت تبادل 
اندیشه ها در دنیاي مجازي، میدان نبرد و مخالفت را به وسعت ذهن مخاطبان گسترش داده است. 
فنّاوري هاي نوین رسانه اي نه تنها بر صفحه هاي نمایش تلویزیون، رایانه، سینما، و نیز رادیو، تلفنهاي 
ثابت و همراه نقش بسته، بلکه به واسطه آنها به اتاقهاي نشیمن همه شهروندان راه یافته اند، به گونه اي 
که از قدرت بازدارندگی حاکمیّت و حاکمان به گونه مؤثري کاسته اند و همچون پاتکی بر تاکتیکهاي 
آنها عمل می کنند. همچنین رسانه ها در کنار انتقال پیام می توانند جنگ و حوادث جنگی )انقالبها( را 
به گونه اي به تصویر بکشند و به مخاطبان منتقل کنند که نقش مهمی در بسیج توده ها علیه نظام حاکم 
داشته باشند؛ به عبارتی با تأثیرگذاري قوي بر عقیده ها، اندیشه ها و احساسهای مردم، می توانند رفتار 

گروه هاي مورد نظر )مخاطبان( را براي اهداف و منافع تعیین شده )مورد نظر( بسیج کنند.
در عصر ارتباطات، رسانه های نوین جغرافیاي جنگ را گسترش داده اند. به بیان روشن تر، صحنه 
جنگ دیگر محدود به میدانهای درگیري نیست، بلکه مردمی که تصویرهای زنده نبرد را در گیرنده هاي 
خود می بینند به نوعی خود را در همان فضا احساس می کنند. رسانه ها می توانند تصویرها، اخبار، 
به سمت و  بین المللی را  افکار عمومی و  کنند که  گزارشها و مصاحبه هایی را گزینش و پخش 
سوي دلخواه خود هدایت کند و حتی سهمی به مراتب بیش از آنچه تاکنون بیان شده است یابند 

)ماه پیشانیان، 1389، 256(.

رابطه رسانه و سیاست
سیاست با هر تعریفی در تعامل با اطالعات و رسانه های ارتباطی خواهد بود. چیستی و چگونگی 
فرآیندها و ساختهای سیاسی تحت تأثیر ارتباطات و اطالعات و فنّاوری های مربوط به آن است 
و نیز بر آنها تأثیر می گذارد. ایجاد حکومتهای نوین و ظهور دولت ـ مّلت را تا حدودی نتیجه 
گسترش صنعت چاپ و خلق جماعتهای کتابخوان می دانند؛ درحالی که نظام ارتباط شفاهی و رودررو 
می توانست از نظر جغرافیایی و جمعیتی به پیدایش نظام سیاسی محدود انجامد. یك سویه یا دو سویگی 
فرآیند ارتباطات در هرم قدرت نیز به ترتیب با ایجاد و فعالیت حکومت آمرانه یا دموکراتیك تناسب 
تام دارد. حکومتها نیز با بهره گیری از فنّاوری های ارتباطی، پایه های حاکمیت خویش را استوار 
می کردند و مشروعیت حاکمان و سیاستهایشان را در افکار عمومی شهروندان محك می زدند. به طور 
خالصه، سیاست و حکومت از نظر محدوده وجودی و نوع عملکرد خود وابسته به نظام ارتباطی و 

فنّاوری ها و سازمانهای رسانه ای موجود است )ابوالحسنی و بابایی، 1391، 4(.
رسانه ها به غایت گوناگون اند. روابط آنها با سیاست و ایدئولوژی، بسیار پیچیده و غیرمستقیم است. 
به نظر می رسد رابطه ای دوسویه بین مخاطبان و رسانه ها برقرار است تا تأثیری واقعی از پیامها بر 
مخاطبان برجای ماند. هرچند در برخی از موارد ممکن است این رابطه قدری از تعادل فاصله گیرد 
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و تبادلی نامتقارن میان رسانه و مخاطب پدید آید، در اصل باید تعادل در این بین رعایت شود. البته 
اغلب، مخاطبان پیامها را دست کاری و از شکل اصلی خود خارج می کنند. دست کاری کردن پیام 
یکی از آفتهای موجود در این رابطه دوسویه میان رسانه و مخاطب است که ممکن است به مسئله ای 
خطرناک تبدیل شود. البته وقوع چنین مسائلی در این عرصه عظیم و پرپیچ وخم، چندان دور از ذهن 
به نظر نمی رسد و باید در همه حال، سازوکارهایی برای آنها اندیشیده شود. اهمیّت اندیشیدن به این 

