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مقدمه
نقش  و  حاضر  عصر  جوامع  پیچیدگی های 
افکار  شکل دهی  در  رسانه ها  غیرقابل انکار 
عمومی باعث شده تا از این ابزار در زمینه های 
بیشتر  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی، 
در  رسانه ها  کارکرد  شود.  استفاده  گذشته  از 
تصمیم گیری های روزمره زندگی برای مردم هم 
رسانه های  زیرا  است؛  زیان آور  هم  و  سودمند 
گروهی همچون تیغ دو دم هستند که می توانند 
به  قادر  آورنــد،  پدید  همگنی  و  هم پیوستگی 
شکاف های  ساختن  ژرف تر  و  بخشیدن  وسعت 
اجتماعی هستند و هم می توانند بشارت دهنده 
توسعه  ایدئولوژی ضد  بذر  و هم  باشند  توسعه 
را در فضای جامعه بپراکنند. آن ها حس امنیت 
کاذبی را القا می نمایند، ذهن ها را از مسائل عینی 
به  ایجاد  می توانند  اینکه  ضمن  می سازند  دور 

شور و شوق، حیات و بالندگی در یکایک اعضای 
جامعه که یکی از کارکرد های مثبت رسانه های 
جمعی است با انتقال و بیان واقعیت های جامعه 
و روشنگری در عرصه تهدیدات منافع ملی و نه 

گروهی و شخصی تحقق بخشند.
قدرت رسانه و ابزار رسانه در جنگ کاربردهاي 
فراواني دارد، هیتلر در جنگ جهاني دوم براي 
اولین بار به طور جدي از وسایل ارتباط جمعی براي 
تبلیغات جنگي و رواني استفاده کرد؛ اما سال ها 
بعد در سال 2014 در اوج گسترش رسانه های 
جمعي، گروهي افراطي و تروریست، رسانه را در 

خدمت اهداف تروریستی خود در آوردند.
و  عراق  در  جدید  دولت  به کار  آغاز  با  هم زمان 
دولت  تروریست ها  برابر  در  دمشق  پیروزی های 
آمریکا و متحدانش ائتالفی را برای مقابله با داعش 
تشکیل دادند؛ البته به دلیل انگیزه های سیاسی 

صعود و سقوط داعش و نقش رسانه ها 

چکیده
با وجود شکست ها و تلفات قابل توجه، داعش همچنان در شبکه های اجتماعی و 
رسانه های خبری بین المللی و منطقه ای حضوری قابل تأمل دارد. استراتژیست های 
انتشار  در  البته  و  است  گروه  این  قدرت  تلقین  پی  در  داعش همچنان  تبلیغاتی 

خبرهای وحشتناک و وحشت آفرینی فعاالنه عمل می کنند.
توجه به فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای داعش برای شناخت ماهیت این گروه و 

تبیین موقعیت کنونی آن حائز اهمیت است.
رسانه های  برخی  و  رسانه های غربی  در  گروه  این  اخبار  انتشار  به شیوه  نگاهی 
منطقه ای نشان می دهد که این رسانه ها در مواردی جانب دارانه رویدادهای مربوط 

به تحرکات این گروه را هدفمند پوشش داده اند.
در این تحقیق با مروری بر مبانی نظری و اعتقادی داعش و بهره گیری از جدیدترین 
تاکتیک های  داعش،  به  متعلق  شبکه های  و  خارجی  و  داخلی  رسانه های  اخبار 

رسانه ای و توان اطالع رسانی این گروه تروریستی مورد بررسی قرار گرفته است. 
واژگان�کلیدی 

داعش، شبکه های اجتماعی، دولت اسالمی عراق، القاعده، سلفی تکفیری. 

غالمحسین�اسالمی�فرد���
دانشجوی دکتری ارتباطات؛دانشگاه ازاد اسالمی
heslamifard@gmail.com
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واشنگتن از جمهوری اسالمی ایران برای شرکت 
در این ائتالف دعوت نشد. نظامیان کشورهای عضو 
ائتالف تاکنون حمالت کور هوایی را در سوریه 
و عراق صورت داده اند که بر اساس گزارش های 
منتشرشده در مواردی به زیرساخت های سوریه 
در  مردمی  و  دولتی  نیروهای  رسانده اند.  آسیب 
سوریه و عراق با کمک های مسکو و مستشاری 
جمهوری اسالمی موفق شده اند ضرباتی اساسی 
با  هم زمان  سازند.  وارد  داعش  تروریست های  بر 
تحرکات نظامی علیه تروریست های داعش این 
گروه وابسته و جنگ طلب در شبکه های اجتماعی 
و رسانه های خبری حضوری قابل توجه دارد و برای 
زمینه سازی افکار عمومی قبل و بعد از عملیات 
تروریستی از شبکه های مختلف رسانه ای به ویژه 
شبکه های اجتماعی بهره برداری می کند. یکی از 

تاکتیک های داعش بزرگ نمایی رسانه ای است.
جلب توجه  رسانه ها  در  بزرگ نمایی  از  هدف 
و  دیدن  مطالعه،  به  آن ها  ترغیب  و  مخاطبان 
شنیدن خبر است. تحقیقات و تجربیات مختلف 
و  رسانه ها  در  وقایع  بزرگ نمایی  بین  رابطه 
برجسته شدن آن موضوعات در اذهان مخاطبان 

را اثبات کرده است. )نصرالهی: 1393، ص 43(
با توجه به اینکه تروریست های داعش همچنان 
برخی نقاط سوریه و عراق را در تصرف دارند و 
برابر حمالت نیروهای مردمی و دولتی این  در 
آن  با  هم زمان  و  می کنند  مقاومت  کشور  دو 
نیروهایی را از سراسر جهان از جمله کشورهای 
اروپایی جذب می کنند سؤاالتی به وجود می آید: 
این که داعش در زمان اوج گیری حمالت نظامی 
به  داشــت؟  رسانه ها  از  استفاده ای  چه  خود 
هنگام عقب نشینی، تروریست ها از رسانه ها چه 
عملیات  کنار  در  داعش  آیا  دارند؟  بهره برداری 
نظامی برای بهره گیری از رسانه های گروهی از 
جمله شبکه های اجتماعی استراتژی مشخصی 
در حوزه  نظامی  بعد  بر  داعش عالوه  آیا  دارد؟ 
تبلیغات و اطالع رسانی از حمایت های کشورهای 

غربی و عربی منطقه برخوردار است؟
روش تحقیق

روش تحقیق، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک 

کتابخانه ای و آرشیوي است. براي این منظور و 
با هدف دسترسی به اطالعات جدید از تازه ترین 
اخبار و اطالعات منتشره در رسانه های بین المللی 

و داخلي استفاده شده است.

جهاد از نظر جماعت های سلفی تکفیری
جهاد از نظر جماعت های سلفی تکفیری، به ویژه 
سازمان القاعده، چیزی بیش از یک حکم فقهی 
فرعی و در ردیف اصول اولیه دین اسالم اهمیت 
یافته است. تکفیری ها بر این عقیده اند که جهاد، 
و  ضروری  امری  خدا،  دشمنان  ترور  و  جنگ 
تشکیل  به  مسالمت آمیز  دعوت  تکامل بخش 
حکومت اسالمی است. آنان با تمسک به آیات 
الهی، آرای فقهای سلفی و وهابی و تفسیرهای 
هرگونه  و  تروریسم  ابتدایی،  خاص خود، جهاد 
خشونت علیه هر کسی )چه مسلمان، چه کافر و 
غیره( را موجه جلوه می دهند و آن را جهاد در راه 

خدا تفسیر می کنند.
گفتمان  عناصر  اصلی ترین  از  یکی  جهاد 
در  اســت.  بــوده  معاصر  افراطی  اسالم گرایی 
جامعه   و  جهاد  مفاهیم  ساختن  ایدئولوژیک 

آیا داعش در کنار  �
عملیات نظامی 

برای بهره گیری از 
رسانه های گروهی 

از جمله شبکه های 
اجتماعی استراتژی 

مشخصی دارد؟ 
آیا داعش عالوه 
بر بعد نظامی در 

حوزه تبلیغات 
و اطالع رسانی 
از حمایت های 

کشورهای غربی 
و عربی منطقه 

برخوردار است؟
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جاهلی، بدون شک سید قطب نقش کلیدی داشته 
است. البته مفهوم جاهلیت پیش از سید قطب و 
بعد از ابن تیمیه، در نزد کسانی چون محمد بن 
بعدها  و  و رشید رضا   عبدالوهاب، محمد عبده 

مودودی مطرح بود.

در حالی که امثال مودودی تنها جوامع کمونیستی 
و غربی را جوامع جاهلی می دانستند و جوامع 
مسلمان را از این مفهوم خارج می کردند، سید 
قطب اولین کسی بود که جوامع معاصر مسلمان 
را نیز وارد این مفهوم کرد. به همین خاطر است 
افراطی  گروه های  و  القاعده  سازمان  امروزه  که 

دیگر، ترور را شامل مسلمانان نیز کرده اند.
صالح سریه، از پیشوایان سلفی مصر، جهاد را 
اسالمی،  دولت   اقامه   و  حکومت ها  تغییر  برای 
بر هر مرد و زن مسلمان، یک »واجب عینی«  
فرض می کند. عبدالسالم فرج، رهبر گروه تکفیر 
به  الغائبه«،  رساله  »الفریضه  در  نیز  و هجرت، 
پیروی از ابن تیمیه، با نقل احادیثی با مضمون 
فتح و پیروزی اسالم، سعی دارد مؤمنان را به 
بازگشتن اسالم در عصر کنونی بشارت دهد و 
عصر  در  مردن  وی  برهاند.  ناامیدی  از  را  آنان 
انحالل خالفت را مرگی جاهلی تعبیر می کند: 
اجماع  اسالمی  خالفت  اقامه   بر  »مسلمین 
کرده اند و اعالن خالفت متکی بر وجود دولت 

اسالمی است؛ هر کس بمیرد و بر گردنش بیعت 
خالفت نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است«. 
فرج با این نظر که »جهاد در اسالم فقط برای 
دفاع است« سخت مخالفت می کند. عبدالسالم 
موجه  جهاد،  تــرک  ــرای  ب را  حجتی  هیچ 
نمی شمارد. با ترک جهاد و یا به تأخیر انداختن 
آن به دلیل نبود رهبر و خلیفه   اسالمی مخالفت 
می کند و قائالن این نظریه را از ضایع کنندگان 
و ترک کنندگان امر جهاد معرفی می  نماید. )به 

نقل از: عدالت نژاد و نظام الدینی، 1390(
تکفیری-جهادی،  اندیشه   در  دیگر،  طرف  از 
مسئله  جهاد یکی از مباحث فروع دین اسالم، 
می شود؛  بدل  اول  درجه  اصلی  به  به  یک باره 
به گونه ای که ابوبکر بشیر، رهبر سازمان جماعت 
بین المللی  شبکه   از  بخشی  و  اندونزی  اسالمی 
افراط گرایی، اذعان می کند: شهادت در راه جهاد 
فریضه ای بنیادین است که پذیرش سایر اصول 
دین )حج، روزه، نماز و...( منوط به اجرا و پذیرش 
اصل جهاد و شهادت است. در حقیقت این تفسیر 
از اسالم، اظهار ایمان به خدا و پیامبر را با جهاد 

برابر می داند. )جمالی، 1390: 1۶3(
چیستی داعش

کلمه داعش خالصه شده »دولت اسالمي عراق 
و شام« است. این گروه از گروه های اسالم گراي 
مسلح و طرفدار القاعده است که پس از حمله 
آمریکا به عراق و اشغال این کشور تأسیس گردید.

