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چکیده
داعش بهعنوان مظهر تروریسم پسامدرن در عصر جهانیشدن از بدو پیدایش خود تالش داشته تا از ابزارهاا جهاانیشادن نظیار
فضا مجاز  ،بهویژه تارنما خالفت بوک استفاده کند .این در حالی است که داعش بهعنوان هویت مقاومتگارا غیراصایل
و پیشامدرن از نظر فکر و عقیدتی خواستار تقابل با مدرنیتۀ غربی و درصد تقابل فکر با شالودهها ایدئولوژیک جهانیشادن
است ولی از نظر عملکرد از ابزارها جهانیشدن بهویژه ابزارها ارتباطی و فضا مجاز بارا عضاوگیر  ،شاکلدهای باه
شبکۀ سلولها تروریستی و گسترش خود براساس فرایند جهانیساز هراس بهره میگیرد .بهعبارتدیگار ،جهاانیشادن بارا
داعش دارا طریقت و نه مطلوبیت است .داعش بهوسیلۀ طیفی از روشها تبلیغاتی پیچیده در بستر فضا مجاز برا جاب
جوانان به این گروه تروریستی که خود را وفاداران به خالفت مینامند ،منتشار مایگاردد .شابکههاا اجتمااعی اکناون باه جاز
جداییناپبیر از تالش داعش برا پیشبرد اهداف نامشروع خود تبدیل شده است .در حال حاضر داعش با استفاده از رساانههاا
اجتماعی در حال گسترش جنگ به فراسو مرزها تحت کنترل خود است .داعش نهتنها به جب نیرو اقدام میکناد ،بلکاه باه
فرماندهی عملیاتها تروریستی در کشورها دیگر نیز از طریق فضا مجاز مبادرت میورزد .این مقالاه درصادد ن اسات
که ضمن بررسی تقابل فکر و نظر داعش با پدیدۀ جهانیشدن ،چگاونگی بهارهگیار ایان گاروه تروریساتی را از ابزارهاا
ارتباطی این پدیده واکاو نماید.
واژگان کلیدی :جهانیشدن ،تروریسم پسامدرن ،شبکۀ هواداران فرامرز  ،داعش ،خالفت بوک.
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Abstract
Since its very beginning, as the symbol of postmodern terrorism in globalization era,
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) attempted to use globalization tools such as
cyberspace incuding the Khalifa book (Caliphate book) website for recruiting, establishing
terrorist cells network and expanding itself by globalizing terror. Meanwhile, ISIL defies
western modernity and intends to undermine the basis of globalization. In this regard, ISIL
use social media and complex propaganda system to attract people around the word. This
paper aims to elaborate how ISIL can confront the theoretical foundations of globalization
while using communicational tools of this emerging phenomenon.
Keywords: Globalization, Postmodern terrorism, transnational advocacy network, ISIL,
Khalifa book.

مقدمه

است که در چند دهۀ اخیر و بهویژه پس از پایان جنگ سارد بسایار از

 یکی از مسائل مهمی2جهانیشدن

 اوج1980  این پدیده که با انقال فناور و ارتباطات در دهاه.جنبهها زندگی انسانی را تغییر داده است
 جامعه و سیاسات را، فرهنگ،گرفت ابتدا حوزه اقتصاد جهانی و سپس دیگر عرصهها جهانی نظیر دانش
 جهانیشدن موجب شده است تا زمان و مکان دچار فشردگی شوند و ابزار اصلی ایان.تحت تأثیر قرار داد
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پدیده فناور ها ارتباطی و اطالعاتی هست ( .(Shafiei & Mehrvar, 2012, p.144بهعبارتدیگر ابزارها
جهانیشدن نظیر فضا مجاز و ابزارها نوین ارتباطی ن از طریق کوچکساز و دیجیتالیسااز  1باه
تقویت ابعاد جهانیشدن کمک میکند و به دلیل این مهم تروریسم نیز به لحاظ ماهیت در حال تغییر است
) .(Stibili, 2010, p.1و در این راستا از نظریه مانوئل کاستلز برا تبیین موضوع استفاده گردیده است.
درهمتنیدگی تروریسم و جهانیشدن و باه عباارت دقیاقتار پیونادخوردن تروریسام و فضاا مجااز  2و
بهرهگیر همهجانبه تروریسم از این فضا سیال و فناور ها نوین ارتباطی ن ،تروریسم را از بستر سنتی
خود جدا کرده و موجب تحول و بدل نمودن ن به تروریسم پسامدرن 3شده است ،چراکاه بهارهگیار از
رسانهها مکتو و دیدار و شنیدار مصداق تروریسم مدرن و بهرهگیر از فضا سایبر و مولتیمادیا
مظهر تروریسم پسامدرن است.
برخالف القاعده که خود را یک گروه پیشتاز در جهت گسترش افکار سلفی میدید و تالشها تبلیغااتی
خود را بر شبهنظامیان همفکر خود متمرکز کرده بود ،داعاش جنابش گساتردها را باهوسایلۀ نسال جدیاد
سلفیها ایجاد نموده که تالشها رسانها وسیعتر را در جهت پیشابرد اهاداف نامشاروع خاود ترتیاب
داده است .بستر چندرسانها فضا مجاز داعش را قادر مایساازند تاا اثرگابار خاود را بارا جاب
مخاطب خود در بین گروهها تروریستی مشابه باالتر ببرد و بر رقبا قدیمیتار خاود نظیار القاعاده چیاره
شود .یکی از کارویژهها این رسانهها همانا کمک به هماهنگی نیروها نظامی در نبرد اسات باهگوناها
که به نها اجازه میدهد تا قلمرو تحت کنترل خود را مدیریت کنند

(Dehshiri, Jozani kohan & Jozani

).kohan, 2018,p. 142
گروه تروریستی داعش (در فضاا مجااز ) مصاداق باارز تروریسام پساامدرن اسات .جاب داعاش باه
فناور ها نوین و ترکیب یافتن این عالقه با مجموعه خوانشهاا سالیقها از عقایاد دینای و باه دور از
تأمالت عقلی ،زمینهساز استفاده جنون میز این گروه تروریستی از فضا مجاز و ابزارها نوین و جبا
ن بهویژه شبکهها اجتماعی علیه جهان اسالم بهخصوص تشیّع و حتی اهلسنت و بلکه کل جامعۀ بشار
گردیده است (.)Shafiei, 2015, p.469

بر این اساس سؤال مقالۀ حاضر ن است که رویکرد داعش در قبال جهانیشدن چیست؟ پاسخ این پرسش
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را میتوان اینگونه مطرح نمود که داعش در عرصاۀ نظار و اعتقااد باهعناوان هویات مقاوماتگارا

1

غیراصیل با توجه به مقابله با مدرنیته غربی درصدد تقابل فکر با جهانیشدن است ،ولی از نظر عملکرد
از ابزارها جهانیشدن بهویژه ابزارها ارتباطی و فضا مجاز بارا شاکلدهای باه شابکۀ سالولهاا
تروریستی 2و گسترش خود بهره میگیرد .بهعبارتدیگر ،جهاانیشادن بارا داعاش دارا طریقات و ناه
مطلوبیت است.
در این مقاله پس از بیان چارچو نظر به نحوه شکلگیر داعش پرداخته خواهد شد .در ادامه ابزارها
نوین ارتباطی داعش در بستر فضا مجاز بررسی میشود و در نهایت اهداف و مقاصد داعش در استفاده
از فضا مجاز و راهبردها مقابله با داعش در این فضا سیال بیان خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش

اگرچه کتا  ،مقاله و رسالهها متعدد و گوناگونی سعی در تبیین و تحلیل پدیدۀ تروریسام در خاورمیاناه
داشتهاند؛ اما باتوجه به شکلگیر گروهها تروریستی شاو سااز و خشان جدیاد نظیار داعاش در ایان
منطقه ،منابع علمی موجود از یک چهارچو تحلیلی و نظریهپرداز شده برا قراردادن مبحا

داعاش و

جهانیشدن در نظامی منسجم و مشخص و ساختارمند برخوردار نیستند .بااینحال ثار باا دیادگاه نظار
نیز در ادبیات موضوع وجود دارد اما بهگونها عینی و ساختارمند به بح

و بررسی داعش و جهاانیشادن

نمی پردازند و تنها به تحلیل نظر با اتکا بر جنبهها فنی ابزارها ارتباطی جدید بارا ایان مفهاوم ناوین
اکتفا نمودهاند.
ازجمله این ثار میتوان موارد ذیل را برشمرد:
کتا «تروریسم و فضا مجاز در خاورمیانه (بررسی مورد داعش)» توسط سید عباس عراقچی دانشیار
دانشکده روابط باینالملال وزارت اماور خارجاه ،معااون حقاوقی و باینالملال ساابق وزیار اماور خارجاه،
مباکرهکنندۀ ارشد هستها جمهور اسالمی ایران با کشورها پان (ایااالتمتحاده مریکاا ،جمهاور
فدراسیون روسیه ،جمهور خلق چین ،بریتانیا (انگلساتان ،اساکاتلند و ولاز و ایرلناد شامالی) و جمهاور
فرانسه) بهعالوۀ یک (جمهور فدرال لمان) ،رئیس ساتاد برجاام وزارت اماور خارجاه و معااون سیاسای
وزیر امور خارجه ،محمدرضا دهشیر دانشیار و معاون موزشی دانشکده رواباط باینالملال وزارت اماور
خارجه و شاهین جوزانی کهن دانش موخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقها گرایش خاورمیانه (غار
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سیا) و شمال فریقا دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات
استراتژیک خاورمیانه مرکز پژوهشهاا علمای و مطالعاات اساتراتژیک خاورمیاناه وزارت اماور خارجاه
نگاشته شده اسات .شاناخت پدیاده تروریسام ،پیوناد خاوردگی تروریسام باا فضاا مجااز  ،چگاونگی
شکلگیر تروریسم پسامدرن ،شاکلگیار گاروه تروریساتی داعاش و سااختار ن ،راهبردهاا نظاامی
داعش در حوزۀ نظامی و سیاسی ،چگونگی بهرهبردار داعش از فضا مجااز و اهاداف و مقاصاد ایان
گروه تروریستی در استفاده از این فضا سیال ،مؤسسات رساانها داعاش و اساتفاده داعاش از ابزارهاا
نوین ارتباطی ،نظیر تاالرها گفتوگو ،انتشار متون نوشتار  ،دیدار و صوتی الکترونیکی و شبکههاا
اجتماعی در راستا ارتباطات فرد  ،تبلیغات ،جب و موزش نیرو ،جمع ور اطالعات و برنامهریاز ،
تأمین مالی ،شبکهساز و تالش برا تفرقهافکنی و غیریتساز میان شیعه و سنی و راهکارها مقابلاه باا
این گروه تروریستی ازجمله موضوعاتی است کاه در ایان کتاا ارزشامند باه

