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 چكيده

هاي نظامي داعش در عراق و سوريه به  هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت
هاي  منظور يافتن راهكارهاي مقابله با آن است. با فرض اينكه نقش عوامل رواني در موفقيت
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 مقدمه

گذرد. با وجـود   بيش از دو سال از تشكيل گروه تروريستي داعش در منطقه خاورميانه مي
اينكه اين گـروه تمركـز اصـلي خـود را بـر خاورميانـه قـرار داده، امـا از اقـدام نظـامي و           

هاي جهان از اندونزي گرفته تا ليبي در شـمال آفريقـا و فرانسـه     اير بخشتروريستي در س
هاي اين گروه و اجماع نسبي  پوشي نكرده است. با وجود گستردگي فعاليت در اروپا چشم

سـوم خـاك    بر سر مقابله با اقدامات تروريستي آن، هنوز داعش بر نيمي از سـوريه و يـك  
هـاي   از سرزمين عراق و سـوريه بـين دولـت    هايي كند و پيوسته بخش عراق حكومت مي

شـود. ايـن در شـرايطي اسـت كـه از       دسـت مـي   بـه  مركزي اين كشورها و داعـش دسـت  
هاي داعش براي طرفداران آن در اقصا نقاط جهان كاسته نشده اسـت و همچنـان    جذابيت

 هـاي داعـش و   طلبـي  كنند. مشاهده توسـعه  هاي جديدي با آن اعالم بيعت مي افراد و گروه
اي براي مهار آن ايـن پرسـش را بـه ذهـن متبـادر       منطقه هاي منطقه و فرا هاي دولت ناكامي

هاي نظامي داعش در چيست؟ بر اساس فرضـيه اصـلي پـژوهش،     سازد كه راز موفقيت مي
هاي ايدئولوژيكي و قـدرت   داعش بيش از توان نظامي براي جنگ فيزيكي، داراي جذابيت

هـاي تصـويري منتشـر شـده از      پژوهش با استفاده از فايـل هاي  . داده)1(جنگ رواني است
هاي خبرنگاران از شهرهاي تصـرف شـده    سوي اين گروه در فضاي مجازي و نيز گزارش

هـا نيـز ابتـدا معرفـي مختصـري از تاريخچـه        گردآوري گرديده اسـت. در توصـيف داده  
آنگـاه   گـردد و  گيري گروه تروريستي داعـش و نيـز انـواع جنـگ روانـي بيـان مـي        شكل

هاي جنگ رواني مورد استفاده داعش و آنچه از سوي حاميـان خـارجي    ها و شيوه تاكتيك
 گيرد. شود، مورد بررسي قرار مي كار گرفته مي اين گروه براي كمك به آنها به

 پيشينه پژوهش

 اي در پس از بيان تاريخچـه  عمليات رواني و مقابله با تروريسم) در مقاله 2004( 1پست
هـاي   هاي انجـام عمليـات روانـي عليـه گـروه      يات رواني به بررسي شيوهخصوص عمل

پردازد و دولت آمريكا را به مطالعـه و تحليـل تـاريخ، سياسـت،      تروريستي در عراق مي
 كند. فرهنگ دشمنان خود دعوت مي

رونـد   هاي تبليغـي در  كاربرد شيوه) در مقاله خود با عنوان 1390( شهبازي و شهابي
هاي تبليغي در روند اجـراي   كنند كه شيوه گيري مي گونه نتيجه اين وانياجراي عمليات ر
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تواند تأثير بسزايي در كـاهش روحيـه ملـي كشـور مـورد هجـوم در        عمليات رواني مي
 كارايي و مقابله با آن كشور متخاصم داشته باشد.

يكـي   بازخواني قدرت نرم؛ مطالعه موردي عمليات روانـي ) در مقاله 1390( رفيع و قربي
شمارند و معتقدنـد، در ايـن شـيوه از     از ابزارهاي رايج در قدرت نرم را عمليات رواني بر مي

 شود. پراكني، ترغيب، شستشوي مغزي و... استفاده مي ابزارهاي گوناگون مثل شايعه
بـه بعـد بـه معرفـي      2014همچنين، بسياري از آثار نگاشته شده به زبان انگليسي از سال 

انـد. از ميـان ايـن آثـار     هاي غربي نسبت بـه آن پرداختـه   ي و سياست دولتداعش، منابع مال
) 2014( 3و ليـنچ  )2014( 2)، وينـاتير 2014( محمد ، گل)2014( 1زاچاريتوان به مقاالت  مي

 هاي جنگ رواني داعش است. توجهي آنان به تاكتيك نقطه مغفول اين آثار نيز بي اشاره كرد.