میالدي   2004 سال  به  داعش  اولیه  هسته 
که  اردنی االصل  الزرقاوی  ابومصعب  برمی گردد. 
نیروهای  با  نبرد  و  افغانستان  در  حضور  سابقه 
شوروی را داشت، پس از حمله آمریکا به عراق 
در سال 2004 یک گروه نظامی به نام » جماعت 
توحید و جهاد« را تشکیل داد و در سال 200۶ 
نام دولت اسالمي عراق را براي این گروه انتخاب 
کرد و ابوعمر البغدادي فرمانده آن شد. در سال 
البغدادي  ابوبکر  و  شد  کشته  ابوعمر   2010

به عنوان فرمانده جدید گروه انتخاب گردید. 
و  بازسازي  نمونه  داعــش  تروریستي  گــروه 
تقویت شده سازمان القاعده در سرزمین رافدین 
اتحاد  با  زرقاوي  شدن  کشته  از  پس  که  است 
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گروه تروریستي  �
داعش نمونه بازسازی 
و تقویت شده سازمان 

القاعده در سرزمین 
رافدین است که 

پس از کشته شدن 
زرقاوی با اتحاد 
گروه های مسلح 

کوچک تر به بهانه 
مبارزه با آمریکا در 
عراق تشکیل شد.
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با  مبارزه  بهانه  به  کوچک تر  مسلح  گروه های 
آمریکا در عراق تشکیل شد. کادر اصلي این گروه 
مسئولین  و  شده  تشکیل  عراقي  شهروندان  از 
حزب  اعضای  از  اکثراً  آن  نظامي  و  سیاسي 
گروه های  و  عمده  احزاب  هستند.  بعث  منحله 
هم پیمان داعش در عراق عبارت اند از: بعثي ها، 
نقش بندی ها، ارتش اسالمي عراق، انصار السنه 
العشرین  ثوره  کتاب  و  کرد(  گریان  )اســالم 
در  بحران سوریه  با شروع  که  الضاري(  )حارث 
سال 2011 برای جنگ علیه نظام سوریه جبهه 
النصره به ریاست ابومحمد الجوالنی تشکیل شد. 
با توجه به نزدیکی دیدگاه های دو گروه، ابوبکر 
البغدادی با انتشار فایلی صوتی جبهه النصره را 
امتداد دولت اسالمی در عراق معرفی کرد و به 
این ترتیب »دولت اسالمی عراق« در سال 2013 
شام«  و  عراق  اسالمی  »دولت  به  را  خود  نام 
)داعش( تغییر داد تا بتواند عملیات در دو کشور 
را پوشش بدهد. البغدادی مدعی بود که جبهه 
النصره باید زیر لوای داعش فعالیت کند. نیروهای 
النصره که بیشتر از داعشی هاي سوری االصل اند، 
این درخواست را نپذیرفتند. این در حالی بود که 
الجوالنی سرکرده جبهه النصره تا قبل از بحران 
حال  در  البغدادی  نظر  زیر  و  عراق  در  سوریه، 
فعالیت بود. بدین ترتیب اختالف و درگیری بین 
داعش و النصره هم زمان با جنگ علیه بشار اسد 

شروع شد.
از  دسته  نخستین   2013 ســال  ــط  اواس از 
شبه نظامیان داعش که به خاطر چندین سال نبرد 
در عراق کاماًل کارآزموده شده بودند از مرزهای 
یگان های  این کشور شدند.  وارد  شرقی سوریه 
مخالفان  دیگر  توانستند  زود  خیلی  داعش 
با جنگ و سالح  مسلح در سوریه را که کمتر 
آشنایی داشتند عقب رانده و در بخش های اصلی 
»استان حسکه« در شرق سوریه مستقر شوند. 
این پیروزی های سریع که برای رهبران داعش 
غیرمنتظره بود آن ها را به این فکر انداخت تا با 
گسیل تعداد بیشتری از نیروهایشان به سوریه، به 
مناطق بیشتری دست یابند و عرصه را بر دمشق 
و بشار اسد تنگ کنند. برای این نقل و انتقال 

گسترده نیاز به فضایی امن در اطراف مرزهای 
عراق و سوریه داشتند تا بتوانند نیروهایشان را به 
همراه سالح های سنگینی که در اختیارشان بود 
از عراق عبور داده و وارد سوریه کنند. از طرفي با 
تصرف برخي از شهرهاي عراق، استان های االنبار 
)عراق( و دیرالزور و حسکه )سوریه( را به یکدیگر 
وصل کردند. با افزایش تعداد نیروهای داعش در 
سوریه، آن ها حرکت از سرزمین های شرقی را به 
تا بتوانند شهر  سوی شمال سوریه آغاز کردند 
حلب دومین شهر مهم این کشور را فتح کنند. 
داعش برای رسیدن به حلب ابتدا دیگر مخالفان 
مسلح بشار اسد را که سرزمین های حد فاصل 
استان حلب و دیرالزور را در اختیار داشتند را 
شکست  دادند؛ اما آن ها نتوانستند در برابر ارتش 
وفادار بشار اسد موفقیت چشمگیری کسب کنند 

و به تدریج عقب رانده شدند.

داعش در سوریه مردم بی گناه زیادی را به قتل 
رسانید. این گروه بعد از ناکامی در سوریه حمالت 
خاستگاه  یعنی  عراق  شهرهاي  متوجه  را  خود 
اصلي خود کرد. داعش با تصرف موصل، دومین 
شهر بزرگ عراق و حمله به استان صالح الدین و 
دیگر شهرهای عراق عمالً حیطه تصرفات خود را 
تا حدی گسترش داده است. حوزه تسلط داعش 
از مرزهای حلب در سوریه شروع شده و تا 80 
کیلومتری بغداد گسترش می یابد و هفت منطقه 
نسبتاً مهم از جمله دیرالزور، رقه، فلوجه و موصل 
را در بر می گیرد. به نوشته روزنامه لوموند، داعش 
در حال حاضر 10 هزار نیرو در عراق و بین هفت 
تا هشت هزار نیرو در سوریه دارد. این گروه سلفی 
جهادی دارای رهبری مرموز و نامریی به نام ابوبکر 

به نوشته روزنامه  �
لوموند، داعش در 

حال حاضر 10 هزار 
نیرو در عراق و بین 
هفت تا هشت هزار 

نیرو در سوریه دارد.
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البغدادی است و حتی برخي از فرماندهان داعش 
نیز چهره وی را به خوبی نمی شناسند.

منابع مالي داعش
گروه هاي  فعالیت هاي  براي  مالي  منابع  تأمین 
تروریستي همواره به صورت پنهان و غیرمتعارف 
صورت گرفته است. در خصوص منابع مالي گروه 
زیر  موارد  به  مي توان  مختصر  به صورت  داعش 

اشاره کرد:
همه  و  مسیحیان  شیعیان ،  اموال  مصادره   -

مخالفان داعش در مناطق تحت سلطه.
- اشغال مناطق نفتي، ایستگاه هاي تولید برق و 

کارخانه های تولیدي. 
)به عنوان سازمان  القاعده  - کمک هاي سازمان 

مادر(.
- کمک هاي مالي خارجي )عربستان، کویت، قطر 

و...( به صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
- غارت بانک هاي عراق )ظاهراً در حمله به موصل 
بانک ها  از  دالر  میلیون   430 حدود  مبلغي 

سرقت شد(.
- فروش نفت مناطق اشغالي.

پایه هاي فکري داعش
جریان  دل  از  که  گروه  هایي  و  داعش  القاعده، 
وهابیت در آمده اند، به لحاظ مباني شباهت هاي 
به هم دارند و در واقع ساختار اصلي فکري آن ها 
منبعث از اندیشه هاي ابن تیمیه است که از طریق 
و چهره  هاي مختلفي  بازخواني شد  عبدالوهاب 
مواردي  در  و  آلوسي  بعد ها  و  ابن جوزیه  مانند 
رشید رضا، پایه  هاي فکري آن ها را شکل دادند. 
آنان معتقدند که اسالم امروز، شباهتي به اسالم 
صحابه و تابعین صدر اسالم ندارد. از این رو افرادي 
مانند ابن تیمیه و ابن کثیر و پیروان آن ها به نقد 
جریان هاي فکري و دیني زمان خود پرداختند و 
به  دلیل شکل گیري علوم مختلف، آن را محکوم 

کردند. 
بسیار  زمان حیاتش درگیري هاي  ابن تیمیه در 
زیادي ایجاد کرد و حکومت سني آن زمان، او را 
زنداني کرد. او نامه اي براي نزدیکان خود نوشت 
که یا به شیوه ما ایمان بیاورید یا خود را براي 
تکفیري  و  تروریستي  گروه  کنید.  آماده  جنگ 

با شعار اجرای احکام اسالمي و تطبیق  داعش 
شریعت با زندگي و رفتار مردم از طریق استفاده 

از قدرت پا به عرصه وجود گذاشته است.
مهم ترین اعتقادات این گروه انحرافي عبارت اند از:

- مردم براي عمل به اسالم به قوه قهریه و زور 
احتیاج دارند.

- دموکراسي و حق تعیین سرنوشت حرف غلط و 
دستاورد غربي ها است.

- راه حل مشکالت مسلمانان، تشکیل امارت هاي 
اسالمي در کشورهاي مختلف است.

- وجود مرز میان مسلمانان ضرورتي ندارد و باید 
مرزها برچیده شوند.

- رعایت حدود احکام و فرمان های شرع اسالم در 
جامعه براي همه اجباري است.

- پیروان مذهب تشیع کافر بوده و ریختن خون 
آن ها جایز است.

- مسلمانان سني مذهبي که با داعش مخالف 
باشند، منافق بوده و اگر توبه نکنند باید کشته 

شوند.
در  موجود  دولت هاي  در  که  افــرادي  تمام   -
غاصب  دارند،  مسئولیت  اسالمي  کشورهاي 
مذکور  دولت هاي  با  همکاري  از  باید  و  بوده 

خودداري نمایند و اال کشته مي شوند.
ایران که رهبري  - مبارزه با جمهوري اسالمي 
شیعیان جهان را عهده دار است واجب بوده و 
براندازي نظام جمهوري اسالمي از ضروریات 

دیني است.
است.  شیعه  با  مبارزه  داعش،  مبارزه  اولویت   -
اولویت بعدي  با اسرائیل و آمریکا در  مبارزه 

قرار دارند.
با داعش چه مسلمان و چه  - هر فرد مخالف 
باید کشته  و  غیرمسلمان خونش هدر است 

شود.
- حکومت شیعیان در عراق باید برچیده شود.

