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پذیرش مقاله1400/05/13:

چكيده
گروه داعش به عنوان شاخههای جداشاده ا گروه اقاخعده بخ غاخ برران داهی وویهه دی وخ  ،2014مدع
هالفت و حکومت بر بخشهخی وواای

ا ملخقا اوااالم عراس و وااویهه گردهدگ اه گروه بخ او ا خده ا

شاراه بررای موجود دی شواویهخی واویهه و عراس به تاویز یو افبون بر اتارفخز ایدا هود بیخفباهد
اخجخه شه دی واخ  2015ییم ا مساخحت شواوی واویهه دی اشااخ اه گروه بودگ ا
دی شوااوی عراس ،اه گروه اوایساات اخ علی وواای

رف ویوارویهخی داعش

ا فزااخی واار مین عراس یا اشاااخ یلوده و بخ ادامه

اتارفخز ،شن ر بخشهخی ببیگ ا شالخ و شارس عراس اخ ویودیهخی شارر باداد یا به دوات غویدگ بخ اوج
گیری واره اخبییتهخی فزاخی واخهیری دی واخ هخی اهیر و علوم شادن شخیبری غن دی میخن جوام ااتا
یاخط جرخن ،گروههخی ارویهساا

ییب ا برره بردایی اخبییتهخی اه فزااخ اخفن ییودهایدگ چنخیکه بخ اوجه به

شاواهد م اوان گ ت اوا راایی گسا رح حو ه ی ور یوای ا

رهی اهدخد فزاخی یع

و وحوات به وواییه

ای وااخی اتااخوهر شو ا خی ب یحلخیه داعش دی جنگهخی عراس و وااویهه ،بخ موفایت یو به یو گردهده اوااتگ
بنخبراه بخ عنخهت به اهلیت ورداه
فنخویی ا العخز ،ویوهش حخدار وا
دی و اوتای

و شوا

به اه موداو دی شانخواخه یف خیهخی گروههخی ارویهسا

م شند بخ یوح اوتای  -ارییی و بخ اوا خده ا منخب ش خبخخیهای،

میبان اخریر اوا خده گروه داعش ا فزاخی واخهیری و شایکههخی اج لخع بر شن ر و

گس رح حو ه ی ور فرهنگ و ور مین اه گروه دی منطاه بخشدگ
واژگان کلیدی :فضای سایبری ،داعش ،تروریسم ،قلمرو ژئوپلیتیکی

1

دی عتار

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

یاهخیخمه Mohammadzamani@ut.ac.com :شلخیه الخس09123033865 :
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مقدمه
امرو ه بخ گس رح فراهند جرخی شدن و اوو ه بیش ا ویش یوخیههخ و ایایخ خز یوبهیو هس یمگ دی
فزخیشنوی یوخیههخ هک ا اببایهخی بسیخی مرم دی گس ر ه ویخوت اوتگ دی اه میخن امکخیخز
یوخیهای جدهد هلچون اهن ریت و فزخی مدخ ی ،اأریرگذایی بر افکخی علوم یا شه اخشنون فا دی
ایرتخی دوقتهخ بوده اوت ،برای افراد و گروههخی دهگر ییب ملک شرده اوتگ اهن ریت و یوخیههخی
مدخ ی ورعت اأریرگذایی بر افکخی علوم یا دوچندان شردهاید هرا فزخهخی مدخ ی مراج ه
شنندگخن و مخخ یخن بسیخی هخدی ا الخم اورهخ دایدگ یوخیه م اواید هلبمخن شخیشردهخی مثیت و
داش ه بخشد و افبون بر او خده ا غن برای بخال بردن وطح یفخه یدگ  ،هلبمخن برای ویویرد

من

هدفرخ و هواو ههخی ایرایسخی هم او خده م شودگ گروههخی ارویهس

و اک یری هم ی وایس هاید

ا جذابیتهخی غن چوم ووشند و برای ویویرد شخی هود ا غن او خده م شنند گروههخه مخیند داعش،
ا هلخن غاخ ف خقیتهخی هود ،یوخیههخی گویخگون یا به منظوی اأریرگذایی بر افکخی علوم و جذب
ییرو به هدمت گرف هایدگ بخ وجود غنشه گروههخی ارویهس
هدفهخی هود ا شیکههخی ایایخ

ویش ا داعش ییب برای دو یخب به

او خده شردهاید ،برهالف گروههخی ویوی  ،داعش بههوب

اوایس ه اوت ا امکخیخز یوخیهای موجود ،برای دو یخب به هدفهخی هوهش برره بردگ برهالف
وی

ون ّ شه دی شوویهخی هخویمیخیه عرب  ،شیه اخیه هند و جنوب غویخ ف خ بود ،وی

جدهد

دی عرته جرخی ف خ ار شده اوتگ ا اواهر دهه 1990میالدی ،وی گری دی شوویهخه هلچون
چچ  ،بوون  ،فرایسه ،بییها و اوپخییخ یواج هخفتگ گس رح ایاالب ایایخ خز ،ویداهش شیکههخ و
جنیشهخی یوه اج لخع موج

شده اوت یئووی گری دی جرخن گس رح ب وخباهای هخبدگ به

وخ دهگر ،یئووی یسم مدخ ی ب ییخ به ها مرشب وخ مخیده  ،به تویز شیکهای ا امخیزهخی
اوالم مدخ ی ف خ شده اوتگ جرهخنهخی یووی  ،به وهیه داعش به تویز گس ردهای ا عتر
دهدی خ برره م بردگ اه

جرهخن ،شخیشنخسهخی بسیخیی دی مینه هاشردن اخییلخهخ دایدگ اه

شخیشنخسهخ م اوایند به شیکههخی امنی

و ا العخا شوویهخ یهنه شنند(ابراهیل )270:1392 ،گ

داعش برهالف اقاخعده و خقیخن ،دی شیکههخی اج لخع هلچون اوئی ر  Facebookو فیسیوک
 Twitterف خ بوده اوتگ بسیخیی ا اعزخ و هوادایهخی اه گروها ،تدهخ حسخب دی شیکه
اوئی ر داییدگ غیرخ دی اه

حسخبهخ به تویز شیخیهیو ی اهیخی و اتوهرهخی ویورویهخ و

علییخزهخی ای رخیی داعش یا من ور م شنندگ اردهد مدخ ی و وپس ،ارویهسم عین ا متداسهخی
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ب یظل یوه جرخی اوت شه به دقین بخی ای ش وام گرف ه هود ا جرهخن یووی

