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 ی سه نسل وبریکارگ بهتحلیل عملکرد داعش در 

  دکتر علی امیدی ،*فر سعیده مرادی

 چکيده
ی المللها و نهادهای بينترين ابزار ارتباطی عصر حاضر، تنها در انحصار دولتعنوان مهم اينترنت به

هـای  نيست؛ چراکه دسترسی آسان به اين فناوری سبب شده اسـت تـا در اختيـار افـراد و گـروه     
هـای تروريسـتی   تـوان ازجملـه گـروه    های تروريستی قرار گيرد. داعش را می مختلف؛ حتی گروه

تنها از نسل اول اينترنت برای پيشبرد اهداف خود عبور کرده؛ بلکه به  ای دانست که نه يافته سازمان
کارگيری ابعاد اجتماعی و معناگرايی نسل دوم و سوم اينترنـت در فضـای مجـازی بـوده      دنبال به
دهد که داعش چگونه از سه نسل وب  رو، پژوهش حاضر به اين پرسش مهم پاسخ می اين است. از
( برای پيشبرد اهداف خود استفاده کرده است؟ در مقام پاسخ، قابـل ذکـر   2، وب 3، وب 3)وب 

های سـنتی برقـراری   های ارتباطات سبب شده است تا تروريسم از شيوهيشرفت فناوریاست که پ
های گفتمانی منعطـف سـه نسـل وب وارد شـود.     ارتباط با جهان خارج، دست شويد و به حوزه

هـای عقيـدتی، تبليغـی و کسـب      کارگيری اين سه نسل توانسته است عالوه بر فعاليت داعش با به
توجـه جوانـان بـرای عضـوگيری در      قراری ارتباط بين هواداران و جلب های مالی، در برحمايت

( 3030 اکتبـر )سـرزمينی،   سلطه داعش به لحاظ آميز عمل کند. البتهنحوی موفقيت سراسر جهان به
دهد. هدف از اين  می انواع وب را در دنيای ديجيتال ادامه از استفاده ترديد،بی اما است، نابود شده

 های ارتباطات از سوی داعش برای اهداف سياسی بوده است.خت فناوریپژوهش تبيين شنا
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 مقدمه

اي پييـي آمـي کـه حقـت     هاي کمتر حوسـعه يافتـه  بر پايه فناوري 7667اينترنت در دهه 

بسیار مقيود بود.  شود. در ابتيا، دسترسي جهاني به اينترنت يماز آنها ياد  7وب عنوان 

میلیون کاربر در جهـان وجـود داشـت و ايـن دسترسـي انـيک،        47حنها  7663در سال 

(. با اين حـال،  2771، 7الکومي) کرد ها را مقيود ميطور قطع دامنه فعالیت حروريست به

هاي حروريستي است کـه حـاکنون بـراي ارحباطـات،     حرين ابزار ارحباطي گروهاينترنت مهم

اي، مورد استفاده قرار جاي ملي و منطيه هنيل در ميیاس جهاني بوري و حملگذاسرمايه

ي حروريسـتي، ارسـال   هـا  گروهحرين کاربردهاي اينترنت براي گرفته است. يکي از اصلي

کـه فرصـتي    (772:2773، 2)لـوئیس  پیام و نشر حبلیغات، حصاوير و اييئولوژي آنان بوده

هـا از  ، حروريسـت درواقـع . کرده اسـت اين فضا فراهم فزاينيه را براي حبلیغات ايمن در 

هـا   ابزاري براي جنگ رواني و گسترش اطالعات نادرست، انتشار فـیلم  عنوان بهاينترنت 

نشــر افکــار افراطــي اســتفاده  ( و229 :2779، 9)کــانوي و حصــاوير وحشــتناک، حهييــي

تیبان و پاسـخگويي  اني. اين امر روشي گسترده براي برقراري ارحباط، درخواست پش کرده

نقـوي فزاينـيه بـه نشـر      بههاي حروريستي . سازمانبوده استبیشتر به حبلیغات هيفمني 

هـاي حاريـا و مقافظـت شـيه )بـا       يتسا وبهايي نظیر حبلیغات از طريق سیستم عامل

ابـزاري بـراي    عنـوان  بـه هـاي چـت اينترنتـي    هاي دسترسي به گروهحوجه به مقيوديت

 (.2772، 4گزارش سازمان مللپردازني ) يعضوگیري مخفیانه( م
يکم، اينترنت دستخوش حقوالت عظیمي شي که ناشي از ظهـور   و اما با آغاز قرن بیست

 67يبـاً  حيرمتعاقـ  ايـن پیشـرفت،     (.2771الکومي، است )بوده  2وب هاي نوين فناوري
هـاي  عامـل کـارگیري سیسـتم    يافته در اينترنت، بـا بـه   سازمانهاي حروريستي گروه درصي
آوري اطالعـات )عکـس، ويـيئو،    ي و جمـع گـذار  اشـتراک به  2وب هاي اجتماعي رسانه
 9(، عضوگیري و ارحباط با سايرين در سراسر جهـان )ماگـيي  9 :2771، 3ها( )کاالهان ینال

هـا،   يتسـا  وبحنها از  هاي حروريستي نهاني. از اين حیث، گروه( پرداخته2773و همکاران، 
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هـاي مـالي از   هاي گفتگو، بـراي درخواسـت کمـا   ي الکترونیکي و احاقهابلکه از پست
 .(772 :2773لوئیس، اني )حامیان و مشارکت در جرايم اينترنتي استفاده کرده

هـاي جهـادي بـوده کـه     جـزء اولـین سـازمان    7هاي حروريستي داعـش از میان گروه

هـاي اينترنتـي، مجـالت     يتسـا  وباي نظیـر  نقوي مؤثر از ابزارهاي حبلیغاحي و رسانه به

راي حوزيع حبلیغات، انتشار اخبار و ب (44 :2771، 2هاي اجتماعي )سیجبلآنالين و رسانه

. بـه ايـن   کرده است( استفاده 2771، 4و اسسکهات 9يايالارحباط )حر از همه، برقراري مهم

هـاي   يتسا وبهاي جهادي داعش فراسوي حوان شاهي بود که چگونه رسانهحرحی ، مي

 (.2774، 3ويلو ـ لسژاني )( رفته7وب نتي جهادي )س

 عنوان بهاي نظیر القیات و الفرقان... داعش، وابستگان و هواداران آن، از مراکز رسانه

حوان شـاهي درجـه   اني چنان که هم اکنون نیز ميکردهرساني، استفاده مي حشکیالت اطالع

رو، داعش حنهـا بـه اسـتفاده از     ينازا(. 3 :2779، 9الرويبود )پايیني از فعالیت اين مراکز 

جهـادگري خـود در فضـاي     اصطال  بهاکتفا نکرده و براي گسترش  7وب هاي فناوري

هـاي  . رسـانه کرده اسـت نیز اعمال  2وب کارگیري از  مجازي، حمام حالش خود را در به

ـ اي فزاينـيه   بـه گونـه  بوک و يوحیوب از سوي داعش  یسفيیتر، حواجتماعي نظیر  کـار   هب

هـا،  هاي منسوب به داعش در اين رسانهاما از زمان حذ  يا حعلیق سايت؛ اني شيه گرفته

اين گروه متوجه حلگرام )جايي که کاربران داعش با چنيين زبان مختلف حضور دارني( 

گرفـت  را نیز مورد حوجه قرار  1کنتاک وي ( و عالوه بر آن،2771، يايال و اسسکهات) شي

هـاي اجتمـاعي،   کارگیري رسانه داعش ثابت کرده که در به درواقع .(44 :2779، 2جوهر)

بـا ايـن حـال، حیطـه      (.777 : 2771و همکاران،  6فريمنبوده است )ير پذ انعطا بسیار 
                                                      

 در اين گروه. بسته شي اسالمي دولت عنوان حقت الياعيه از بخشي عنوان به عراق در 2774 سال در نطفه اولیه داعش .7
، 2777سال دنبال بقران سوريه در  و به کرد معرفي و انتخاب خود امیر عنوان به را بغيادي ابوبکر نام به فردي 2777 سال
نابود  2771هاي بزرگي از خاک عراق و سوريه با عنوان خالفت اسالمي حقت کنترل داشت. نهايتاً در سال کم بخش کم

 .کنيهاي حروريستي در سوريه و عراق مبادرت ميگرديي و صرفاً به صورت پراکنيه به انجام فعالیت
2. Seijbel           3. Yayla          4. Speckhard 

5. Veilleux-Lepage    6. Al-Rawi        7. VKontakte  

8. Jawhar           9. Freeman 

https://en.wikipedia.org/wiki/VKontakte
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صـلیل  »نبـوده و حتـي بـا سـاخت بـازي       2وب يا  7وب کنش داعش، حنها مقيود به 

 شود. 9وب حوانسته است وارد فضاي  7«الصوارم

یاري درباره عملکرد داعش در فضـاي مجـازي صـورت گرفتـه کـه در      مطالعات بس

کـارگیري و   اما حـاکنون پژوهشـي مبتنـي بـر بـه      ؛شود مياختصار به آنها اشاره  پیشینه، به

بنيي سه نسل وب در اين زمینه انجام نشيه که اين امر خود، بیـانگر اهمیـت ايـن    طبيه

اي انجـام شـيه، بـه دنبـال     بخانهکتاـ  پژوهش است. پژوهش حاضر که به روش اسنادي

( 9و وب  2، وب 7پاسخ به اين پرسش است: داعـش چگونـه از سـه نسـل وب )وب     

پژوهش، مبتني بر ايـن ايـيه    است؟ فرضیه اصلي براي پیشبرد اهيا  خود استفاده کرده

هـاي سـنتي   است حروريسم از شـیوه  هاي ارحباطاحي سب  شيهاست که پیشرفت فناوري

هاي گفتماني منعطـف سـه نسـل    ط با جهان خارج دست شويي و به حوزهبرقراري ارحبا

هـاي  کارگیري سه نسل وب حوانسته است عالوه بـر فعالیـت   وب وارد شود. داعش با به

هاي مالي، در برقراري ارحبـاط بـین هـواداران و جلـ      عيیيحي، حبلیغي و کس  حمايت

آمیز عمل کنـي. هـي    فيیتنقوي مو حوجه جوانان براي عضوگیري در سراسر جهان به

هاي ارحباطات از سـوي   گرفتن فناوري اصلي پژوهش، شناخت جامع از نقوه به خيمت

 داعش براي اهيا  سیاسي است.