اصلی ترین نیروهای داعش از کجا آمده اند؟
چهره های  و  بعث  حزب  مدیران  و  فرماندهان 
نزدیک به صدام، نظامیان بریده از ارتش سوریه 
و عراق، نیروهاي اجیرشده از اروپا، چچن، لیبی، 
عربستان،  به ویژه  عربي  کشورهاي  و  افغانستان 
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به عنوان  شده اند  حاضر  که  هستند  ــرادی  اف
نیروهای تحت امر بغدادی، به داعش بپیوندند. 
بسیاري از آن ها زنداني  یا اعدامي بوده اند که بعد 
مکفي  حقوق  پرداخت  با  زندان ها  بازگشایي  از 

به کار گرفته شده اند.
پایگاه اطالع رسانی مؤسسه مطالعات آمریکا، 4 
اسالمی،  خودخوانده  دولت  1393نوشت:  آبان 
گروهی افراطی که زمانی خود را دولت اسالمی 
عراق و شام یا به اختصار داعش می نامید، به امید 
رودخانه های  بین  پهنه ای  در  خالفتی  تشکیل 
شرق  از  وسیعی  بخش های  دجله،  و  فــرات 
سوریه و عراق را به تصرف خود در آورده است. 
کارشناسان مسائل منطقه بر این باورند که داعش 
منشعب شده از جبهه النصره است و این جبهه با 
پول کویت، قطر و سعودی برای به زیر کشیدن 
حکومت بشار اسد در سوریه به وجود آمده است. 
میالدی   2014 و   2013 سال های  فاصله  در 
به  وابسته  گروه  النصره،  جبهه  شدن  تقویت  و 
القاعده، موجب شد که این گروه پس از سوریه 
به عراق برود، منشعب شود و دولت خودخوانده 

اسالمی را اعالم کند.
خارجی  حامیان  از  گزارشی  در  آمریکا  صدای 
پیکارجویان  مانند  تیترهایی  می نویسد:  داعش 
مناطق  در  پیش  ماه  چند  از  اسالمی  دولت 
برای  آسیا  جنوب  پرجمعیت  و  مسلمان نشین 
فعالیت های  به  جوانان دست  و  نوجوانان  جلب 
به  را  نفر   9 بریتانیا  پلیس  زده اند؛  گسترده ای 
ظن ارتباط با تررویسم دستگیر کرد؛ دستگیری 
اعضای شبکه استخدام زنان در فرانسه برای اعزام 
به سوریه؛ یا دستگیری چند مظنون عضوگیری 

برای داعش اسپانیا.
در  نگرانی  آن ها،  مشابه  مطالب  و  تیترها  این 
اقدامات  از  غربی  کشورهای  دولتمردان  بین 
داعش  خدمت  در  را  مدتی  که  شهروندانشان 

بوده اند را ایجاد کرده است.
آمریکا  برآورد سازمان مرکزی اطالعات  پایه  بر 
مرکز  و  سوفان  اندیشکده  دو  و  ــی آی ای(  )س
و  افراط گرایی  شناختی  مطالعات  بین المللی 
پیکارجوی  هزار   15 حدود  سیاسی،  خشونت 

خارجی از 80 کشور برای سرنگونی رژیم بشار 
اسد پا به سوریه گذاردند؛ اما گفته می شود که 
افراطی  گروه  پیکارجویان  به  آن ها  از  بسیاری 
پیوسته اند.  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم 
این  که  هستند  اقداماتی  نگران  غربی  مقامات 
کشورهایشان  به  بازگشت  از  پس  پیکارجویان، 

احتماالً انجام خواهند داد.
انتشار  از  پس  زیرا  نیست،  بی جا  نگرانی  این 
تصاویری از اقدامات بسیار خشن در گردن زدن و 
تیرباران اسرا، برده داری زنان غیرمسلمان و فروش 
آن ها، تعدادی از دختران و پسرانی که عمر خود 
را در کشورهای غربی سپری کرده اند، کماکان به 

این گروه می پیوندند.

اینفوگرافیکی که بر پایه آمار رصد شده توسط 
سی آی ای و اندیشکده سوفان و مرکز بین المللی 
مطالعات افراط گرایی و خشونت سیاسی منتشر 
شده، تعداد پیکارجویانی که از کشورهای اروپای 
این گروه پیوسته اند، صدها تن است.  به  غربی 
اگرچه ضریب خطای این آمار ارائه نشده است؛ 
اما سه رقمی بودن تعداد افرادی که به این گروه 
از سوی  است.  بسیار هشداردهنده  می پیوندند، 
دیگر کشورهای مسلمان –که با توجه به استفاده 

از سوی دیگر  �
کشورهای مسلمان 
نیز به تکاپو افتاده 

و با صدور فتاوا و 
نامه های سرگشاده 

به شهروندان خود، 
غیراسالمی بودن 

افکار و اقدامات 
این گروه را همواره 

گوشزد کرده و به 
روشنگری درباره این 

گروه افراطی همت 
گمارده اند.
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این گروه زیر ذره بین  نام  واژه »اسالمی« در  از 
افکار عمومی جهان قرار گرفته اند– نیز به تکاپو 
به  نامه های سرگشاده  و  فتاوا  با صدور  افتاده و 
شهروندان خود، غیراسالمی بودن افکار و اقدامات 
این گروه را همواره گوشزد کرده و به روشنگری 

درباره این گروه افراطی همت گمارده اند.
اعالم خالفت ساختگی داعش

نشان  ساختگی،  خالفت  اعالم  از  داعش  هدف 
انتقال سریع و  دادن توانایی این گروهک برای 
القای این نکته به حریفان است که موضوع داعش 
و مأموریتش پایان یافته و اکنون موضوع خالفت 
اسالمی جانشین آن شده است. این سرعت عمل 
این  اوضاع  روند  و  سیاق  در  می توان  را  داعش 
گروه و اختالف نظرهای آن با سازمان مرکزی اش 
جبهه  با  اخیرش  چالش های  و  القاعده  یعنی 
یعنی  التوحید  جبهه  و  جیش االسالم  النصره، 
3 خواهرخوانده این گروه تروریستی در سوریه 
ارزیابی کرد. توضیح اینکه عمده ترین اختالف نظر 
نکته  این  حول  یادشده  سازمان های  با  داعش 
متمرکز بود که داعش به تئوری »انتقال سریع 
به فاز اعالم خالفت اسالمی در مناطق آزاد شده 
سازمان های  مقابل  در  داشت،  باور  سوریه«  در 
رقیب داعش بر این باور بوده و هستند که اعالم 
زودرس خالفت اسالمی همه مطالبات غیرقابل 
اجرای مردم مناطق آزادشده را به سوی خالفت 
سوریه  حالی که  در  می کند،  سرازیر  اسالمی 
به باور رقبای داعش در فاز انقالب قرار دارد و 
دولت سوریه همچنان  از سوی  مردم  مطالبات 
ادامه خواهد داشت. این اختالف نظرها به ایمن 
پیامی  طی  ظواهری  و  شد  کشیده  الظواهری 
فصل  و  حل  خواهان  درگیر  گروه های  همه  به 
موضوع در قالب شورای حل و عقد، متشکل از 
معتمدان بومی و بزرگان دینی شد. این موضوع 
آغاز اختالف جدی میان گروه های سلفی جهادی 
در سوریه بود. پیام ایمن الظواهری نیز راهگشا 
نبود و باالخره داعش با گروه های رقیب رو در رو 
قرار گرفت و به درگیری نظامی انجامید. از سوی 
دیگر ژنرال های ارتش بعث عراق که از سوی عزت 
الدوری )معاون وقت صدام( رهبری می شوند در 

داعش برای پیشبرد هدف های خود ظرفیت هاي 
خوبي را کشف کردند، در نتیجه اتحاد میان چند 
نیرو با انگیزه های مختلف اما با هدفی واحد شکل 
گرفت که به عملیات اشغال موصل انجامید. در 
اصلی اش  ایده  به  بازگشت  این میان داعش در 
فرصت را مغتنم شمرد تا به رقبای خود در سوریه 
بفهماند که تأسیس خالفت اسالمی در قلمروهای 
آزادشده امکان پذیر است. با اعالم خالفت ابوبکر 
بغدادی، داعش در پی رفع آخرین اشکال بر سر 
بیعت مسلمانان با خلیفه خودخوانده است؛ چرا 
که از دو سال پیش که رقابت میان ابوبکر بغدادی 
و ایمن الظواهری و جوالنی بر سر خالفت آغاز 
شد، یکی از مهم ترین اشکاالتی که به بغدادی 
وارد می کردند این بود که با شخص مجهول و 
از  این موضوع پس  بیعت کرد.  نمی شود  غائب 
اعالم خالفت اسالمی توسط داعش و خلیفه شدن 
بغدادی، به شدت مبلغان خلیفه خودخوانده را در 
فضاي مجازی آزار می داد؛ اما اکنون داعشی ها با 
انتشار تصویر ویدئویی امیدوارند که رقبای آن ها 
با دیدن این فیلم، بگویند که خلیفه دیگر مجهول 
و نامعلوم نیست و تمام مشخصات خلیفه شدن 
را دارد. ضمن اینکه به نمایش گذاشتن خلیفه، 
بر  عالوه  و  می کند  تثبیت  را  خالفت  پایه های 
آن، سوژه بسیار مناسبی برای خبرسازی و تداوم 
هیاهو در رسانه ها است تا نام تکفیری ها تثبیت 
اعالم  بدون شک  شوند.  مطرح  بیشتر  و  شده 
گروهک های  دادن  قرار  برای  تالشی  خالفت، 
تروریستی دیگر در یک عمل انجام شده است. 
همان گونه که در بیانیه داعش خطاب به دیگر 
گروه های تروریستی آمده است: »مشروعیت گروه 
شما باطل شد. هیچ کدام از شما بدون بیعت با 
بغدادی اجازه شرعی ادامه زندگی ندارید؛ پیروزی 
با وجود گروه هایی مانند شما به تأخیر نمی افتد، 

گروه های شما عامل تفرقه هستند«.
معضل اصلی گروه های افراط گرای اسالمی مانند 
داعش، القاعده، طالبان و گروه های مختلف دیگر، 
به فقدان تفکر و عقالنیت سیاسی آن ها در ایجاد 
امروز  نیازهای  به  پاسخگویي  و  سیاسی  نظام 
جامعه انسانی و اسالمی برمی گردد. هر چند این 
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و  احساسات  موج  بر  با سوار  اسالمی  گروه های 
عواطف مردمی جاهل و متعصب، به پیروزی های 
تصرف  به  و  می یابند  دست  محدود  نظامی 
برخي مناطق نائل می شوند؛ اما در ایجاد نظام 
سیاسی قابل پذیرش و پاسخگویی به نیازهای 
زیرا  می مانند؛  باقی  ناتوان  مسلمانان  جامعه 
آن ها فاقد تفکر و تئوری تشکیل نظام سیاسی 
به مفهوم علمی، فقهی و مدرن آن هستند. بر 
این اساس داعش به عنوان یکی از این گروه های 
فاقد تفکر و عقالنیت سیاسی، با اعالن خالفت 
اسالمی دست به انتحار سیاسی زده است. سایر 
گروه های اسالمی خالفت گرا مانند حزب تحریر و 
گروه های دیگر نیز که در توهم احیای خالفت به 
سر می برند، دچار این خبط و بدفهمی از تاریخ 

شده اند.
احتمال  نزدیک،  آینده ای  در  که  می توان گفت 
اینکه داعش به عنوان یک شمشیر دو لبه اقدام به 
بریدن دست حامیان خود کند دور از واقع نیست. 
مشهور است چند روز یا چند ساعت قبل از اینکه 
داعش اعالم »خالفت« کند، بخشی از کشورهای 
عربی که سرویس های امنیتی آن ها ارتباطاتی با 
داعش داشتند، دریافتند که این اتفاق رخ خواهد 
داد. در این زمینه دولت امارات با صدور بیانیه ای، 
علیه داعش موضع گرفت و ملک عبداهلل هم در 
سخنانی که به مناسبت حلول ماه رمضان بیان 
داشت، تأکید کرد »به تروریست ها اجازه انجام 

اقداماتی در خاک عربستان را نمی دهد«.1
این نکات مؤید این است که شبکه های امنیتی 
و سرویس های اطالعاتی عربی اطالع پیدا کرده 
مهم تر  همه  از  می افتد.  اتفاقی  چه  که  بودند 
اینکه این دو کشور و مجموعه کشوهای حوزه 
»خالفت«  پدیده ای  چنین  بروز  از  خلیج  فارس 
احساس ترس عمیق و آشکاری کردند؛ زیرا این 
پدیده تهدید بالفعلی برای تداوم حاکمیت های 