جرخدی دی

هخویمیخیه ،امنیت اه منطاه یا بهشدز جرخی شرده اوتگ ا غنجخ شه یوخیههخ دی عتر ایایخ خز
بیو ره اخریرگذایی بر افکخی علوم دایید ،مرماره بس ر برای ویویرد هدفهخی ویخو  ،یظخم ،
اج لخع و فرهنگ اید ف خقیت غ ادایه و گس رده گروههخ دی شیکههخی اج لخع دو یخب به هر هدف
یا اسرین م شندگ دی چند دهه گذش ه ،گروههخی بنیخدگرای فراوای دی منطاه ظروی و برو شردهایدگ
ب شا هیچشدام ا غیرخ مخیند داعش دی فزخی یوخیهای حزوی یداش ه اوت(میالی و دهگران،
)90:1393گ
مبانی نظری
شیکه جرخی اهن ریت و فزخی مدخ ی شه مرتو علیکرد غن اوت ،یلخد ویورفت عیم و ف غویی
اوت شه شوویهخی ادیالند بهوهیه غمرهکخ دی اوقید و م لخیی غن یاش اتی یا به عرده داش ه و
داییدگ فزخی مدخ ی عرته جدهدی برای حیخز بوری اوت شه اخبییت وذهرح و ایدخم بخش علده
ای ا ییخ هخ ،ف خقیتهخ و شئویخز یدگ بور و اج لخعخز ایسخی و حکومت هخ یا داید و بهعنوان
وخهه فزخی واا  ،و ا
و وخه خیهخی فزخی واا

رهی الرشب ،وردا ح و جخبهجخه ا العخز ،اوایخه شییهوخ ی ف خقیتهخ
یا داش ه و اه شییهوخ ی یا بخ ارر بخو دی فزخی واا

ایدخم م

دهدگ شیکه اهن ریت و فزخی مدخ ی شخهص و ای کخس ادیز برار شوویهخه اوت شه غن یا به
وجود غویده و م لخیی شردهایدگ هرا بدون داش

وطح بخالئ ا دایش ،عیم و فنخویی ییب اوان

اا تخدی امکخن هیی غن وجود یداشتگ شوویی شه به اه واا یت ه ن اهن ریت و فزخی مدخ ی
جخم ه علن ووشخیده اوت ،غمرهکخ بود شه ادیز برار جرخن شنخه ه م شدگ راح و وخهت اهن ریت
ییخ به اخبییت هخه دی مینه مخخبراز ،ایایخط ا العخا  ،فنخویی فزخه  ،ورمخهه گذایی و ایره
داشت شه هله اه هخ دی دوت غمرهکخ موجود بودگ غمرهکخ بخ ورمخههگذایی هود وس ا جنگ جرخی
دوم دی وروژه م روف غیوخیت ،و

چند دهه اوایست اهن ریت یا دی وخ  1983م وقد یلخهدگ اه

شیکه بدون وجود هروخهتهخی مخخبراا و ایایخ

یظیر مخهوایههخی فزخه  ،شیکه و شخبنهخی

یویی و ایره یل اوایست ارای هخبد فنخویی هخی فزخه و اوایخه وخهت و دی مدای ارای دادن
مخهوایههخی مخخبراا مرتو یاخبتهخی دویه جنگ ورد اوت ،شه غمرهکخ دی اه
چومگیر و هوب داش ه و دایدگ مخهوایههخی ایایخ

مینه اخبییتهخی

شه دی ایا خ بیند و مدای می غهنگ (حدود
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 36هبای شییوم ری) ،ارای داده م شوید م اوایند دی غن واحد هبایان الخس ای ن و چنده شخیخ
ایوهبهوی یا ارت ووشش ارای دهندگ
ا ووه دهگر اه شیکه و فزخ فرتت منخوی اوت شه برای شن ر شننده غن اوقید ادیز م شندگ
غمرهکخ به عنوان مؤوس و م وق اوقیه اهن ر یت شلخشخن شن ر و ی ور مرسوس و یخمرسوس هود
یا بر اه شیکه و فزخ اعلخ م یلخهد و ا مباهخی اا تخدی غن دی فزخی جارافیخه هود بررهمند
م شودگ به عنوان مثخ  :مدهرهت فن و اکنوقوژها شیکه جرخی اهن ریت دی اخق
هرچند هتوت وق بخ هوهت غمرهکخه دی شخقی رییخ وجود دایدگ ای
شیکه جرخی اهن ر یت و شرشت هخی ببیگ و برجس ه اهن ری

شرشت غهکخن،

اکنوقوژها و اختت

و شخمپیواری دی فزخی جارافیخه

دیه ویییکون دی اهخقت شخقی رییخ ارای دایدگ ورویهخی یهوه و بنیخده شیکه اهن ریت و مدهرهت بخش
علده ورویهخی حخفظه دی اه شیکه دی غمرهکخ ارای داش ه و هخ اهنکه مدهرهت و شن ر غنهخ دی
دو خن شرشت هخی اتی مس ار دی غمرهکخ یظیر هخهو ،گوگن ،مخهکرووخفت ،فیس بوک ،هوایوب ،اچ
و  ،اوه ر و ایره ارای داید ،الرشب یرخدهخی وخه خیی شیکه جرخی اهن ریت و فزخی مدخ ی و
شرشتهخی اتی غنهخ دی هخک غمرهکخ ،علال غن یا دی موا یت مرج یت ا العخا ارای داده و به
الرشب فوس اق خده ا العخز و دادههخ دی ایلرو جارافیخه غمرهکخ مندر م شودگ الرشب و رهیره وخ ی
ا العخز یهب و دیشت بخشهخی مخ ی

جرخن اعم ا هتوت  ،علوم  ،شرشتهخ ،حکومت هخ

و ایره به افباهش ادیز ا العخا و وپس ویطه ا العخا غمرهکخ بر دهگران م ایدخمدگ ایدهوه
جرهخن غ اد ا العخز دی شیکه جرخی اهن ریت شه به ویخوت یول و یی

اهخالز م رده غمرهکخ

ایدهن شده اوت ،علال مندر به جرتگیری جرهخن هروشخن ا العخز و دادههخ ا وراور جرخن به
ووی ور می اهخال ز م رده غمرهکخ و الرشب و رهیرهوخ ی ا العخز فراوان و گس رده جرخن ،و به
دییخ غن اوو ه فنخویی ا العخز دی غن شووی م گردد شه ویطه ا العخا غمرهکخ بر جرخن یا دی و
هواهد داشتگ اسی ا العخا  ،به داییده غن ادیز فباهندهای یسیت به دهگران یا اعطخ م یلخهدگ
اح لخال بر هلی اوخس ،بره تخح یظران دی مسیر یوید ارو ادیز دی جرخن ،عتر جدهد
ادیز جرخی یا می ن بر فنخویی ا العخز دایس ه شه ا یظر غنهخ هینده اهخالز م رده غمرهکخ
م بخشد ،ا اه یو فنخویی ا العخز و ویطه ا العخا م اواید برای غمرهکخ اوقید ادیز فراوای
بنلخهد و یوع امپرهخقیسم و ویطه جرخی یا برای غن به ایماخن غوید و به ی ور و اسی ویخو -
اا تخدی و فرهنگ غمرهکخ بر وخهر مین و شوویهخی جرخن مندر گردد(حخفظییخ)1:1390 ،
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روش تحقیق و ادبیات نظری