موضوع زمانی آشکار می شود که دریابیم سردمداران رسانه به آن بسیار توجه می کنند.
درکل می توان این گونه بیان کرد که رسانه ها ریشه در جامعه دارند. تعامل آنها با فرآیند سیاسی، 
بسیار نامعین و نامعلوم است و دائم به پس زمینه ها، راهبردهای کنشگران سیاسی و تعامل میان 
ویژگی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است. در اینجا بیشتر در پی بیان این موضوع هستیم 
که رسانه های الکترونیك جایگاه حیاتی و بسیار مهمی در سیاست دوران معاصر دارند. گسترش 
به شدت فزآینده رسانه های نوین سبب شده است اطالعات و مسائل سیاسی، اساسًا در نهاد و حوزه 
رسانه ها نمایان شوند، به گونه ای که گاه احساس می شود بیرون از دنیای رسانه ها فقط حاشیه هایی از 
سیاست را می توان یافت، اما نکته مهم این است که در چنین وضعیتی، تولیدات رسانه ها را خود آنها 
مشخص نمی کنند، بلکه یك فرآیند اجتماعیـ  سیاسی باز و غیرقطعی وجود دارد که منطق سیاست 
را در چهارچوب رسانه های الکترونیك بازنمایی می کند؛ هرچند رسانه ها نیز اغلب، به دلیل وجود 
پیچیدگی های سیاسی، باید مانند سیاست، تغییر چهره دهند تا هماهنگی الزم میان این دو نهاد برقرار 

شود.
بر ماهیت نهادهای اجتماعی و سیاسی تأثیرگذارند و  بنابراین مشخص است که رسانه ها اصوالً 
تشخیص مرز رابطه ای که میان سیاست، رسانه ها و مردم وجود دارند دشوار است. از اوایل دهه 
1970م، فنّاوری های نوین اطالعاتی، آسیب پذیری دولتها را افزایش داده است. در گزارشی به نقل 
از مؤسسه  »تنگالین« تأکید شده است که جامعه شبکه ای ممکن است حیات کشورها را تهدید کند؛ 
زیرا اینترنت، افراد و گروه ها را از نقاط گوناگون دنیا به هم وصل و اطالعات را میان آنها رد و بدل 
می کند. این اطالعات ممکن است حاکمیّت و امنیت نظام سیاسی را تهدید کند؛ البته فقط اینترنت پدیده 
خطرزا برای دولتها نبوده است. تجربه های پیشین نشان دهنده حساسیت کشورها و دولتها نسبت به 
عملکرد رادیو و تلویزیون است. جامعه  اطالعات جهانی تا حد زیادی مفهوم امنیت را تغییر داده و 
 Eriksson and( این تغییر همانا پدید آوردن نوعی فضای مجازی تهدید برای بیشتر کشورهاست
Gialomoll, 2007, 3(. ژان بودریا، با طرح مفهوم »ابر واقعی« بر آن است که در این شرایط، امر 
غیرواقع بیش از خود واقعیت، واقعی است؛ یعنی واقعیتی که به شکل مصنوعی تولید شده واقعی تر از 
واقعی است. درواقع بودریا نشان می دهد که چگونه نشانه ها و تصویرها همچون سازوکارهای نظارت 

بر فرهنگ معاصر عمل می کنند )مشیرزاده، 1385، 56(. 
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در واقع، به موازات پیچیده تر شدن ساخت اجتماعی جوامع، رسانه ها از یك ابزار ساده به ابزار سیاسی 
قدرت تبدیل شده اند. آنها واژگان، نمادها و اصطالحاتی را می آفرییند تا مردم و گروه هاي اجتماعی 
را به سمت الگوهاي فکري خاص و مسیرهایی که براي آنها در نظر گرفته اند هدایت کنند )بورن، 
1379، 100(. به سخن دیگر، رسانه ها با قرار گرفتن در میانه جامعه فکري و سازمان قدرت، فرصت 
و امکان تبادل نظر و تعامل فکر قدرت را فراهم می کنند. رسانه از نظر اعمال قدرت و نظارت بر 
رفتارها و مناسبات اجتماعی، مؤلفه جدید قدرت سیاسی جوامع تلقی می شود. این مؤلفه می تواند با 
تصویرسازي هاي متنوع خود، جریان قدرت را در جوامع تغییر دهد )تامپسون، 1380، 89(؛ از این رو، 

رسانه ها از کنشگران اصلی عرصه هماوردي در جهان سیاست هستند.

