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 تروریسم:  فعالیت افزایش در اینترنت اثرگذاری ژئوپلیتیک تحلیل

 1داعش بر تأکید با
 

 3مهتاب جعفری - 2پناه کیومرث یزدان


93/1/7931پذیرش:-67/2/7932دریافت:


 چکیده
 نرم این به وابسته مشتقات و اینترنت جمله از ارتباطات، و اطالعات فناوری گسترش

 عرصه شود،می تعریف مجازی فضای نام به مفهومی درون در که پرقدرت افزار

 بسیار هایفاصله از متفاوت اجتماعی هایگروه میان ارتباطات از ایمجموعه گیریشکل

 داده قرارهادولتفرارویراوینینتهدیداتوهافرصتکه است واقعی دنیای در دور

 مجازیفضایکهاستنوینیتهدیداتجملهازتروریستیهایفعالیت مثال طور به .است

 پاسخ در سعی ،ژئوپلیتیکتحلیلی ارائه با حاضر مقاله .است ساخته فراهم را آن موجبات

 هایلیتفعا جغرافیایی دامنه گسترش در مجازی فضای چگونه که دارد پرسش این به

 برای کند؟می آفرینینقش داعش بر تأکید با جهانی تا محلی هایمقیاس از تروریستی

تحلیلی-توصیفیانجامشیوهباو کاربردی هدف با مقاله این،پرسش این بهگوییپاسخ
یافتهایننوشتارشد.گرفتهبهرهایکتابخانهروشازاطالعاتآوریجمعبرایوشدانجام

 تأثیرگذار کاربردهای ترینسریع و ترینگستردهکه فضای کارگیری بههداعشباآنستک

محلیبازیگرسطحازژئوپلیتیک عرصه داشته 6372 تا 6377 هایسال طی را فناوری ازاین
غیرمتعارف بازیگرایناثرگذاریمقیاسووضعیتیافتهاستتغییرفراملیبهسطحبازیگر

.یافتهاست گسترش جهانی و فراملی فروملی، تا محلی اسمقی از ژئوپلیتیکعرصه


داعش مقیاس، و سطح تروریسم، مجازی، فضای ژئوپلیتیک، :کلیدی واژگان

                                                                                                                                               
"ISIS".1،با داعش تکفیری گروه که است "شامات و عراق اسالمی دولت "اسامی اختصاری حروف از برگرفته عنوانی 

.پروراندمی سر در راآن ادعای اسالم جهان جغرافیایی فلمرو گستره بر اسالمی خالفت احیای داعیه
kyazdanpanah@ut.ac.ir         (مسئولنویسنده)تهراندانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار6.
           m.jafari@ut.ac.irتهراندانشگاه یاسیسجغرافیای ارشدکارشناسی9.
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 مقدمه
مهم از مولفهیکی مختلف ابعاد در دگرگونی به منجر که بشر دستاوردهای هایترین

فناوری گسترشفزاینده است؛ شده اجتماعیو... سیاسی، ازاقتصادی، ارتباطات، اطالعاتو

 شود.فضایجملهاینترنتواثراتگستردهآندرزندگیبشراستکهفضایمجازینامیدهمی

 از هاییمجموعه گیریشکل عرصه که است اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی

 بسیار هایلهفاص از و مختلف سنین در متفاوت اجتماعی هایگروه از بسیاری مردم میان ارتباطات

 و زمینی مرزهای بر شگرفی تأثیر مجازی فضای اساس همین بر .است واقعی دنیای در دور

.است گذاشته ذهنی مرزهای

هاوفضایمجازیقدرتتأثیرگذاریزیادیبرافکارعمومیداردوباتوجهبهاینکهرسانه

است؛دری،اجتماعیوفرهنگیدرعینحالابزاربسیارمهمیبرایپیشبرداهدافسیاسیونظام

محیطعملیاتیدولت زمینهنتیجه در اجتماعیها اقتصادیو سیاسی، مختلفامنیتی، ابعاد و ها

بلکهجهانمجازیبهعنواندنیایدومبشریتکهحاصل دیگرمحدودبهجهانواقعینبوده،

هاوهمراهو...است،فرصتگرانازطریقاینترنت،تلفنتعامالتوارتباطاتالکترونیکیکنش

فرارویدولت میتهدیداتنوینیرا قرار وکامران،دهد)یزدانها 7931پناه مساله62: ایکه(؛

کند.ایجدیدبهبارذهنیبشراضافهمیتحتفرآیندسایبریسم،هرروزداده

ازاینترنت،شکلیبهبیانیدیگرارائهبسیاریازخدماتعمومیوتخصصیبهمردمبااستفاده

انجامجرائموتخلفاتریزودرشتوعملیکردنبرایهاریزیازفرصتاستوتسهیلبرنامه

رسانهآن ازتهدیدهاییاستکهفضایمجازیمولدآناست. برها وفضایمجازیعالوه ها

کاربردفراوانتأثیرگذاریدرافکارعمومی،برنگرشورفتارافراددرحوزهعملیاتروانینیز

هاتواننددرافکارورفتاردولتهایتروریستیبابهکارگیریآنمیترگروهدارد،بهبیانیواضح

رادرجهتاهدافومقاصدخودبهکارگیرندنایرگذارباشند؛بهشکلیکهیاآنهاتأثومردمآن

ودقراردهندودرنهایتناامنیهایخهاراموردتجاوزوحملهوآسیبهاومردمآنویادولت

هاایجادکنند.دراینمقالهابعادجدیداینموضوعموردتجزیهوواحساسناامنیرادربینآن

بازیگرانغیروپلیتیکیمیتحلیلژئ به و وجهیهایچندایندنیایمتالطمرسانهموجهدرگیرد

للبروزوظهوراینگروهتروریستیدر.دراینمیانگروهتکفیریداعشوعشودمیتوجهویژه

دارد.ایویژهدراینمقالهجلوهمحیطجغرافیاییعراقوسوریه،

هایتروریستیدرجغرافیایخاورمیانهارائهقرائتیمتفاوتازدینیاهماناکثرگروهانگیزه
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گرادیانتوحیدیاسالمسیاسیافراطیسنیبودهاستوازآنجاکهخاورمیانهمهداسالمودی

استفنواینبرگ که همانطور می7است؛ عنوانیکامر"شود:یادآور به را دینبیشترینتأثیر

جنبش کلی طور به زیرا دارد. تروریستی کنش در مادی غیر و دالیلمعنایی به دینی های

می استفاده حذفدیگری و ترور ابزار از بیشتر 7936)ابراهیمی،"کنندایدئولوژیکی :761،)

توانمترادفباکارکردهایجغرافیایانسانیوجغرافیایمقدسهآنخاورمیانهوتروریسمرامی

هایتروریستیبهمنظورسرکوبیفعالیتهایشناختگسترشدامنهدانستوهمیننکتهبرراه

مهبایدکند.دراداهادرجهتحفظامنیتجغرافیایخاورمیانهودیگرنقاطجهانتأکیدمیآن

داعشبرخالفدیگرگروه ایازفضایمجازیدرهایتروریستیبهصورتگستردهگفت:

در تکفیری گروه این فعالیت مثال طور به است؛ برده بهره خود اهداف به رسیدن راستای

.گروهتروریستیداعش(Face book)(وفیسبوکTwitterهایاجتماعیهمچونتوئیتر)شبکه

خودرامیانمخربهایانتحاریوتوانداخباروتصاویرعملیاتازایندستابزارهامیبااستفاده

عملکردخودراهاتأثیربگذارد،ایمنتشرسازد،برافکارآنهایمنطقهوفرامنطقهمردمودولت

ایراجذبوعضوگیریکند.عدهوایتوجیهبرایعده

دمایجادکندودرنهایتهمجغرافیایسراسرمناطقاحساسناامنی،آشوبوتنشرامیانمر

هایمتعددکند.پسبررسیاثرگذاریفضایمجازیبرجهانرابیشازپیشبسترزایشبحران

جهانیبرایحفظیفعالیتوتأثیرگروهتکفیریداعشدرمقیاسگسترشدامنه هایمحلیتا

مقیاس اهمیتاستامنیتدر با بسیار شده ذکر نوع.های و عملکرد نوع مطالعه آنجاکه از

ابزارهاییکهگروهتکفیریداعشبرایدستیابیبهقدرتازطریققلمروسازیواعمالقدرتبه

.گیرد؛ازنوعمطالعاتژئوپلیتیکیاستیفضایجغرافیاییوقلمروبهکارمیوسیله

 تا محلی مقیاس از ریستیترو هایفعالیت جغرافیایی دامنه گسترش در مجازی فضای چگونه

 نظر به است؛ فرضیه این بر مشتمل حاضر مقاله کند؟می آفرینینقش داعش، بر تأکید با جهانی

 و دستگیری امکان رسیدن حداقل به چون هاییویژگی دارای که آنجا از مجازی فضای رسد،می

 ابزار پس .رادارد نیجها مقیاس در اثرگذاری قابلیت است، ...و اقدامات نشر قابلیت و مجازات

توجیهکنندو را خود عملکرد و رفتار طریق این از تا است داعش تروریستی گروه برای مناسبی

نقش جهانیبه مقیاسمحلیتا ایدئولوژیدر هاللیجغرافیاییتحتسیطره و آفرینیبپردازد

خاصخودراخلقکند.
                                                                                                                                               
1. Stephen Weinberg 
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 روش تحقیق
 و فارسی کتب و مقاالت .است شده استفاده ایهکتابخان روش از اطالعات آوریجمع برای

 و تروریسم تروریسم، مجازی، فضای ژئوپلیتیک، موضوعات با مرتبط هایسایت بررسی التین

است. شده نظرانجامصاحب اساتید با مشاوره طورهمین و بررسیخاورمیانه



جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ؛مبانی نظری
زعلمجغرافیااستکهتأثیرپذیریوتاثیرگذاریسیاستوقدرتایاجغرافیایسیاسیشاخه

درمحیطجغرافیایوبهبیاندیگر،تأثیرتصمیماتسیاسیبرمحیطجغرافیاییراموردکاوشو

(؛اماژئوپلیتیکتأثیرمحیطجغرافیاییبرتصمیماتسیاسی7923:61)عزتی،دهدبررسیقرارمی

مح سطح از که است نقشبازیگران جهانی سطح تا میلی اوتامائولآفرینی جغرافیدان7کند. ،

آلمانی،ژئوپلیتیکرانیازفضاییدولتوجغرافیایسیاسیرادانشمطالعهشرایطفضاییدولت

)می فضایDwiedi, 1990: 51دانست رابطه کاربردی مطالعه ژئوپلیتیک است: معتقد (.کوهن

بهعبارتیدیگر،ژئوپلیتیکعملحکومتCohen, 1994: 17جغرافیاییباسیاستاست) هادر(.

)فلینت، است یکسرزمین بر کنترل برای 7933رقابت همین91: پایان(. در خاتونی نامهطور،

نامهپناه،استادراهنمایپایانگونهازدیدگاهیزدانکارشناسیارشدخودازژئوپلیتیکبرداشتیاین

می ارائه ژئوپلخود، در منشادهد: قدرتبا وسیله به برایو رقابت، و منازعه همکاریو یتیک،

دهدکهفرآیندهایسهگانههمکاری،منازعهورقابتژئوپلیتیک،دردوجغرافیاییاستوادامهمی

همکاری،-6همکاری،منازعهورقابتبرایکسبقدرتبامنشاجغرافیایی،-7دهد:سطحرخمی

(.7931:63قدرتناشیازعناصرجغرافیاییاست)خاتونی،منازعهورقابتبهوسیله



 کد ژئوپلیتیکی
المللراراهبردمشخصکردنشرحوظایفحکومتدرامورسیاسیوبهویژهسیاستبین

نامند،بدینصورتکهیککشورباتوجهبهژئوپلیتیکیاتدوینکدژئوپلیتیکبرایکشورمی

منطقه دراستراتژیملیوزنیکهدرسطحجهانی، اشایومحلیدارد،شرحوظایفخودرا

ایکند.اگرکشورییکقدرتجهانیاست،کدیجهانیوچنانچهیکقدرتمنطقهتعیینمی

                                                                                                                                               
1. Ottomaull 
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ایواگرکشوریهیچیکازدوویژگیباالرانداردفقطکدمحلیرابرایاست،کدیمنطقه

(.7929:72کند)فرجی،خودتدوینمی

لیتیکی؛دستورکارعملیاتیسیاستخارجییککشوراستکهدرماورایمرزهایکدژئوپ

مکان میخود، قرار ارزیابی مورد را جغرافیایی )های کدTaylor, 1994: 330دهد هدفهر .)

تهدیدات هستند، چیزهایی حکومتچه عالیق پرسشاست: چهار به دادن پاسخ ژئوپلیتیکی

یمقابلهبااینتهدیداتچگونهاستوچهتوجیهیبرایمند،نحوهگانهکداحکومتدروجوهپنج

(.پنجسطحپیشنهادیتیلوروفلینتبرای793یمقابلهباتهدیداتوجوددارد)شفیعیعربی:نحوه

کدهایژئوپلیتیکیشامل:دوستانکنونیوبالقوه،دشمنانکنونیوبالقوه،حفظدوستانفعلیو

مراحلقبلبرایافکارخلقدوستانبالقوه، توجیه تهدیداتنوظهور، و دشمنانموجود با مقابله

( کدTaylor & Flint, 2000: 62عمومی یک عنصر پنجمین جوهره بازنمایی، ژئوپلیتیک .)