ن پرداختاه شاده اسات (

.)Araghchi,Dehshiri & Jozani kohan, 2016
کتا «واقعی و مجاز  :موضوعات اساسی در فرهنگها سایبر » 1که توساط دانیال ریحاا 2و

ناا مااج3

تنظیم شده حاو مقاالت متعدد است که تالش مینماید ضمن ارائه تعاریفی از فضا ساایبر و فرهناگ
سایبر به پرسشهایی دربارۀ ارتباط میان جنسیت و تمایل به استفاده از فضا مجاز و نقش فضا سایبر
در ظهور جوامع نالین (برخط) 4با ایجاد و گسترش شبکهها اجتماعی پاسخ گوید .تأکید نویسندگان بار
فهم عمیق و شناخت درست از قابلیتها و ظرفیت ها فضا مجاز و چگونگی استفاده تروریساتهاا از
فضا مجاز بهمنظور اثرگبار بر مخاطب با بررسی استراتژ ها رسانها  5سازمان تروریساتی القاعاده
است ).(Riha&Maj, 2009

دیوید بل 6در کتابی تحتعنوان «نظریهپردازان فرهنگ سایبر (مانووئل کاستلز و داناا هااراو )» 7کوشایده
است به ارزیابی فرهنگها فضا سایبر و جامعه اطالعاتی 8بپردازد .و در این کتاا باه بررسای را و
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نظریات دو تن از اندیشمندان این حاوزه یعنای مانوئال کاساتلز و داناا هااراو پرداختاه اسات و گساترش
مطالعات فرهنگ سایبر و ارتباط و درهم تنیدگی میان فضا سایبر و فرهنگ سایبر را مورد مدّاقه و توجاه
قرار داده است که از نظر ارتباط با این پژوهش حائز اهمیت میباشد ).(Bell, 2007

ریچارد برت و همکارانش 1در کتابی تحتعناوان «اساتفاده از اینترنات بارا اهاداف تروریساتی» 2کاه باا
پشتیبانی واحد ویژه مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد 3و به سفارش دفتار ساازمان ملال در اماور جارم و
مواد مخدر 4به رشته تحریر در ورده اند ،به بررسای چگاونگی اساتفاده تروریساتهاا از فضاا مجااز و
ابزارها و امکانات این بستر در راستا اهداف خود میپردازند و به بررسای روشهاا تبلیغاات 5و جاب
افراد 6در فضا مجاز توسط سازمان ها تروریساتی (کاه از نظار ارتبااط باا ایان پاژوهش حاائز اهمیات
میباشد) پرداخته و تالش نمودهاند تا ضمن اشاره به قطعنامهها سازمان ملل 7در زمینۀ مقابله با تروریسم به
اتخاذ راهکارهایی برا مقابله با فعالیت تروریستها در فضا مجاز

بپردازند ).(Barrett et al., 2012

هیتر مار ویتاله 8و جیمزم .کیگل 9در مقالاها تحاتعناوان «زماانی بارا فرساتادن پیاام متنای در تاوئیتر
(توئیت کردن) ،درعینحال زمانی برا کشتن :پیشبینی قدرت داعش در عراق و سوریه» 10ضمن بررسای
سیر تاریخی و نحوۀ شکلگیر داعش به مباح

مربوط به قومیتها در عراق پرداخته و تفرقاه فرقاها را

زمینهساز بهوجود مدن داعش قلمداد نمودهاند و به بررسی جایگاه شبکههاا اجتمااعی باهویاژه تاوئیتر در
زمینه تبلیغات ،ارسال پیام ،موزش افراد و درنهایت جب نیرو توسط گروه تروریستی داعش میپردازند و
درنهایت راهکارهایی را برا استفاده در شبکهها اجتماعی بهویژه توئیتر برا مقابله با فعالیتها داعش
بیان مینمایند ).(Vitale&Keagle, 2014

مقالۀ «بهرهبردار داعش از فضا مجاز » توسط سید عباس عراقچی دانشیار دانشاکده رواباط باینالملال
وزارت امور خارجه ،معاون حقوقی و بینالملال ساابق وزیار اماور خارجاه ،ماباکرهکنناده ارشاد هساتها
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جمهور اسالمی ایران با کشورها پن (ایاالتمتحده مریکاا ،جمهاور فدراسایون روسایه ،جمهاور
خلق چین ،بریتانیا (انگلستان ،اسکاتلند و ولز و ایرلند شمالی) و جمهور فرانسه) بهعالوۀ یک (جمهاور
فدرال لمان) ،رئیس ستاد برجام وزارت امور خارجه و معاون سیاسی وزیر امور خارجه و شااهین جاوزانی
کهن دانش موخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقها گارایش خاورمیاناه (غار

سایا) و شامال فریقاا

دانشااکده روابااط بااینالملاال وزارت امااور خارجااه و پژوهشااگر مهمااان پژوهشااکده مطالعااات اسااتراتژیک
خاورمیانه مرکز پژوهشها علمی و مطالعات اساتراتژیک خاورمیاناه وزارت اماور خارجاه نگاشاته شاده
است .نگارندگان در این مقاله کوشایدهاناد ضامن بررسای چگاونگی شاکلگیار تروریسام پساامدرن و
مصداق بارز ن یعنی داعش در فضاا مجااز  ،چگاونگی بهارهباردار و اهاداف و مقاصاد ایان گاروه
تروریستی در استفاده از این فضا سیال ،مؤسسات رسانها داعش و ابزارها نوین مورداستفاده داعش را
بررسی نموده و عملکرد داعش در ایجاد شبکهها تروریستی را بار مبناا نظریاۀ ماارپی خشاونت تبیاین
نمایند و راهکارها

مقابله با این گروه تروریستی را بیان نمایند ).(Araghchi & Jozani kohan, 2017

دام هافمن 1و یورام شویتزر 2در مقالها تحتعنوان «جهاد سایبر در خدمت دولت اساالمی

(داعاش)»3

کوشیدهاند که فرایند عضوگیر و موزش اعضا توسط داعش از طریاق شابکههاا اجتمااعی را بررسای
نمایند و بیان میکنند که جهاد سایبر درواقع فرایند است که داعش از طریق فضاا مجااز باه انجاام
اقدامات تروریستی علیه مخالفان خود مبادرت میورزد و اظهار میدارند کاه داعاش از طریاق شابکههاا
اجتماعی نظیر فیسبوک 4توئیتر و تامبلر 5به انجام تبلیغات برا اثرگبار بر مخاطب مایپاردازد و از ایان
طریق به جب افراد بهخصوص از کشورها

غربی مبادرت میورزد ).)Hoffman & Schweitzer, 2015

نو ور پژوهش حاضر را میتوان در تطبیق کاربست جهانیشدن توسط تروریسم بر مطالعۀ مورد داعش
دانست .داعش علیرغم مخالفت ذاتی با جهانیشدن از ابزارها

ن بهطور گسترده در راستا دستیابی باه

اهداف تروریستی خود استفاده میکند.
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مبحث نخست :چارچوب نظری و مفهومی

چارچو نظر مقاله حاضر بر مبنا نظریه شبکها قدرت است .این نظریه کاه از ساو مانوئال کاساتلز
ارائه شده است بیان میدارد که قدرت در بستر شبکها از طریق تارها ناپیدا شابکه اعماال مایشاود و

چهار شکل متفاوت از قدرت تحت این شرایط در بستر نرم ایجاد میگردد:
 .1قدرت ایجادکنندۀ شبکه :این قدرت از بازیگران و سازمانها ایجاد میگردد که شامل شبکههایی هستند
که از هستۀ جامعه شبکه جهانی بالغبر اجتماعات بشر و اشخاصی تشکیل میگردد کاه مایتوانناد شاامل
این شبکهها جهانی ارتباطی باشند یا نباشند.
 .2قدرت شبکه :قدرتی که از معیارها موردنیاز برا هماهنگ کردن تعامالت اجتماعی در شبکهها شکل
میگیرد .در این مورد ،قدرت بهوسیلۀ حبف از شبکه اعمال نمیگردد اما بهوسیلۀ ایجاد هنجارها خاص
در چارچو شبکه اعمال میگردد.
 .3قدرت شبکها شده :اعمال قدرت بازیگران اجتماعی بار رو باازیگران اجتمااعی حاصال عملکارد و
تعامالت نان در شبکه است .قالبها و فرایندها قدرت در هر شبکه مختص به ن شبکه هست.
 .4قدرت ایجادکنندۀ شبکه :قدرتی که به برنامهها شبکهها خاص بر طبق ارزشها و منافع برناماۀ افاراد
کنترلکنندۀ ن شبکه جهت میدهد .بنابراین ،تغییر وضعیت ساختار یاک شابکه و تبادیل ن باه شابکها
متفاوت مستلزم اتحاد راهبرد بین بازیگران مسلط شبکهها متنوع است.
روابط قدرت اساس و پایه جامعه به شمار میرود .بااوجوداین ،هرجاا کاه قادرت وجاود دارد ،ضادقدرت نیاز
وجود دارد .شکل مؤسسات و سازمانهایی که اقدام انسان را میسازند وابسته به تعامل خاص بین قدرت و ضاد
قدرت است .قدرت چندبعد است ،و در پیرامون شبکه چندبعد برنامهریز شده ،دامنه فعالیتها انسانی با
توجه به منافع و ارزشهایی از بازیگران توانمند ساخته شده است ).(Castells, 2011, p.1
الف) جهانیشدن