 شناسي جنگ رواني مفهوم

وص تعريف جنگ يا عمليـات روانـي، اجمـاع نظـر چنـداني ميـان متفكـران و        خص در
). برخـي از  156، ص 1390پژوهشگران حوزه سياسـت وجـود نـدارد (رفيـع و قربـي،     

) و 25، ص 1975، 4بـارگر  ها از زاويـه تبليغـات بـه تعريـف آن پرداختـه (لـين       پژوهش
د. در اينجا مقصود ما از سازي طرف مقابل دار گروهي ديگر از زاويه نقشي كه در مجاب

مجموعه اقدامات يك دولت به منظور نفوذ و تأثيرگذاري بـر عقايـد و رفتـار    «اين واژه 
ها و تحريك و ترغيب آنان در جهت مطلوب اسـت كـه بـا اسـتفاده از      ها و ملت دولت

و تبليغـاتي   ابزارهايي غير از ابزار نظـامي و بـا تأكيـد بـر ابزارهـاي سياسـي، اقتصـادي       
). همچنين از ميان دو نـوع جنـگ روانـي    24، ص 1382فام،  (يزدان» شود پذير مي امكان

راهبردي و جنگ رواني تاكتيكي در اين مقاله منظور ما نوع دوم است. اين نـوع جنـگ،   
هاي آنها، يا عليه كل اتبـاع   عملياتي است كه عليه سربازان دشمن در ميدان نبرد يا پايگاه

گيـرد. عمليـات    ها كه در عرصه نبرد حاضرند، صـورت مـي  دولت مزبور يا گروهي از آن
رواني در اين حالت، عمليات محلي بوده و هدف از آن ضعيف كردن مقاومت نيروهاي 

حال پيشرفت و نيز ايجاد مـانع در راه   دشمن يا فراخواندن مردم به همكاري با قواي در
 .)37ـ  38، صص 1387هاي جنگي دشمن است (ابراهيمي خوسفي، تالش
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 چارچوب نظري

ها هستند، شناخت نظريـات   ترين ابزار جنگ رواني در عصر كنوني رسانه از آنجا كه مهم
تواند به فهم بيشتر موضـوع   ها و چگونگي عملكرد آنها مي مطرح درباره نقش اين رسانه

ها بر ذهن مخاطبان نظريـات مختلفـي مطـرح شـده      كمك كند. در خصوص تأثير رسانه
كه از آن با عنوان نظريه كمربند انتقال يـا   1يات همچون نظريه گلولهاست. برخي از نظر

هـاي ارتبـاط جمعـي بـر همـه       شود، بر اين اعتقادنـد كـه پيـام    سوزن تزريقي نيز ياد مي
گيرنـد، اثـرات قـوي و كمـابيش يكسـاني برجـاي        مخاطباني كه در معرض آن قرار مي

كلمـه بـه كلمـه در      ). گـويي پيـام  1381، ترجمه دهقان، 3و تانكارد 2سورين( گذارند مي
نشيند و اين احساسـات و   ها ـ مي  يعني محل ذخيره احساسات و نگرش ـ�ذهن مخاطب 

، 1388عيوضـي،  ( كننـد  ها، رفتاري را كه مطلوب منبع پيام بوده است، ايجاد مـي  نگرش
 اما برخي نظريات ديگر چنين ادعايي را با ترديد رو به رو ساخته و معتقدند، )؛163ص 

گذارند، بلكه اثر خود را از طريـق   ها به صورت مستقيم بر ذهن مخاطبان تأثير نمي رسانه
اي، رسانه را تبديل به يك  نهند. از سوي ديگر عوامل واسطه اي برجاي مي عوامل واسطه

در اثري تحت  4سازند. اين ديدگاه كه از سوي كالپر عامل ثانويه و نه يك عامل علّي مي
از آن يـاد  » هـا  اثر محدود رسـانه «باط جمعي تشريح شد و تحت عنوان عنوان اثرات ارت

دهـد. در مقابـل ايـن دو     شود، اثر محدود رسانه را تابع خواست مخاطـب قـرار مـي    مي
نظريه، نظريه سومي وجود دارد كه به نظريه كاشت معـروف اسـت. ايـن نظريـه كـه از      

هـا بـا    كنـد كـه رسـانه    رح مي) طرح شده، اين ايده را مط1980( سوي گربنر و همكاران
هـاي رايـج    ها و ارزش بيني، نقش ها مبادرت به كاشت جهان نفوذ فراگير در ميان خانواده

گونـه   تـوان ايـن   ). در كل مـي 1389كنند (به نقل از باصري و حاجياني،  در ذهن آنها مي
 ها به دو شيوه مستقيم و غيرمسـتقيم مخاطبـان خـود را تحـت     بندي كرد كه رسانه جمع

توانند كاركردهاي مختلفي داشته باشند. برخـي  خصوص مي دهند و در اين تأثير قرار مي
هـاي   ترين اين كاركردها كه به جذب يا تمايـل مخاطبـان آنهـا بـه سـمت گـروه       از مهم