سنتی کشورهاي عربي حوزه خلیج فارس است.
تاکتیک های رسانه ای داعش 

1 .http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13930425001134

ما  تصویرسازی  ابزار  را  رسانه ها  کین«2  »اس 
به ویژه  رسانه ها  می گوید:  و  می داند  دشمن  از 
تلویزیون با شلیک های سریع رسانه ای خود این 
امکان را فراهم می آورند که حباب عظیمی برای 
پوشاندن ذهن انسان ها فراهم شود. )ضیایی پرور: 

1383، ص ۶9( 
داعش با به کارگیری افرادی خبره از ابزار شلیک 
اکثر  است.  کرده  استفاده  به خوبی  رسانه ای 
ارتش صدام  ارشد  اعضاي  از  داعش  فرماندهان 
رژیم  فدائیان  و  جمهوري  ریاست  ویژه  گارد  و 
آموزش دیده  عناصر  و  از متخصصین  و  گذشته 
نظامي و امنیتي بعثي ها هستند. ضمناً به دلیل 
انتشار هرگونه  از  امنیتي،  رعایت شدید مسائل 
عکس و اطالعات تکمیلي درباره آنان پرهیز شده 
است. اغلب آن ها سال ها در زندان هاي نیروهاي 
محبوس  عراق  در  آمریکا  امنیتي  و  اطالعاتي 
بوده و احتمال زیاد توسط سرویس هاي امنیتي 
آمریکا مورد جذب و آموزش و هدایت اطالعاتي و 
امنیتي و نظامي قرار گرفته اند. اخبار و تحلیل هاي 
موجود در مورد ابوبکر البغدادي )سرکرده داعش( 

مؤید این مطلب است.
داعش در کنار نیروهای نظامی، گروهی از اعضای 
از  بهره گیری  و  تبلیغاتی  کارهای  برای  را  خود 
رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی آموزش 
تلویزیونی  شبکه های  در  آن ها  تولیدات  و  داده 
غربی و عربی و نیز رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
منتشر می شود. در بین مردم دو هدف اصلی از 
فعالیت های تبلیغاتی و خبری داعش را می توان 
و  تصویر  ایجاد  و  وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد 
از یک گروه تروریستی کوچک  انگاره ای بزرگ 
به گونه ای که همگان آن ها را گروهی یکدست، 

قدرتمند و منسجم ارزیابی کنند.
سکس  غربی،  کارشناسان  از  برخی  گفته  به 
عناصر  به  که  مالی  موارد  همراه  به  خشونت  و 
این گروه تروریستی بعد از اشغال شهرها تعلق 
افراد جذب  از  بسیاری  تا  می گیرد، سبب شده 
شیوه  شبیه  بیشتر  موضوع  این  شوند.  داعش 
راهزنان است تا یک تفکر دینی. در واقع عناصر 

2 . S.Kean
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داعش در این زمینه را اراذل و اوباشی تشکیل 
می دهند که با این وعده و وعیدها جذب داعش 
برای  را  مختلفی  رسانه های  داعش  می شوند. 
اهداف تروریستی خود به کار می گیرد. مؤسسه 
رسانه ای فرقان به ریاست ناصر الغامدی عربستانی 

بازوی رسانه ای داعش است.
توسط  توییتر که  از ۶ هزار حساب روی  بیش 
مؤسسات رسانه ای داعش و هواداران و گردان های 
گروهک  این  اشغال  تحت  مناطق  در  داعش 
می شود.  اداره  می کنند  فعالیت  تروریستی 
را  مختلفی  اندرویدی  برنامه های  تروریست ها 
برای ارسال لحظه به لحظه اخبار و تصاویر خود 
تهیه کرده اند و یک سایت اینترنتی و یک انجمن 

گفت وگو روی شبکه اینترنت تأسیس کرده اند.1
بانوان  ویژه  را  الزوراء  رسانه ای  مؤسسه  داعش 
راه اندازی کرده که طی آن آموزش های تروریستی 
و  بمب  ساخت  و  سالح  از  استفاده  جمله  از 
همچنین فعالیت های تبلیغاتی برای جذب زنان 
فیلم های  همچنین  گروه  این  می گیرد.  صورت 
آموزشی خیاطی و آشپزی برای تروریست ها را 

نیز تولید می کند.2
خبرگزاری ایسکانیوز، 25 مهرماه 1393 گزارش 
نام دارد، از  داد: مجله آنالین داعش که »دباغ« 
الهام گرفته است.  نام یک شهر در سوریه  روی 
این گروه محل آغاز  اعتقادات  بر  بنا  شهری که 
جنگ جدید علیه کفار خواهد بود. در این مجله 
انواع تصاویر از نسل کشی و کشتار بی رحمانه این 
گروه وجود دارد. تصاویری که انسان را بیشتر به یاد 
جبهه استالینگراد و نبرد روسیه در جنگ جهانی 
دوم می اندازد تا یک خالفت اسالمی و دیوانه وار. 
پیامی جالب نیز در پایان این مجله نوشته شده 
است: تیم دباغ عالقه دارد نظرات شما را بشنود. 
نمی توانند  و  نبرد هستند  مشغول  برادران شما 
پیغام های طوالنی را بخوانند. در انتها نیز آدرس 
ایمیل مجله را نوشته اند. نکته در یکی از جمالت 

1 .http://alef.ir/vdcayanue49nyu1.k5k4.
html?24txt

2 . http://www.shabestan.ir/TextVersionDe-
tail/420694

نهفته است: پیام طوالنی نفرستید، بحث اضافی و 
سخنان بیهوده برای ما معنایی ندارد.

معکوس  نتایج  از  آگاهی  با  هم زمان  داعش 
رسانه ها، با انتشار مجله ای دیجیتال به نام »دبیق 
Dabiq« دست به شایعه پراکنی سنتی کرده است. 
داعش در این نشریه مواردی از طراحی های خود 
برای عناصر خود را ذکر می کند. بیشتر این افراد 
از کشورهای اروپایی به داعش می پیوندند و این 
نشریه نیز به دو زبان فرانسه و انگلیسی منتشر 
سیاسی  مباحث  در  اخیراً  مجله  این  می شود. 
تا  کرده  تالش  و  نموده  شرکت  واشنگتن  در 
سیاست مداران آمریکایی را مجاب کند که ادامه 
حمالت هوایی در عراق و سوریه در راستای منافع 
ملی آمریکا نیست. مقاله »تأمالتی در باب آخرین 
جنگ صلیبی« می نویسد. ما با نگاه به جنگ علیه 
داعش دریافته ایم که دو تن از رهبران غرب یعنی 
جرج بوش و باراک اوباما حاضرند دست به هر 
اقدامی بزنند تا نفوذ ایران و روسیه در خاورمیانه 

تقویت شود.
ساختار رسانه ای داعش

صرفاً  که  نیست  آن  اطالع رسانی  شیوه  ویژگی 

داعش در کنار  �
نیروهای نظامی، 
گروهی از اعضای 

خود را برای کارهای 
تبلیغاتی و بهره گیری 
از رسانه های جمعی و 
شبکه های اجتماعی 

آموزش داده و 
تولیدات آن ها در 

شبکه های تلویزیونی 
غربی و عربی و نیز 

رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی منتشر 

می شود.
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به مثابه مجرای خنثی برای انتقال داده ها عمل 
نگاهی   )213 ص   ،1377 پاستر:  )مارک  کند. 
به تنوع و تعدد رسانه های داعش نشان می دهد 
که این گروه تروریستی به صورتی هدفمند و نه 
خنثی از ابزارهای اطالع رسانی بهره برده است. 

رسانه های اصلی این گروه عبارت است از: 

اصلی: سایت های رسمی داعش،  1. سایت های 
اخبار  و  بیانیه ها  و  عملیات  رسمی  به طور 
داعش را منتشر می کنند. حوزه فعالیت این 
سایت ها تشکیل انجمن های گفت و گو )فروم(، 
ساخت فیلم و سرود، انتشار نشریات و پوستر، 
تولید بازی کامپیوتری و فعالیت روی توییتر و 

فیس بوک است. 
سایت های  داعش:  غیررسمی  سایت های   .2
غیررسمی متعددی، ترویج  دهنده تفکر داعش 
دفاع  گروه  این  از  می کنند  تالش  و  هستند 
کنند و آن را پیروز و قهرمان نشان دهند و 
بگویند این گروه به انسان ها احترام می گذارد 
آنان  برای  را  خوبی  زندگی  می کند  تالش  و 
بسازد. حوزه فعالیت این سایت ها نیز تشکیل 
و  فیلم  )فروم(، ساخت  انجمن های گفت وگو 
سرود، مؤسسات خیریه، شرکت های مسافرتی 
بانک ها،  و  اقتصادی  شرکت های  توریستی، 

مساجد و کالس های درس است.
3. سایت های وابسته به اشخاص و افراد و گروه های 
تروریستی: سایت های شخصی حامی داعش 
پراگماتی  به صورت  تروریستی  گروه  این  از 
حمایت می کنند. حوزه فعالیت این سایت ها 
تأسیس  و  گفت و گو  انجمن های  تشکیل 

مؤسسات غیردولتی مردمی، مؤسسات صوتی 
تولید سرود و کلیپ، نشریات،  و تصویری و 
شبکه های  توییتر،  و  فیس بوک  صفحات 
بعثی و کشورهای عربی  و  ماهواره ای سلفی 
خلیج فارس، تأسیس گروه های هک سایت ها 
و تالش برای جذب حمایت رسانه ای اطالعاتی 

توسط رسانه های غربی مثل بی بی سی است. 
مراحل عملیات روانی رسانه ای

رسانه ها با انجام عملیات روانی در ایجاد انگیزه 
و احساس مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع 
نقش دارند و با قدرت انتشار و بسیج احساسات 
نمایند.  تحریک  را  ــراد  اف هــوش  می توانند 
گروه   )29 ص   ،1388 بهرامی:  )وردی نـــژاد، 
تروریستی داعش با هدف تحریک احساسات و 
انحراف اذهان مخاطبین عملیات روانی خود را 

طی مراحل ذیل صورت داده است.
مرحله اول: انکار وجود داعش. 

مرحله دوم: ارتباط دادن پیروزی های داعش به 
دیگر گروه های تروریستی. 

مرحله سوم: اتهام زدن به دولت عراق و ایران و 
را تأسیس  این ها داعش  اینکه  بر  سوریه مبنی 

کرده اند.
مرحله چهارم: اعالم حمایت از داعش و قرار دادن 
داعش در کنار دیگر گروه های تروریستی عراق به 
بهانه اینکه اهل سنت در عراق مورد تبعیض قرار 

می گیرند.
اعالم  و  داعش  با  دشمنی  اعالم  پنجم:  مرحله 
آمادگی جنگ با داعش و آغاز یک جنگ زرگری 
و محدود با هدف تأثیر بر افکار عمومی که پشت 

پرده آن آمریکا قرار دارد.
را  آن ها  رسانه ها  از  داعش  گسترده  بهره گیري 
نسبت به تمام گروه هاي تروریستي متمایز کرده 
وسیع  ابعاد  در  آن ها  تبلیغاتي  تیزرهاي  است. 
گسترده در یوتیوب منتشر شده است. در تمام 
کلیپ هاي موجود افکت هاي فوق العاده اي استفاده 
شده است. شبکه سي ان ان آن ها را با افکت هاي 

هالیوودي مقایسه مي کند.
العالم،  به گزارش 15 آبان پایگاه خبری شبکه 
تروریست ها در سوریه از آغاز درگیری ها و جنگ 

نگاهی به تنوع و تعدد  �
رسانه های داعش نشان 

می دهد که این گروه 
تروریستی به صورتی 
هدفمند و نه خنثی از 
ابزارهای اطالع رسانی 

بهره برده است. 
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رسانه ها با انجام  �
عملیات روانی در ایجاد 
انگیزه و احساس مثبت 

یا منفی نسبت به یک 
موضوع نقش دارند و با 

قدرت انتشار و بسیج 
احساسات می توانند 

هوش افراد را تحریک 
نمایند. 