امنیت و عصر دیجیتال
فنّاوری اطالعات به طور اعم و گسترش اینترنت به طور اخص، به طرز معناداری یکی از ویژگی های 
رایج جهانی شدن شده اند؛ ازهمین رو، جهانی شدن امنیت با گسترش تهدیدها در دنیای سایبر و دغدغه 
 )Magnus( مشترک کشورها درباره این تهدیدها، معنا و مفهوم جدیدی یافته است. مگنوس رنستورپ
Ranstorp درباره همین موضوع در مقاله ای با عنوان »حریم مجازی القاعده و تروریسم در عصر 
جهانی شدن« معتقد است گسترش جهانی شدن، همراه اینترنت، حریم مجازی مناسبی برای گروه های 
تروریستی، به ویژه القاعده، پدید آورده است. این مقاله برای نمونه به انتشار افکار و عقاید القاعده در 
تارنماها و شبکه های آنالین اشاره می کند و به عبارت دیگر، ابعاد معنایی و دینی القاعده را با تأکید بر 
فضای هنجاری و ساخت اجتماعی راهبردی نشان می دهد. شبکه های جهادی سلفی، به ویژه داعش، 
با نمادها و هنجارهای خود، مخاطبان بسیاری در جهان دارند. این عامل خود، فضای تهدید مجازی 
را برای غرب و دولتهای مّلی خاورمیانه پدید آورده است. این تارنماها با تبلیغات، عضوگیری، 
جمع آوری منابع ماّدی، در اختیار گذاشتن شگرد ساخت بمب و حمله های اطالعاتی و صدور فتوا، 

خطر مجازی نوظهوری در عصر دیجیتال به شمار می آیند )ابراهیمی، 1392، 270(.
درباره همین موضوع، یعنی ورود اسالم سیاسی به دنیای مجازی، گری بانت )Gary Bunt( در 
کتابی به نام »اسالم در عصر دیجیتال، جهاد، فتواهای آنالین و محیط اسالمی سایبر« معتقد است که به 
دلیل محدودیتهای دولتهای سکوالر در خاورمیانه و غیریت سازی اروپایی و امریکایی از مسلمانان در 
جوامع خود، دنیای مجازی، به شکلی محل و بزنگاه تولید و بازتولید گفتمان اسالم سیاسی شده است. از 
این دیدگاه، جهاد و فتواهایی که به صورت زنده پخش می شوند به سرعت و بدون نظارت دستگاه های 
رسمی در خاورمیانه و محیط سایبری اسالم، توجه جوانان مسلمانی را به خود جلب کرده است که 
اسالم را از طریق این محیط تعریف می کنند و در دنیای واقعی اشاعه می دهند )ابراهیمی، 1392، 264(.
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چگونگی شکل گیری پدیده  داعش در منطقه خاورمیانه
به دنبال تشکیل گروه »توحید و جهاد« به رهبری ابومصعب زرقاوی در سال 2004م و بیعت وی با بن 
الدن، رهبر پیشین القاعده، این گروه شاخه سازمان القاعده در عراق شد و با گسترش عملیات خود، 
به یکی از گروه های تروریستی بسیار قدرتمند در عراق تبدیل شد. در سال 2006م، فیلمی ضبط شده 
از زرقاوی منتشر شد که در آن، وی از تشکیل »شورای مجاهدین« به رهبری عبداهلل رشید البغدادی 
خبر می داد. پس از هالکت زرقاوی در همان سال، ابوحمزه مهاجر به رهبری این گروه تعیین شد. در 
اکتبر آن سال نیز گروه »دولت اسالمی عراق« به رهبری ابوعمر البغدادی تشکیل شد. وی در سال 
2010م، همراه ابوحمزه المهاجر، یکی دیگر از رهبران بلندپایه سازمان، در حمله مشترک نیروهای 
عراقی و امریکایی جان باخت )عبدالباری، 1391، 217(. پس از کشته شدن ابوعمر بغدادی، ابراهیم 
البدری معروف به ابوبکر بغدادی به این سمت رسید. با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات 
و حمله های آن گروه شدت گرفت و هم زمان با آغاز بحران سوریه، اعضای این گروه در سوریه فعال 
شدند. البغدادی با گسترش فعالیتهای خود در سوریه، نام سازمان خود را به »دولت اسالمی عراق 
و شام« تغییر داد. به کار بردن نام »شام« )به جای سوریه(، که منطقه ای به گستردگی سوریه، اردن، 
لبنان، مناطق اشغال شده به دست رژیم صهیونیستی، فلسطین، بخشهایی از غرب عراق و صحرای سینا 
را دربرمی گیرد، ریشه های فکری این سازمان را نمایان می سازد. به عبارت دیگر رهبران داعش با 