 اند از: انجامد، عبارت تكفيري همچون داعش مي
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ها و رسـوخ  ها قادرند از طريق انتقال ارزش . رسانهدهي آگاهي عمومي الف) شكل
دهي به آگـاهي عمـومي ايجـاد كننـد و      ايدئولوژي مسلط، نقش تأثيرگذاري را در شكل

الل، ترجمه نكودوسـت،  ( بخش تفكر و رفتار اجتماعي سازگار با تفكر حاكم باشند الهام
تواننـد نظـام    به عبارت ديگر، آنها با توجه به قدرت اقنـاعي خـود مـي    ).29، ص 1379

 تزريق، تعميق و تحكيم كنند.عقيدتي را در جامعه 
هـا در تفسـير مـردم از بايـدها و نبايـدها و       . به اعتقاد بورن، رسانهب) ارزشگذاري

هـاي   طور كلي نگـرش جامعـه بـه ارزش    ادراكات آنها از محيط اجتماعي و فيزيكي و به
دهي به قضاوت و معيارهاي اجتمـاعي بـا توجـه بـه      اخالقي، احساسي، روحي و جهت

 اي برخوردارند مل جنس، سن و موقعيت) و مقررات رفتاري از كاركرد ويژهشا( هانقش
 ).115-117، صص 1379ترجمه فلسفي، (

دهي به تصويرهاي ذهني، به توليـد و   ها با تصويرسازي و جهت . رسانهج) نمادسازي
ـ ( ماننـد فـيلم و خبـر) و نمادهـا    ( هاانتقال اطالعات و معنا از طريق استفاده از نشانه د مانن

هـاي معنـايي    تصوير و كارهاي هنري) به عنوان ابزارهـاي سـودمند انتقـال نمـاد و حامـل     
پردازند كه مخاطـب را بـه    اي مي ورزند. آنها به كدگذاري و ارسال پيام به گونه مبادرت مي

ها و پذيرش نمادهاي اجتماعي وادارند؛ به طوري كه بر اساس تركيـب   تأمل و تدبر در نشانه
 .)7، ص 1994، 1كاپلي( نا قادر به دريافت و رمزگشايي از پيام باشداطالعات و مع

هـا  رسـانه  ،2. بر اساس نظريه چارچوب و ساخت اجتماعي واقعيتد) متقاعدسازي
هـاي دنيـاي سياسـي و اجتمـاعي      در نقش خبري خود آينه انعكاس رويدادها و واقعيت

اند و به برداشت افـراد از   عيو اجتما هاي سياسينيستند، بلكه برعكس آفريننده واقعيت
ها، آنهـا را بـر    بخشند. آنها در تهيه خبر، عالوه بر انتخاب داده دنياي اطرافشان هستي مي

سـازند تـا بهتـر    دهند و معنادار مي هاي برساخته، به هم ربط ميها و قالباساس فرمول
 ).24-25، صص 1381دهشيري، ( مخاطب خود را قانع سازند

گيـري از فنـون و    كننـد تـا بـا بهـره     هـا تـالش مـي    . رسانهبخشي مه) بسيج و انسجا
سازي اهميت ايـدئولوژيك، ايجـاد دشـمن     هايي نظير اشاعه نفرت مشترك، فزون تكنيك

مشترك و بساط نشاط عمومي، همبستگي و اتحاد ميان مخاطبان افـزايش يابـد و نـوعي    
 ).2008، 3بسيج نيروها شكل بگيرد (فريدمن
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سـازي،   پـذيري، فرهنـگ   تـوان مـوارد بسـياري همچـون جامعـه      به فهرست فوق مي
بخشي، تهييج و... را نيز افزود كه براي پرهيز از تطويل كالم از ذكـر آنهـا در    مشروعيت

 ورزيم. اينجا امتناع مي

 شناسي پژوهش روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع، كيفي (به شـكل توصـيفي) اسـت.    
آوري  برداري از منابع الكترونيـك و نوشـتاري و روش جمـع    ها فيش ادهابزار گرداوري د

اي است. جامعه مورد نظر براي انجام پژوهش، عراق و سوريه تعيـين   اطالعات كتابخانه
تصوير و ويديوي بارگذاري شده در تـوييتر در مـاه    65شد و براي انتخاب حجم نمونه 

تـرين   واسـطه كسـب بـزرگ    بود و بـه  انتخاب گرديد. اين انتخاب هدفمند  2014ژوئن 
 موفقيت نظامي داعش در تصرف موصل انجام شد.