با انتشار تصاویر کشته شدگان خود در اینترنت 
فیس بوک  مانند  اجتماعی  شبکه های  به ویژه  و 
و  داده  فریب  را  توییتر، تالش کردند جوانان  و 
اینترنت  از  همچنین  آن ها  کنند.  خود  جذب 
کردند.  استفاده  کمک  و  پول  جمع آوری  برای 
این گروه ها بشارت »شهادت« عناصر خود را در 
شبکه اینترنت همراه با انتشار تصاویر آن ها در 
حالی که تبسم بر لب دارند، منتشر کردند. این 
تصاویر بخشی از روند کاری آن ها و ابزاری بسیار 
مؤثر برای گمراه کردن و جذب جوانان به شمار 

می رود.

استالنسکی«  »استفان  از  نقل  به  ایالف  سایت 
و  تبلیغاتی  تحقیقات  انستیتوی  اجرایی  مدیر 
رسانه ای خاورمیانه نوشت: این کشته شدگان در 
نظر برخی از جوانانی که به تصاویر نگاه می کنند، 
افراد  تصاویر  انتشار  می شوند.  شمرده  قهرمان 
مسلح کشته شده در سوریه و تبلیغات برای آن ها 
یکی از موارد استفاده گسترده گروه های مسلح از 
شبکه های اجتماعی در اینترنت، از آغاز جنگ در 

سوریه در سال 2011 میالدی به شمار می رود.
مسلح  گروه های  و  افراد  پژوهشگران،  گفته  به 
انتشار  یا  پیام  رساندن  برای  پیش  مدت ها  از 
اینترنت  شبکه  از  نظامی  عملیات  فیلم های 
استفاده کرده اند؛ اما در کنار این موضوع گروه های 
مسلح در سوریه در شبکه های اجتماعی از جمله 
توییتر و انیستاگرام و فیلکر برای ابداع شیوه های 
جدید به منظور جذب نیرو و جمع آوری پول و 

بحث و گفت وگو و هماهنگی راهبردی با یکدیگر 
در حال رقابت هستند.

که  معتقدند  آن ها  حامیان  و  مسلح  گروه های 
توییتر فقط یک وسیله برای ارتباط برقرار کردن 
نیست، بلکه یک دستگاه خودپرداز اینترنتی است 
مزایده های  یا حتی  در جمع آوری کمک ها  که 
الکترونیکی در خصوص خودروها و وسایل اهدا 

شده به کار می رود.
برای  اسکایپ  خدمات  از  نیز  گروه ها  برخی 
مصاحبه با افراد داوطلب، عضویت در این گروه ها 
نظامی  تاکتیک های  خصوص  در  تبادل آرا  یا 
استفاده می کنند و برخی نیز از شبکه یوتیوب 
ترویج موفقیت های خود در  برای  یا فیس بوک 
صحنه های جنگ یا مستندسازی بهره می برند. 
به  تصاویر  از  برخی  در  کشته شده  فرد  جسد 
گونه ای نشان داده می شود که به نظر می رسد 

تبسم بر لب دارد یا به آسمان اشاره می کند.
مهم ترین تاکتیک مورد استفاده گروه تکفیری-

و  رعب  ایجاد  پیشروی،  برای  داعش  اجاره ای 
وحشت است. جنایات عجیب و غریب این گروه 
که هر از چند گاهی تصاویر آن در شبکه های 
راستا  همین  در  نیز  می شود  منتشر  اینترنتی 
خیانت ها  برخی  وجــود  با  می گیرد.  صــورت 
داعش  عراقی،  نیروهای  بین  در  ضعف ها  و 
پیروزی های اولیه خود در عراق را مرهون استفاده 

از همین تاکتیک می داند.
اصل  در  داعش،  تروریست های  برای  »جنایت« 
ناتوانی آن ها است.  بر  برای سرپوشی  وسیله ای 
ارتکاب  با  گذشته  ماه های  طی  تروریست ها 
و  غربی  رسانه های  کمک  به  و  متعدد  جنایات 
برخی کشورهای مرتجع عربی تالش گسترده ای 
هدفمنِد  گروهی  به عنوان  خود  معرفی  برای  را 
تا  که  کردند  آغاز  جهادی  و  قدرتمند  راسِخ 
موفق  خود  هدف  به  رسیدن  در  نیز  حدودی 

شدند، اما این موفقیت زیاد دوام نیاورد.
با  خــود  به نوبه  نیز  غربی  مقام های  برخی 
اظهارنظرهای جهت دار به این توهم دامن  زنند 
و  بانفوذ  ثروتمند،  قدرتمند،  بسیار  داعش،  که 
تگزاس  فرماندار  مثال  به عنوان  است.  خطرناک 
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چندی پیش مدعی شد داعش توانسته وارد خاک 
آمریکا شود! البته نباید از چنین موضع گیری هایی 
خانم  گفته  به  که  چرا  کرد؛  تعجب  هم  زیاد 
کلینتون، داعش ساخته و پرداخته خود غربی ها 

است!

تقابل آمریکا با داعش از طریق حمالت هوایی، 
و  آمریکا  از  داعش  نگرانی  و  نارضایتی  موجب 
دوستان غربی خود گردید و این نارضایتی خود 
با موضوع  فیلم هایی  و پخش  تهیه  قالب  در  را 
ذبح خبرنگاران غربی، به نمایش گذاشت. نکته 
جالب در این فیلم ها را باید لباس نارنجی تمام 

خبرنگاران اعدامی غربی دانست!
هر چند تردیدهایی در مورد واقعی بودن برخی 
از فیلم های اعدام خبرنگاران غربی توسط داعش 
وجود داشته و برخی این اعدام ها را فیلم سازی 
دروغین می دانند؛ اما حضور و همراهی تعدادی 
از این خبرنگاران و البته تعداد بی شماری از اتباع 
غربی و آمریکایی در سازمان تروریستی داعش 
را باید بخشی دیگر از واقعیت هویتی و ماهیت 
که  هویتی  دانست؛  داعش  پشت پرده  و  اصلی 

غربی، آمریکایی و اسرائیلی است.
اتباع  و  خبرنگاران  برخی  خرید  و  انتخاب 
غربی حاضر در سوریه و البته فعال در اردوگاه 

سوی  از  بریدن  سر  و  اعدام  برای  تروریست ها 
داعش را نیز باید تاکتیک و طرح برنامه ریزی شده 
ترس  ایجاد  آن  تنها هدف  که  دانست، طرحی 
در دل غربی ها و سران دولت های غربی نیست، 
بلکه هدف مهم آن را باید تهییج برخی مسلمانان 
ساده دل و زودباوری دانست که داعش را نقطه 

مقابل غرب و آمریکا می دانند!
داعش برای تهییج مردم و همسویی آنان با تفکرات 
غیرانسانی خود، با برجسته سازی برخی اعتقادات 
دینی و استفاده از برخی نمادهای موجود در ذهن 
مردم منطقه سعی در تقویت خود و البته نمایش 
فریبکارانه ای در مورد ضدیت با آمریکا دارد. یکی 
اصرار  از آن   استفاده  بر  نمادهایی که داعش  از 
البسه دانست.  این  لباس ها و رنگ  باید  را  دارد 
لباس سراسر مشکی اعضای داعش که دارای دو 
جنبه ایجاد ترس و وحشت و از سوی دیگر دارای 
برخی پیشینه های تاریخی و دینی ساختگی است 
را باید یک طرح کارشناسی شده و سیاست گذاری 
انتخاب پوشش  افکار عمومی دانست.  در حوزه 
و لباس نارنجی رنگ خبرنگاران و اتباع غربی و 
آمریکایی اعدامی و ذبح شده توسط داعش را نیز 
باید دارای هدف دانست، این تاکتیک را می توان 
در هم رنگی و هم شکلی این لباس ها با پوشش و 
لباس زندانیان گوانتانامو در آمریکا مشاهده نمود. 
لباس هایی با رنگ نارنجی که طی بیش از یک 
دهه اخیر در سراسر جهان به نمادی از اعتراض 
به اقدامات دولت آمریکا در ایجاد زندان گوانتانامو 
و شکنجه غیرانسانی بسیاری از مسلمانان و اتباع 
کشورهای اسالمی در این زندان تبدیل شده و 
ذبح شده  آمریکایی  و  غربی  اتباع  تن  بر  اکنون 
توسط داعش دست پرورده آمریکا و دوستانش، 
پوشانده می شوند. رنگ نارنجی لباس اعدامی های 
غربی داعش طی یک ماه اخیر را می توان نوعی 
تقلید تاکتیکی داعش از آمریکا در نشان دادن 
میزان وحشی گری خود به مردم و از سوی دیگر 
نمایش مضحک تقابل با آمریکا با موضوع و هدف 
انتقام زندانیان گوانتانامو از دولت آمریکا، قلمداد 

نمود!
فؤاد شامیه پژوهشگر امور گروه های اسالم گرای 

انتخاب پوشش و لباس  �
نارنجی رنگ خبرنگاران 

و اتباع غربی و 
آمریکایی اعدامی و 

ذبح شده توسط داعش 
را نیز باید دارای هدف 

دانست، این تاکتیک را 
می توان در هم رنگی و 
هم شکلی این لباس ها 

با پوشش و لباس 
زندانیان گوانتانامو در 

آمریکا مشاهده نمود. 
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افراطی به روزنامه »الشرق االوسط« گفته است: 
داعش و القاعده هیچ سخنی درباره علت استفاده 
نوعی  مزبور  رفتار  اما  نگفته اند،  نارنجی  از رنگ 

سمبل و نشانه انتقام گیری است.
القاعده  افراد  با  همدردی  و  پاسخ  نوعی  این 
است که زندانی گوانتانامو بوده اند. رفتار داعش 
نشانه انتقام گیری است، به همین دلیل از رنگ 
نارنجی برای اعدام گروگان های آمریکایی استفاده 

می نمایند.
بزرگ نمایی رسانه ای داعش

را  داعش  رسانه ای  بزرگ نمایی  از  نمونه  یک 
روزنامه ایندیپندنت فاش کرد. رابرت فیسک در 
این روزنامه نوشت: از آن زمانی که پنتاگون از 
کرد،  یاد  آخرالزمانی  گروه  یک  به عنوان  داعش 
سایت ها و وبالگ ها شروع به استعمال بیش از 
اندازه این کلمه کردند. در نظر من داعش بیش از 
اینکه بر روی زمین فعال باشد، در اینترنت فعالیت 
دارد. البته کردهای کوبانی، ایزدی ها و قربانیان 
موافق  من  سخنان  با  گروه  این  خشونت های 
نیستند؛ اما باید بدانیم که اعتیاد به سیاست و 
خطرناکی  نقطه  به  را  دنیا  اینترنت  در  جنگ 
این  از  که  است  آن  زمان  اکنون  است.  رسانده 

خواب طوالنی بیدار شویم و چاره ای بیندیشیم.
رادیکالیزه  حال  در  داعش  که  می دانیم  همه 
کردن نه مردم و بلکه اینترنت است. این عقاید 
در  به سرعت  اینترنت  در  وحشیانه  و  سرطانی 
حال گسترش هستند. حال در مقابل ما دو گزینه 
وجود دارد. یا می توانیم چشمان خود را بر روی 
واقعیت ها ببندیم و اجازه گسترش بیش از پیش 
یا  بدهیم.  را  داعش  همچون  دیوانه واری  افکار 
اینکه همگی دست به کار شویم و اسلحه را در 
با چنین  اینترنت به  دست بگیریم و به مبارزه 

تفکراتی بپردازیم.
رابرت فیسک معتقد است: تنها کافی است به 
)اتاق های  ها  »چــت روم«  از  بسیاری  محتوای 
گپ وگفت اینترنتی(، نگاهی بیندازید. بسیاری از 
خبرگزاری ها و روزنامه ها در این اواخر به چنین 
یک  دیگر  چت روم ها  که  رسیده اند  نتیجه ای 
پیشرفت تکنولوژیکی برای ارتباط ما با دوستانمان 

نیستند، بلکه محیطی هستند برای نمایش چهره 
واقعی افراد.