این کلمه در لغتنامه از اواسط دهه  1940ظهور کرد ،هرچند که برخی اعتقاد دارند که شروع استعمال ن
به سالها بعد از  1989و پایان جنگ سارد و گساترش سارمایهدار

فراصانعتی 1باازمیگاردد ( Bloom,

 .)2002, p.21این پدیده که با انقال فناور ها ارتباطی در دهه  1980اوج گرفت ،ابتادا حاوزۀ اقتصااد
جهانی و سپس دیگر عرصهها جهانی نظیار داناش ،فرهناگ ،جامعاه و سیاسات را تحات تاأثیر قارار داد
________________________________________________________________
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( .(Shafiei & Mehrvar, 2012, p.144جهانیشدن درواقع در تالش هست که سیستمی

واحاد از ارتباطاات1

را بهویژه از طریق بازار کااال و سارمایه 2،جریاان اطالعاات 3و چشاماناداز جامعاۀ مادنی 4باه وجاود ورد
) .(Cocker, 2002, p.2برمبناا رویکرد تحولگرایانه که معتقد است جهانیشدن پروساها اسات کاه مای
تواند بهعنوان پروژه مورد بهرهبردار قرار گیرد ،بنابراین جهانیشدن را میتوان پدیدها دانست که باع
میگردد وقایع و تحول یک گوشه از جهان بهطور فزایندها بر ماردم و جواماع دیگار ساو جهاان تاأثیر
گبارد.
برخی از محققان معتقدند جهانیشدن وارد موج سوم خود شده است که رویکرد تحولگرا یاا پسااانتقاد
نامیده میشود .در این رویکرد تحوالت جهانیشدن با رویکرد متمایز و جامعاالطراف بررسی میگاردد
و به لحاظ روششناختی دارا اهتمام به رویکرد کیفی بهجا رویکرد کمی است .این مهام از نروسات
که تغییرات تکنولوژیکی و سیاسی به رشد بیسابقها در سرعت ،حجم و اندازه ارتباطات جهانی رسانهها،
وابستگی متقابل اقتصاد بین کشورها ،و نقش فرینی سازمانها سیاسی بینالمللی منجار گردیاده اسات.
جهانیشدن شامل تغییر تحولگرایانه و نیرو محرکه اصلی در پس تحوالت بر مده از تغییر شاکل جهاان
است .در این شکل تمایز زیاد میان فرایندها اقتصاد  ،اجتماعی و سیاسی داخلای و باینالمللای وجاود
ندارد .بهعنوانمثال ،جنبهها فرهنگ ملی ازجمله رسانهها متأثر از منابع بینالمللی است که به فرهنگ ملی
تزریق شده است .این یک نیرو محرکه تحولگراست ،چراکه جهانیشدن بر تغییر تجار زندگی ماردم
اثر گباشته است .رویکرد تحولگرا بر این باور است که نباید به تحوالت جهان در حد یک معیار ثابات و
ایدئال نگریست بلکه با دیدگاه انتقاد و نسبیگرایانه به ن مینگرد و از غایتشناسی مقوالت خاوددار
میورزد .چنین رویکرد از نگاه پروژها و بدبینانه شکگرایان به جهانیشدن اجتنا میورزد ،کمااینکه
از رویکرد خوشبینانه جهانشمولگرایاان و جهاانگرایاان پرهیاز دارد ،بلکاه باه رویکارد میاناه ایان دو
دیدگاه موسوم به پساشکگرایی اعتقاد دارد ) .(Martell, 2007, pp.175-177این تحاول باهمنزلاۀ معناایی
جدید برا مفاهیم زمان و مکان است که با معنا سنتی نها در جوامع ماقبل مدرن و حتی صنعتی تفااوت
بسیار دارد .انتقال نی اطالعات ،دادهها و سرمایهها و امکان ارتباط همزمان در نقاط مختلف ،عمالً فواصل
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زمانی را از میان برداشته است و مکان نیز با مفهوم دسترسی یا عدم دسترسی باه اطالعاات و ابازار انتقاال و
پردازش ن ارتباط پیدا کرده و انقال اطالعات 1از مفهوم مکان نیز قلمروزدایی کرده است .به این اعتباار
«حضور در مکان معنا تازها یافته که میتواند تعیینکنندۀ ارتباط و انتقال شخص به جامعه اطالعاتی و یا
طرد و حبف او از این مکان فراگیر باشد ).(Pour Saied, 2009, p.11

درواقع انقال اطالعات و ارتباطات 2و نتای

ن موجب کمشدن فاصلهها ارتبااطی گردیاده اسات .ایان

همان رخداد است که هارو  3از ن بهعنوان فشردگی زمان

و مکان 4،هانتینگتن 5موج سوم دموکراسی6،

مک لوهان 7،دهکادۀ جهاانی 8،لاوین تاافلر 9ماوج ساوم ارتباطاات و اطالعاات 10،جاساتین روزنبار

11

امپراتور جامعۀ مدنی 12و مانوئل کاستلز 13جامعۀ شبکها یاد میکند.
باید دانست که عرصه جامعۀ شابکها متشاکل از شابکههاا فرامارز

اسات ).(Pour Saied, 2009, p.12

تروریسم در این بستر رفتار دوگانه از خود بروز میدهد .از این منظر بهمنزلاه واکنشای در برابار گارایش
مسلط روند جهانیشدن عمل میکند و در زمرۀ هویتی است که خود را مورد محاصره ،تهاجم یا تحقیر می
یابد و از سو دیگر راهها

مقابله با این حمالت را محدود یا مسادود مایانگاارد ( Gohari Moghaddam,

)2012a, p.94؛ و به دلیل احساس بیعدالتی یا تحقیر تاریخی نوعی واکانش مبتنای بار افراطایگار  10از
خود بروز میدهد ) (Dehshiri, 2012, p.33که در قالب برداشتهاا منحرفاناه از اندیشاههاا و باورهاا
اصیل دینی است و اینجاست که هویت مقاومتگرا غیراصیل متولد میشود.
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هویت مقاومتگرا غیراصیل با بهرهگیر از ابزارها نوین جهانی شده فضا مجااز و تشاکیل شابکۀ
هواداران فرامرز  11به رشد خود برا مقابله با فرایندها مسلط جهانیشدن مایپاردازد و اینجاسات کاه
تروریسم از بستر سنتی خود جدا گشته و به تروریسم پسامدرن بدل میگردد.
ب) هویت مقاومتگرای غیراصیل

مانوئل کاستلز ،هویت را به سه نوع عمده تقسیم میکند که عبارتاند از :هویت مشروعیتبخش که توسط
نهادها اثرگبار اجتماعی برا مدیریت کنشگران اجتماعی استفاده میشود .هویت برناماهدار کاه توساط
کنشگران اجتماعی با استفاده از مواد و مصالح فرهنگی بهمنظور بازتعریف موقعیت این کنشاگران اساتفاده
میگردد و هویت مقاومتگرا به دست کنشگرانی ایجاد میشود که در اوضاع و احاوال و شارایطی قارار
دارند که از طرف منطق سلطه مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از سو

نان تاالش مایشاود کاه باه حاشایه

رانده شوند .به نظر کاستلز این نوع هویتساز منجر به ایجاد جماعتها و اجتماعات میشود و شکلهایی
از مقاومت در برابر ظلم و ستم ایجاد میکند ).(Sabouri Khosro Shahi, and Azar Goun, 2013, pp.10-9

کاستلز معتقد است «هرجا که سلطه هست مقاومت در برابر سلطه هم هست .هرجا باا تحمیال معناا روباهرو
هستیم ،پروژههایی از معنا بدیل هم داریم و قلمرو این مقاومت و این معنا خودساالر همهجاا را در
برمیگیرد ) .(Akbari, 2012, p.270هویت مقاومتگرا قصد دارد از طریق مناابع اولیاه معناا (ویژگایهاا
مشترک) ،یگانگی فرهنگی ،نمادها خاص ) (Valtanen, 2007اقدام به سااخت هویات دفااعی در قالاب
ایادئولوژ هاا 1و نهادهااا مسالط خاود از طریااق واژگاون ساااختن قضااوتهاا ارزشاای منطاق ساالطه و
درعینحال تقویت حدومرزها و خطوط تمایز خود بنماید ).(Castells, 2001, p.26

ازاینرو کالهن  2سنگرهایی برا مقاومت و بقا بر مبنا اصول متفاوت یا متضاد با منطق مسالط بارا ایان
هویت قائل است ) .(Castells, 2001, p.24اما خود این هویت مقاومتگارا باه دو دساتۀ هویات مقاومات
گرا اصیل و غیراصیل تقسیم میگردد .هویت مقاومتگرا اصیل دارا افق معنایی مشترکی اسات کاه
راهنما ،معنابخش و امکانپبیرکنندۀ تمامیکنشها اجتماعی افراد متعلق به ن هویت است و هی کنشی
خارج از این افق معنایی مشترک مبنا عمل قرار نمیگیرد .این افق معنایی نه از زندگی محسوس بیرونای،
بلکه از جهان ارزشها ذهنی بیرونی ،اما غیرمحسوس به دست می ید که این جهاان ارزش غیرمحساوس
از تعالیم دینی و نیز معارف عقالیی به دست مده است .بهطورکلی هر یک از موزهها تجربی ،عقلای و
________________________________________________________________
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دینی طی فرایند  ،جنبه هنجار پیدا میکنند و در نهایت به افق معنایی مشترک تبدیل میشوند