انتخاب این نام، آرمان بازگشت به دوران اقتدار خالفت اموی را در سر می پرورانند.
ابوبکر البغدادي امیر دولت اسالمی در عراق در آوریل 2013م، در پیامی صوتی ادغام گروه خود با 
جبهه النصره را با عنوان »الدولة اإلسالمیة في العراق و الشام« )داعش( اعالم کرد، اما الجوالني، رهبر 
جبهه النصره، و ایمن الظواهری، رهبر سازمان بین المللی القاعده، بالفاصله این موضوع را رد کردند 
)بکر، 2014م(. الظواهری بر جدایی این دو گروه تأکید کرد و دولت اسالمی عراق و جبهه النصره در 
شام را دو گروه مجزا و مستقل، اولی به رهبری ابوبکر البغدادی در عراق و دومی به رهبری الجوالنی 
در سوریه دانست )سیف، 2014م(. الظواهری همچنین ابو خالد سوری را به نمایندگی خود برای 
حل اختالف دو طرف منصوب کرد )الجزیره، 2013م(. گروه نئوسلفی داعش از نظر خط مشی و 
دیدگاه فکری، به سازمان جهانی القاعده وابسته است. سازمان جهانی القاعده ساختاری دارد که پا را 
از مرزهای جغرافیایی خاص فراتر می نهد و به همین دلیل به حد و مرزی منحصر نیست )رامیریث، 

2014م(. درواقع هدف داعش تشکیل دولت اسالمی در سراسر مناطق جهان است.
در نظر داعش، پیروزی انقالب یا سرنگونی نظام مهم نیست، بلکه تمام تالش این گروه بر سیطره یافتن 
بر یك منطقه جغرافیایی معین و به سیطره خود درآوردن آن متمرکز است. داعش گروهی اسالمی، 
افراطی و تکفیری است و قتل هر کسی را که وابسته به این گروه نباشد حالل و جایز می داند. این 
گروه همچنین به سوریه و عراق با یك دید نگاه می کند و حل  این دو را با هم می خواهد. درواقع 
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رهبران آن خواهان تشکیل دولت اسالمی در عراق و شام هستند. گروه دولت اسالمی عراق و شام 
اکنون نظارت بر بعضی از شهرهای سوریه و عراق را دست گرفته و درصدد است به هدف خود، یعنی 

تشکیل خالفت اسالمی فراگیر، دست یابد. 
داعشی ها همچنین مهارت و تجربه بسیار در مبارزه دارند. دلیل باال بودن این مهارت حضور آنها 
در عراق و مبارزه  های چندین ساله در این کشور است. پیشرفتهای نیروهای داعش در میدان نبرد با 
ارتش سوریه و عراق به دلیل بهره مندی از فرماندهانی با تجربه نظامی باالست. بیشتر اعضای داعش 
سابقه حضور در جنگهای افغانستان، عراق و چچن را دارند. اعضا و جنگجویان این جبهه از قومیتها 
و نژادهای متفاوت اند. به غیر از نیروهای عرب داعشی می توان به جنگجویان ازبك، ترک، چچن و 

اروپایی اشاره کرد )صافیناز، 2013م(. 

داعش و بهره گیری از شگردهای رسانه ای 
رسانه در تاریخ خود همواره برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به کار رفته است. در این میان امکانات 
رسانه ای جدید همچون اینترنت و فضای مجازی، امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی را که تاکنون 
فقط در انحصار دولتها بوده است، برای افراد و گروه های دیگر نیز ممکن کرده است. اینترنت و 
رسانه های مجازی سرعت تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دو چندان کرده اند؛ زیرا فضاهای مجازی 

مراجعه کنندگان و مخاطبان بسیار زیادی از تمامی قشرها دارند.
گروهك تروریستی داعش، از همان آغاز فعالیتهای خود، رسانه های گوناگون را برای تأثیرگذاری 
بر افکار عمومی و جذب نیرو به خدمت گرفته است. با وجود آنکه گروه های تروریستی پیش از 
داعش نیز برای دستیابی به هدفهای خود از شبکه  های ارتباطی استفاده کرده اند، آمارها حاکی است 
که برخالف گروه های پیشین، داعش به خوبی توانسته است از امکانات رسانه ای موجود، برای پیشبرد 
هدفهای خویش بهره برد. استفاده گسترده گروهك داعش از رسانه های مجازی و اینترنت، سبب شده 

است برخی تحلیلگران اینترنت را »زمین بازی اصلی داعش« بنامند.