 پيشينه پژوهش

ويـژه اينترنـت و    هـا بـه  ( در پژوهشي، به حبیین نيش انواع رسانه7969شجاع )قاسمي و 

هـاي  انـي. يافتـه  يه و داعش( پرداختـه هاي حروريستي )الياعهاي اجتماعي در گروهشبکه

هـاي اجتمـاعي   کارگیري رسـانه  نگارنيگان حاکي از اين است که داعش و الياعيه در به

اني. در اين بـین، نيـش   کردهاما اهيا  مشابهي را دنبال مي اني داشتهراهکارهاي متفاوحي 

هـا نظیـر   رسـانه اينترنت در برقراري ارحباط با مخاطبان خـارجي بسـیار بیشـتر از سـاير     

 .بوده استحلويزيون 
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(، در پـژوهش خـود بـا حوجـه بـه نظريـه مـارپی         7969کهـن ) عراقچي و جوزاني 

اي داعش و اهيا  آنهـا در فضـاي   رسانه مؤسساتگیري خشونت، به حبیین نقوه شکل

انـي کـه داعـش بـه دنبـال      اني. نگارنيگان در پايان به اين نتیجـه رسـیيه  مجازي پرداخته

امـا  ؛ انيافکني بین شیعه و سني بوده، حبلیغات، جذب و آموزش نیروها و حفرقهارحباطات

 .است يهرساننشر حصاوير دلخراش از سوي اين گروه، حوان جذب نیروها را به حياقل 

کارگیري شگردهاي گوناگون  ( در پژوهشي، به حبیین به7969همکاران )پور و نجات

انـي. نگارنـيگان   در منطيه خاورمیانه پرداختـه  اي داعش براي پیشبرد اهيا  خودرسانه

دسـت   ضمن بررسي مباحث نظري کارکرد رسانه و پیوني آن با سیاست، به ايـن نتیجـه  

بوک  يیتر، فیسحوهايي نظیر هاي افراطي خود را از طريق رسانهاني که داعش دييگاهيافته

هـا بـراي   طريق اين رسانه دهي. داعش به دنبال بازنمايي خود ازو ايسنتاگرام بازحاب مي

 .بوده استجذب نیرو 

( در پژوهشي با در نظر گرفتن قيرت هوشمني، بـه بررسـي عملکـرد    7969عطارزاده )

دريافتـه اسـت کـه داعـش،      گان. نگارنـي پرداخته اسـت اي داعش در فضاي مجازي رسانه

کـار  هـايي اسـت کـه بـه دنبـال حـرويج اف       حرين گروه حروريسـتي در میـان گـروه   ايرسانه

انـي. همچنـین بـا وجـود شکسـت       بـوده حروريستي، جذب نیروها و حوسعه سازماني خود 

 (، هنوز در فضاي مجازي، آرزوي برخي حقيق وعيه خالفت است.2771داعش )نظامي 

 طـور  و بـه  داعشاي راهکارهاي مختلف رسانهدر پژوهشي، به حبیین  (2771) الروي

اسـت.   پرداخته عنوان صلیل الصوارم اين گروه حقتويي ئروش بازي وييدرک خاص، 

از هـي   يـادآور شـيه اسـت کـه      9 و وب 2 پس از حوضیقاحي درباره وب گاننگارني

 ، کس  شهرت، جل  حوجه و جذب جوانـان بـوده  بازي وييئويياين ساخت و انتشار 

شـيت در ارحباطـات    اي شیعه و سـني، بـه   که بعي فرقه هستنيمعتيي  آنهاهمچنین  .است

اي فعال است که از سوي طرفـياران داعـش بـراي    نگ شيه و يوحیوب، شبکهآنالين پرر

 گیرد. حرويج و جذب نیرو مورد استفاده قرار مي
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ي هــا رســانهکــارگیري  ( در پژوهشــي، راهبردهــاي داعــش در بــه2779) 7نــورمینن

. وي پـس از حوضـیقاحي دربـاره    کرده استمطر   آن رااجتماعي و چگونگي ميابله با 

اي بنيي آنها، به اين نتیجـه دسـت يافتـه کـه راهبـرد رسـانه      اجتماعي و طبيههاي رسانه

حرين سال  داعش و عامل اصلي در افـزايش حهييـي داعـش در سراسـر     اجتماعي، قوي

یر قابـل حـوجهي در جنـگ علیـه حروريسـم      حـأث رو، ميابله با آن  اين جهان بوده است، از

 .خواهي داشت

بهترين رسانه اجتماعي  عنوان بهيیتر را حوپژوهشي، ( در 2771) 9و بايراکتار 2کالچا

هـاي  اني. نگارنيگان پس از حوضیقاحي درباره رسـانه  داعش و ابزار حبلیغاحي معرفي کرده

گیرنـي کـه فعالیـت    سازماني حروريستي در نظـر مـي   عنوان به، داعش را 2وب اجتماعي 

هـاي  کنتـرل شـيه رسـانه    آمیز در فضاي کمتر ي همراه با مقتواي خشونتمؤثرحبلیغاحي 

اجتماعي داشته است. آنان سه فیلم حبلیغاحي داعش را بررسي کرده و در پايـان بـه ايـن    

کـه   حرين ابزار اثرگذار داعش دانسـت؛ چنـان  حوان، اصلي يیتر را ميحواني که  نتیجه رسیيه

آن اين گروه، به دنبال جذب مبارزان خـارجي در ميیـاس جهـاني و گسـترش      واسطه به

 اني. بودهئولوژي خود ايي

ي ياد شيه بـا ميالـه حاضـر ايـن اسـت کـه هـر دو، ابعـاد         ها پژوهشوجه شباهت 

اني. وجـه   ها را از سوي داعش واکاوي کرده يتسا وبهاي اجتماعي و کارگیري شبکه به

جامعیت و درونمايه سیاسي آن اسـت. غالـ     حفاوت اين پژوهش با موارد ياد شيه نیز،

انـي و بیشـتر،    در اين حوزه، از سوي متخصصان ارحباطات ارائه شيهمياالت منتشر شيه 

که پـژوهش حاضـر، بـه حقلیـل اسـتفاده       اني، در حالي   داده قرارابعاد فني را مورد حوجه 

پردازد. ضمن اينکه اين کار پـس  داعش از رسانه براي دست يافتن به اهيا  سیاسي مي

و در نتیجـه،   گرفتـه اسـت  ورت ( صـ 2771داعـش ) از فروپاشي خالفـت خودخوانـيه   

هاي ارحباطي داعش در دسترس بـوده کـه در پیشـینه    حري از ابعاد فعالیتاطالعات جامع

 شود.ادبیات موضوع دييه نمي

                                                      

1  . Nurminen        2. Kalçık       3. Bayraktar 
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 نظري پژوهش چارچوب

 هاي مختلفـي از اينترنـت شـيه   هاي ارحباطي و اطالعاحي منجر به ظهور نسلپیشرفت فناوري

 است. عملکرد داعش، سه نسل وب در نظر گرفته شيه است. در اين پژوهش با حوجه به

حـاکنون ادامـه يافتـه و     7626که از اواخر  شيه استوب عملیاحي اولین نسل  7 وب

فيـط وب  »برنزلي اين وب را  گروه .شودوب ارحباطاحي و اطالعاحي حعريف مي عنوان به

حعـياد کمـي از   در اين نـوع وب،   (.2769 :2774، 7چودوري) یردگدر نظر مي «خوانين

آورني کـه در  وجود مي نويسنيگان، صفقات وب را براي حعياد زيادي از خواننيگان به

طور مستيیم از منبـع دريافـت    حوانني اطالعات مورد نیاز خود را بهنتیجه آن، کاربران مي

هـم   سیسـتم بـه   7 (. شـبکه جهـاني وب يـا وب   34 :2772حسـن و همکـاران،   ) کنني

گیـرد.  واسطه اينترنت در دسترس کاربر قرار مـي  ت متني است که بهاي از مستنيا پیوسته

 .دهـي را مـي  ديگر، وب اولیه، به کاربر اجازه جستجوي اطالعات و خوانين آن عبارت به

کـاربران نيـش بسـیار    بسـیار کـم اسـت و     7 رو، حعامل و مشارکت کاربر در وب از اين

 (.377-377 :2772، 9و شیوالینگیا 2نايادارني )منفعلي 

مقتوايي هستني کـه از سـوي حعـياد بـه      کننيگان مصر  اين نوع وب، کاربران اکثر

ايـن   .(729 :2772و همکـاران،   4آگیچتـین ) شـود  مي ايجاد حولیيکننيگان از نسبت کمي

حـر حعـاملي و حعـياد بـه نسـبت کمتـر       نسخه وب با ارحباطات يا به چني، سطو  پايین

 7وب  چراکـه (. 24 :2774 ،9هاردي و 3الیسون) شود حولیيکننيگان اطالعاحي شناخته مي

يت را ببینـي و اطالعـات را دريافـت    سا وبحواني مقیطي ايستاست و حنها کاربر فيط مي

حواني ايجادکننيه اطالعات باشي و حوانايي برقـراري حعامـل   به عبارت ديگر، او نمي؛ کني

ــي  ــيارد )( 2وب را )همانن ــان ــي( 792 :2777، 2و پتیــت 1کلی ير وب، حنهــا مســئول م

ــه ــان ب ــواي  روزرس ــييريت مقت ــا وبي و م ــت  يتس ــودوري، )هاس   .(2769 :2774چ

( و 33ص  ،2779، 6پرابـو سـت ) ها يتسـا  وبکامـل دربـاره    طور به 7وب در مجموع، 
                                                      

1. Choudhury        2. Naik       3. Shivalingaiah 

4. Agichtein         5. Ellison      6. Hardey 

7. Click            8. Petit       9. Prabhu 
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هـر   ها ايجاد اطالعات قابل دسـترس بـراي هـر فـرد در     سايت هي  از ساخت اين وب

 (.377 :2772نايا و شیوالینگیا، ) زماني است

حوان شاهي افزايش میزان کنشگري و فعالیت کـاربر در  مي 2 با ظهور و پیيايش وب

کـار   بـه  2774در سال  7نخستین بار از سوي اواريلي 2 اصطال  وبفضاي مجازي بود. 