(Shafiei,

) .2015, pp. 491-489به تناسب شرایط زمان این نوع هویت ممکن است بهصورت پنهانی وارد عمل شده
و یا به انقال مردمی تبادیل شاود ) .(Akbari, 2012, p.266و منطاق سالطه را برانادازد و گفتماانی جدیاد
حاکم نماید .نمونه بارز هویت مقاومتگرا اصیل که برخاسته از اندیشهها نا دینی میباشد را میتوان
انقال اسالمی ایران به رهبر مرجع عالیقدر تقلید حضرت امام خمینی (ره) دانست که با ایجاد حکومات
جمهور اسالمی الگو جدید را برا ایستادگی در برابر نظام سلطه ( مریکا و رژیم صهیونیستی) ایجاد
نمود ) (Akbari, 2012, pp.269-268امّا دستۀ دوم که موردبح

این مقاله میباشد هویت مقاوماتگارا

غیراصیل است .نقطۀ غازین شکلگیر هویت مقاومتگرا غیراصیل زمانی است که این هویت خود را
مورد محاصره ،تهاجم یا تحقیر مییابد و از سو دیگر راهها مقابله با این حمالت را محادود یاا مسادود
مایانگاارد ( )Gohari Moghaddam, 2012a, p.94و باه دلیال احسااس بایعادالتی یاا تحقیار تااریخی و یاا
محرومیت و سرخوردگی نوعی واکنش مبتنی بر افراطیگار از خاود باروز مایدهاد

(Dehshiri, 2012,

) .p.33عملکرد این هویت بهصورت واکنشی و با رجوع به گبشته صورت میپبیرد .هویت مقاومتگرا
غیراصیل دست به گزینش میزند و انرژ خود را معروف به کار بستن جنبهها و ویژگیها برگزیدها از
گبشته می کند که وحدت هویتی را در نها ایجاد نماید و این هویت بتواند گرداگارد نهاا سانگر دفااعی
ایجاد نماید ) .(Castells, 2001, pp.30-29درواقاع ایان هویات براسااس تصاوراتی کاه از تااریخ دارناد،
برساخته میشوند ) .(Sabouri Khosro Shahi & Azar Goun, 2013, p.18این هویات باا شایفتگی نسابت باه
دوران طالیی در گبشته و با نوید یک رمانشهر 1در ینده عمل میکند و بهعبارتدیگر ادعا دارد که می
تواند نظم موجود را با خشاونت برانادازد ) )Esmaeili, 2012, p.38و از خاوانشهاا سالیقها دیان بارا
تشریح و توجیه کنشها خشونت میز خود بهره میگیرد و برا توجیه عمل خود اظهار میدارد که برا
خشنودگی قدرت برتر (خداوند) این کار را میکنند ( )Ebrahimi, 2013, pp.124-125و با سو اساتفاده از
مبانی ادیان (الهی) خود را فرستادها از خدا معرفی کرده و برداشاتی ساو از مالحظاات اخالقای و دینای
ارائه میدهند و بهنوعی این عمل را با بهرهبردار از نوع خاصی از قرائات دینای انجاام مایدهناد

(Ocko,

) .2012, p.118نمونۀ این هویت را میتوان جنبش صهیونیستی (با سو استفاده و برداشت انحرافای از مباانی
دین یهود) ،گروه تروریستی القاعده و داعش (با قرائت نادرست و غلط از اساالم بار مبناا مابهب سالفی
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«وهابیت» دانست .درواقع این هویت از طریق بازشناسی مرز میان خود و بیگاناه بار مبناا برداشاتهاا
انحرافی از دین تالش دارد تا به اهداف خود دست یابد ( .)Ebrahimi, 2013, p.128هویت مقاوماتگارا
غیراصیل در راستا حفظ و بق ا خود به شکلی گسترده از فضا مجاز و امکانات بهره گرفته و با ایجاد
شبکه گسترده هوادار تالش می نماید تا به اهداف خود که همانا مقابله با روند مسلط جهاانی شاده اسات
دست یابد.
ج) شبکه هواداری فرامرزی و تروریسم پسامدرن

مارگارت کِک 1و کاترین سیکینک 2براساس اندیشۀ اخالقی و ارزشهاا اصاولی ،شابکههاا هاواداران
فرامرز را بهعنوان ویژگی کلید جهانی مشخص میسازند که در ن مناسبات فرامرز روبهرشد اسات.
شبکهها نوعی از سازمان هستند که وجه مشخصهشاان الگوهاا داوطلباناه ،متقابال و افاق ارتبااط و مبادلاه
است .شبکهها چابکتر از سلسلهمراتب هستند ) .(Keck & Sikkink, 2012شبکهها هوادار فرامرز از
طریق ساختن اتصاالت و ارتباطات میاان کانشگاران و فرایناد کامرناگ شادن مرزهاا میاان دولاتهاا
کانالها  3ارتباطی میان افراد حول یک موضوع خاص را به وجود می ورند

(Keck & Sikkink, 1998,

).p.1

درواقع از ویژگیها منحصربهفرد شبکهها هوادار فرامارز مایتاوان باه  )1مرکزیات ارزشهاا و یاا
ایدهها اصولی؛  )2باور به تشابه در عین تفاوت؛  )3استفاده خالقانه از اطالعات؛  )4جب و بهکاارگیر
افراد در راستا شبکهساز نام برد .این شبکهها حاول یاک موضاوع و یاا ارزش پبیرفتاهشاده و گفتماان
عمومی سازمان مییابند که شبکه را با مبادالت متراکم اطالعات تغبیه میکند .تواناایی بسای اطالعاات و
ایجاد فشار و نفوذ در مناطق مورد هدف در راستا

تغییرات دلخواه از اهداف این شبکههاستKeck & ( .

 )Sikkink, 1998, p.2این شبکهها را شبکهها هوادار مینامند؛ چراکه هواداران از رمانها یکدیگر
حمایت و یا از رمان یا طرح پیشنهاد شبکه دفاع میکنند.
این شبکهها برا پیشبرد رمانها و هنجارها موردپبیرش خاود ساازمان ماییابناد و اغلاب دربرگیرنادۀ
افراد هستند که در جهت اهداف شبکه فعالیت میکنند و دارا برداشتی فردباورانه از منافع خود نیستند.
و این امر موجب بازتولید برخی زمینهها موضوعی از روابط فرد در نسو مرزهایی مایشاود کاه در
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شکلگیر شبکه اهمیت بسزایی دارد ) .(Keck & Sikkink, 2012دیوید اِسنو و همکارانش 1از این مفهوم
به معنا تالش استراتژیک گاهانه از سو گروهی از افراد بهمنظور گسترش و اشتراک ادراک از جهاان
موردنظر خود و ایجاد انگیزه در عمل جمعی یاد میکنند ) (Keck & Sikkink, 1998, p.3و این همان امار
است که شبکه هوادار فرامرز از طریق ایجاد قالب مشترک معنا تشابه در عمل را در عاین تفااوتهاا
اعضا مورداستفاده قرار میدهد ) .(Keck & Sikkink, 1998, p.7افراد موجاود در یاک شابکۀ ارزشهاا
مشترکی دارند و با هم باه تباادل اطالعاات مای پردازناد و ایان جریاان اطالعاات میاان باازیگران موجاود،
رشتهها متراکم و درهمتنیدها از پیوندها رسمی و غیررسمی را ایجاد میکند .تواناایی تولیاد ساریع و
دقیاق اطالعاات و باه صاحنه در وردن ن مهامتارین مشخصاه ایان شابکه اسات ).(Keck & Sikkink, 2012

شبکهها هوادار فرامرز در کشورها شمال در محیطی فرهنگی فعالیات مایکنناد اماا بارا اعضاا
شبکهها موجود در کشورها درحالتوسعه به دلیل وجود خاطرات روابط استعمار و نواستعمار  2نوع
فعالیت بهمراتب خشنتر و متصلبتر است .هویت مقاومتگرا غیراصیل با بهرهمناد از ابزارهاا ناوین
ارتباطی جهانیشدن و فضا مجاز طیف گستردها از شبکهها هاوادار فرامارز دارا سالولهاا
متصلبههم و دارا

ارتباط افقی را ایجاد میکند که به انجام اقدامات تروریستی بپردازناد ( & Arnaboldi

.)Vindion, 2015, pp. 127-128

شبکۀ هوادار فرامرز مبکور دارا دو کار ویژه خاص است:
 )1سیاست اطالعات یا توانایی تولیاد ساریع و قابالاعتمااد اطالعاات و انتقاال ن باه سالولی کاه بیشاترین
اثرگبار را داشته باشد.
 )2سیاست نمادین یا توانایی استفاده از نمادها یا داستانها و محرکها ویژه که تواناایی ترسایم موقعیات
ها خاص را برا مخاطبان فراهم نماید ) ،(Keck & Sikkink, 1998, p.16درواقع نها با چارچو بند
و تصویرساز مسائل قدیمی به شیوهها نو ،موضوعاتی تازه خلاق مایکنناد تاا برداشات کنشاگران را از
هویت و منافع خودشان دگرگون سازند ).(Keck & Sikkink, 2012

هویت مقاومتگرا غیراصیل تالش میکند تا با ایجاد شبکه هواداران فرامرز از اطالعات بهعنوان حلقه
پیوند اعضا شبکه اساتفاده نماوده ،و از فضاا مجااز و ابزارهاا ناوین ارتبااطی ن نظیار شابکههاا
اجتماعی در راستا منظم ساختن و پراکنادگی تباادل اطالعاات اساتفاده نمایاد کاه هماان بهارهگیار از
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سیاست اطالعات شبکهها هوادار فرامرز است و از طریق برساختن نمادها فرهنگی جدید از دل مواد
و مصالح تاریخی و براساس خوانشها سلیقها

از دین به ایجاد منابع هویت و معنا میپردازد ( Castells,

 .)2001, p.88و از مناسک و نمادها ایادئولوژیک و دینای باهعناوان ابازار بارا جماع ور و بسای
گسترده اعضا شبکه تحت پرچم واحد استفاده مینماید ،چراکه مؤلفهها مبتنی بر ایمان ،نظیار نمادهاا و
مناسک بیش از هر عامل دیگر در شکلگیر تعهد جمعای و گروهای اعضاا شابکه نقاش دارناد و از
سااو دیگاار از جنبااههااا پاااداشده ای دیاان در جهاات اهااداف خااود سو