اه ویوهش ا یو اوتی

ا ارییی بوده و بخ او خده ا منخب ش خبخخیهای هلچون ش

 ،ماخالز ،

مدالز و وخهتهخی اهن ری

دی وه مرحیه شنخوخه  ،او خراج منخب و یاه بندی مطخق

گردغویی

شده و دی و اییی یاش فزخی وخهیری دی گس رح حو ه ی ور داعش دی منطاه م بخشدگ
•

فزخی وخهیری (مدخ ی) :فزخی مدخ ی به م روم عخم غن ،مخیوس فنخویی ا العخز
) )ITو فنخویی ایایخ خز و ا العخز ) (ICTبوده و دادههخ و ا العخز ،وراوهخی
یویی ،اقک رویرخ ،بی رخ ،بخه رخ ،فخهیرخ ،داهرش ویهرخ ،حخفظههخ ،یاهخیههخ ،وخه رخ ،شخبیرخ،
وخهگخههخی داده ،گرهگخههخ ،شیکههخ و ایره به عنوان اجباء ویس م و هروخهت فزخی
مدخ ی ،هرشدام دی فزخی مببوی دایای مکخن موخت

هس ند شه دی یابطهای

یظخمهخف ه ارای گرف هاید و بخ علیکرد هلدهگر م ن یظخممند یا ،شه هلخن فزخی مدخ ی
اوت ،اوکین م دهندگ
فزخی مدخ ی دی م روم هخص غن ،فزخی مدخ ی به فزخه ا الس م شود شه بخ او خده ا فنخویی
ایایخ خز و ا العخز و شیکه اهن ریت ،اجباء و وخه خیهخی غن هخ بر وخهه اخینهخی فخاد مینخی واا
(یظیر موجوداز اخیی ) و هخ بر وخهه واا یتهخی شییهوخ ی شده (یظیر فروشگخههخی مدخ ی)
راح و ابدا شده بخشدگ
•

ارویهسم :به وی شی ارویهسم یا م اوان هر یو او خده هخ اردهد به او خده ا
هوویت ایر اخیوی به منظوی اهدخد یع

و وحست برای ارت اخریر ارای دادن هخ

اسی بر فرد هخ مدلوعهای ا افراد و هخ شن جخم ه دایست (حخفظ ییخ)265:1394گ
•

وخهیر ارویهسم (ارویهسم فزخی مدخ ی) :یو جدهدی ا ف خقیتهخی ارویهس
اوت شه شنوگران هدفلند بدون او خده ا اببایهخی اخرهیگر فزخی واا

بخ حداان

امکخیخز االح دایید بیو ره تدمه یا واید شنند (هلخن)266:گ
•

ایلرو ژئوویی یک  :ایلرو ژئوویی یک عیخیز اوت ا  :فزخی جارافیخه و وخ ه ایسخی
هخ جل ی

مربو ه شه دی حو ه ی ور و اخریرگذایی ها هخ چند م ایر ویخو  ،دهن ،

فرهنگ  ،اا تخدی ،اج لخع  ،یظخم  ،امنی  ،ادخیی ،اکنوقوژهک و یوخیهای شووی
هخ بخ هگر ویخو ادیالند ارای م گیردگ به عیخیا م اوان به شوویهخ ،ور می هخ و
فزخهخی جارافیخه ویراموی شه دی حو ه ی ور ها شووی هخ شرر ادیالند و دایای
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موا یت مرشبی (اطی

و م روون) ارای م گیرد ایلرو ژئوویی یک

غن ا الس

یلود(حخفظییخ)212:1379 ،گ
ژئوپلیتیک فضای مجازی

فزخی مدخ ی اخبییتهخی ووی

برای ایدهن شدن به عرته شخی ای و و یب بی دوقتهخ بخ هگران

و رفهخی دیگیر م بخشدگ دیگیریهخ دی فزخی مدخ ی ،شییهوخ ی شده دیگیریهخی دی فزخی
واا

م بخشدگ گویههخی اتی دیگیری بی

رفی اعم ا دوقتهخ و وخ مخنهخ و گروههخ ،علداخ

ا یو ارویهسم مدخ ی و جنگ مدخ ی و ارخجم م بخشدگ دی ارویهسم مدخ ی گروههخی ویخو
م رض حکومتهخ ،هروخهتهخ ،منخف و اوایخه هخی حکومت ماخبن هود یا دی فزخی مدخ ی
موید یرخجم ارای داده و اح لخال به جخن شررویدان شووی مربو ه ییب ا رض م یلخهندگ
دی عرته جنگ مدخ ی رفی منخ عه ،حکومتهخ و شوویهخ و گروههخ هس ند شه بر عییه هکدهگر
م جنگندگ دی جنگ مدخ ی رفی دیگیر هم م اوایند به وخ مخیده ایاشهخی مدخ ی و دوت
دن به ها ییرد و جنگ مدخ ی اادام شنند و هم اهنکه ظرفیتهخی فزخی مدخ ی و شیکه اهن ریت
یا برای ایدخم علییخز یظخم دی فزخی واا

به شخی گیریدگ یظیر جنگ یوای  ،حلیه به ویس مهخی

شن رق یاهخیهای ویس مهخی اا تخدی ،فن  ،اج لخع  ،اوقیدی دی فزخی واا

شووی ماخبن ،شن ر

ترنه علییخز ،گردغویی ا العخز و ایرهگ هلچنی غنهخ م اوایند فزخی مدخ ی یا به عرته ییرد
ا العخا ایدهن شنند ،یظیر ی ور دی ویس مهخی یاهخیهای ،فرووخش اا تخدی ا

رهی دو کخیی دی

ویس مهخی یاهخیهای اا تخدی و ادخیی ،حلیه به وخهتهخی شووی ماخبن و یظخهر غنگ یظیر ی ور دادن
وهروس او خک ی س به اخویسخز اهرانگ بنخبراه یگرح اببایی به فزخی مدخ ی و شیکه اهن ریت ا
ووی بخ هگران ویخو برای یاخبت و ییب رفی جنگ و منخ عه ا ووی شوویهخی یای

برای ایدخم

دیگیریهخ و اییه بر حره  ،ا مودوعخز اخبن اوجه دی ژئوویی یا فزخی مدخ ی اوت(حخفظییخ،
)157:1396گ
مفهوم سایبر تروریسم (تروریسم مجازی)

ارویهسم هک ا موای اوخو بور دی یاه یویدن به غیامش اوت و قذز دو یخب به عیم و
فنخوییهخی جدهد یا به شل ره حد م یوخید و اخ مخی شه اهالس ی واید هود یا دی یرخدهخی اررگذای
به مثخبه واا ی

ال م و درویی ،وخهدای وخ د ،اه یگرای بیو ر هواهد شدگ دهگر یل اوان ارویهسم

یا اردهدی داهی ایا شرد و ا جنیه بی اقلیی غن اخفن مخیدگ امرو ه ارویهسم ،اردهدی بی اقلیی
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و عییه شن بورهت اوت و الخم جوام یا دی بر گرف ه اوتگ امرو ه ارویهستهخ هلگخم بخ ویورفت
فنخویی ا العخز و بدون احسخس ا رد یسیت به اوایی و اتو غن ،یشد شرده و ویش غمدهایدگ
ارویهستهخ ارت اخریر فزخی مدخ ی به بخ هگرای بی اقلیی ایدهن شدهاید و م اوایند به وی
اارهی  ،دی هرشدخ شه بخواهند اادامهخی ارویهس