(.7933:22ژئوپلیتیکیاست.)فلینت،

حپنجمتردرپنجسطحپیشنهادیکدهایژئوپلیتیکتوسطفلینتوتیلور،سطبهبیانیواضح

قبلبرایافکارعمومیاست؛کهدراصطالحآنرابازنماییدرژئوپلیتیکهمانتوجیهچهارمرحله

دولتیوچهدرعرصههمینبازنمایی،بازیگران،چهدرعرصهنامند.الزمبهذکراستکهبهوسیلهمی

پردازند.یکدیگرمیهایباهاورقابتها،منازعات،همکاریغیردولتی،بهتوجیهدوستی

 اینترنت جهانی شبکه

 Internetکهمخفف Interconnected Networksدیبا رااستهایبههمپیوستهشبکهیعنی 

 شهیر .استشده اجرا و یمهندس ،یطرّاحانسانتدس به تاکنون که دانستیاسامانهنیتربزرگ

 یبراامریکا متّحده االتیاینظام یهاسازمان که گرددیازمب7323 دههبهیجهانمیعظشبکهنیا

 خطا باتحمل و شده عیتوز مستحکم، یاشبکه ساخت یبرا یقاتیتحق یاهپروژه انجام

امریکا علوم یمل ادیبنیشخص یگذارهیسرما از یادوره همراه به مقاله نیا .کردند یگذارهیسرما

 از و گردد آغاز یجهان یهامشارکت تا شد سبب د،یجدنترنتیا فقرات ستونکی جادیا یبرا

 شدن وابسته .دیایب در شمولجهان و یهمگان شبکه کی صورت به نترنتیا ،7333 دهه اواسط

 آغاز از تیحکا کوتاه، نیچن یزمان در و میعظ اریبس یاسیمق در نترنتیا به بشر یهاتیفعّال یتمام

 تفکّر نحوه در خصوص به و ،یفناور علوم، گوناگون یهاعرصه در نینو یِخیتار دوران کی

دهدکهبسیاریازاهدافاینترنتکهبهآنرسیدهویادردستشواهدینشانمی .دارد انسان

 انجامدرآیندهراداردتعدادمحدودیازآنبهواقعیتبدلشدهاست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
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 مجموعه»پروتکلِاز که استوستهیپ هم به یاانهیرا یهاشبکه از یجهان یاسامانه نترنتیا

ایاستشبکه نترنت،یا گرید عبارت به .کنندیم استفاده گریکدی با ارتباط یبرا «نترنتیا پروتکل

  و یمحل یهااندازه دریدولتویتجار،یدانشگاه،یعموم،یخصوصشبکههاونیلیمازکه

 یکیالکترون یهایفناور از یعیوس هیآرا با که استشده لیتشک بزرگ اریبس و یجهان تا کوچک

  .اندشده متصل هم به ینور و

 یسنت یارتباط یهانهرسا از یاریبس،یبشر رفتار در نترنتیا نفوذ بیضر شیافزا واسطههب

 و اندشده فیتعر دوباره ایو داده شکل رییتغ نترنتیا از استفاده با زین ونیزیتلو و تلفن مانند

همچون یدیجد خدمات نترنتیا پروتکل ونیزیتلو و نترنتیا پروتکل یرو صدا: پیدا ظهور،

وبوب خوراک،وبگاهصورت به زین روزنامه انتشار .کرد  .استداده شکل رییتغنوشتو

 یهاشبکهوگفتگو تاالر،یفور یرسانامیپقیطر از را هاانسان تعامل از یدیجد اشکال ،نترنتیا

هویت بهشت همان.استآورده وجود بهیاجتماع  کهایشبکه جامعه در معنی و اشتراکی،

 که است نیا مدرن یفناور نیا بیمعا از.(6:19.ج 7921کاستلز،)کندیم مطرح کاستلز مانوئل

 وجود استفاده و یدسترس یهااستیس بر چه و یفنّ امور بر چه یمرکز نظارت چیه نترنتیا در

 کاستلز اعتقاد به .کندیم نیتدو را خود یاستانداردها نترنت،یا دهنده لیتشک شبکه هر .ندارد

 شکل داری،سرمایه ساختار بازسازی و (Information Technology) اطالعات تکنولوژی انقالب

.است آن سرآمد اینترنت استکه کرده گذاریپایه را ایشبکه جامعه از یاتازه



 فضای مجازی
بخش انجام قابلیتپذیرشو استکه حیاتبشری برای جدیدی عرصه فضایمجازی

هاراداردوبههاوشئوناتزندگیبشرواجتماعاتانسانیوحکومتایازنیازها،فعالیتعمده

سازیجاییاطالعات،تواناییشبیههقعیوازطریقتمرکز،پردازشوجابعنوانسایهفضایوا

داشتهواینشبیهفعالیت وساختارهایفضایواقعیرا اثربخشیدرفضایواقعیها با سازیرا

عنواندنیایدومبشریتهپناهازایندوواژهنوظهور،ب(.یزدان7933:7نیا،)حافظدهدانجاممی

،بهارمغان"نهایتتهدیدیکدنیافرصت،بی"کهیکاصلراباخود،تحتعنوانکند؛یادمی

(.7931:19پناه،)یزدانآوردمی





https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 های فضای مجازی ویژگی
استومیفضایمجازیدارایویژگی ازمنظرژئوپلیتیکمعنادار توانددرهاییاستکه

هاایراایفاکند.تعدادیازاینویژگیهبرجستهانقشفرآیندرقابتبازیگرانسیاسیوحکومت

جاییاطالعاتدرمقیاسوسیع،سریعوامکاندسترسیکرویوجهانیوجابه-7عبارتنداز:

گیریازفضایمجازیبرایستیز،جنگ،امکانبهره-6هاوفضاهایجغرافیایی؛ارزانبینمکان

تروریستیوامنیتیعلیهر رقابتوتهاجمنظامی، ودشمنان؛ گیریابزاریازامکانبهره-9قبا

قابلیتفن اطالعاتو وآوری کشورها سایر بر نفوذ و سلطه اینترنتبرای جهانی هایشبکه

ملت بهره-1ها؛ تجارتامکان مبادالتو توسعه اینترنتدر شبکه فضایمجازیو گیریاز

ددرآمدومنابعاقتصادیبرایکشورها،المللوگسترشفعالیتمالیواقتصادیونیزتولیبین

(.1-7931:6هاوموسساتوافراد)یزدانپناه،شرکت



 مفهوم سطح و عامل
هاعواملانحصاریدرژئوپلیتیکبودند،امروزهبهازایهربرخالفقرنبیستمکهحکومت

لیتیکیراشامل:فرد،توانعاملیدرنظرگرفت.فلینتعواملژئوپواحدازمقیاسجغرافیایی،می

هایخانواده،گروهمعترض،کشور،شرکتچندملیتی،سازمانغیردولتی،احزابسیاسی،گروه

(.همینطورعاملیتعبارت12-7937:13)فلینت،داندشورشی،کارگرانسازماندهیشدهو...می

هدف به تالشبرایرسیدن هرگونه 7933)فلینت،استاز پیشرف61: با امروزه و تفناوری(

اطالعاتوارتباطاتویابهبیانیدیگرهمانفضایمجازی،فضایوقوععاملیتژئوپلیتیکیتنها

نمی محیطجغرافیاییمحدود ارتباطاتانسانبه توجهیاز بخشقابل امروزه زیرا درشود؛ ها

انجاممی انسان، عنوانفضایدومزندگیهر درتعریفسطفضایمجازیبه اما حبایدگیرد.