اسااتفاده مااینمایااد ( Gohari

 .)Moghaddam, 2012a, p. 93که این همان استفاده از سیاست نمادین شبکهها هوادار فرامارز اسات.
بهعبارتدیگر هویت مقاومتگرا غیراصیل که خود هویتی تروریستی اسات در بساتر اساتفاده از فضاا
مجاز و ابزارها نوین ارتباطی ن نظیر شبکهها اجتماعی 1اقدام به تشاکیل شابکه هاوادار فرامارز
نموده و با بهرهگیر از استراتژ ها این نوع شبکهساز باع

تحول مفهوم تروریسم گردیده و ن را به

تروریسم پسامدرن بدل نموده است .بهبیاندیگر دانش 2و اطالعات ،سالحها غیرقابال مشااهدها هساتند
که محل و بستر وجود نها فضا مجاز است و تروریسم با بهرهگیر از این دو سالح به ساازمان شابکه
ا دانشمحور 3و بهبیاندیگر سازمان هوشمند و یادگیرنده 4بدل گشته است که همانا تروریسام پساامدرن
است و داعش در فضاا مجااز مصاداق باارز

ن مایباشاد ( Ebrahim Nezhad Shelmani, & Eskandari

 .)2012, pp.37-40, 44 and 46چارچو نظر مقالۀ حاضر بر رئالیسم تهاجمی استوار است که در فضا
رسانها بیانگر پیشدستی داعش برا هراسافکنی و تهدید است.
مبحث دوم :داعش در فضای مجازی مصداق بارز تروریسم پسامدرن

داعش گروه تروریستی است که به لحاظ اعتقاد در زمره سلفی جهاد تکفیر قارار مایگیارد و دارا
عقاید خشک و تفسیر سطحی از مبانی دینی است .ریشه شکلگیر داعش باه بعاد از حملاۀ مریکاا باه
عراق در سال  2003بازمیگردد و فعالیت ن با تشکیل جماعات التوحیاد و الجهااد باه رهبار ابومصاعب
زرقاو ( )2004-2006غاز و بهمرور با بیعت زرقاو با بنالدن نام این سازمان به القاعده عراق یا القاعده
فی بالد الرافدین تبدیل گشت .زرقاو در سال  2006با پیوساتن شاش گاروه سالفی دیگار باه او شاورا
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مجاهدین را تشکیل داد ،اما با مر
اسالمی عراق نمود .با مر

و در همان سال این شورا ابوعمر البغداد را ماأمور تشاکیل دولات

المهاجر و بغداد در سال  2010ریاست این گروه به ابوبکر البغاداد رساید.

دولت اسالمی عراق بعد از یک سلسله اقدامات ،عمالً وارد جنگ در سوریه شد و دولت اساالمی عاراق و
شام یا داعش تشکیل گردید .بعد از درگیر ها گسترده و تصرف مناطق زیاد در عراق ابوبکر البغداد
اعالم خالفت نمود و در  29ژوئن سال  2014نام دولت اسالمی عراق و شام به دولت اسالمی تغییر یافت و
ابوبکر البغداد بهعنوان خلیفه تعیین شد.
داعش علیرغم مخالفت ذاتی با جهانیشدن و داشتن نگاه منفی به ایان پدیاده اساتفاده از ابزارهاا ناوین
ارتباط جهانیشدن نظیر فضا مجاز را در راستا دستیابی به اهداف خود مشروع تلقی میکند و در این
راستا به ایجاد شبکها از سلولها تروریستی در نقاط مختلف جهان به شکل شبکۀ هواداران فرامارز
مبادرت ورزیده است .داعاش از فضاا مجااز باهمنظاور انتشاار متاون دیادار  ،شانیدار  ،نوشاتار و
بهرهگیر از شبکههاا اجتمااعی نظیار تاوئیتر 1،یوتیاو  2،فایسباوک 3،اینساتاگرام 4و شابکۀ اجتمااعی
خودساخته خالفت بوک 5در جهت و جب نیرو 6و ایجاد شبکها از سلولهاا تروریساتی اساتفاده مای
نماید .گروه داعش از منظر هویتی بهنوعی مرزبند متصلّب بین «خود» و «دیگر » رو

ورده است .نان

با توسل به رادیکالیسم درصدد ایجاد گروهی هامسانخ و هاممسالک بار اسااس ارزشهاا متحجرمآباناه
بر مدهاند تا بهنوعی به حس «ما بودن» دست یابند .باور به سرنوشت و یندۀ مشترک ،ایدئولوژ افراطای،
اندیشۀ سلفی رادیکال ،درک مشترک و مشابه از شرایط موجود و استقالل مالی و ماد در زمرۀ مهمتارین
عناصر هویتی این افراطگرایان تکفیر محسو میشود .بخشی از اقدامات افراطگرایای عمادتاً باهجاا
واقعیتها عینی بر تفاسیر ذهنی از جهان و تمایالت ذهنی نان که بازتا خاطرات گبشته نان اسات
استوار است .بنابراین ،ذهنیگرایی و تعلقاات ایادئولوژیک و متصالب افاراطگرایاان در فیلتار ذهنای ناان
پایدارترین و مؤثرترین منشأ هویتی رفتار

نها شناخته میشود .سردمداران داعش توانستهاند سالفیگار

را از گرایش اعتقاد و فکر و فقهی به ایدئولوژ تمامعیار ساتیزشگار و طردکنناده تبادیل کنناد و باا
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تفسیر تندروانه و مبتنی بر خوانشها افراطی و سلیقها از موزههاا اساالمی ،جهااد را از نمااز ،روزه و
ح مهمتر بدانند و بهزعم خود راه اجرا احکام شریعت براساس خوانشها سلیقها و منحرفانه خود را
تأسیس خالفت اسالمی قلمداد کنند و به تکفیر سایر طیافهاا مابهبی بپردازناد کاه در عمال و نظار باه
مخالفت با مبانی فکر

و فلسفی افراطگرایی برخاستهاند ).(Kazerani, 2015, p.210

از منظر مرزبند هویتی« ،دگر» داعاش را غیرمسالمانان ،تصاوف ،تشایع و ساایر ماباهب اساالمی میاناهرو
تشکیل میدهند .این طیف گسترده بهعنوان هویتها متعارض و رقیب داعاش معرفای مایشاوند .وجاود
موانع متعدد در مسیر تبدیلشدن هویت فکر  -ایدئولوژیک داعش به هویت سیاسی غالب و شکلدهی به
ساختار قدرت مبتنی بر ن ،نان را به توسل به خشونت علیه «هویتها دیگر» ترغیب نموده است .داعش
با قلمداد نمودن این جبهۀ وسیع غیرسلفی بهعنوان دشامن مشاترک خاود ،هویات و مناافع نسابتاً همساان و
همبستها را برا خود تعریف میکند که تاکنون علت مهم قدرتیابی شبکهها منساجم تکفیار فرقاه
گرا و گسترش عملیات نان در جهان باوده اسات .ایان باازتعریف مرزهاا باین افاراطگرایاان و دیگاران
موجب بازتولید هویت خشونتگرا

نها نیز شده است .این مرزها با غلباۀ تنفار ،تکفیار ،تهدیاد و کشاتار

هویتها رقیب به مرزها خونین تبدیل شده اسات .رفتارهاا خشاونتباار داعاش در چناین بساتر از
منازعات هویتی براساس برتر جویی ایدئولوژیک ،ادعاها و کشمکشهاا مابهبی و منازعاات و هاراس
افکنیها فرقها بهعنوان فراگیرترین و خشنترین نوع تقابل هویتی شکل گرفتاه اسات .در ایان شارایط،
خشونتگرایی این گروه ناشی از احساس به خطر افتاادن هساتۀ معناایی هویات ن اسات .در ایان حالات،
واکنشها تهاجمی در برابر رشد هویتها غیرخود

شکل میگیرد ).(Sharifat, 2015, p.108

ادراک بینا ذهنی گروهها افراطگرا و تفسیر ایدئولوژیک نها از مبهب و قومیات باهعناوان یاک ارزش
موجب شده است که نها بااحساس تعلقخاطر به افراد همفکر و معتقد به هنجارها بر مده از خوانشها
سلیقها و منحرفانه از دین ،مناافع خاود را صارفاً در دساتیابی باه حاکمیات و قادرت سیاسای بدانناد و در
صورت احساس وجود موانع در این مسایر ،ن را باا اعماال خشاونت از سار راه بردارناد .بااور داعاش باه
ناعادالنهبودن مناسبات سیاسی -اجتماعی جار و ظالمانه بودن اقدامات «دیگران» موجب شاده تاا نهاا از
خود تصور یک قربانی و مظلوم را داشته باشند که تنها توسل به خشونت میتواند پاسخگو بایعادالتی و

ظلم حاکم بر نان باشد .بر این اساس ،مواجهه خشونتبار داعاش باا هویاتهاا دیگار ناشای از منظوماۀ
فکر ایدئولوژیک نان است که هویتساز را در اعمال خشونت علیه دیگاران جساتوجاو مایکنناد.
احساس حقارت هویتی ناشی از احساس سرکو خواستهها ایدئولوژیک و هنجارها و ارزشها سانتی
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سلفیگر جهاد از سو نظامهاا ارزشای بیگاناه موجاب دسات زدن ایان گاروه تروریساتی باه اناواع
خشونتها افراطی شده است .اعتقاد بر به جهاد براساس خوانش سلیقها بهعناوان بساتر هاویتی و ارزش
هنجار که نظم و ساختار قدرت جامعه نیز باید صرفاً بر اساس ن شکل بگیرد موجب شکلگیار رفتاار
گروهی و انسجام افراطگرایان با تصویر وحدتگرایانه از خود و اتخاذ رویکارد تقاابلی و واکانشهاا
خشونت میز و رفتارها افراطگونه در برابر «دیگران» شده است