و هرابکخیایه هود یا اجرا شنند(وخقیبهخن،

)645:1393
ارویهسم فزخی مدخ ی ،یو جدهدی ا ف خقیتهخی ارویهس
او خده ا اببایهخی اخرهیگر فزخی واا

اوت شه شنوگران هدفلند بدون

بخ حداان امکخیخز االح دایید بیو ره تدمه یا واید

شنندگ
واژه وخهیر ارویهسم (ارویهسم مدخ ی) یا دی دهه  1980بخیی شخقی ابدا شردگ شخهد ب وان گ ت
جخم اره ا ره
اوتگ ا ره

ا وخهیر ارویهسم یا دیینگ او خد عیوم یاهخیهای دایوگخه جرج اخون ایائه شرده

وی چنی اوت« :وخهیر ارویهسم ،حختن االا ارویهسم و فزخی مدخ ی اوتگ

وخهیر ارویهسم ،بیو ر به م نخی حلیه هخ اردهد به حلیه عییه یاهخیههخ ،شیکههخی یاهخیهای و ا العخز
رهیره شده دی غیرخوت ،هنگخم شه به منظوی اروخیدن هخ مدیوی شردن دوقت هخ اایخ غن برای ویویرد
اهداف ویخو هخ اج لخع هخص اعلخ م شود»گ ها حلیه برای اهنکه به عنوان ارویهسم مدخ ی
شنخه ه شود بخهد به هوویت عییه اشخخص هخ دایاه هخ مندر شود ،هخ دوت شم غوی
اهدخد ارس یا موج

شخف برای

شودگ ا حلالا شه به مرگ هخ تدمخز بدی  ،ای دخی ،واوط هواویلخ ،غقودگ

غب هخ هسخیز م دد اا تخدی م ایدخمد م اوان به عنوان یلویه یخم بردگ حلالز جدی عییه
هروخه رخی حیخا ییب بس ه به یو شدز و اخریر غیرخ اادام وخهیر ارویهس

ایا م شودگ حلالا

شه هدمخز علوم ایر حیخا یا مخ ن م شنند هخ غیرخه شه فا ور وتدای ورهبهنه اهدخد م شنند
جبء ارویهسم مدخ ی مرسوب یل شوید(حخفظییخ)266:1394 ،گ
فرصتهای جدید تروریستی در فضای سایبری

ارویهسم مدخ ی فرتتهخی جدهدی یا برای ارویهستهخ فراهم شرده اوتگ بره ا وهیگ هخی
اه ودهد عیخیز اید ا :
-

هدف ارای دادن ا داد بیو ری ا مردم

-

او خده ا گروههخی یاهخیهای یخشنخه ه دی وطح بی اقلیی

-

یداش

مردودهت جارافیخه
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-

ونرخن مخیدن هوهت

-

ایییغ و عزوگیری بی اقلیی

-

گس رح دامنه ارویهسم به مسخئن مخق  ،بخیک  ،اا تخدی و هدمخز شرریگ

ارویهستهخی فزخی مدخ ی هخ اهن ری

به جخهخو خده ا والحهخی یاهج یظیر بل هخ و موشاهخ

هخ وخهر اببایهخی م لو ا یرمافبایهخی مخرب یاهخیهای برای ویویرد اهداف هود او خده م شنندگ
وهروورخ ،شرمرخ ،اوپلرخ ،اهلین بلیینگ ،گوگن بلیینگ ،ها و ی ور یاهخیه ای و هرابکخیی هخ
دو کخییهخی اهن ری

و شیکهای بخو ا یوحهخ و اببایهخی ارویهستهخی فزخی مدخ ی به

شلخی م یودگ دالهن هخدی وجود دایدشه وی

م شود ارویهسم مدخ ی برای ارویهستهخ جذاب

بخشد ا جلیه:
-

ای انار ا یوحهخی ارویهس

م داو (شالویا) اوت و به انرخ چیبی شه ییخ

داید ها یاهخیه شخت م تن به اهن ریت اوتگ بنخبراه ییخ ی به هرهد اویره
ییست و م اوان وهروسهخی یاهخیه یا وخهت و ا

رهی هطوط ای  ،شخبن و

ایایخط ب ویم غنهخ یا ایوخ شردگ
-

یخشنخه هار ا یوحهخی ارویهسم شالویا اوتگ مخیند بسیخیی ا شخیبران
اهن ریت ،ارویهستهخ ا اوخم مس خی او خده م شنند و به ها وخهت به عنوان
شخیبر مرلخن و یخشنخس وتن م شوید و برای ییروهخی وییس و امنی
وخت اوت شه هوهت واا

بسیخی

ارویهستهخ یا یدهخب شنندگ دی فزخی مدخ ی هم

موای فیبهک مخیند اهست بخ یو  ،مر هخ گلرک شه دی فزخی مدخ ی دهده
م شود وجود یدایدگ هرچند وخ وشخیهخی موخبر دی فزخی مدخ ی برای اه
امر ییب اوو ه م هخبدگ
-

انو و ا داد حلالز بسیخی هخد اوتگ ارویهست مدخ ی م اواید شیکههخی
دوق

هخ یاهخیههخی دوق  ،شخت  ،هدمخز علوم  ،هطوط هواه هتوت و

ایره یا موید حلیه ارای دهدگ
ا داد هخد و ویچیدگ حلالز اح لخق به ارویهستهخ شلا م شند اخ یاخط د

و غوی وذهر

یا برای حلیه ویدا شنندگ مطخق خز یوخن داده اوت شیکههخی برس و هدمخز ادطرایی دی برابر
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یا ایرملک م شندگ

ارویهسم مدخ ی یا م اوان ا یاه دوی هداهت شرد ،وهیگ ای شه جذابیت هخدی
یا م

یید ،ورمخهه

برای ارویهستهخ دایدگ هلچنی

غمو ح فیبهک

ایدش

گذایی یوای ش ری داید و امکخن م دهد اخ وخ مخنهخی ارویهس

عزو گیری

شنند و اعزخ یا دی اه یخی داش ه بخشد(هلخن)268:گ
روند شکل گیری داعش

به دییخ اوکین گروه اوحید و جرخد به یهیری ابومت

یاخوی دی وخ  2004م و بی ت وی بخ

ب الدن ،یهیر ویوی اقاخعده ،اه گروه شخهه وخ مخن اقاخعده دی عراس شد و بخ گس رح علییخز
هود ،به هک ا گرو هرخی ارویهس