ها و خيمات مبتني  سايت اين مفهوم براي حوضیح حغییرات در ماهیت وب (.2776) رفت

، مبتنـي بـر   7 در ميايسه بـا وب  2 وب (.722 :2777، 2یگوپست) شي کار گرفته بر وب به

شود که سهم کـاربر را   طراحي مشارکتي حعريف مي صورت به شبکه ابرمتني نیست بلکه

هاي اجتماعي و همرساني حجارب غني کس  شـيه   در حولیي اطالعات، فعالیت در رسانه

 (.9 :2772، 4و حرر 9براسي) کنيحسهیل مي
اي از ابزارهـاي خـاص طراحـي شـيه در      ه شامل مجموعهاصطالحي است ک 2وب 

 :2772، 3نـات ما) ارائه نشيه است 2وب شود اما حعريف روشني از  مقیط اينترنت مي
هاي کاربردي آنالين، بـاز، حعـاملي و قابـل    اي از برنامهمجموعه آن راحوان (. مي22-27

مشارکت کننـي. در   عنوان هبکنترل از سوي کاربر دانست که حجربه، دانش و قيرت او را 
از « یررسميغشبکه »، در ايجاد 2وب هاي دهني. برنامههاي اجتماعي گسترش ميفرايني

ها و دانش را با مجـاز دانسـتن حولیـي،    ها جريان اييهکنني. اين شبکهکاربران حمايت مي
گذاري، ويرايش و حصقیح مقتواي اطالعاحي کارآمـي، حسـهیل سـهولت    انتشار، اشتراک

هاي به نسل دوم برنامه 2 (. وب292-299 :2772، 1و فونتین 9کنستانتینیيس) بخشني مي
گـذاري اطالعـات   اينترنتي اشاره دارد که به کاربران اينترنتي اجازه همکـاري و اشـتراک  

 .(426 :2772منصور، ) دهيآنالين را مي

 ،وب خوانين/نوشـتن ، (22 ص ،2772نـات،  مـا ) عنـوان وب مشـارکتي   به 2 وب

، 2 لـذا وب  (.9 ص ،2772آقـايي و همکـاران،   ) شودکاربر مقور و دوطرفه شناخته مي

، 6و لیلکـر  2جکسـون ) حعاملي، مبتني بر مقتوا، اضافه کردن نظرات و آپلود فايـل اسـت  

                                                      

1. O'Reilly           2. Postig        3. Barassi 

4. Trere             5. McNut        6. Constantinides 

7. Fountain          8. Jackson       9. Lilleker 
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اين وب مقیط ديجیتالي دارد که در آن افراد فرصتي براي گفتگو، حوصیه، (. 299 :2776

ائه کما و اييه، حمايت از ايجاد مقتوا و اجتمـاعي شـين،   اظهار نظر، بیان نظرات و ار

يابـي )بـيون   ، فضايي است که هر فردي ايـن فرصـت را مـي   2وب کنني. در حيیيت پیيا مي

هـا  و شرکت مؤسساتگذاري آن با ساير افراد، هی  مهارت فني( براي ايجاد مقتوا و اشتراک

لـذا   (.294 ص ،2773 ،2و پنکـارلي  7فورحزاکني )هاي اجتماعي گفتگو و مشارکت در شبکه

مقور خود، همکاري ـ ي اطالعات، همکاري، طراحي کاربرگذار اشتراکبا قابلیت  2وب 

کني. همچنـین بـه کـاربر اجـازه حعامـل بـا سـايرين،        در شبکه جهاني وب را حسهیل مي

 .(792 :2777کلیا و پتیت، دهي )ويرايش و اضافه کردن مقتوا را مي
شـود،   اعمـال مـي   7 هايي که در وبکني که کاربران از کنترلئه ميبستري ارا 2 وب
پـذيري   ، حعامـل بیشـتر همـراه بـا کنتـرل     2 ديگر، کاربران وب عبارت  يابني. بهرهايي مي

آيـي بلکـه سـب      حنها نسخه جيييي از وب به شمار مي نه 2 کمتري دارني. درواقع وب
ه مجيد خالقانه، ايجاد و اصال  مقتـواي  رساني، استفاد روز پذيري، بهحسهیل در انعطا 
هـاي اجتمـاعي   رسـانه در اين بین  (.9 :2772آقايي و همکاران، ) شود مشارکتي وب مي

 هاي اجتماعي، گروهيرسانه 4هانالينو  9به اعتياد کاپالن هستني. 2مبتني بر مفهوم وب 
 ،2وب  فناورانـه  و کريف هايپايه روي بر اني که اينترنت بر مبتني کاربردي هايبرنامه از

هـاي  رو، رسـانه  يـن ا از (.97 :2777ي )نـ دهمـي  کاربران به را مقتوا حبادل و خلق اجازه
بـوک،   یسفـ هاي اجتماعي )شامل شبکه 9و الکشمي 3براساس دييگاه دواننياناجتماعي 

)يوحیـوب و  اجتماعات کـاربري  ها، ها، ويکييیتر(، وبالگحوها ) حلگرام(، میکروبالگینگ
بوکمارکینـگ، جهـان    نظیـر سوشـیال  »هـاي اجتمـاعي   ها و ساير رسانهیکر(، پادکستفل

مقتواي حولیي شيه کـاربر، ايجـاد هويـت     واسطه بهو آنها را  (2772شوني ) مي 1«مجازي
 (.746 :2772، 2مارگو) حوان حوصیف کرد هاي ارحباطي ميآنالين و شبکه

                                                      

1. Fortezzaa        2. Pencarelli        3. Kaplan 

4. Haenlein        5. Devanandan      6. Lakshmi 

7. Social Networking, microblogging, Weblogs, Wikis, Content Communities, 

Podcasting, Social Bookmarking Sites, Virtual Worlds 

8. Magro 
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شـيه  نامگـذاري   9وب ر  شيه، هاي اخیر مطسومین مرحله حکامل وب که در سال

بـراي حوصـیف حکامـل،     9 اصـطال  وب . (742 :2777، 2و الپاحـاس  7گینـاکوس است )

 کارگیري وب ابياع شيه و منظور از آن، حبييل وب به پايگاه عظیم داده است حعامل و به

دســتیاري  9 بــه اعتيــاد برخــي از کارشناســان، وب (.377 :2772نايـا و شــیوالینگیا،  )

که حيريباً درباره حمامي موضوعات اطالعات دارد. به همین دلیل است که  شخصي است

حوان گفـت  رو، با يا ميايسه مي کنني. ازايناز آن ياد مي «پیکر پايگاه داده غول»عنوان  به

کـه   رود در حـالي  کار مـي  عنوان ابزاري براي ارحباط بین افراد به اينترنت به 2 که در وب

چراکه هـي  در   (.97 :2779پرابو، ) شود ا اطالعات استفاده ميبراي ارحباط ب 9 در وب

در  .(2766 :2774چــودوري، ) هــم اســت هــاي مــرحبط بــهاي از داده مجموعــه 9 وب

هـاي آموزشـي هوشـمني و    هاي اخیر، برخي از مفاهیم آموزشي بر اسـاس سیسـتم   سال

اي را ارائه  زاينيهخيمات هوشمني ف 9 اني. وب مورد حوجه قرار گرفته 9 هاي وب فناوري

حوانـي آغازکننـيه   عالوه بر خوانين و نوشتن مقتوا، اقيامات کـاربر نیـز مـي    دهي کهمي

 (.742 :2777، گیناکوس و الپاحاس) فراينيهاي وب باشي

اي را حوسعه دهـي و از همکـاري افـراد    هاي ديجیتالي شبکهفناوري»حواني مي 9 وب

طـور خودکـار خـيمات وب     گیـرد کـه بـه    کار بهعوامل هوشمنيي را »يا « پشتیباني کني

 :2772و همکـاران،   9)گريگـوس ـ سـیمون    «)خوانين/ نوشتن/ اجرا( را دستکاري کنـي 

 بـر  مبتنـي  کـه  اسـت  بعـيي  سـه  اينترنتـي  برنامـه  ،9 (. يکي از خصوصـیات وب 7229

ايـن   در (.222 :2779، 3و سالما 4شالتوت) هست کاربران براي بعيي سه هاي سازي شبیه

رسـي کـه حرکیـ      نظر مي بعيي ظاهر شيه و به و دنیاي سه 9در زنيگي دوم 9 ین، وبب

اي  هـاي چنيرسـانه  هاي انساني گرافیکي )آواحار(، عوامل هوشـمني و ويژگـي  شخصیت

، 9 در مجمـوع وب (. 2771، 2و کاردوسـو  1بیيارا) بعيي حعاملي باشي غني در مقیط سه

 تعین نشيه است.طور کامل م وب در حال ظهوري است که به
                                                      

1. Giannakos         2. Lapatas       3. Garrigos-Simon 

4. Shaltout          5. Salamah       6. Second Life 

7. Bidarra          8. Cardoso 
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 و اطالعـات، فرصـت مناسـ  جـذب     انتشـار  و حولیي بر عالوه استفاده از انواع وب

 رهبـري،  و هـيايت  کنترل، و نظارت عملیات، اجراي و ريزي برنامه نیروها، سازمانيهي

نظیـر داعـش    حروريسـتي  هـاي عملیات از راه دور را براي گـروه  هماهنگي و ارحباطات

، بـراي اهـيافي چـون    2وب ويـژه   از انواع وب، بـه  حوان يم همچنین کرده است.ايجاد 

 کسـ   و موجوديـت  اعالم سازي، هويت ميبولیت، و مشروعیت کس  جذب مخاط ،

 راحـت،  دسترسـي  جهـاني،  مخاطبـان  انواع وب به داليلي چون وجود. بهره برد قيرت

 دارايارزان،  و منعطـف  ارحباطـات  حعاملي و فراگیـر،  ارحباطات و سرعت شبکه، قيرت

بـوده  ي حروريسـتي  هـا  گـروه رساني سريع و جذب منابع و نیرو براي  کارکردهاي اطالع