(7931:69گفت:محیطجغرافیاییوقوعپدیدهراسطحگویند)قالیباف،



 مقیاس
ذکی، و است)میرحیدر سیاسی جغرافیای در اساسی مفاهیم از 7923یکی تعاریف6: .)

 ,Taylor & et alمقیاسازدیدگاهاندیشمندانمختلف:مقیاسبهعنوانمحصولفعالیتاجتماعی)

سبهعنوانسطحیاتعدادیازسطوحبازنمایی،تجزیهوسازماندهیرویدادهاو(.مقیا444 :2002

(،اماگویاترینتعریفازمقیاسعبارتاستاز:Smith, 2000: 724فرآیندهایجغرافیاییاست)
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باتوجهبه(.7937:11جغرافیاییتأثیرعملانسانیاگروهانسانی)فلینت،مقیاسبهعنواندامنه

هایتروریستیگروهتروریستیداعشبهعنوانیکعاملژئوپلیتیکیبرایانجامفعالیتاینکه

استفادهمی کند؛واضحاستکهسطحفعالیتاینعاملژئوپلتیکیتنهاخودازفضایمجازی،

از بخشمهمی اهدافخود به رسیدن برای تروریستی گروه این نیستو جغرافیایی محیط

دهد.ایمجازیانجاممیهایشرادرفضفعالیت



 (1931)قالیباف، : انواع سطوح1شکل شماره

 

 تروریسم
درلغتبهمعنایترساندن،ایجادترسووحشتدرمردموحکومتوتهدیداست.واژه

ترورهماینگونهتعریفشدهاست:ایجادهراسدرتودهمردمیاگروهیازمردمبهمنظوردرهم

برشکستنمقاومت کارگیریشان؛ به طریق از اینترس، پایه سیاسیبر فرآیند یا قرارینظام

)اقداماتحادوخشونت حالتوحشتLarousse, 1964: 258بار به تعریفیدیگرترور ودر )

شودکهناشیازدستزدنبهخشونتوقتلازسوییکگروه،حزبوایاطالقمیالعادهفوق

(.در7923:631ایسیاسی،کسبویاحفظقدرتاست)نجفی،هیادولتبهمنظورنیلبههدف

 رژیمترور»تروریسمبهعنوان7132فرهنگدانشگاهیفرانسهدر یا نظام است.« تعریفشده

اند،اینواژهرادرمعنایمثبتها،هنگامیکهدربارهخودشانآوردهچنینپیداستکهژاکوبن

ایباکاربرد،خالقتروریسمنو،تروریسمبهواژهروبسپیرشدنانداماپسازکشتهبردهبهکارمی

( شد تبدیل Laqueur, 1987: 11جنایی دهه از اقدامات7363(. به اشاره در تروریسم واژه

،7اشمید آلکس(.Hoffman, 1998: 24هابهکاررفتهاست)هایغیردولتیمعارضدولتگروه

،اقداماتتکراریبهمنظورایجاددلهره،رعبووحشتگوید:تروریسمدرتعریفتروریسممی

(.Schmid, 1993: 8شود)هایمختلفانجاممیاستکهبهدالیلجناییویاسیاسیتوسطگروه


                                                                                                                                               
1. Alex P.Schmid 
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 ها تکفیریجغرافیای بروز و ظهور 
دومینخاستگاهسلفیت،-نخستینمنطقه،عربستانبهخصوصدرمنطقهنجدبود.ب-الف

هن قاره دیوبندیشبه بود، مکتبدیوبندی و اندازهد به اما کردند؛ مطرح سلفیترا مسأله ها

افراطینبودند.پوهابی باشکل-ها المسلمینبهوجودخوانگیریاسومینخاستگاهمصربود؛

(.7931:626،پناهنآمد)یزدا

رعقایدخود،یجهانیشدنمعاصراستونشنوسلفیان:اینشکلازاسالمسیاسیباپدیده

برنامه میریزیاقداماتو پی فضایمجازی طریق از را خود اینهای در جهاد مفهوم گیرد.

به737-7936:736جریان،تعرضیورادیکال،حرکتیدائمیوبدونقاعدهاست)ابراهیمی، .)

(.7936:731کنندگاناصلیترورجهانیهستند)ابراهیمی،هاحمایتعبارتینوسلفی

نهتنهابهسویدولتتکف هاوجامعهغربی،یریان:جریانتکفیرمیدانتوسعهمعناییکفررا

هابادهند.تکفیریهایاسالمی،پیروانمذاهبوفرقاسالمینیزحرکتمیبلکهبهسویدولت

کردندهاوپیروانمذاهباسالمی،اتهامکفررامتوجهکسانیمیانتسابمفهومجاهلیبهدولت

شدند.بنابراینازدیدآنان،هبهمحضتوجهایناتهامبهسویآنان،درواقعمرتدنیزشناختهمیک

چنینافرادیخواهدرمناصبحکومتیباشندیاشهروندانجامعهاسالمیتلقیشوند،مستوجب

میهایتکفیریباچنیننگرشیبهمبارزهباشیعیاندرکشورهایاسالاند.گروهخشونتمضاعف

(.99-7931:91رویآوردند)مصطفی،



 از دین اسالم تکفیریهای  های گروه انواع قرائت
وهابیت:درمیانانواعیازمکاتبسلفیکهشکلگرفت،گروهیازآنمعتقدبودندمابایدبه

این سلفیتبلیغدورانصدراسالمبرگردیم؛ هایتبلیغییاسیاسیهستندوامروزهمدرجهانها

شناختهمیالمبهعنوانوهابیاس ها رویکرداصلیوهابیتبردوموضوعاستواراست: -7شوند.