به درستی  استرالیا  نخست وزیر  که  همان طور 
گفت، داعش دست کمی از سپاه شیطان ندارد، 
آن ها به تمام دنیا اعالن جنگ داده اند. با این حال 
نمی دانند که روحانیون در مسجد  این رهبران 
عامل ترغیب مسلمانان رادیکال به جهاد نیستند. 
این وظیفه را لپ تاپ درون کیف ما و موبایل ها بر 
عهده گرفته اند. اینترنت و تکنولوژی های مدرن 
عاملی شده اند برای وحشی گری بربرهای مدرن. 
ویدئوهای  و  تصاویر  لبنان،  در  مثال  به عنوان 
از عوامل مهم در  منتشرشده در یوتیوب، یکی 
است.  بوده  به داعش  پیوستن  به  تشویق مردم 
به سوریه  برای سفر  این تصاویر  با دیدن  آن ها 
و عراق ترغیب شده اند. آن ها به ناگاه عزم خود را 

برای اعدام تمام کافران جزم کردند.

مارتین پرادل، یکی از وکالی فرانسوی است که 
اکنون وظیفه دفاع از موکل خود را دارد که از 
جهاد در سوریه بازگشته و هم اکنون در بازداشت 
پلیس است. او دلیل اصلی پیوستن موکل خود به 
داعش را مشاهده ویدئوهای تبلیغاتی این گروه 
نبودند  افراد کسانی  این  در یوتیوب اعالم کرد. 
تاکنون  آن ها  از  بسیاری  بروند.  مسجد  به  که 
یک بار نیز پای خود را در مسجد نگذاشته اند. 
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی، داستان دختری 

روحانیون در مسجد  �
عامل ترغیب مسلمانان 

رادیکال به جهاد 
نیستند. این وظیفه 

را لپ تاپ درون کیف 
ما و موبایل ها بر عهده 

گرفته اند. اینترنت و 
تکنولوژی های مدرن 

عاملی شده اند برای 
وحشی گری بربرهای 

مدرن. 
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پانزده ساله را روایت کرد که خانواده خود را رها 
کرد و به سوریه رفت تا به داعش بپیوندد. برادرش 
پس از رفتن او از زندگی موازی خواهرش آگاه 
شد. او دو پروفایل در فیس بوک ایجاد کرده بود، 
یک پروفایل عمومی برای ارتباط با دوستانش و 
یکی برای ارتباط با تروریست ها. در پروفایل دوم 
از عالقه اش برای سفر به حلب می گفت و دوست 
داشت سریع تر به کمک این تروریست ها بشتابد.

خود  موکل  شدن  رادیکالیزه  روند  پرادل  آقای 
را بسیار سریع می خواند. او در مدتی کوتاه تر از 
یک ماه راضی شد به داعش بپیوندد. من به یاد 
آن نوجوان آمریکایی افتادم که قبل از اینکه به 
مدرسه برود، چند ساعت را در اینترنت سپری 
کرد و پس از آن نیز تمام همکالسی های خود را 

به رگبار گلوله بست.
ایسکانیوز نیز 25 مهر 93 نوشت: پس از انتشار 
شبکه های  کاربران  فولی،  قتل  ویدئوی  آنالین 
اجتماعی، دیگران را تشویق کردند که این ویدئو 

را نگاه نکنند و به اشتراک نگذارند.
از این آپ برای انتشار پیام های افراط گرایان در 
توییتر استفاده شده است ولی کارسازی رویکرد 
داعش شگفت انگیز است، تقلید از روش هایی که 
کمپانی های بزرگ برای بازاریابی میلیون ها دالر 

خرج آن می کنند.
در حالی که این ویدئوی تکان دهنده در شبکه های 
اجتماعی به گردش در آمده بود، برخی از کاربران 
کردند  آغاز  را  هشتگ  دو  از  استفاده  توییتر 
-#ISISmediablackout )تحریم رسانه ای داعش( 

و #DontShare )به اشتراک نگذارید(– که هدف 
ویدئوی  این  حاوی  پیام های  کردن  مدفون  آن 
تکان دهنده و جایگزین کردن آن ها با تصاویری 
از فولی در حال کار کردن بود. ولی واقعیت این 
است که افراط گرایان پیوسته در حال پیدا کردن 
اقدام های  زدن  دور  برای  جدیدی اند  راه های 
شبکه های اجتماعی برای بستن حساب کاربری 

آن ها؛ یک بازی موش و گربه دائمی و بی پایان.
رصد  کارشناس  و  تحلیلگر  یک  برگر  اِم  ِجی 
فعالیت افراط گرایان در شبکه های اجتماعی است. 
به گفته او فعالیت های آنالین دولت اسالمی –

کارشناسان  برترین  کارهای  با  سابق–  داعش 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی در جهان قابل 
مقایسه است. تغییر نام سریع و تبدیل داعش به 
یک برند با نام »دولت اسالمی« به خوبی کارساز 
را نشان  این گروه  آنالین  تبلیغاتی  بودن روش 

می دهد.
در زمینه تبلیغات و گسترش پروپاگاندا، یکی از 
تاکتیک های مورد استفاده این گروه شایان توجه 
ویژه است: یک اپلیکیشن مخصوص که پس از 
نصب روی گوشی همراه، پیام های پروپاگاندای 
نوشته شده توسط دولت اسالمی را با فاصله های 
زمانی مشخص، به نحوی که در دام فیلتر اسپم 

توییتر نیفتد، توئیت می کند.
در یک نمونه، به این روش 40 هزار توئیت تنها در 
یک روز منتشر شده است. با توجه به گستردگی 
این توئیت ها و مهم تر از آن، تعداد بسیار باالی 
شناسه های کاربری استفاده شده برای انتشار این 
پیام ها، حذف این محتوا از سوی توییتر کار بسیار 
سختی بود. توییتر تالش کرده تا ده ها حساب 
کاربری که گمان می رفت متعلق به اعضای مهم 
گفته  به  کند.  مسدود  را  باشند  اسالمی  دولت 
پراکندن  برای  برگر، کار دولت اسالمی  اِم  ِجی 
پیامش سخت تر شده است. او می گوید: »دولت 
اسالمی در مواجهه با مسدود شدن حساب های 
کاربری اش به مشکل برخورده است. در واقعیت، 
توییتر یکی از آسان ترین عرصه ها برای فعالیت 
با  است«.  بوده  اجتماعی  شبکه های  در  آن ها 
این حال او می افزاید: »در حالی که ده ها حساب 
کاربری مسدود شده است، تعداد بسیار بیشتری 
از این حساب های کاربری همچنان فعال است 
و بسیاری از حساب های مسدودشده نیز فعالیت 

خود را از سر گرفته اند«.
یکی دیگر از تاکتیک های مورد استفاده حامیان 
داعش، از کار انداختن موقتی حساب های کاربری 
خود برای در امان ماندن از مسدود شدن است. با 
این حال تا جایی که بی بی سی متوجه شده است، 
این کار تأثیری بر توانایی توییتر در مسدود کردن 
حساب های مسئله دار ندارد. عالوه بر آن به گفته 
برگر، امکان به اشتراک گذاری آسان لینک ها در 
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شدن  مسدود  با  هم زمان  تا  شده  باعث  توییتر 
حساب کاربری برخی اعضای دولت اسالمی در 
این شبکه، برخی از آن ها به شبکه های اجتماعی 
کوچک تر روی آورند و محتوای خود را در این 
شبکه ها منتشر کنند تا پس از آن در توییتر نیز 

به اشتراک گذاشته شود.
به نظر می رسد که یکی از این شبکه ها به نام 
دیاسپورا )diaspora(، به شبکه جدید مورد عالقه 
دولت اسالمی بدل شده است: ساختار غیرمتمرکز 
این شبکه امنیت بیشتری برای اعضای این گروه 

فراهم می کند.

نتیجه بررسی دو مرکز پژوهشی آمریکا و 
انگلیس در مورد یک فیلم داعش

برخی از وسایل رمزگذاری یا دریافت رمز از بیش 
از یک حس استفاده می کنند. فیلمی که ضمن 
نمایش تصویر و صدا از یک فیلم وسترن، بوی 
باروت نیز در سالن سینما پخش می کند، وسیله ای 
دیدنی، شنیدنی و بوییدنی است. )محسنیان راد، 
13۶9، ص 511( استفاده از تکنیک های مشابه 
برای تأثیرگذاری بیشتر روی مخاطب در نوارهای 
ویدئویی و فیلم های منتشرشده از سوی داعش نیز 
مشاهده می شود. به عنوان نمونه، مرکز »پژوهش 
پژوهشگاه  و  آمریکا  در  تروریسم«  تحلیل  و 
»کویلیام« انگلیس در پروژه ای مشترک به نوار 
نظامی  تعدادی  دسته جمعی  کشتار  ویدئویی 
سوری را مشاهده و صحنه های سر بریدن آنان 
این  کردند.  تحلیل  و  بررسی  را  دوربین  مقابل 
بررسی نشان داد که هدف اصلی منتشرکنندگان 

میان  در  وحشت  و  رعب  ایجاد  تنها  فیلم  این 
تهیه  در  است.  بوده  دنیا  تمام کشورهای  مردم 
این فیلم و نظیر آن، از دوربین های فیلم برداری 
200 هزار دالری که کیفیت بسیار باالیی دارند 
استفاده شده است. این فیلم با استفاده از آخرین 
تکنولوژی HD تصویربرداری شده تا مخاطب را 

هرچه بیشتر مرعوب خود سازد.
باز بودن صورت  این فیلم  از جمله ویژگی های 
تمام تروریست ها و امکان شناسایی آن ها است. 
تنها یک نفر انگلیسی تبار که تروریست ها از او 
به عنوان »جان مجاهد« یاد می کنند؛ با نقاب در 
برابر دوربین حاضر می شود. بازیگران تروریست  
همچون  مختلف  ملیت های  از  فیلم  این  در 
انگلیس،  فیلیپین،  مالزی،  اندونزی،  استرالیا، 
بلژیک و آلمان هستند. در میان تروریست هایی 
که در این فیلم هالیوودی ایفای نقش می کنند؛ 
تنها هویت یک یهودی فرانسوی به نام ماکسیم 
شده  مشخص   )Maxime Hauchard( هوچارد 

است.1
جذب زنان، دختران و کودکان

گروهک تروریستی داعش، فعالیت تبلیغاتی خود 
در اینترنت را برای جذب زنان و دختران در غرب 
به منظور ملحق شدن به این گروه گسترش داده 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه العالم، 
مجموعه گزارش هایی که نویسنده و وبالگ نویسی 
به نام »جیمی دتمر« تهیه کرده است، حاکی از 
آن است که داعش از طریق شبکه های ارتباط 
اجتماعی در جست وجوی دختران و زنانی است 

که خواهان پیوستن به این گروه هستند.
داعش برای این منظور، از تبلیغ به شیوه انتشار 
عکس های فجیعی که غالباً جهادی ها در اینترنت 
سر  بریدن  عکس های  )مانند  می کنند،  منتشر 
ده ها سرباز ارتش سوریه در ماه گذشته بعد از 
سلطه بر پایگاهی در استان الرقه(، پرهیز می کند 
از  یکی  که  روشی  از  استفاده  با  آن  به جای  و 
تحلیلگران آن را »فضای خاص« نامیده، تشویق 
زندگی خانوادگی »جهادی« و کسب شرف  به 
برای  آوردن »مبارزان« جدید  دنیا  به  از طریق 