 (.7-2: 7969فاضلي و همکاران، است )

 کارگيري انواع وب و به داعش

که آمارها حکايت از استفاده پرقـيرت   بسیار گسترده بوده چنان 7وب فعالیت داعش در 
ين نشر اطالعـات و بهبـود حـالش    کثر رسانحياهاي آنالين براي به  يتسا وبداعش از 

کننيه مبارزه با حروريسم احقاديـه اروپـا،   ، هماهنگ7براي جذب نیرو داشته است. کرچو
يت در حال نشر مقتواي اسالم راديکال هسـتني. حتـي   سا وبها هزار اعالم کرده که ده

دهـي   مـي يت فعـال را نشـان   سـا  وب 97777روزنامه بلژيکي اعالم کرده که برآوردهـا،  
 غافل نشيه است. 7وب (. داعش نیز از اين ويژگي 2771، 2مور)

 4را ابوالعصـیر عمـره العـبس    9يت داعش ملي  بـه سـايت جهـادي   سا وبحرين مهم
ي يهنسـازما کرد و اعضـاي آن در مـييريت الکترونیـا انتشـار اطالعـات و       هيايت مي

هـا پايگـاه   ن داعـش، ده ها مشارکت داشتني. عالوه بر اين، برخـي از طرفـيارا   يتسا وب
اي براي حمايت از اين گروه در فضاي مجازي ايجاد کرده بودني که اکثر آنهـا در  رسانه

در عراق  3اي الفرقان فارس و شمال افرييا سکونت داشتني. پايگاه رسانه یجخلکشورهاي 
بـوده  و مرحبط با الياعيه در عراق، دومین پايگاه بزرگ داده داعـش بعـي از حشـکیل آن    

                                                      

1. Kerchove        2. Moore       3. Jihadi 

4. Abu al-Asir Amara al-Absa        5. al-furqan 
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هـاي  هـاي مختلـف حبلیغـاحي را گـروه    اما بخش ؛(2 :2771  زاده،سردارنیا و صفياست )
دادني؛ اولي بیشـتر   حولیيات بصري را ارائه مي 7کردني. الفرقان و الیتیسم مختلف اداره مي

بر اطالعاحي حمرکـز داشـت کـه نمايـانگر قـيرت نظـامي داعـش بـود امـا الیتیسـم بـر            
 (.77 :2773علي، ) عش متمرکز بودهاي رسمي و مذهبي دا فعالیت

اسـت. ايـن    داعش را داشـته  بايگاني نيش «dawla- is.appspot.com» يتسا وب

يت بستر مستنيات عیني و بايگاني از سخنراني رهبران، نشريات داعـش، داسـتان   سا وب

هايي از ويـيئوها، پیـام نبردهـا و شـامل اطالعـات      قهرمانان و شهيا، قسمت اصطال  به

همچنـین   (.77 :2773، 9و سـانس  2شـمیه بـوده اسـت )  هـاي داعـش   ز فعالیـت کاملي ا

 ،«dump.to» هـاي ناشناسـي نظیـر    يتسـا  وبهاي حبلیغـاحي داعـش اغلـ  بـه     حساب

«pastebin.com»  و«Justpaste.it» هـايي   يتسا وبرو، استفاده از  اين شي. ازمتصل مي

ناشـناس، بـه ارسـال و انتشـار مقتـوا       طور بهداد که به افراد اجازه مي «dump.to» نظیر

ي مـتن واقعـي بـراي جلـوگیري از     جا بهبسردازني. کاربران، حصاويري از مقتواي متن را 

هـاي اجتمـاعي، ايجـاد حرديـي و حرجمـه، ارسـال       وحقلیل خودکار مقتواي رسانه يهحجز

بايگـاني   عنـوان  بـه هايي را به جاي يوحیوب و  يتسا وبعالوه بر اين، داعش  ني.کرد مي

کني ها بارگذاري  يتسا وباينترنتي ايجاد کرده بود حا وييئوهاي گروهي خود را در اين 

 (.777-772 :2771فريمن و همکاران، )
یس حأسـ اي داعـش( را  اي القیات )بـازوي رسـانه  مرکز رسانه 2774داعش در سال 

مقتـواي آن بـه    چراکـه داد، خاص مخاطبان غربي را مورد هي  قرار مي طور بهرد که ک
ايـن   (.9 :2773و همکاران،  4کانینگهامبود )هاي انگلیسي، آلماني، روسي و فرانسه زبان

کننيه حبلیغات داعش، از زمـان حضـور آن در   اي نیز به عنوان خالق و حوزيعمرکز رسانه
يیتر شهرت يافتـه بـود. ماهیـت    حوبوک و  یسفنظیر يوحیوب،  هاي اجتماعيسیستم عامل

اي داعش، نشر در کل، راهبرد رسانه چراکهالمللي، گسترده بوده اي بیناين حمرکز رسانه
ويـيئوهاي جييـي، زيرنـويس فـیلم،      ازجملـه گوناگون مواد اطالعاحي به چنيين زبـان  

                                                      

1. Al Itisam       2. Shamieh        3. Szanes 

4. Cunningham 

http://www.dump.to/
http://www.dump.to/
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 :2773، 7آنايـا اسـت ) ي بـوده  مواد جهـاد  عنوان بههاي خبري و حرجمه مياالت، گزارش
کـرد؛ ايـن   هـاي مختلـف نظـامي منتشـر مـي     (. همچنین القیات، وييئوهايي از گروه22

رحم حرور، نظیـر وضـعیتي کـه در آن، کودکـان،     وييئوها از يا طر ، چهره سرد و بي
هـاي غربـي را بـا    و از طر ، ديگر فـیلم  دادسرهاي برييه را در دست داشتني نشان مي

صبقانه نوحال براي آشنايي با شیوه زنيگي در غـرب بـه حصـوير     ه شکالتنمايش شیش
 (.776 :2773، 9و پادر 2گتس) یيکشمي

، 4لینـير کـرد ) هـاي داعـش را حولیـي و حبلیـغ مـي      افزون بر آن، القیات نیز اکثر فیلم

اي القیـات  يت رسـانه سا وبهايي که در ها و کلیپ، يکي از فیلممثال (. براي 77 :2779

اي، يکي از اعضـاي  دقیيه 33بود. در اين مستني  3«ي جنگها شعله»شي، مستني فت مييا

 صـورت  بـه کرد. ايـن کـار    داعش به زبان انگلیسي و لهجه امريکايي ماجرا را روايت مي

شيه بود و به حمله ناگهاني دولت اسالمي به پايگاه هفيهم ارحش سوريه  یمحنظاي حرفه

اي دقیيـه  73وييئو « پايان سايکس ـ پیکو »همچنین مستني پرداخت. در نزديکي رقه مي

کوحاهي بود که يکي از اعضاي داعش به نام ابوصافیه در حالي که در مرز بـین عـراق و   

نیـز  « حبريا عیـي از سـرزمین خلیفـه   »کرد. روايت مي آن راسوريه ايستاده بود ماجراي 

هـاي اشـغال    را در سـرزمین  هاي عیي فطـر اي بود که جشندقیيه 27يا وييئوي کوحاه 

داد. عالوه بر اين سه وييئو، وييئوهاي ديگري نیز شـامل  شيه از سوي داعش نشان مي

چنيين مصاحبه با مبارزان خـارجي از کشـورهاي بلژيـا، فنالنـي، انـيونزي، بريتانیـا،       

و  9مـاهود داشـت ) يت وجـود  سـا  وبمراکش، آفريياي جنوبي، حونس و امريکا در اين 

 .(2 :2779، 1ران

انيازي يا مجلـه ديجیتـالي آناليـن بـه نـام       هاي راهزمینه 2774القیات در جوالي 

انگلیسي فراهم کـرد. ايـن منبـع ديجیتـالي شـامل       ازجملههاي مختلف را به زبان 2دابق

کانینگهام و همکاران، بود )موضوعاحي نظیر الهیات، راهبردها و سخنراني رهبران داعش 
                                                      

1. Anaya         2. Gates        3. Podder 

4. Leander       5. Flames of war  6. Mahood 

7. Rane         8. Dabiq 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dabiq_(magazine)
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ش در درجه اول، به زبـان انگلیسـي و بعـي از آن، بـه سـاير      نشريات داع (.4-9 :2773

شي. دابق به ادعـاي داعـش، بـه    ها نظیر آلماني، فرانسوي، روسي و عربي منتشر ميزبان

 صـورت  بـه اولین شماره دابـق کـه    .بود يافته دستاقتيار مذهبي مبتني بر کنترل سیاسي 

کـرد کـه   ئولوژي را روايـت مـي  منتشر شي، نوعي ايي 2774ژوئیه  3ديجیتالي در حاريخ 

ي شيه جنگي، گزارش روزرسان بهآن بنا شيه بود. اين شماره، اطالعات  بر اساسداعش 

کـرد. همچنـین ايـن شـماره،     اداري و حفاسیر مذهبي را براي مخاطبان خويش ارائه مـي 

منتشر کرده بـود. نـام مجلـه     7493اطالعاحي درباره بازگشت به خالفت، در ماه رمضان 

اي به نام دابق، واقع در حومه شمالي حل  در شام بود که برخي وقايع فته از منطيهبرگر

ين نبرد بین مسلمانان و جنگجويان صلیبي حر بزرگشي. براي مثال، مهم از آن وام گرفته 

در نزديکي دابق رخ داد. البته حالش اصلي اين مبارزه حبلیغاحي، حوضیح وجـود خالفـت   

 (.44-43 :2771سیجبل، بود )

منتشر شـي. در ايـن شـماره     2774جوالي  21در « سیل»دومین شماره دابق با عنوان 

با اشاره به داستان نو  و کشتي ادعا شيه که خالفت جييي يـا کشـتي اسـت و همـه     

(. 9 :2774، 7گمبیـر رفـت ) انـي، در سـیل از بـین خواهنـي     کساني که به آن ملقق نشيه