 داعش هاي جنگ رواني تاكتيك

هاي ديداري و مجـازي همچـون شـبكه تلويزيـوني در موصـل، مؤسسـه فرقـان،         رسانه
اندازي توييتر و... اين امكان را براي داعش فراهم ساخته اسـت تـا    مؤسسه االعتصام، راه

هـاي مختلـف جنـگ روانـي را در پـيش       از تخصص اعضاي خويش تاكتيك با استفاده
هاي مورد استفاده از سوي اين گروه بـا ذكـر    ترين تاكتيك گيرد. در زير به برخي از مهم

 شود: مصاديق آن اشاره مي

 اخبار كنترل شده. 1

توزيـع اطالعـات بـه    بـر اسـاس آن   كه  استشكل خفيفي از سانسور اخبار كنترل شده 
اي از  بخـش عمـده   كننـده باشـد.   كه حافظ حداكثر منافع توزيع گيرد صورت مي طريقي

اخبار منتشر شـده از داعـش خبرهـايي اسـت كـه خـود آنهـا يـا حاميـانش بـا انتشـار            
دهند. اين شـيوه انتشـار خبـر     هاي صوتي و تصويري در فضاي مجازي نشر مي نماهنگ

ـ   موجب مي كنـد، نشـر دهـد. ايـن      ابي مـي شود تا داعش صرفاً آنچه را كه مطلـوب ارزي
و سـربريدن   موعـاص الكسـبه)  ( تاكتيك را در مورد خبرهاي سـوزاندن خلبـان اردنـي   

تـوان   و دو شهروند ژاپني به دست گروه داعش مي نگار آمريكايي (جيمز فولي) روزنامه
زني براي معاوضه خلبان اردني با زنداني طرفدار  مشاهده كرد. آنها تا آخرين دقايق چانه
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، از انتشار هر خبري دربـاره سـالمت جسـمي يـا روحـي      )2(د يعني ساجده الرشاويخو
 ).10، ص 2015، 1كردند (كاتزمن هاي خود ممانعت مي گروگان

 2زدن محك .2

هاي مورد استفاده در عرصه سياست كـه مـورد توجـه داعـش نيـز قـرار        يكي از تاكتيك
براي دريافت  كوشند ميليغاتي عوامل تبگرفته، تاكتيك محك زدن است. در اين تاكتيك 

آنهـا را  ، واكنش بازخورد نظر گروهي خاص يا حتي افراد جامعه، با انتشار يك موضوع
. مـثالً  هاي آينده خود را نسبت بـه آن طراحـي كننـد    مورد ارزيابي قرار دهند و سياست

گيرد و عليـه اسـراي خـود اعمـال      كار مي داعش هر بار شيوه جديدي را در مجازات به
هاي دستگير شده سوري  ها را نسبت به آن بسنجد. آنها ابتدا علوي كند تا نوع واكنش يم

را گردن زدند. بعد بـه سـر بريـدن طرفـداران بشـار اسـد روي آوردنـد. در گـام سـوم          
مسيحيان ماروني سوريه و عراق را به صليب كشيدند. در گام چهارم به سوزاندن خلبان 

كوشند ميزان انعكاس خبري و نـوع   دند. درواقع آنها مياقدام كر ، موعاص الكسبه،اردني
موفق ارزيابي كردن شيوه ايجاد تـرس و دلهـره در   ها را مورد ارزيابي قرار دهند.  واكنش

المللي موجب شد تا در تصرف شـهر   بين مردم و نبود واكنش جدي از سوي مجامع بين
، 2015شـود (كـاتزمن،    در عراق از همين تاكتيك اسـتفاده  2014آگوست  11جلوال در 

عامـل انتحـاري    12گـذاري شـده بـزرگ كـه بـا       ). در اين نبرد دو ماشين بمـب 33ص 
هـاي بازرسـي و بـاز كـردن مسـير       شد، وظيفه ضربه زدن به ايست جداگانه پشتيباني مي

عهده گرفتند و بدين طريق شهر سقوط كرد. نمونه موفـق   براي نيروهاي پياده نظام را بر
رخ داد. آنهـا   2014ت در دير الزور سـوريه در آوريـل و جـوالي سـال     ديگر اين عمليا

ربايي و ارعـاب را در مـورد رهبـران محلـي شورشـي اجـرا        اي از عمليات آدم مجموعه
شده در مناطق تحت كنترل  گذاري  هاي بمب اي از ماشين كردند و اين كار را با مجموعه

 ).2014، 3رهبران شورشي تكميل نمودند (نايتس

 4تحريف .3

هـاي   خبري و مطبوعاتي، تغيير مـتن پيـام بـه شـيوه      هاي پوشش شيوه ترين رايجيكي از 

                                                      

1. Katzman       2. to  test  for   confirm       3. Knights 

4. distortion 
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خـورد   خبر است. در مسئله تحريف سه پديده به چشـم مـي   دستكاريمختلف از طريق 
از سوي داعش و حاميـان  از: تعديل، شاخ و برگ دادن و جذب. اين شيوه  اند عبارتكه 