1 . http://fa.alalam.ir/news/1620947
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خدمت به اسالم را به کار می برد. گفته می شود 
که مسئوالن انگلیسی از رفتن حدود 12 دختر 
از جمله چند نوجوان انگلیسی به سوریه برای 
ازدواج با اعضای داعش مطمئن شده اند. همچنین 
گزارش های متعددی درباره سفر زنان اروپایی به 
سوریه برای ملحق شدن به گروه های »جهادی« 

منتشر شده است. 
در آوریل، دو دختر 15 و 1۶ ساله اتریشی ناپدید 
شده و بعداً مشخص شد که آنان به سوریه رفته اند 
و اکنون اینترپل در جست وجوی آنان است. در ماه 
می گذشته نیز دو خواهر دوقلوی 1۶ ساله از شهر 
منچستر انگلیس برای ازدواج با عناصر جهادی 
به سوریه رفتند. »سلمی« و »زهره« هاالني در 
تماس تلفنی با خانواده هایشان اعالم کردند که به 
سوریه رسیده اند و هرگز به انگلیس باز نخواهند 
گشت. همچنین در ژوئیه، دفتر تحقیقات فدرال 
انگلیس، دنفر شانون، پرستار 19 ساله را که اخیراً 
به اسالم گرویده بود، در حالی بازداشت کرد که 
در حال آماده شدن برای سوار شدن به هواپیما و 
سفر به ترکیه برای ورود به سوریه بود. این دختر 
تونسی که در  از طریق یک مرد  بود که  گفته 
اینترنت مدعی شده برای داعش می جنگد، برای 

رفتن به سوریه جذب شده است.
زنی  که  است  شده  منتشر  اخباری  همچنان 
انگلیسی به نام »أم لیث« که با یکی از عناصر 
جهادی داعش ازدواج کرده، از طریق شبکه های 
اجتماعی، زنان دیگری را که تمایل دارند مانند 
وی به سوریه بروند، تشویق می کند. »أم لیث« 
در توییتر دارای بیش از 2000 »دنبال کننده« 
است و از طریق اینترنت، به کاربران در زمینه 
چگونگی رفتن به سوریه و شرکت در »جهاد« 

مشورت می دهد.
بنا بر گزارش سازمان ملل که ماه گذشته منتشر 
حال  در  گسترده  به طور  همچنین  داعش  شد، 
را  کار  این  و  است  کودکان  بین  در  عضوگیری 

اغلب با توسل به زور می کند.
نام  به  منتشر شده،  اینترنت  در  که  ویدئو  یک 
از  گردان  یک  اسالمی«،  دولت  »شیربچه های 
کودکان را با لباس کامل نظامی نشان می دهد 

پرچم  و در کنار  به دست گرفته اند  اسلحه  که 
ایستاده اند. گروه های دیگر  سیاه دولت اسالمی 
جهادی نیز از سربازان خردسال استفاده می کنند. 
دیده بان حقوق بشر اخیراً گزارش داده که از این 
کودکان به عنوان بمب گذار انتحاری و تک تیرانداز 

استفاده می شود.1

تشکیل گردان مقابله با تحرکات رسانه ای 
داعش در عراق

تروریست ها،  تبلیغاتی  فعالیت های  تشدید  با 
رسانه ای  ــردان  گ عراقی  جوانان  از  گروهی 
مغرض  رسانه های  با  مقابله  برای  را  المرصاد 
شبکه  خبری  پایگاه  دادند.  تشکیل  دشمن  و 
گردان  بیانیه   ،1393 سال  آبان ماه   28 العالم 
رسانه ای المرصاد را منتشر کرد که در آن آمده 
بود: »رسانه های دشمن که در اختیار داعش و 
دیگر گروه های مخالف مردم عراق قرار دارند، در 
قالب های ماهواره ای، تلویزیونی، رادیویی و روزنامه 
مدیریت شده و علیه مردم عراق فعالیت دارند. 
و  اجتماعی  امنیت  برای  تهدیدی  رسانه ها  این 
مذهبی عراق به شمار می آیند. ما فرزندان عراق 
با توجه به حمله ای دیگر که خطرش از داعش 

1 . http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/
ft/- /persian/world/2014/11/141107_an_l45_
isis_lion_13_yo_kid.shtml
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و  مغرض  رسانه های  خطر  این  و  نیست  کمتر 
دشمن تحت مدیریت گروه ها و افراد وابسته به 
داعش و امثال این گروه هستند، گردان المرصاد 
را تشکیل دادیم که هدفش مقابله با طرح های 
است  فاسدی  رسانه های  تعیین شده  پیش  از 
که در خدمت دشمنان عراق و دشمنان مردم 
این کشورهستند. ما در برابر سرطان رسانه های 
کینه توز دشمن که در کشور ریشه دوانده و آن 
را هدف قرار داده است و روزانه در ذهن مردم 
سمی مهلک را تزریق می کند، احساس مسئولیت 
می کنیم و همه تالش خود را برای از بین بردن 
خبرنگاران فاسد و مزدور و همه نهادهای رسانه ای 
که تهدیدی برای امنیت اجتماعی و دینی مردم 

عراق به شمار می روند، به کار خواهیم بست«. 
کمپین تبلیغاتی داعش در آمریکا

کمپین  یک  داعش  تروریستی  گروه  حامیان 
تبلیغاتی زیرکانه را در رسانه های اجتماعی علیه 
سیاست های اوباما به راه انداخته اند؛ در یکی از 
از  تصویری  این کمپین،  منتشرشده  پست های 
اوباما در زمین گلف دیده می شود در حالی که 
در گوشه دیگر این تصویر، نظامیان آمریکایی در 
با پرچم  تابوت هایی پوشیده شده  و  حال جنگ 
آمریکا دیده می شوند؛ در شرح این عکس نوشته 
شده است: »ای سربازان آمریکایی! اوباما شما را 
به مرگ می فرستد و خودش گلف بازی می کند«.

تاکتیک های  اینکه  تأکید  با  واشنگتن تایمز 
در  نیز  غربی  کشورهای  از  برخی  در  داعش 
نتایج  به  ادامه  در  است،  مردم  حال جلب توجه 
نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه تحقیقاتی 
اشاره  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  در  »آی سی ام« 
کرده که این نظرسنجی با هدف آگاهی از میزان 
حمایت مردم از اقدامات رادیکالی داعش صورت 
گرفته است. نتایج این نظرسنجی نشان داد که 
حداقل 15 درصد از حدود هزار شهروند فرانسوی 
حمایت  داعــش  تروریستی  تاکتیک های  از 
می کنند؛ این نظرسنجی در تاریخ 19 آگوست و 
درست همان روزی انجام شد که ویدئوی بریدن 
سر »جیمز فولی« روزنامه نگار آمریکایی توسط 
داعش در عراق منتشر شد. این روزنامه در یکی 

دیگر از گزارش های خود به یک عکس ارسال شده 
در »توییتر« اشاره کرده که نشان می دهد پرچم 
داعش شبانه مقابل کاخ سفید به اهتزاز در آمده 
است؛ یکی دیگر از تصاویر منتشرشده در طول 
هفته های اخیر که مقابل یک ساختمان بلند در 
شیکاگو گرفته شده است، حاوی این پیام است: 
»ما در کشور شما هستیم؛ ما در شهرهای شما 
هستیم؛ ما در خیابان های شما هستیم؛ شما در 

هر کجا که باشید، هدف ما هستید«.1
شبکه عظیم رسانه اي غرب در خدمت تروریست ها

این نگرانی به حق وجود دارد که پخش خبرهای 
بین المللی در یک کشور می تواند باعث تضعیف 
ارزش های فرهنگی، اخالقی و در موارد بسیاری 
هاربرت: 1383  )جان  شود.  مذهبی  ارزش های 
بیشتر  ارزش ها زمانی  این تضعیف  م، ص 13( 
حمایت هاي  غربي  رسانه هاي  که  می دهد  رخ 
چندجانبه در راستاي ایجاد جنگ رواني به نفع 
داعش را در دستور کار خود قرار دهند. خبرهاي 
مداوم از پیشروي داعش و شکست هاي عراق و 
مخابره آن به صورت شبکه اي در چند ماه گذشته 
به شدت در دستور کار این رسانه ها قرار گرفته 
این  مخاطبان  از  بسیاري  که  شکلي  به  است. 
باور کرده  را  این مسئله  از مدتي  رسانه ها پس 
بودند که داعش به سرعت در حال پیشروي است. 
روزنامه کیهان 29 تیرماه 1393 در گزارشی از 
فعالیت های تبلیغاتی داعش در بسیاري از اخبار 
روزانه این رسانه ها، خبرهاي بازپس گیري مناطق 
اشغال شده توسط ارتش عراق بسیار دیر پوشش 
رسانه هایي همچون  به  نگاهي  با  مي شود.  داده 
مي توان  »رویترز«  و  »سي ان ان«  »بي بي سي«، 
از  رسانه ها  این  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به 
تاکتیک هاي رواني خاصي براي پوشش این اخبار 

بهره مي گیرند.
بسیاري از رسانه هاي غربي در چند ماه اخیر تنها 
به بیان خبرهاي مربوط به پیشروي داعش بسنده 
مي کنند. آن ها در چندین بخش خبري به صورت 
روزانه اخباري درباره عراق منتشر مي کنند؛ اما 

1 . http://www.tasnimnews.com/Home/Sin-
gle/475261
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در بخش هاي مختلف خبري این رسانه ها خبري 
از پخش صحنه هاي بسیار دهشتناک سر بریدن 
و مثله کردن اجساد توسط داعش وجود ندارد. 
نکته بسیار جالب اینجا است که اخیراً ویدئویي 
فایل  این  در  منتشر شد که  در فضاي مجازي 
تصویري، ارتش عراق برخي از سرکردگان داعش 
را دستگیر کرده و با لگد به آن ها چند ضربه عادي 
وارد مي کنند که این تصویر چندین بار از سوي 
رسانه هاي مختلف غربي پخش شده است؛ اما در 
چندین ماه اخیر در بسیاري از رسانه هاي خارجي 
حتي درباره عقاید تکفیري این گروه ها که منجر 
به جنایت هاي بسیاري مي شود صحبتي به میان 
نیامده است. بسیاري از شبکه هاي فارسي زبان، 
و  مي نامند  عراق  دولت  مخالف  گروه  را  داعش 
اصاًل اشاره اي به اعدام هاي چند صد نفره از سوي 

داعش نمي کنند.
اخیر  ماه هاي  در   »24 »فرانس  و  »یورونیوز« 
نماینده  را  داعش  تا  کرده اند  بسیاري  تالش 
بخش سني نشین عراق جلوه دهند. بسیاري از 
کارشناسان این برنامه که عمدتاً از کارشناسان 
در  هستند  هم  العربیه  شبکه  وهابي  و  عرب 
عراق  دولت  به  مداوم  به طور  جهت دار  تحلیلي 
حمله مي کنند. آن ها با برچسب هاي رسانه اي-

سیاسي به این دولت سعي مي کنند تا داعش را 
به طور تلویحي از یک گروه تروریستي خارج و 
مانند  این رسانه ها  از  برخي  بنامند.  اپوزیسیون 
بي بي سي فارسي و صداي آمریکا در روزي که 
داعش چندین امام جماعت اهل تسنن را اعدام 
کرد اصاًل به این مسئله اشاره نکردند؛ چرا که 
هدفي در پشت این مسئله وجود داشت. به شکلي 
که به باور بسیاري کارشناسان، این رسانه ها حتي 
اهل  علیه  داعش  جنایت هاي  مي کنند  سعي 
تسنن را پوشش ندهند تا داعش در میان اهل 
تسنن در سراسر جهان نماینده آن ها به تصویر 