بسیخی ادیالند دی عراس ایدهن شدگ دی وخ  2006میالدی،

فییل دی شده ا یاخوی من ور شد شه دی غن ،وی ا اوکین شویای مدخهده به یهیری عیدالل
یشید اقیادادی هیر م دادگ وس ا شو ه شدن یاخوی دی هلخن وخ  ،ابوحلبه مرخجر به یهیری اه
گروه ا یی شدگ دی اش یر غن وخ ییب گروه دوقت اوالم عراس به یهیری ابوعلر اقیادادی اوکین
شدگ وی دی وخ  2010میالدی ،هلراه ابوحلبه اقلرخجر ،هک دهگر ا یهیران بیندوخهه وخ مخن ،دی
حلیه مو رک ییروهخی عراا و امرهکخه جخن بخهتگ وس ا شو ه شدن ابوعلر بادادی ،ابراهیم
اقیدیی م روف به ابوبکر بادادی به اه ولت یویدگ بخ یوی شخی غمدن ابوبکر اقیادادی ،دامنه
علییخز و حلیههخی غن گروه شدز گرفت و هلبمخن بخ غاخ برران وویهه ،اعزخی اه گروه دی
وویهه ف خ شدیدگ اقیادادی بخ گس رح ف خقیتهخی هود دی وویهه ،یخم وخ مخن هود یا به دوقت
اوالم عراس و شخم ااییر دادگ به شخی بردن یخم شخم (به جخی وویهه) ،شه منطاهای به گس ردگ
وویهه ،ایدن ،قینخن ،منخ ی اشاخ شده بهدوت یژهم تریوییس  ،فیسطی  ،بخشهخه ا ارب عراس
و تررای وینخ یا دیبرم گیرد ،یهوههخی فکری اه وخ مخن یا یلخهخن م وخ دگ به عیخیز دهگر
یهیران داعش بخ ای خخب اه یخم ،غیمخن بخ گوت به دویان اا دای هالفت اموی یا دی ور م ورویایندگ
ابوبکر اقیادادی امیر دوقت اوالم دی عراس دی غویهن  2013م ،دی ویخم توا اداخم گروه هود بخ
جیره اقنتره یا بخ عنوان اقدوقة االوالمیة ف اق راس و اقوخم (داعش) اعالم شرد ،امخ اقدوالی  ،یهیر
جیره اقنتره ،و اهل اقظواهری ،یهیر وخ مخن بی اقلیی اقاخعده ،بالفختیه اه مودو یا ید شردیدگ
اقظواهری بر جداه اه دو گروه اخشید شرد و دوقت اوالم عراس و جیره اقنتره دی شخم یا دو
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گروه مدبا و مس ان ،اوق به یهیری ابوبکر اقیادادی دی عراس و دوم به یهیری اقدوالی دی وویهه
دایستگ اقظواهری هلچنی ابوهخقد وویی یا به یلخهندگ هود برای حن اه الف دو رف منتوب
شردگ گروه یئووی

داعش ا یظر ه مو و دهدگخه فکری ،به وخ مخن جرخی اقاخعده وابس ه اوتگ

وخ مخن جرخی اقاخعده وخه خیی داید شه وخ یا ا مر هخی جارافیخه هخص فراار م یرد و به هلی
دقین به حد و مر ی منرتر ییستگ دیواا هدف داعش اوکین دوقت اوالم دی وراور منخ ی
جرخن اوتگ دی یظر داعش ،ویرو ی ایاالب هخ وریگوی یظخم مرم ییست ،بیکه الخم االح اه گروه
بر ویطره هخف

بر ها منطاه جارافیخه م ی و به ویطره هود دیغویدن غن م لرشب اوتگ داعش

گروه اوالم  ،افرا

و اک یری اوت و ا ن هر شس یا شه وابس ه به اه گروه ییخشد حال و

جخهب م دایدگ اه گروه هلچنی به وویهه و عراس بخ ها دهد یگخه م شند و حن اه دو یا بخ هم
م هواهدگ دیواا یهیران غن هواهخن اوکین دوقت اوالم دی عراس و شخم هس ندگ
داعو هخ هلچنی مرخیز و ادربه بسیخی دی میخی ه داییدگ دقین بخال بودن اه مرخیز حزوی غیرخ دی
عراس و میخی ههخی چنده وخقه دی اه شووی اوتگ ویورفتهخی ییروهخی داعش دی میدان ییرد بخ
ایاش وویهه و عراس به دقین بررهمندی ا فرمخیدهخی بخ ادربه یظخم بخالوتگ بیو ر اعزخی داعش
وخباه حزوی دی جنگهخی افاخیس خن ،عراس و چچ یا داییدگ اعزخ و جنگدوهخن اه جیره ا
اومیتهخ و ییادهخی م خوزایدگ به ایر ا ییروهخی عرب داعو م اوان به جنگدوهخن ا با ،ارک،
چچ و ایووخه اشخیه شرد(میالی و دهگران)95:1393 ،گ
استراتژی داعش در فضای مجازی

او راایی داعش برای حزوی دی شیکه هخی اج لخع بر ایییاخز گس رده او وای اوت و اه گروه
دی ایوا مخ ی

شیکههخی اج لخع و

شرده اب دا ا داد حخمیخن و هوادایان هود یا افباهش دهد

و وپس ایییاخز هود یا غاخ شندگ اه گروه شه ایوا ت رخز اج لخع بخ مودوعخز مخ ی

یا

مدهرهت م شند ،دی اب دا بخ ایییغ یدگ بر ر و شراه اهدهغ ار ،شخیبران یا به ولت هود شوخیده
و وپس هوادایان یا بخ ویخو رخی هود غشنخ م شندگ اه یو ف خقیت موج
گذش ه هبایان ی ر ا مردم جرخن بخ هدف ویوو

شده

چند وخ

به گروه داعش به هخویمیخیه و ر شنند و دی

میدایرخی ییرد اه شووی حزوی هخبند(عیداقیر و دهگران)5:1395 ،
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رویکردهای رسانهای داعش

ا اب دای شکنگیری و حزوی داعش دی وویهه ،هدفهخی اه گروه بخ او خده ا یوخیه وخههگذایی
شده اوتگ دیواا اه گروها وه جرهخن علده یا دییخ م شند:
 .1ا ووه بخ یلخهش و ای وخی جنخهخز و اادامخز وحویخیه هود دی فزخی یوخیهای و به
وهیه اهن ریت و شیکههخی مدخ ی ،دی االح برای ارس و دقرره ایداه

دی د مردم

بوده اوت
 .2ا ووی دهگر بخ ای وخی و وخش ویورویهخ و ف وحخز هود دی فزخی وب ،مردم یا ا
علده ف خقیتهخی هود بخهیر م شند
 .3ای وخی و یلخهش بره ترنههخی ایسخن دوو خیه شه دی ا خیض شخمن بخ جرهخن او
ارای م گیرد ،ا یوهکردهخی دهگر ارویهس رخی داعو اوتگ به هر تویز داعش
م شوشد ا علییخزهخی یظخم اح به تویز شخمن فییم برداید اخ اه فییمهخ یا بخ
ادوه حرفهای دی اهن ریت من ور شندگ ای وخی فییمهخی علییخزهخی ببیگ و موفی
داعش دی عراس و وویهه ،شه بخ ورودهخی جرخدی هلراه اوت ،جذابیت
داید)(www.tebyan.netگ
داعو هخ بخ وجود جلود فکری هود ،عالاه بسیخیی به او خده ا شیکههخی اج لخع و یوخیههخی
به یو یوخن دادهایدگ اگر ف خقیتهخی گروها داعش یا بخ ف خقیت گروههخی ارویهس

دهگر ماخهسه

شنیم ،هواهیم دهد شه داعش بسیخی بیو ر ا گروههخی موخبه ویوی  ،به یوخیه و امکخیخز غن وابس ه
اوت برای مثخ ف خقیتهخی گروه اقاخعده فا به ای وخی یوایهخی وخنرای دی وخهتهخی اهن ری