جریانهای رسانه ای داعش 
داعش با استفاده از رسانه، سه جریان عمده را دنبال می کند؛ از سویی با نمایش و انتشار جنایتها و 
اقدامات وحشیانه خود در فضای رسانه ای و به ویژه اینترنت و شبکه های مجازی، به دنبال ترس و 
دلهره انداختن در دل مردم است و از سوی دیگر با انتشار و پخش پیشروی ها و فتوحات خود در 
فضای وب، مردم را از عمده فعالیتهای خود باخبر می کند. سومین جریان رسانه ای داعش، انتشار و 
نمایش برخی صحنه های انسان دوستانه است که در تعارض کامل با جریان اول قرار می گیرد. داعش 
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می کوشد با این رفتار دوگانه و پر از تناقض، از سویی قدرت نمایی کند و از سوی دیگر، در میان مردم 
جهان به محبوبیت نسبی دست یابد! برای مثال داعش هم زمان که تصویر جنایتها، سرهای بریده شده 
و اجساد قتل عام شده را در فضای مجازی پخش می کند، تصویرهایی از خودشان در حال شیر دادن 
به بچه گربه ها یا بازی کردن با کودکان و پخش کردن بستنی و پشمك در میان آنها نیز انتشار می دهد! 
این کار نشان می دهد که داعشی ها می خواهند مردم در عین ترس از این گروه، آنها را دوست داشته 

باشند! داعش برای رسیدن به این هدف پر از تناقض، رسانه را برگزیده است.
داعش همچنین برای جذب نیروی بیشتر، یك بازی ویدیویی ساخته که در آن هدف بازیگر، نابودی 
نیروهای عراقی و امریکایی است. این بازی ویدیویی که به سبك بازی های معروف )GTA( طراحی 
شده، تمامی تاکتیکها و روشهای جنایت کارانه ای را دربرمی گیرد که داعش علیه مخالفانش به کار 
گرفته است. در این بازی، صدای اعضای داعش شنیده می شود که تکیه کالمشان فریاد »اهلل اکبر« است 
و در عین حال، مخالفان خود را سالخی می کنند و سر می برند! همچنین مفاهیم به اصطالح جهاد و 
ایثار در سراسر بازی، حاکم است. داعشی ها به تازگی یك نرم افزار موبایل با نام »فجر البشائر« تولید 
کردند. این برنامه به زبان عربی است و قابلیت نصب بر گوشی های هوشمند و سیستم عامل اندروید را 
دارد. این نرم افزار به صورت خودکار کاربر را از آخرین اخبار مربوط به داعش آگاه می کند. همچنین 
افراد با استفاده از آن می توانند سیستم »آنتی اسپم توئیتر« را دور بزنند و انبوه اطالعات را برای 

کاربران دیگر بفرستند.
داعشی ها با وجود جمود فکری خود، عالقه بسیاری به استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه های 
به روز نشان داده اند. اگر فعالیتهای گروهك داعش را با فعالیت گروه های تروریستی دیگر مقایسه 
کنیم، خواهیم دید که داعش بسیار بیشتر از گروه های مشابه پیشین، به رسانه و امکانات آن وابسته 
است؛ برای مثال فعالیتهای گروه القاعده فقط به انتشار نوارهای سخنرانی در سایتهای اینترنتی یا 
مصاحبه با شبکه های تلویزیونی خاص محدود می شد، اما داعش از رسانه های گوناگون به صورت 
گسترده بهره می برد و نیز از تکنیکها، جلوه های تصویری، تصویر با کیفیت باال و تدوین حرفه ای برای 

تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی و جذب نیرو استفاده می کند.