سـي   بـي  تلويزيون بـي  93است. براي مثال در خرداد ماه  خارجي آنها مكرر استفاده شده
حال جنگ در عراق خبـر   ايراني در 130به نقل از مقامات داعش از دستگيري و كشتن 

 انـد. ايـن در   داد و اعالم شد كه اين افراد از سوي داعش تيرباران و سپس سوزانده شده
ي تروريستي هويت افراد ها خالف دفعات قبل كه داعش يا ساير گروه حالي است كه بر

كردند، در اين نوبت فقط به ذكر خبر اكتفا نمودند. اين خبر در  دستگير شده را اعالم مي
فضاي مجازي نيز انتشار يافت، اما مقامات ايراني آن را تكـذيب كردنـد (مجلـه آناليـن     

توان به اخبار منتشر شده از سـوي آمريكـا دربـاره     ). همچنين مي1، ص 1393دوستان، 
حضور جنگجويان شيعي عراقي در جبهه مقابله با داعش در استان االنبـار عـراق اشـاره    

هـاي   گونه وانمود كنند كه اين گـروه  كرد. آنها در پوشش خبري خود تالش نمودند، اين
 شيعه، وابسته به ايران هستند و قصد بيرون راندن اعراب سني از مناطق خود پس از بـاز 

تكـرار ايـن    ).18، ص 2014، 1و ليستر 33، ص 2015تزمن، (كا پس گرفتن آن را دارند
نمايي حضور شيعيان يا آموزش آنها از سـوي ايـران    هاي مختلف و بزرگ خبر در برنامه

گرايي در عـراق   تاكتيكي بود كه براي تضعيف جبهه مقابله با داعش و دامن زدن به فرقه
 در پيش گرفته شد و براي داعش بسيار سودمند بود.

 ختن يك يا چند دشمن فرضيسا .4

هاي مورد استفاده در جنگ رواني بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه خـود و       يكي از شيوه
 كسب حمايت سايرين، روي آوردن به تاكتيك ايجاد يك يا چند دشمن فرضـي اسـت.  

ـ تواند اقدامات طرف مقابل را م هميشه داشتن يك دشمن فرضي مي ق و معتبـر جلـوه   ح
براي تواند  ي هر نوع اقدامي فراهم آورد. استفاده از اين شيوه خود ميدهد و زمينه را برا

 ).1371 ، ترجمـه الهـوتي،  2(روفـن  متحد كردن افراد داخل يك كشور نيز مفيد واقع شود
كوشد تا به مخاطبان خود القا كند كه در حـال جنـگ بـا ايـران و      حقيقت داعش مي در

و بدين ترتيب تندروهاي اهـل تسـنن    هاي شيعي مورد حمايت آن در منطقه است گروه
ها را با خود همراه سازد. اين شيوه در جنگ سوريه كمك بسياري به اين گروه  يا وهابي

                                                      

1. Lister        2. Rufin 
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براي كسب حمايت عربستان، قطر، امـارات و اردن نمـود و در عـراق نيـز اهـل تسـنن       
ساكن شهرهاي موصل، كركوك، تكريت و عشاير را به حاميان اين گروه تبديل سـاخت  

 ).2014، 1وشرك(م

 2گويي حقيقت پاره  .5

 بـه  اي مجموعه پيام، محتواي منبع، نظر از كه شود مي مطرح سخني يا خبر حادثه، گاهي
هم پيوسته و مرتب است كه اگر بخشي از آن نقل و بخشي نقل نشود، جهـت و نتيجـه   

 هاي خبري كـه از  براي مثال در پوشش .)16، ص 1390تشكري، ( شود ميپيام منحرف 
راديـو و تلويزيـون   ( صـداي امريكـا) و انگلـيس   ( هـاي آمريكـا   گروه داعش در رسـانه 

گردد، از لفظ تروريست براي اين گروه اسـتفاده   الجزيره) منعكس مي( سي) و قطر بي بي
هـا از كجـا تـأمين مـالي يـا تسـليحاتي        اي به اينكه اين گـروه  شود و نيز هيچ اشاره نمي
حـال آنكـه خبـر فـروش اشـياي       ).1 - 3، صص 2015 ،3درايتسر( گردد شوند، نمي مي

عتيقه موزه موصل يا بابل و نيز فروش نفت ديرالزور سوريه و كركوك عـراق از سـوي   
حقيقت، اين بخش از خبر كه خريـدار نفـت قاچـاق داعـش،      شود. در داعش مطرح مي

فتـه  اسرائيل و كشورهاي اروپايي و مسير انتقال آن تركيه و اردن اسـت، بـه مخاطـب گ   
 .)2013و همكاران،  4هوبارد(شود  نمي

 اغراق. 6 

 آنهـا . زننـد  مـي  آميز مبالغه مطالب پخش به دست شيوه اين از گيري بهره با تبليغاتي عوامل 
 همچنـين  و دهنـد  جلـوه  دارد، وجـود  آنچه از تر بزرگ بسيار را كوچك مطالب كوشند مي