هخ

متخحیه بخ شیکههخی ایوهبهوی هخص مردود م شد ،امخ داعش ا یوخیههخی گویخگون به تویز
گس رده برره م برد و ییب ا اکنیاهخ ،جیوههخی اتوهری ،اتوهر بخ شی یت بخال و ادوه حرفهخی
برای اخریرگذایی بیو ر بر افکخی علوم و جذب ییرو او خده م شندگ
داعش و بهرهگیری از شگردهای رسانهای

یوخیه دی اخیهخ هود هلوایه برای اأریرگذایی بر افکخی علوم بهشخی یف ه اوتگ دی اه میخن امکخیخز
یوخیهای جدهد هلچون اهن ریت و فزخی مدخ ی ،امکخن اأریرگذایی بر افکخی علوم یا شه اخشنون
فا دی ایرتخی دوقتهخ بوده اوت ،برای افراد و گروههخی دهگر ییب ملک شرده اوتگ اهن ریت و
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یوخیههخی مدخ ی ورعت اأریرگذایی بر افکخی علوم یا دو چندان شردهاید هرا فزخهخی مدخ ی
مراج هشنندگخن و مخخ یخن بسیخی هخدی ا الخم اورهخ داییدگ
وه یک ه دی ای خخب اه شیکه هخ اوو گروه هخی ارویهس

یاش دایید

 .1دی دو رس بودن و وروقت ایائه مطی  ،بدون هیچ مدو دوق

و بخ هبهنه شم امکخن

وذهر اوت،
 .2بسیخیی ا مخخ یخن اتی گروه ارویهس

ه ن مردم عخدی دی اه شیکه هخ حزوی

دایید،
 .3ای اخ ویخم دی اه شیکههخ بدون هبهنه ،بدون فیی ر دوق

و تداقی ه بخ ورعت بسیخی

بخاله تویز م گیردگ
اه هلخن چیبی اوت شه گروه هخی ارویهس
مطی

به غن ییخ داییدگ دیتویا شه م داییم چخپ هر

دی یو یخمه هخ دهده شدن غن ا ایوهبهون ،مس یبم عیوی ا چند فیی ر و اقی ه ورداهت هبهنه

اوتگ شیکه هخی اج لخع بخ ود شنوی بروت گروههخی ارویهس
دره

اوتگ دی برهه اهیر به قط

ی ور گس رده شیکههخی اج لخع و او خده موفی و موکوک عنختر داعش ا غیرخ ،یاههخی

جذب ییروهخی ارویهست ا وراور جرخن بهوهیه ده ران و وسران ایووخه یا برای اه گروه
جنخه کخی بسیخی غوخن شرده اوت(عیداقیر )6:1395 ،گ
گروها ارویهس

داعش ،ا هلخن غاخ ف خقیتهخی هود ،یوخیههخی گویخگون یا برای اأریرگذایی

بر افکخی علوم و جذب ییرو بههدمت گرف ه اوتگ بخ وجود غیکه گروههخی ارویهس
داعش ییب برای دو یخب به هدفهخی هود ا شیکههخی ایایخ

ویش ا

او خده شردگ غمخیهخ حخش اوت شه

برهالف گروههخی ویوی  ،داعش به هوب اوایس ه اوت ا امکخیخز یوخیهای موجود ،برای ویویرد
هدفهخی هوهش برره بردگ او خده گس رده گروها داعش ا یوخیههخی مدخ ی و اهن ریت ،وی
شده اوت بره اریییگران اهن ریت یا می بخ ی اتی داعش بنخمند(میالی و دهگران)96:1393 ،گ
ورود داعش به صنعت بازیهای رایانهای

گروه ارویهس

داعش برای جذب ییرو هتوتخ جوایخن ،ها بخ ی وهدهوه به اتطالح مریج

وخه ه شه دی غن هدف بخ هگر ،یخبودی ییروهخی عراا و غمرهکخه اوتگبخ ی وهدهوه داعش به
ویا بخ یهخی م روف GTAراح شده و مخخ

غن ،اور جوان اوتگ داعش دی اخق

فییمهخی

شواخه ایییاخا  ،بخشهخه ا اه بخ ی یا دی فزخی اهن ریت من ور شرده شه وهیگ بخی غن ارییج
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عییه دشلنخن و مخخق خن داعش اوتگ مر وای

اه بخ ی شخمن الخم اخش یاهخ و یوحهخی جنخه کخیایهای شه داعش عییه مخخق خیش به شخی گرف ه،
م بخشدگ اه بخ ی وهدهوه بخ ترنههخی ای دخی ،برهوید یظخم و شییا ا شلینگخه شرو م شود
و تدای اعزخی داعش شنیده م شودگ اکیه شالم شختیتهخی اه بخ ی فرهخد الل اشیر اوت و
غنهخ هلچون اادامخز عخقم واا داعش ،مخخق خن هود یا واله م شنند ،ور م برید و ووخهن یاییه
یا من در م شنندگ
دی و بخ ی ،قوگوی داعش دی بخالی ت ره ارای داید و م خهیم به اتطالح جرخد و اهثخی دی وراور
بخ ی ،حخشم اوتگ اقی ه وهیگ هخی فوس بخشهخه ا بخ ی به دوت غمده ا ووی داعش اوت شه
به عنوان ویشورده و غگر ایییاخا من ور شده ،وق اخشنون یسخه واا

اه بخ ی وهدهوه موخهده

یوده اوت)(www.mashreghnews.irگ
توئیتر رسانه اصلی داعش

اوئی ر یا م اوان مرماره اببای ایایخ

داعش دایستگ جخق

اه اوت شه داعو هخ دی اوئی ر اب دا

به بخن ایگییس و دی حدل بسیخی شل ر ا غن به بخن عرب اادام به ایوخ اوئیتهخی هود م شنند
و اقی ه هر حسخب شخیبری اوئی ر شه دی هدم وخن اوت مدا به ایوخ اهیخی ادامه داده و وپس به
تویا یخگرخی ا شخی م اف د دی حخق شه بخ وخهخن هخف

علر ها حسخب شخیبری داعو دی اوئی ر،

ها حسخب دهگر ف خ م شودگ ارایاخز یوخن داده شه شخیبران ف خ گروه داعش ،بیو ر بخ چنده
یخم شخیبری اارهیخ موخبه واید اوئی ر م شوید و دی تویز بس ه شدن هک ا حسخبهخی شخیبری،
بالفختیه حسخب شخیبری دهگری یا ف خ م شنندگ اوئی ر اه امکخن یا داید شه اهیخی یا بخ ورعت
بسیخی هخدی من ور شرده و ییب به الخم یوخیههخی هخیج دو رو دایدگ هلچنی بخ اوجه به غن
شه مخخ یخن داعش بیشار غمرهکخه هخ و ایگییس هخ هس ند ،شه دی اوئی ر بیش ا وخهر شیکههخی
اج لخع