(Ebrahim Nezhad & Farmanian, 2015,

).p. 53

درواقع ،منازعۀ افراطگرایی با مخالفانش بهمثابه تقابل دو گفتمان سیاسی -اجتماعی متفاوت است که های
درک و ذهنیت مشترکی از یکدیگر ندارند :گفتماان قبیلاها  -قاومی مبتنای بار خاوانشهاا سالیقها و
منحرفانه از دین بهصورت بروز افراطیگر و سالفیگار جهااد در یاکساو و گفتماان اعتادالگارا و
عقالنی و رحمانی اسالم شیعی و گفتمان سکوالر و مدرنیستی غربای در ساو دیگار .لباسات کاه افاراط
گرایان تکفیر هویت خود را در واکنش به این «دگر» بهصورت «شیعهساتیز » و «غار ساتیز » تعریاف
میکنند .این امر موجب تعریف خصاومت میاز از هویات دیگاران و تشادید گسالهاا هاویتی گردیاده
بهگونها که سلفیگر افراطی را در برابر غر گرایی سکوالر و اسالم شیعی قرار داده است و اینجاست
که داعش در ذات خود در مقابل جهانیشدن و ابزارها نوین ارتباطی ن نظیر فضا مجاز و شبکهها
اجتماعی دارا

احساس تنفر ذاتی است ).(Jahani, 2015, p.451

در این میان ،انگارهها ذهنی قبیلها با ریشاههاا فرهنگای -اجتمااعی از مهامتارین مؤلفاههاا هاویتی
تکفیر ها افراطی محسو میشود زیرا که قبیلاهگرایای ،تعصاب شادید قاومی ،عربایگرایای افراطای،
سختگیر در امور مبهبی و خلیفهگرایی را مورد تأکید قرار میدهد و هرگونه نو ور و توسل به عقل،
تصوف و عرفان را بهعنوان بدعت قلمداد میکند و معتقدان به ن را در زمرۀ «دگران» میپندارد .وفاادار
ها کوتاهبینانه با ماهیت قبیلها یا محلی و اتکا به نیازها غریز براساس فرهنگ سیاسی قومی -قبیلها
موجب شده که انگارهها فرهنگی -مبهبی تکفیرگرایی بر مباح دانستن ریختن خون کافران و شیعیان (باا
قلمداد کردن نان بهعنوان بدعتگرا و رافضی) و اتخاذ سیاستها خصمانه و تقابلی در قبال نان استوار
گردد .گروهها سلفی جهاد بهمنظور جبران ضعف تحمیلی خود و برا بازیابی هویتی خویش درصادد
احیا روح خشونت و تعصب و فرقهگرایی بر مدهاند و خواستار ناند که با ایدئولوژ تقابالگرایاناه باه
جنگطلبی با «دگران» دامن بزنند .لباست که توسل افراطگرایان تکفیر به خشونت فیزیکی را مایتاوان
رویکرد برا معنا بخشی نمادین به گروه و واکنشی به انکار هویت نان از سو «دیگران» ارزیابی کارد
).(Daneshyar, 2015, p. 438
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مبحث سوم :ابزارهای ارتباطی داعش در بستر فضای مجازی
الف) انتشار متون دیداری ،شنیداری و نوشتاری توسط داعش در فضای مجازی

 )1متون دیداری :فیلمها ویدیویی و تصاویر منتشرشده توسط داعش موضوعات مختلفی را دربرمیگیارد.
دستها از نها به نمایش انواع مختلف اعادام شاامل بریادن سار (خبرنگااران و اتبااع خاارجی و مخالفاان
داعش) ،به صلیب کشیدن ،سوزندان ،غرق کردن افراد در زیر

با هدف ایجاد ترس و وحشت و القاا

قدرت داعش نمایش داده میشود ).(Araghchi, Dehshiri & Jozani kohan, 2016, pp. 172-173

دستۀ دیگر شامل ویدیوهایی از انجام عملیات انتحار توسط مبارزان داعشی و یا تحمل شارایط ساخت
نظیر عبور از کوهها با حداقل غبا بارا ترغیاب افاراد در جهات پیوساتن باه ایان گاروه تروریساتی اسات
).(Lombardi, 2015 a, p.91

کلیپها ویدیویی کوتاه و چنددقیقها که مبارزان داعشی را در حال خوردن بستنی یاا شااورما( 1ناوعی
غبا عربی) ،باز با کودکان ،نوازش گربه و شنا در استخر ) .(Fernandez, 2015, p.8یا تقسیم غبا باین
افراد فقیر توسط داعشیها و کمک به سالمندان توسط نها نشان میدهد تالش دارد که به مخاطب روحیه
همکار میان نها و ترسیم فضا مطلو و رام را برا پیوستن دیگران به ایان گاروه تروریساتی را القاا
نماید ).(Fernandez, 2015, p.7

 )2متون شنیداری :در زمینۀ متون شنیدار میتوان به بیانیههاا ،سارودها ،ساخنرانیهاا ،قصاههاا ،خطباههاا و
گفتوگوها در جهت اهداف داعش و در قالبها صوتی اشاره کرد ) .(Sharifat, 2015, p.111در زمیناۀ
سخنرانی داعش تالش دارد از دو جهت سخنرانیها تحریک میاز و ساخنرانیهاا حماسای (در جهات
برجستهساز تاریخ گبشته) باه اهاداف خاود دسات یاباد ) .(Sharifat, 2015, p.113سارودها مابهبی و
حماسی به زبان عربی و زبانها دیگر نیز در جهت تشویق افراد به پیوساتن باه داعاش توساط ایان گاروه
تروریستی در فضا مجاز

منتشر میگردد ).(Mahzam, 2015, p.3

 )3متون نوشتاری :این بخش شامل کتا ها ،منشاورات ،ناماههاا ،گفاتوگوهاا ،اخباار ،مقااالت ،بیانیاههاا و
گزارشها می شود که توسط داعش در فضا مجاز در جهت اثرگابار بار مخاطاب منتشار مایگاردد
) .(Sharifat, 2015, p.111داعش در این راستا اقادام باه انتشاار نشاریه داباق 2باه زباان عربای و انگلیسای و
________________________________________________________________
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زبانها دیگر نموده است ) .(Husick, 2014, p.1عالوهبر ن نشریاتی دیگر نظیر الشاامخه 1مخصاوص
بانوان ،دارالسالم 2به زبان فرانسه ) (Lombardi, 2015b, pp.118-119ایستاک 3به زبان روسی

و قسطنطنیه4

به زبان ترکی توسط داعش در فضاا مجااز منتشار مایگاردد ) .(Mahzam, 2015, p.2از دیگار متاون
نوشتار منتشرشده توسط داعش میتوان به کتا ها الکترونیکی تحت عناوان پارچمهاا سایاه 5اشااره
کرد که از طریق حسا ها کاربر توئیتر توزیع میگردد .این کتا ها در صد صفحه منتشر میگاردد و
شامل پن بخش رهبر داعش (اهداف و استراتژ ها) ،ساربازان ( ماوزشهاا بارا کنتارل منااطق تحات
تصرف داعش و حفظ زنجیره فرماندهی) ،خدمات مباح

مربوط خدمات موزشی و بهداشتی ،رساانههاا

(استراتژ ها ارتباط داعش ،شبکهها اجتمااعی و پیاامهاا داعاش بارا دنیاا غار ) ،ینادهنگار
( موزش سلولها تروریستی برا

حمله به اروپا بهویژه فرانسه و ایتالیا) اشاره کرد ( Lombardi, 2013 a,

.)pp.108-109
ب) استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی

داعش از ظرفیتها شبکهها اجتمااعی بارا دساتیابی باه اهاداف خاود بهاره مایبارد ،چراکاه امکاان
اثرگبار بر کاربران توئیتر ،فیسبوک ،یوتیو و سایر شبکهها اجتماعی به دلیل سارعت بااال انتشاار
فیلم ،عکس ،تصاویر و پیام از طریق اشتراکگبار و روشها مشابه فراهم میباشد .احمد ابوسامره کاه
اصلیت سور دارد و در مریکا بزر

شده است ،مسئول بخاش شابکههاا اجتمااعی داعاش مایباشاد

).(Ebrahim Nezhad & Farmanian, 2015, p. 56
 )1توئیتر

داعش در توئیتر دارا انواع مختلفی از حسا ها کاربر است .حسا ها کااربر کاه اخباار رسامی
داعش را منتشر میکنند ،حسا هاا کااربر غیررسامی کاه توساط حامیاان داعاش و باهمنظاور بازنشار
اطالعات به کار میرود و حسا ها کاربر منطقه ا که افراد و مباارزان داعشای باه انتشاار خااطرات و
گزارش وقایع روزمره و تحسین جهاد در ن مشغولاند .داعش از طریق حسا ها کاربر خود به انتشار
فیلمهایی از صحنهها عملیات انتحار  ،موزش استفاده از سالح یا بمبها دستی ،تحسین مبارزان خود
و موارد مشابه مبادرت مایورزد (Araghchi & Jozani kohan, 2017, p. 158) .داعاش همچناین اقادام باه
________________________________________________________________
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تولید نرمافزار طلوع سحر (فجر بشارت) 1نموده که ایان نارمافازار از طریاق هماهناگسااز حساا هاا
کاربر افراد با هواداران داعش به ارسال موضاوعات موردعالقاه باه نهاا از ساو حامیاان داعاش اقادام
مینماید ) .(Schori Liang, 2015, p. 5از قابلیتها دیگر این نرمافزار امکان انتشار پیامها و اطالعاات از
سایتها کاربر افراد به ناام ایان افاراد و بادون اجاازه و یاا هرگوناه تعامال دیگار باا نهاا مایباشاد
).(Hoffman & Schweitzer, 2015, p. 73