می که است شرک شرکبحث باید گویند گیرد؛ صورت که-6زدایی است بدعت بحث

اینگویندبایدازجهاناسالمبدعتمی یافتند)یزدانزداییکرد، درعربستانبروز ها :7931پناه،

گریبهطوررسمیباتصمیموقدرتهابرنجدوحجاز،وهابیباپادشاهیسعودی(.626-627

هاتثبیتشد.سعودی

القاعدهوطالبان:زمانیکهنیروهایجهادیبرایشکستشورویبهوسیلهامریکابهافغانستان

رآنهزاراننفرراپادگانبزرگیرابهنامقاعدهالجهادایجادکردود«الدنبن»آمدند،فردیبهنام
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:7931پناه،یزدان)آموزشداد،بعدازجنگافغانستانایننیروهابهسودانرفتندودرآنجاالقاعده

تکفیری)مصطفی،–وهابیبارویکردجهادی-تکفیری(درقالبیکسازمانگسترده622-626

هاحنبلیاستواراست؛آن(شکلگرفت.مبانیفکریوایدئولوژیکالقاعده،برمذهب7931:93

نمی اهمیتی عقل به اسالمی احکام استنباط )یزداندر دهند 7931پناه، هم622-626: با(. زمان

هاینشینگیریالقاعده،طالبانهمدرافغانستانباحمایتعربستانسعودی،پاکستانوشیخشکل

(.7931:19یتکرد)مصطفی،وهابیشکلگرفتکهالقاعدهازآنحما –عربی،بارویکردسلفی

(.7931:622پناه،جنگیدند)یزدانهامیطورطالبانونیروهایالقاعدهنیزعلیهامریکاییهمین

نوسلفی داعشگروهی فعالیت-داعش: به قائل باتکفیریاستکه هایجهادیاستو

شباهت گروهیالقاعده همینرو از ایدئولوژیکیدارد؛ فکریو پژوهشهایفراوان گراناز

(؛کهالبتهروشاینگروهباالقاعده7931:21دانند)خاتونی،داعشرانسلدیگریازالقاعدهمی

مجازیاست. هایداعشبرفضایترینآنتمرکزفعالیتهایزیادیداردومهمتفاوت

گرایاسالمیهایبنیادغرباسیا(دربروزگروهایمختصربهتأثیرعنصرمکان)جنوباشاره

برایهایبنیادگرایاسالمیوشاخهبروزتمامیگروه هایشاندرجغرافیایخاورمیانهاست.

ایدرجغرافیایخاورمیانه،ضرورتداردنگاهیمختصربهویژگیشرحعللبروزچنینپدیده

مکانیوانسانیجغرافیایمذکوربیندازیم:

درجهشمالیدریکمنطقهانتقالی13و63یهاموقعیتریاضی:خاورمیانهبینعرض-الف

(.7922:61اند)درایسدلوبلیک،بینآبوهوایاستواییوآبوهوایعرضمتوسطقرارگرفته

ودریایمدیترانه،ازشمالبه-ب موقعیتنسبی:خاورمیانهازغرببهمنطقهبیابانیصحرا

هایهندوستانوازجنوببهازشرقبهجلگههایهندوکش،هایقفقازوکوهدریایسیاهوکوه

راهاقیانوسهندمحدودمی درجنوبوغرباینجغرافیا هایصحراهایزمینیبهبیابانشود.

کوهمنتهیمی حرکتدرشمالوشمالشرقبه هندوکشمحدودمیشود. شودهایقفقازو

(.7939:711پناه،)یزدان

ها،اهمیتژئوپلتیکی:خاورمیانهبنابهدالیلیازجملهوجودبازارمصرفمناسب،آبراهه-پ

گذرگاهتنگه ها، مهم، 13هایآبیحساسو بیشاز نفتجهان، اثباتشده ذخایر از %13%

 طبیعی گاز بنابراین(7931:66قالیباف،)ذخایر است؛ باالیی ژئوپولیتیکی اهمیت و...دارای

هایتواندبرکدهایژئوپلتیکیقدرتیانهازنظرژئوپلتیکیبهحدیاهمیتداردکهمیخاورم

بزرگتأثیراتشگرفیبگذارد.
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روسیه،-ت خاورمیانهچهارضلعیوسیعیاستکهاروپا، اهمیتاستراتژیکوگذرگاهی:

المندب،رمز،بابهایه(واهمیتتنگه7931:63رسند)قالیباف،اسیاوافریقادرآنبههممی

طوردریاهایمدیترانه،احمر،خزر،سیاهوخلیجهایترکیهوهمینالطارق،تنگهکانالسوئز،جبل

انسان آمد و رفت در برجستهفارس نقش گویای نظامی عملیات و تجاری ارتباطات یها،

استراتژیکوگذرگاهیخاورمیانهاست.

زادگاهسهدینبزرگاسالم،مسیحیتویهودیتهایعاملانسانی:خاورمیانهویژگی-ث

ایازتعارضاتمذهبیاست)کهبهدلیلوجوداست؛بهعبارتیاینجغرافیادرگیردرمجموعه

 جمعیت، باالی رشد طورگنجد(،همینهاییشرحوتوضیحآندرمقالهحاضرنمیمحدودیت

 ناکارآمد و بسته هایحکومت از انواعی و (...و ترکی و فارسی عربی،) زبانی نژادی، هایتفاوت

 جغرافیای در انسانی عامل هایویژگی از مختصر توصیفی ،...و هانشینیسلطان ها،پادشاهی مانند

(.7936:13قالیباف،)است خاورمیانه

 مقاله صفحات محدودیت دلیل به خاورمیانه زبانی و مذهبی قومی، هایپراکندگی نقشه)

(است نشده آورده


 www.lib.utexas.edu/map/middle.eaمنبع ، ی جغرافیایی خاورمیانه : نقشه محدوده2کل شماره ش



همانعواملوعناصریهستندکهآنچهکهبهعنوانویژگی هایخاورمیانهشرحدادهشد؛

اند.دراینجغرافیاشده ایدئولوژیک رنسانس سبببروزبحرانویابهبیانیدیگر،سببظهور
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 گی تشکیل عامل ژئوپلیتیکی داعشچگون
شکل زمینه اولین سال در عراق به امریکا حمله از بعد تحوالت به داعش، 6339گیری

هایگیریوفعالیتبسیاریازگروهگردد.حملهامریکابهعراقفضایمناسبیرابرایشکلبرمی

بعثیوسنیمذهبکههایوگروه«القاعده»هایتکفیریوجهادیمسلحدرعراقچونگروه

نیز6332(.درپایانسال7936:19مخالفشرایطجدیددراینکشوربودندایجادکرد)مقدم،

 اسالمی دولت 6379 سال در و شد تشکیل «البغدادی ابوعمر» دولتاسالمیعراقبهسرکردگی

 این نام شدند؛ الفع سوریه در گروه این اعضای وقتی سوریه، بحران آغاز با زمانهم) شام و عراق

 ابوبکر رهبری به (یافت تغییر "شام و عراق اسالمی دولت" به "عراق اسالمی دولت" از گروه

بعدازمرگابوعمررهبریگروهرابرعهدهگرفتهبود،بهوجودآمد6373 سال در که البغدادی

(Zelin, 2014: 3-4دولتاسالمیعراقوشامکهازرادیکال.)گراوداراییاسالمهاترینگروه

بی بر تأکید است؛ سلفیجهادی)تکفیری( سرزمیناندیشه گروهمرزیو هایهویتیزداییاز

ایناستکهگروهداعشمعتقدبهخالفتبرکلجهاناسالمدارد.همینموضوعنشاندهنده

جهانوبازگشتبهدورانخالفتاسالمیاست.