ر همان سال منتشر شي که مخاطبان خـويش را بـه   سومین شماره از اين مجله که در اکتب

خواني و سفر افراد به دولت اسالمي را با سفر پیامبر از مکه به  يفراممهاجرت و هجرت 

منتشر شي، رنگ از چهـره   2774اکتبر  22اما شماره چهارم که در ؛ کردميينه ميايسه مي

در حال اهتـزاز خالفـت را در   هاي امنیتي غربي برد؛ زيرا حصوير فتوشاپي از پرچم سازمان

به حصوير کشیيه بود. داستان اين شماره، حقـت عنـوان    2باالي ستوني در میيان سنت پیتر

برابـر   ، شکست حمام عملیات نظامي نیروهـاي ائتالفـي در  «جنگ صلیبي شکست خورده»

ر نـوامب  22در « بيـا و گسـترش  »داد. پنجمین شماره دابق بـا عنـوان    دولت اسالمي را شر  مي

هـي ،   درواقـع منتشر شي که استيالل سیاسي آن، ادامه ايـيه موضـوع اول بـود.     2774

 کردنـي،   را رهبـري مـي  « جنگ ميـيس »حبييل شين به مرجع اصلي براي کساني بود که 

                                                      

1. Gambhir        2. St. Peter's Square 
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از « خالفـت » عنـوان  بـه شي زيرا غر  اين بـود   هر چني که مقيود به اين موضوع نمي

هـاي   میت شناخته شوني. اين ديـيگاه بـا پیـام   ها در سراسر جهان به رسسوي حمام گروه

هاي اطالعاحي رسمي حأيیي شي. در شـماره   يتسا وبهاي اجتماعي و گوناگون در شبکه

ششم اين نشريه، مجاهيان اردنـي، داسـتان سـفر خـود را از طريـق افغانسـتان، منطيـه        

دي بـازگو  و جستجوي مکان مناس  براي مبارزه جهـا  اي بین پاکستان و افغانستان قبیله

 (.44-19 :2773، 2و ماگري 7ماجونياني )کرده

بـراي اولـین بـار     2779بود که در سستامبر  9نام رومیه جايگزين دابق مجله آناليني به

شي. نـام  اين مجله آنالين حوسط داعش براي حبلیغات و عضوگیري منتشر مي .منتشر شي

مانان، قسـطنطنیه و رم را فـتح   مسل»رومیه به اين حييث پیامبر اشاره داشت که فرمودني 

نیـز مجلـه    4دابـق و رومیـه، دارالسـالم    جـز  بـه (. 43ص  ،2771)سیجبل،  «خواهني کرد

منظمـي اخبـار    طـور  بـه آناليني بود که به زبـان فرانسـه حوسـط داعـش منتشـر شـي و       

کـرد و  هايي از حمالت حروريستي را به سراسر جهان ارسـال مـي  گري و گزارش نظامي

ل مياالحي درباره ايـيئولوژي، حوصـیف زنـيگي عـادي و حبلیـغ بـراي       موضوعاحش شام

مجلـه   9همچنـین الرسـاله   .(9ص  ،2771، 3ويلسـون شـي ) اشتغال در دولت اسالمي مي

هاي خود را بـه عضـوگیري   داد چطور داعش برنامهديگري نظیر دابق بود که حوضیح مي

 (.44 :2771سیجبل، سازد )براي کنترل نظامي مرحبط مي
هـاي  کتـاب »هاي الکترونیکي را با عنـوان  اي از کتابعش عالوه بر دابق مجموعهدا

هـاي   يتسـا  وبهاي اجتمـاعي و  منتشر کرد و به نقوي گسترده در رسانه 1«پرچم سیاه
 2، شـامل  «2773دولـت اسـالمي   »ها با عنـوان   جهادي نشر داد. سري نخست اين کتاب

طـور مشـخ     ها با اين کـه بـه  ي اين کتابمنتشر شي. متن مقتوا 2773جلي در ژانويه 
هاي اصال  نشيه بود، کیفیت کمتري نسبت به دابق نياشت، همچنین در مقتواي کتاب

هـا داعـش، اغلـ  از     خورد. در اين کتـاب  الکترونیکي، موضوعات مشابهي به چشم مي
                                                      

1. Maggioni         2. Magri       3. Rumiyah 

4. Dar al-Islam       5. Wilson       6. al-Risalah 

7. Black Flags Books    

https://en.wikipedia.org/wiki/Rumiyah_(magazine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dar_al-Islam_(magazine)
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عات کرد و اطال خالفت خود استفاده مي انياز چشمهاي غربي براي ارائه اطالعات رسانه
افـزود. بـه ايـن حرحیـ ، بـا       انيک، درباره خالفت بـه ايـن متـون مـي     هرچنيمناسبي را 

سازمانيهي و پخش در اينترنت، اين متون بـه ابـزار حبلیغـاحي سـودمنيي بـراي دولـت       
اسالمي حبييل شي. مطال  براي کساني کـه اطالعـات مربـوط بـه خالفـت را جسـتجو       

هاي الکترونیکي مقتواي جيييي نياشتني با کتاب ي قابل دسترس بود.راحت بهکردني،  مي
شيني و مخاطبان وسیع  بازحاب دييگاه خالفت، سازمانيهي مجيد مي منظور بهاين حال، 

 (.92 :2779لسژ،  -ويلو ) نيدادغربي، به ويژه اعضا جييي را مورد هي  قرار مي
سوي القیات بـراي  آنالين، از  صورت به 7«قسطنطنیه»اي با عنوان در حرکیه نیز مجله

کـه هـي  از انتشـار     کرده بودشي. داعش اعالم  حبلیغ علیه اين کشور منتشر و پخش مي
ي به گروه هي  در حرکیه، جلوگیري از حفکـر اشـتباه مـردم علیـه     رسان اطالعاين مجله، 

هـاي ضـي داعشـي در حرکیـه اسـت. همچنـین انتخـاب نـام         داعش و ميابله با استيالل
در مطال  هـر بخـش،    چراکه ستاز حييث پیامبر نیز حايز اهمیت ا قسطنطنیه، برگرفته

خورد و در پیشگفتار هـر موضـوع نیـز     به چشم مي« قسطنطنیه فتح خواهي شي»حييث 
 .(1-22 :2779، 2کرکمازشي )براي کما به فتح قسطنطنیه دعا مي

نبود  ها يا مجالت آنالين اينترنتي يتسا وبمقيود به اين  7وب فعالیت داعش در  
کـرد. اعمـاق    اسـتفاده مـي   9«االعمـاق »عنـوان  هاي خبري ديگري نیز بـا   يتسا وبو از 
بـراي گـزارش    2774هاي حـامي دولـت اسـالمي بـود کـه در اگوسـت       رسانه ازجمله
اعمـاق همـواره آمـاده     (.44 :2771سـیجبل،  شي )یس حأسهاي داعش در سوريه  فعالیت
اش دهـي بـه مقـیط اطالعـاحي     اعش براي شکلهاي نبرد دهاي کوحاه و صقنه یانیهبنشر 

هايي با قال  گرافیکي اسـت. ايـن   يت، متنسا وبعات حولیيي اين ال. اکثر اطبوده است
هاي خودکار اينترنتي مورد اسـتفاده قـرار   فرمت که براي حفاظت از متون در برابر ربات

اســت هــاي اجتمــاعي نیــز بســیار مناســ  گیــرد، بــراي نشــر اطالعــات در رســانهمــي
(. اعماق با نشر اين اطالعات، همواره مـيعي مسـئولیت داعـش    27 :2779، 4زگريزويز)
 (.2772، 3میلتونبوده است )یات شهرهاي سراسر جهان عملدر 

                                                      

1. Konstantiniyye        2. Korkmaz       3. Amaq News Agency  

4. Zgryziewicz          5. Milton 
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کـارگیري نسـل دوم وب نیـز     درصيد بـه  7وب داعش عالوه بر نشر عيايي خود در 

هاي اينترنتي، در رسانه از کاربران درصي 19چراکه . براي پیشبرد اهيا  خود بوده است

نظیـر  »ي اجتمـاعي  هـا  رسـانه اجتماعي حضـور دارنـي. در ايـن بـین، بخـش مهمـي از       

ـ هـاي هوشـمني   با پیشرفت اينترنت و گوشـي « يیتر و يوحیوبحوبوک،  یسف ازپـیش   یشب

 (.23-29 :2771، 7وودارد) اني اعتبار يافته
رود. ايـن  اعي به شـمار مـي  ي اجتمها رسانههاي حرين میکروبالگینگيیتر از اصليحو

اين  اجتماعي هايمادر رسانهعنوان  بهحرين ابزار داعش و میکروبالگینگ، به عنوان اصلي
ويژه در روزهـاي حیـاحي    ( براي نشر اطالعات، به6 :2771زاده، سردارنیا و صفي) گروه

 گرفـت مـورد اسـتفاده قـرار مـي     گسـترده  طور به 2774اعالم خالفت اسالمي در ژوئن 
هـاي  حساب حـويیتري؛ شـامل حسـاب    67777يباً حير. در اين بین، (9 :2771ويلسون، )

یررسمي متعلق به طرفياران داعش در سراسر جهـان  غرسمي حبلیغاحي و هزاران حساب 
هـاي  ايـن در حـالي بـود کـه بسـیاري از حسـاب       ( و2 :2771، 2پیرسون) وجود داشت

فريمن و همکاران، بودني )شن بسته شيه حويیتري داعش، چنيين بار به دلیل مقتواي خ
 بسـیار  هـا بـرداري از ايـن رسـانه   کـه در بهـره   کـرد  ثابـت  اما داعش (؛777 ص ،2771
هـاي قـييمي بسـته    زمـاني کـه حسـاب    درواقع(. 74 :2773، 9ويمن) است پذير انعطا 
هـاي جييـي همچنـان در حـال ظهـور بودنـي. حتـي برخـي از ايـن          شيني، حسـاب  مي

عاحي را درباره پشتیبان خود براي حفظ ارحبـاط در صـورت بسـته شـين     ها، اطال حساب
 (.777 :2771فريمن و همکاران، کردني )ارسال مي