ن و جايگـاهي كـه بـه چشـم     مطالب بزرگ به شكلي ضـعيف و در زمـان، مكـا    از قادرند
). اين شيوه در عمليات نظـامي كـه از سـوي    1391(ذوالفقاري،  ندنبرداري ك آيد، بهره نمي

خورد. آنها در تصاويري كه از صـحنه   شود، به چشم مي داعش در تصرف شهرها انجام مي
هـا و ادوات زرهـي در شـهر وانمـود      دهند، بـا نمـايش تانـك    نبرد يا پس از آن انتشار مي

اي  اند به آساني به اهداف نظامي خود دست يابند و هيچ تلفات و كشته كنند كه توانسته يم
                                                      

1. Mushrik        2. to release a part of  truth        3. Draitser 

4. Hubbard 
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هـاي خـود را بـا     هاي خود را با سكوت خبري و موفقيـت  اند. آنها شكست در جنگ نداده
 بزرگنمـايي  و داعـش  نمايي قدرت گذارند. اي از تصاوير و ويديوها به نمايش مي مجموعه

 اسـت  داده نشـان  تجربـه  كـه  گيـرد  مـي  صورت حالي در تبليغات و ها رسانه در گروه اين
 بازنـده  هيچگـاه  زده، مقاومـت  به دست گروه اين مقابل در كوچك هرچند گروهي هرگاه
 كـه  شهري. دانست آمرلي كوچك شهر توان مي را گزاره اين مثال شاهد. است نبوده معركه

 روز 80 توانست مناسب، يزاتتجه و كمكي نيروي نبود در و ماهه محاصره چند وجود با
 .)2014، 1(اَلتمامي كند مقاومت هاي سلفي گروه اين جانبه همه حمالت برابر در

 تفرقه .7

 شـود  هاي جنگ رواني است كه در آن تـالش مـي   ترين شيوه  تفرقه يكي از شناخته شده
اكثريـت مـوارد كـاذب هـم      در كـه  هـايي  بندي جناح و مرزبندي با مخاطبان جامعه بين

شـهبازي و شـهابي،   ها و توان آنها را كاهش دهد ( قابليت، مطالبي را پخش كند تا سته
داعش با همين تاكتيك مردم را از گرد رهبـران خـود دور سـاخت و    ). 114، ص 1390

نشين عراق را تسخير كرد. آنها در هـر كجـايي كـه وارد شـدند،      به آساني مناطق عشاير
بـه رو سـاختند و آنـان را حاكمـان خودخـواه و       مشروعيت نظام سياسي را با ترديد رو

خائن به اسالم معرفي كردند. داعش با شناسايي اعضاي ناراضي، خود را به آنها نزديـك  
كرد و زمينه فروپاشي از درون را فراهم ساخت. آنها با اتحـادي كـه بـا اعضـاي سـابق      

تند بـر سـرعت   حزب بعث عراق به فرماندهي عزت ابراهيم الدوري ترتيب دادند، توانس
هاي خود در عراق بيفزايند. داعش براي تأكيـد بـر اهميـت چنـين اتحادهـايي،       پيشروي

ژنرال سابق بعثي اظهر العبيدي را به عنوان استاندار موصل و احمـد عبدالرشـيد، ژنـرال    
 ).2014، 2را به عنوان استاندار تكريت منصوب كرد (هريس سابق بعثي

3ن پياماستفاده از عاطفه گيرندگا .8
 

 آنهـا  كارگيري بهشود تعابيري در خبر مورد استفاده قرار گيرد كه  در اين روش تالش مي
مـثالً داعـش بـر    احساس عاطفي مخاطبان را به طور ساختگي تحريـف و تهيـيج كنـد.    

هـايي   كند و با دست گذاشتن بر كوتـاهي  موضوع ضديت شيعيان با اهل تسنن تأكيد مي
                                                      

1. Al-Tamami       2. Harris       3. to  play  on  the  emotions  of  the audience 
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 نشين انجام داده اسـت يـا اجحـافي كـه از     اق در مناطق سنيكه احياناً دولت مركزي عر
نسبت به اهل تسنن صورت گرفتـه و نتيجـه    تحت حكومت بشار اسدهاي  سوي علوي

كند. بسـياري   آن فقر و شرايط سخت زندگي شده است، آنها را به سوي خود جذب مي
تيـك جـذب   از افراد داوطلبي كه از كشورهاي مختلف به داعـش پيوسـتند، بـا ايـن تاك    

شـد (لـوئيس،    كـار گرفتـه مـي    الدن بـه  تر نيز از سوي القاعده و بن شدند. اين شيوه پيش
هـاي خـود    ). داعش در پيام19 - 22، صص 1394آبادي و قاسمي،  ترجمه باقري دولت