 های تحت کنترل داعش ویژگی مکان
 چنگ از 6371 اکتبر ماه اواخر تا و بود داعش کنترل تحت 6372 سال اواخر تا که سرزمینی

ازشرقبهبهسرزمینشیعیانوایران،ازشمال عربستان، به جنوب از شد، خارج تروریستی گروه

بهکردهاوترکیهوازغرببهمنطقهعلویانسوریه،مرزلبنانوسواحلدریایمدیترانهمتصل

هابهصورتاجمالیعبارتنداز:تراکمهایاصلیاینسرزمین(.ویژگی7931:93است)قالیباف،

زیرساخت صحرایی، دولتیجمعیتیپایینو اقتدار مرزیو کنترل با و یافته توسعه هایکمتر

هاییازروددجلهوفراتدرعراقومنابعضعیف،همینطوروجودرودفراتدرسوریهوبخش

یموجوددرهردوکشورکهبهدالیلامنیتیواقتصادیاهمیتباالییدارند.انرژ
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 www.farhangnews.irمنبع:   (2112های تحت کنترل داعش )هفتم ژوئن  مکان  : نقشه9شکل شماره 

 

 مدل نظری تحقیق
(مقاله1بخشمبانینظریاینمقاله،بهصورتمدلمفهومیونظری)شکلشمارهچکیده

رسیمشدهاست.ت


 : مدل مفهومی و نظری مقاله        1شکل شماره
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 طریق از قدرت کسب مثال) جغرافیایی فضای منشأ با قدرت دهد،می نشان مدل که همانطور

 انگیزه ایجاد سبب (،سرزمین یک بر تسلط طریق از قدرت اعمال یا و سرزمین یک تصاحب

 خویش اهداف به دستیابی برای مذکور گروه و شودمی تروریستی گروه در اهدافی تعقیب

هدفمی) عاملیدارد؛ هدفظاهریو دسته تروریستیداعشدو گروه مدعیشدکه توان

قدرت ابزار تبدیلشدنبه تشکیلخالفتاسالمیوهدفعاملیداعش: هایظاهریداعش:

طورازطریق.همینپردازدبزرگبرایتحققرنسانساسالمی(بهطراحیکدهایژئوپلیتیکی،می

کند،مخاطبانهاوجوامعهدف(توجیهمیفضایمجازیکدهایخودرابرایمخاطبان)دولت

کنش به وادار خود اهداف به دستیابی برای همکاری(نیز منازعه، )رقابت، ژئوپلیتیکی های

بازیگرانعرصهمی که اهدافیرا برایدستشوند. آنسیاست، رقابیابیبه به وها منازعه ت،

یابیبهفضایدست-بندیکرد:الفتوانبدینشکلدستهپردازند؛میهمکاریبایکدیگرمی

برای مانندحمایتپنهانامریکاواسرائیلازاقداماتغیربشردوستانهگروهداعش، جغرافیایی:

جغرافیایینفوذ ضایتیرهوتارشدناذهانعمومینسبتبهاسالموشیعیان؛تادرنهایتبتوانندف

عناصرغیرارادیاثرگذارمانند:حمایتترکیه-خودرادرجغرافیایخاورمیانهگسترشدهند؛ب

عنوانعنصر نفتبه برایدستیابیبه داعش، گروه ارادی ارادی غیر از عناصر ج(  اثرگذار؛

مانندداعشکهبهعنوانیکعنصر عامریکا،اسرائیل،اثرگذاردرراستایمناف ارادی اثرگذار:

شیعه به فارس خلیج حاشیه کشورهای دیگر و سعودی بهعربستان هم نهایت در و آزاری

پردازد.هراسیمیاسالم



 ها تحلیل یافته
دراینقسمتازمقاله،سوالتحقیقکهعبارتاستاز؛چگونهفضایمجازیدرافزایش

فعالیت جغرافیایی تکفدامنه )گروه تروریستی جهانی،های تا محلی مقیاس از داعش( یری

شود:گونهپاسخدادهمیکند؟اینآفرینیمینقش

سوریه و عراق داعشدر تروریستی گروه ظهور و تشکیل چرایی استبه الزم ابتدا در

پرداختهشود؛ازآنجاکهپیشازتشکیلگروهداعشوضعیتثباتسیاسیکشورهایعراقو

حاکیازضعفاقتد مردمسوریه عنوانمثال: به است، بوده اینکشورها دولتمرکزیدر ار

توسعه شهری و اقتصادی و تفکری نظر از سوریه غربی چندیافتهمناطق به معتقد و تر

ایودارایگردوقبیلهکهمردممناطقشرقیاینکشوربیابانگراییهستند،درصورتیفرهنگ
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همینوضعیتسببا هستند، سیاسیوتفکراتسنتی حقوقی، قانونی، احساسنابرابری یجاد

می مردم میان برابراقتصادی در نواحی این مقاومتمردم عدم شرایطی، چنین برآیند و شود

ی(.حالاگربهمجموعه22-7931:23هاواعمالوحشیانهگروهداعشاست)لوئیس،اشغالگری

و عراق مردم مذهبی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، اقتصادیشرایط و اهمیتامنیتی سوریه،

هایمکانی،همچون:رودفراتدرسوریهوبخشیازرودهایدجلهوفراتدرعراقوویژگی

توان،نتیجهگرفت؛بهنوعیپتانسیلتشکیلمنابعانرژیموجوددرهردوکشوررااضافهکنیممی

توجهبهآنچهکهوگسترشگروهتروریستیداعشدرجغرافیایمذکوروجودداشته است.با

شرحدادهشد،درنگاهیدوسویهالزمبهتوضیحاست؛کارکردگروهتکفیریداعش،تسلطبر

هایفضایجغرافیاییاستباهدفتشکیلدولتاسالمیدرسراسرمناطقجهان،پسویژگی

یبازیگرعرصهمکانیوانسانیجغرافیایعراقوسوریهدرراستایاهدافاینگروه،بهعنوان

روگروهداعشدراینجغرافیاظهوریافتهاست.اماآنچهکهدراینازاینجدیدژئوپلیتیکاست؛

مقالهاهمیتدارد؛اثرگذاریفضایمجازیدرارتباطبااقداماتگروهتروریستیداعشاست

کند.ژئوپلیتیکیمعرفیمیهارابهعنوانبازیگرجدیدعرصهکهآن

،ضروریاستبهمطالعاتموردیانجامشدهدراینگوییبهسوالاینمقالهیپاسخالبراح

می نظر به که بپردازیم؛ گویاینقشراستا گسترشدامنهرسد فضایمجازیدر آفرینیموثر

هایتروریستیگروهتکفیریداعشاست.جغرافیاییفعالیت



( توسط گروه Bit Coinکوین ) : به کارگیری شبکه پولی بیت1مطالعه موردی شماره

 تکفیری داعش برای دستیابی به پول
رفیع میحمیدرضا لندن چاپ العرب روزنامه از نقل به طهرانی برایپور داعش نویسد:

هایشبهجاییپولیابیبهاموالخودوفرارازنظارتکشورهایغربیبرچگونگیجابهدست

است.ازBit Coinاستفادهازشبکهپولیالکترونیکیها:راهکارهایخاصیرسیدهکهازجملهآن

هایاینشبکهپولیایناستکهواحدپولیآنمخفیومجهولاستوراهبارزترینویژگی

ها،یعنینظارتبرعملیاتخریدوهایحکومتحلیعملیاستبرایبرتریجستنبرنظارت

هاتواندمیلیونازاینطریقفردتکفیریمیجاییآنبسیارمشکلاست.هایجابهفروشوکانال

جاکندوآنراباکمترینتالشودراسرعوقتبهدستترینزمانممکنجابهدالررادرسریع

هابرساند.تروریست
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منتشرکنندهایناطالعات،کاربریبهنامشاهدامریکاییاستکهتصویریازکاخسفیدرا

رکردهکهبرپشتبامآنبهجایپرچمامریکا،پرچمداعشدرپیشزمینهصفحهخودمنتش

کپی بهجایشعارآن،استودرپروفایلخودبا امریکا برداریازشکلوزارتامورخارجه

می"اهللمحمدرسول"کلمات کارشناسان استبسیاریاز ذکر به الزم است. نوشته گویندرا

داعشمی تروریستی استفادهگروه با بیتتواند ایناز بدون جابجاییکوین متوجه کسی که

پورطهرانی،ایرابرایخوددرجهانایجادکند)رفیعهاشود،مناطقتروریستیتازههایآنپول

پولابزارقدرت13:ش7939 مندیدردستبازیگرجدیدعرصهژئوپلیتیکاستبرای(؛زیرا

نظامی،دست تسلیحات خرید چون: اهدافی به عملیاتیابی تدارکحمله، هایعضوگیری،

ابزارقدرتمندپولمسدودشودواضح بهطورکلیاگرراهدستیابیاینبازیگربه انتحاریو...

دستمی از را کاراییخود کل ضعیفاستکه بسیار را امکان فضایمجازیاین اما دهد

مبادالتپولیبسیارمحدودشدههابرجریانایننوعازکند؛زیراازاینطریقنظارتدولتمی

 جادیا جهان در میعظ یتحول زین نترنتیا -اقتصاد درعرصه پرسرعت نترنتیا نیبرا عالوهاست.

است کرده بود دیجد ینام ن،یکوتیب. جهان مجاز نیکوتیب .در پول که یواحد  است

 یکندچراکهواحدها ادیپ زین یحقوق گاهیبتواندجا ندهیدرآ که دوارندیام آن نآورندگادیپد

سو دیبا یپول تعردولت یاز با و رسم یعنوانواحدمالبه یحقوق گاهیجا فیها شناخته تیبه

ثباتدرعرصه یواحدپولمجاز نیا نیکوتیب زظهورا سال 73 از بعد اکنون .دشون هنوزبا

 یطرفداران دیپولجدواحد نیا زین یکنون طیحالدرشرا نیجهانفاصلهدارداماباا یاقتصاد

داعشبودند تیبامحور یستیترور یهاگروه نیکوتیب کنندگاناستفاده نیترازعمده یکی .دارد

 .کنند تیفعال یاقتصاد یهانهیزم در خود از یرد نیکمتر با ندکردیکهتالشم

 نوسانات نقد لپو .کندیم ایهارامهآن یابیامکانرد ینترنتیکاربرانا یبرا نقد پول از استفاده

 .ندارد وجود نیکوتیب یبرا هاتیمحدود نیا شودیداردکهگفتهم ینیبشیپ قابلریوغ دهیچیپ

 در شودیهاکنترلمدولت یکهازسو یوبانک یمال یهابدونواسطهنظام یمجاز پول واحد

 7.ازدسیم آماده هاستیترور استفاده یبرا را مناسب یانهیزم نیبنابرا و است گردش

 نیکوتیب رونیوازا ستندیون نبوده یرسم یدرساختارها یمال تیمندفعالعالقه هاستیترور

 کایامر یاطالعات سازمان سابق مورمأ ،یفانوس ییحی .شودیم محسوب هاآن یبرا یخوب نیگزیجا

 یامقاله در کندیم تیفعال یجهان یهارسانه در یستیترور ضد مسائل گرلیعنوانتحلکهبه ایس
                                                                                                                                               
1. http://exchanging.ir 
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داعش یستیمرتبطباگروهترور یهارسانه» :نوشت شد، منتشر«واشنگتنپست»روزنامه در که

 یهاتیوعراقراازدستدادنداغلبفعال هیدرسور ارشانیتحتاخت یهانیکهسرزمپسازآن

«.ندکنیم استفاده نیکوتیب ازگذشتهاز شیمنتقلکردهوب یمجاز یایخودرابهدن یمال


 
 .دهد یم نشان را نیکو تیب مبادله به سبک وهیش ینمودار شکل :(1) شکل

 

 نیا .است برده یمجاز یایاستفادهراازدن نیباالترخودوجذبافراد، غاتیتبل یبرا داعش

 ایدن نیدرا یآل دهیا یمجاز یوامن،فضا دیابزارجد نیبااستفادهازا یستیترور مخوف گروه

 شده لیبدت قیطر نیازا ایدن یستیگروهترور نیثروتمندتر به بودو  کرده درست وهگر نیا یبرا

 یخودرادرورا یهاتیفعال یبانک ستمیس در هاتیمحدود و موانع بادورزدن توانستهبود کهبود

.بود شده لیتبد یجوامعجهان یبرا یخطر زنگ به نیکندوا یخودسازمانده یقلمرو

 ییهاتیسا یاندازراه با و بودند  دستبهکارشده 6371 تا 6379 طول رد طرفدارانداعش

 هدف، به دنیدررس را آنها نیکوتیب ندتاباارسالستخوایم افراد از ،انهیمخف گسترده،بهصورت

ا و یهمراه ،بود ییایجغراف خالفتپهناور جادیکه  داعش مشخصاستکه جانیدرا کنند

 یاستفادهحداکثر استیاسامهبنالدن،س القاعده بشانیرق یستیترور گروه رهبر هیتوص برخالف

.ندبود گرفته شیپ در یچهاهداف با را یمجاز یازفضا
7
 

                                                                                                                                               
1. http://www.ireconomy.ir 



 (62)پیاپی97پاییز،62شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 232
 

: برقراری ارتباط بین اعضای گروه تکفیری داعش از طریق 2مطالعه موردی شماره 
Play Station 4 
 Playهایاعشازطریقبازی،وزیرکشوربلژیک،گفت:اعضایگروهاسالمید7ژانژامبون