گذاشتن فوري اطالعات از طريق يـا کلیـا   يیتر، ظرفیت به اشتراکحوويژگي مهم 

اش ساده است. حالش داعش بر اين بود که اطمینان يابي اقيامات و حبلیغات عضـوگیري 

داعـش   (.3 :2773، 4يونـگ است )گذاري و اثرگذاري برخورداررفیت باالي اشتراکاز ظ

 انتقـاري،  گـذاري بمـ   يها صقنه از هايي یلمف يیتري خود،حو کاربري حساب طريق از

کـرده اسـت    منتشـر  مبـارزان  سـتايش  هـا و بم  يا دستي هايسال  از آموزش استفاده

                                                      

1. Woodard       2. Pearson       3. Weimann 

4. Yeung 
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کـه دانلـود و   »الياعـيه   بخـش  الهامهاي یلم(. برخال  ف6 :2771زاده، سردارنیا و صفي)

هاي داعش ظر  ميحي کمتر از پنج ، فیلم«ي آنها بسیار سخت و دشوار بودگذار اشتراک

هـاي   پسـت  درواقعکرد.  اي را درباره جنگجويان ارسال ميدقیيه اطالعات جييي و ساده

يـن  (. ا3 :2773يونـگ،  بودنـي ) خطي براي ارسال راحـت   هايي يا داعش اغل  حويیت

 .بوده استيیتر براي داعش حوکارگیري  يشگر بعي اجتماعي بهنما درواقعموارد، 
 چراکـه رود؛  به شـمار مـي   9 و وب 2 به اعتياد برخي از کارشناسان، حويیتر پلي بین وب

(. در ايـن  913-927 :2772و همکـاران،   7آبلاست )داراي ابعاد اجتماعي و معناگرايي وب 
نشـاني   ز مقتواي معنايي اصلي حويیت هستني؛ همچنـین حضـور  بخشي ا ها هشتابین، 
 حوضـیح يـا   بـراي  شـاخ   يـا  مقتواي نمايانگر طور معمول، به  تريیحو در 2اينترنتي
و  9کورسـونکو شـود )  مـي  اشـاره  آن به ها اين نشاني از طريق که است حر طوالني داستان

اسـتفاده   تريیحـو نـاگرايي  ي حوانسته است از اين بعـي مع خوب به(. داعش 2776همکاران، 
را براي حمايت از داعـش و داليـل فعالیـت     #هاي هشتگي کني. داعش همچنین کمسین

دولـت   #من داعـش را دوسـت دارم و    #ها به داعش، همه نگاه #آن سازمانيهي کرد. 
 ياسـالم دولـت   #(. با جستجوي ساده 4 :2773، 4عمرست )ينهااهايي از  اسالمي نمونه

 کـه  يحـال شـود؛ در  ست که نمايانگر حصاويري از داعش اسـت ظـاهر مـي   ها هزار پده»
. در ايـن میـان،   بـوده اسـت  ها مرحبط به اخبار و الگوهـاي رفتـاري داعـش    برخي پست

کردنـي  هاي داعش را پشتیباني ميحامیان و مبارزان مشتاقي وجود داشتني که اييئولوژي
پیـام، فيـط از طريـق سـازمانيهي      هاي داعش براي نشر اما فعالیت؛ (47 :2779جوهر، )

 2774جهـاني  جـام   #ي مقبوب مانني ها هشتاهاي هشتگي نبود بلکه با ربودن کمسین
هـاي مربـوط بـه رفرانـيوم     و حويیـت  2774برزيـل   #(، 4 :2773)کانینگهام و همکـاران،  

(. 2774لسـژ،   -ويلـو ) هاي خـود داشـت  استيالل اسکاحلني، سعي در افزايش بازديي از پیام
هـاي  هاي اينترنتي کوحاه، کاربران را قادر ساخته است کـه لینـا   کارگیري نشاني يیتر با بهحو

کاراکتر در يا حويیـت ارسـال کننـي. داعـش از ايـن       747خود را بيون رعايت حي مجاز 
                                                      

1. Abel        2. Uniform Resource Locators        3. Kursuncu 

4. Omer 
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 t.coطوري کـه همـه آنهـا بـا دامـین       قابلیت براي پیشبرد اهيا  خود استفاده کرده که به
نشـاني   247464921هـاي اينترنتـي    در بررسـي نشـاني   2و مورگان 7رشيني. برگحعريف مي

 (.27ص  ،2773کردني )حويیت داعش شناسايي  349244262اينترنتي کوحاه را در 

هـاي اجتمـاعي مـورد اسـتفاده داعـش      شـبکه  ازجملهکنتاک و حلگرام  بوک، ويفیس

هـاي  خ  يکي از هـي  طور مش بوک که بیش از دو میلیارد کاربر دارد، بهاني. فیس بوده

هـاي  جذاب حامیان داعش براي گسترش حبلیغ و حسهیل عضوگیري در میان ساير شبکه

هـاي اجتمـاعي   هاي داعـش در شـبکه   اما با حذ  و حعلیق حساببوده است؛ اجتماعي 

کنتاک دستورالعملي را کنتاک رفت. داعش در وي بوک، اين گروه به سراغ وينظیر فیس

هـاي کـاربري   ت اسالمي منتشر کرد. همچنین در يکي از حسـاب براي مهاجرت به دول

 7777يبـاً  حيرکنتاک با عنوان شعر جهادي، اشعاري را به زبان روسي منتشر کرد کـه  وي

 (.44-43 :2779جوهر، ) فالوور داشت
ها به خصوص در حلگرام هم نيش مهمي در عضوگیري و حتي هماهنگي حروريست

، 2773سـستامبر   29(. در 2 :2771و همکـاران،   9بلوماست ) کردهايران و روسیه ايفا مي
انيازي کـرده  قابلیت جيييش راه عنوان بهچهار روز پس از اعالم اينکه حلگرام، کانال را 

 عنـوان  بـه يیتر، حبلیغات کانال گروه حلگرامي خـود را  حواي داعش در است، فعاالن رسانه
غـاز کردنـي. همچنـین بسـیاري از     اطالعـات آ  نشـردهنيه يیتر و حـو جايگزين مطلـوب  

ايـن شـبکه از حسـهیالت     جهادگرايان از طريق حلگرام، جذب اين گروه شـيني؛ چراکـه  
دهنـي   به کاربران اجازه مـي  ها کانال(. 73 :2773ويمن، است )برخوردار  «چت مقرمانه»
لگـرام،  ها را به حعياد نامقيودي از پیروان ارسال کنني؛ بعي از اعالم اين ويژگي ح یامپکه 

هـاي پـس   ي کرد. در هفتهانياز راهرسانه رسمي  عنوان بهداعش کانال زبان عربي خود را 
هـاي انگلیسـي،   هاي رسمي ديگري را نیز به زباني کانال عربي، داعش کانالانياز راهاز 

فرانسوي، آلماني، انيونزيايي، بوسنیايي، بنگالي، حرکي، کردي، اردو، سـوئيي و روسـي   
نيطه شـروع حوزيـع و انتشـار حبلیغـات مـورد       عنوان بهي رسمي ها کانالين ايجاد کرد. ا

هـاي مقتـواي   شـي، لینـا  که حبلیغات در حلگرام منتشر مـي  يهنگاماستفاده قرار گرفتني. 
                                                      

1. Berger        2. Morgan       3. Bloom 
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هـا  مقتـواي کانـال   .(72 :2779، 7برگر و پـرز ) کردني يیتر نیز حوزيع ميحوحبلیغاحي را در 
شـي.   هاي چت به اشتراک گذاشـته مـي  ل و در احاقکننيگان، ارسااغل  از طريق مصر 

هاي خبري نظیر اعماق، دبیق و نشیر را در ي رسانهروزرسان بههمچنین کاربران، اخبار يا 
 (.4 :2771  بلوم و همکاران،کردني )ي گفتگو کسي ميها احاقي مختلف و ها کانالبین 

 که اکثـر  بود اي داعشرسانه راهبرد ديگري از سطح نويسي وبالگ هايعامل سیستم

جـذب   در مهمي نيش هاسیستم اين .داشتني اختیار در را آنها هايحساب فردي مبارزان

 نشـان  را خـود  جـذابیت  جييي، افراد جذب با ها، حساب اين چراکه کردني؛ مي ايفا نیرو

 هـاي حرين وبالگيکي از مهم 2رو، وبالگ ام االيت اين (. از22 :2779نورمینن، دادني ) مي

هـا و جـذب افـراد را    بود که حوانايي اثرگـذاري بـر فعالیـت   « براي زنان»جهادي داعش 

هـاي مختلـف    هاي وبـالگ ام االيـت در حمـام کانـال    داشت. اين گمان وجود دارد که پست

ي بريتانیـايي  ا دخترميرسـه بـه سـه    2773اينترنتي وجود داشته باشي. اين وبـالگ در فوريـه   

االيـت   يیتري به نام امحوعالوه بر اين، حسابي  .مي را داده بودانگیزه مهاجرت به دولت اسال

. (2-6 :2779، 4پـوز ) 9حعطیل و با حساب جيييحري افتتا  شي 2774وجود دارد که در نوامبر 

 اين به خالفت، به المهاجرت وبالگ ديگري است که در آن حوضیح داده شيه مهاجرت

هايي هم در ازدواج و هم در ايـن دنیـا    تيسخ باشي؛ مهاجران آرام زنيگي که نیست معنا

 چنـین . مقلـي  مـردم  جييـي يـا   هـاي خانواده از لقاظ سالمتي، مثال، براي وجود دارد.