رویکردهای رسانه ای داعش
از ابتدای شکل گیری و حضور داعش در سوریه، هدفهای این گروه با استفاده از رسانه پایه گذاری 

شده است. درواقع این گروهك سه جریان عمده را دنبال می کند.
1- از سویی با نمایش و انتشار جنایات و اقدامات وحشیانه خود در فضای رسانه ای و به ویژه 

اینترنت و شبکه های مجازی، در تالش برای ترس و دلهره انداختن در دل مردم بوده است؛
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2- از سوی دیگر با انتشار و پخش پیشروی ها و فتوحات خود در فضای وب، مردم را از عمده 
فعالیتهای خود باخبر می کند؛

3- انتشار و نمایش برخی صحنه های انسان دوستانه که در تعارض کامل با جریان اول قرار می گیرد، 
از رویکردهای دیگر تروریستهای داعشی است )استراتژی رسانه ای داعش، تبیان(. به هر صورت 
داعش می کوشد از عملیاتهای نظامی اش به صورت کامل فیلم  بردارد تا این فیلمها را با تدوین 
حرفه ای در اینترنت منتشر کند. انتشار فیلمهای عملیاتهای بزرگ و موفق داعش در عراق و سوریه، 

که با سرودهای جهادی همراه است، جذابیت دارد )صابر، 1393(.

توئیتر؛ مهم ترین ابزار رسانه ای داعش
توئیتر را می توان مهم ترین ابزار رسانه داعش دانست. جالب آنجاست که داعشی ها در توئیتر نخست 
به زبان انگلیسی و در حجمی بسیار کمتر از آن به زبان عربی، توئیت های خود را می فرستادند؛ البته 
هر حساب کاربری توئیتر که در خدمتشان است مدتی به ارسال اخبار ادامه می دهد و سپس ناگهانی 
از کار می افتد؛ درحالی که با پایان یافتن عمر یك حساب کاربری داعشی در توئیتر، حساب دیگر 
فعال می شود. تحقیقها نشان داده اند که کاربران فعال گروه داعش، بیشتر با چندین نام کاربری تقریبًا 
مشابه وارد توئیتر می شوند و در صورت بسته شدن یکی از حسابهای کاربری، بی درنگ حساب 

کاربری دیگری را فعال می کنند. 
در توئیتر انتشار اخبار با سرعت بسیار زیاد ممکن است؛ همچنین این شبکه به تمامی رسانه های 
خارجی دسترسی دارد. افزون بر این دو ویژگی، ازآنجاکه مخاطبان داعش بیشتر امریکایی ها و 
انگلیسی ها هستند و امریکایی ها و انگلیسی ها در توئیتر بیش از شبکه های اجتماعی دیگر فعالیت 
می کنند، این شبکه گزینه مناسب تری برای داعش است. جی ام برگر، کارشناسی که فعالیتهای داعشی ها 
را در شبکه های اجتماعی رصد می کند، گفته است: داعشی ها از هزاران حساب کاربری در توئیتر 
برای انتشار عقاید خود استفاده می کنند. برخی خود را شبه نظامی جا می زنند و برخی دیگر مدعی 
می شوند حامی آنها هستند و ارتباطی با داعش ندارند تا به این ترتیب، جلوی بسته شدن حساب 
کاربریشان را بگیرند. امواج گوناگون فعالیتهای رسانه ای داعش، در حالی است که برپایه اندیشه آنها، 
استفاده از فنّاوری محدود است! برای مثال، بر پایه فتوای علمای آنها دیدن فیلمهای سینمایی و سینما 
رفتن حرام است! در عین حال، آنها استفاده از رسانه را برای رسیدن به هدفهای خود واجب می دانند.
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نتیجه:
حضور پررنگ و گسترده داعش در رسانه ها نکته ای است که باید به آن توجه کرد. این موضوع از 
توجه رهبران این گروه به فضای مجازی و تالش برای بهره گیری آنها از همه امکانات و ظرفیتهای 
موجود فضای مجازی به منظور تأمین اهداف خود حکایت می کند. به تعبیری داعش رسانه های 
جمعی را تریبون خود قرار داده است. این گروه تروریستی از صفحات خود در رسانه های جمعی 
پرمخاطب به طور هدفمند استفاده می کند و در آنها دیدگاه های افراطی خود را بازتاب می دهد؛ برای 
نمونه آنها در صفحات خویش در توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام )Instagram( فیلمها و عکسهایی 
از جنایتهای شنیع و زشت خود پخش می کنند. جالب اینجاست که آنها حتی نرم افزار هم تولید 
کرده اند. این نرم افزار بر گوشی های همراه نصب می شود و اطالع سریع اعضای آن گروه و اندک 