Station 4(یکدیگرارتباطداشتند.6376درحملهتروریستیبهپاریس با تریندالیلازمهم6(

برایبرقراریارتباطبایکدیگر،درحملهبهپاریساینPlay Station 4هاازاستفادهتروریست

هابهبسیارمشکلاست.تروریستهایامنیتیحکومتبرایننوعارتباطاستکهنظارتدستگاه

بایکدیگردرارتباطباشندبدوناینکهبایکدیگرمیPlay Station 4هاییبازیوسیله توانند،

حتیکلمه یا آنصحبتکنندو تایپکنند. میایرا بازیها در یکحملهرا  Superتوانند،

Mario maker’s coins،بهصورتشخصی آنرا اشتراکطراحیکنندو دیگرکاربرانبه با

هاتواند،ازطریقشلیککردنگلولهمیCall of Duty طوریکبازیکندربازیبگذارند.همین

 هایتروریست رسیدمی نظر به9هابنویسد.بررویدیوار،یکپیامنامرئیرابرایدیگربازیکن

 هایبرنامه دیگر و شده مزگذاریر هایگوشی از ترایمن را 1 استیشنپلی بازی کنسول داعش،

 از هم با ارتباط برای هاداعشی نیست مشخص داعش، تقریبی نابودی با هم هنوز و دانستندمی ایمن

 آن خاص هایبازی برخی یا صوتی گپ یا استیشن پلی آنالین بازی شبکه از سونی کنسول طریق

 در سرورها امنیتی ساخار که اندهداشت دیگری فردمنحصربه روش شاید اند؟کرده استفاده چگونه

 اسنودن ادوارد!!است نبوده آن شناسایی به قادر را مربوطه تکنولوژی از برخوردار کشورهای

 و آژانس این جاسوسان که بود کرده افشا یادداشتی در امریکا ملی امنیت آژانس سابق کارمند

 شناسایی را هاتروریست تا دارند رحضو World of Warcraft مانند هاییبازی فضای در سیا سازمان

.نشد برمال گروه این فروپاشی تا هاداعشی راز اما کنند،

تروریستیداعشبهعنوانبازیگرجدیدعرصهژئوپلیتیکدوویژگیدارد: اقداماتگروه

ب-الف ییجغرافیایییکمنازعهگسترشدامنه-اقداماتتروریستیماهیتینمادیندارد؛

یک که است)فلینت،خاص، اهدافتروریسم 7933یاز آن636: از فضایمجازیجایی(. که

ویژگی کاهشدارای اقدامات، جهانی انعکاس سانسور، حداقل باال، تأثیرگذاری چون هایی

دوهدفباالستوآنچهکههایملیو...است،تأمینکنندههزینه،خارجازتوانکنترلدولت

تضعیفحاکمیتدولتبهعنوانمطالعاتموردیم گویایاینبودکه هایملیبهطرحشد،

دامنه گسترش در مجازی، فضای اثرگذار و برجسته قابلیت فعالیتعنوان جغرافیایی هایی
                                                                                                                                               
1. Jan Jambon 
2. www.eurogamer.net 
3. www.forbes.com  
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چهتروریستیاینگروهتکفیریازمقیاسمحلیتاجهانیتأثیرباالییگذاشتهاست.پسبنابرآن

موردتأییداست.یمقالهحاضرمطرحشدبایدگفتفرضیه
 

 گیری نتیجه
عرصههمان بازیگران شد، شرحداده که گروهطور جمله؛ هایتروریستییژئوپلیتیکاز

دارای برایکسبقدرتازفضایجغرافیاییواعمالقدرتبهوسیلهیکفضایجغرافیایی،

بهعبارتیهمانکدهایژئوپلیتیکیهستند؛کهبهطورمستمدستورالعمل یا روهدفمندبرایها

هابرایافکارعمومی،بهدنبالبهکارگیریابزارهاییکاربردیکردناینکدها،یعنیتوجیهآن

بهمتحولشدنعرصهکاربردی توجه با ابزارهایترهستند. ارتباطاتوظهورنسلجدیدیاز

یابیبهبرایدستهایتروریستیشود؛گروهارتباطیکهدربیانیکلی،فضایمجازینامیدهمی

هابرآندرایاستکهنظارتحکومتاند.زیراعرصهنامبرده،عرصهاهدافخود،تواناترشده

همین و است ممکن میزان ویژگیحداقل داشتن دلیل به باالیطور نشر سرعت چون هایی

و...،اطالعات،اثرگذاریباالبرافکارعمومی،کاهشاحتمالدستگیریمجرمان،کاهشهزینه

اینجغرافیاییفعالیتمسببگسترشدامنه در جهانیاست. هایتروریستیازمقیاسمحلیتا

جدیدعرصه بازیگر عنوان به تکفیریداعش، مجموعهمیانگروه دلیلوجود به ژئوپلیتیک،

امنیتی اهمیت و مذهبی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ویژگی-شرایط مکانیاقتصادی های

طورمنابعانرژیموجودودفراتدرسوریهورودهایدجلهوفراتدرعراقوهمینهمچون؛ر

تسلطبرفضای خواهان افراطیسنیکه سیاسی قرائتاسالم با سوریه، و عراق کشور دو در

جغرافیایی،برایتشکیلدولتاسالمیدرسراسرمناطقجهاناست،درجغرافیایمذکورعراقو

رایدستیابیبهاهدافخود،دارایکدهایژئوپلتیکیاستکهبرایتوجیهسوریهظهوریافته؛ب

 طوربرد.همانایازفضایمجازیدرابعادواشکالمختلفآنبهرهمیهابهصورتگستردهآن

 مجازی فضای از تروریستی بازیگر این استفاده گوناگون اشکال از شکل دو حاضر، مقاله در که

 فضای کارگیری به شد، داده شرح اهدافشان، به رسیدن جهت در خود اقدامات انجام برای

 جغرافیا و انسان ضدامنیت و خشن بازیگر این وسیله به کارآمد، بسیار ابزاری عنوان به مجازی،

 بازیگر این اثرگذاری مقیاس و یابد تغییر فراملی تا محلی سطح از داعش، سطح که بود شده سبب

 فروملی، مقیاس تا ها،خانواده اعضای بعضی جذب مانند محلی، مقیاس از ژئوپلتیکیعرصه جدید

 اقتصادی، امنیتی، سیاسی، هایحوزه تمامی در هم طورهمین .یابد گسترش نیز جهانی و فراملی
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 گیریگروگان نفت، فروش مانند باشد، اثرگذار محیطیزیست حتی و فرهنگی اجتماعی،

....و سدها کردن خراب خارجی، هایتوریست

 آینده که گفت تواننمی صراحت به اما شده متوقف عمل حوزه در و ظاهر در که روندی

 نکند. ایجاد را ایدرگیرانه ژئوپلیتیکی محیط و بوده هاپدیده این از عاری نزدیک
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