زنان، شـکیبايي   خياوني آن طريق از که شود در نظر گرفته مي ايوسیله عنوان به شرايطي

 (.2773، 3پرزين) کني و ايمانشان را با مشکالت امتقان مي
بنـيي اجتماعـات   هاي اجتماعي هستني کـه در طبيـه  رسانه ازجملهلیکر يوحیوب و ف

 در ويـيئو  گذارياشتراک به ابزار حرينمهم شوني. يوحیوبقرار گرفته مي 2وب کاربري 
 حـرس  ايجاد همچنین و حبلیغات گسترش که با هي  جذب نیرو، داعش بوده استراحژي

نـورمینن،  اسـت ) گرفتـه  مـي  قرار هاستفاد مورد غربي هايرسانه جل  حوجه و غرب در

                                                      

1. Perez        2. Umm Layth’s blog (fa-tubalilghuraba.tumblr.com) 

3. (https://twitter.com/Brooke_Ess)       4. Pues 

5. Peresin 

https://twitter.com/Brooke_Ess
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( از سـوي  2774 ژوئیه 2یس خالفت داعش )حأس(. نظیر فیلم سخنراني اعالم 29 :2779
ها و يوحیـوب آپلـود شـي و لینـا آن را در      يتسا وبابوبکر بغيادي که چنيين بار در 

گـذاري  بارگـذاري و اشـتراک   «justpaste.it» يتسـا  وبگسـترده و در   طور بهيوحیوب 
 اشتراک گذاشتن به همچون بسیاري هاينیز ويژگي فلیکر .(2774لسژ،  -ويلو) ردنيک مي
 اشـتراک گذاشـتن   به دارد. داعش از فلیکر براي افزار نرم حتي و هافیلم ها، عکس متون،
جنگجويـان خـود    نشـر حصـاوير   خصـوص  و بـه  روزانـه  اطالعات جنگجويان، حجارب
 (.6 :2771اده، زسردارنیا و صفياست ) کرده يماستفاده 

ي بود که متخصصـان داعـش، خـود بـه دنبـال طراحـي       در حالحمام موارد ذکر شيه 
اني. داعـش دو  رساني به مخاطبان بودهيي خاص براي برقراري ارحباط و اطالعافزارها نرم

کـه بـه زبـان     7اي کاربردي با عنوان طلوع سـقر  ( برنامه7برنامه کاربردي را ايجاد کرد: 
هاي هوشـمني و سیسـتم   . اين برنامه قابلیت نص  روي گوشيه استشيعربي طراحي 

خودکار، آخرين اخبار مربوط بـه دولـت اسـالمي را     طور بههاي انيرويي را دارد و عامل
شود سیستم ضـي  باعث مي افزار نرمکارگیري اين  آورد. به عالوه، بهبراي کاربر فراهم مي

ن اجازه ارسال انبوه اطالعـات را بـه ديگـران    یتري دور زده شود و به کاربرايهرزنامه حو
در  2شبکه اجتماعي با عنوان خالفت بـوک  (2(. 2 :2771زاده، سردارنیا و صفيدهي ) مي
عنـوان   از سوي فردي در شهر موصل ايجاد شي؛ اگرچه وي کشور خود را به 2773سال 

ـ    ه حامیـان  دولت اسالمي در اين برنامه ثبت کرد. اين شبکه اجتماعي با هـي  کمـا ب
بـوک و حـويیتر    هـاي موجـود در فـیس   داعش براي ارحباط با يکييگر بـيون ممنوعیـت  

حـوان  (. با حوجه به موارد ياد شيه مـي 13 :2771و همکاران،  9نیجلیا) طراحي شيه است
هـاي نسـل دوم اينترنـت    آمیزي حوانسته است از ويژگـي موفيیت طور بهگفت که داعش 

 اني از: استفاده کني. برخي از اهيا  داعش عبارتبراي دستیابي به اهيا  خود 

هاي اجتماعي، دسترسي آسـان و مخاطبـان   حرين ويژگي رسانه؛ مهمتبليغ ايدئولوژی

متوسـط   طـور  بـه يیتر نیـز  حـو فراوان است. يوحیوب بیش از يا میلیارد کـاربر دارد. در  

بـوک  ود. فـیس شـ  میلیون حويیت هر روز ارسال مي 377حويیت در هر دقیيه و  937777

                                                      

1. Down of Glad Tidings, 2        فجر البشائر. khelafabook        3. Niglia 
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میلیون نفر از آنها مطال  خـود   33میانگین  طور بهمیلیون کاربر فعال است و  377داراي 

هـا  کارگیري ايـن ظرفیـت   به اين حرحی ، به (.796 :2771، 7آونکنني )ي ميروزرسان بهرا 

کـارگیري   . داعـش در بـه  بوده اسـت یغ اييئولوژي از سوي داعش امري حیاحي حبلبراي 

کانینگهام و همکاران، کرد )هاي اجتماعي بسیار پیشرفته عمل ميطريق رسانه حبلیغات از

مسـتيیم و بـيون    طـور  بـه اين فرصت را داشت حا اطالعات خـود را   چراکه(. 9 :2773

داعـش بـا ارسـال حصـاوير و نشـر عيايـيش        .فیلترهاي غربي به مخاطبانش انتيال دهي

. ايـن امـر سـب     (1 :2779پـوز،  ي )کنحوانست حصويري جهاني از دولت اسالمي خلق 

يیتر( حـو هاي اجتماعي )نظیر بروز حس جامعه آنالين و حوصیف حامیان داعش از رسانه

 (.6 :2771پیرسون، شي )واليت  عنوان به

 (.77 :2771  ،2اوسـترولي بود ) سربازان عضوگیري داعش، راهبرد حفظ کلیي جذب نيرو؛

حباطي، براي عضوگیري و نشـر حصـاويري   ار هايو ويژگي فرهنگي هايروش از داعش

 اعضـا  فرديـت  سـرکوب  و آنهـا  حفظ ظاهر شاد و باشکوه خالفت، از زنيگي روزانه به

ها براي  بوک، حويیتر و وبالگهاي اجتماعي نظیر فیسدر اين بین، رسانه. کردمي استفاده

 اسـت کـه  برآوردهـا حـاکي از ايـن    (. اکثر 2 :2779پوز، ) عضوگیري بسیار مؤثر بودني

 بـه همـراه   قـوي  نیـروي  97777 حـياقل  میـانگین  طـور  بهاصلي نیروهاي داعش  هسته

 وقـت  یمـه ن و کمکـي  نیروهـاي  و مقلـي  اعضاي بین که نیرويي است 17777-37777

 امنیـت  حخمـین شـوراي   بر اساس همچنین (.77-77 :2771اوسترولي، شيني )مي حيسیم

 قلمـرو  و داعـش  به کشور، 777 از بیش خارجي، از مبارز 23777 از بیشتر ملل سازمان

 (.74 :2771وودارد، شيني ) ملقق هاحروريست کنترل حقت

هـاي اجتمـاعي   ويـژه رسـانه   برقراري ارحباط با افراد از طريق اينترنت، بـه  ارتباطات؛

فاصله  باوجودکرد که با هزاران نفر در سراسر جهان، براي داعش اين فرصت را مهیا مي

هـاي اجتمـاعي، بـا    شيه در شبکه سیحأسهاي ويژه که انجمن رار کني؛ بهزياد ارحباط برق

(. 2 :2773، 9بلکر) ابنييحکامل مي اي به اارحباطات ي منظور بهکارگیري خيمات چت  به

                                                      

1. Awan        2. Oosterveld       3. Blaker 
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اي مجازي بـود کـه طرفـياراني را بـا منـافع و       هاي گفتگوي داعش جامعههمچنین احاق

معنـا کـه جامعـه مجـازي و يـا گـروه        کرد؛ به ايـن اهيا  خودشان دور هم جمع مي

هـاي  پشتیباني براي اکثريت اعضا وجود داشت. اين جامعه مجازي شبیه به ديگـر گـروه  

آناليني بود که بر منافع مشترک اعضا، منـافع مشـترک جهـادي و خشـونت بـین اعضـا       

ه وجـود  جهتِ هاي گفتگوي چت چنيمنظوره و چنيها، احاقمتمرکز بودني. در ميابل کانال

گـذاري مقصـوالت را )خبـر، فـیلم،      هـاي گفتگـو امکـان بـه اشـتراک     داشت. اين احاق

همچنـین   کردنـي.  ي راديويي و حيويم نمازهـاي قمـري اسـالمي...( فـراهم مـي     ها برنامه

هـاي چـت   هايي براي اعضا به منظور بیان نظر يا مشارکت بـا يکـييگر در احـاق   فرصت

ؤثر حوانسـت از   نقـوي م  داعش بـه  درواقع .(9-4 :2771بلوم و همکاران، ) شي ايجاد مي

هـاي زمینـي و   ها و افراد، گـزارش جنـگ  هاي اجتماعي براي حمله به ساير گروهرسانه

، کما به کنترل مناطق و حوجیـه اقـيامات   مؤثرحمالت خود، ارائه شواهيي از رهبري 

ي حمايـت  حـر، يعنـ  خود استفاده کني. البته همه اين موارد براي دستیابي به هي  بـزرگ 

 (.777 :2771  فريمن و همکاران،بوده است )عيیيحي و مالي از طر  اعضا و غیر اعضا 

فـروش زنـيانیان و    ازجملـه هـاي متعـيد،   سـرمايه داعـش بـا روش    حمايت مالی؛

7کـون  بوک و اسـتفاده از بیـت   یسفها، يي نظیر وبالگها رسانههاي مالي از طريق  کما
 

کنتاک گذاشته مي شي، بیـانگر آن  هايي که در وي پستهمچنین، نظرها و  .شيحأمین مي

 رفـت  کـار مـي   آوري سـرمايه بـه  کنتاک نیز از سوي حامیان داعش براي جمعبود که وي

(. از سوي ديگر، برخي از افراد مرحبط با داعش، از طريق حـويیتر  43-39 :2779   جوهر،)

شي کـه از  نيگان خواسته ميکردني و به اين حرحی ، از اهياکنهاي مالي ميحياضاي کما

ـ حوانستني يا کارت  طريق اسکايپ با آنها حماس بگیرني. اهياکننيگان مي پرداخـت   یشپ

المللي بخرني )براي مثـال، يـا خريـي شـارژ بـراي خطـوط حلفـن همـراه يـا          شيه بین

شود( و شماره آن را از طريق اسکايپ ارسال کنني. هايي که پول در آنها ذخیره مي برنامه

آوري پول، اين شماره را براي يکي از حامیـان در کشـوري نزديـا، نظیـر     از جمعپس 

                                                      

1. Bitcoin 
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فروختنـي؛ سـسس پـول نيـي      کردني و شماره کارت را با قیمت کمتر مي سوريه ارسال مي