حامیان آن را از آخرین اخبار و جنایتهای گروه تروریستی داعش ممکن می کند.
فیلمها و تصویرهایی که آنها از جنایتهای خود نمایش می دهند به صورت حرفه ای تهیه می شوند و 
همچنین با کیفیتهای عالی در دسترس قرار می گیرند. داعش معموالً شرح عملیاتهایی را  که در سوریه 
و عراق انجام می دهد با جزئیات آن، در ویدئوهایش نشان می دهد. این گروه تصویر قتل عام های 
دسته جمعی تا سر بریدن قربانی ها و به صلیب کشاندن آنها و اعدامها و جنایتهای دیگر خود را با 
بهترین کیفیت صدا و تصویر و استفاده از امکانات تصویربرداری و تدوین حرفه ای در فضای مجازی 
پخش می کند. این فیلمها نشان می دهد که داعش از امکانات سخت افزاری مناسب و حرفه ای استفاده 
می کند. افرادی می توانند این امکانات را به خدمت بگیرند که به خوبی با آنها آشنا باشند و طریقه 
استفاده از آنها را بدانند؛ بنابراین این گروه را عده ای که در زمینه فیلم برداری و تدوین و تبلیغات 
رسانه ای کارآمدند همراهی می کنند. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که آنها فیلمها و ویدئوهای 
خود را به زبان انگلیسی یا با زیرنویس زبانهای دیگر منتشر می کنند تا پیامهای ارسالی شان مخاطبان 
بیشتری داشته باشد. در همان حال که آنها با پخش جنایتهای وحشیانه خود می کوشند در دل مردم 
ترس و وحشت اندازند، هدف دیگری را نیز توأمان دنبال می کنند و آن فریب افکار عمومی از طریق 
ارائه تصویری مثبت از چهره خود است. در این زمینه تصویرهایی از غذا دادن اعضای داعش به 
حیوانات منتشر می شود یا فیلمهایی پخش می گردد که آنها را در حال خوردن شکالت و امثال آن 
نشان می دهد. داعش با این کار می کوشد تصویری مطلوب از خود نشان دهد تا هم زمان مخاطب هم 
از آنها به دلیل جنایتهایشان بترسد و هم آنها را دوست داشته باشد. درواقع داعش خواهان آن است 
که با نشان دادن خود غیرحقیقی اش در فضای مجازی، با استفاده از شگردهای رسانه ای و روانی، 
در نظر عده ای جذاب به شمار آید و بدین وسیله نیرو جذب کند. گروه های اجتماعی سرکوب شده 
یا ارضانشده در فضای کنونی، به فضای آرمان شهری گرایش می یابند که تصور می کنند گروه های 
تروریستی همچون داعش ساخته اند. آنها برای همکاری با این گروه به راحتی با اعضای داعش 
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ارتباط برقرار می کنند و از قلب اروپا به مناطق زیر سیطره آنان می روند.
در پایان باید گفت که حضور داعش در عراق و سوریه در درازمدت ممکن است دغدغه ای اساسی 
برای امنیت ملی ایران به شمار آید. در همین زمینه، شناخت و پیگیری ماهیت جریان تکفیری داعش 
از نظر منافع حیاتی و امنیت مّلی برای ایران اهمیت بسیار دارد. ایران باید به دقت تحوالت گروه های 
جهادی در عراق و شام را رصد کند. این تحوالت به دلیل اتحاد تاریخی اخوان المسلمین با سلفی ها 
توانسته است پویشی اساسی در میان جنبشهای منطقه خلق کند. افزون بر آن، جریانهای سلفی  سوریه 
نیز نشان داده اند که برای رسیدن به قدرت و غلبه بر »دگر« خود، یعنی شیعه، و سرکوب و طرد آن 
حاضرند با »دگر« اصلی خود، یعنی غرب، یا به تعبیری »صلیبیون« به شکلی گسترده همکاری کنند. 
در پایان گفتنی است که گفتمان نئوسلفی با جوالن در عرصه  فضای مجازی و با گسترش و بسط نفوذ 
خود در میان جوانان اروپایی و ایجاد پایگاه های آموزشی در سوریه، عراق، یمن، سومالی، پاکستان 

و...، تهدیدی اساسی علیه امنیت منطقه و نیز امنیت بین المللی به شمار می آید. 
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