داعش بهمنظور هماهنگ ساختن پیامهایش در توئیتر به ایجاد هشتگ 2مبادرت ورزیده است و کااربران را
تشویق به تقویت این هشتگها مینماید .هشتگها مختلفای نظیار  #هماۀ نگااههاا باه داعاش 3باهمنظاور
افزایش مخاطبان حامی داعش و ایجاد اتحاد و پیوستگی میان سلولها تروریستی داعش در نقاط مختلف
دنیا به کار میرود ).(Vitale & keagle, 2014, p. 7
 )2یوتیوب

شبکه اجتماعی یوتیو بهمنظور به اشتراک گباشتن فیلمها ویدیویی به کار میرود .داعش در یوتیاو
تالش مینماید فیلمهایی در مدح و ستایش جهاد و کشتهشدن در راه داعش ،فیلمها
مربوط به عملیات انتحار یا فیلمها

موزشی ،فیلمهاا

موزش عقاید سلفی را منتشر نماید ).(Schori Liang, 2015, p.6

 )3فیسبوک

داعش از شبکۀ اجتماعی فیسبوک بهمنظور غیر متمرکزساز پیامها و انتشار اناواع مختلفای از نهاا نظیار
فیلم ،عکس ،پیامها صوتی و متنی استفاده مینماید ) .(Araghchi & Jozani kohan, 2017, p. 160ایجااد
انجمنها و گروهها مجاز در فیسبوک و ایجااد جلساات پرساش و پاساخ مجااز از دیگار اقادامات
داعش در فیسبوک میباشد ).(Woolsey, 2014, pp.44-45
 )4اینستاگرام

شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بهمنظور اشتراکگبار عکسها و پیامها بصر استفاده میگردد .داعش در
اینستاگرام تالش مینماید از عکسها و مواد بصر با مضامین بیعدالتی در جهان ،تقدیس جهاد ،سالح و
________________________________________________________________
فجر البشائر Down of Glad Tidings
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گلوله و تجهیزات جنگی ،زندگی روزمره مبارزان داعش ،رهباران و رزمنادگان داعاش و بااز کاردن باا
حیوانات خانگی نظیر گربه توسط مبارزان این گروه تروریستی برا اثرگبار بیشتر بار مخاطاب اساتفاده
نماید ).(Vitale& Keagle, 2014, p.8
 )5خالفت بوک

داعش شبکۀ اجتماعی خالفت بوک را از ماه مارس  2015طراحی و راهانداز نموده است .در ایان شابکۀ
اجتماعی از رنگ بی و طرحها گرافیکی شبیه فیسبوک استفاده گردیاده اسات .ایان شابکۀ اجتمااعی
بهعنوان مکانی امن برا ارتباط هواداران داعش تبدیل شده است و قادر به پشتیبانی هفت زباان زنادۀ دنیاا
میباشد .استفاده از هشتگ ،اشتراکگبار تصاویر ،فیلم ،متن و ایجاد گروه در خالفت بوک امکانپابیر
میباشد .بعد از ورود به تارنما 1بهجا گزینۀ «ادامه دهید» ،گزیناۀ «شااید خداوناد شاما را وسایلها بارا
گفتوگو میان مسلمانان قارار دهاد» باه زباان عربای وجاود دارد .یکای از قاوانین ایان شابکۀ اجتمااعی
ممنوعیت گباشتن عکس در پروفایل( 2رخنما) ،منع انعکاس و اشتراکگبار اطالعات شخصی دیگاران
و نیز الزام به عضویت با نام مستعار بهمنظاور حفاظ گمناامی اسات

(Dehshiri & Jozani kohan, 2016, p.

).45

مبحث چهارم :اهداف و مقاصد داعش در استفاده از فضای مجازی
الف) جذب و آموزش نیرو

داعش در را ستا جب نیرو از طریق فضا مجاز سعی در تغییر نگرش افراد و تغییر دیدگاه نها به نگرش
افراطی می نماید و در این زمینه به استفاده گسترده از خشونت و انتشار ن در فضا مجااز مباادرت مای
ورزد ) .(Araghchi, Dehshiri & Jozani kohan, 2016, p. 191استفادۀ بیرحمانه از خشونت (نظیر نمایش
اعدامها و سوزاندن افراد) و انتشار ن با باالترین کیفیت ،نقطه تمایز داعش با سازمانها تروریستی مشابه
است ( .)Plebani & Maggiolin, 2015, p.154داعش بر این مبنا از اصول مادیریت تاوحش 3کاه توساط
ابوبکر ناجی 4در کتابی به همین مضمون برا القاعده به نگاارش در

ورده اسات ،اساتفاده ماینمایاد (Al-

________________________________________________________________
.

 :Websiteصفحها در بستر فضا مجاز که دارا دامنۀ اینترنتی مشخص است و معموالً دارا محتوا رسمی است که براساس

موضوعاتی مشخص سازماندهی شده است.
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 .)Qarawee, 2015, p.154نمایش خشونت از طریق قدرت بزر نمایی ن در رسانهها و فضا مجاز از
یک بعد بهعنوان الگو سنتی تنبیه دشمن و از سو دیگر بهعنوان عامل ایجادکننادۀ تارس و وحشات در
دل مخالف و تالش برا نشان دادن قدرت و برتر خود به کاار مایرود ( Plebani & Maggiolini, 2015,
.)p.29

داعش با استفاده از تبلیغات و فناور ها ارتباطی نوین تالش مینماید تا بهمنظور ایجااد روحیاه حماسای،
دارا تنفر و تعصبات منحرفانه مبهبی در فضا مجاز وحشت را تزریق نماید ) .(Gupta, 2015. p.1و با
انتشار ن در مقیاس گسترده عالوهبر تسهیل فرایند افراطیگر  ،تالش مینماید تا روحیۀ تهاجمی خاود را
به دیگران نشان دهد ) .(Plebani & Maggiolini, 2015, p.39و با برجستهساز تواناییها و نیروها خود
عالوهبر ایجاد هراسافکنی بتواند با کمترین هزینه مناطق موردنظر خود را تصرف کند ( Greene, 2015, p.

 .)16داعش در روشها تبلیغاتی خود در فضا مجاز از سلفیگر  ،روحیه حماسی و تشویق به جهااد
را به کار میبرد .داعش عمدتاً جزئیات رویادادها را روایات مایکناد و ایان امار تنهاا منحصار باه نماایش
خشونت نیست بلکه تالش میکند تا با انتشار فیلمها ،کتابچهها و جزوات موزشی نحاوه کاار باا ساالح و
ساخت بمبها دستساز و استفاده از کمربند انفجار و انجام عملیات انتحار و شیوه مبارزه را به افراد
بیاموزد .داعش از دیگرسو تالش میکند تا اوضاع زنادگی ماردم را در منااطق تحات سایطره خاود دارا
کیفیت مطلو نشان دهد .در این زمینه میتوان به ویدیوها جان کانتلی 1تحتعنوان «گوشهایات را باه
من قرض بده» 2که به نمایش مناطق مختلف تحت سایطره داعاش و تاالش بارا نشاان دادن روناد عااد
زندگی مردم میپردازد ،اشااره نماود ) .(Maggioni, 2015, pp. 59 & 64داعاش برناماۀ ویاژها را بارا
جب

بانوان به این گروه تروریستی دنبال میکند .این گروه بهتازگی حلقۀ رسانها جدید باه ناام «زورا

فاندیشن»( 3بنیاد زورا) در شبکهها مختلف اجتماعی ایجاد کرده است و تالش دارد تا با مطرحکردن ایدۀ
________________________________________________________________
 John Contlie .جان کانتلی خبرنگار انگلیسی میباشد که توسط داعش دستگیر شده است و با انتشار کلیپها ویدیویی
«گوشهایت را به من قرض بده» و همکار با داعش ،توانست جان خود را از مر

و اعدام نجات دهد.
2. Lend Me Your Ears
3. The Zora Foundation
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حمایت از مبارزان داعش و داشتن کودکان جهااد

ناان را ترغیاب باه حمایات و جاب در ایان گاروه

تروریستی نماید .داعش همچنین شبکۀ ام 1را در توئیتر ایجاد نموده است و در ن بانوان را تشویق مینماید
که همسران مبارزان داعش شوند تا بتوانند فرزندان جهاد

را تربیت نمایند ).(Schori Liang, 2015. p. 6

استفاده از تصاویر با مضمون خانوادهها داعش در حال شاد کردن و انتشار خاطرات زناان داعاش در
توئیتر و به اشتراکگبار

نان یکی دیگر از ترفندها داعش برا جب

بانوان میباشد ( Ali, 2015, p.

 .)15عالوه بر ن بازنشر فتوا صادرشده توسط محمد عریفی از مفتیها سلفی تحت عنوان جهاد نکااح
یکی از ابزارها داعش برا جب بانوان به این گروه تروریساتی مایباشاد ) . (Ali, 2015, p. 17انتشاار
نشریۀ مخصوص بانوان تحتعنوان الشامخه و نفاوذ گساترده در شابکههاا اجتمااعی تاامبلر کاه در میاان
خانمها محبوبیت زیاد دارد ،ازجمله روشها داعش برا اثرگبار بیشتر بر رو مخاطباان خاانم مای
باشد .داعش همچنین با ایجاد تیپ نظامیالخنسا 2و انتشار تصاویر و فیلمهاا

ن در شابکههاا اجتمااعی

درصدد القا این دیدگاه هست که زنان تحت خالفت داعش قادر به حمل سالح و توانایی دفااع از خاود
هستند و تالش میکند از این طریق بانوان را تشویق به همکار و حمایت از ایان گاروه تروریساتی نمایاد
).(Hoffman & Schweitzer, 2015, p.75