 (.24-23ص  : 2773  ،7ا .اي.حي.ا شي )دريافتي، به داعش حقويل داده مي

اي داعـش را حقـت عنـوان    هبرد رسانهنیز غافل نماني. نیويورک حايمز را 9وب داعش از 

اي در جريـان اسـت کـه شـامل     اي پیشـرفته حوصیف کرده است. مبارزات رسـانه  9 يجهاد

 يجهـاد شود. اصطال   یلمبرداري و حجهیزات ويرايشي ميف، «يچنيبعيحبلیغات »استفاده از 

پييـيه   است. بـه عيیـيه کاسـتلز، ايـن     2وب يافته  حکاملمشتق شيه که  9وب در اصل از  9

هاي کاربردي دارد کـه بـه گسـترش فضـاهاي     ها و برنامهي از فناوريا دسته»جييي، اشاره به 

، بهبود گرافیا و ارحبـاط بـاالي   باز متني افزارها نرماجتماعي ناشي از اينترنت با سرعت باال، 

در حيیيـت،  «. کننـي ي کمـا مـي  بعـي  سهکامسیوحري و حعامل حصويري در فضاهاي مجازي 

يیتر حـو ويـژه   هاي اجتمـاعي بـه   گرفت، حنها به رسانه کار مي هاي مختلفي که داعش بهفناوري

هـاي  هاي وييئويي، هکرهاي ارحش سايبري خالفت، برنامه يبازشي بلکه شامل مقيود نمي

 (.3-1 :2779  الروي،) کاربردي و وب سیاه در حال گسترش بود
ونگي آمـوزش اسـتفاده از   هـاي ويـيئويي، چگـ   حرين خصوصیات بازييکي از رايج

عاطفـه و  شناسي، بازيکنان را بـي  ها از نظر روانسال  به مردم است، همچنین اين بازي
از (. 94 :2779، 2شـولزک ي )نـ کن يمـ حر آمیز را آسان هاي خشونتانجام يا حقمل فعالیت
 هـا  ارزشاي از هاي اييئولوژيا، مجموعـه ها با ايجاد برخي سازهسوي ديگر، اين بازي
حوان شاهي بـود کـه داعـش بـه     رو مي ينازا (.2772، 9بونکنني )را به کاربران حقمیل مي

ي رفته است. بازي وييئويي داعش حقت نام صلیل الصـوارم بـه معنـاي    فنّاورسراغ اين 
و جل  حوجه کاربران  شمشیرهاي بُرّان، بر همین مبنا طراحي شيه و هي  از انتشار آن

ي شـيه، شـخ  اول، يـا حیرانـياز     گـذار  نامه به زبان عربي . در اين بازي کبوده است
شود، ما همـین   هاي شما از شما حولیي ميبازي»است. روي جلي بازي نوشته شيه است: 

يگر، مواجهـه مسـلقانه واقعـي    د  عبارت به«. دهیمهاي جنگ انجام مي کارها را در میيان
ئويي غربي است. هي  اين هاي وييیيشيه در بازيحولهاي مجازي داعش، مشابه جنگ

شوني اني، کساني که بیشتر به خشونت و حیرانيازي جذب مي هاي وييئويي، جوانان يباز
                                                      

1. FATF       2. Schulzke       3. Bown 
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سازي درگیري، سب  ايجاد و حوسعه  طراحان صلیل الصوارم، با شبیه (.2 :2779الروي، )
براي کاربران در اقصـي نيـاط   و کمرنگ شين مرز بین واقعیت و خیال  مجازي سربازان
عنـوان   به وب، مجازي راهروهاي طريق اني. کاربران در اين بازي وييئويي، ازن شيهجها
ايفـاي نيـش    خويش، در يا فضاي مونتـاژ شـيه ايـيئولوژيا    واقعي خود از يآواحار
انـي   ، فضايي براي کاربران فراهم کرده)نظیر صلیل الصوارم(هاي وييئويي بازي کنني. مي

کنني. اي ايفاي نيش ميسربازان مجازي حياقل براي لقظهعنوان  که غیرنظامیان در آن به
اين سربازان مجازي، جنگي مجـازي، بـيون حلفـات و بـيون خـط ميـيم را در پشـت        

داعـش بـا    کنني.هاي رايانه، حلفن همراه و ساير ابزارهاي الکترونیکي را حجربه مي صفقه
ن مجـازي در فضـاي   ها سعي در، سربازگیري باليوه و آموزش سـربازا ساخت اين بازي

 اييئولوژيا خود داشته است.
کـارگیري سـه نسـل وب، بسـیار      الزم به حوضیح اسـت کـه فعالیـت داعـش در بـه     

 بـر اسـاس  حنهـا   شکل. لذا اين بوده استاز مطال  ذکر شيه در اين پژوهش  حر گسترده

 ي مذکور حرسیم شيه است.ها نمونه

 وی داعش . نقشه مفهومی استفاده از سه نسل وب از س1شکل 
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 يريگ جهينتبحث و 

هـاي حروريسـتي بـوده کـه از سـه نسـل وب در راه       حرين گـروه داعش يکي از شاخ 

ها و کـاربران اينترنتـي    دستیابي به اهيا  خود استفاده کرده است. داعش حیمي از ادمین

کردنـي و در صـير   را اجـرا مـي   اي آنرا در اختیار داشته که با دقت راهبردهـاي رسـانه  

رو، يکـي از راهبردهـاي    اين ني که صيا و حصويرشان در سراسر جهان شنیيه شود. ازبود

اصــلي ايــن گــروه بــراي عضــوگیري، حبلیــغ و آمــوزش، ارحباطــات و حــأمین ســرمايه، 

کارگیري فضاي مجـازي، مرزهـاي    کارگیري اين سه نسل وب بوده است. داعش با به به

جاد نوعي اييئولوژي براي جذب مردم و و در حالش براي اي شکسته درهمجغرافیايي را 

هاي خود در سراسر جهان بـوده اسـت. انـواع     يتسا وبارائه ساختار نوين حکومتي در 

بوک، حـويیتر، يوحیـوب و وبـالگ، بـراي افـزايش       نظیر فیس 2 هاي اجتماعي وب رسانه

ده بـرداري گسـتر   ارحباطات، عضوگیري، حبلیغ و حأمین سرمايه، از سوي داعش مورد بهره

گرايـي   واسطه حويیتر حوانسته است از ابعاد معنايي اني و اين گروه حروريستي به قرار گرفته

 هاي اينترنتي در خيمت حروريسم بهره بگیرد. ها و نشاني آن، ازجمله هشتا
نگارنيگان مياله بر اين باورني که هرچني داعش از لقاظ سلطه سـرزمیني بـه پايـان    

جازي همچنان نيش شمشیر دولبه را براي امنیت ملي حیات خود رسیيه است، فضاي م

 97) گونـه کـه حادثـه حروريسـتي اهـواز      کني. همان کشورها و از آن جمله ايران ايفا مي

حواننـي ابـزار مناسـبي بـراي      هاي اجتماعي مي( ثابت کرد اينترنت و شبکه7961 شهريور

با حوجه به اينکـه حفکـر    رو، حرويج اييئولوژي و هيايت عملیات حروريستي باشني. ازاين

اين گروه حروريستي در فضاي مجازي، همچنان باقي است و با حوجه به موقعیت ايـران  

هاي حروريستي در  در منطيه، راهکارهاي زير براي ميابله با عملکرد داعش و ساير گروه

 شود: فضاي مجازي پیشنهاد مي

      هـاي   رحبـاطي گـروه  نهادسازي براي شناسـايي، فیلترينـگ قيرحمنـي و هـا مجـاري ا

حروريستي در فضاي مجازي براي مخاطبان داخلـي. بـراي مثـال، ايجـاد نیروهـاي سـايبري       

کلیـي خـود در    همانني سربازاني کـه بـراي نبـرد در دنیـاي مجـازي علیـه داعـش از صـفقه        



  011 کارگيري سه نسل وب تحليل عملکرد داعش در به

 

هـاي   حـرين نـوع ايـن سـربازان، گـروه     کنني. مهمعنوان اسلقه استفاده مي کشورهاي غربي به

اني و يا در زمان نیاز، بـراي نـابودي     ها درآميه هايي که به استخيام دولت گروه هکري هستني؛

هـا مسـئولیت اصـلي را در جنـگ      کنني. به اين حرحی ، دولـت  هاي حروريستي کما مي گروه

مرکـز مبـارزه بـا     2777گونه که دولـت امريکـا در سـال     عهيه دارني. همان علیه حروريسم بر

هـاي   را در رسـانه  دوباره فکر کنیي و دور شويي #مسین اينترنتي حروريسم را حأسیس کرد و ک

 هاي اجتماعي با هي  نمايش واقعیت زنيگي داعش به راه انياخت. جمعي و شبکه

 هاي متعار  جمعـي و چـه از طريـق    اي نسل جوان چه از طريق رسانه آموزش رسانه

يي جوانـان بـا سوءاسـتفاده    منظور آشـنا  هاي درسي در ميرسه، بههاي مجازي، يا کتابرسانه

هـاي سـینمايي و مسـتني    هاي مختلف وب. همچنین حهیـه فـیلم  هاي حروريستي از نسلگروه

 جذاب با موضوع استفاده حروريسم از انواع رسانه براي مخاطبان جوان.

 منابع

ي داعش از فضاي مجـازي.  بردار بهره(. 7969عراقچي، عباس و جوزاني کهن، شاهین. )

 (.7)6 ،روابط خارجی

جامعـه، فرهنـگ و   (. رسانه، آوردگاه قيرت هوشمني داعش. 7969عطارزاده، مجتبي. )

 (.22)9، رسانه

هــا و (. مزيــت7969اهلل. )فــر، مقمــي و عباســي، حجــتااهلل؛ ســلطانيفاضــلي، نعمــت

هـاي حروريسـتي )مطالعـه مـوردي:     هاي اجتماعي بـراي گـروه  کارکردهاي شبکه

 (.72)9، ی نوينها رسانهمطالعات بوک(. تر و فیسيیحواستفاده گروه داعش از 

ي ا رســانهاي در راهبــرد  يســهميا(. بررســي 7969قاســمي، فــائره و شــجاع، مرحضــي. )
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