گفـت و گنـاه ايـن     از شرايط بد اقتصادي كشورهاي اسالمي و رفـاه غـرب سـخن مـي    
هاي اسـتثمارگر غـرب از سـوي     يك سو و دولت وضعيت را به دوش حاكمان محلي از

اي كـه در آن فريضـه    گرفتنـد در جامعـه   بدين ترتيب آنها نتيجـه مـي   .انداخت ديگر مي
اي وجـود نخواهـد داشـت و ايـن رسـالتي اسـت كـه         خمس انجام شود، فقير يا گرسنه

 ).1، ص 2014، 1(لفلر عهده خواهد گرفت خالفت عراق و شام آن را بر

 وحيه حريفتخريب ر .9

هـا و روحيـه    شيوه ديگر مورد استفاده داعش كاربرد نبردهاي فرسايشي عليه توانمنـدي 
). چنين عملياتي در درجه نخست در مناطق شـهري  18، ص 2014ليستر، (دشمن است 

هـاي االنبـار و نينـوا پيـاده      هاي منتهي به اين منـاطق بـويژه در اسـتان    نشين و جاده سني
درست با همين شيوه و با يك كار اطالعاتي از قبل طراحـي   گرديد. تصرف شهر موصل

شده انجام شد. آنها توان نيروهاي عراقي براي كنترل حومه شهر را با حمالت مكرر بـه  
ها فرسوده ساختند. همزمان عمليات انتحاري را براي ايجـاد   هاي بازرسي و گشت ايست

مي و ترور فرماندهان ارشد رعب و وحشت با هدف ضربه زدن به نيروهاي دولتي و نظا
نظامي در پيش گرفتند. اين شرايط توان دولت براي كنترل مؤثر شهر را تضعيف كـرد و  

ها كل شـب حـاكم    هايي از روز و بعضي وقت سايه اقتدار داعش بر موصل را در بخش
). اين وضعيت اعتماد و عقيـده مـردم بـه كارآمـدي دولـت      2014، 2گورگ ساخت (مك

و به هنگام حملـه   2014كه در اول ژوئن  آنها را سست كرد؛ به طوريبراي حفاظت از 
قـدري ضـعيف     نهايي داعش به موصل اطمينان و توان نظامي براي مقابله با داعـش بـه  

هاي  ساعت شهر سقوط كرد. اين راهبرد مؤثرترين عامل موفقيت 24گشته بود كه ظرف 

                                                      

1. Lefler       2. McGurk 
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در قالب حمالت هدايت شـده  بود كه به شكل روزافزون  2014و  2013داعش در سال 
). در سـوريه ايـن   2014، 1از سوي نيروهاي پياده نظام سبك خود را نشان داد (پروثـرو 

مـرز بـا    شيوه در مناطق ثروتمندتر در شمال شرق و شرق سوريه، همچنـين منـاطق هـم   
 عراق و تركيه اجرا گرديد.

 تلطيف چهره داعش. 10

جاوز قرار داد، مگر اينكـه بـا متقاعدسـازي    توان كشوري را مورد تهاجم و ت امروزه نمي
). بخشـي از فراينـد   1387بتوان به اهداف راهبردي عمليات رواني دست يافت (حسني، 

شود تـا   متقاعدسازي، تلطيف چهره متجاوز است. در اين شيوه از جنگ رواني تالش مي
ير مثبـت و  جـاي آن تصـاو    كارگيرنده، زدوده و بـه  نقاط منفي مربوط به فرد يا گروه به

هـاي تصـويري خـود تـالش      اي از وي ارائه شود. داعش در بخشي از نماهنـگ  سازنده
كند نشان دهد زندگي در قلمرو تحـت تصـاحب داعـش مشـابه شـرايط زنـدگي در        مي

 داعش، از سوي سوريه در رقه استان تصرف از قبل هاي ديگر است. تا بسياري از دولت
 نقـاط  در آنهـا  پيـروزي  به منجر حمالت به وطمرب گروه اين مستندهاي حجم بيشترين
 بـراي  گروه اين رقه، استان كامل گرفتن دست به از بعد اما بود؛ عراق و سوريه مختلف
 و مسـتندها  انتشـار  به دست خود، عليه موجود فشارهاي از كاستن و مردم بيشتر جذب

 سيتأسـ  را مردمـي  حكـومتي  اسـت  توانسته رقه استان در دهد نشان تا زد هايي گزارش
 نبـود،  كشـتار  و جنگ از خبري داعش، پيشين مستندهاي برخالف مستندها اين كند. در

 اين رقه استان در داعش حضور از مثبت فضايي ترسيم با تا بود شده سعي در آنها بلكه
 از مـردم  كـه  نمايـد  معرفي اسالمي احكام با و امنيت و ثبات با شهري عنوان به را شهر