ف خقیت دایید ،اوئی ر گبهنه منخو اری یا برای داعش فراهم غویده اوتگ ج امبرگر

شخیشنخو شه ف خقیتهخی داعو هخ یا دی شیکههخی اج لخع یتد م شند م گوهد داعو هخ ا
هبایان حسخب شخیبری دی اوهی ر برای ای وخی عاخهد هود او خده م شنندگ بره هود یا شیه یظخم
جخ م یند و بره دهگر مدع م شوید حخم غنهخ هس ند و ایایخ

بخ داعش یدایید اخ به اه

ارای  ،جیوی بس ه شدن حسخب شخیبرهوخن یا بگیرید(عیداقیر )10:1395 ،گ
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دی اوئی ر ای وخی اهیخی بخ ورعت بسیخی هخد ملک اوت هلچنی اه شیکه به الخم یوخیههخی
هخیج دو رو دایدگ افبون بر اه دو وهیگ  ،ا غیدخ شه مخخ یخن داعش بیو ر غمرهکخه هخ و
ایگییس هخ هس ند و امرهکخه هخ و ایگییس هخ دی اوئی ر بیش ا شیکههخی اج لخع دهگر ف خقیت
م شنند ،اه شیکه گبهنه منخو اری برای داعش اوتگ امواج گویخگون ف خقیتهخی یوخیهای داعش،
دی حخق اوت شه بروخهه ایدهوه غیرخ ،او خده ا فنخویی مردود اوتگ برای مثخ  ،بر وخهه ف وای عیلخی
غیرخ دهدن فییمهخی وینلخه و وینلخ یف
یویدن به هدفهخی هود واج

حرام اوت! دی عی حخ  ،غیرخ او خده ا یوخیه یا برای

م دایند(میالی و دهگران)98:1393 ،گ

اقی ه بخ اوجه به مخهیت اوئی ر ،برای دو یخب به ا العخز دایی و موری دی اه مطخق ه موای فراوای
هم وجود داشتگ

دویه مخی چرخی مخهه شه اه بریو ایدخم شد ،اوئی ر به تویز هودشخی به

بره ا ت رخز مربوط به داعش مظنون و دو رو به غنهخ یا مسدود شردگ اوئی ر دی بیخییه هود
اودیح داد شه بس ه به یو ف خقیتهخ و مطخق  ،ت رخا شه به غنهخ موکوک م شود یا به حخقت
ا ییی دیمیخوید و بخ هلی اودیح
وابس ه به گروه ارویهس

دویه مخی مذشوی بیش ا  1000ت رهای شه اح لخ م یفت

داعش بخشد یا ایرف خ شرده اوت(قط )1394 ،گ

تفاوت تاکتیک داعش و القاعده

بخ مطخق ه یف خی ویخو و یظخم گروه داعش دی اب خد گویخگون فزخه و هلچنی ماخهسه او راایی
داعش بخ گروههخی موخبه یظیر اقاخعده هخ خقیخن شه دی دهههخی این یاو ورییگ دی اروالز منطاه
ای داش ند ،به ا خوزهخی اخبن اوجر برهوید م شنیم شه م اوان به ا خوز مایخس علیکرد اه
گروههخ دی ماخهسه بخ گروه داعش اشخیه شردگ
ف خقیت یوخیهای ب الدن و هل کرایش مردود به ای وخی یوایهخی وخنرای اقاخعده دی وخهتهخی
اهن ری

و هک دو متخحیه بخ شیکه هخی ایوهبهوی هخص بود ،امخ اعزخی اه گروها شه اقی ه

هودشخن دی بدو اخویس غمو ح دهده غمرهکخ و عربس خن و وخهر شوویهخی مخخق

حکومت وویهه

بودید و مدع دشلن بخ الخم مظخهر الدن هس ند ،امخ عالاه هخت به او خده ا اهن ریت و شیکه
هخی اج لخع داییدگ هلی امر وی
ارویهس

شده اخ هیی ا جوایرخی ارب غیرخ یا ایر ا دهگرگروه هخی

دییخ بدایندگ اه گروه دی اب دای امر برای ایایخط دی فزخی مدخ ی بخ وخ

هخه مواجه

بود ،اهنکه ب واید بخ اشخیت هخی یخشنخس بسیخی دی شیکه هخی اج لخع ف خقیت شند ،امخ حخال دهگر
وخ

هخدی یداید و رفدایایش دی شوویهخی مخ ی

دی فزخی فیس بوک ،اوهی ر وگگگحزوی دایید
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و ایییغ م شنندگ برای اه شه مردم هر شوویی بخن هودشخن یا بر ر م دایند و حسخویتهخی
هکدهگر یا م شنخوند برای هلی وخ

شخی فا ویدا شردن عنتری هلسو دی ها شووی اوت

دی اه حخقت فا م مخید غن عنتر و ها شیکه اج لخع شه م اواید مخیند ها بیلخیی مسری بخ
وست هخی ایییاخا دهگران یا هم به هودح می ال شندگ هلی اوت شه اه یو هخ گروه ارویهس
داعش ح

بی ژاون هخ هم رفدای ویدا شرده اوتگامخ داو خن ایییاخز اک یری هخ فا اه ییستگ

دی یگخه جوانهخی ایووخه و غمرهکخه  ،اه گروها برهالف خقیخن برای یویدن به هدفش ای طخف
هخدی داید و ا هر اببای اخ های مخیند اهن ریت وگگگ او خده م شند و غن یا حرام یل داید ،ه ن
اهنکه داعش گروه اک یری اوت بخ ا خوز هخی بسیخی بخ خقیخنگ ایوهبهون و یادهو برای شیه یظخمیخن
خقیخن و اقاخعده حرام بود و او خده ا غیرخ شی مدخ از داشت ،اه گروها اعزخی هودح یا
عالوه بر گرف

اویره ،به داش

قپ اخپ و اییت اووهی م شند و اجخ ه م دهد ا

رهی اهن ریت

بخ دییخ ایایخط برارای شنندگ هر چند شه اه مسئیه هم بخ ی داعو هخوت و به عایده هیی هخ دی
دیا مدز یل اواید اهداف شوم غیرخ یا اخمی شند امخ برای جوانهخی ایووخه شه اتوهرشخن ا
ارویهستهخ فا اقاخعده اوت ،داعش بخ اه یو ای طخف هخ جذاب و ورهیخهو م شودگ
ا یظر خقیخن مرد و ن ،مسیلخن و ایرمسیلخن براهوخن فرا یداشت ،غیرخ اخ مدزهخ هر شس یا شه
به بخن ایگییس حرف م د ،دشل هودشخن م دایس ند و شو نش یا واج  ،امخ داعو هخ بخ
یوهکرد اخ ه ای شه یاه ایداه هاید ،یوخن دادهاید هیچ دشلن هخت بخ بخنهخی یده دییخ به هتوص
ایگییس هخ یدایید و ح

برای اهنکه هودشخن یا به ارب هخ یبدهاار شنند ،وهدئوهخهوخن یا به بخن

ایگییس من ور م شنند و ح

جالدهخهوخن یا ا ایگییس

بخنهخ به میدان م غوییدگ اهنطویی هم

ارب هخ بخ غیرخ یاحتار هس ند و احسخس یبدهک بیو ری دایید و هلچنی گروها اک یری هودح
یا گروه بی اقلیی جخ م ید ،ح