کشیده شود.
اندیشکده هریتج در تحلیلی به بررسی موضوع 
گروه  توسط  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده 
تروریستی داعش پرداخته است. در این گزارش 
از رسانه های  این  از  تا پیش  آمده است داعش 

خود  مقاصد  و  اهداف  پیشبرد  برای  اجتماعی 
استفاده می کرد، اما به نظر می رسد که در حال 
حاضر این رسانه های اجتماعی نقش شمشیری دو 
لبه را برای داعش ایفا می کنند؛ چرا که به تازگی 
بسیاری از اطالعات محرمانه این گروه تروریستی 
جغرافیای  و  موقعیت  اعضا،  هویت  جمله  از 
از  شهری در عکس ها، داده های رمزگذاری شده 
حساب های ایمیل، سرورها و موقعیت سیگنال ها 
از طریق همین رسانه های اجتماعی فاش شده 
بودن  نتیجه بخش  به  موارد  این  همه  و  است 
حمالت هوایی علیه داعش کمک شایانی کرده اند. 
در همین حین موضوع جلوگیری از دسترسی 
شد.  مطرح  نیز  اجتماعی  رسانه های  به  داعش 
بسیاری بر این عقیده اند که این رسانه ها منبع 
باارزشی برای مراکز اطالعاتی آمریکا و انگلیس 
بوده و به ائتالف بین المللی حمالت هوایی علیه 
داعش در سوریه و عراق کمک کرده است؛ لذا 
شاید جلوگیری از دسترسی داعش به رسانه ها 
را  داعش  آن هایی که می خواهند  نفع  به  شاید 

شکست دهند، نباشد..
داعش در سراشیبی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر در شنبه 
5 مهر 1393، آرامش، تاکتیک جدید تکفیری ها 
با  سابقش  حامیان  با  داعش  رسانه های  تقابل 
این گروه  فرماندهی  اعالم دستورالعمل شورای 
گروه  شد.  جدیدی  مرحله  وارد  تروریستی 
تروریستی داعش در مورد استفاده از رسانه های 
اجتماعی به اعضای خود هشدار داد و اعالم کرد: 
از این پس هیچ یک از تروریست ها و سمپادهای 
آنان حق فعالیت در شبکه های اجتماعی را ندارند.

که  تروریستی  گروه  این  رهبران  جدید  دستور 
تایمز« گزارش شد،  اولین بار توسط »فایننشال 
اطالعات  سایر  و  فراداده ها  خطرات  به  نسبت 
موجود در مرسوالت دیجیتال هشدار داده است. 
داعش  از  جدیدی  پست  اخیر،  هفته های  طی 
 Himlat Takteem Ialami عنوان  با  توییتر  در 
یعنی ستاد بازداری رسانه ها انتشار یافته است. 
در  آنالین  رفتار  برای  دستورالعملی  همچنین 
اختیار اعضای داعش قرار گرفته که خبرنگاران 
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»فایننشال تایمز« به یک کپی از آن دست یافتند. 
دستورالعمل با این جمله آغاز می شود: »تعدادی 
منافع  به  که  ایجادشده  امنیتی  شکاف های 
دشمن کمک کرده، هویت برخی از برادرانمان 
مورد  سایت های  از  برخی  یا  و  کرده  فاش  را 
استفاده مجاهدین را به  آسانی فاش کرده است«. 
داده های فاش شده در پست های توییتر، یوتیوب و 
فیس بوک اشکال مختلفی دارد؛ از اطالعات واضح 
درباره هویت افراد و موقعیت و جغرافیای شهری 
در عکس ها گرفته تا داده های رمزگذاری شده از 
حساب های ایمیل، سرورها و موقعیت سیگنال ها. 
حمالت  بودن  نتیجه بخش  به  موارد  این  همه 

هوایی علیه داعش کمک کرده است.
پس از اقدام مشکوک داعش در نمایش گردن 
زدن دومین گروگان آمریکایی و ادامه رجزخوانی 
به منظور تحریک آمریکا و هموار ساختن راه ورود 
صفحات  سوریه،  و  عراق  به  کشور  این  نظامی 
اینترنتی داعش به طور چشمگیری فعالیت خود 
را آرام تر کرده و بسیار محتاطانه به انتشار مطالب 
خود می پرداختند؛ اما این رویکرد از امروز شکل 
جدی تری به خود می گیرد و طبق دستور شورای 
حق  تروریستی  هیچ  دیگر  داعش،  فرماندهی 
انتشار خبر و عکس از فعالیت های داعش نخواهد 

داشت.
روز چهارشنبه 19 شهریور، کمیته عمومی داعش 
در بخشنامه ای به تمامی افراد خود اعالم کرد، 
حق گرفتن عکس یا فیلم از تهاجم و درگیری ها 
را ندارند و تنها می توانند عکس و فیلم هایی را 
که  دارند  نگه  خود  گوشی  در  یا  کنند  منتشر 
کرده  تأیید  و  مشاهده  را  آن ها  یگان،  فرمانده 
باشد؛ اما در بخشنامه امروز که به صورتی فراگیر 
هواداران  و  اوباش  و  اراذل  تمامی  به  خطاب  و 
آن ها منتشر شده، تأکید شده که از ارائه هرگونه 
اطالعاتی که ممکن است منجر به شناسایی افراد 
یا مکان ها و حتی زمان فعالیت ها شود، خودداری 

کنند.
اغلب فرماندهان نظامی داعش که از افسران سابق 
حزب بعث هستند، سابقه همکاری با نهادهای 
اطالعاتی کشورهای ائتالف را دارند و توسط خود 

آن ها با روش های کسب اطالعات و استفاده از 
از برخی  تجهیزات جدید آشنا شده اند و حتی 
بخشنامه جدیدشان می توان دریافت که  نکات 
امنیتی  اطالعات  نیز،  قبل  تا همین یک هفته 
ارتش های عراق و سوریه را دریافت می کنند! این 

بخشنامه عبارت است از:
- به هیچ وجه مطلب یا تصویری که نحوه زدن 
هواپیماها یا تجهیزات دیگر و مقر دشمن را 

فاش کند، منتشر نکنید.
- خبرها و مطالب قبلی در این باره را تکرار نکنید.

را  خمپاره  یا  بمب  یا  موشک  اصابت  محل   -
مشخص نکنید.

- از امکانات دشمن نیز تصویری منتشر نکنید 
چون به تجهیزات و فاصله ها و مکان نیروهای 

ما پی می برند.
- مقر یکی از برادران ما در الرمادی فقط به این 
تصویر،  یک  در  که  گرفت  قرار  هدف  علت 

گوشه ای از منزل او مشخص بود.
- عکسی که در آن اطالعیه یا تابلویی که نام شهر 

را نشان دهد، منتشر نکنید.
- مدام از یک منطقه خاص مطلب نزنید چون 

محل شما فاش می شود.
- مقدار غنائم را مشخص نکنید.

- هنگام ذکر نام افراد یا کشته شده ها، از اشاره به 
ملیت او خودداری کنید.

- شغل و مقام افراد و کشته شده ها را ذکر نکنید.
مشخص  نباید  مجروحان  مجروحیت  میزان   -

شود.
همچنین پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر شنبه 5 
مهر 1393 نیز گزارش داد؛ ایمن الظواهری، رهبر 
القاعده، در نامه سال 2005 خود به ابومصعب 
الزرقاوی به او توصیه کرده بود که دیگر ویدئویی 
از بریدن سر افراد منتشر نکنند. ظواهری در نامه 
خود نوشته بود: »به شما می گویم که ما در میانه 
یک نبرد هستیم و بیش از نیمی از این نبرد در 

میدان رسانه ها صورت می گیرد«.
نتیجه گیری

تروریست های داعش همچنان در بخش هایی از 
عراق و سوریه به جنایات خود ادامه می دهند. با 
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وجود شکست هایی در میدان نبرد تروریست ها 
را  سوریه  و  عراق  در  سرزمین هایی  همچنان 
نظامی،  تحرکات  با  هم زمان  دارند.  اشغال  در 
در  فعالیتی چشمگیر  داعش  رسانه ای  تیم های 
رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی دارند. 
را  داعش  از  دیگر  چهره ای  دارند  تالش  آن ها 
به جهانیان  اینترنت  و  اجتماعی  در شبکه های 
را  فیلمی  به تازگی  عراقی  فعاالن  دهند.  نشان 
از وضعیت بسیار متفاوت تروریست های داعش 
در شبکه های اجتماعی و همچنین صحنه نبرد 
منتشر کرده اند. این فیلم که برخی صحنه های 
آن برگرفته از تصاویر منتشرشده از وزارت دفاع 
عراق است، تحت این عنوان منتشر شده است: 
شجاع  فیس بوک  و  توییتر  در  داعش،  منافقان 
هستند، ولی آن ها در صحنه عملیات در رمادی 

چگونه هستند؟
در ابتدای این فیلم، یکی از عناصر داعش به صورت 
نمایشی در حال تیراندازی و شعار دادن است؛ اما 
در ادامه فیلم وضعیت تروریست های داعش در 
نبرد با نیروهای عراقی به نمایش گذاشته می شود. 
تروریست هایی که پس از ناکامی در برابر نیروهای 
را  آمبوالنس ها  و  عراقی، خودروهای شهروندان 

هدف قرار می دهند.
جلوگیری از دسترسی داعش به رسانه ها اخیراً به 
موضوع بحث های ضد تروریستی بدل شده است. 
اطالعاتی که از سوی خود اعضای داعش منتشر 
شده است، منبع باارزشی برای مراکز اطالعاتی 
بین المللی  ائتالف  به  و  بوده  انگلیس  و  آمریکا 
عراق  و  سوریه  در  داعش  علیه  هوایی  حمالت 
کمک کرده است. داعش اولین »ارتشی« نیست 
که با خطرات »سلفی« های ارسالی از خطوط 
دلیل  همین  به  است.  شده  مواجه  خود  مقدم 
برخی کارشناسان بر این باورند که جلوگیری از 
دسترسی داعش به رسانه ها شاید به نفع آن هایی 

که می خواهند داعش را شکست دهند، نباشد.
با وجود تحرکات نظامی و تبلیغاتی تروریست ها، 
قرار گرفته  می توان گفت: داعش در سراشیبی 
حال  در  تروریست ها  شادمانی  روزهای  است، 
پایان است، به نظر می رسد که در روزهاي آینده 

تاکتیک هاي رسانه اي جدیدي از سوي غربي ها 
بعید  شود.  گرفته  به کار  داعش  به  کمک  براي 
از  پیروزي هایي  آمدن  به دست  از  پس  نیست 
سوي ارتش عراق و پیشروی های ارتش سوریه، 
این رسانه ها سعي در مظلوم نمایي داعش داشته 
با توجه به عمق جنایات  باشند. از سوي دیگر 
تروریست ها و وحشی گری های نیروی های داعش 
راه است.  موج تطهیر آن ها در رسانه ها هم در 
عنوان  از  استفاده  برای  غربی  رسانه های  اصرار 
دولت اسالمی برای تروریست های داعش نشان 
می دهد موج تازه ای از اسالم هراسي در چند ماه 
آینده در دستور کار این رسانه ها قرار دارد. این 
رسانه ها سعي مي کنند با ایجاد تصویري آشفته از 
نبرد در عراق، این مسئله را به مخاطب القا کنند 

که همه این موضوعات ریشه در اسالم دارد.
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