دهـد   ). داعش در ايـن ويـديوها نشـان مـي    2014ستند (التمامي، ه راضي آن در حضور
ها، مدارس مـذهبي، ادارات پسـت و بسـياري از     هاي برق، جاده ها، نيروگاه سوپرماركت

دهند و دولت اسالمي  هاي ديگر همچون گذشته به فعاليت خود ادامه مي نهادها و بخش
آنهـا بعـد از هـر عمليـات     ). 4، ص 2014، 2رساني به مردم است (توكر در حال خدمت

 گيرنـد  مينظامي هر آنچه را كه مربوط به نيازهاي اوليه شهروندان است، در اختيار خود 

                                                      

1. Prothero        2. Tucker 
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كنند همه چيز را به حالت عادي برگردانند. بـراي مثـال آنهـا در شـهر رقـه       و تالش مي
پونـد   200سوريه، نانواها را ملزم به پرداخت زكـات بـه فقـرا و كـاهش قيمـت نـان از       

). اين اقدامات ضمن آنكه در تلطيف 1، ص 2014پوند درآوردند (حسن،  45به  سوري
چهره اين گروه تروريستي خشن مؤثر واقع شد، باعث فريب جوانان بـراي پيوسـتن بـه    

 اين گروه گرديد.

 گيري بحث و نتيجه 

 واسطه مرزهاي زميني طوالني با عراق و افغانستان و قرار گرفتن بـين دو   كشور ايران به
هـاي   گروه افراطي طالبان و داعش در دو سوي شرقي و غربي خود و نيز اقامت اقليـت 

قومي، زباني و مـذهبي در مجـاورت ايـن مرزهـا؛ در معـرض خطـرات جنـگ روانـي         
اين مسـئله ضـرورت توجـه رسـانه ملـي و       هاي افراطي همچون داعش قرار دارد. گروه
سازد. آنچه در اين  تر مي ش را جديهاي استاني در مناطق پيشگفته به موضوع داع شبكه

كـار گرفتـه شـده،     هـاي جنـگ روانـي بـه     ميان اهميت دارد، شـناخت صـحيح تاكتيـك   
سازي آن است. در حـال حاضـر بخـش     ها و اقدام براي خنثي وتحليل اين تاكتيك تجزيه
شـده رسـانه ملـي صـرفاً بـه مبـاني اعتقـادي و مـذهبي،          اي از آثار توليد و پخش  عمده

انساني و نيز حاميان داعش اختصاص پيدا كرده است. اگرچه توليد اين آثار  ضد اقدامات
در جاي خود صحيح و مناسب است، امـا كـافي نيسـت. بنـابراين نيـاز اسـت در تهيـه        

كـار   هاي آتي سازمان صداوسيما تجديد نظر صورت گيرد و راهكارهـاي زيـر بـه    برنامه
 بسته شود:

 ها رساني اطالع ترويج اعتماد به رسانه ملي در ●
 پراكني سازي و شايعه پر كردن خألهاي خبري براي مهار شايعه ●
 رساني نسبت به مسائل مختلف واكنش سريع و بموقع در اطالع ●
 جلوگيري از انتشار اطالعات كنترل نشده ●
 سازي نقاط ضعف داعش و تأكيد بر آن برجسته ●
 نمايي قدرت آن جلوگيري از بزرگ هاي داعش براي ها و ناكامي انتشار اخبار شكست ●
هـا و سانسـورهاي    هاي جنگ رواني داعش با نشان دادن تحريـف  افشاي تاكتيك ●

 صورت گرفته در اخبار منتشر شده از سوي اين گروه
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 بخشي به جامعه و اميدآفريني نسبت به مبارزه با داعش روحيه ●
شـواهد تـاريخي   هاي تكفيري همچون داعـش بـا ذكـر     بيان فرجام ناخوش گروه ●

 همچون القاعده و...

 ها نوشت پي

با توجه به اينكه نيروهاي داعش عمدتاً از بيرون از سرزمين سوريه و عراق به ايـن    )1(
نفـر اسـت. بـه     19000تعداد ايـن پيكارجويـان    2014اند و طبق آمار سال  گروه پيوسته

نفـر   329800كـه   2007حتي از نيروهـاي دولـت عـراق در سـال      لحاظ تعداد جنگجو
همچنـين در بحـث    ) نيروي كمتري در اختيـار دارنـد.  2007، 1اليكر( برآورد شده است

هـاي   ادوات نظامي داعش هيچ هواپيماي نظامي در اختيار ندارد و تاكنون فقط بر جنـگ 
 زميني متمركز بوده است.  

گذار انتحاري اين گروه بـود كـه در سـال     ) ساجده الرشاوي عضو القاعده و بمب2(
 دستگير شد. با عمل نكردن بمب بسته شده به وي، از سوي پليس اردن 2005

 منابع
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