اگر دی هیچ شدخی اه دییخ جخه یداش ه بخشندگ هک ا اعزخی

داعش من ورشده شه وی دی غیرخ بخ شخشر وهی
ا چررهای ی منده و حخقتهخی جوان وسند و

اق رداوی برای یلویه دی فزخی مدخ ی اتخوهری
م شند دی قیخسهخ و اخق هخی مخ ی

به جذب

افرادی شه مس د اه جنخهخز هس ند ،بپردا دگ اق رداوی ویوو ه ا منطاهای به منطاه دهگر من ان
م شود و بخ یف خیهخه شییه یف خیهخی بخ هگران هخقیوودی االح م شند چررهای جذاب ا هود و
داعش برای افراد و گروههخی یخدانار ا هود ارویم شندگ
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برهالف اتویی شه ا اه جرهخن به عنوان ها جرهخن بدوی وجود داید ،امخ اه گروه و رفدایایش
امرو بخ بیش ا هاتد هبای ت ره دی شیکههخی اج لخع به تویز بسیخی حرفهای و مرندو
شده دی حخ اتوهروخ ی مطیوب ا هود دی یبد افکخی علوم جرخن اوتگ اقی ه م اوان اه
اتوهروخ ی یا دی شییپهخ و مس ندهخی وخهت داعش شه بخ اکنیاهخی بهیو فییلسخ ی جرخن و
ح

جیوههخی وهیه هخقیوودی وخه ه شده موخهده شردگ بطوی مثخ داعش بخ او خده ا مرتوالز

وهدئوه  ،یوخن داده چطوی بخ اخره

مییههخی مر ی و هخشرهبهخی احداث شده دیورحداز اوایس ه

عراس و وویهه یا برم م تن شند و ا غن برای مرکوم شردن م خهده وخهکس ویکو شه اه شوویهخ
یا ا هکدهگر ا کیا یلوده او خده شرده اوت(عیداقیر )6:1395 ،گ
نتیجهگیری

مسئیه فزخی وخهیری و یاخبت بخ هگران ویخو مخ ی

دیون اه فزخ ا مودوعخز بسیخی مرم و

شییدی دی مطخق خز ویخو و ژئوویی یک مرسوب م شود قذا شنخهت اه ودهده و ارراز یخش ا
غن ه ن اخریر و یاش او خده گروههخ و بخ هگران ا اخبییتهخی فزخی وخهیری دی جرت ویویرد
اهداف هود بسیخی حخئب اهلیت اوتگ وس ا ظروی عین گروه داعش دی وخ  2013و دی و
یخغیام هخی داهی شووی وویهه و وس ا غن عراس ،ودهدهای اخ ه دی عرته اروالز ویخو منطاه
یخ داد و غن بررهگیری گروههخی ارویهس

ف خ دی منطاه ا اخبییتهخی فزخی مدخ ی دی جرت

گس رح ایلروی فرهنگ و اوو ه حو ه ی ور بودگ چنخیکه گروه داعش دی اب خد گویخگوی هلچون
اردهد ،اقاخی ا کراز افرا

 ،اهدخد فزخی یع

و وحوت دی منطاه ،عزوگیری ،حلالز وخهیری

وگگگ دی عرتههخی گویخگون فزخی وخهیری ف خ اوتگ دی اه میخن م اوان به شیکه اج لخع اوئی ر
به عنوان مرماره اببای ایایخ

و ای وخی عاخهد غیخن اشخیه شرد شه به شکن شیکهای ا حسخبهخی

شخیبری مخ ی  ،اادام به مدهرهت افکخی مخخ یخن دی فزخی شیکه اج لخع اوئی ر م یلخهندگ حزوی
ورییگ و گس رده داعش دی یوخیههخ یک های اوت شه بخهد به غن اوجه شردگ اه مودو ا اوجه
یهیران اه گروه به ب د یوخیهای فزخی وخهیری و االح برای بررهگیری غیرخ ا هله امکخیخز و
ظرفیتهخی موجود دی اه فزخ به منظوی اأمی اهداف هود حکخهت م شندگ به ا ییری داعش
یوخیههخی جل

یا ارهیون هود ارای داده اوتگ اه گروه ارویهس

ا ت رخز هود دی یوخیههخی

تبیین نقش فضای سایبری در گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی داعش در منطقه

جل

ورمخخ
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هلچون اهنس خگرام ،1اوئی ر 2و هوایوب ،3فیسیوک 4وگگگ به وی هدفلند او خده

م شند و دی غن دهدگخههخی افرا

و اتخوهر جنخهخز هود یا به شکن گس ردهای بخ اخب م دهدگ بخ

بریو ویورویهخی گس رده و وره داعش وس ا ظروی اه گروه شووی وویهه به ویی شه اخ
وخ  2016حدود ییل ا شووی وویهه یا شه شخمن او خنهخی اقرسکه ،دهراقبوی ،یاه و حلص
م بخشد یا دی ویطره شخمن داشت و اخ حواق او خنهخی شییدی حی

و دموی به ویش غمده بود ،دی

میخن عوامن گویخگون اخریرگذای دی اه حدم ف وحخز داعش هلچون حلخهت مخق و ادریباا
ادیزهخی منطاهای و جرخی به اه گروه ،یاش ورییگ فزخی وخهیری دی دو یخب داعش به موفایت
دی اوو ه ور مین یا یل اواییم یخدهده ایگخیهمگ بخ شکست داعش دی ییردهخی اهیر و ا دوت دادن
شخمن منخ ی ارت ویطره دی شوویهخی وویهه و عراس و وا دهگر گروههخی م خیض دوقت وویهه،
مطخق ه و شس

شنخهت ا یف خی وخهیری گروههخی ارویهس

منطاه ارب غویخ یه انرخ اهلیت هود

یا ا دوت یل دهد بیکه اهلیت دوچندان ویدا م شند دی اوجیه اه مسئیه م اوان گ ت بخ وجود
غن شه داعش و گروههخی ارویهس

موخبه فزخی اعلخ حخشلیت ور مین هود یا دی جرهخن

اروالز اهیر جیره میدای منطاهای ا دوت دادهاید امخ عرتهای گس رده و ایراخبن شن رق به یخم
فزخی وخهیری یا به عنوان اببایی ادیالند دی دوت داش ه و م اوایند دی اه برهه ف خقیتهخی
وخهیری هود یا دی اب خد گویخگون و به وی گس ردهار ا غیچه اخ به حخ شخهد بودهم ادامه دهد و بخ
مدهرهت رهن و یوای مخخ یخن ،ایلروی ژئوویی یک  -فرهنگ هود یا بیش ا ویش افباهش دهدگ
قذا اوجه به اه مسئیه دی دویه وسخ داعش م بخهست دی اوقوهت ف خقیت دو گخههخی امنی
ویخوت هخیج شوویهخی منطاه و به هتوص شووی جلرویی اوالم اهران به عنوان جیره اتی
ماخومت دی برابر گروههخی ارویهس

Instagram1
Twitter2
YouTube3
FaceBook4

و اک یری ارای گیردگ

و

فتینخمه مطخق خز جنگ – وخ ووم ،شلخیه یرم ،اخبس خن1400
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