بهطورکلی پیامها تبلیغاتی داعش که در بستر فضا مجاز منتشر میگاردد دارا سااختار برناماهریاز
بلندمدت میباشد و داعش سعی میکند تا قلمرو تبلیغاتی خود را در سطح جهانی قرار دهد کاه هادف ن
ایجاد فرایند افراطی کاردن جواناان غربای و جواناان مسالمان در کشاورها مختلاف و ایجااد شابکها از
سلولها تروریستی میباشد .پیامها داعش حاو داستانها حماسی ،مبارزه علیه بیعادالتی و معرفای
خود بهعنوان خالفت اسالمی میباشد ) .(Maggioni, 2015, p. 80این پیامهاا در حلقاههاا رساانها اول
یعنی شبکهها اجتماعی و در بستر فضا مجاز منتشر میگردد و در حلقاههاا دوم توساط رساانههاا
خبر

نظیر شبکه الجزیره 3االخباریه 1و العربیه 2باز نشر میگردد ).(Ghassemi Aliabadi, 2016

________________________________________________________________
1. Umm Network
 Al.khansa Brigade.نام یکی از زنان مسلمان در صدر اسالم
. AlJazeera
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بستر ارتباطی

باز

نالین

استراتژی

هدف بلندمدت

هدف کوتاهمدت

انواع تولیدات

اسااتفاده از اباازار باااز

جامعاااهپااابیر باااا

اثرگبار بر مخاطبان

باز رایانها

باارا جامعااهپاابیر و

داعاااش و پااابیرش

فراتاار از ساالفیان ،نظیاار

شمشیرها برّان

عاد ساز

هنجارها و الگوهاا

جوانان شنا باه فضاا

موردنظر داعش

رایانه

شبکه تلویزیاونی

انتشار تمام موضوعات نظیر اقدامات داعش و اهداف ن و تحت تأثیر قارار

مبتناای باار بسااتر

دادن طیف گستردها از افراد بهخصوص برا کسانی که خود را به لحااظ

و

زبانی و اندیشها نزدیک به داعش احساس میکنند.

تلویزیون خلیفه

Marco Lombaradi, “IS 2.0 and Beyond: The Caliphate’s Communication Project”, Twitter
and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, 2015, p.116.
ب) شبکهسازی و تحقق شبکههای هوادار فرامرزی

اساتفاده از فضااا مجاااز بااه داعااش ایاان امکااان را ماایدهااد تااا اعضااا ایاان گااروه تروریسااتی فااار از
سلسلهمراتب رسمی ،عمل نمایند .بااینحال عموماً تصمیمات بهوسیله اعضا به اشتراک گبارده مایشاود و
تالش میگردد براساس خطوط کلی ترسیمشده توسط داعش عمال شاود .اعضاا داعاش از شابکههاا
اجتماعی برا هماهنگی امور خود نظیر تنظیم جلسات مجاز  ،اشتراک اطالعات و تسهیل ارتباطات فار
از سلسلهمراتب رسمی استفاده مایکنناد ) .(Arnaboldi & Vindino, 2015, pp.131-132ایان امار طیاف
گستردها از سلولها متصلبههم و دارا ارتباطی افقی را ایجاد میکند که به انجام اقدامات تروریساتی
میپردازند ) .(Arnaboldi & Vindino, 2015, pp. 127-128درواقع میتوان گفت که داعش از استراتژ
گر ها تنها 1استفاده میکند به این معنی که گروهها و شبکهها متشکل تحت ایدئولوژ داعش به انجام
اقدامات تروریستی در اروپا و نقاط مختلف دنیا مبادرت میورزند ،درحالیکه برخی از این گروههاا حتای
بهطور رسمی به داعش وابسته نیستند امّا تحت پرچم داعش از طریق هماهنگی در فضا مجاز دست باه
عملیاتها تروریستی میزنند و داعش نیز مسئولیت این اقدامات را میپبیرد .درواقع گر

تنهاا ،پدیاده

ا است که فرد در بسیار از موارد بدون ارتباط رسمی با سازمان و تنها با الهاامگارفتن از ایادئولوژ

ن

دست به اقدامات خرابکارانه میزند ) .(Hoffman & Schweitzer, 2015, p.76و ایان امار باا تأثیرپابیر
تبلیغاتی از داعش بهویژه در فضاا مجااز انجاام مایشاود ) .(Fidler, 2015, p.2ایان امار هماان تحقاق
شبکهها هوادار فرامرز است که با اتصال سلولها جداگانه از طریاق تارهاا ناامرئی فضاا مجااز
________________________________________________________________
1. Lone Wolves
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بهعنوان یکی از ابعاد ارتباطی پدیده جهانیشدن در راستا ایجاد شبکه گسترده هوادار میگاردد کاه باا
الگو قراردادن هویت مقاومتگرا غیراصیل در جهت انجام اقدامات تروریستی تالش مینماید.
فضای مجازی

متون
دیدار
و شنیدار و
ساخت باز رایانها

سلول
تروریستی

تالش برای
دشمنسازی
کاذب و
جذب نیرو

بازتولید
اندیشه سلفی

متون
نوشتار

سلول
تروریستی

داعش

توجیه
اقدامات
تروریستی
و ایجاد
هراس

ارائه
دستورالعمل
برا انجام
عملیات
تروریستی
سلول
تروریستی

شبکهها
اجتماعی

تاالرهای
گفت و گو و
انجمنهای وب

سلول
تروریستی

شکل ( :)1تحرکات شبکهای داعش در فضای مجازی
مدل از نگارندگان

نتیجهگیری

تروریسم مفهومی است که در دنیا امروز همانناد بسایار دیگار از مفااهیم و پدیادههاا همچاون رساانه،
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اطالعات ،فرهنگ و اقتصاد جهانی شده و ازاینپس محدودیتهایی نظیر سرزمین ،مرز ،دولت یا قلمارو را
نمیپابیرد ) .(Pour Saied, 2009, p. 23تروریساتهاا باا برداشات خااص خاود از جهاانیشادن و ثاار ن
معتقدند ،جهانیشدن به معنا تسلط همهجانباه بار تماام ابعااد جامعاۀ جهاانی از حیا

سیاسای ،فرهنگای،

اقتصاد و اجتماعی و فرایند یکسانسااز خاوراک ،پوشااک ،دا و سانن و فرهناگ جهااد باهساو
الگوها غربی است ) .(Gohari Moghaddam, 2012b, p. 26ازاینرو با نگاهی منفی بدان مینگرند و نسبت
به ن تمایل به مقاومت دارند .ازاینرو با شکلدهی هویت مقاومتگارا غیراصایل کاه باهناوعی هاویتی
تروریستی میباشد ،تالش مینماید تا در جهت فرایندها مسلط جهانیشدن از طریق خوانشها سلیقها
و برداشتها انحرافی از مبانی دینی مقابله نموده و دست به اقدامات تروریستی زده و ن را توجیه نماید.
از نسو تروریسم در مقام بهرهگیر از ابزارها و قابلیتها نوین جهانیشدن بایش از هار زماان دیگار
بهره میبرد و تالش مینماید از طریق استفاده از ابزارها ارتباطی جهانیشدن یعنی فضا مجاز به مقابله
با این پدیده بپردازد .هویت مقاومتگرا غیراصیل از فضا مجاز و امکانات نوین ارتباطی ن اساتفاده
نموده و از طریق ایجاد سلولها تروریستی به شکلدهای شابکۀ هاوادار فرامارز مباادرت مایورزد و
اینچنین است که تروریسم پسامدرن شکل مای گیارد .داعاش در فضاا مجااز مصاداق باارز تروریسام
پسامدرن است .این گروه تروریستی از طریق انتشار متون دیدار  ،شنیدار و نوشتار در فضا مجااز
و بهرهگیر از شبکهها اجتماعی نظیر توئیتر و خالفت بوک در جهات جاب و ماوزش نیارو و ایجااد
شبکۀ گستردها از سلولها تروریستی در جهت تشکیل خالفت اسالمی اقدام مینماید.
با توجه به بهرهگیر داعش از فضا مجاز و خطرات بالقوۀ این گاروه تروریساتی بار امنیات جمهاور
اسالمی ایران اتخاذ راهبردهایی برا تضاعیف و ناابود

ن ضارور ماینمایاد .در ذیال باه بررسای ایان

راهبردها پرداخته خواهد شد.
 )1تالش و اهتمام برا ارتقا وحدت اسالمی در جهان اساالم و تهیاه منشاور وحادت مسالمین

(Jahani,

) :2015, p.454رهبر معظم انقاال دربااره ضارورت وحادت اساالمی در بیانااتی در تااریخ 2013/03/18
فرمودند :امروز اتحاد و اتفاق بین مسلمانان ،یک فریضۀ ضرور است؛ ببینیاد در دنیاا اساالم ،تروریسام
کور به بهانۀ اختالفات مبهبی ،چه فجایعی را به راه میاندازد؛ ببینید با این اختالفاتی که باین مسالمانان باه
وجود

وردند ،رژیم صهیونیستی غاصب چه نفس راحتی میکشد ).(Daneshyar, 2015, p. 441

 )2راهانداز رسانهها مشترک اساالمی در جهات گااهسااز مسالمانان جهاان در خصاوص انحرافاات
داعش و جریانها تکفیر  ،عقبهها اطالعاتی

نان )(Jahani, 2015, p. 455
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) تالش برا شکلدهی به روشها مختلف تبادلنظر و مبادله ایدهها در فضا مجاز بر ضد داعاش و3
استفاده از ظرفیت شبکهها اجتماعی در این جهت
) تأسیس نهادها مجاز برا گفتوگو و همکار برا پژوهش در ماورد اندیشاه سالفی و داعاش و4
راهها مقابله با ن
 ) تشویق بانوان به ارائه هر چه بیشتر مشارکت در جامعه خاود و تبیاین شاگردها تبلیغااتی داعاش بارا5
( بهمنظور حفظ نان از ترفندها این گروه تروریستیSchori Liang, 2015, p. 9) نان
Schori Liang, (

جب

 ) ارتقا دانش مجاز افراد و معرفای تهدیادها داعاش باه ناان در فضاا مجااز6
)2015, p.10

 نظاامی و اقتصااد بارا تضاعیف و ناابود ایان گاروه، اطالعااتی،) همافزایی فعالیتها دیپلماتیاک7
.(Adityarj, 2014, p. 10) تروریستی
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